
การประเมนิศักยภาพของชุมชน ต่อการพฒันา
การท่องเทียวเชงิสรา้งสรรค์ จงัหวดันา่น

รายงานสรุปผลโครงการวิจัย

ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาการท่องเทียวเชิงสรา้งสรรค์ พืนทีจังหวัดน่าน 
ตามแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“สรา้งเสรมิพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที 2 ช่วงที 2”

 

โครงการวิจัยการจัดตังศูนย์อ้างอิงและวิจัยฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เพือการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



 
 

การประเมินศักยภาพของชุมชน 

ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ จังหวัดน่าน 

 

 

 

คณะนักวิจัย 

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์     ปั้นบ ำรุงกิจ  (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) 
รศ.ดร.พรรณี      ชีวินศิริวัฒน์  (นักวิจัย) 
อ.ดร.ชนิตำ         ดวงยิหวำ  (นักวิจัย) 
ผศ.ดร.วัชรพงศ์    รติสุขพิมล (นักวิจัย) 

 
คณะผู้ช่วยนักวิจัย 

 นำงสำวณิชำรีย์     ทองช้อย 
 นำงสำวพิชญ์สิณี    ศรีเชลียง 
 นำงสำววรำภรณ์    เพชรปฐมชล 

 

 

รำยงำนวิจัย โครงกำรวิจัยที่ 1.3 กำรจัดตั้งศูนย์อ้ำงอิงและวิจัยฐำนข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในจังหวัดน่ำน  

ภำยใต้ชุดโครงกำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ พ้ืนที่จังหวัดน่ำน  
ตำมแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย            
“สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 ช่วงที่ 2” 

ระยะเวลำด ำเนินงำน พ.ศ. 2562-2564 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบญั 
บทสรุปโครงกำร ................................................................................................................................ ก 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร .................................................................................................................. จ 

ค ำชี้แจงกำรใช้รำยงำนวิจัย ................................................................................................................ ฉ 

สรุปภำพรวมผลกำรประเมินศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน ........................................ ซ 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน .............................................................................................. 1 

ต ำบลขุนน่ำน อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน ................................................................ 2 

ต ำบลห้วยโก๋น อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน .............................................................. 5 

อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน ........................................................................................................ 9 

ต ำบลเชียงกลำง อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน ................................................................... 10 

ต ำบลเชียงคำน อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน..................................................................... 14 

ต ำบลเปือ อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน ............................................................................. 18 

ต ำบลพญำแก้ว อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน..................................................................... 21 

ต ำบลพระธำตุ อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน ...................................................................... 24 

ต ำบลพระพุทธบำท อ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน .............................................................. 27 

อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ......................................................................................................... 31 

ต ำบลจอมพระ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน......................................................................... 32 

ต ำบลตำลชุม อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ........................................................................... 35 

ต ำบลท่ำวังผำ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน .......................................................................... 39 

ต ำบลป่ำคำ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน.............................................................................. 42 

ต ำบลผำตอ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ............................................................................. 46 

ต ำบลผำทอง อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ........................................................................... 50 

ต ำบลยม อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน .................................................................................. 53 

ต ำบลริม อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน .................................................................................. 55 

ต ำบลศรีภูมิ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ............................................................................. 58 

ต ำบลแสนทอง อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ........................................................................ 61 

อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ........................................................................................................... 65 

ต ำบลงอบ อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน .................................................................................. 66 



 
 

ต ำบลทุ่งช้ำง อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ...............................................................................70 

ต ำบลปอน อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ..................................................................................73 

ต ำบลและ อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ..................................................................................77 

อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ...........................................................................................................80 

ต ำบลเชียงของ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ..........................................................................81 

ต ำบลนำน้อย อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ............................................................................84 

ต ำบลน้ ำตก อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ...............................................................................87 

ต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ............................................................................90 

ต ำบลศรีษะเกษ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน.........................................................................94 

ต ำบลสถำน อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ...............................................................................97 

ต ำบลสันทะ อ ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ........................................................................... 100 

อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ....................................................................................................... 103 

ต ำบลนำทะนุง อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ....................................................................... 104 

ต ำบลบ่อแก้ว อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ......................................................................... 107 

ต ำบลปิงหลวง อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ....................................................................... 110 

ต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน .......................................................................... 114 

อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ...................................................................................................... 117 

ต ำบลดงพญำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ....................................................................... 118 

ต ำบลบ่อเกลือเหนือ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน.............................................................. 121 

ต ำบลบ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน .................................................................. 125 

ต ำบลภูฟ้ำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ............................................................................ 128 

อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน .................................................................................................... 132 

ต ำบลบ้ำนพี้ อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ....................................................................... 133 

ต ำบลบ้ำนฟ้ำ อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ..................................................................... 136 

ต ำบลป่ำคำหลวง อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ............................................................... 139 

ต ำบลสวด อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน .......................................................................... 143 

อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ............................................................................................................... 146 

ต ำบลแงง อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ...................................................................................... 147 



 
 

ต ำบลเจดีย์ชัย อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ................................................................................ 151 

ต ำบลไชยวัฒนำ อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน............................................................................. 155 

ต ำบลปัว อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ........................................................................................ 159 

ต ำบลป่ำกลำง อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ............................................................................... 162 

ต ำบลภูคำ อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ..................................................................................... 166 

ต ำบลวรนคร อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ................................................................................. 170 

ต ำบลศิลำเพชร อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ............................................................................. 174 

ต ำบลศิลำแลง อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ............................................................................... 177 

ต ำบลสกำด อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ................................................................................... 180 

ต ำบลสถำน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ................................................................................... 184 

ต ำบลอวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ..................................................................................... 188 

อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ......................................................................................................... 191 

ต ำบลท่ำน้ำว อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ........................................................................... 192 

ต ำบลนำปัง อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ............................................................................. 195 

ต ำบลน้ ำเกี๋ยน อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ......................................................................... 198 

ต ำบลน้ ำแก่น อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ........................................................................... 201 

ต ำบลฝำยแก้ว อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ......................................................................... 204 

ต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ........................................................................... 207 

ต ำบลเมืองจัง อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน........................................................................... 210 

อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน ............................................................................................................ 213 

ต ำบลกองควำย อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน .......................................................................... 214 

ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน .......................................................................... 217 

ต ำบลดู่ใต้ อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน ................................................................................... 220 

ต ำบลถืมตอง อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน .............................................................................. 223 

ต ำบลนำซำว อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน .............................................................................. 226 

ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน .............................................................................. 230 

ต ำบลบ่อ อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน .................................................................................... 233 

ต ำบลบ่อสวก อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน ............................................................................. 236 



 
 

ต ำบลผำสิงห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน .............................................................................. 240 

ต ำบลเรือง อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน ................................................................................. 244 

ต ำบลสะเนียน อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน ............................................................................ 247 

อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน ........................................................................................................ 250 

ต ำบลน้ ำปำย อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน .......................................................................... 251 

ต ำบลน้ ำพำง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน .......................................................................... 254 

ต ำบลแม่จริม อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน .......................................................................... 257 

ต ำบลหนองแดง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน...................................................................... 261 

ต ำบลหมอเมือง อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน ...................................................................... 265 

อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ........................................................................................................ 268 

ต ำบลกลำงเวียง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ..................................................................... 269 

ต ำบลขึ่ง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ................................................................................. 273 

ต ำบลจอมจันทร์ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ..................................................................... 277 

ต ำบลตำลชุม อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน .......................................................................... 281 

ต ำบลทุ่งศรีทอง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน...................................................................... 284 

ต ำบลนำเหลือง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ...................................................................... 287 

ต ำบลน้ ำปั้ว อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ............................................................................ 290 

ต ำบลน้ ำมวบ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ......................................................................... 294 

ต ำบลปงสนุก อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ......................................................................... 298 

ต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ....................................................................... 302 

ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ............................................................................ 305 

ต ำบลแม่สำคร อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ........................................................................ 309 

ต ำบลยำบหัวนำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ..................................................................... 312 

ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน .............................................................................. 315 

ต ำบลส้ำนนำหนองใหม่ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน .......................................................... 318 

ต ำบลไหล่น่ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ........................................................................ 322 

ต ำบลอ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน .................................................................... 326 

อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน ...................................................................................................... 329 



 
 

ต ำบลชนแดน อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน ........................................................................ 330 

ต ำบลนำไร่หลวง อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน ................................................................... 333 

ต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน ............................................................................. 336 

อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน ........................................................................................................ 339 

ต ำบลดู่พงษ์ อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน ............................................................................ 340 

ต ำบลป่ำแลวหลวง อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน ................................................................. 343 

ต ำบลพงษ์ อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน .............................................................................. 347 

 

 

 

 

 

 



ก 

 

บทสรุปโครงการ 
กำรท่องเที่ยวเป็นภำคส่วนส ำคัญที่สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเจริญให้กับประเทศไทย

โดยเฉพำะชุมชนท้องถิ่น ด้วยกำรสร้ำงประโยชน์ทำงเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั้งกำรจ้ำงงำน และกำรสร้ำง
ควำมมั่งคั่งจำกกำรเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนบทบำทของชุมชนในท้องถิ่นต่อ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยมีกำรน ำเอกลักษณ์ของ
ควำมเป็นไทยทั้งทำงประเพณี วัฒนธรรม และวิถีกำรด ำเนินชีวิตแบบไทย มำส่งเสริมให้กลำยเป็นจุด
ขำยของกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ โดยรูปแบบของกำรจัดกำรท่องเที่ยวจะมีควำม
หลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของพ้ืนที่หรือชุมชนนั้น ๆ  

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่จะพัฒนำกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำง ๆ นั้น จะต้องเข้ำใจบริบทหรือ
ศักยภำพของพ้ืนที่ก่อน โครงกำรวิจัยนี้ ให้ควำมส ำคัญของกำรประเมินศักยภำพในกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญของกระบวนกำรพัฒนำพ้ืนที่ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้รู้จักตัวตน จุดอ่อน
และจุดแข็งของพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปวิเครำะห์และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกปัจจัย
ทำงภูมิศำสตร์กำยภำพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ควำมส ำคัญของแหล่งท่องเที่ยว และรูปแบบกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

กำรพัฒนำมำตรฐำนตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินศักยภำพ รวมถึงกำรคัดเลือกพ้ืนที่น ำร่องใน
กำรพัฒนำศักยภำพนั้น อำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วนเพ่ือร่วมกันระดมควำมคิดเห็นอย่ำง
กว้ำงขวำงและครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ศึกษำ อำทิ ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จงัหวัดน่ำน องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ 
อพท. ส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษ 6 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนน่ำน ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดน่ำน (กศน. น่ำน) เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน หรือ CBT-Nan และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สภำวัฒนธรรม จังหวัดน่ำน สมำคมธุรกิจท่องเที่ยวน่ำน รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยพ่ีเลี้ยงเพ่ือร่วมกัน
เก็บข้อมูล กำรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และร่วมมือในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

นอกจำกนี้ โครงกำรวิจัย ยังพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบซึ่งมีกำรเชื่อมโยงระหว่ำง
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่กับข้อมูลคุณลักษณะของพ้ืนที่เพ่ือพัฒนำเป็นฐำนข้อมูลภูมิศำสตร์ที่น ำไปใช้ต่อยอด
องค์ควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำง และกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์บนเว็บ โดยสำมำรถเข้ำถึงได้จำก 
http://geography.arts. chula.ac.th/project_nan/   

ผลกำรประเมินศักยภำพของชุมชนต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ จังหวัดน่ำน 
โดยใช้มำตรฐำนตัวชี้วัดที่ทำงโครงกำรวิจัยได้พัฒนำขึ้นแล้วนั้น พบว่ำ 20 ต ำบลในจังหวัดน่ำนซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 20 ของจ ำนวนต ำบลทั้งหมด 99 ต ำบลในจังหวัดน่ำน อยู่ในระดับศักยภำพสูงมำกท่ีสุดซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในอ ำเภอท่ำวังผำ อ ำเภอเมืองน่ำน และอ ำเภอปัว รองลงมำคือ ศักยภำพค่อนข้ำงสูง 
จ ำนวน 20 ต ำบล (ร้อยละ 20) ส่วนใหญ่อยู่ในอ ำเภอปัว และอ ำเภอเวียงสำ ระดับศักยภำพปำนกลำง 
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จ ำนวน 26 ต ำบล (ร้อยละ 26) ระดับศักยภำพค่อนข้ำงต่ ำจ ำนวน 25 ต ำบล (ร้อยละ 25) และระดับ
ศักยภำพต่ ำ มีอยู่ 8 ต ำบลซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนมำกพบที่อ ำเภอเวียงสำและอ ำเภอนำน้อย 

นอกจำกนี้  หำกพิจำรณำร่วมกับเทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญและสมรรถนะกำร
ด ำเนินงำน (Importance performance Analysis: IPA) เพ่ือค้นหำองค์ประกอบที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของแต่ละต ำบลในจังหวัดน่ำน พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีคะแนนศักยภำพ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวสูงที่สุด แต่หำกน ำมำวิเครำะห์ IPA ในกลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ พบว่ำยังมีหลำยต ำบล ที่มีค่ำคะแนนระดับสมรรถนะกำรด ำเนินงำนต่ ำเมื่อ
เทียบกับค่ำระดับควำมส ำคัญ (low performance, high importance) อำทิ ต ำบลเรือง ต ำบลศรี
ภูมิ ต ำบลสันทะ ต ำบลศิลำแลง ต ำบลศรีษะเกษ ต ำบลในเวียง ต ำบลเมืองจัง ต ำบลริม ต ำบลบ่อ 
ต ำบลยอด ต ำบลงอบ และต ำบลบ่อเกลือใต้ ซึ่งต ำบลเหล่ำนี้สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดเพ่ือเสริม
สมรรถนะด้ำนพัฒนำกำรท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ที่ยังคงสะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนผ่ำนกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนและผู้มำเยี่ยมเยือน 

จำกผลกำรวิจัยที่ได้ข้ำงต้น โครงกำรวิจัยนี้ ยังได้พัฒนำกระบวนกำรคัดเลือกชุมชนน ำร่อง
เพ่ือออกแบบกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์โดยชุมชน โดยเริ่มจำกกำรจัดประชุมหำรือเกณฑ์กำร
คัดเลือกร่วมกับภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมพร้อมและควำม
ต้องกำรของชุมชน และน ำผลกำรส ำรวจมำหำรือร่วมกับจังหวัดน่ำน น ำโดยท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
น่ำน (นำยวิบูรณ์ แววบัณฑิต) และภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยว เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่น ำร่องในกำร
ออกแบบชุมชนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์จ ำนวน 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ 
ต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว และต ำบลสันทะ อ ำเภอนำน้อย 

กำรออกแบบชุมชนน ำร่องเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์นั้น ได้ เริ่มจำก
กระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยพ่ีเลี้ยงโดยอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรท่องเที่ ยวเชิงสร้ำงสรรค์
เพ่ือสนับสนุนชุมชนน ำร่องโดยได้รับควำมร่วมมือจำก 3 หน่วยงำนซึ่งมีควำมใกล้ชิดกับชุมชน อัน
ได้แก่ กศน. น่ำน เครือข่ำยคณะกรรมกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT-Nan และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยประสำน
และเปน็สื่อกลำงร่วมพัฒนำชุมชน จำกนั้นโครงกำรวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโดยเน้นทักษะแนวคิด
เชิงออกแบบเพ่ือค้นหำเอกลักษณ์และควำมเป็นตัวตนของชุมชนและต่อยอดไปสู่โปรแกรมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์โดยชุมชนใน 3 มิติ คือ กำรสร้ำงพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ กำรน ำเสนอให้เกิดควำมน่ำ
จดจ ำ และกำรสร้ำงประสบกำรณ์สร้ำงสรรค์ สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้ที่จะมำเยี่ยมเยือนใน
ชุมชนนั้น ๆ อีกทั้งท ำให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มำเที่ยวชมและคนในชุมชนอย่ำง
แท้จริง 

ผลกำรออกแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของต ำบลบ่อเกลือใต้ ชุมชนน ำเสนอโครงกำร
กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์แลวิถีบ่อเกลือใต้ โดยมุ่งเน้นกำรจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็น
ควำมส ำคัญของบ่อเกลือต่อชุมชน ประวัติเส้นทำงค้ำเกลือและวัฒนธรรมกำรประกอบอำชีพของคน
ในชุมชน เน้นกำรพัฒนำพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ ให้เกิดควำมน่ำจดจ ำ เช่น กำรท ำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของ
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กระบวนกำรผลิตเกลือสินเธำว์ กำรสร้ำงสวนเกษตรครบวงจรในฟำร์มข้ำวสำลี และกำรท ำแพริมน้ ำ
มำง กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม อำทิ กำรท ำเกลือสปำ กำรเพำะกล้ำ กำรท ำชำจำกต้นอ่อน
ข้ำวสำลีและข้ำวไรซ์เบอรี่ กำรสปำจำกเกลือและข้ำวสำลี  กำรท ำเครื่องจักสำนจำกหญ้ำสำมเหลี่ยม 
และกิจกรรมกำรอนุรักษ์พันธุ์ปลำ โดยกระบวนกำรด ำเนินกำรต้องอำศัยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือแบ่งกำรท ำงำนในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรท ำสื่อประชำสัมพันธ์กลำงของชุมนชนเพ่ือ
รับนักท่องเที่ยวและเสนอกิจกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ชุมชนต ำบลยอด น ำเสนอโครงกำรกำรท่องเที่ยวสุขภำพและสวนสปำน้ ำแร่บ้ำนยอด มุ่งเน้น
กำรจัดท ำพ้ืนที่สร้ำงสรรค์เพ่ือให้เป็นจุดดึงดูดกลำงของต ำบล บริเวณบ่อน้ ำแร่ธรรมชำติ โดยมีแนว
ทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นสวนสปำน้ ำแร่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำสปำน้ ำแร่ และกำรท ำสปำ
ผสมผสำนระหว่ำงน้ ำแร่กับพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น เช่น มะนำว โกโก้ และกำแฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์
เชิงสุขภำพและควำมงำม กำรปรับภูมิทัศน์ กำรเข้ำถึงสวนเกษตรของชุมชนให้สำมำรถเชื่อมต่อกันได้ 
ทั้งสวนมะนำวและสวนโกโก้ กำรสร้ำงร้ำนค้ำกลำงของต ำบลเพ่ือรวมผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกของ
ต ำบลรวมถึงกำรจัดพ้ืนที่เรียนรู้วัฒนธรรม 3 ชนเผ่ำ (ไทลื้อ ก่อ และเมี่ยน) โดยใช้พ้ืนที่ของที่ท ำกำร
กลุ่มสตรีบ้ำนผำสิงห์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กำรปักผ้ำของเผ่ำ
เมี่ยน กำรทอผ้ำไทลื้อ กำรเครื่องจักสำนขันโตก กำรท ำไม้กวำด กำรท ำข้ำวแคบ กำรแปรรูปมะแขว่น 
และน้ ำพริกพระเจ้ำห้ำพระองค์ นอกจำกนี้ ในโครงกำรยังสร้ำงควำมน่ำจดจ ำให้กับนักท่องเที่ยวผ่ำน
เส้นทำงธรรมชำติและเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่ำ กำรจัดเทศกำลมินิมำรำธอนและกำรปั่นจักรยำนเพ่ือ
สุขภำพ และกำรจัดเทศกำรเยือนยลชมวัฒนธรรมไทลื้อ โดยหมุนเวียนไปตำมชุมชนชนไทลื้อของจัด
หวัดน่ำน เป็นต้น 

ชุมชนต ำบลสันทะ น ำเสนอโครงกำรกำดวัฒนธรรมสันทะ เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรกำร
ท่องเที่ยวของต ำบล โดยจะมีศูนย์บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว กำรแนะน ำโปรแกรมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้กับนักท่องเที่ยวกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และศูนย์กลำงกำรจัดแสดงตำม
เทศกำลส ำคัญ ทั้งนี้ชุมชนจะมุ่งเน้นให้ผู้มำเยี่ยมเยือนได้สัมผัสควำมเป็นธรรมชำติของพ้ืนที่ป่ำ 
อุทยำนแห่งชำติ ถ้ ำ น้ ำตก และสัมผัสกับควำมอบอุ่นของวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น กำรเพ่ิมพลังกำยและ
ใจที่วัดถ้ ำเชตะวัน รวมถึงกำรจัดกิจกรรมชมสวนเกษตรอินทรีย์และเกษตรโครงกำรหลวง นอกจำกนี้
ชุมชนยังต้องกำรเพ่ิมมูลค่ำจำกกำรแปรรูปวัตถุดิบทำงกำรเกษตรเดิมที่มีศักยภำพ เช่น มะแขว่น 
น้ ำผึ้ง และเมลอน กำรสร้ำงควำมน่ำจดจ ำให้เกิดกับชุมชน คือกำรน ำเสนอเทศกำลที่เก่ียวกับมะแข่วน 
กำรจัดเทศกำลเส้นทำงสำยมูเตลู และวัฒนธรรมบ้ำนสันทะ  

ทั้งนี้ กำรพัฒนำชุมชนน ำร่องจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วนที่จะต่อยอด
องค์ควำมรู้จำกกำรออกแบบชุมชนเหล่ำนี้ไปสู่กำรปฏิบัติจริง โดยเฉพำะภำคีเครือข่ำยด้ำนกำร
ท่องเที่ยวทั้งภำครัฐและเอกชน รวมถึงสถำบันกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนงบประมำณ กำรให้ควำมรู้และ
กำรฝึกอบรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน กำรออกแบบภูมิทัศน์เชิงท่องเที่ยวและกำรออกแบบ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและจดจ ำควำม
เป็นตัวตนและเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น อีกทั้งต้องอำศัยควำมร่วมมือของคนในชุมชนโดยจัดตั้งเป็น



ง 
 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมและพลังของผู้น ำชุมชนในกำรขับเคลื่อนให้เกิดควำม
ยั่งยืนต่อไป  



จ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. พัฒนำมำตรฐำนตัวชี้วัดกำรประเมินศักยภำพของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน  

2. น ำเสนอพ้ืนที่ศักยภำพในกำรพัฒนำและวิเครำะห์รูปแบบกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
และสร้ำงสรรค์ โดยพิจำรณำจำกต้นทุนทำงกำยภำพ และต้นทุนทำงสังคมวัฒนธรรม 

3. เผยแพร่องค์ควำมรู้ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน และน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
จังหวัดน่ำนผ่ำนสื่อออนไลน์และสำรสนเทศภูมิศำสตร์บนเว็บไซต ์
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ค าช้ีแจงการใช้รายงานวิจัย 
1. รำยงำนฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือน ำเสนอข้อมูลพื้นฐำนจำกกำรส ำรวจและกำรวิจัยภำยใต้โครงกำร 

“กำรจัดตั้งศูนย์อ้ำงอิงและวิจัยฐำนข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ จังหวัดน่ำน ภำยใต้โครงกำรวิจัย ชุด “กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Development of Creative Tourism)” และได้รับกำรสนับสนุน
จำกทุนวิจัย “สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษท่ี 2” ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2. โครงกำรวิจัยมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ พ.ศ. 2562  ถึง พ.ศ. 2564 
3. รำยงำนวิจัยประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป 2) ข้อมูลแสดงศักยภำพ

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบล  และ 3) กำรวิเครำะห์ศักยภำพของ
ชุมชนต่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยจัดกลุ่มรำยงำนเรียงตำมอ ำเภอ 

4. กำรวิเครำะห์ศักยภำพของชุมชนต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ใช้เทคนิคกำร
วิเครำะห์ควำมส ำคัญและสมรรถนะกำรด ำเนินงำน (Importance-Performance Analysis) 
ในกำรศึกษำควำมพร้อมของแต่ละต ำบลด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดย
ระดับควำมพร้อมจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตำมกำรวำดลงบนแผนภูมิแบบจตุภำค   
 

 
ภำพที่ 1 เทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญและสมรรถนะกำรด ำเนินงำน 
 
กลุ่มท่ี 1 (Quadrant1) คือ Keep Up the Good Work ควำมส ำคัญมำกและมีสมรรถนะใน

กำรด ำเนินงำนสูง ดังนั้นควรส่งเสริมให้ท ำต่อไป กลุ่มที่  2 (Quadrant 2) Concentrate Here 
ควำมส ำคัญมำกแต่สรรถนะกำรด ำเนินงำนยังต่ ำ ควรให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมด้ำนนี้ให้มำกยิ่งขึ้น
เพ่ือกำรเพ่ิมศักยภำพ กลุ่ม 3 (Quadrant3) คือ Low Priority ควำมส ำคัญน้อย และสรรถนะกำร
ด ำเนินงำนต่ ำ ดังนั้นไม่ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนนี้มำกนักเพรำะอำจจะไม่ได้ช่วยส่งเสริม
ให้เกิดประโยชน์กับกำรพัฒนำในอนำคต และ กลุ่ มที่  4 (Quadrant4) คือ Possible Overkill 
ควำมส ำคัญน้อยแต่สรรถนะสูงมำก ดังนั้นปัจจัยด้ำนนี้อำจจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรพัฒนำจึง
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ไม่ควรลงทุนหรือให้ควำมส ำคัญมำกนัก ทั้งนี้  ในรำยงำนกำรวิจัยนี้  จะขอยกตัวอย่ำงเฉพำะ
องค์ประกอบที่อยู่ในกลุ่ม 1 Keep Up the Good Work ซึ่งจัดว่ำมีควำมพร้อมที่ดีเยี่ยมและเป็นสิ่งที่
ควรสนับสนุนให้ท ำต่อ และองค์ประกอบที่อยู่ในกลุ่ม 2 Concentrate Here เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ
แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือเอำใจใส่เท่ำที่ควร ซึ่งหำกชุมชนและภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องให้กำร 
สนับสนุนด ำเนินกำรจะท ำให้กำรพัฒนำมีศักยภำพดียิ่งขึ้นและน ำไปสู่ศักยภำพในกลุ่มที่ 1 Keep up 
the Good Work ต่อไป 
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สรุปภาพรวมผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  
กำรวิจัยนี้ได้พัฒนำมำตรฐำนตัวชี้วัดกำรประเมินศักยภำพของชุมชนต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 2) ด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม 3) ด้ำนวัฒนธรรม และ 4) ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยงเชิงสร้ำงสรรค์ (ภำพที่2) ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดรวมทั้งหมด 72 ตัวชี้วัด 
 

 
ภำพที2่ ตัวชี้วัดหลักท่ีใช้ในกำรประเมินศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
 
การประเมินศักยภาพระดับต าบล 

ผลกำรประเมินศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของชุมชนในจังหวัดน่ำน ระดับต ำบล 
โดยใช้ค่ำคะแนนที่ได้จำกแบบส ำรวจตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดที่โครงกำรวิจัยพัฒนำขึ้น จำกนั้นน ำผล
คะแนนรวมทุกตัวชี้ วัดมำแบ่งระดับศักยภำพ โดยพิ จำรณำจำกกระจำยตัวของค่ำคะแนน 
(histogram) ร่วมกับกำรใช้ Natural Break (Jerks) 1ซึ่งเป็นกำรแบ่งช่วงชั้นแบบค ำนึงถึงข้อมูลที่อิง
จำกกำรจับกลุ่มของข้อมูลแบบธรรมชำติโดยค่ำคะแนนที่อยู่ในช่วงที่คล้ำยคลึงกันจะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน และท ำให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มตำมช่วงชั้นได้ ผลกำรแบ่งกลุ่มระดับศักยภำพกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของจังหวัดน่ำน สำมำรถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม (ภำพที่3) ดังนี้ 1) 
ระดับศักยภำพสูง (Platinum) 2) ระดับศักยภำพค่อนข้ำงสูง (Gold) 3) ระดับศักยภำพปำนกลำง 
(Silver) 4) ระดับศักยภำพค่อนข้ำงต่ ำ (Bronze) และ 5) ระดับศักยภำพต่ ำ (Bronze) 

                                                           
1 วธิกีารแบ่งช่วงชัน้ของขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม ArcGIS (ESRI) 
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ภาพที่ 3 แสดงแผนที่ระดับศักยภำพของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบล 

 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลประเมินศักยภำพโดยเรียงตำมล ำดับคะแนนจำกสูงไปหำต่ ำ พบว่ำต ำบล 20 
ต ำบลซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ ำนวนต ำบลทั้งหมด 99 ต ำบลในจังหวัดน่ำน อยู่ในระดับศักยภำพสูง 
อำทิ ต ำบลนำซำว ต ำบลสวก ต ำบลปัว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอ ำเภอท่ำวังผำ อ ำเภอเมืองน่ำน และอ ำเภอ
ปัว รองลงมำคือ ต ำบลที่มีศักยภำพค่อนข้ำงสูง จ ำนวน 20 อ ำเภอ (ร้อยละ 20) อำทิ ต ำบลสกำด 
ต ำบลงอบ ต ำบลบ่อ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอ ำเภอปัว และอ ำเภอเวียงสำ ต ำบลที่มีศักยภำพระดับปำน
กลำงมีจ ำนวน 26 ต ำบล (ร้อยละ 26) อำทิ ต ำบลพงษ์ ต ำบลแม่สำ ต ำบลป่ำคำหลวง ต ำบลน้ ำมวบ  

ต ำบลที่มีระดับศักยภำพค่อนข้ำงต่ ำมีจ ำนวน 25 ต ำบล (ร้อยละ 25) เช่น ต ำบลเชียงของ ต ำบลนำ
น้อย ต ำบลในเวียง และต ำบลที่มีระดับศักยภำพต่ ำ จ ำนวน 8 ต ำบล คิดเป็นร้อยละ 9 เช่น ต ำบล
สถำน ต ำบลป่ำกลำง ส่วนมำกพบที่อ ำเภอเวียงสำ  
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ตำรำงที่ 1 ค่ำคะแนนศักยภำพของพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ระดับต ำบล  

ต าบล อ าเภอ 
ระดับคะแนน

รวมด้าน
ภูมิศาสตร์ 

ระดับ
คะแนน
รวมด้าน

วัฒนธรรม 

ระดับคะแนน
รวมด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ระดับคะแนน
รวมด้านการ
ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

ระดับ
ศักยภาพ
รวมทุก
ด้าน 

ระดับศักยภาพ 

ยม ท่ำวังผำ 286 476 296 220 1278 ศักยภำพสูง 
นำซำว เมืองน่ำน 270.5 365 272 236 1143.5 ศักยภำพสูง 
สวก เมืองน่ำน 233.5 395 244 236 1108.5 ศักยภำพสูง 
ปัว ปัว 279.75 351 268 204 1102.75 ศักยภำพสูง 

เรือง เมืองน่ำน 316 363 244 176 1099 ศักยภำพสูง 
น้ ำเกี๋ยน ภูเพียง 268.25 356 244 210 1078.25 ศักยภำพสูง 

ภูคำ ปัว 285 378 224 184 1071 ศักยภำพสูง 
บ้ำนพี ้ บ้ำนหลวง 250.25 350 228 231 1059.25 ศักยภำพสูง 
บัวใหญ่ นำนอ้ย 235.5 376 248 193 1052.5 ศักยภำพสูง 
ศรีภูม ิ ท่ำวังผำ 263.5 410 204 168 1045.5 ศักยภำพสูง 
สันทะ นำนอ้ย 231.5 353 220 181 985.5 ศักยภำพสูง 

ศิลำแลง ปัว 239.5 308 256 176 979.5 ศักยภำพสูง 
เปือ เชียงกลำง 226.75 305 272 173 976.75 ศักยภำพสูง 

ศรีษะเกษ นำนอ้ย 263.5 318 264 124 969.5 ศักยภำพสูง 
เมืองจัง ภูเพียง 276 311 232 143 962 ศักยภำพสูง 
ขุนน่ำน เฉลิมพระ

เกียรต ิ
202.75 315 232 191 940.75 ศักยภำพสูง 

เชียงกลำง เชียงกลำง 260.75 282 228 152 922.75 ศักยภำพสูง 
ริม ท่ำวังผำ 261.75 319 204 136 920.75 ศักยภำพสูง 

ยอด สองแคว 269.5 290 192 162 913.5 ศักยภำพสูง 
นำไร่หลวง สองแคว 250.5 299 200 157 906.5 ศักยภำพสูง 
สกำด ปัว 241 328 184 146 899 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
งอบ ทุ่งช้ำง 202.5 349 172 169 892.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
บ่อ เมืองน่ำน 271.5 278 216 125 890.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 

น้ ำป้ัว เวียงสำ 237 313 192 144 886 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
บ่อเกลอืใต ้ บ่อเกลอื 192 332 216 138 878 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
เจดีย์ชัย ปัว 260 293 200 124 877 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 

ภูฟ้ำ บ่อเกลอื 221.75 286 208 161 876.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
เชียงคำน เชียงกลำง 184.25 297 240 152 873.25 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง 238.75 276 212 144 870.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
ป่ำคำ ท่ำวังผำ 250 288 192 140 870 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 

ปิงหลวง นำหมื่น 214 288 212 154 868 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง 263.5 259 204 122 848.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 

จอมจันทร ์ เวียงสำ 209.5 299 212 127 847.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
กลำงเวียง เวียงสำ 217.75 279 200 150 846.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
หนองแดง แม่จริม 265 306 172 87 830 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
ปงสนุก เวียงสำ 225.5 284 200 120 829.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
สวด บ้ำนหลวง 212.25 263 212 139 826.25 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 

วรนคร ปัว 217.75 279 208 120 824.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
ไชยวัฒนำ ปัว 233.75 263 204 116 816.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 

อวน ปัว 247 255 172 136 810 ศักยภำพคอ่นข้ำงสูง 
พงษ์ สันติสุข 190.25 295 200 112 797.25 ศักยภำพปำนกลำง 
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ระดับศักยภาพ 

แม่สำ เวียงสำ 214.5 267 188 122 791.5 ศักยภำพปำนกลำง 
ป่ำคำหลวง บ้ำนหลวง 225.5 282 168 110 785.5 ศักยภำพปำนกลำง 
น้ ำมวบ เวียงสำ 235 223 180 140 778 ศักยภำพปำนกลำง 

ศิลำเพชร ปัว 288.5 215 160 112 775.5 ศักยภำพปำนกลำง 
ไหล่น่ำน เวียงสำ 174.5 268 196 135 773.5 ศักยภำพปำนกลำง 
บ่อเกลอื
เหนือ 

บ่อเกลอื 230.5 256 172 107 765.5 ศักยภำพปำนกลำง 

หมอเมอืง แม่จริม 239.5 232 188 98 757.5 ศักยภำพปำนกลำง 
น้ ำแก่น ภูเพียง 197.75 335 156 68 756.75 ศักยภำพปำนกลำง 
แสนทอง ท่ำวังผำ 196.5 235 232 92 755.5 ศักยภำพปำนกลำง 

ดูใ่ต ้ เมืองน่ำน 226.75 216 176 136 754.75 ศักยภำพปำนกลำง 
ชนแดน สองแคว 190.75 257 184 116 747.75 ศักยภำพปำนกลำง 

ขึ่ง เวียงสำ 210.5 239 168 128 745.5 ศักยภำพปำนกลำง 
บ่อแกว้ นำหมื่น 211.5 261 164 103 739.5 ศักยภำพปำนกลำง 

ป่ำแลวหลวง สันติสุข 185.5 244 192 114 735.5 ศักยภำพปำนกลำง 
สถำน ปัว 211.5 241 196 83 731.5 ศักยภำพปำนกลำง 
ผำทอง ท่ำวังผำ 206.5 230 160 131 727.5 ศักยภำพปำนกลำง 
แม่ขะนิง เวียงสำ 154.25 266 172 132 724.25 ศักยภำพปำนกลำง 
นำปัง ภูเพียง 225.25 252 148 99 724.25 ศักยภำพปำนกลำง 
แม่จริม แม่จริม 207 254 168 92 721 ศักยภำพปำนกลำง 
ดู่พงษ์ สันติสุข 189.75 249 176 106 720.75 ศักยภำพปำนกลำง 

สะเนียน เมืองน่ำน 213.5 239 168 95 715.5 ศักยภำพปำนกลำง 
พญำแก้ว เชียงกลำง 141.75 280 188 104 713.75 ศักยภำพปำนกลำง 
นำทะนุง นำหมื่น 198.75 237 164 112 711.75 ศักยภำพปำนกลำง 
ตำลชุม ท่ำวังผำ 204.5 248 188 68 708.5 ศักยภำพปำนกลำง 

พระพุทธ
บำท 

เชียงกลำง 213 209 184 100 706 ศักยภำพปำนกลำง 

ท่ำน้ำว ภูเพียง 233.75 198 184 80 695.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
เชียงของ นำนอ้ย 224.75 215 180 75 694.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
นำนอ้ย นำนอ้ย 222.5 215 192 64 693.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ในเวียง เมืองน่ำน 192.75 230 192 78 692.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ดงพญำ บ่อเกลอื 186.5 243 144 116 689.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
และ ทุ่งช้ำง 210.75 198 168 111 687.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 

อ่ำยนำไลย เวียงสำ 231.5 229 156 71 687.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ปอน ทุ่งช้ำง 202.5 227 164 91 684.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 

น้ ำปำย แม่จริม 206 228 172 71 677 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
แงง ปัว 252 191 156 75 674 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 

ถืมตอง ท่ำวังผำ 163.5 204 192 108 667.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ผำตอ เมืองน่ำน 204.5 210 156 97 667.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ตำลชุม เวียงสำ 222.75 200 160 84 666.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
น้ ำพำง แม่จริม 214 246 128 77 665 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ผำสิงห์ เมืองน่ำน 218.25 210 164 72 664.25 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ส้ำนนำ

หนองใหม ่
เวียงสำ 204.5 181 176 91 652.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 

พระธำต ุ เชียงกลำง 154.75 229 164 100 647.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
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ไชยสถำน เมืองน่ำน 193.75 186 172 80 631.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
น้ ำตก นำนอ้ย 195 229 132 73 629 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
ส้ำน เวียงสำ 180.5 220 140 88 628.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 

ห้วยโก๋น เฉลิมพระ
เกียรต ิ

215.5 180 156 76 627.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 

นำเหลือง เวียงสำ 207.75 182 156 77 622.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
เมืองล ี นำหมื่น 192.75 182 144 102 620.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 

ฝำยแก้ว ภูเพียง 152.75 201 172 88 613.75 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
จอมพระ ท่ำวังผำ 190.5 157 180 79 606.5 ศักยภำพคอ่นข้ำงต่ ำ 
สถำน นำนอ้ย 189.75 198 148 61 596.75 ศักยภำพต่ ำ 

ป่ำกลำง ปัว 164.75 160 176 92 592.75 ศักยภำพต่ ำ 
ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ 202.5 152 156 80 590.5 ศักยภำพต่ ำ 
บ้ำนฟ้ำ บ้ำนหลวง 173.5 180 140 79 572.5 ศักยภำพต่ ำ 
แม่สำคร เวียงสำ 146.5 157 140 98 541.5 ศักยภำพต่ ำ 

ยำบหัวนำ เวียงสำ 161 179 128 60 528 ศักยภำพต่ ำ 
กองควำย เมืองน่ำน 172.75 159 128 56 515.75 ศักยภำพต่ ำ 
ทุ่งศรทีอง เวียงสำ 156.75 140 140 56 492.75 ศักยภำพต่ ำ 

 
 
 

การประเมินศักยภาพระดับหมู่บ้าน 
โครงกำรวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหมู่บ้ำนเพ่ือประเมินระดับศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

เชิงสร้ำงสรรค์ จ ำนวนทั้งหมด 912 หมู่บ้ำน จำก ทั้งหมด 918 หมู่บ้ำน ทั้งนี้เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สำมำรถส ำรวจและรวบรวม
ข้อมูลหมู่บ้ำนได้ครบทั้งหมด ผลกำรประเมินศักยภำพระดับหมู่บ้ำนแบ่งระดับควำมพร้อมในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับระดับต ำบลดังภำพที่ 4  
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ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ระดับควำมพร้อมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
ระดับหมูบ่้ำน 

ผลกำรประเมิน พบว่ำร้อยละ 11 ของหมู่บ้ำนทั้งหมดอยู่ในระดับควำมพร้อมสูงสุด พบมำกที่อ ำเภอ
ปัว อ ำเภอเมืองน่ำน และ อ ำเภอภูเพียงตำมล ำดับ รองลงมำคือระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงสูง คิดเป็น
ร้อยละ15 ของจ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมด ส่วนมำกพบที่อ ำเภอเมืองน่ำน อ ำเภอปัว และอ ำเภอท่ำวังผำ 
ระดับศักยภำพควำมพร้อมปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 29 ระดับศักยภำพควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำคิด
เป็น ร้อยละ 33 และระดับศักยภำพควำมพร้อมต่ ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23 อยู่ โดยพบมำกที่อ ำเภอ
ท่ำวังผำ อ ำเภอเวียงสำและอ ำเภอนำน้อย 
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การวิเคราะห์ความส าคัญและระดับสมรรถนะการด าเนินงาน (Importance-Performance 
Analysis) 

ผลกำรวิเครำะห์โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญและสมรรถนะกำรด ำเนินงำน ( Importance-
Performance Analysis) ของแต่ละต ำบลด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยระดับของ
ควำมพร้อมจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตำมกำรวำดลงบนแผนภูมิแบบจตุภำค ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ 
ร้อยละ 25 ของต ำบลที่มีศักยภำพกำรพัฒนำสูงที่สุด อย่ำงไรก็ตำมในจ ำนวนนี้ ยังมีหลำยต ำบลที่มี
ระดับสมรรถนะกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ค่อนข้ำงต่ ำ กล่ำวคือ       
มีคะแนนต่ ำกว่ำ 3 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ตำรำงที ่2) 
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เมื่อน ำมำวำดบนกรำฟจตุภำค พบว่ำ มีประมำณ 10 ต ำบลที่มีศักยภำพสูงด้ำนทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติและวัฒนธรรมที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ แต่สรรถนะในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ยังอยู่ในระดับต่ ำ ประกอบด้วย ต ำบลในเวียง ต ำบล
บ่อ ต ำบลเมืองจัง ต ำบลม่วงตึ๊ด ต ำบลยอด ต ำบลนำไร่หลวง ต ำบลศรีภูมิ ต ำบลริม ต ำบลป่ำคำ 
ต ำบลศิลำแลง ต ำบลสกำด ต ำบลบ่อเกลือใต้ ต ำบลนำน้อย ต ำบลศรีษะเกษ และต ำบลสันทะ (ภำพที่ 
4) 
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ภำพที่4 จตุภำคแสดงระดับควำมส ำคัญและสรรถนะกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ของต ำบลที่มีศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูง 
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อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ พบว่ำมีต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 1 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลขุนน่ำน และระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำม ี1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลห้วยโก๋น 
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1. ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 

1.1.1 ประวัติต าบล 
ต ำบลขุนน่ำน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต ำบลบ่อเกลือเหนือ อ ำเภอปัว ต่อมำ

ในปี พ.ศ. 2531 มีกำรตั้งกิ่งอ ำเภอบ่อเกลือ จึงแยกออกมำจัดตั้งเป็นต ำบลขุนน่ำน 
และต่อมำได้ประกำศจัดตั้งอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นอ ำเภอกรณีพิเศษ ไม่ผ่ำนกำร
เป็นกิ่งอ ำเภอเพ่ือเป็นกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่  9 
เนื่องในวโรกำสฉลองสิริรำชสมบัติ ครบ 50 ปี ต ำบลขุนน่ำนจึงได้แยกจำกกิ่งอ ำเภอ
บ่อเกลือ มำขึ้นกับอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต ำบลขุนน่ำนก่อตั้งมำเป็นเวลำประมำณ 
24 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

1.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และลัวะ ใช้ภำษำภำษำพ้ืนเมืองติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน ใช้ภำษำลัวะ
ติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1989 
ครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 1 คน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นก๋ง  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ข้ำว และมันส ำปะหลัง 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก ่ประเพณีกินดอกแดง จัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวำคม  
- กำรละเล่นและดนตรี ได้แก่ ตีพิ  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ชำอู่หลงบ้ำนนำคุ  

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนสะจุก-สะเกี้ยง เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถำนที่ทดลองเพำะปลูกไม้ผลและพืชเมือง
หนำว 

- ยอดดอยภูแว มีลักษณะเป็นแนวสันเขำที่ทอดยำว หน้ำผำสูงชัน สำมำรถ
มองเห็นทิวทัศน์ภูเขำที่สลับซับซ้อน และมีทะเลหมอกที่สวยงำม บนยอด
ดอยภูแวมีต้นปำล์มพันปี สนสำมใบ และป่ำหิน 

- อนุสรณ์สถำนภูพยัคฆ์ สถำนที่ประจักษ์พยำนแห่งควำมสมำนฉันท์ 
ปรองดองควำมร่วมมือกันระหว่ำงพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่และหน่วย
รำชกำรต่ำง ๆ  

- โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ สถำนที่ท ำกำรเพำะปลูกพืช
เพ่ือจ ำหน่ำยและขยำยผลสู่ชุมชน โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำ 
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1.2  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ด้ำนมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมในเกือบทุก

พ้ืนทีข่องต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- ที่พักมีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในพื้นที ่
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เพ่ือ

วำงแนวทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

3. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก มีช่องทำงกำรติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และ

สำมำรถรองรับลูกค้ำเกือบทุกกลุ่มวัย (รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้กำร
สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับ
พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว 
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- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
จังหวัด 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภูเขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรประเภทเครื่องดื่ม ประเพณี และกำรแต่งกำย 

พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวเพียง 1-2 ประเภท ควร

พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว  

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลสนใจที่จะ

จัดเทศกำลประจ ำปี แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ดังนั้นควรส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนรวมตัวกันหรือริเริ่มน ำสิ่งที่มีในพ้ืนที่มำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ ๆ และจัดเทศกำลท้องถิ่นของชุมชน 
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2. ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบลห้วยโก๋น 

ต ำบลห้วยโก๋น เดิมพ้ืนที่ของต ำบลห้วยโก๋นเป็น พ้ืนที่กำรสู้รบระหว่ำง
ฝ่ำยรัฐบำลกับผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ (ผกค.) และเมื่อเหตุกำรณ์ยุติลงประมำณปี 
พ.ศ. 2526-2527 ได้มีกำรมอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนำชำติไทย ต่อมำได้แยกตัวออก
จำกอ ำเภอทุ่งช้ำง พร้อมกันกับที่ว่ำกำรอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติได้รับประกำศจัดตั้ง
เป็นอ ำเภอกรณีพิเศษเพ่ือเป็นกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที ่9 เนื่องในวโรกำสฉลองสิริรำชสมบัติ ครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 
2539 ต ำบลห้วยโก๋นก่อตั้งมำเป็นเวลำ 24 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

2.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 4 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ ลัวะ และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมืองและภำษำไทลื้อติดต่อสื่อสำรกัน
ในชุมชน ใช้ภำษำไทลื้อ ขมุ ลัวะ และภำษำพ้ืนเมืองติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน 
สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำจีนและเขมรได้ จ ำนวนประมำณ 3 คน ประชำกรมีที่อยู่
อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,386 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตัวเอง จ ำนวน 15 ครัวเรือน  

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม่เต็งรัง ไม้มะค่ำ ไม้สัก ไม้ก่อ และไม่

ไผ่  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เก้ง กระรอก กระแต แลน ไก่ป่ำ วอก ลิง และชะน ี
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ขิง ลูกชิด ข้ำวไร่ (ข้ำวเหนียวด ำ) ล ำไย ลิ้นจี่ 

ส้ม เงำะ ยำงพำรำ และมันส ำปะหลัง 
2.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก ่ประเพณีกินดอกแดง (บ้ำนใหม่ไชยธรงรัตน์) จัดขึ้นในช่วง
เดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน  

- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน กำรตีเหล็ก และกำรทอ
ผ้ำ 

- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ พิ และพิณ 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรฟ้อนเจิง 

2.1.5 สถานทีส่ าคัญ 
- ฐำนปฏิบัติกำรห้วยโก๋น (เก่ำ) พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงประวัติศำสตร์ เนื่องจำกเป็นสถำนที่สู้รบของฝ่ำยไทยและผู้ก่อกำรร้ำย
คอมมิวนิสต์ จึงมีประวัติควำมเป็นมำและมีวัตถุระเบิด เสื้อผ้ำ และอำวุธปืน
เก่ำของเจ้ำหน้ำที่ 
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- น้ ำตกวังเปียน น้ ำเป็นสีเขียวมรกตและเป็นชั้น เหมำะส ำหรับนักท่องเที่ยวที่
ชอบกำรผจญภัย เพรำะเส้นทำงตำมไหล่เขำทำงค่อนข้ำงล ำบำกและมี
ควำมชัน  

- ตลำดชำยแดนห้วยโก๋น-น้ ำเงิน ตลำดเปิดเฉพำะวันเสำร์ช่วงเช้ำ ชำวลำวจะ
น ำสินค้ำมำขำยที่ตลำดและซื้อสินค้ำไทยกลับไปยังฝั่งลำว นอกจำกนี้ยังมี
จุดผ่ำนแดนถำวรห้วยโก๋นที่สำมำรถเดินทำงข้ำมไปเมืองท่องเที่ยวใน สปป.
ลำว เช่น แขวงหลวงพระบำง แขวงอุดมไซ และแขวงไซยะบุรี 
 

2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

-  มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

3. มีศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงมีเฉพำะเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก 
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- มีห้องน้ ำไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกำล ควรเพิ่ม
ห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำร ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน  
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่

ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ยังไม่มีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับพนักงำนน ำเที่ยว 
นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

4. ด้ำนศกัยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงพื้นทีห่รือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่
ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
เชียงกลำง พบว่ำต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 2 ต ำบล ได้แก่ 
ต ำบลเชียงกลำงและต ำบลเปือ ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงสูงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลเชียงคำน และ
ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลพระพุทธบำทและต ำบลพญำแก้ว  
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1. ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 

1.1.1 ประวัติต าบล 
ต ำบลเชียงกลำง เดิมเรียกว่ำ เจียงก๋ำง เคยเป็นบริเวณที่ตั้งของกองทัพที่

แตกทัพร่นจำกหัวเมืองฝ่ำยเหนือวรนคร มำตั้งถิ่นฐำนอยู่บริเวณที่รำบลุ่มแม่น้ ำกอน
ที่มำบรรจบกับแม่น้ ำน่ำน เดิมพ้ืนที่ของอ ำเภอเชียงกลำงอยู่ในเขตกำรปกครองของ
อ ำเภอทุ่งช้ำง หลังจำกนั้นได้มีประกำศกำระทรวงมหำดไทยให้แยกต ำบลเปือ ต ำบล
เชียงกลำง ต ำบลเชียงคำน และต ำบลนำไร่หลวง ออกจำกกำรปกครองของอ ำเภอ
ทุ่งช้ำง รวมจัดตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอเชียงกลำง ได้รับกำรยกฐำนะเป็นอ ำเภอเชียงกลำง
เมื่อปี พ.ศ. 2514  

1.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์  ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำลัวะ 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง 
จ ำนวน 750 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 170 
ครัวเรือน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ข้ำว และถั่ว  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด และข้ำว 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ กำรตีพิ และประเพณีไทลื้อ จัดขึ้นในช่วงเทศกำลออก

พรรษำ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรทอผ้ำ และเครื่องจักสำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ข้ำวซี่สมุนไพร และผ้ำทอพ้ืนเมือง 

1.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- พระธำตุศรีปัวแบ่งเทพมงคล  
- ศำลเจ้ำพ่อพญำไมย 
- สะพำนสำยรุ้ง  

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำประปำ

จำกกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมีห้อง
อำบน้ ำสำธำรณะจ ำนวน 10 ห้อง 

- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก
พ้ืนที่ของต ำบล   

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงใช้งำนได้ในทุกพ้ืนที่ของต ำบล  
- มีที่ พัก เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ ยวทุกฤดูกำล และมีที่ พัก

หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี  

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้
ประโยชน์ 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท และ
บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

- มีกำรจัดกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม เป็นที่ยอมรับของคนใน
ท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อ
กฎหมำยศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมของชำติ ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติ
เสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ และไม่มี
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 

- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 
10-15 นำท ี

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
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- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
ร่วมกันให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำนนโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรในกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (creative space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) มีผลิตภัณฑ์สินค้ำ
ที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก และมีเทศกำลที่
ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไป

ในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึน้ 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยว และยังไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พักกำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  
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- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติและกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็น
ครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำน
ต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมพร้อมของชุมชนต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ในชุมชนมีกลุ่มเพ่ือ

บริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำยังไม่มีกิจกรรมทำงวัฒนธรรม
ร่วมกันระหว่ำงชำวบ้ ำนและนักท่องเที่ ยว  ควรสนับสนุนให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมกับคนในชุมชนภำยหลังจำกท่องเที่ยว 
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2. ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 

2.1.1 ประวัติต าบล 
ต ำบลเชียงคำน ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของอ ำเภอเชียงกลำง เดิมมี 14 หมู่บ้ำน ใน

ปี พ.ศ. 2527 ได้แบ่งแยกเป็น 2 ต ำบล คือ ต ำบลเชียงคำนและต ำบลพระพุทธบำท 
ประกอบด้วย 5 หมู่บ้ำน โดยตัวต ำบลห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอประมำณ 4 กิโลเมตร 
นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลเชียงคำนก่อตั้งมำเป็นเวลำ 36 ปี 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีจ ำนวน 496 ครัวเรือน 
2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  

- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำสูบ และล ำไย 
2.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตำนก๋วยสลำก จัดขึ้นในเดือนกันยำยน 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก ่ข้ำวแคบ และไกย ี (สำหร่ำยน้ ำจืด) 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ หมวกสำนไม้ไผ่ 

2.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- พระธำตุจอมอินทร์ วัดใหม่วังเคียน 
- วัดบ้ำนดอนแท่น 
- อ่ำงน้ ำเลียบ  

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม  และมีหน่วยงำนภำยนอกให้กำร 
สนับสนุนด้ำนงบประมำณบุคลำกรและนโยบำย 
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- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่ งมีบทบำทต่อกำรท่ องเที่ ยว  ชุมชนมีส่ วนร่วมในกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีรำยได้จำกกำรถูกจ้ำง
งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำย
สื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรม
ด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำน
เป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลใน
ด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ และมี
กำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ทั้ ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภท และ
บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 2 ครั้ง 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำน

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลสนใจจะ
สร้ำงผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมของชุมชนแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
และมีเทศกำลประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง มีเฉพำะเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก ควร

ปรับปรุงให้มีใช้งำนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพ่ิมที่พักให้
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมส
เตย์  

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีแผนด ำเนินกำรและก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 
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3. ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลเปือ ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของอ ำเภอประมำณ 2 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ เป็ นที่ รำบลุ่ มมี แม่น้ ำน่ ำน ไหลผ่ ำน  มี พื ชผั ก เป็ นสิ นค้ ำ เศรษฐกิ จ  มี
ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งน้ ำ และสถำนที่ส ำคัญที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนอย่ำงเหนียวแน่น มีภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำอำชีพ เช่น กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร
พ้ืนบ้ำน กำรเครื่องจักสำนไม้ไผ่ กำรทอผ้ำ กำรตีเหล็ก ต ำบลเปือก่อตั้งมำเป็นเวลำ 
130 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

3.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 4 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ ลัวะ และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำถิ่น 
(ขมุ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน และใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกัน
ในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 856 คน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด ถั่วลิสง และผักกำด 

3.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสู่ขวัญข้ำว จัดขึ้นในเดือนธันวำคม  
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก ่น้ ำพริกไก (สำหร่ำยน้ ำจืด) 

3.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วิหำรไทลื้อวัดหนองแดง  
- บ้ำนห้วยพ่ำน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ 

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ในต ำบล แต่ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว  
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม และมีหน่วยงำนภำยนอกให้กำร 
สนับสนุนด้ำนงบประมำณบุคลำกรและนโยบำย 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี

- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้ องถิ่ นหรือระดับประเทศ ผ่ ำน เว็บ ไซต์ทั้ งภ ำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภท 
และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้กำร
สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 3 ครั้ง 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพื้นทีห่รือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
จังหวัด  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์

ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว

เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ แต่
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำง
นิเวศวิทยำ ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพให้มำกขึ้น 
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4. ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลพญำแก้ว มีทั้งหมด 16 หมู่บ้ำน ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดกับต ำบล
พระธำตุ อ ำเภอเชียงกลำง และต ำบลทุ่งช้ำง  อ ำเภอทุ่งช้ำง ทิศใต้ มีอำณำเขตติด
กับต ำบลสถำน อ ำเภอปัว และต ำบลเชียงคำน อ ำเภอเชียงกลำง ทิศตะวันออก มี
อำณำเขตติดกับต ำบลสกำด อ ำเภอปัว และทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดกับต ำบล
พระพุทธบำทและต ำบลเปือ  อ ำเภอเชียงกลำง นับถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2563) ต ำบล
พญำแก้วก่อตั้งมำเป็นเวลำ 38 ปี 

4.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทยภำคกลำง 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำไทยภำคกลำง และ
ภำษำลัวะ ติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเองจ ำนวน 
1,028 ครัวเรือน 

4.1.3 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ กำรกินสโลด จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แอ๊บปลำบู่ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก ่ล ำไยอบแห้ง 

4.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- ฝำยข้อมือเหล็ก 

 
4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- ประเพณ ีมีเอกลักษณ์ระดับชำติ 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำร

เชื่อมโยงเครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม  และมีหน่วยงำนภำยนอกให้กำร 
สนับสนุนด้ำนงบประมำณบุคลำกรและนโยบำย 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
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- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี  

- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้ แก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ ไม้ และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง  ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ ระดับประเทศ 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต มีเฉพำะระบบกำรสื่อสำร
ของเจ้ำหน้ำที่ ควรติดตั้งมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว 

- ยังไม่ได้ก ำหนดกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
กำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่
ท่องเที่ยวให้ชัดเจน 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน และกำรแต่งกำย  มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
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- ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว เพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- ยังไม่มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวอำจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพให้มำกขึ้น 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม

เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ก ำลังพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) มีควำมสนใจจะ
สร้ำงผลิตภัณฑ์ของชุมชน จัดเทศกำลประจ ำปี  แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
ดังนั้นควรส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมตัวกัน หรือริเริ่มน ำสิ่งที่มีในพ้ืนที่มำ
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ และจัดเทศกำลท้องถิ่นของชุมชน 
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5. ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลพระธำตุ เดิมขึ้นอยู่กับต ำบลเปือ ต่อมำในปี พ.ศ. 2520 ได้แยก
ออกมำตั้งเป็นต ำบลใหม่ชื่อว่ำ ต ำบลพระธำตุ ปัจจุบันต ำบลพระธำตุมีหมู่บ้ำนในเขต
รับผิดชอบทั้งหมด จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน โดยมีองค์พระธำตุดอนแก้วเป็นที่เคำรพ
สักกำรบูชำและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนในต ำบล นอกจำกนี้องค์พระธำตุ
ดอนแก้วยังได้รับกำรยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของต ำบล นับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2563 
ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 43 ปี  

5.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ลัวะ และถิ่น (ขมุ ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำลัวะ 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง 
จ ำนวน 984 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 235 
ครัวเรือน 

5.1.3 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีร ำพิ ตีพิ จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือน

มีนำคม 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน 

5.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- พระธำตุดอนแก้ว 
- วัดบ้ำนกลำง 

 
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของ

ต ำบล แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ครอบคลุมบำงพ้ืนที่แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
แหล่งท่องเที่ยว  

- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล  
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับ
ของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่
ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ และไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพื้นทีห่รือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวภำยในบริเวณต ำบล ควร

สร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- วิถีชีวิต และที่อยู่อำศัย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
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- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเฉพำะรุ่น
ตนเองและรุ่นลูก ควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 

- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ แต่ยังไม่มีกำรจัดอบรม
เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติ และ
ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
กำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มี
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจ
เฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท นอกจำกกำร
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนำให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลำกหลำย 
เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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6. ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
6.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลพระพุทธบำท เดิมเป็นต ำบลเชียงคำน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้ำน ในปี 
พ.ศ.2527 ได้ขอแยกมำเป็นต ำบลพระพุทธบำท ประกอบด้วย 10 หมู่บ้ำน นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลพระพุทธบำทก่อตั้งมำเป็นเวลำ 36 ปี  

6.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ และไทพวน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำไทลื้อ และภำษำ
ลำว ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง 
จ ำนวน 1,213 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 221 
ครัวเรือน 

6.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ประดู่ สัก และไผ่  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นก และกระรอก 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวข้ำวโพด และยำสูบ 

6.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตำนก๋วยสลำก จัดขึ้นในเดือนกันยำยน 
- แหล่งโบรำณสถำน ได้แก ่รอยพระพุทธบำท และพระธำตุจอมกิตติ 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน คือ ลำบ และไกยี  (สำหร่ำยน้ ำจืด) 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอพ้ืนเมือง และพรมเช็ดเท้ำ 

6.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- แก่งสะม้ำเก้ำบั้ง  
- พระธำตุจอมกิตติ 

 

6.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมี

ห้องอำบน้ ำสำธำรณะจ ำนวน 3 ห้อง 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว   
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีผลิตภัณฑ์
สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด และมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

ส่ิงท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง มีเฉพำะเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- อำหำรกำรกิน อำหำรหวำน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปใน
จังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 
- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 

ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- ยังไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพ
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำร
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำ
พ้ืนเมือง  

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพื่อบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน  
5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) มีพ้ืนที่กำรสร้ำงพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เป็นที่ยอมรับในระดับ
ชุมชน และต ำบลมีโบรำณสถำนแต่ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ ยว  ควรสนับสนุน ให้มี กำรประชำสัม พันธ์ ให้ เป็ นที่ รับรู้ แก่
นักท่องเที่ยวมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอท่ำ
วังผำ พบว่ำต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลริม 
ต ำบลยม และต ำบลศรีภูมิ ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงสูงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลป่ำคำ ระดับควำม
พร้อมปำนกลำงมี 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลผำทอง ต ำบลแสนทอง และต ำบลตำลชุม ระดับควำมพร้อม
ค่อนข้ำงต่ ำมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลผำตอและต ำบลจอมพระ และระดับควำมพร้อมต่ ำมี 1 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลท่ำวังผำ 
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1. ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.2 ประวัติต าบล 

ต ำบลจอมพระ เดิมขึ้นอยู่กับต ำบลยม อ ำเภอท่ำวังผำ ต่อมำในปี พ .ศ. 
2524 ได้ขอจัดตั้งเป็นต ำบลใหม่ เพ่ือควำมสะดวกในด้ำนกำรพัฒนำและกำร
ปกครองซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้ำน  ต่อมำได้แยกหมู่บ้ำนออกเป็น 11 หมู่บ้ำน 
และเมื่อปีพ.ศ. 2540 ได้ยกฐำนะจำกสภำต ำบลจอมพระเป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอมพระ เหตุที่ตั้งชื่อว่ำต ำบลจอมพระ เนื่องจำกมีพระธำตุจอมนำง ซึ่งเป็นที่
เคำรพสักกำระและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวบ้ำนในต ำบล นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2563) ต ำบลจอมพระก่อตั้งมำเป็นเวลำ 39 ปี 

1.1.3 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทลื้อ ติดต่อสื่อสำร
กันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 250 คน 
และภำษำเกำหลี จ ำนวน 20 คน 

1.1.4 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ สัก พะยูง และยูคำลิปตัส 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ หมูป่ำ และงู  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ พริก ข้ำวโพด ถั่ว แตงกวำ และฟักทอง 

1.1.5 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ จัดขึ้นในช่วงประเพณีสงกรำนต์ 

เดือนเมษำยน 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ หลวงพ่อเพชรบ้ำนยู้ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ จ๊อย และซอ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ หมวก 

1.1.6 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- แหล่งโบรำณสถำนพระธำตุจอมนำง 
- ม่อนผำดินแดง มีลักษณะดินเป็นสีแดงท้ังภูเขำ 
- วัดยู้ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนเคำรพบูชำ 

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก
ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเชื่อมต่อ
ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้  

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง  
- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ

เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจดักำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนและจดักำรด้ำนนโยบำย 
งบประมำณ และบุคลำกร ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยัง

ไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 

ปี โดยจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 
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- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ยังไม่
เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุ น ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ยังไม่ได้รับกำรปฏิบัติ ควรชี้แจงให้คน
ในชุมชนเห็นถึงควำมส ำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้ง เดิมมำกขึ้น และ
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติเหมือนกันทุกรุ่น 

- ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวยังไม่มีส่วนร่วมใน
กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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2. ต าบลตาลชุม อ าเภอทา่วังผา จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลตำลชุม เดิมชื่อ ชัยพรม หรือ ศรีพรม มีพระรำชกิจจำเป็นผู้ปกครอง 
โดยเริ่มก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2310 ประชำกรส่วนใหญ่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกเมือง
เชียงแสนและเมืองเชียงของ (จังหวัดเชียงรำย) ในปี พ.ศ. 2434 ใช้ชื่อแขวงศรีพรม 
ต่อมำรำชกำรได้แบ่งแยกอำณำเขตเป็นต ำบลศรีพรม อ ำเภอเมืองน่ำน ในปี พ.ศ. 
2475-2479 เปลี่ยนชื่อเป็นต ำบลดอนมูล อ ำเภอเมืองน่ำน ภำยหลังได้โอนมำขึ้นกับ
อ ำเภอปัว พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นต ำบลตำลชุม หลังจำกนั้นทำงกำรได้ยุบไปขึ้นกับ
ต ำบลป่ำคำระยะหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2482 ได้ตั้งขึ้นเป็นต ำบลตำลชุมใหม่อีกครั้ง นับ
ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) ต ำบลตำลชุมก่อตั้งมำเป็นเวลำ 253 ปี 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,936 ครัวเรือน 

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ พริก ล ำไย ข้ำว ข้ำวโพด และยำงพำรำ 

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุฉิมพลี จัดขึ้นในช่วงวันสงกรำนต์ 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธมหำสุวรรณมงคลศรีศำกยมุนี (หลวงพ่อทอง) 

วัดดอนชัยสบสำย และพระเพชรตำลชุม วัดตำลชุม 
2.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- หนองหลวง แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร  
- พระธำตุฉิมพลี วัดสบหนอง 
- อนุสำวรีย์เจ้ำหลวงพญำแก้ว บ้ำนสบสำย 
- อนุสำวรีย์เจ้ำหลวงดงมะแหละ บ้ำนตำลชุมพระธำตุฉิมพลี 

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมี

ห้องน้ ำเฉพำะผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
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- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนอยู่ในระดับสูง โดย

ชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี  และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำ
เที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำย
อำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
และเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
- ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจ ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 
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1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่

ท่องเที่ยว แต่สำมำรถเช่ำหรือเหมำยำนพำหนะเข้ำออกได้ตลอดเวลำ ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะที่หลำกหลำย เพ่ือเพ่ิมควำม
สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน และประเพณี มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- กำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของ

ท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ยังไม่

เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุน ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

- ยังไม่มีตัวแทน องค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ ยว ควร
สนับสนุนให้มีตัวแทนชุมชน หรือ จัดตั้งองค์กรท้องถิ่นหรือโครงกำรอนุรักษ์
ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวต่อไป 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้ มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน ควรได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมจำกส่วนกลำงทั้งภำครัฐและเอกชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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3. ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลท่ำวังผำ เดิมอยู่รวมกับต ำบลริม มีทั้งหมด 5 หมู่บ้ำน ต่อมำในปี พ.ศ. 
2514 ทำงรำชกำรได้แบ่งแยกอำณำเขตออกจำกต ำบลริมและตั้งขึ้นเป็นต ำบลท่ำวัง
ผำ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้ำน โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตสุขำภิบำล และในปี พ.ศ. 
2542 ได้เปลี่ยนฐำนะจำกสุขำภิบำลเป็นเทศบำลต ำบลตำมพระรำชบัญญัติ ต ำบล
ท่ำวังผำมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่รำบเพ่ือเกษตรกรรม ด้ำนทิศตะวันออกเป็น
ที่รำบเชิงเขำ มีแม่น้ ำน่ำนซึ่งเป็นแม่น้ ำสำยหลักไหลผ่ำนทำงทิศตะวันตก  

3.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมืองและอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 657 คน ประชำกรมี
ที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 2,078 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็น
ของตัวเอง จ ำนวน 400 ครัวเรือน  

3.1.3 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตัดบำตรเทโวโรหณะ จัดขึ้นในเดือนตุลำคม 

3.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- พระธำตุศิลำมงคล 
- ศำลเจ้ำพ่อวิทยำโยธิน  
- วังมัจฉำ 

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ

เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
และป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจ
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เฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดอีำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำลที่

ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- ยังไม่มีกำรก ำหนดกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ควรสนับสนุนให้ มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยัง

ไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ไม่

เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุน ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 
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- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่ น เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเฉพำะรุ่น
ตนเองและรุ่นลูก ควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับต่ ำ
มำก ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และ
เชิญชวนชุมชนใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว แต่ยังไม่มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้ง
องค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนใน
ชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำร
น ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับต่ ำ ควรมีกำรวำงแผนปรับปรุงดูแลรักษำสภำพแวดล้อม
และสถำนที่ส ำคญัให้มีควำมสวยงำมอยู่เสมอ 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน ควรได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมจำกส่วนกลำงทั้งภำครัฐและเอกชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องรู้จัก
เที่ยวมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวยังไม่มีส่วนร่วมใน
กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกข้ึน 
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4. ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลป่ำคำ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติลักษณะกำรปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457 เดิมเป็นสภำต ำบล ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ต่อมำได้รับกำรจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เมื่อปีพ.ศ. 2540 ต ำบลป่ำคำก่อตั้งมำเป็นเวลำ 23 ปี 
นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

4.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ และไทยพวน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำลื้อ และภำษำ
พวน สื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 
109 คน และภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ จ ำนวน 14 คน ประชำกรมีท่ีอยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง 1,562 ครัวเรือน  

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นสน  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ งู และหมูป่ำ    
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ พริก ข้ำวโพด ถั่ว แตงกวำ และผักกำดขำว 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีก ำเมือง จัดขึ้นในเดือนธันวำคม  
- วรรณกรรมท้องถิ่น ได้แก่ จันทคำธชำดก และเรื่องพุทธประวัติ  
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ไก (สำหร่ำยน้ ำจืด)  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอมือ 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ ขับลื้อ  
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน ได้แก่ กำรเล่นลูกข่ำง และกำรเดินกะลำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอ มีดพร้ำ และไกอบแผ่น 

4.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดหนองบัว วัดเก่ำแก่อำยุประมำณ 150 ปี มีจิตกรรมฝำผนังเล่ำเรื่องรำว

จันทคำธชำดกและพุทธประวัติ ซึ่งเรื่องจันทคำธชำดกนี้เป็นนิยำยคติธรรม
เก่ำแก่อันดับที่ 11 ในหนังสือปัญญำชำดกปัจฉิมภำค 

- เหมืองมหัศจรรย์ ฝำยเก็บน้ ำขนำดเล็ก พ้ืนที่โดยรอบร่มรื่น 
 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 
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1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำย

ประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- วิถีชีวิตและท่ีอยู่อำศัย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบในเห็น

ระดับดีมำก  
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำท่องเที่ยวในพื้นที ่
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น  

- กำรยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม ทุกรุ่นยังคงปฏิบัติเหมือนกัน 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน

กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติใน พ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว   

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวในระดับดี 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว   

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวคนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
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4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว
ภำยนอก 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรประเภทอำหำรหวำน และเครื่องดื่ม พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยัง

ไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ประเพณีและกำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์  

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ

เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ 
ระดับประเทศ แต่ยังไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ ไม่มีกำรจัด
อบรมเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ
ธรรมชำติ ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชน
เกี่ยวกับคุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำม
ควำมเหมำะสม และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้ งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

- ยังไม่มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวอำจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ และ
ไม่มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ ดังนั้นควร
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ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้
มำกขึ้น และควรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
ในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำสนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชน
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพกำยภำพของพื้นที่ 
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5. ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลผำตอ ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของตัวอ ำเภอ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม
และที่รำบเชิงเขำ มีภูเขำล้อมรอบ พ้ืนที่ทั้งหมดมีเนื้อที่ประมำณ 33 ,724 ไร่ ห่ำง
จำกตัวจังหวัดน่ำนประมำณ 49 กิโลเมตร ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
กำรเกษตร ต ำบลผำตอประกอบด้วย 7 หมู่บ้ำน ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดกับต ำบล
นำไร่หลวง อ ำเภอสองแคว ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดกับต ำบลเจดีย์ชัย อ ำเภอ
ปัว และต ำบลพระพุทธบำท อ ำเภอเชียงกลำง ทิศใต้ มีอำณำเขตติดกับต ำบลริมและ
ต ำบลแสนทอง อ ำเภอท่ำวังผำ และทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดกับต ำบลผำทอง 
อ ำเภอท่ำวังผำ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลผำตอก่อตั้งมำเป็นเวลำ 25 ปี 

5.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และม้ง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำม้ง ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 5,558 
ครัวเรือน 

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นเฟิร์น สำหร่ำย และตะไคร่น้ ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ ยำสูบ กำแฟ โกโก้ และข้ำวโพด 

5.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในเดือนธันวำคม  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำปักชำวเขำเผ่ำม้ง 

5.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- พระธำตุวัดรำษฎร์อุดม  
- พระธำตุวัดบ้ำนน้ ำพุ  

 
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของ

ต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
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2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไป ในทำงเดียวกัน 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี หรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

ส่ิงที่ควรได้รับพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว มีเฉพำะเส้นทำง

คมนำคมสำยหลัก 
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3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ประเพณี (ปีใหม่ม้ง) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งใน
กำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรให้บริกำร
กิจกรรมกำรท่องเทีย่ว กำรจ ำหน่ำยอำหำร และสินค้ำพ้ืนเมือง  

- ยังไม่มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ควร
สนับสนุนให้มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
แก่พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัด
อบรมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร และชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม  

- กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่มีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือ
ดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน ควรได้รับกำรสนับสนุนเพ่ิมเติมจำกส่วนกลำงทั้งภำครัฐ
และเอกชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ก ำลังพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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6. ต าบลผาทอง อ าเภอทา่วังผา จังหวัดน่าน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
6.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลผำทอง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงชันและ
เป็นที่รำบลุ่มสองฝั่งล ำน้ ำยำวบำงส่วน มีแม่น้ ำล ำห้วยหลักไหลผ่ำนหลำยสำย มี
พ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต ำบล 162 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 101,250 ไร่ ต ำบลผำ
ทองก่อตั้งมำเป็นเวลำ 10 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

6.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่นจ ำนวน 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ 

ไทยพ้ืนเมือง ไทยภำคกลำง และอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
ภำษำไทยกลำง และภำษำอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน 
สำมำรถสื่อโดยใช้ภำษำอังกฤษได้จ ำนวน 300 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง จ ำนวน 737 ครัวเรือน 

6.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นเฟิร์น  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ กระรอก งู และตุ่น 
- พืชเศรษฐกจิ ได้แก่ กำแฟ อ้อย ข้ำวโพด ยำงพำรำ ยำสูบ และลูกชิด 

6.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีชนเผ่ำเมี่ยน จัดขึ้นในช่วงวันตรุษจีน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กำแฟบ้ำนสันเจริญ 

6.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- จุดชมวิวดอยสวนยำหลวง ศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำจังหวัดน่ำน 

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มส่งเสริมกำรปลูกกำแฟทดแทนฝิ่นในพ้ืนที่ที่
เรียกว่ำ สวนยำหลวง  

- น้ ำออกรู ภูสันเจริญ เป็นตำน้ ำธรรมชำติที่ไหลออกมำกจำกรูบริเวณหน้ำผำ 
ลักษณะคล้ำยกับล ำน้ ำห้วย  

- บ่อน้ ำร้อนโป่งกิ แหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยำนแห่งชำตินันทบุรี 
ล้อมรอบด้วยภูเขำ  
 

6.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
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- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่
ของต ำบล 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2.   ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดคดีอำชญำกรรมกับคนในชุมชน 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์   

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำลที่
ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่
ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร
เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยัง

ไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับต่ ำ ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเห็นคุณค่ำและ
ร่วมกันพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรมชุมชน 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งใน
กำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ชุมชนยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุ นกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว  ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- ชุมชนไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือ
ดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำมำกกว่ำ 25 

นำท ี
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ควรได้รับ
กำรสนับสนุนเพิ่มเติมจำกส่วนกลำงทั้งภำครัฐและเอกชน 
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7. ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
7.1.1 ประวัติต าบล 

ในสมัยพญำภูคำ ต ำบลยมคือพ้ืนที่เมืองย่ำงหรือเมืองล่ำง (เมืองย่ำงมีพ้ืนที่
ครอบคลุมต ำบลศิลำเพชร ต ำบลยม ต ำบลจอมพระ และต ำบลอวนในปัจจุบัน) 
บริเวณชุมชนโบรำณเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำย่ำงและล ำน้ ำปั้ว ในปี พ.ศ. 2505 ทำง
รำชกำรประกำศจัดตั้งก่ิงอ ำเภอท่ำวังผำ โดยแยกต ำบลยม อ ำเภอปัว ให้มำขึ้นกับก่ิง
อ ำเภอท่ำวังผำ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลยมก่อตั้งมำเป็นเวลำ 58 ปี 

7.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันภำยในชุมชนและภำยในครัวเรือน  
7.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นสน  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ พริก  

7.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีรดน้ ำด ำหัว จัดขึ้นในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เดือน

เมษำยน 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงหน่อไม้  
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ เหรียญหลวงพ่อวัดก๋ง 
- กำรละเล่น ได้แก่ จ๊อย และซอ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ โคมล้ำนนำ 

7.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดศรีมงคล วัดเก่ำแก่ที่ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 

มีหลวงปู่ก๋งซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้ ภำยในวัดมีศำสนสถำนที่
สวยงำม และมีห้องพักส ำหรับผู้มำปฏิบัติธรรมซึ่งตั้งอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ  

- วัดพระธำตุจอมพริก ปูชนียสถำนที่บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของสมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 จะเกิดแสงรัศมีพุ่งจำกยอด
เจดีย์ไปหำเจดีย์องค์อ่ืน  
 

7.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
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- มีที่ พักเพียงพอพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมีที่ พัก
หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์

ระดับชำติ 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีเยี่ยม 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดอีำชญำกรรม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว
ภำยนอก 

 

 



55 
 

8. ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
8.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลริม มีสภำพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่รำบลุ่มตำมควำมยำวของแม่น้ ำน่ำน
ซึ่งเป็นแม่น้ ำสำยหลักของจังหวัด และมีแม่น้ ำยำว แหล่งน้ ำส ำคัญที่ชุมชนน ำมำใช้
อุปโภคบริโภค รวมถึงยังใช้เป็นสถำนที่แข่งขันเรือยำวตำมประเพณีประจ ำอ ำเภอวัง
ท่ำผำ 

8.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน  
8.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  

-  พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำสูบ 
 

8.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะมำกพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับดีมำก 

- มีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
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ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
และป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจ
เฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท และ
บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

- กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำง
นิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและ
ของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติใน
พ้ืนที่ และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสภำพกำยภำพของพ้ืนที ่

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำวำงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- กำรรับประทำนชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำที 
- ทัศนคติของชุมชนเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำมช่วยเหลือ

และมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิน่ ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพิ่มที่พักให้

เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พัก
หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรประเภทเครื่องดื่ม และประเพณี พบเห็นทั่วไปใน

จังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวมีช่องทำงกำรติดต่อ

อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ควรได้รับกำร
สนับสนุนเพิ่มเติมจำกส่วนกลำงทั้งภำครัฐและเอกชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี
กำรประชุมภำยในกลุ่มแต่อำจเพ่ิมวิธีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นมำกกว่ำ 
1 ครั้งต่อเดือน 
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9. ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

9.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
9.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลศรีภูมิ ตั้งอยู่พ้ืนที่รำบลุ่มและเชิงเขำ มีแม่น้ ำน่ำนเป็นแม่น้ ำสำยหลัก
ไหลผ่ำน เขตกำรปกครองแบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้ำน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม ต ำบลศรีภูมิก่อตั้งมำเป็นเวลำ 50 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

9.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืน เมือง ไทลื้ อ  และม้ ง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทลื้ อ 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 4 คน และภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ จ ำนวน 2 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็น
ของตนเอง จ ำนวน 1,797 ครัวเรือน  

9.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ประดู่ และไม้มะค่ำ  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ พริก และข้ำวโพด 

9.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในเดือนธันวำคมถึงเดือนมกรำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงหวำย ต ำหวำย และไกยี (สำหร่ำยน้ ำจืด) 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน  
- เครื่องดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ สะล้อ และซอ 
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน ได้แก่ กำรเล่นลูกข่ำง 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอไทลื้อย้อมสีธรรมชำติ 

9.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วิหำรไทลื้อ โบรำณสถำนทรงไทลื้อล้ำนนำ อำยุประมำณ 200 ปี และเป็น

สถำนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน  
- พิพิธภัณฑ์บ้ำนไทลื้อ โบรำณสถำนที่แสดงถึงวิถีชีวิตและเครื่องมือต่ำง ๆ 

ของชำวไทลื้อ  
- พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อวัดดอนตัน โบรำณสถำนส ำคัญที่เก็บวัตถุโบรำณและ

เหรียญของหลวงพ่อวัดดอนตัน  
- อุทยำนแห่งชำตินันทบุรี มีดอกพญำเสือโคร่งและทะเลหมอก และสถำนที่

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เหมำะแก่กำรตั้งเต็นท์และส ำรวจธรรมชำติ 
 

9.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่ พัก เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ ยวทุกฤดูกำล และมีที่ พัก

หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- กำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวมีกฎ ข้อบังคับ ในกำรก ำหนด

ช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่ สำมำรถเข้ำเยี่ยมชนสถำนที่ท่องเที่ยว
ได้อย่ำงแน่ชัด รัดกุมและมีประสิทธิภำพมำก รวมถึงได้รับกำรยอมรับใน
ระดับจังหวัด 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน (ต ำหวำย น้ ำสมุนไพรฮ้อสปำยควำย) 

ประเพณี (งำนก๋ ำเมิง ปีใหม่ม้ง) และกำรแต่งกำย (แต่งกำยด้วยผ้ำทอ ผ้ำถุง
ลำยน้ ำไหล) มีเอกลักษณ์ระดับชำติ 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับดีเยี่ยม 

- มีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
และป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจ
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เฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม  
- คนในสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 -15 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้กำร
สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำลที่

ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่
ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ควรติดตั้งมีระบบ

โทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก และธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย  ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ ยวได้ทุก
ช่วงวัย 
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10. ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

10.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
10.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลแสนทอง เดิมขึ้นอยู่กับต ำบลผำตอ อ ำเภอท่ำวังผำ มีทั้งหมด 17 
หมู่บ้ำน ต่อมำในปี พ.ศ. 2522 ได้แยกออกจำกต ำบลผำตอ และตั้งชื่อใหม่ว่ำต ำบล
แสนทอง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน ต ำบลแสนทองก่อตั้งมำเป็นเวลำ 41 ปี นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)  

10.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทลื้อ ติดต่อสื่อสำร
กันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,247 
ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 2 ครัวเรือน  

10.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ สัก มะค่ำโมง ซ้อ สมอพิเภก ตะเคียนหนู ไผ่ซำง 

ไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่ข้ำวหลำม ยำงแดง ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง คอแลน 
มะม่วงป่ำ เก็ดด ำ จอแจ หมำมุ่ย และหวำยขม 

- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ กระรอก กระต่ำย หมูป่ำ เก้ง ลิง งู ตะกวด นก ตัวนิ่ม 
และเต่ำ  

- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ยำงพำรำ ยำสูบ และพริก 
10.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือยำวเชื่อมควำมสัมพันธ์ ผำตอ-แสนทอง 
จัดขึ้นในช่วงสงกรำนต์  

- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงหยวกกล้วย 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ไม้กวำด และซอล้ำนนำ 
- งำนสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ บ้ำนไม้ทรงไทยล้ำนนำ (ยกสูง) 

แบบในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันเป็นสองชั้น (ครึ่งไม้ครึ่งปูนและบ้ำนปูน)  
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปไม้ขนุนเก่ำแก่ วัดนำหนุน และเรือโบรำณ

เอกลักษณ์น่ำน แม่ค ำปิ๋ว บ้ำนนำหนุน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ไม้กวำด 
- แหล่งโบรำณสถำน ได้แก่ พระเสรีคธำตุ วัดนำหนุน 

10.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- น้ ำตกสันติสุข แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญของต ำบล เป็นน้ ำตกขนำดกลำงมี

ทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นที่สวยงำมที่สุดคือชั้นที่ 3 สูงประมำณ 20 เมตร มี
แอ่งน้ ำกว้ำงที่สำมำรถเล่นน้ ำได้ และมีน้ ำไหลตลอดปี  
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10.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- กำรแต่งกำย (ชุดไทลื้อ) มีเอกลักษณ์ระดับภูมิภำค 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อ
ทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็น
ที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
และผลิตภัณฑ์สินค้ำท่ีเป็นของแท้ดั้งเดิมท่ีได้รับควำมนิยมระดับชุมชน  
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพ่ิมที่พักให้

เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่ องเที่ ยวที่ จะมำพักทุกฤดูกำลและมี ที่ พั ก
หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะ

ของท้องถิ่น 
- ประเพณี (ประเพณีแข่งเรือยำว ประเพณีบวงสรวงเจ้ำหลวงไทลื้อ) มี

เอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควรสนับสนุน

ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวมำกข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร และสินค้ำพ้ืนเมือง  

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะสื่อออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและธุรกิจ
ภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุกช่วงวัย 
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- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์นักท่องเที่ยว
รู้จักมำกขึ้น 
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อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอทุ่ง
ช้ำง พบว่ำ ต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับค่อนข้ำงสูงมี 2 ต ำบล ได้แก่ 
ต ำบลงอบและต ำบลทุ่งช้ำง และระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลปอนและต ำบล
และ 
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1. ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ประชำกรในหมู่บ้ำนของต ำบลงอบส่วนใหญ่เป็นชำวไทยลื้อ มีวัฒนธรรม
ประเพณีและภำษำพูดต่ำงจำกหมู่บ้ำนอื่นในเขตอ ำเภอเดียวกัน สันนิษฐำนว่ำอพยพ
มำจำกมณฑลยูนำน แคว้นสิบสองปันนำ ประเทศจีน เพรำะวัฒนธรรมหลำยอย่ำง
ของชำวต ำบลงอบคล้ำยคลึงกับชำวไทยลื้อในแผ่นดินจีน ซึ่งกล่ำวไว้ในหนังสือไทสิบ
สองปันนำ ต ำบลงอบก่อตั้งมำเป็นเวลำ 108 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

1.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธ ุ์ท้องถิ่น 5 กลุ่มชำติพันธุ์  ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ ม้ง ลัวะ และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำลื้อ ภำษำม้ง ภำษำลัวะ และภำษำขมุ 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 30 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 2,500 ครัวเรือน  

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ประดู่ สักทอง รำชพฤกษ์ และหำงนกยูง 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ หมูป่ำ กระรอก ตุ่น ตัวนิ่ม และเม่น 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด แตงโม ถั่วด ำ แตงไทย กะหล่ ำ และผัดกำด

ขำว 
1.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ งำนไทลื้อ จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ไก (สำหร่ำยน้ ำจืด) ห่อนึ่งไก ่แอ๊บไก่ และแกงหน่อไม้ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ งำนเครื่องจักสำน เช่น ตะกร้ำ สุ่มไก ่

และกระติ๊บข้ำว 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดศรีดอนไชย 
- งำนสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ บ้ำนไทลื้อ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ส้มสีทอง และผ้ำทอ 

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- บ้ำนมณีพฤกษ์ แหล่งปลูกกำแฟ  
- ดอยผำผึ้ง 
- บ้ำนห้วยสะแตง จุดผ่ำนแดนไทย-ลำว  

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน (ไก) มีเอกลักษณ์ระดับภูมิภำค 
- กำรแต่งกำย (ไทลื้อ ม้ง) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- มีควำมงดงำมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีเยี่ยม 
- มีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกลุ่มอนุรักษ์

วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำรเชื่อมโยง
เครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง
มำก โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมี
ชุมชนใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย  

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูก
จ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว และจำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ข้อมูลคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวแก่ชุมชน นักท่องเที่ยว รวมถึง
พนักงำนน ำเที่ยว 

- มีกำรจัดกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่ท ำ
ให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำง
ทำงนิเวศวิทยำ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
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- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน
ไม่มีคดีอำชญำกรรม 

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว  คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำน
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปี และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมจำก
บุคคลภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
- แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังเป็น

ที่รู้จักในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 
2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

- แหล่งน้ ำที่ใช้อุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำกแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ 

- ที่พักมีไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพ่ิมที่พักให้
เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล เช่น โรงแรม รีสอร์ต 
โฮมสเตย์ 

- ยังไม่ได้ก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร
สถำนที่ท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้ มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให  

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- ประเพณ ีมีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น  
- ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม

สนใจจำกนักท่องเที่ยว 
4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  

- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
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โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพื่อบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แตย่ังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 
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2. ต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุง่ช้าง จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลทุ่งช้ำง แยกออกมำจำกต ำบลและ ชำวบ้ำนเรียกชื่อต ำบลตำมหินที่ได้
พบในห้วยคือ หินมีรูปร่ำงเป็นช้ำง ต ำบลทุ่งช้ำงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 19 ปี นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

2.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 4 กลุ่มชำติพันธุ์  ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ม้ง ลัวะ และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำลัวะภำษำม้ง 
และภำษำขมุ ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้
ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 115 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 
1,805 ครัวเรือน  

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นสน ต้นประดู ่และต้นไผ่รวก 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ กระรอก เห็น อ้น หมูป่ำ แลน และตัวเงินตัวทอง 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กระหล่ ำ ขิง ข้ำวโพด สิ้นจี่ ส้ม ล ำไย สตรอว์เบอร์รี่ 

เงำะ และทุเรียน 
2.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ งำนสืบสำนประเพณีวิถีชนเผ่ำลัวะ บ้ำนแพะกลำง จัดขึ้น
ในเดือนธันวำคม 

- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระพุทธมงคลสัมฤทธิ์ 700 ปี และพระบรมสำรีริกธำตุ  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กล้วยฉำบ และกระเป๋ำผ้ำเย็บมือ 

2.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- อนุสรณ์วีรกรรมพลเรือน ต ำรวจ และทหำร เป็นอนุสรณ์สถำนที่สร้ำงขึ้น

เพ่ือสดุดีวีรกรรมของพลเรือน ต ำรวจ และทหำรที่ได้สละชีวิตร่วมกันต่อสู้
เพ่ือป้องกันรักษำรำชอำณำจักรไทยในเขตอ ำเภอทุ่งช้ำงจำกผู้ก่อกำรร้ำย
คอมมิวนิสต์  

- พระธำตุจอมสลีเก้ำดวงดี พระธำตุที่ส ำคัญของอ ำเภอทุ่งช้ำง มีกำรจัด
ประเพณีนมัสกำรพระธำตุจอมสลีเก้ำดวงดีเป็นประจ ำทุกปีขึ้น  

- พิพิธภัณฑ์ทหำรทุ่งช้ำง จัดแสดงอำวุธยุทโธปกรณ์ของทหำรให้นักท่องเที่ยว
ได้ศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ 

- วัดทุ่งผึ้ง มีพระพุทธมงคลสัมฤทธิ์ 700 ปี 
 

2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำมำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับกำรท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ

แหล่งท่องเที่ยว  
- ที่พักมีเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับด ี

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับพนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ

น้อยกว่ำ 10 นำที 
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- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำน

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบเห็นทั่วไป

ในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซ่ึงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุนให้

มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- มีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวเพียง 1-2 ประเภท 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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3. ต าบลปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลปอน  ก่อตั้ งขึ้นประมำณ ปี  พ .ศ . 2370 ประชำกรในต ำบล
ประกอบด้วย 5 ชนเผ่ำ ได้แก่ เผ่ำเหำะ เผ่ำขมุ เผ่ำถิ่น เผ่ำไทลื้อ และเผ่ำพ้ืนเมือง 
ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน ต ำบลปอนก่อตั้งมำเป็นเวลำ 193 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2563) 

3.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธ ุ์ท้องถิ่น 5 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ ม้ง ลัวะ และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำขมุ 
ภำษำลัวะ และภำษำไทลื้อ ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไผ่เฮยีะ และไม้เปือย 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ส้มสีทอง เงำะโรงเรียน และข้ำวโพด 

3.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีกินดอกด้ำยดอกแดง (เหล้ำอุ๊) เผ่ำขมุ จัดขึ้นใน

เดือนมกรำคม  
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ข้ำวพันธุ์ดอแดง ส้มสีทอง และอำหำรพื้นบ้ำนไทลื้อ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอมือลำยน้ ำไหล ผ้ำปักมือเผ่ำขมุ 

และเครื่องจักสำน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ บ้ำนไทลื้อโบรำณ ศำลเจ้ำพ่อม้ำขำว ป่ำสุสำนบ้ำน

ปอน ศำลเจ้ำพระยำหลวงหำญ (ท้ำวพญำ) และศำลเจ้ำพ่อว๊ะ 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ ผ้ำทอลำยน้ ำไหล ของใช้ชำวลัวะ และผ้ำปักมือชำวขมุ 
- งำนสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ เรือนไทลื้อ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรร้องร ำต ำไม้ซำง จ๊อย ซอ และเติ๋ม 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรเล่นลูกข่ำง โกงกำ ก๊อบแก๊บ สะโป้ก กล้องกบ ลำก

กำบหมำก ม้ำก้ำนกล้วย และม้ำกระทืบคอก (สะด้งข้ำว) 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอมือลำยน้ ำไหล 

3.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- น้ ำตกห้วยตำด  
- อ่ำงเก็บน้ ำปอน  
- หำดป่ำเปือย หำดที่เกิดจำกกำรลดลงของปริมำณน้ ำในแม่น้ ำน่ำน สำมำรถ

ชมวังปลำ และล่องแพได้ 
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- โรงทอผ้ำบ้ำนหล่ำยทุ่ง โรงทอผ้ำทอมือลำยน้ ำไหลโบรำณที่มีชื่อเสียงเป็น
สินค้ำ OTOP 
 

3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของ

ต ำบล แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
แหล่งท่องเที่ยว  

- ที่พักมีเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกอืบทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซ่ึงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
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- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรเพ่ิมห้องน้ ำ

สำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- เครื่องดื่ม พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของ
ท้องถิ่น 

- ประเพณี  (ประเพณีท้องถิ่นเผ่ำเหำะ) และกำรแต่งกำย (ชุดไทลื้อ) มี
เอกลักษณ์ระดับจังหวัด 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน  

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ไม่
เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุ น ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรม
ของคนท้องถิ่น 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำร
อนุรักษ์กับพนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพื่อบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน  
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  



76 
 

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่
ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวไม่มีส่วนร่วมใน
กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน
มำกขึ้น 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลสนใจที่จะ
จัดเทศกำลประจ ำปีแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ควรสนับสนุนให้มีกำรจัด
เทศกำลประจ ำปภีำยในชุมชน 
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4. ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ชำวไทยลื้อ – ชำวจีนฮ่อ มีภูมิล ำเนำอยู่ที่สิบสองปันนำ มณฑลยูนำน 
ประเทศจีน พำกันอพยพมำตำมล ำน้ ำโขงและได้มำตั้งถิ่นฐำนท ำมำหำกินอยู่ที่ภูนำง
ย้อง (ภูเขำที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงำมเหมือนได้รับกำรตกแต่ง) ซึ่งอยู่ระหว่ำง
เมืองหงสำ แขวงไชยบุรี ประเทศลำวกับจังหวัดน่ำน ภูนำงย้องมีบริเวณพ้ืนที่มำถึง
บ้ำนปำงแก หมู่ที่  7 ต ำบลทุ่งช้ำง อ ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน มีพืชพันธุ์ต้นไม้
หลำกหลำยชนิด โดยเฉพำะเครือเถำวัลย์มีฝักยำวชื่อ ม่ำและ (ภำคกลำงเรียกสะบ้ำ 
เมืองน่ำนเรียก ม่ำบ้ำ) มีจ ำนวนมำกในบริเวณนี้ ลักษณะล ำต้นเป็นเครือเถำวัลย์พันธุ์
เลื้อยไปตำมต้นไม้ทั่ว ๆ ไป เมื่อตัดเครือจำกฝักมำใช้แล้วบำงส่วนก็ถูกน้ ำพัดพำไป
ตำมล ำน้ ำ ชำวบ้ำนจึงเรียกล ำน้ ำสำยนี้ว่ำ ล ำน้ ำและหรือแม่น้ ำและ ต่อมำเปลี่ยนชื่อ
เป็นแม่น้ ำและ และเป็นชื่อต ำบลจนถึงทุกวันนี้ ต ำบลและก่อตั้งมำเป็นเวลำ 121 ปี 
นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

4.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์  ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ม้ง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำลัวะ และภำษำม้ง 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 800 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 1,663 ครัวเรือน  

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นและ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ส้ม เงำะ และข้ำวโพด 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีเลี้ยงผีเมือง และประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในเดือน

มกรำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ข้ำวแคบ  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน และกำรท ำไม้กวำด 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ จ๊อย ค่ำว และซอ 
- โบรำณสถำน ได้แก่ ก ำแพงค ูและบ้ำนเวียงสอง 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ข้ำวแคบ และไก่ประดู่หำงด ำ 

4.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน

ตั้งแตรุ่่นปู่ย่ำตำยำย 
- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
- แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังเป็น

ที่รู้จักในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 
2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร
เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- อำหำรหวำน และประเพณี  พบเห็นทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง
เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับพนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอนำ
น้อย พบว่ำต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบล
ศรีษะเกษ ต ำบลบัวใหญ่ และต ำบลสันทะ ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลสถำน 
และระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำมี 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลน้ ำตก ต ำบลนำน้อย และต ำบลเชียงของ 
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1. ต าบลเชียงของ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

 ชื่อต ำบลเชียงของ มีที่มำจำกชำวอ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ได้
อพยพมำตั้งรกรำกอยู่ที่ต ำบลนี้ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ำน และอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงของ ต ำบลเชียงของก่อตั้งมำเป็น
เวลำ 52 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

1.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพื้นเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำไทยภำคกลำง ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน และใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
ติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 709 
ครัวเรือน  

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน และเอ้ือง  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะขำมหวำน และมะม่วง 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีไหลเรือไฟ จัดขึ้นในวันลอยกระทง และประเพณี

เลี้ยงผีปู่ย่ำ จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนมีนำคม  
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ ก ำไลหิน และถ้วยชำมยุคหิน 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงแค  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรปั้นหม้อดิน กลุ่มปั้นหม้อ และกำร

ท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ ซอพ้ืนบ้ำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ แหนมหมูพวงไผ่ 

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- เสำดินนำน้อยและคอกเสือ ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันตกของอุทยำนแห่งชำติศรี

น่ำน มีระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรอุทยำน ประมำณ 24 กิโลเมตร เป็น
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติที่สวยงำมซึ่งเกิดจำกกำรทับถมของดินและเกิดน้ ำ
กัดเซำะจนกลำยเป็นริ้วรำย 

- วัดเชียงของ มีอักษรจำรึกธรรมล้ำนนำ 6 บรรทัด ที่ด้ำนหน้ำของฐำน
พระพุทธรูปปำงมำรวิชัยท ำมำจำกทองส ำริด  

- พระธำตุเชียงของ  
- พระธำตุดอยผิวเหลือง  

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นั กท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะ
ของท้องถิ่น 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ระดับปำนกลำง 

- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม  
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ชุมชนมีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยใน
แหล่งท่องเที่ยวระดับดี 

- มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวผ่ำน
เว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
- มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำนนโยบำย งบประมำณและ

บุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
4. ศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

- มีที่พักมีไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวภำยในพ้ืนที่ ควรเพ่ิมที่พักให้
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำย
ประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- ประเพณีและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์

เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม  

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

- กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว อำจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ อำจท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม และ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ดังนั้นควร
ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
มำกขึ้น มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ และน ำ
ข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพ
กำยภำพของพ้ืนที่  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำมำกกว่ำ 25 

นำทีขึ้นไป 
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2. ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลนำน้อย ตั้งชื่อต ำบลตำมหมู่บ้ำนนำน้อยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลำงของ
ต ำบล โดยชื่อนำน้อย มีที่มำจำกมีพ้ืนที่ส ำหรับท ำนำน้อย และเดิมบ้ำนนำน้อยเคย
เป็นสถำนที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอนำน้อย  

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน  
2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว และข้ำวโพด 
2.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุพลูแช่ จัดขึ้นในวันอำสำฬหบูชำ  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ย่ำมแต่งผ้ำปะต่อ และไม้กวำด 

2.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- พระธำตุพลูแช่ เป็นพระธำตุคู่บ้ำนคู่เมืองเก่ำแก่ สันนิษฐำนว่ำสร้ำง

ประมำณ พ.ศ. 2300 และมีควำมเชื่อว่ำภำยในพระธำตุบรรจุพระเกศำของ
พระพุทธเจ้ำ 

- วัดนำหลวง 
- วัดนำรำบ 
- วัดดอนไชย 

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนใน

ทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ระดับปำนกลำง 
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- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของ
คนท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบและปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ
เหมือนกันทุกรุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนอยู่ในระดับสูง โดย
ชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี  และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับดีมำก 

- กำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำง
ทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะ
และของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวน
ควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี 
หรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำไม่มีคดี

อำชญำกรรม 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- อำหำรกำรกิน เครื่องดื่ม และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่
แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
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- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน  

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ไม่มีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนำให้
ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเทีย่ว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 

4. ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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3. ต าบลน้ าตก อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลน้ ำตก เดิมเป็นหมู่บ้ำนในต ำบลนำน้อย ต่อมำแยกออกเป็นต ำบลในปี 
พ.ศ. 2524 และแบ่งกำรปกครองเป็น 5 หมู่บ้ำน เมื่อปี พ.ศ. 2526 มีจ ำนวน
หมู่บ้ำนเพ่ิมอีก 2 หมู่บ้ำน ชื่อต ำบลน้ ำตกมีที่มำจำกลักษณะของปำกทำงเข้ำต ำบล
ซึ่งมีน้ ำตกไหลตลอดปี แต่ปัจจุบันมีกำรถำงป่ำท ำไร่ข้ำวโพด น้ ำจึงแห้งไป ต ำบล
น้ ำตกก่อตั้งมำเป็นเวลำ 39 ปี นับตั้งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)  

3.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน  
3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นเปำ  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ตุ่น หมูป่ำ เก้ง กวำง กระรอก และฟำน  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ฟักทอง ยำงพำรำ มะขำมหวำน โกโก้ มะม่วง

หิมพำนต์ เมี่ยง และกำแฟ 
3.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ เลี้ยงผีชำวบ้ำน จัดขึ้นในเดือนมกรำคม 
3.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- ดอยผำผึ้ง มีควำมเชื่อว่ำบนดอยผำผึ้งมีเจ้ำป่ำเจ้ำเขำชื่อเจ้ำจอมผำ คอย
ดูแลรักษำ  

- ถ้ ำผำหลัก เป็นถ้ ำที่มีลักษณะคล้ำยทำงน้ ำไหล ภำยในมีถ้ ำขนำดเล็กจ ำนวน
มำก และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงำม บริเวณข้ำงล่ำงของถ้ ำเป็นที่ตั้งของ
ส ำนักสงฆ์ผำหลัก 
 

3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนใน

ทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
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- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ และเป็นที่ยอมรับของคนใน
ท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขั ดต่อ
กฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ยังไม่มีที่ พักเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ควรเตรียมที่ พักส ำหรับรองรับ

นักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำยประเภทให้เลือก 
เช่น รีสอร์ต โรงแรม โฮมสเตย์  

- ยังไม่มีกำรก ำหนดช่วงเวลำกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ควรสนับสนุนให้ มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น  
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
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- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว  ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

3. ศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ก ำลังพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จัก
มำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience)  ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 
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4. ต าบลบัวใหญ ่อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบัวใหญ่ เดิมอยู่ในเขตปกครองของต ำบลสันทะ แต่ก ำนันบุญรัตน์ กำ
ฝั้น เห็นว่ำกำรปกครองล ำบำก เพรำะแต่ละหมู่บ้ำนอยู่ห่ำงไกลกันและถนนเป็นถนน
ลูกรัง จึงขอแยกกำรปกครองออกเป็น 2 ต ำบล โดยใช้ล ำห้วยเป็นแนวแบ่งเขต 
ตั้งแต่บ้ำนนำแดงถึงขุนสถำน จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน อยู่ในเขตกำรปกครองของต ำบล
สันทะ และตั้งแต่บ้ำนนำไค้ถึงบ้ำนหนองห้ำ จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน อยู่ในเขตกำร
ปกครองของต ำบลบัวใหญ่ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลบัวใหญ่ก่อตั้งมำเป็น
เวลำประมำณ 100 ปี  

4.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น ได้แก่ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,181 ครัวเรือน 

4.1.3 ทรพัยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักกูด  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เก้ง กวำง และหมูป่ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สักทอง และยำงพำรำ 

4.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- ศำลเจ้ำพ่อพญำเมืองน้อย   

 
4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล  
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล  
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- ประเพณี มีเอกลักษณ์ระดับภูมิภำค 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
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- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน 

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ
เหมือนกันทุกรุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยว ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว มีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำร
น ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวในระดับดี 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภท 
- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ มี
กำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ และน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแนวทำงที่ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพ
กำยภำพของพ้ืนที่ ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่
ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมของชำติ  
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- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำวำงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน มีหน่วยงำนภำครัฐให้กำร

สนับสนุนและจัดกำรด้ำนนโยบำย งบประมำณ และบุคลำกร ในกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี
กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 3 ครั้งต่อเดือน 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว
ภำยนอก  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็น
ของแท้ดั้งเดิมท่ีได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- อำหำรกำรกิน มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- กำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของ

ท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น  
3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
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- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวมีช่องทำงกำรติดต่อ
อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 
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5. ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

จำกค ำบอกเล่ำต่อกัน ชื่อต ำบลศรีษะเกษมีที่จำกเจ้ำเมืองน่ำนเสด็จ
ประพำสบริเวณนี้และสังเกตเห็นว่ำแม่น้ ำไหลกลับทิศ โดยไหลจำกทิศใต้ขึ้นไปยังทิศ
เหนือ ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจและแปลกไปจำกพ้ืนที่อ่ืน ๆ จึงตั้งชื่อว่ำ ศรีษะเกษ ซึ่งเพ้ียน
มำจำกค ำว่ำ สังเกต และใช้เป็นต ำบลศรีษะเกษในเวลำต่อมำ ปัจจุบันต ำบล
ศรีษะเกษมี 14 หมู่บ้ำน โดยมีพระธำตุศรีษะเกษ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในต ำบล นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลศรีษะเกษก่อตั้งมำประมำณ 600 ปี 

5.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

สื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 
10 คน และภำษำจีน จ ำนวน 1 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 2 ,451 
ครัวเรือน  

5.1.3 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตำนก๋วยสลำก ประเพณียี่เป็ง ประเพณีทำนหลัว

หิ้งไฟพระเจ้ำ และประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ลำบเหนือ และแกงฮังเล  
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ ตีกลองบูชำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอลำยพ้ืนเมือง และเครื่องจักสำนไม้ไผ่ 

5.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- พระธำตุศรีษะเกษ 
- วัดหนองเตำ 

 
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- มีที่ พัก เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ ยวทุกฤดูกำล และมีที่ พัก

หลำกหลำยประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
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- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร
สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย แสดงถึงเอกลักษณ์ในระดับ

ภูมิภำค 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีเยี่ยม 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับดีมำก 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

- กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่
มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
และเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที  
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- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ)  

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยม 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลจัดเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมท่ีได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1-2 ครั้ง ต่อ

ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ไม่

เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุ น ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น  

- มีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในพ้ืนที่ 

- มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ไม่มีกำรประชุมภำยใน
กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน ควรส่งเสริมให้มีกำรประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
เพ่ือสำร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน 
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6. ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
6.1.1 ประวัติต าบล 

ชื่อต ำบลสถำนมีที่มำจำกชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่ำ ดอกสถำน ซึ่งเป็น
ดอกไม้ที่สวยงำมมำก แต่ปัจจุบันดอกสถำนสูญพันธุ์ไปแล้ว ต ำบลสถำนก่อตั้งขึ้ น
ประมำณปี พ.ศ. 2230 นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 333 ปี  

6.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,216 ครัวเรือน  

6.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ข้ำว และข้ำวโพด  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะขำมหวำน และมะม่วงหิมพำนต์ 

6.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ จัดขึ้นในวันสงกรำนต์ เดือน

เมษำยน 
6.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- โดมดิน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติที่เกิดจำกกำรสึกกร่อนและกำรพังทะลำย
ของดินจนเกิดเป็นเสำดินหรือเนินดิน 

- วัดบง  
 

6.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวที่มี

ประสิทธิภำพ  
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- มีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นให้
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไปในทำงเดียวกัน  
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- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี  

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว ในระดับปำนกลำง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำม
สนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ 
ระดับประเทศ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล  ควร
เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
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- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวภำยในพ้ืนที่ ควรเพ่ิมที่พักให้
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พั กหลำกหลำย
ประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน ประเพณี กำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1 -2 ประเภท 
นอกจำกกำรเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนำให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่
หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย  

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

5. ศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ก ำลังพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จัก
มำกขึ้น 
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7. ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

7.1  ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
7.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลสันทะ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอนำน้อยเป็นระยะทำง
ประมำณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมำณ 150 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีอำณำเขตติดกับ
พ้ืนที่ต ำบลต่ำง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดกับต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอนำน้อย ทิศ
ใต้ มีอำณำเขตติดกับต ำบลเมืองลีและต ำบลนำทะนุง อ ำเภอนำหมื่น ทิศตะวันออก 
มีอำณำเขตติดกับต ำบลสถำน อ ำเภอนำน้อย และทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดกับ
ต ำบลไผ่โทน อ ำเภอร้องกลำง จังหวัดแพร่ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลสันทะ 
ก่อตั้งมำประมำณ 100 ปี 

7.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมืองและม้ง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำม้ง ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 10 คน และ
ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ จ ำนวน 5 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
16,350 ครัวเรือน 

7.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ บอนหอม 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เก้ง และหมูป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ และสัก  

7.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ วันสงกรำนต์ รดน้ ำด ำหัว จัดขึ้นในเดือนเมษำยน  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ เครื่องจักสำน 

7.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ดอยจอก 
- ถ้ ำละโอ่ง 
- อุทยำนขุนสถำน 

 
7.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ส่ิงท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
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- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร
สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ระดับปำนกลำง 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยว ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว มีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำร
น ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวในระดับดี 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม มีแผนกำรด ำเนินงำน มี
กำรเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ตำมแผนกำรด ำเนินงำน และมีกำร
วิเครำะห์ประเมินผลกระทบ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี

กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 2 ครั้ง 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลจัดเทศกำล

ประจ ำปี มีเทศกำลที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวภำยนอก และมี
ผลิตภัณฑ์สินค้ำท่ีเป็นของแท้ดั้งเดิมท่ีได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- ประเพณี กำรแต่งกำย และเครื่องดื่ม พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 
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อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอนำ
หมื่น พบว่ำ  ต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับค่อนข้ำงสูงมี 1 ต ำบล ได้แก่ 
ต ำบลปิงหลวง ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบ่อแก้วและต ำบลนำทะนุง ระดับ
ควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลเมืองลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

1. ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลนำทะนุง ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2521 อยู่ในเขตปกครองของอ ำเภอนำหมื่น 
อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดน่ำน 80 กิโลเมตร ประกอบด้วย 17 หมู่บ้ำน ส่วนหนึ่งของ
ต ำบลนำทะนุงอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติศรีน่ำนซึ่งเป็นอุทยำนที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 934 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 583,750 ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปของต ำบลนำทะนุงเป็นภูเขำ นับ
ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลนำทะนุงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 42 ปี 

1.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง อีสำน และไทยกลำง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,554 
ครัวเรือน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด และมะขำมหวำน 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสี่เป็งสืบชะตำหลวงสืบชะตำข้ำว 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ย ำกล้วยแค่ ย ำผักเฮือด และน้ ำพริกส้มผัก 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอ และเครื่องจักสำนไม้ไผ่ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กลองยำว 
- แหล่งโบรำณสถำน ได้แก่ วัดดอนมูล วัดนำทะนุง และศำลหลักเมือง 
- เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ ได้แก่ ช่ำงตีเหล็ก 

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดดอนมูล 
- วัดนำทะนุง 

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที ่
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
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- มีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น  มี
แนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบกันตั้งแต่
รุ่นปู่ย่ำตำยำย 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  ชุมชนมีรำยได้หรือ
เงินเดือนจำกกำรถูกจ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงมีรำยได้จำก
กำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำร
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำ
พ้ืนเมือง 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม  เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- ชุมชนอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีกำรจัด
เทศกำลและมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับ
ชุมชน  
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรประเภทอำหำรคำว (ย ำกล้วยแค่ ย ำผักเฮือด น้ ำพริกส้มผัก) มี

เอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- อำหำรประเภทเครื่องดื่ม ประเพณี และกำรแต่งกำย พบเห็นได้ทั่วไปใน

จังหวัดน่ำน ยังไมแ่สดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเขม้แข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควรพัฒนำให้
ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- กำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 
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2. ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบ่อแก้ว เดิมเป็นหมู่บ้ำนเล็ก ๆ ชื่อว่ำ บ้ำนเมืองหิน ต่อมำชำวบ้ำน
ศรัทธำในพระพุทธศำสนำจึงร่วมกันสร้ำงวัดขึ้นชื่อ วัดศรีมำรำม เพ่ือประกอบพิธี
ทำงศำสนำและท ำบุญฃ ทุกคืนวันพระจะมีดวงแก้วปรำกฏดวงขึ้นในบ่อน้ ำของวัด 
ชำวบ้ำนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดบ่อแก้ว ต่อมำจ ำนวนของประชำกรเพ่ิมขึ้นจึงได้แยก
ชื่อหมู่บ้ำนออกไป โดยแยกออกเป็นต ำบลและใช้ชื่อว่ำ ต ำบลบ่อแก้ว ประมำณปี 
พ.ศ. 2468 ขึ้นอยู่กับอ ำเภอนำน้อย และในปี พ.ศ. 2521 ได้ประกำศจัดตั้งขึ้นเป็น
กิ่งอ ำเภอนำหมื่น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) ต ำบลบ่อแก้วก่อตั้งมำ
เป็นเวลำ 95 ปี 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,179 ครัวเรือน 

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไม้สัก 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด และยำงพำรำ 

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแปดเป็งไหว้พระธำตุ ประเพณีสรงน้ ำพระเจ้ำแก้ว 

จัดขึ้นในช่วงแรม 15 ค่ ำ เดือน 6 เหนือ 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระเจ้ำแก้ว และพระพุทธเจ้ำหลวงเสรฏฐมุน ี
- แหล่งโบรำณสถำน ได้แก่ พระธำตุบ่อแก้ว และวิหำรน้อยวัดนำหวำย 
- วรรณกรรม ได้แก่ ค่ำว และซอ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ สะล้อ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กระเป๋ำผ้ำท ำมือ และผ้ำทอพ้ืนเมือง 

2.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- พระธำตุบ่อแก้ว วัดบ่อแก้ว  
- วิหำรน้อย วัดนำหวำย 

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
แหล่งท่องเที่ยว 

- มีที่พักเพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นให้

นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- ชุมชนอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีกำรจัด
เทศกำลประจ ำปี และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำม
นิยมระดับชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
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- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน 
ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

- ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริมให้กับครอบครัว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- ยังไม่มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
พนักงำนน ำเที่ยว นักทอ่งเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควรพัฒนำ
ให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- กำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) นักท่องเที่ยวยังไม่มีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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3. ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลปิงหลวง เดิมรวมอยู่กับต ำบลเมืองลี ต่อมำแยกมำตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอนำ
หมื่นเมื่อ พ.ศ. 2521 และแยกจำกต ำบลเมืองลีมำตั้งเป็นต ำบลปิงหลวงเมื่อ พ.ศ. 
2524 ต ำบลปิงหลวงในอดีตมีชื่อว่ำ เมืองลี จำกกำรค้นพบหลักฐำนในพงศำวดำร
โยนกเชียงแสนเมื่อ พ.ศ. 2024 มีต ำนำนว่ำ ในอดีตมีนำยพรำน 2 คน ติดตำมวัว
กระทิงป่ำมีขนสีทองมำจำกเมืองเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่จนถึงเมืองลี แต่แทนที่จะ
ได้เจอวัวตัวดังกล่ำว กลับพบสถำนที่สงบเงียบมีน้ ำท่ำอุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรอยู่
อำศัย หลังจำกกลับไปเชียงดำว ก็ได้พำครอบครัวและญำติอพยพมำอยู่อำศัยตำมที่
ลำบลุ่มแม่น้ ำลีตอนใต้ และมีแม่น้ ำสำยหนึ่งยังไม่ได้มีใครตั้งชื่อ ชำวบ้ำนจึงตั้งชื่อว่ำ
แม่น้ ำปิง เพ่ือเป็นกำรหวนระลึกถึงแม่น้ ำปิงที่เชียงดำว โดยตั้งชื่อหมู่บ้ำนที่อยู่ในที่
รำบลึกเข้ำไปข้ำงในว่ำ บ้ำนปิง ส่วนหมู่บ้ำนที่อยู่บริเวณที่รำบกว้ำงเรียกว่ำ บ้ำนปิง
หลวง เมื่อมีกำรจัดตั้งต ำบลขึ้นที่บ้ำนปิงหลวง จึงได้ตั้งชื่อว่ำ ต ำบลปิงหลวง 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) ต ำบลปิงหลวงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 539 ปี 

3.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพื้นเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำไทยภำคกลำง ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดย
ใช้ภำษำอังกฤษได้จ ำนวน 100 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 
800 ครัวเรือน และ  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักกูด และตำว 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เลียงผำ และกวำง 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะแขว่น ยำงพำรำ ลองกอง ทุเรียน เงำะ เมลอน และ

แคนตำลูป 
3.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณ ีได้แก่ ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุปำกแพะ จัดขึ้นในวันวิสำขบูชำ  
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ หลำมบอน 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ หัตถกรรมกำรเครื่องจักสำน และศิลปะ

พ้ืนบ้ำนกำรฟ้อนเจิง 
- สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ ตุงกระด้ำงวัดปิงหลวง 
- วรรณกรรม ได้แก่ ค่ำว จ๊อย และซอ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ สะล้อ ซึง ขลุ่ย กลองยำว 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรเล่นสะบ้ำ 
- แหล่งโบรำณสถำน ได้แก่ วัดปิงหลวง และพระธำตุพระพุทธบำทปำกแพะ 
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- โบรำณวัตถ ุได้แก่ รอยพระพุทธบำท และวัดต้นต้อง 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ สินค้ำผลิตภัณฑ์จำกปำกลี 

3.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- น้ ำตกหลินโตน 
- น้ ำตกซำววำ 
- หมู่บ้ำนประมงปำกลี 
- วัดพระธำตุปำกแพะ 
- วัดปิงหลวง 

 

3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล  
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวในเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  ชุมชนมีรำยได้หรือ
เงินเดือนจำกกำรถูกจ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงมีรำยได้จำก
กำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำร
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กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร และสินค้ำ
พ้ืนเมือง  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว 
มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำม
สนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมี
กำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำน

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 
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- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะและห้องอำบน้ ำสำธำรณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
ควรสร้ำงห้องน้ ำและห้องอำบน้ ำสำธำรณะในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน (หลำมบอน) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- ประเพณี (สรงน้ ำพระธำตุ) กำรแต่งกำย พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยัง

ไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควรพัฒนำให้
ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกจิและสังคม  
- กำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 
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4. ต าบลเมืองล ีอ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลเมืองลี เดิมชื่อ เมืองลี้ ปัจจุบันคืออ ำเภอนำน้อย มีประชำกรมำตั้งถิ่น
ฐำนอยู่เป็นเวลำกว่ำ 200 ปี ต่อมำได้เปลี่ยนเป็น เมืองลี และเป็นต ำบลหนึ่งของ
อ ำเภอนำหมื่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 นับตั้งแต่อดีตจนจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 
ต ำบลเมืองลีก่อตั้งมำเป็นเวลำ 42 ปี  

4.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 459 ครัวเรือน 

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นมะแขว่น 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก ่ของดีประจ ำเมืองลี จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือน

ธันวำคม 
4.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- น้ ำตกนำงกวัก  
- น้ ำตกลีขวำง 

 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น  ให้

นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบกันตั้งแต่

รุ่นปู่ย่ำตำยำย 
- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม  เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
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ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีกำรจัด
เทศกำลประจ ำปี 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะหรือไม่มีห้องอำบน้ ำสำธำรณะส ำหรับรองรับ

นักท่องเที่ยว ควรสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะหรือห้องอำบน้ ำในแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย และประเพณมีีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
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- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่มีมีตัวแทนของชุมชนในกำร
วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  ชุมชนไม่มี
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีตัวแทนชุมชนที่มีบทบำทด้ำน
กำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริมให้กับครอบครัว เช่น กำรน ำเที่ยว กำร
ให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร
และสินค้ำพ้ืนเมือง 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำมำกกว่ำ 25 

นำทีขึ้นไป 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 
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อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอบ่อ
เกลือ พบว่ำ มีต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับค่อนข้ำงสูงมี 2 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลบ่อเกลือใต้และต ำบลภูฟ้ำ ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบ่อเกลือ 
และระดับควำมพร้อมค่อนขำ้งต่ ำมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลดงพญำ 
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1. ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลดงพญำ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยแยกจำกต ำบลบ่อเกลือเหนือ 
ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อปี พ.ศ. 2542 ส่วนที่มำของ
ชื่อต ำบลดงพญำ เนื่องจำกในอดีตมีผู้น ำหรือผู้ปกครองชุมชนมียศเป็นเจ้ำพระยำสืบ
ต่อกันมำเป็นจ ำนวนมำก เช่น เจ้ำพระปิ่น เจ้ำพระสำร เจ้ำพระยำแก้ว เจ้ำพระยำ
กองแล จึงเกิดเป็นที่มำของชื่อต ำบลดงพญำ   

1.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมืองและลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำลัวะติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง  จ ำนวน 1,450 
ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 50 ครัวเรือน  

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ หวำย  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เก้ง และกระรอก 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กำแฟ ข้ำว และหวำย 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก ่ประเพณีดอกแดง จัดขึ้นในเดือนธันวำคม 
- สินค้ำ OTOP ได้แก ่หวำย 

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดสะว้ำ 
- วัดสะปัน  
- น้ ำตกสะปัน 

 

1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำร

เชื่อมโยงเครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม 
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- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูกจ้ำงงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท่องเที่ยว และรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก 
กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเทีย่วในระดับปำนกลำง 
4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. กำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร
เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไป

ในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น  
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ไม่

เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุ น ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รือ
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ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิน่ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับต่ ำ 

ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และเชิญ
ชวนชุมชนใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวยังไมม่ีส่วนร่วมใน
กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน
มำกขึ้น 
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2. ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบ่อเกลือเหนือ เดิมอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอปัว ต่อมำได้แยก
กำรปกครองออกจำกอ ำเภอปัวเมื่อ พ.ศ. 2531 และแยกออกเป็นต ำบลขุนน้ ำน่ำน
และต ำบลดงพญำในปี พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2538 ตำมล ำดับ ประกอบด้วย 11 
หมู่บ้ำน มีก ำนันคนแรกชื่อ นำยอินต๊ะ อินทรรังสี และนำยเสน่ห์ ช่ำงเงิน เป็นก ำนัน
คนปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลบ่อเกลือเหนือก่อตั้งมำเป็นเวลำ 25 ปี นับถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563) 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ลัวะ ใช้ภำษำลัวะติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและ

ในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 780 ครัวเรือน ประชำไม่
มีที่ อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 400 ครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้
ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวนประมำณ 100 คน และใช้ภำษำฝรั่งเศสได ้จ ำนวน 20 คน 

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อน้ ำ ก่อตำหมู ก่อนก ก ำลัง

เสือโคร่ง มณฑำป่ำ จ ำปีป่ำ หว้ำ ผักกูด มอส และกล้วยไม้ดิน ยำง 
กระบำก มะหำด มะยมป่ำ ไผ่บง ไผ่ฮวก หวำย และเถำวัลย์  

- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ นกชนิดต่ำง ๆ เก้ง และง ู
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว และข้ำวโพด  

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ พิธีบวงสรวงเจ้ำบ่อเกลือ จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึง

เดือนมีนำคม 
ประเพณีตีพิ และประเพณีของชนเผ่ำลัวะซึ่งจะตีในระหว่ำงกำรแบก
ข้ำวเปลือกกลับบ้ำน เป็นกำรเรียกขวัญข้ำวออกจำกไร่ 

- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่ เช่น ตะกร้ำ 
กระดัง สุ่มไก่ กะติ๊บข้ำว และไซจับปลำ 

- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรตีพิและสีซอในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
2.1.5 สถานทีส่ าคัญ 

- วัดบ้ำนบ่อหยวก  
- บ่อเกลือโปรำณ แหล่งต้มเกลือที่ส ำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบัน มี 2 หมู่บ้ำนที่

ต้มเกลือและมีสีเกลือแตกต่ำงกัน ได้แก่ บ้ำนนำกึ๋น หมู่ 5 เกลือจะเป็นสี
ชมพู และบ้ำนบ่อหยวก หมู่ 3 เกลือจะเป็นสีขำว 

- ต้นก ำเนิดแม่น้ ำน่ำน แม่น้ ำสำยหลักในจังหวัดน่ำน 
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2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที ่ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล  
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- กำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของ

ท้องถิ่น  
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนดว้ย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนมีรำยได้จำกกำร
ท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำร
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำ
พ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว  

- มีกำรให้ควำมเก่ียวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำกระบบ

น้ ำบำดำลหรือประปำภูเขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำรสนับสนุนด้ำน
นโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำรรองรับ
นักท่องเที่ยว 

- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร
เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน และประเพณี  พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

3. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวมีช่องทำงกำรติดต่อ

อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย  ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน  ใน
ชุมชนมีกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่มีแลกเปลี่ยนควำม
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คิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นทุกเดือน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ก ำลังพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และมีควำมสนใจจะสร้ำงผลิตภัณฑ์
สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมของชุมชนแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ควรสนับสนุนให้
มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สินค้ำของชุมชน 
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3. ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบ่อเกลือใต้ เดิมอยู่ในกำรปกครองของอ ำเภอปัว เมื่อปี พ.ศ. 2531 
ต ำบลบ่อเกลือใต้และต ำบลบ่อเกลือเหนือได้ถูกยกฐำนะขึ้นเป็นกิ่งอ ำเภอบ่อเกลือ จึง
เปลี่ยนมำเป็นเขตกำรปกครองของกิ่งอ ำเภอบ่อเกลือตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ ต ำบล
บ่อเกลือใต้ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 32 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

3.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมืองและลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำลัวะติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 100 คน 
ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 2,165 ครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นชมพูภูคำ และจันทร์หอม  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เก้ง และหมูหริ่ง  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวสำลี และลูกชิด  

3.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณ ีได้แก่ ประเพณีบวงสรวงเจ้ำหลวงบ่อ จัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำนประเภทของใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ พิณ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก ่ผลิตภัณฑ์จำกเกลือสินเธำว์ และผลิตภัณฑ์กำรแปรรูป

ผลผลิตจำกกำรเกษตร 
3.1.5 สถานทีส่ าคัญ 

- บ่อเกลือสินเธำว์ภูเขำ  
- น้ ำตกห้วยตี๋  
- ถ้ำผำเก้ำ  
- น้ ำตกตำดค ำ  
- น้ ำตกตำดขวำง  
- วัดบ่อหลวง  
- วัดนำเปรื่อง 
- วัดนำคอก  
- วัดพระธำตุภูฟ้ำผำค ำ  
- ศำลหลักเมืองบ่อ  
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3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรคำว (ปลำมันยอดต๋ำว) อำหำรหวำน (ลูกชิดเชื่อม ขนมข้ำวสำลี และ

น้ ำหม่อน เครื่องดื่ม ได้แก่ ชำมะขำมป้อม ชำข้ำวสำลี และน้ ำหม่อน) มี
เอกลักษณ์ระดับจังหวัด 

- ประเพณ ี(บวงสรวงเจ้ำหลวงบ่อ) มีเอกลักษณ์ระดับชำติ 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทุกคน

รับทรำบและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ทัศนคติของชุมชนเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำมช่วยเหลือ

และมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน มีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมท่ีได้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- กำรแต่งกำย (ชุดชนเผ่ำลัวะ) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด  
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น   
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- มีกำรให้ควำมเก่ียวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควรพัฒนำให้
ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ 

3. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

 

 

 

 

 



128 
 

4. ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลภูฟ้ำ เป็นต ำบลที่แยกกำรปกครองออกมำจำกต ำบลบ่อเกลือใต้ 
ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้ำน เป็นคนพื้นเมือง 4 หมู่บ้ำน และชนเผ่ำลัวะ 2 หมู่บ้ำน มี
นำยช่วย ค ำแคว่น เป็นก ำนันคนแรกและด ำรงต ำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ชื่อของต ำบล
มำจำกสันเขำภูฟ้ำซึ่งกั้นระหว่ำงพรมแดนไทยกับลำว ต ำบลภูฟ้ำก่อตั้งมำเป็นเวลำ 
23 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

4.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบไปด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำลัวะติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน 

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ กระถินเทศ จำมจุรี จิก สะเดำ และขี้เหล็ก 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นต๋ำว (ลูกชิด) 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ กำรละเล่นตีพิของชนเผ่ำลัวะ จัดขึ้นในเดือนมีนำคม 

ประเพณีงำนของดีบ่อเกลือ และงำนแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน มีกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำที่มีชื่อเสียงของทุกหมู่บ้ำน  

- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงหน่อหวำย และแกงต้นต๋ำว 
- หัตถกรรม ได้แก่ งำนหัตถกรรมฝีมือจำกหญ้ำสำมเหลี่ยมของกลุ่มเครื่องจัก

สำนหญ้ ำส ำม เหลี่ ยมสหกรณ์ ภู ฟ้ ำ  ได้ รับ รำงวั ล  OTOP Product 
Champion ระดับ 5 ดำวประจ ำปี พ.ศ. 2546 

- กำรละเล่น ได้แก่ กำรละเล่นตีพิของชนเผ่ำลัวะ บ้ำนห้วยล้อม  
- เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ ได้แก่ กำรท ำกำรเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูปงำน

เครื่องจักสำน และกำรแปรรูปต๋ำว 
4.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- รอยพระพุทธบำทบ้ำนนำกอก  
- ศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ ที่ตั้งของพระต ำหนักทรงงำนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำช

เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
- วังควำย แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลำในฤดูวำงไข่ โดยเฉพำะในเดือนมีนำคมก่อน

วันพระขึ้น 15 ค่ ำ ปลำปีกแดงหรือปลำตะพำกจะออกมำวำงไข่กันเป็นฝูง
ใหญ่นับหมื่นตัวในระดับน้ ำตื้น  
 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยต่ำงชำติเข้ำมำท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม  วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว มีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว  

- มีกำรให้ควำมเก่ียวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแกพ่นักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- มีจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่มี
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับของคน
ในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่ท ำ
ให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อ
ทัศนียภำพ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
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- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว รำคำเหมำะสม มี
ช่องทำงกำรติดต่อกับที่พักอย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำ
ได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้
กำรสนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกร
ส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 2 ครั้ง 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก  

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำน

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
จังหวัด 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปี และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมจำก
บุคคลภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไป

ในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมกันมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

3. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำมำกกว่ำ 25 

นำทีขึ้นไป 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
บ้ำนหลวง พบว่ำมีต ำบลที่มีระดับพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบล
บ้ำนพ้ี ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงสูงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลสวด ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 1 
ต ำบล ได้แก่ ต ำบลป่ำคำหลวง และระดับควำมพร้อมต่ ำมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบ้ำนฟ้ำ 
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1. ต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบ้ำนพ้ี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต ำบลสวดขึ้นอยู่กับอ ำเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยำ ต่อมำมีกำรตั้งอ ำเภอบ้ำนหลวง จึงมำขึ้นกับจังหวัดน่ำน และในปี 
พ.ศ. 2523 มีประกำศกระทรวงมหำดไทยเปลี่ยนแปลงเขตต ำบลให้ตั้งต ำบลบ้ำนพ้ี
เพ่ิมขึ้นอีก 1 ต ำบล บ้ำนพ้ีจึงได้ยกฐำนะเป็นต ำบล นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563) ต ำบลบ้ำนพี้ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 40 ปี  

1.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 200 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 797 ครัวเรือน  

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นสมพงษ ์
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เลียงผำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ต๋ำว (ลูกชิด) ข้ำว ถั่วเหลือง ข้ำวโพด ไผ่ และยำงพำรำ 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ งำนตักบำตรเทโวโรหณะวัดพ้ีใต้ กิจกรรมบูชำพระเจ้ำต๋

นเมืองบ้ำนพี้เหนือ จัดขึ้นในเดือนตุลำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ น้ ำพริกข่ำ และต๋ำวเชื่อม 
- วรรณกรรม ได้แก่ วรรณกรรมภำษำเมืองล้ำนนำ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำนหวำยบ้ำนพ้ีเหนือ และ

เครื่องจักสำนไม้ไผ่บ้ำนพี้กลำง 
- งำนสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ วิหำรวัดบ้ำนพี้เหนือ 
- โบรำณวัตถ ุไดแ้ก่ พระพุทธชัยมงคล พระประธำนตั้งอยู่ในวิหำรวัดพ้ีใต้  
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดบ้ำนพี้เหนือ วัดพ้ีใต ้และส ำนักสงฆ์บ้ำนห้วยตึม 
- ภำพยนตร์ ได้แก่ สำรคดีบ้ำนพ้ีเหนือต้นแบบประชำรัฐน่ำน ออกอำกำศ

วันที่ 7 มิถุนำยน 2559 ทำงไทยรัฐนิวส์โชว์ 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ สะล้อ ซอ และพิณ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กลุ่มเครื่องหวำย และไม้กวำดดอกหญ้ำอุ้ยผ่อง 

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- น้ ำตกห้วยพริกหลวง  
- ป่ำใหญ่ใกล้บ้ำน มีต้นไม้ใหญ่ซ่ึงชื่อต้นสมพงษ์ มีขนำด 20 คนโอบ  

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของ

ต ำบล แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- อำหำร ประเภทอำหำรหวำน (ลูกชิดเชื่อม ต๋ำวเชื่อม) มี เอกลักษณ์
ระดับชำติ 

- อำหำรและประเพณี (งำนตักบำตรเทโวโรหณะวัดพ้ีใต้ ประเพณีบูชำพระ
เจ้ำต๋นเมืองบ้ำนพี้เหนือ) มีเอกลักษณ์ระดับภูมิภำค 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นให้

นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ

พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี

ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเทีย่ว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ และสภำพทำงกำยภำพ มีกำรศึกษำวิจัย
สถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  และน ำข้อมูลที่ ได้มำวำง
แนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่  กิจกรรมกำร
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ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคน
ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของ
ชำติ  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำวำงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้กำร
สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience)นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- กำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 
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2. ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบ้ำนฟ้ำ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต ำบลสวด ต่อมำมีผู้คนมำอำศัยอยู่มำก
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2517 ต ำบลสวดจึงแยกออกมำเป็น 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลสวด ต ำบล
บ้ำนฟ้ำ และต ำบลป่ำคำหลวง ต ำบลบ้ำนฟ้ำก่อตั้งมำเป็นเวลำ 46 ปี นับถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563) 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 10 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,096 ครัวเรือน  

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไม้สัก และไม้จันทร์หอม  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เลียงผำ หมูป่ำ และไก่ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มะขำม และล ำไย 

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีเลี้ยงผีเมือง (เลี้ยงเจ้ำหลวงควบจุมปู) จัดขึ้นใน

เดือน 3 เหนือ ออก 11 ค่ ำ 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงแค และน้ ำพริก 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดฟ้ำสวรรค์ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำกมะขำม เช่น มะขำมแช่อ่ิม มะขำมหวำน

นึ่ง และมะขำมคลุก 
2.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- ดอยหลวง  
- ต้นน้ ำแม่สะลำ  

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work)  

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของ

ต ำบล แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนทีข่องต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำง เดียวกัน  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมี ใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
- แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่

ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 
2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวภำยในพ้ืนที่ ควรเพิ่มที่พักให้
เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พัก
หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรหวำน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่

ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือมีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
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สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ควรมีกำรวำงแผนปรับปรุงดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญให้มี
ควำมสวยงำมอยู่เสมอ 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำร
อนุรักษ์กับพนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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3. ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลป่ำคำหลวง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต ำบลป่ำคำหลวง ปี 2518 อ ำเภอ
บ้ำนหลวงแบ่งเขตกำรปกครองจำกอ ำเภอเมืองน่ำน ยกฐำนะเป็นกิ่งอ ำเภอ ต ำบล
ป่ำคำหลวงจึงได้แยกจำกต ำบลสวด เป็นต ำบลป่ำคำหลวง มีจ ำนวน 5 หมู่บ้ำน นับ
ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลป่ำคำหลวงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 44 ปี  

3.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 25 คน และใช้ภำษำจีนได้ จ ำนวน 5 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง จ ำนวน 720 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 20 
ครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำนป่ำ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นกยุง หมูป่ำ กระรอก กระแต และกระต่ำย 

3.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีนมัสกำรพระธำตุเมล็ดข้ำวและกู่เขำเขียว จัดขึ้น

ในช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดบ ำเพ็ญบุญ วัดพระธำตุกู่เขำเขียว และพระธำตุ

เมล็ดข้ำว 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ไม้กวำดดอกหญ้ำ และกระเป๋ำผ้ำด้นมือ 

3.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- วัดพระธำตุกู่เขำเขียว  
- พระธำตุเมล็ดข้ำว  
- จุดชมวิวลมแชลิวแว  
- จุดท่องเที่ยวป่ำสนยักษ์ จุดพักรถที่เชื่อมระหว่ำงอ ำเภอบ้ำนหลวงกับอ ำเภอ

เชียงม่วนจังหวัดพระเยำ สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของอ ำเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยำได ้
 

3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล มีห้องน้ ำ
เฉพำะผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ และมีห้องอำบน้ ำสำธำรณะจ ำนวน 10 ห้อง  

- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก
พ้ืนที่ของต ำบล 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของ

คนท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทุกคนรับทรำบและปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควร
ส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว เพ่ือสร้ำง
รำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวในระดับดี 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
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มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน
ไม่มีคดีอำชญำกรรม 

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำน
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภูเขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของ

ท้องถิ่น 
- ประเพณแีละกำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 
- มีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกำรจัดตั้งกลุ่ม

อนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำให้มี



142 
 

รูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 
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4. ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลสวด เดิมขึ้นอยู่กับอ ำเภอเมืองน่ำน แต่เนื่องจำกกำรคมนำคมติดต่อ
กับอ ำเภอเมืองน่ำนเป็นไปด้วยควำมล ำบำก ต่อมำในปี พ.ศ. 2518 จึงได้มีประกำศ
จำกกระทรวงมหำดไทยให้ต ำบลสวดขึ้นอยู่กับกิ่งอ ำเภอบ้ำนหลวงมี ต ำบลสวด
ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน  

4.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 100 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 855 ครัวเรือน  

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ มะกรูด ตะไคร ้กระเทียม ฟักทอง มะเขือเทศ 

มะละกอ ต ำลึง แตงกวำ ผักบุ้ง โหระพำ มะเขือ และอัญชัน 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นก กะรอก ไก่ป่ำ หมูป่ำ งู และเก้ง 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ล ำไย และมะขำม 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ สรงน้ ำพระแก้วมรกต จัดขึ้นในช่วงวันสงกรำนต์ เดือน

เมษำยน และประเพณีสลำกภัต จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงแค และน้ ำพริก 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดหลวง 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระแก้วมรกต  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่ และหมวก 

4.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- ผำดอกเอ้ือง  

 
4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทุกคน
รับทรำบและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ และสภำพทำงกำยภำพ เป็นที่ยอมรับของคนใน
ท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อ
กฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็น
ของแท้ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 
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1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
- แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่

ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 
2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวภำยในพ้ืนที่ ควรเพิ่มที่พักให้
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำย
ประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน ประเภทอำหำรหวำน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้

ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 
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อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 จำกแผนที่แสดงศักยภำพพัฒนำกำรท่องเที่ยงเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอปัว พบว่ำ
ต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลปัว ต ำบลศิลำ
แลง และต ำบลภูคำ ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงสูงมี 5 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลสกำด ต ำบลไชยวัฒนำ 
ต ำบลเจดีย์ชัย ต ำบลวรนคร และต ำบลอวน ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลสถำน
และต ำบลศิลำเพชร ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแงง และระดับควำมพร้อม
ต่ ำมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลป่ำกลำง 
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1. ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลแงงเคยเป็นถิ่นฐำนที่ทุรกันดำร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำเขำ มีประชำชน
เข้ำมำอยู่อำศัยกันเป็นหมู่บ้ำนเล็ก ๆ ท ำไร่ข้ำวเลื่อนลอย กำรปกครองขึ้นอยู่กับขุน
แขวงเมืองวรนครซึ่งปัจจุบันคืออ ำเภอปัว ส่วนกำรตั้งชื่อต ำบลแงง ตั้งตำมชื่อล ำห้วย
แงงที่ไหลผ่ำนในเขตนี้ เมื่อสมัยนั้นมีพญำเจ้ำเมืองปกครองเมืองนี้สืบทอดกันมำอยู่
หลำยท่ำน เช่น พญำรำชคฤห์ พญำดอกค ำ พญำช้ำงเผือก พญำหลวงยู้ พญำใจเล่ม
ก้อง พญำขุนแงงระงับภัย เมื่อพญำขุนแงงระงับภัยขึ้นเป็นพญำครองเมืองแงงก็ได้
สร้ำงหลักเมืองขึ้นที่ริมฝั่งสบแม่น้ ำปัวไว้เป็นที่ชุมนุมทุกปี เพ่ือร่วมกันท ำบุญสะเดำะ
เครำะห์ ท ำบุญแด่พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุในต ำบลซึ่งถือเป็น
ประเพณีสืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบันในงำนเทศกำลขึ้นปีใหม่เมือง ต ำบลแงง ก่อตั้งมำ
เป็นเวลำ 250 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)  

1.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ และไทยเขิน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,320 
ครัวเรือน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ หน่อไม ้เห็ด จันผำ ประดู่ มะค่ำ กล้วยไม้ป่ำ 

และไมเ้ถำเลื้อยต่ำง ๆ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นก หมูป่ำ เกง กระรอก งู กระต่ำย และอีเห็น 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วลิสง ยำงพำรำ ข้ำวโพด ล ำไย และข้ำว 

1.1.4 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือ จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยำยน 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอพ้ืนเมือง 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอพ้ืนเมือง  

1.1.5 สถานทีส่ าคัญ 
- ถ้ ำพระ  
- น้ ำตกผำจำ 
- อ่ำงหนองเป็ด อ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ มีเนื้อทีป่ระมำณ 10 ไร ่

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 
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1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

และจัดต่อเนื่องกันทุกป ีโดยจัดกิจกรรมมำไม่เกิน 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม ทุกรุ่นยังคงปฏิบัติเหมือนกัน 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน

กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 
- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 

ส่ิงที่ควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังเป็นที่รู้จักใน
ระดับท้องถิน่ ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพ่ิมที่พักให้

เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ ควร

ปรับปรุงให้มีใช้งำนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
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3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น  
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่ยังไม่มีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควร

พัฒนำให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำม
เข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว  ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับต่ ำ ควรมีกำรวำงแผนปรับปรุงดูแลรักษำสภำพแวดล้อม
และสถำนที่ส ำคัญให้มีควำมสวยงำมอยู่เสมอ  

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย 
ควรสนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 
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- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน   
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2. ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลเจดีย์ชัย เดิมขึ้นอยู่กับต ำบลแงง มีแสนหลวงชัยมงคล เป็นผู้น ำกำร
ปกครองสืบต่อกันมำ จนถึงปี พ.ศ. 2523 มีนำยก่ ำ ขระเขื่อน เป็นผู้น ำกำรปกครอง 
มีหมู่บ้ำน 15 หมู่บ้ำน ต่อมำได้ปรึกษำกันว่ำอยำกจะขอแบ่งต ำบลออกจำกต ำบล
แงง เพรำะล ำน้ ำปัวที่ไหลผ่ำนเมืองท ำให้กำรคมนำคมไม่สะดวก จึงท ำหนังสือค ำขอ
แบ่งต ำบลแยกออกมำจำกต ำบลแงง โดยมีผู้ใหญ่ชื่น มีบุญ เสนอชื่อ ต ำบลเจดีย์ชัย 
เนื่องจำกมีพระธำตุเจดีย์ชัยและนำชัยเป็นของเก่ำแก่ ต ำบลเจดีย์แยกออกจำกต ำบล
แงง เมื่อวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2523 นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลเจดีย์ชัย 
ก่อตัง้มำเป็นเวลำ 40 ปี  

2.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 4 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทยภำคกลำง ไทลื้อ และไทพวน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน และใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทยภำค
กลำงติดต่อสำรกันในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,626 
ครัวเรือน 

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไม้ตึง และไม้มะค่ำ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ และกระต่ำยป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด ยำสูบ กำแฟ โกโก้ มะม่วง ยำงพำรำ 

และไม้ไผ่ 
2.1.4 วัฒนธรรม  

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสลำกภัต จิก๋องหลัว จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษำยน
ถึงตุลำคม 

- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ลำบเมือง แกงแค และแกงหยวกกล้วย 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรจักรสำนเครื่องใช้ต่ำง ๆ 
- แหล่งโบรำณสถำน ได้แก่ พระธำตุดินไหว วัดบ้ำนนำวงศ์ พระธำตุศรีอุดม

ภูคันไถ และถ้ ำน้ ำเหม็น 
- โบรำณวัตถุ  ได้แก่  เฮือนมะเก่ำ เรือแข่ ง 40 และ 12 ฝีพำย และ

พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน 
- กำรละเล่น ได้แก่ ซอล่องน่ำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ แหนมหมู 

2.1.5 สถานทีส่ าคัญ 
- วัดนำวงศ ์วิหำรทรงล้ำนนำ 
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- ถ้ ำน้ ำเหม็น ถ้ ำที่มีหินงอกหินย้อยพ่ึงค้นพบ 
- ภูคันไถ เสำดินที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ 
- เฮือนมะเก่ำ แหล่งรวบรวมศิลปะของโบรำณไว้ให้ชนรุ่นหลังไว้ศึกษำ 

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำกกำร

ประปำส่วนภูมิภำคและจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำพักเกือบทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวได้อย่ำงแน่ชัด รัดกุมและมีประสิทธิภำพมำก รวมถึงได้รับ
กำรยอมรับในระดับจังหวัด 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดบัดีมำก 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติน้อยกว่ำร้อยละ 25 

ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
- มีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกลุ่มอนุรักษ์

วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้กำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนมีรำยได้
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จำกกำรท ำธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำร
ให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร
และสินค้ำพ้ืนเมือง 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่ได้รับควำม
นิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณีและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปใน

จังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ 

ควรสนับสนุนให้มีกำรน ำข้อมูลทีใ่ช้เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  
- ยังไม่มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่

พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ ควรส่งเสริม
ให้มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำและ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อ
ควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว หรือจัดกิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็น
ครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้  

- ยังไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ควรประชำสัมพันธ์ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
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- ชุมชนยังไม่กิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย 
ควรสนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- ชุมชนมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ไม่มีกำรประชุม
ภำยในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน ควรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน  

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรปะชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดเท่ำนั้น 
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3. ต าบลไชยวัฒนา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลไชยวัฒนำ แยกมำจำกต ำบลสถำนและตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดย
นำยนิพนธ์ ชำวงิ้ว เป็นก ำนันคนแรก ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้ำน พื้นที่เป็นที่รำบ มี
เนินเขำเล็กน้อย ตั้งอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอ 5 กิโลเมตร ห่ำงจำกตัวจังหวัด 60 กิโลเมตร 
มีพ้ืนที่ประมำณ 53,484 ไร่ ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดกับอ ำเภอเชียงกลำง ทิศใต้ มี
อำณำเขตติดกับเทศบำลต ำปัว ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดกับต ำบลสถำน และทิศ
ตะวันตก มีอำณำเขตติดกับเทศบำลต ำบลปัว นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลไชย
วัฒนำก่อตั้งมำเป็นเวลำ 41 ปี 

3.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพื้นเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำไทยภำคกลำงติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน และใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
ติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,203 
ครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นยำง และต้นสัก 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพดหวำน ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และยำสูบ 

3.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- วัดต้นแหลง มีวิหำรไทลื้อล้ำนนำ 

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับกำรท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม  วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
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- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติใน
พ้ืนที่ และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสภำพกำยภำพของพ้ืนที่ กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของ
คนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อ
กฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ
สนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคน
ในท้องถิ่น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำที  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรปะชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักระดับจังหวัด  
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- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำลที่
ได้รับควำมนิยมในระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพ่ิมที่พักให้

เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่ องเที่ ยวที่ จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่ พั ก
หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
- มีกำรศึกษำและวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  แต่ไม่ได้น ำมำใช้

ประโยชน์ ควรส่งเสริมให้มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่ยังไม่มีกำรด ำเนินงำนชัดเจน ควร
พัฒนำให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำม
เข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่ โดยรอบพ้ืนที่  แต่ยังไม่มีกำร
ด ำเนินงำนชัดเจน ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร 
และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  หรือจัด
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่
นักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติแกก่ลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์
ไม ้ 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยว แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำรสนับสนุนด้ำน
นโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชน 
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- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ยังไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย 
ควรสนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 
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4. ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำนำนเมืองเหนือและพงศำวดำรเมืองเหนือได้บันทึกไว้ว่ำ พระยำภูคำผู้
ครองเมืองย่ำงส่งบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้ำงใหม่ โดยขุนนุ่นไปสร้ำงเมือง
จันทบุรี (เมืองหลวงพระบำง) และขุนฟองผู้น้องสร้ำงเมืองวรนคร (เมืองปัว) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กำรที่ให้ชื่อว่ำเมือง วรนคร เนื่องมำจำกพระยำภู
คำได้เลือกชัยภูมิที่ดีเหมำะสมในกำรสร้ำงเมือง เสร็จแล้วจึงขนำนนำมว่ำเมื องว
รนคร ซึ่งหมำยถึง เมืองดี ต ำบลปัวเป็นศูนย์กลำงที่ใกล้อ ำเภอปัว เมื่อปี พ.ศ. 2538 
ได้มีกำรแบ่งต ำบลปัว ออกเป็น 2 ต ำบล คือ ต ำบลปัว และต ำบลวรนคร นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลปัวก่อตั้งมำเป็นเวลำ 462 ปี  

3.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและใน 
สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 120 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็น
ของตนเอง จ ำนวน 2,350 ครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นดิ๊กเดียม ต้นมะม่วง และต้นมะขำม  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ผักกำด ถั่วฝักยำว มะเขือ พริก และถั่วลิสง 

3.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุบุญนำค จัดขึ้นในเดือนมีนำคม  
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ น้ ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล ไส้อั่ว และแคบหมู 
- สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ บ้ำนศิลปะภักดี 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอพ้ืนเมีอง 

3.1.5 สถานทีส่ าคัญ 
- ต้นดิ๊กเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ เป็นต้นไม้ที่ใบไม้จะสั่นทุกครั้งที่ถูกคนสัมผัส 

จัดเป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND 
- ต้นสลีประตูโขงลอมหนำม โบรำณสถำนที่มีต้นโพธิ์ขึ้นล้อมรอบพยุงก้อนอิฐ

โบรำณ ส่วนของล ำต้นมีช่องว่ำงที่คล้ำยกับซุ้มประตูให้เดินลอดเพ่ือควำม
เป็นสิริมงคล พบซำกอิฐฐำนรำกโบรำณของพระธำตุและแนวก ำแพงวัดเดิม 
ซึ่งสันนิษฐำนว่ำเป็นโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ 400 ปี 

- หอวัฒนธรรมไทลื้อ  
- ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อบ้ำนขอน  
- บ้ำนโบรำณและพิพิธภัณฑ์โบรำณบ้ำนป่ำหัด  
- หอพระธรรมมำศเอก วัดรำชสีมำ บ้ำนขอน 
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- หอธรรม วัดบ้ำนปรำงค์  
 

3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำกกำร

ประปำส่วนภูมิภำคและจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของ

ต ำบล แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้  

- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล และมีที่พัก
หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก  
- ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกลุ่มอนุรักษ์

วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำรเชื่อมโยง
เครือข่ำยระหว่ำงกัน 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง

ท่องเที่ยว ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่ เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมี
บทบำทต่อกำรท่องเที่ยว รำยได้หรือเงินเดือนของคนในชุมชนมำจำกกำร
ถูกจ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว รวมถึงมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
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พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
แก่นักท่องเที่ยว มีกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้ องถิ่ นหรือระดับประเทศ  ผ่ ำน เว็บ ไซต์ทั้ งภ ำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภท 
ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- มีสถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว ซึ่งมีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมทั้ง
กำรรองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำนนโยบำย 
งบประมำณ และบุคลำกร ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้รับกำรประชำสั0มพันธ์ให้เป็นที่
รับรู้แก่นักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำยพบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- กิจกรรมกำรท่องเที่ยวบำงอย่ำงอำจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม

เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ อำจท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ดังนั้นควร
ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้
มำกขึ้น  
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5. ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลป่ำกลำง แยกมำจำกต ำบลศิลำแลงเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย 6 
หมู่บ้ำน ซึ่งอพยพหนีจำกผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ. 2510 ทิศเหนือ มี
อำณำเขตติดกับต ำบลศิลำแลง และต ำบลวรนคร ทิศใต้ มีอำณำเขตติดกับต ำบลศิลำ
เพชร ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดกับต ำบลศิลำแลง ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติด
กับต ำบลปัว และต ำบลยม อ ำเภอท่ำวังผำ ประชำกรในต ำบลป่ำกลำงประกอบด้วย
กลุ่มชำติพันธุ์ 3 ชำติพันธุ์หลัก คือ กลุ่มชำติพันธุ์ม้ง อำศัยอยู่ในบ้ำนน้ ำเปิน บ้ำน
ค้ำงฮ่อ บ้ำนสวนทรำย กลุ่มชำติพันธุ์เมี่ยน อำศัยอยู่ในบ้ำนห้วยสะนำว และลุ่มชำติ
พันธุ์ลัวะ อำศัยอยู่ในบ้ำนจูน และบ้ำนตำหลวง ท ำให้ต ำบลป่ำกลำงมีวัฒนธรรมที่
หลำกหลำยเป็นที่สนใจของบรรดำนักท่องเที่ยว และบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับชำติพันธุ์
ม้ง เมี่ยน ลัวะ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลป่ำกลำงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 28 ปี  

5.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ม้ง ลัวะ 

และอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำม้ง ภำษำเมี่ยน และภำษำ
ลัวะ ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีท่ีอยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,377 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 4 
ครัวเรือน  

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะม่วงและลิ้นจี่ 

5.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในช่วงปลำยเดือนธันวำคมถึงต้น

เดือนมกรำคม ประเพณีปีใหม่เมี่ยน จัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์  และ
ประเพณีกินสโลด จัดขึ้นในเดือนสิงหำคม 

- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ไก่ต้มสมุนไพร 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรท ำเครื่องเงิน ท ำเครื่องประดับจำก

ทองเหลืองชุบเงิน กำรท ำผ้ำปักและผ้ำเขียนเทียน  
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องดนตรีแคน หรือเฆ่น (ในภำษำม้ง) 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรเล่นลูกช่วง (ntsum pob) หรือที่เรียกกันว่ำ จุเป๊ำะ 

ลูกช่วง (pob) กำรเล่นลูกข่ำง หรือที่เรียกกันว่ำ “เดำต้อลุ๊” จะเล่นในช่วง
เทศกำลปีใหม่ม้ง 

- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กำรท ำเครื่องเงิน ท ำเครื่องประดับจำกทองเหลืองชุบ
เงิน กำรท ำผ้ำปักและผ้ำเขียนเทียน 
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5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work)  

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน

ตั้งแตรุ่่นพ่อแม ่ 
3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปี และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมจำก
นักท่องเที่ยวภำยนอก  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังเป็นที่รู้จักใน
ระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว  

- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงฤดูกำล 
ควรเพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอส ำหรับจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุก
ฤดูกำล 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
-   อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น  
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- แหล่ งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที มีนั กท่องเที่ ยวภำยในจั งหวัด เท่ ำนั้ น  ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม ซึ่งมีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควร
สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำวำงแนวทำงเพ่ือ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น แต่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนยังอยู่ในระดับ
ต่ ำ ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้
คนในชุมชนเกิดควำมผูกพันต่อท้องถิ่น 

- ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
และไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ร ว ม ทั้ ง ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ค น ใน ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ำ รดู แ ล รั ก ษ ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำง
รำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- ชุมชนยังไม่มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำและ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ หรืออำจจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและ
ป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว  มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะ
ด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้  

- ชุมชนยังไม่มีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

5. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
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- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่
ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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6. ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
6.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลภูคำแยกออกจำกต ำบลศิลำแลง เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยชื่อต ำบลเรียก
ตำมชื่อของเทือกเขำ (ภูคำ) เดิมมีหมู่บ้ำน 13 หมู่บ้ำน ปัจจุบันมี 14 หมู่บ้ำน โดย
หมู่บ้ำนใหม่ภูคำเป็นหมู่ที่ 14 และมีนำยอรุณ วรรณภพ เป็นก ำนันแต่ตั้งเป็นต ำบล
ใหม่ ต่อมำต ำบลยกฐำนะขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต ำบล
ภูคำตั้งอยู่บนพ้ืนที่ภูเขำสูง สลับซับซ้อนและสลับร่องห้วย มีพ้ืนที่รำบน้อยมำก มี
พ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 176,250 ไร่ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลภูคำก่อตั้งมำ
เป็นเวลำ 38 ปี 

6.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำลัวะ ติดต่อสื่อสำรกัน
ในชุมชนและในครัวเรือน 

6.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ประดู่ ชิงชัน มะค่ำโมง ก่อ  ยำง ตะเคียน ชมพู

ภูคำ เตำร้ำงและยักษ์  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ช้ำงป่ำ วัวแดง กระทิง หมูป่ำ กวำงป่ำ เลียงผำ ลิง ชะนี 

ค่ำง หมี อีเห็น กระจง นำก ไก่ป่ำ และไก่ฟ้ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ใบเมี่ยงและมะแขว่น 

6.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีกินสโลด จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือน

สิงหำคม 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ งำนเครื่องจักสำนตะกร้ำ กระบุง สวิง 

และเครื่องมือหำปลำ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ พิ และพิณ  
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรตีพิ และกำรกินสโลด 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป ครกต ำข้ำวโบรำณ และเขำควำยใช้ส ำหรับ

เป่ำเรียกประชุม 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ มะแขว่น (เครื่องเทศ) และใบเมีย่ง (ชำอัสสัม) 

6.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำม มี

ดอกชมพูภูคำ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หำยำก จะบำนในช่วงเดือนกุมภำพันธ์-
มีนำคม  

- จุดชมวิว 1715 อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ  
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- พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระมหำมุนีศรีภูคำ 
- ศำลเจ้ำหลวงภูคำ 

 
6.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมี

ห้องน้ ำเฉพำะผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ

แหล่งท่องเที่ยว 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย ประเพณี และกำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์เฉพำะในระดับ

ภูมิภำค 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติน้อยกว่ำร้อยละ 25 

ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
- มีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกลุ่มอนุรักษ์

วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำรเชื่อมโยง
เครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับด ี 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่ โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
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มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำม
สนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้  

- มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ 
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  และน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพกำยภำพ
ของพ้ืนที่ กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวน
ควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี
หรือวัฒนธรรมของชำติ  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย 
(รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้กำร
สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว
ภำยนอก 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรปะชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 
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- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำลที่
ได้รับควำมนิยมจำกจำกบุคคลภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน มีเอกลักษณ์เฉพำะในระดับจังหวัด 
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ไม่มีกำรประชุมภำยใน

กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน ควรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน 
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7. ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
7.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลวรนคร แยกจำกต ำบลปัว เมื่อปี พ.ศ. 2538 ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน 
มีกำรบริหำรกำรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวรนคร 
และเทศบำลต ำบลปัว โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวรนครมีพ้ืนที่ครอบคลุม 5 
หมู่บ้ำน ส่วนเทศบำลต ำบลปัวมีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 หมู่บ้ำน นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2563) ต ำบล วรนครก่อตั้งมำเป็นเวลำ 25 ปี 

7.1.2  ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น  3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ และไทยวน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทลื้อ 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,571 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 78 
ครัวเรือน  

7.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ข้ำว พริก หอมแดง กระเทียม และถ่ัวลิสง 

7.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีกินสลำก ประเพณีบวงทรวง

เจ้ำหลวงปัว จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดพระธำตุเบ็งสกัด พระธำตุจอมแจ้ง วัดภูเก็ต วัดร้อง

แง วัดสวนดอก วัดนิมิตรมงคล และวัดรังษี (บ้ำนมอน) 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปสิงห์ 1 พระพุทธรูปสิงห์ 2 บันไดแก้ว ธรรม

มำสเทน์ บันไดแก้ว (วัดร้องแง) และพระเพชรหรือหลวงพ่อเพชร (วัดรังษี) 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ซอพ้ืนบ้ำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอ และกะละแมไทลื้อ 

7.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดภูเก็ต มีโบสถแ์ละวิหำรทีส่วยงำม และมีจุดชมวิวทุ่งนำ 
- วัดพระธำตุเบ็งสกัด วัดเก่ำแก่ที่คนในชุมชนให้ควำมเคำรพนับถือ 
- พระธำตุจอมแจ้ง พระธำตุเก่ำแก่ ตั้งอยู่บนดอยบ้ำนดอนแก้ว 
- วัดร้องแง วัดเก่ำแกต่ั้งแตส่มัยกรุงศรีอยุธยำ 

 
7.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำกกำร
ประปำส่วนภูมิภำคและจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไป

ในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม  วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน

กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี
- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรปะชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปี และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับ
จังหวัด 
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์เฉพำะในระดับ

จังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่ โดยรอบพ้ืนที่  แต่ยังไม่มีกำร
ด ำเนินงำนชัดเจน ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร 
และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัด
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่
นักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์
ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
หรือ ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ไม่มี
กำรประชุมภำยในกลุ่ม ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
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ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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8. ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
8.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลศิลำเพชร เดิมชื่อเมืองล่ำง โดยพญำภูคำซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของผู้ครอง
นครน่ำนพร้อมด้วยรำษฎร 220 คน ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1820 พ้ืนที่ต ำบลตั้งอยู่บนที่
รำบติดกับเชิงเขำ (ดอยภูคำ) มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 92 ตำรำงกิโลเมตร ประชำกร
ส่วนใหญ่เป็นชำวไทลื้อ ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรม ทิศเหนือ มี
อำณำเขตติดกับต ำบลป่ำกลำงและต ำบลศิลำแลง ทิศใต้ มีอำณำเขตติดกับต ำบล
อวน ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดกับต ำบลบ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ ทิศตะวันตก 
มีอำณำเขตติดกับต ำบลยม อ ำเภอท่ำวังผำ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลศิลำ
เพชรก่อตั้งมำเป็นเวลำ 743 ปี 

8.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำลื้อ ติดต่อสื่อสำรกัน
ในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,273 
ครัวเรือน  

8.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ กล้วยไม้ เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองผำ หวำย และเห็ด 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ผักกวำงตุ้ง ผักกำด หน่อไม้ พริก บร็อคโคลี่ ถั่วฝักยำว 

และกะหล่ ำปลี 
8.1.4 วัฒนธรรม  

- ประเพณี ได้แก่ พิธีค้ ำโพธิ์ จัดขึ้นในวันที่ 16 เดือนเมษำยน  
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระเพชร ณ วัดป่ำตอง  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอไทลื้อ  
- สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ กำรปั้นหม้อบ้ำนดอนไชย  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กำรแปรรูปพริก และข้ำวแต๋น 

8.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดบ้ำนนำค ำ วัดไทลื้อคู่บ้ำนคู่เมือง 
- น้ ำบ่อมุข บ้ำนป่ำตองดอนทรำยทอง  
- น้ ำตกศิลำเพชร เป็นน้ ำตกที่มีระยะทำงยำวหลำยชั้น  
- โรงเรียนชำวนำ แหล่งเรียนรู้ดำ้นกำรท ำกำรเกษตร กำรท ำนำ และกำรท ำ

สวน 
- ศำลเจ้ำพ่อหลวงภูคำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมือง 
- กำรปั้นหม้อดิน บ้ำนดอนไชย 
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8.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจะมำพักทุกฤดูกำล และมีที่พัก

หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมเป็นเอกลักษณ์ด้ำนประเพณีและกำรแต่งกำยในระดับภูมิภำค 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 

กลุ่ม ซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  

- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิตและที่อยู่อำศัย มีเอกลักษณใ์นระดับจังหวัด 
- อำหำร พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของ

ท้องถิ่น 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่

ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว เพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  
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- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนไม่เกิน 2 ประเภท นอกเหนือจำกกำร
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนำให้ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำกหลำย 
เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเทีย่ว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย 
ควรสนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่มีกำรประชุม
ภำยในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน ควรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน 

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลสนใจที่จะ

สร้ำงผลิตภัณฑ์และจัดเทศกำลของชุมชนแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร และสนใจที่
จะจัดเทศกำลท้องถิ่นของชุมชนแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

9. ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

9.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
9.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลศิลำแลง ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวไทลื้อ มีหมู่บ้ำนทั้งหมด 8 
หมู่บ้ำน เป็นเทศบำลต ำบลขนำดเล็ก มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลศิลำเพชร ต ำบลป่ำ
กลำง และต ำบลวรนคร นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลศิลำแลงก่อตั้งมำเป็น
เวลำประมำณ 297 ปี 

9.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำ

ลื้อติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 68 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,079 ครัวเรือน  

9.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ เหียง เต็ง และรัง 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ กระต่ำย นก และงู 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว และยำงพำรำ  

9.1.4 วัฒนธรรม 
- อำหำร ได้แก่ น้ ำปู น้ ำพริกหน่อไม้ดอง ต ำเตำ แกงบอน และส้ำมะเขือ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอไทลื้อ ผ้ำทอลำยมัดก่ำน และ

กระเป๋ำหนังท ำมือ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอไทลื้อ และกระเป๋ำหนังท ำมือ 

9.1.5 สถานทีส่ าคัญ 
- วัดป่ำเหมือด 

 
9.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล และมีที่พัก

หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติน้อยกว่ำร้อยละ 25 
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับดีมำก 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ  1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไป
ในทำงเดียวกัน  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้อ งถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ
สนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก 
กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
มีกำรจัดกิจกรรมศึกษำธรรมชำติแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะ
ด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ  

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภท 
และบริเวณใกล้เคียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย 
(รวมทั้งกำรรองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรปะชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ   

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำลที่
ได้รับควำมนิยมในระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำเท่ียวทุก
ฤดูกำล 

- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ ควร
ปรับให้ครอบทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย เครื่องดื่ม ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ท่ัวไปใน

จังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น  
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10. ต าบลสกาด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

10.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
10.1.1 ประวัติต าบล 

ถิ่นฐำนเดิมของหมู่บ้ำนตั้งอยู่ที่ต ำบลบ่อเกลือ ต่อมำชนเผ่ำอพยพมำตั้ง
รกรำกท่ีต ำบลสถำน และแยกตัวออกจำกต ำบลสถำนโดยกำรปกครองตนเองขึ้นเป็น
ต ำบลสกำด ต ำบลสกำดมีหมู่บ้ำนทั้งหมด 4 หมู่บ้ำน เป็นชำติพันธุ์ลัวะ 2 หมู่บ้ำน 
และอีก 1 หมู่บ้ำนเป็นชนพ้ืนเมืองที่มำอำศัยอยู่ที่ต ำบลสกำด นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2563) ต ำบลสกำดก่อตั้งมำเป็นเวลำ 800 ปี 

10.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำ

ลัวะติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 10 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 739 ครัวเรือน 

10.1.3 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตีพิ และประเพณีกินสโลด จัดขึ้นช่วงวันที่ 20-28 

สิงหำคม  
- อำหำร ได้แก่ แกงไก่ใส่หน่อโอย และแกงปูแดง 
- โบรำณวัตถุท่ี ได้แก่ รอยเสือเหยียบดิน 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ ไม้ไผ่หรือไม้เฮียะ  
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรฟ้อนพิและกำรตีพิ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ เมี้ยง ชำใบเมี่ยง และกำแฟ  

10.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- ศำลเจ้ำที่อุดโลงและศำลเจ้ำที่ภูหวด เนื่องจำกคนส่วนใหญ่นับถือผีจึงมีศำล

หอผีประจ ำต ำบล ศำลเจ้ำทั้งสองแห่งจึงเป็นศำลเจ้ำที่ที่คนต ำบลสกำดนับ
ถือ    
 

10.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่ พัก เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ ยวทุกฤดูกำล และมีที่ พัก

หลำกหลำยประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย และประเพณ ีมีเอกลักษณ์เฉพำะในระดับภูมิภำค 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติน้อยกว่ำร้อยละ 25 

ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนทุกคน

รับทรำบและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม  วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับด ี 

- มีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ ให้ควำมรู้ถึงคุณค่ำและกำร
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่
โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับ
คุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำม
เหมำะสม มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติแก่นักท่องเที่ยวที่มี
ควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มี
กำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้
ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่ง
ท่องเทีย่วในระดับท้องถิ่นหรือ ระดับประเทศ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 
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- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี
กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรปะชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะภำยในต ำบล ควรจัดเตรียมห้องน้ ำสำธำรณะให้

เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน อำหำรหวำน พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ชุมชนมีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น เมื่อด ำเนินกำรเสร็จ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น  

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- มีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำ
ข้อมูลที่ได้มำพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคน
ในท้องถิ่น 
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- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร
ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย  

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ย ว ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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11. ต าบลสถาน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

11.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
11.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลสถำน เดิมชื่อ ขุนสถำน มีหมู่บ้ำนจ ำนวน 22 หมู่บ้ำน ปกครองโดย
ก ำนันศรี ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2435 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2448 ได้รวมกำรปกครองกับ
ต ำบลปัว และแยกกำรปกครองเป็นต ำบลสถำน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 และต่อมำในปี 
พ.ศ. 2522 มีหมู่บ้ำนจ ำนวน 8 หมู่บ้ำน แยกออกเป็นต ำบลไชยวัฒนำ ปัจจุบันมี
จ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมด 13 หมู่บ้ำน อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลปัว 1 หมู่บ้ำน อยู่ในเขต
ต ำบลสถำนจ ำนวน 12 หมู่บ้ำน นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลสถำนก่อตั้งมำ
เป็นเวลำ 59 ปี 

11.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทยภำคกลำง และไทยลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทย
ภำคกลำง ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง จ ำนวน 1,682 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 47 
ครัวเรือน  

11.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่ำ และไม้ประดู่ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ กระรอก กระต่ำย นก งู และอีเห็น 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด พริก มะเขือ ฟักทอง ถั่วลิสง ล ำไย มะม่วง 

และกระเทียม 
11.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตำนก๋วยสลำก จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลำคมถึงเดือน
พฤศจิกำยน 

- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลองหลวง และพระสิงห์  
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ น้ ำพริก ต ำเตำ และแกงฮังเล  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำนของใช้พ้ืนบ้ำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ น้ ำพริก และกล้ำยฉำบ 
- อัตลักษณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ที่มีผึ้งท ำรังอำศัยอยู่เป็นจ ำนวน

มำก 
11.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- พระธำตุจอมทอง  
- วัดห้วยล้ำ มีจุดชมวิว 
- วังน้ ำปัว เป็นแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
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11.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล และมีที่พัก

หลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน
ตั้งแตรุ่่นปู่ย่ำตำยำย 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น 
กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
มีกำรจัดกิจกรรมศึกษำธรรมชำติแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะ
ด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ 
ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
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- มีกำรจัดกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่
มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรมและ
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปี และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับ
ชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังเป็นที่รู้จักใน
ระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพิ่ม

ห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ ควร

ปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำยพบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว ใน พ้ื นที่  มี นั กท่ องเที่ ย ว มำจำกจั งห วัด อ่ืน  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึนได้ 
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 
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4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ยังไม่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม
วัย ควรสนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่
พักโดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พัก
และธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้
ทุกช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเทีย่วรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรปะชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้หรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดเท่ำนั้น 
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12. ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

12.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
12.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลอวน เดิมชื่อ เมืองอ้วน เพรำะมีประชำกรจ ำนวนมำกและมีอำหำร
กำรกินที่อุดมสมบูรณ์ มีต ำนำนเล่ำต่อกันมำว่ำ มีปลำรูปร่ำงประหลำดตัวโตมหึมำ มี
ผักกูดงอกออกมำที่กลำงหัวปรำกฏตัวขึ้นที่ล ำน้ ำอวน ชำวเมืองอวนต่ำงพำกันไปดู
ปลำประหลำดตัวนั้นที่บังเอิญปลำไปติดอยู่ที่ลี้ (ที่ดักจับปลำ) เมื่อมีคนมำดูเป็น
จ ำนวนมำก ปลำจึงตกใจแล้วดิ้นหำงฟำดน้ ำอย่ำงแรงจนตลิ่งพัง และชำวบ้ำนที่ยืนดู
อยู่ก็ตกลงไปในล ำน้ ำอวนที่ก ำลังไหลเชี่ยวกรำก ท ำให้ชำวบ้ำนเสียชีวิตเกือบทั้งหมด 
เหลือรอดเพียงครอบครัวเดียว คือ ครอบครัวนำยถึง-นำงต่อม วงสุยะ หลังจำกนั้น
จึงเปลี่ยนชื่อต ำบลจำก เมืองอ้วน เป็น เมืองอวน เพรำะจ ำนวนคนในชุมชนน้อยลง 
เวลำต่อมำได้มีคนอพยพมำอำศัยอยู่มำกขึ้น นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลอวน 
ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 150 ปี  

12.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมืองและไทลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและใน
ครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,351 ครัวเรือน  

12.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ เหียง ปำลม ประดู่ ไผ่ และยำงนำ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เก้ง เลียงผำ หมูป่ำ กระแต และกระรอก 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด และยำงนำ 

12.1.4 วัฒนธรรม   
- ประเพณี ได้แก่ ตำนธรรมหลวง จัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ กลองโบรำณ 40 ปี  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรทอผ้ำ และกำรย้อมผ้ำสีธรรมชำติ 
- สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ กำรวำดภำพฝำผนังวัด 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอ และผ้ำย้อมสีธรรมชำติ 

12.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ศำลเจ้ำหลวงภูคำ  
- วัดพระเจ้ำทันใจ 

 
12.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่
ของต ำบล 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนทีข่องต ำบล 
- มีที่พักมีเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวได้อย่ำงแน่ชัด รัดกุมและมีประสิทธิภำพมำก รวมถึงได้รับ
กำรยอมรับในระดับจังหวัด 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ

พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชน 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- ชุมชนมีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ใน

ระดับสูง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมี
ชุมชนใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์  มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม และมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีคดีอำชญำกรรมในชุมชน 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
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- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีผลิตภัณฑ์

สินค้ำท่ีเป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมในระดับจังหวัด  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังเป็นที่รู้จักใน
ระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวฤดูกำล ควรเพ่ิม

ห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล 
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไป
ในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึนได ้

-  ควรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  

- คนในชุมมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 
21-25 นำที  

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
เมืองน่ำน พบว่ำต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 2 ต ำบล ได้แก่ 
ต ำบลเมืองจังและต ำบลน้ ำเกี๋ยน ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงสูงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลม่วงตึ๊ด ระดับ
ควำมพร้อมปำนกลำงมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลน้ ำแก่นและต ำบลนำปัง และระดับควำมพร้อมค่อนข้ำง
ต่ ำมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลท่ำน้ำวและต ำบลฝำยแก้ว 
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1. ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลท่ำน้ำว สันนิษฐำนว่ำเริ่มก่อตั้งพร้อมกับวัดแช่พลำงรำวปี พ.ศ. 2000 
ตำมพงศำวดำรตรงกับสมัยท้ำวมลรำช ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธำในพระพุทธศำสนำจน
ประกำศให้ประชำชนร่วมกันสร้ำงวัดแช่พลำงขึ้นมำ ต ำบลท่ำน้ำวก่อตั้งมำเป็นเวลำ 
563 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

1.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพื้นเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำไทย (กลำง) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรที่มีที่อยู่
อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,126 ครัวเรือน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นงิ้ว  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเหลือง มะไฟจีน กระเทียม ข้ำวเหนียว ยำงพำรำ 

และล ำไย 
1.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีห้ำเป็ง จัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป และพระพุทธ ณ นำรำยณ์ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ มะไฟจีน  

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- พระธำตุเชียงโคม บ้ำนแช่พลำง 

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- ระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนใน

ทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี  
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- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม  
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ทัศนคติของชุมชนคนในเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยพิจำรณำจำกปัจจัย 

- กำรสร้ำงจุดสนใจและน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีผลิตภัณฑ์
สินค้ำท่ีเป็นของแท้ดั้งเดิมท่ีได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอต่อกำรรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล  ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่
แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
และยังไม่มีตัวแทนหรือองค์กรของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำร
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กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีตัวแทนชุมชนหรือกำร
จัดตั้งองค์กรท้องถิ่นท่ีมีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับต่ ำ ควรมีกำรวำงแผนปรับปรุงดูแลรักษำสภำพแวดล้อม
และสถำนที่ส ำคัญให้มีควำมสวยงำมอยู่เสมอ 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอำจท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ท ำให้เกิด
ขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ รวมถึงยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพ
ของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่
ช่วยอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้มำกขึ้น และมีกำรศึกษำวิจัย
สถำนภำพของระบบนิเวศและสภำพกำยภำพของพ้ืนที่ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก และธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่ พักโดยเฉพำะ
ช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและธุรกิจภำค
บริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุกช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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2. ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลนำปัง เป็นต ำบลเก่ำแก่ที่มีควำมเป็นมำตั้งแต่สมัยสุโขทัยตำม
หลักฐำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปปำงลีลำ ประมำณปี พ.ศ. 1970 เดิมต ำบลนำปังอยู่
ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมือง ต่อมำในปี พ.ศ. 2540 ต ำบลนำปังได้ขึ้นอยู่กับ
เขตกำรปกครองของกิ่งอ ำเภอภูเพียง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2563) ต ำบลนำปังก่อตั้งมำเป็นเวลำ 23 ปี 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,143 ครัวเรือน 

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ตุ่น และงู 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะม่วงหิมพำนต์ ยำงพำรำ ข้ำว ข้ำวโพด และไม้สัก  

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีห้ำเป็ง จัดขึ้นในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือน

กุมภำพันธ์ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเนื้อหมู (กลุ่มแหนม) 

2.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- พิพิธภัณฑ์วัดนำปัง โบรำณสถำนของต ำบล มีวัตถุโบรำณที่อนุรักษ์ไว้ให้คน

รุ่นหลังได้ศึกษำศิลปะและวัฒนธรรมในอดีต  
 

2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภคเพียงพอทั้งระบบประปำของกำร

ประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร อินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมสถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบล  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
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- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับดีมำก 

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท และบริเวณ
ใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
และเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ทัศนคติของคนในชุมชนเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพิ่มที่พัก

ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและหลำกหลำยประเภทให้
เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีตัวแทนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่มี
บทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำร
ท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริมให้กับครอบครัว เช่น กำรน ำเที่ยว กำร
ให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร
และสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ แต่ยังไม่มีกำรจัดอบรม
เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ควรสนับสนุนให้มีกำร
จัดอบรมพนักงำน ผู้ ประกอบกำร และชุมชนเกี่ ยวกับคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม   

- มีจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
โดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำรสนับสนุน
ด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ควร
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ เพ่ือน ำ
ข้อมูลที่ได้มำสนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสภำพกำยภำพของพ้ืนที่  

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 

- กำรสร้ำงจุดสนใจและน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลสนใจที่จะ
จัดเทศกำลแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมตัวกัน 
หรือริเริ่มน ำสิ่งที่มีในพ้ืนที่มำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่   

 



198 
 

3. ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบ้ำนน้ ำเกี๋ยน ก่อตั้งขึ้นประมำณปี พ.ศ. 2400 ค ำว่ำ น้ ำเกี๋ยน คำดว่ำ
น่ำจะเป็นค ำที่เพ้ียนมำจำกค ำว่ำ เคี่ยน ซึ่งเป็นภำษำเหนือ แปลว่ำ กลึง มีที่มำจำก
ในสมัยก่อนข้ำทำสบริวำรของเจ้ำเมืองน่ำนเข้ำมำอยู่ที่บริเวณป่ำไม้สักที่อุดมสมบูรณ์
และอยู่ใกล้ล ำน้ ำ เพ่ือกลึงไม้ไว้ส ำหรับท ำเครื่องเรือนเครื่องใช้ จึ งเรียกล ำน้ ำนั้นว่ำ 
ล ำน้ ำเคี่ยน ต่อมำเพ้ืยนมำเป็น ล ำน้ ำเกี๋ยน หรืออีกที่มำหนึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็นค ำที่
เพ้ียนมำจำกค ำว่ำ เกียน หรือ เพียน ซึ่งเป็นภำษำเหนือ แปลว่ำ เกณฑ์ เพรำะใน
สมัยก่อนข้ำทำสบริวำรที่มำเลี้ยงช้ำงเลี้ยงม้ำบริเวณป่ำขุนน้ ำเกี๋ยน (ในปัจจุบัน) เมื่อ
มีข้ำศึก จะต้องเกณฑ์ช้ำงม้ำ และไพร่พลไปออกศึก จึงเรียกคนที่อำศัยอยู่ในบริเวณ
นี้ว่ำ คนเกียนหรือคนเพียน ต่อมำจึงเพ้ียนเป็นเกี๋ยน 

3.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพื้นเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำไทย (กลำง) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรที่มีที่อยู่
อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 625 ครัวเรือน 

3.1.3 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีขึ้นดอยจอมหมอก จัดขึ้นในเดือนพฤษภำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงแค 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรทอผ้ำ และกำรย้อมผ้ำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ แชมพูใบหมี่อัญชัน 

3.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- วัดโป่งค ำ  
- วัดทุงจะแล  
- โบสถ์คริสเตียน 

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย มีเอกลักษณ์ระดับภูมิภำค 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ระดับปำนกลำง  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับดี 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภท 
และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้กำร
สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
และเป็นที่รบัรู้ของนักท่องเที่ยวภำยนอก  
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเฉพำะรุ่น
ตนเองและรุ่นลูก ควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
และป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว แต่ยังไม่มี
กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติและกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง 
ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ
ธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว 
เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ 
ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 
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4. ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ชื่อต ำบลน้ ำแก่น มีที่มำจำกต ำนำนที่เกี่ยวกับเจ้ำหลวงผำสำทซึ่งเป็น
เทพำรักษ์ ก ำลังเดินทำงไปหำเจ้ำหญิงผำฮ่ำงที่ดอยผำง่ำม ระหว่ำงเดินทำงในป่ำ 
เจ้ำหลวงผำสำทหยุดแวะกินมะกล้วยป่ำสุกที่หล่นอยู่ แต่ด้วยควำมรีบรับประทำนท ำ
ให้ส ำลักติดคอ (ชำวบ้ำนเรียกว่ำ แก้น) บริวำรที่ติดตำมไปด้วยจึงไปตักน้ ำมำให้ดื่ม 
เมื่อหำยจำกอำกำรส ำลัก (อำกำรแก้น) แล้วจึงเรียกว่ำ น้ ำแก้น ซึ่งต่อมำเขียนเป็น
ภำษำกลำงว่ำ น้ ำแก่น   

4.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรที่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 123 ครัวเรือน และไม่ที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองจ ำนวน 101 ครัวเรือน  

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ หน่อไม้ และเห็ด  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ งำนประเพณีสำมเป็ง จัดขึ้นในช่วงขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 3 งำน

ประเพณีสี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 4 และงำนประเพณีห้ำเป็ง 
จัดขึ้นในวันมำฆบูชำ เดือน 5  

- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงแคไก่เมือง 
4.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- วัดน้ ำแก่นเหนือ  
- วัดน้ ำแก่นใต้  
- วัดสว่ำงอรุณ  
- อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนไร่สำมัคคี 

 
4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภคเพียงพอ นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้

น้ ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  
- ระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมและชัดเจนใน

ทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
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- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมสถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบล  
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับดีเยี่ยม 

- มีแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและมีกำร

เชื่อมโยงเครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม และมีหน่วยงำนภำยนอกให้กำร 
สนับสนุนด้ำนงบประมำณบุคลำกรและนโยบำย 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว มีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภท 
- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
และเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 
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1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. กำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควรเพิ่มที่พัก

ให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและหลำกหลำย
ประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย ประเพณี และอำหำรกำรกิน พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน 

ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น  
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ แต่ยังไม่มีกำรจัดอบรม
เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ควรสนับสนุนให้มีกำร
จัดอบรมพนักงำน ผู้ ประกอบกำร และชุมชนเกี่ ยวกับคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
รวมถึงกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำง
เพ่ือให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว  

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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5. ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

จำกประวัติตำมต ำนำนเมืองน่ำน ปี พ.ศ. 2257-2259 ต ำบลฝำยแก้ว มี
ที่มำจำกพระนำซ้ำยได้ย้ำยครอบครัวจำกบ้ำนฝำยแก้วมำอยู่ที่บ้ำนดงช้ำงผ้ำ (บ้ำน
ท่ำล้อในปัจจุบัน) พร้อมทั้งชักชวนประชำชนให้มำท ำกำรเกษตรจนเกิดเป็นหมู่บ้ำน
ช้ำงผ้ำ ต่อมำได้ขยำยหมู่บ้ำนลงมำสู่แม่น้ ำน่ำน ตั้งรกรำกถิ่นฐำนในพ้ืนที่และเรียก
พ้ืนที่ที่พักอำศัยในแห่งนี้ว่ำ ฝำยแก้ว นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลฝำยแก้ว
ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 312 ปี  

5.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมืองและถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและ
ในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 4,900 ครัวเรือน 

5.1.3 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสี่เป็ง และประเพณีสรงน้ ำพระธำตุแสนตำห้อยวัด

บุปผำรำม จัดขึ้นในเดือนมกรำคม  
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงหยวก และต ำเตำ  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำนของบ้ำนปัวชัย และบ้ำน

หว้ยไฮ 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปแสงตำห้อยวัดบุปผำรำม และเรือเสือเฒ่ำท่ำ

ล้อ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ไข่เค็มบ้ำนแสงดำว  

 
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- ระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต มีระบบไฟฟ้ำและแสง

สว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเชื่อต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรอบรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง  
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- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไป ในทำงเดียวกัน  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เพ่ือ
วำงแนวทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของคนในชุมชนเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับนำนำชำติ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจน่ำตื่น เต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีกำรจัด
เทศกำลประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่
แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
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- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเฉพำะรุ่น
ตนเองและรุ่นลูก ควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 

- ยังไม่มีตัวแทนหรือองค์กรของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควร
สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำง
รำยได้เสริมให้กับครอบครัว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร และสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอำจท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ยังไม่เป็นที่
ยอมรับของคนในท้องถิ่น รวมถึงยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วย
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้มำกขึ้น และมีกำรศึกษำวิจัย
สถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำง
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพกำยภำพของพื้นที่  

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยพิจำรณำจำกปัจจัย 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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6. ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภเูพียง จังหวัดน่าน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
6.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลม่วงตึ๊ด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่มอยู่ทำงฝั่งทิศตะวันออก
ของแม่น้ ำน่ำน มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ 5 สำย มีบึงและหนองน้ ำอีก 8 แห่ง จึงท ำให้มี
แหล่งน้ ำอุดมสมบูรณ์ ประชำกรมีอำชีพด้ำนกำรเกษตรประมำณร้อยละ 70 ต ำบล
ม่วงตึ๊ดก่อตั้งมำเป็นเวลำประมำณ 666 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)   

6.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น ได้แก่ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,623 ครัวเรือน ประชำกรสำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 
20 คน  

6.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้ำว และข้ำวโพด  

6.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีหกเป็ง จัดขึ้นในเดือนมีนำคม 
- กำรละเล่น ได้แก่ ฟ้อนเชิง 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ แคบหมู และไส้อ่ัว 

6.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดพระธำตุแช่แห้งพระอำรำมหลวง  
- วัดศรีบุญเรือง  
- หำดหินสวยน้ ำใส  
- ทองจังโก๋ วัดร้องตอง 

 
6.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำประปำ

จำกกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ

แหล่งท่องเที่ยว  
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
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2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำเท่ียวในพ้ืนที่ 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม  
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนมีรำยได้จำกกำร
ท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำร
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำ
พ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  โดยมีกำรจัดอบรม
พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
แก่นักท่องเที่ยว มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุ่มผู้สูงอำยุ)  

- ทัศนคติของคนในชุมชนเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ภำยในต ำบลมีโบรำณ
สถำนที่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยว และเป็ นที่ รับ รู้ ของ
นักท่องเที่ยวภำยนอก  

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูด แต่ยัง
เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไป

ในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ยังไม่มีกำรศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน ใน
ชุมชนมีกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยใน
กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 
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7. ต าบลเมืองจัง อ าเภอภเูพียง จังหวัดน่าน 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
7.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลเมืองจัง พบว่ำเป็นชุมชนที่เกิดข้ึนรำวสมัยอยุธยำตอนปลำย จำกหลัก 
ฐำนทำงประวัติศำสตร์เช่นก้อนอิฐและซำกปรักหักพังของวัดทุ่งเม็ง ต ำบลเมืองจัง
ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 300 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)  

7.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมืองและไทยกลำง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทย (ภำคกลำง) 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 20 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 2,165 ครัวเรือน  

7.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ กล้วยไม้ป่ำ  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ครั่ง ไก่ป่ำ เก้ง (ฟำน) 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ ข้ำวโพด มะม่วง ลิ้นจี่ ข้ำวนำปี และล ำไย 

7.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ เทศกำลผลไม้และของดีต ำบลเมืองจัง จัดขึ้นในเดือน

พฤษภำคม  
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปวัดทุ่งเม็ง  

7.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- วัดทุ่งเม็ง  
- วัดหำดผำค ำ  
- หำดผำขน  
- หำดสบยำว 

  
7.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- ระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเชื่อต่อ
ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล  
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- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำท่องเที่ยวใน

พ้ืนที ่
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไป ในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร และสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
และป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจ
เฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ 
ระดับประเทศ 
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- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ และมีกำร
ศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่และน ำข้อมูลที่ได้มำ
วำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพกำยภำพของ
พ้ืนที ่

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำที  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รองรับ
กลุม่ผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย กำรแต่งกำย อำหำรกำรกิน และประเพณี พบได้ทั่วไป
ในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่
ก ำลังพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 
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อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

จำกแผนที่แสดงศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอเมือง
น่ำน พบว่ำมีต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับสูงมี 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบล
เรือง ต ำบลบ่อสวก และต ำบลนำซำว ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงสูงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบ่อ ระดับ
ควำมพร้อมปำนกลำงมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลสะเนียนและต ำบลดู่ใต้ ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำมี 
4 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลผำสิงห์ ต ำบลถืมตอง ต ำบลไชยสถำน และต ำบลในเวียง และระดับควำมพร้อม
ต่ ำมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลกองควำย 
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1. ต าบลกองควาย อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลกองควำย มีที่มำจำกค ำว่ำ กอง หมำยถึง ทำงควำยเดินผ่ำน โดย
หลำย ๆ หมู่บ้ำนจะต้อนควำยเดินทำงมำกินน้ ำที่บริเวณนี้  ชำวบ้ำนจึงเรียกต ำบลนี้
ว่ำ กองควำย นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลกองควำยก่อตั้งมำเป็นเวลำ 75 ปี  

1.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในต ำบลและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 1,884 ครัวเรือน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ พริก มะเขือยำว ข้ำว และข้ำวโพด 

1.1.4 วัฒนธรรม  
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ สูบ  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอกี่ (ผ้ำทอ) 

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดน้ ำครกเก่ำ 
- วัดน้ ำครกใหม่ 
- หนองน้ ำครก อ่ำงเก็บน้ ำประจ ำหมู่บ้ำน  
- วัดพุฒิมำรำม 
- วัดธงหลวง 

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน
ตั้งแตรุ่่นพ่อแม ่

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
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เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวภำยในพ้ืนที่ ควรเพ่ิมที่พักให้
เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีหลำกหลำย
ประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบใน

ระดับต่ ำที่สุด 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ไม่
เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุ น ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ ห รือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
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- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ควรมีกำรวำงแผนปรับปรุงดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญให้มี
ควำมสวยงำมอยู่เสมอ  

- ควรสนับสนุนกำรให้ควำมรู้ถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- ไม่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดคดีอำชญำกรรมรุนแรงกับคน

ในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
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2. ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.2 ประวัติต าบล 

ต ำบลไชยสถำน เป็นแหล่งเพำะปลูกข้ำวที่ส ำคัญของจังหวัดน่ำน เนื่องจำก
มีล ำน้ ำสมุนและฝำยหลวง ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431  ต่อมำประมำณ พ.ศ. 2482 
ได้ย้ำยเข้ำไปติดกับเขตของต ำบลเรือง และแยกมำตั้งเป็นต ำบลไชยสถำนในปี พ.ศ. 
2485 ปัจจุบันมีหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน และมีฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นับ
ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลไชยสถำนก่อตั้งมำเป็นเวลำ 78 ปี 

2.1.3 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 300 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,530 ครัวเรือน  

2.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด และถั่วเหลือง  

2.1.5 วัฒนธรรม 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ เครื่องหวำย 

2.1.6 สถานทีส่ าคัญในต าบล 
- หนองนำท่อ หนองน้ ำที่ใช้ส ำหรับกำรเกษตรและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป Keep Up the Good Work 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน

ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย 



218 
 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีสถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมในระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึง
เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้ น  ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ยังไม่
เป็ น ไป ใน  ทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนับสนุน ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือมีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
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รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว เพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำร
อนุรักษ์กับพนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยว  ควรประชำสัม พันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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3. ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลดู่ใต้ มีต้นก ำเนิดมำจำกบ้ำนดู่ ซึ่งอยู่ทำงตอนใต้ของอ ำเภอเมืองน่ำน 
จัดตั้งเป็นต ำบลครั้งแรกในปลำยรัชกำลที่ 5 โดยมีก ำนันคนแรก คือ นำยแสนขัน
ฤทธิ์ ดู่จันทร์ศักดิ์ ต่อมำใน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้ำนดู่ใต้ และในระหว่ำงสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 (ประมำณปี พ.ศ. 2486) ได้ถูกยุบรวมเข้ำกับต ำบลกองควำยเพ่ือควำม
สะดวกในกำรปกครอง หลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ต ำบลดู่ใต้ได้แยกออก
จำกต ำบลกองควำย ต ำบลดู่ใต้ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 116 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

3.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง
จ ำนวน 2,298 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 1,258 
ครัวเรือน 

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ล ำไย และกะหล่ ำปลี  

3.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุโสฬส จัดขึ้นในเดือนมกรำคม 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ซอ  
- สินค้ำ OTOP ได้แก ่แหนมหมูริมน่ำน และผ้ำทอตำโก้ง 

3.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดพระธำตุเขำน้อย มีควำมสวยงำมและดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับภูมิภำค 
- วัดดู่ใต ้
- พระต ำหนักธงน้อย 

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น 
กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ผ่ำนเว็บไซต์ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำท ี 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปี และมีผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับ
ชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- อำหำรกำรกินประเภทเครื่องดื่ม และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัด
น่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- ประเพณ ี(สรงน้ ำพระธำตุโสฬส) แสดงถึงเอกลักษณเ์ฉพำะในระดับจังหวัด  
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเทีย่วจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน
ตั้งแตรุ่่นตนเองและรุ่นลูก 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมของชำติ ไม่ท ำให้
แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อ
ทัศนียภำพ แต่อำจจะผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
แต่ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ควร
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ เพ่ือ
น ำข้อมูลที่ได้มำสนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสภำพกำยภำพของพ้ืนที่  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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4. ต าบลถมืตอง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลถืมตอง เดิมชื่อบ้ำนสวนตอง ก่อน พ.ศ. 2435 มีชุมชนกลุ่มน้อยได้ตั้ง
รกรำกอยู่ริมน้ ำสมุนซึ่งอำศัยอยู่รวมกับชำวบ้ำนนำท่อ ของต ำบลไชยสถำน บ้ำน
สวนตองอุดมด้วยทรัพยำกรธรรมชำติและพืชผลทำงกำรเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ท่ำน
เจ้ำครองนครน่ำนจึงมำพักแรมที่สวนแห่งนี้ (ปัจจุบันคือบ้ำนพักเกษตรต ำบลถืมตอง
หรือบ้ำนใหม่สุขสันต์ หมู่ 8) พ่อพญำ ใจวุฒิ และขุนกิตติภักดี (ต้นตระกูลมหำวงศ์
นันท์) ได้ทรำบเรื่องจึงให้ชำวบ้ำนสร้ำงที่พักรับรองขึ้น โดยใช้วัสดุจำกใบตองท ำเป็น
ที่พักด้วย ถืม ซึ่งหมำยถึง กำรน ำไม้ขัดแตะ 2 อัน มำประกบกันโดยมีใบไม้หรือ
ใบตองอยู่ระหว่ำงกลำงของไม้ขัดแตะ ใช้ท ำเป็นหลังคำหรือฝำบ้ำน เจ้ำผู้ครองนคร
น่ำน จึงได้ขนำนนำมว่ำ บ้ำนถืมตอง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ ต ำบลถืมตองก่อตั้งมำ
ได้ 110 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

4.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 50 คน สื่อสำรโดยใช้ภำษำเยอรมันได้ จ ำนวน 1 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัย
เป็นของตนเอง จ ำนวน 1,263 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง 
จ ำนวน 2 ครัวเรือน  

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเหลือง  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีไหว้สำพระธำตุถืมตอง จัดขึ้นในเดือนธันวำคม 
- วรรณกรรม ได้แก่ วรรณกรรมภำษำล้ำนนำ  
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงเทียมไก่เมือง ต ำเตำ ส้ำมะเขือ แกงบอน แกง

หยวกกล้วยใส่ไก่เมือง แกงผักกำด  แกงแค ลำบจิ๋น และลำบปลำ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ แหนมหมู 

4.1.5 สถานทีส่ าคัญ 
- วัดถืมตอง  
- วัดบ้ำนเขื่อนแก้ว 
- วัดบ้ำนดอนถืมตอง 
- วัดบ้ำนฝำยแก 
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4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work)  

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน

กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
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- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตมีเฉพำะระบบกำรสื่อสำร
ของเจ้ำหน้ำที่ ควรติดตั้งมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน อำหำรหวำน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปใน

จังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม 
วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกันตั้งแต่รุ่นตนเองและรุ่นลูก ควรส่งเสริม
ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน 

- ควรมีกำรวำงแผนปรับปรุงดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญให้มี
ควำมสวยงำมอยู่เสมอ 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- ควรให้ควำมรู้ถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำเที่ยว 
นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี
กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยว  ควรประชำสัม พันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึน้ 
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5. ต าบลนาซาว อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

ค ำว่ำ นำซำว มีที่มำจำกกำรที่ผู้คนจำกเชียงแสนอพยพมำก่อตั้งชุมชน
จ ำนวน 20 (ซำว) หลังคำเรือน ต ำบลนำซำวก่อตั้งมำ 168 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2563) 

5.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ได้ ได้แก่ ไทย ลำว จีน จ ำนวนประมำณ 50 คน 

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน และเห็ดเผำะ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ กระรอก ตุ่น และหนูนำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ผักหวำน เห็ดป่ำ และสมุนไพรพ้ืนบ้ำน 

5.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีบวงสรวงดอยภูซำง จัดขึ้นในเดือนเมษำยน และ

ประเพณีไหว้พระธำตุศรีนวรำษฎร์ จัดขึ้นทุก 15 ค่ ำ เดือน 3 หรือเดือน 5 
เหนือ  

- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงผักหวำน อ๊อกป ูและข้ำวควบ 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ ซอ และจ๊อย 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอตำโก้ง กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผ้ำตำโก้ง ข้ำว

ควบก๊อตสวรรค์ ไม้กวำดจำกดอกก๋ง ปุ๋ยอินทรีย ์น้ ำมันงำ และน้ ำพริก  
- โบรำณวัตถุ ได้แก่  หินโบรำณ (ดอยภูซำง) เสียมตุ่น กรุพระนำซำว 

พระพุทธรูปเชียงแสน วัดนำซำวและพระพุทธรูปสำวหุม วัดนำซำว 
5.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- วัดบ้ำนำซำว 
- วัดบ้ำนสะไมย์ 
- วัดนำเงิน 
- วัดบ้ำนนวรำฎร์  
- พระธำตุศรีนวรำษฎร์  
- โบรำณคดีดอยภูซำง 
- พิพิธภัณฑ์นำซำวสำมัคคี 
- หอพระคัมภีร์ ใบลำน วัดนำซำว 
- แหล่งโบรำณคด ีดอยภูซำง แหล่งขุดค้นทำงด้ำนโบรำณคดี เครื่องมือหินยุค

โบรำณ  
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- สะป๊ะ สปำสุ่มไก่อบสมุนไพรบ้ำนนวรำษฎร์ ภูมิปัญญำกำรน ำสมุนไพรของ
หมู่บ้ำนมำใช้เป็นสูตรยำอบสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ และกำรดัดแปลงสุ่มไก่มำ
ใช้เป็นตู้อบที่มีเอกลักษณ์  

- ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยวแหล่งโบรำณคดี ดอยภูซำง เป็นศูนย์บริกำร
ข้อมูลกำรท่องเที่ยวในต ำบลนำซำวที่มีข้อมูลตั้งแต่ประวัติกำรขุดแหล่ง
โบรำณคดีนำซำว มีแบบจ ำลองพ้ืนที่ของดอยภูซำง และมีกำรจัดแสดง 
เสียมตุ่น หรือขวำนหินโบรำณ  

- พิพิธภัณฑ์วัดบ้ำนนำซำวสำมัคคี จัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับศำสนำ ครัวไฟ 
เครื่องมือในกำรท ำนำ เครื่องมือทอผ้ำ เครื่องจักสำน และเครื่องมือจับสัตว์ 

- กลุ่มทอผ้ำตำโก้งบ้ำนนำซำว เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและเรื่องรำวผ้ำตำโก้ง 
 

5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย และอำหำรกำรกิน แสดงถึงเอกลักษณ์ เฉพำะใน
ระดับประเทศ 

- ประเพณี (บวงสรวงดอยภูซำง) แสดงถึงเอกลักษณ์ในระดับโลก สำมำรถ
พบเห็นได้เพียงแห่งเดียวในโลก  

- กำรแต่งกำย (ผ้ำคลุ่มไหล่ลำยตำโก้ง) แสดงถึงเอกลักษณใ์นระดับภูมิภำค  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำนักท่องเที่ยวใน

พ้ืนที ่
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทุกคน

รับทรำบและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน

ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 
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- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูกจ้ำงงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวมำกกว่ำ 2 ประเภทให้
นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี  หรือวัฒนธรรมของชำติ  มี
กำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ และน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแนวทำงที่ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพ
กำยภำพของพ้ืนที่  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี

กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 
4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวภำยในพ้ืนที่ ควรเพ่ิมที่พักให้

เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีหลำกหลำย
ประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
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2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- มีสถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว ซึ่งมีช่องทำงกำร
ติดต่อเพียงช่องทำงเดียว แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะสื่อออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและธุรกิจ
ภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุกช่วงวัย 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี
กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 
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6. ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
6.1.1 ประวัติต าบล  

ต ำบลในเวียง ประชำกรอพยพมำจำกถิ่นก ำเนิดใดไม่ได้บันทึกอย่ำงแน่ชัด 
และมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่ชุมชนบ้ำนอภัย นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลในเวียง
ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 200 ปี นับถึงปัจจุบัน 

6.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 5 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 86 ครัวเรือน ประชำกร
ไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 27 ครัวเรือน  

6.1.3 วัฒนธรรม 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ช่ำงแกะสลักพระพุทธรูปไม้ 

6.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- ตลำดอภัย  

 
6.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที ่
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมสถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบล และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ

พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 
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- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจ ให้บริกำรแก่นักท่องเทีย่วในระดับดีมำก 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำลที่

ได้รับควำมนิยมในระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิด
จำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มี
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มี
บทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพ
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้ เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำร
ให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร
และสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมเกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่ โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พ นั ก ง ำ น  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มี
กำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้
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ควำมรู้แกน่ักท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติและกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจ
เฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว  

- ยังไม่มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวอำจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ควร
ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ให้มำกขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยัง

ไม่มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

3. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนทีห่รือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น 
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7. ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
7.1.1 ประวัติต าบล 

บรรพบุรุษของคนไทยในหมู่บ้ำนเป็นชนเผ่ำขมุและชนเผ่ำลื้อ อพยพจำกบ่อ
เกลือ สิบสองปันนำเมืองหงสำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มำตั้ง
รกรำกท ำมำหำกิน ณ บริเวณลุ่มน้ ำน่ำน และเนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวเป็นผืนป่ำ
อุดมสมบูรณ์และมีล้ ำห้วยที่มีน้ ำไหลตลอดทั้งปีเหมำะแก่กำรเพำะปลูก จึงเรียกชื่อ
ชุมชนแห่งนี้ว่ำ บ้ำนบ่อ ซึ่งแบ่งกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้ำน ต ำบลบ่อก่อตั้งมำ
เป็นเวลำ 263 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)  

7.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ และอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำเมี่ยน 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 72 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,259 ครัวเรือน  

7.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ก๋ง  
- สัตว์ป่ำ ไดแ้ก่ ปลำเพ้ีย และหมูป่ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ส้ม ยำงพำรำ เงำะ ล ำไย และหม่อนไหม 

7.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีปีใหม่เม่ียน จัดขึ้นในเดือนมกรำคม 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก ่ปลำแห้ง และชำใบหม่อน 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำปักชำวเขำ 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรเล่นลูกข่ำง 
- โบรำณวัตถ ุได้แก ่พระธำตุสำระสุขสันต์ และเหรียญพระอินทอง 

7.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- น้ ำตกขุนน้ ำงำว  
- หมู่บ้ำนชำวเขำ  
- ผำสิงห์ 
- วัดห้วยยื่น 
- วัดผำขวำง 

 
7.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก
ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมีที่พัก

หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูกจ้ำงงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
ท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำร
ให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำม
สนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมี
กำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีสถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
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- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้
กำรสนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกร
ส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 

4. ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปีและผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับ
ชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน ประเพณี  และกำรแต่งกำย ไม่มี

เอกลักษณ์ระดับท้องถิ่น สำมำรถพบเห็นได้ทั่วไป  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ในระดับต่ ำ 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์

ให้เป็นที่รู้จักมำกข้ึน 
- มีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ประเพณีของคนในท้องถิ่น  

2. ศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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8. ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
8.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลบ่อสวก เดิมเป็นที่อำศัยของชำวลัวะ ภำยในหมู่บ้ำนมีบ่อเกลือ
ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่ำ บ่อซวก ซึ่งแปลว่ำ เกลือ และเพ้ียนมำเป็นค ำว่ำ บ่อสวก ปัจจุบัน
ยังปรำกฏหลักฐำนว่ำมีบ่อเกลืออยู่ที่กลำงทุ่งนำจ ำนวน 2 บ่อ คือ บ่อเกลือเหนือ
และบ่ อ เกลื อ ใต้  โดยนั ก โบ รำณ คดี สั นนิ ษฐำนว่ ำที่ นี่ เคย เป็ นแหล่ งผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผำขนำดใหญ่ของเมืองน่ำนในสมัยโบรำณ ต ำบลบ่อสวกก่อตั้งมำเป็น
เวลำ 233 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

8.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทยภำคกลำง 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน  

8.1.3 วัฒนธรรม  
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีขึ้นพระธำตุวัดซำวหลวง จัดขึ้นในเดือนมกรำคม 

ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีนมัสกำรพระธำตุฉิมพลี และประเพณีพำยเรือ
หม้อขำง จัดขึ้นในเดือนเมษำยน ประเพณีขึ้นดอยภูสะงืดไหว้สำพระธำตุ
ทันใจ จัดขึ้นในเดือนมิถุนำยน ประเพณีบวงสรวงเจ้ำหลวงดงปู่ฮ่อและงำน
ของดีบ่อสวก จัดขึ้นในเดือนธันวำคม  

- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ใส่อั่ว น้ ำอ้อย และขนมบำด 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรทอผ้ำ เครื่องจักสำน และซอ  
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ซอ  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ น้ ำอ้อย เครื่องจักสำน ผ้ำทอ และลูกประคบสมุนไพร 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผำลำยอินธนู และพระบ่อสวก 

8.1.4 สถานที่ส าคัญ 
- แหล่งเตำเผำโบรำณบ้ำนจ่ำมนัส 
- เฮือนบ้ำนสวกแสนชื่น   
- วัดบ้ำนเชียงยืน  
- วัดบ่อสวก 
- พระธำตุวัดซำวหลวง  
- วัดม่วงเจริญรำษฎร์ 

 
8.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 
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1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของต ำบล แต่ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์
สื่อสำรได ้

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไป ในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ

พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน

ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรทีพั่ก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดกิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็น
ครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
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ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ และมีกำร
ศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  และน ำข้อมูลที่ได้มำ
วำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพกำยภำพของ
พ้ืนที ่

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี
กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 2 ครั้ง 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ภำยนอก 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับนำนำชำติ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยว
ภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- ยังไม่ได้ก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร
สถำนที่ท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวได้ให้ชัดเจน  

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน ประเพณีและกำรแต่งกำย แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะใน

ระดับจังหวัด 
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9. ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

9.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
9.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลผำสิงห์ เป็นชุมชนผสมมีลักษณะกึง่เมืองกึ่งชนบท ประชำกรส่วนใหญ่
เป็นคนพ้ืนเมืองซึ่งมำจำกหลำกหลำยพ้ืนที่และประกอบอำชีพรับจ้ำงหรือท ำ
กำรเกษตร  

9.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ลัวะ และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,100 
ครัวเรือน ประชำกรไมม่ีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองจ ำนวน 154 ครัวเรือน  

9.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด  ขิง และข้ำวไร่ 

9.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก ่ประเพณีห้ำเป็งขึ้นถ้ ำผำตูบ ซึ่งตรงกับวันมำฆบูชำ  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ไม้กวำดดอกหญ้ำ 

9.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ถ้ ำผำตูบ ภำยในถ้ ำมีหินงอกหินย้อยเป็นแนวระยะเขตของพ้ืนที่เป็นจ ำนวน

มำกซึ่งวำงเรียงยำวเป็นแนวเขตสันเขำ และมีลักษณะโน้มเอียงลงมำคล้ำย
หลังคำ จึงเรียกว่ำ ผำตูบ  

- หนองน่ำน  
- ดอยผำสิงห์  
- หอเจ้ำหลวง ศำลเจ้ำประจ ำต ำบล 

 
9.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมีที่พัก

หลำกหลำยประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- มีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มีกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้กำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำก
กำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำร
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำ
พ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมี

กำรประชุมภำยในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 2 ครั้ง   
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำกระบบน้ ำ

บำดำลหรือประปำภูเขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำรสนับสนุนด้ำน
นโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำรรองรับ
นักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่
แสดงถึงเอกลักษณเ์ฉพำะของท้องถิ่น 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับต่ ำที่สุด ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเห็นคุณค่ำและ
ร่วมกันพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรมชุมชน 

- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ยังไม่
เป็ น ไป ในทิ ศทำงเดี ยวกัน  ควรสนั บสนุ น ให้ มี กำรให้ ควำมรู้ห รื อ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ  เพ่ือกำรเคำรพและปกป้อง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

- มีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
และน ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณี
ของคนในท้องถิ่น  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติตั้งแต่รุ่น
ตนเองและรุ่นลูก 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- ยังไม่มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวอำจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ควร
ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้
มำกขึ้น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีสถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ยังไม่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม
วัย ควรสนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่
พักโดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พัก
และธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้
ทุกช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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10. ต าบลเรือง อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน 

10.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
10.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลเรือง จัดตั้งขึ้นเป็นต ำบลตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
ในปี พ.ศ. 2537 ต ำบลเรืองอยู่ห่ำงจำกที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองน่ำน ประมำณ 6 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 50.8 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 31,980 ไร่ ทิศเหนือ 
มีอำณำเขตติดกับต ำบลสะเนียน และต ำบลถืมตอง ทิศใต้ มีอำณำเขตติดกับต ำบล
สวก ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดกับต ำบลถืมตอง และต ำบลไชยสถำน และทิศ
ตะวันตก มีอำณำเขตติดกับต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ ต ำบลเรืองก่อตั้งมำเป็น
เวลำ 106 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

10.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทลื้อ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและใน
ครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,525 ครัวเรือน  

10.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เต่ำปูลู เก้ง และหมูป่ำ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ สะคำ้น และบอน  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ชำ ข้ำว ข้ำวโพด และมะขำม  

10.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสืบชะตำป่ำห้วยหลวง ประเพณีสืบชะตำป่ำดอย

หมอก จัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ หลำมบอน 
- ภำพยนตร์ ได้แก่ สำรคดีทุ่งแสงตะวัน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ชำอัสสัม 

10.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ป่ำห้วยหลวง เป็นเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ และชมสวนชำอัสสัมโบรำณ 
- สวนเมี่ยง 

 
10.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีมีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
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- มีที่พักเพียงพอเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกำล และมีที่พัก
หลำกหลำยประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร
สถำนที่ท่องเที่ยวได้อย่ำงแน่ชัด รัดกุม และมีประสิทธิภำพมำก รวมถึง
ได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะในระดับชำติ 
- ประเพณ ีแสดงถึงเอกลักษณเ์ฉพำะในระดับภูมิภำค 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ให้

นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบต่อกัน

ตั้งแตรุ่่นปู่ย่ำตำยำย 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูก
จ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นอย่ำงด ี

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  



246 
 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
ร่วมกันให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำนนโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรในกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกินประเภทเครื่องดื่ม แสดงถึงเอกลักษณเ์ฉพำะในระดับจังหวัด  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

21-25 นำที 
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11. ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

11.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
11.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลสะเนียน แยกกำรปกครองมำจำกต ำบลถืมตองเมื่อปี พ.ศ 2519 
ประกอบด้วย 16 หมู่บ้ำน ประชำกรมีหลำกหลำยเชื้อชำติ เช่น พ้ืนเมือง ม้ง เมี่ยน 
ต ำบลสะเนียนก่อตั้งมำเป็นเวลำ 44 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

11.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 4 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ม้ง ถิ่น (ขมุ) และอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ
ภำษำไทยภำคกลำง ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
ภำษำม้ง ภำษำถิ่น (ขมุ) และภำษำอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน 
ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 2,270 ครัวเรือน  

11.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ หวำย และไม้เบญจพรรณ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นก และหมูป่ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ดอกก๋ง 

11.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวำคมถึงเดือนมกรำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ลำบพื้นเมือง 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำปักชำวเขำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ เครื่องเงิน และผ้ำปักชำวเขำ 

11.1.5 สถานทีส่ าคัญ 
- หนองออกรู หนองน้ ำตำมธรรมชำติ 

 
11.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเทีย่วอย่ำง

มีประสิทธิภำพ  
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำ
ตำยำย 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปี และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับ
ชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกิน พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะ

ของท้องถิ่น 
- ประเพณ ีและกำรแต่งกำย แสดงถึงเอกลักษณเ์ฉพำะในระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์ 
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- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำร
อนุรักษ์กับพนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที ่

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยว  ควรประชำสัม พันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
แม่จริม พบว่ำต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับค่อนข้ำงสูงมี 1 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลหนองแดง ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแม่จริมและต ำบลหมอ
เมือง และระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำมี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลน้ ำปำยและต ำบลน้ ำพำง 
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1. ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล  

ต ำบลน้ ำปำยแยกกำรปกครองจำกต ำบลหมอเมือง เนื่องจำกกำรคมนำคม
ไม่สะดวก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 และแบ่งกำรปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้ำน นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 39 ปี  

1.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 514 ครัวเรือน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ป่ำไม้เต็งรัง  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นกป่ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีรดน้ ำด ำหัวผุ้สูงอำยุเทศกำลสงกรำนต์ จัดขึ้นใน

เดือนเมษำยน 
1.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- วัดน้ ำปำย  
- อุทยำนแห่งชำติแม่จริม  

 
1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล  
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชม

สถำนที่ท่องเที่ยวไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
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- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ
เหมือนกันทุกรุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูด แต่ยังเป็นที่รู้จัก
ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประภำภูเขำเท่ำนั้น 
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่
แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับต่ ำ ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเห็นคุณค่ำและ
ร่วมกันพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรมชุมชน 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักเพ่ิมขึ้น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
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- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวระดับต่ ำ ควรชี้แจงให้คนใน
ชุมชนเข้ำใจถึงผลกระทบในด้ำนดีหำกมีกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวมำกขึ้น 

5. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน  (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 
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2. ต าบลน้ าพาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

2.1  ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลน้ ำพำง แยกออกมำจำกต ำบลหมอเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2519 และ
ปัจจุบันอยู่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพำง นับถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563) ต ำบลน้ ำพำงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 44 ปี 

2.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 4 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ ม้ง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำม้ง และภำษำลัวะ 
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน คือ ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 906 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 3 ครัวเรือน  

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำนป่ำ และผักกูด  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ หมู่ปำ และกระต่ำย  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ข้ำว ขิง และฟักทอง 

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ กำรทำนสลำกกภัตร และประเพณีหกเป็ง จัดขึ้นในเดือน

มีนำคม 

2.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- พระธำตุค ำปลิว โบรำณสถำนที่เก่ำแกส่ ำหรับสักกำรบูชำของคนในท้องถิ่น 
- กำรล่องแพไม้ไผ่บ้ำนน้ ำว้ำ กำรล่องแพเพ่ือศึกษำธรรมชำติตำมล ำน้ ำว้ำ 

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพกด้านารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม  วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรุ่น 
- ชุมชนมีตัวแทนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยว คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติใน
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พ้ืนที่ท่องเที่ยว และมีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่ เกิด
จำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ โดยชุมชนมีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร และชุ มชน เกี่ ย วกับ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
แก่นักท่องเที่ยว มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ รวมถึงมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ 
ของแหล่งท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตยังคงมีเฉพำะระบบกำร

สื่อสำรของเจ้ำหน้ำที่  ควรติดตั้งมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และ
อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ควร
สนับสนุนให้มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำ
เยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน 

ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

นักท่องเที่ยวรู้จักเพ่ิมขึ้น 
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- มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควร
สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม กิจกรรมที่จัดข้ึนจัดได้ 1-2 
ครั้ง  

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับต่ ำ 
ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และเชิญ
ชวนชุมชนใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนยังไม่มีกิจกรรมอ่ืนนอกจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนำ
ให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลในพ้ืนที่ที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำ

มำกกว่ำ 25 นำทีขึ้นไป 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 
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3. ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

เดิมต ำบลแม่จริมอยู่ในเขตกำรปกครองเดียวกับต ำบลแม่จริม อ ำเภอแม่จ
ริม และต ำบลพงษ์ อ ำเภอสันติสุข ทำงกรมกำรปกครองได้แบ่งกำรปกครองใหม่เมื่อ
ปี พ.ศ. 2521 โดยแยกบ้ำนตอง ต ำบลพงษ์ อ ำเภอสันติสุข และบ้ำนก้อ ต ำบลแม่จ
ริม อ ำเภอแม่จริม มำรวมกันก่อตั้งเป็นต ำบลแม่จริม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน โดยมี
นำยวรอัฐ จิตวิชำ ด ำรงต ำแหน่งก ำนันต ำบลแม่จริมในปัจจุบัน ต ำบลแม่จริมก่อตั้ง
มำเป็นเวลำ 42 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

3.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพื้นเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำไทยภำคกลำงติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน และใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
ติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน 

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ป่ำดงดิบ ป่ำไม่ผลัดใบ และป่ำต้นน้ ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ ข้ำวโพด ผักใบเขียว ถั่วเหลือง แตงกวำ และ

ผักโครงกำรวิจัยพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ เก้ง หมูป่ำ สุนัขจิ้งจอก ปูฝำ หมำป่ำ ไก่ป่ำ ปลำ ปู กุ้ง นก

ป่ำ กระต่ำยป่ำ กำ เหยี่ยว กระรอก ตัวนิ่ม และเม่น  
3.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสู่ขวัญควำย จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือน
ธันวำคม 

- สินค้ำ OTOP คือ ไม้กวำดดอกหญ้ำ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ซอพ้ืนบ้ำน 

3.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- น้ ำตกภูฟ้ำ ตั้งอยู่กลำงป่ำลึกใกล้ชำยแดนลำวในเขตอุทยำนแห่งชำติดอยภู

คำ เป็นน้ ำตกขนำดใหญ่ และสูงที่สุดในจังหวัดน่ำน มีทั้งหมด 12 ชั้น ชั้น
ล่ำงสุดเป็นแอ่งน้ ำใหญ่และลึก มีผำน้ ำตกลำดชันไปเป็นขั้นบันได สำมำรถ
มองเห็นชั้น 1 ถึงชั้น 3 ได้ชัดเจน 

- อ่ำงห้วยน้ ำปรุง เป็นอ่ำงเก็บน้ ำที่พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของคนในหมู่บ้ำน 

- น้ ำตกแม่จริม เป็นน้ ำตกอยู่ปลำยสุดของป่ำต้นน้ ำแม่จริมซึ่งอยู่บริเวณพ้ืนที่
ปลำยทำงของต้นน้ ำแม่จริม และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยพิทักษ์อุทยำน
แห่งชำติภูคำ บ้ำนก้อ ต ำบลแม่จริม มีผำขนำดใหญ่ชิดกันคล้ำยออบหลวง 
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3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของ

ต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ  1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบเป็นไป
ในทำงเดียวกัน 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้ งเดิม วัฒนธรรมยังคงได้รับกำรปฏิบัติ
เหมือนกันทุกรุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบ พ้ืนที่  มีกำรจัดอบรม
พนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดกิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็น
ครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำน
ต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
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ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบ
สุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีกำรจัด
เทศกำลที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีที่พักไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรเพ่ิมที่พักให้เพียงพอต่อ

จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย แสดงถึงเอกลักษณใ์นระดับจังหวัด 
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย  พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

นักท่องเที่ยวรู้จักเพ่ิมขึ้น 
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
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- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอ่ืนภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควรพัฒนำ
ให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒ นำเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยว  ควรประชำสัม พันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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4. ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

 ต ำบลหนองแดง ตั้งขึ้นเป็นต ำบลเมื่อปี พ.ศ. 2511 สำเหตุที่ตั้งชื่อเป็น
ต ำบลหนองแดง เพรำะสมัยก่อนมีวัวลงไปกินน้ ำในหนองน้ ำแล้วถูกยิงจนเลือดไหล
ลงไปในหนองน้ ำกลำยเป็นสีแดง ต ำบลหนองแดงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 52 ปี นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

4.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ม้ง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน
และในครัวเรือน ประชำกรมีจ ำนวน 893 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง 

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำนป่ำ  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ กระต่ำย และปูผำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ข้ำว ขิง และยำงพำรำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ชำเขียวใบหม่อน 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีห้ำเป็ง จัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ และประเพณีหก

เป็ง จัดขึ้นในเดือนมีนำคม  
- หัตถกรรมพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรเครื่องจักสำนไม้ไผ่  
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ สะล้อ ซอ และซึง  

4.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดพระธำตุยอยหงส์ เป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีทำงพุทธ

ศำสนำซึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลหนองแดงและต ำบล
ใกล้เคียง  

- ล่องแก่งน้ ำว้ำ เป็นสถำนที่ใช้ล่องแพยำงศึกษำธรรมชำติและผจญภัย 
 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
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- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชม
สถำนที่ท่องเที่ยวได้อย่ำงแน่ชัด รัดกุมและมีประสิทธิภำพมำก และได้รับ
กำรยอมรับในระดับจังหวัด 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบกันตั้งแต่

รุ่นปู่ย่ำตำยำย 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มโดยชุมชนโดยมีกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม และมี
หน่วยงำนภำยนอกให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณบุคลำกรและนโยบำย  

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 
ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีกำรให้ควำมรู้เพ่ือตระหนักถึงคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัด
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่
นักท่องเที่ยว มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่น รวมถึงมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 
ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่
มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ขัดต่อกฎหมำย
ศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่ท ำให้
แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- ชุมชนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี อำหำรปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูด แต่ยังเป็นที่รู้จัก
ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน 

ยังไมแ่สดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวและไม่มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีตัวแทนชุมชนหรือกำร
จัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนใน
ชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำร
น ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควรพัฒนำให้
ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) คนในชุมชนรับรู้และ

ตระหนักถึงควำมส ำคัญของโบรำณสถำนในพ้ืนที่  และอยู่ในระหว่ำงกำร
พัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักมำก
ขึ้น 
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
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5. ต าบลหมอเมือง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำ บ ล ห ม อ เมื อ ง  จั ด ตั้ ง เป็ น อ งค์ ก ำ รบ ริ ห ำ ร ส่ ว น ต ำ บ ล  ต ำ ม
กระทรวงมหำดไทย ในปี พ.ศ. 2542 ต่อมำได้รวมสภำต ำบลน้ ำปำยกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหมอเมือง ในปี พ.ศ. 2547 และได้ก ำหนดเป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขนำดกลำง ในปี พ.ศ. 2550 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำและ
ที่สูง มีล ำน้ ำแม่จริมและล ำน้ ำว้ำไหลผ่ำน ประชำชนส่วนใหญ่ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บนที่สูง  

5.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพื้นเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำไทยกลำงติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน และใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
ติดต่อสื่อสำรกันในครัวเรือน  

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ป่ำดงดิบ ป่ำไม่ผลัดใบ และป่ำต้นน้ ำ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ เก้ง หมูป่ำ สุนัขจิ้งจอก ปูฝำ หมำป่ำ ไก่ป่ำ ปลำ ปู กุ้ง 

นกป่ำ กระต่ำยป่ำ กำ เหยี่ยว กระรอก ตัวนิ่ม และเม่น  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ ข้ำวโพด ผักใบเขียว ถั่วเหลือง และแตงกวำ  

5.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสู่ขวัญควำย จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึง
เดือนธันวำคม 

- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ซอพ้ืนบ้ำน  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ไม้กวำดดอกหญ้ำ  

5.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดห้วยซ้อ 
- วัดหมอเมือง 

 
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- มีทีพั่กเพียงพอส ำหรับส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติสืบกันตั้งแต่
รุ่นปู่ย่ำตำยำย 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำ
เที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว  กำรให้บริกำรที่ พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  โดยกำรจัดอบรม
พนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และคน ในชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ คุณ ค่ ำขอ ง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
แก่นักท่องเที่ยว และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ 
ของแหล่งท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่
มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของ
เสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวน
ควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี 
หรือวัฒนธรรมของชำติ มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพ้ืนที่ และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสภำพกำยภำพของพ้ืนที่  

- มีกำรจัดกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะ 

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
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- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน
ไม่มีคดีอำชญำกรรม 

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีกำรจัด
เทศกำลทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่
แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีท่องเที่ยวจำกจังหวัดอื่น ควรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น   

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ไม่
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้หรือ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรม
ของคนท้องถิ่น 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

3. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 
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อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
เมืองน่ำน พบว่ำ มีต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับค่อนข้ำงสูงมี 4 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลจอมจันทร์ ต ำบลน้ ำปั้ว ต ำบลกลำงเวียง และต ำบลปงสนุก ระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 
6 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแม่ขะนิง ต ำบลแม่สำ ต ำบลตำลชุม ต ำบลไหล่น่ำน ต ำบลขึ่ง และต ำบลน้ ำมวบ 
ระดับควำมพร้อมค่อนข้ำงต่ ำมี 4 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลนำเหลือง ต ำบลอ่ำยนำไลย ต ำบลล้ำน และ
ต ำบลส้ำนนำหนองใหม่ ระดับควำมพร้อมต่ ำมี 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลยำบหัวนำ ต ำบลทุ่งสีทอง และ
ต ำบลแม่สำคร 
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1. ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

เทศบำลต ำบลกลำงเวียงได้รับกำรยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กลำงเวียงเป็นเทศบำลต ำบลกลำงเวียง เมื่อปี พ.ศ. 2552 มีเขตรับผิดชอบในเนื้อที่
ประมำณ 100 ตำรำงกิโลเมตร โดยแยกเป็นเนื้อที่ต ำบลกลำงเวียง 38.5 ตำรำง
กิโลเมตร นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลกลำงเวียงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 211 ปี  

1.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน  
1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว 
1.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตักบำตรเทียน จัดขึ้นแรม 2 ค่ ำ เดือน 8 (หรือ
หลังวันเข้ำพรรษำ 1 วัน) 

- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ลำบปลำ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เรื่อแข่งจ ำลอง 
- โบรำณสถำน ได้แก่ บ้ำนกะหล๊ก ศูนย์วิปัสสนำสุญญตวิโมกข์ วัดศรีดอน

แท่น วัดบุญยืน วัดดอนไชย และวัดบุญนำค 
- งำนสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอ และเรือแข่งจ ำลอง 

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ศูนย์วิปัสสนำสูญญตวิโมกข์ เป็นที่ประดิษฐำนของพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่

ใหญ่ที่สุดในโลก  
 

1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
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- ที่พักมีจ ำนวนมำกเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมีที่
พักหลำกหลำยประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- ประเพณ ี(แข่งเรือ กำรตักบำตรเทียน) มีเอกลักษณ์ระดับชำติ 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่ น และน ำข้อมูลที่ ได้มำ

พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูกจ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงมี
รำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำร
ให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร
และสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำน
น ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว 
และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
หรือ ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
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- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 
10-15 นำท ี

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค ์ 
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว
ภำยนอก 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด และผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ดั้งเดิม
ทีไ่ด้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here)  

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ควรสนับสนุนให้มีกำรก ำหนด
ช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้
ชัดเจน 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย และอำหำรกำรกิน พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 
- ควรสนับสนุนให้มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควร
สนับสนุนให้มีตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำน
กำรท่องเที่ยว 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับ
คุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำม
เหมำะสม 
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- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่
มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 
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2. ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ในสมัยก่อนมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งสีออกไปทำงสีทองแดงประดิษฐำนอยู่ใน
ป่ำ เมื่อชำวบ้ำนเข้ำไปพบก็อุทำนออกมำว่ำ “แดงจึงขึ่ง” (ขึ่ง ในภำษำพ้ืนเมือง 
หมำยถึง สีออกแดง) และได้น ำพระพุทธรูปกลับมำประดิษฐำนในหมู่บ้ำน (ปัจจุบัน
ประดิษฐำนอยู่ที่วัดขึ่งเจริญ) ชำวบ้ำนทั่วไปจึงเรียกหมู่บ้ำนแห่งนี้ว่ำ บ้ำนขึ่ง และ
ต่อมำได้น ำมำตั้งเป็นชื่อต ำบล ปัจจุบันมีหมู่บ้ำนทั้งหมด 7 หมู่บ้ำน ต ำบลขึ่งก่อตั้ง
มำเป็นเวลำ 582 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 150 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,242 ครัวเรือน  

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน และหน่อไม้  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ และเก้ง 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ล ำไย มะขำม ข้ำวโพด พริก และผักสวนครัว 

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสรงน้ ำพระเจ้ำทองทิพย์ จัดขึ้นในวันที่ 12-17 

เดือนเมษำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ลำบปลำ 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดศรีมงคล วัดขึ่งเจริญ วัดบ้ำนงิ้วงำม และวัดท่ำลี่ 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระเจ้ำตนหลวง พระเจ้ำทองทิพย์ และพระพุทธเจ้ำไม้  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน และซอพ้ืนบ้ำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำลำยน้ ำไหล 

2.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- หำดกิตติ 
- หำดหินขำว 
- วัดขึ่งเจริญ 
- วัดศรีมงคล 

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมและชัดเจนในทุก

พ้ืนที่ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ

แหล่งท่องเที่ยว 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับดีมำก 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับดี 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม

เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 2 ครั้ง 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็น
ของแท้ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งธรรมชำติ 
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน (ลำบปลำ ข้ำวต้มมัด เหล้ำเถื่อน) 
ประเพณี (สรงน้ ำพระเจ้ำทองทิพย์) และกำรแต่งกำย (ชุดพ้ืนบ้ำน) พบได้
ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือมีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำร
อนุรักษ์กับพนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 
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- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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3. ต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

เดิมชำวบ้ำนจอมจันทร์อยู่ที่เมืองหลวงพระบำง ประเทศลำว ต่อมำได้เดิน
ทำงเข้ำสู่เวียงสำประมำณ 30 ครอบครัว และกระจำยไปอยู่ตำมที่ต่ำง ๆ รวมทั้ง
หมู่บ้ำนจอมจันทร์ โดยอำศัยท ำมำหำกินบริเวณล ำห้วยน้ ำฮ้ำ ซึ่งที่รำบท ำเป็นนำ
ปลูกข้ำว ชำวบ้ำนจึงได้น ำชื่อล ำห้วยแห่งนี้มำเป็นชื่อหมู่บ้ำนว่ำ บ้ำนนำฮ้ำ ต่อมำมี
ผู้คนมำอำศัยมำกขึ้นจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้ำนในเขตกำรปกครองของต ำบลตำลชุม 
อ ำเภอเวียงสำ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลจอมจันทร์ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 224 
ปี  

3.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น  2 กลุ่มชำติพันธุ์  ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทพวน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ ) และภำษำลำวพวน
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 20 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,260 ครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ และหมูป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก ยำงพำรำ ข้ำวโพด ข้ำว มะม่วงหิมพำนต์ ถั่วเขียว 

มะม่วง มะขำม และกล้วย 
3.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก ่ประเพณีก ำฟ้ำ งำนลำนวัฒนธรรมไทยพวน จัดขึ้นในเดือน
กุมภำพันธ์ 

- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก ่หลำมเห็ด หลำมบอน หลำมไก่ และย ำหมอน้อย 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน และผ้ำทอพ้ืนเมือง 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรเตะหม่ำเบี้ย 
- สินค้ำ OTOP ได้แก ่ไม้กวำดดอกหญ้ำ 
- โบรำณสถำน ได้แก ่วัดหลับมืนพรวน และวัดจอมจันทร์ 

3.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดหลับมืนพรวน ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2371 เป็นที่พักสงฆ์ ต่อมำได้จัดตั้งให้

เป็นวัดและได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำเมื่อ พ.ศ. 2492  
- วัดจอมจันทร์  
- ลำนวัฒนธรรมไทพวน 

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ

แหล่งท่องเที่ยว 
- ที่พักมีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทุกคน

รับทรำบและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงมีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และชุ มชน เกี่ ย วกับ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยว และมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำใหแ้หล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
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- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน
ไม่มีคดีอำชญำกรรม 

- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 
10-15 นำท ี

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวมำกที่สุด 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) นักท่องเที่ยวและชุมชน
รับรู้และตระหนักถึงควำมส ำคัญของโบรำณสถำนในพ้ืนที่ 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำล หรือประปำภูเขำเท่ำนั้น 
- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงห้องน้ ำ

สำธำรณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล  
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัด
น่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- ควำมเป็นเอกลักษณ์ด้ำนประเพณี (ประเพณีก ำฟ้ำไทพวน) มีเอกลักษณ์
ระดับจังหวัด 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
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ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 
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4. ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
4.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลตำลชุม ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวอ ำเภอบนฝั่งซ้ำย
แม่น้ ำน่ำน ต ำบลตำลชุมเป็นต ำบลเก่ำแก่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2225 โดยลูกหลำน
บริวำรของพระเจ้ำหลวงเชียงของ (อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย) ประชำชนส่วน
ใหญ่พูดภำษำไทยพ้ืนเมือง นับถือศำสนำพุทธ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้ำน ต ำบลตำล
ชุมก่อตั้งมำเป็นเวลำ 338 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

4.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 4 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,130 ครัวเรือน 
ประชำกรไมม่ีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 180 ครัวเรือน  

4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ หน่อไม้ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ล ำไย มะม่วง และข้ำวโพด 

4.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ กำรรดน้ ำด ำหัวผู้อำวุโส จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงแค น้ ำพริกอ่อง และน้ ำเงี้ยว 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรทอผ้ำ และกำรท ำเครื่องจักสำน 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ สะล้อ และซอซึง 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กล้วยฉำบ และน้ ำผึ้ง 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระพุทธรูปปำงมำรวิชัย โดยองค์พระก่ออิฐถือปูน  
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดตำลชุม  

4.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดตำลชุม มีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน อุโบสถหลังเดิมมีหน้ำบันทรง

ล้ำนนำ ปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นอุโบสถหลังใหม่ และในปี พ.ศ. 
2547 วิหำรวัดตำลชุมถูกไฟไหม้ ชำวบ้ำนจึงได้ช่วยกันสร้ำงวิหำรหลังใหม่
ขึ้นมำแทน ส ำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550  

- หนองน้ ำครก  
 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนทีข่องต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีแนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 
- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ

พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  
- กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่

มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ แต่ยังไม่มีกำรจ ำกัดจ ำนวนนักท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควรก ำหนดจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้
ชัดเจน 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
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- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน อำหำรคำว (แกงแค น้ ำเงี้ยว) ประเพณี 
(กำรรดน้ ำด ำหัว) และกำรแต่งกำย (ผ้ำทอพ้ืนเมือง) พบได้ทั่วไปในจังหวัด
น่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ 

- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่ง
มีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำร
ท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยเริ่มจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ม ำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจดักำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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5. ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
5.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลทุ่งศรีทองแยกมำจำกต ำบลน้ ำปั้ว ประกอบด้วย 5 หมู่บ้ำน  ตั้งอยู่
ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ ำเภอเวียงสำ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเวียงสำเป็น
ระยะทำงประมำณ 16 กิโลเมตร ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดกับต ำบลน้ ำปั้ว อ ำเภอ
เวียงสำ ต ำบลนำซำว ต ำบลสวก อ ำเภอเมือง ทิศใต้และทิศตะวันออก มีอำณำเขต
ติดกับต ำบลน้ ำปั้ว ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดกับต ำบลแม่ขะนิง 
นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลทุ่งศรีทองก่อตั้งมำเป็นเวลำ 50 ปี  

5.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น  2 กลุ่มชำติพันธุ์  ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และลำว ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและใน
ครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 100 คน ประชำกรมีที่อยู่
อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 600 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง 
จ ำนวน 150  

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ข้ำวโพด มะขำม มะม่วง ล ำไย และถ่ัวเหลือง 

5.1.4 วัฒนธรรม 
ไม่มีข้อมูล 

5.1.5 สถานที่ส าคัญ 
ไม่มีข้อมูล 
  

5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเชื่อมต่อ
ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- กำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีกฎ ข้อบังคับ 
ในกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่  สำมำรถเข้ำเยี่ยมชน
สถำนที่ท่องเที่ยวได้อย่ำงแน่ชัด รัดกุมและมีประสิทธิภำพมำก และได้รับ
กำรยอมรับในระดับจังหวัด 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  



285 
 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนใน
ท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และไม่ขัดต่อ
กฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here)  

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะส ำหับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงห้องน้ ำ

สำธำรณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงมีเฉพำะเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- ประเพณีและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์

เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
- ควรมีกำรวำงแผนปรับปรุงดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญให้มี

ควำมสวยงำมอยู่เสมอ   
3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
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สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวน้อยมำก ควรชี้แจงให้คนใน
ชุมชนเข้ำใจถึงผลกระทบในด้ำนดีหำกมีกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวมำกข้ึน 
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6. ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
6.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลนำเหลือง เดิมมีชื่อว่ำ บ้ำนเขื่อน เพรำะมีเขื่อนช้ำงอยู่กลำงบ้ำน โดย
เริ่มแรกในหมู่บ้ำนมีคนอำศัยอยู่ประมำณ 10 หลังคำเรือน ต่อมำเจ้ำผู้ครองนครน่ำน
ได้ออกลำดตระเวนเพ่ือตรวจควำมเป็นอยู่ของประชำชนและเห็นว่ำที่ดินแถบนี้
สำมำรถสร้ำงนำได้ จึงได้ให้รำชบุตรองค์หนึ่งซึ่งเป็นเจ้ำพระยำชื่อเจ้ำพระยำหลวง
มณเฑียรมำสร้ำงนำขึ้น มีกำรสร้ำงฝำยกั้นห้วยน้ ำเหลือง และสร้ำงเหมืองส่งน้ ำมำใส่
นำให้ประชำชนช่วยกันขุดล ำเหมืองขึ้น 2 เส้น ต่อมำมีกำรเปลี่ยนชื่อห้วยน้ ำจำก
ห้วยน้ ำเหลืองเป็นห้วยนำเหลือง ต ำบลนำเหลืองก่อตั้งมำเป็นเวลำ 444 ปี  นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

6.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรภำยในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 10 คน ใช้ภำษำญี่ปุ่นได้ จ ำนวน 15 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง จ ำนวน 1,142 ครัวเรือน ไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 5 ครัวเรือน  

6.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นสัก 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเหลือง และข้ำวโพด 

6.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแปดเป็ง จัดขึ้นในเดือนพฤษภำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงแค ลำบปลำ แกงฮังเล และน้ ำพริกหนุ่ม 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ช่ำงจ๊อยซอ คณะสมำนศิลป์ 
- สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ พระอุโบสถลอดได้ และพระธำตุ

ดอนไชย รอยพระพุทธบำท ธรรมมำสน์โบรำณ ศิลปะสกุลช่ำงน่ำน และวัด
ดอนไชยพระบำท 

- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดนำเหลืองใน วัดห้วยม่วง วัดนำเหลืองนอก วัดเมือง
รำม วัดดอนไชยพระบำท และวัดศรีเชียงบำล 

- สินค้ำ OTOP ได้แก่ มะไฟจีนเชื่อมแห้ง และกระท้อนเชื่อมแห้ง 
6.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 

- วัดดอนไชยพระบำท มีรอยพระพุทธบำท พระธำตุเจ้ำอุโบสดวัดดอนไชย
พระบำท 
 

6.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- ที่พักมีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ตัวแทนของ
ชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และชุ มชน เกี่ ย วกับ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมี
ห้องอำบน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 3 ห้อง ควรเพิ่มห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอ
ต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล 

- ยังไม่มีมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ควรติดตั้งมีระบบ
โทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน อำหำรหวำน (ขนมเทียน) ประเพณี (ประเพณีแปดเป็ง) และ

กำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของ
ท้องถิ่น  

- แหล่งท่องเที่ ยวในพ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรก่อตั้งองค์กรที่มีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีตัวแทนชุมชนหรือ
กำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มี
คนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริม เช่น 
กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้ มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ก ำลังพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว  



290 
 

7. ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
7.1.1 ประวัติต าบล 

เดิมหมู่บ้ำนน้ ำปั้วเป็นหมู่บ้ำนของชำวม่ำน (ม่ำน เป็นค ำเรียกคนพม่ำ) มีชื่อ
ว่ำ บ้ำนน้ ำมั้ว ต่อมำชนเผ่ำลำวในหลวงพระบำงได้อพยพมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่บริเวณนี้
ในช่วงปลำยกรุงศรีอยุธยำ ครั้งแรกมำกันหลำยครอบครัว แต่มีบำงส่วนที่หยุดตั้ง
รกรำกที่บ้ำนแพร่ ในประเทศลำว (อำจเกิดจำกเดินทำงล ำบำก) เหลือเพียง 5 
ครอบครัวที่เดินทำงมำถึงบ้ำนน้ ำปั้ว ต ำบลน้ ำปั้วก่อตั้งมำเป็นเวลำ 150 ปี นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

7.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไท-ยวน ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และ

ภำษำถิ่นติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้
ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 15 คน ใช้ภำษำจีนได้ จ ำนวน 1 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัย
เป็นของตนเอง จ ำนวน 1,456 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง 
จ ำนวน 2 ครัวเรือน  

7.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ และนกยูง 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะขำม และมะม่วง 

7.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือ จัดขึ้นในเดือนกันยำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ลำบปลำ  
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดน้ ำปั้ว วัดวังคีรี และวัดบัวทอง 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระธำตุวังคีรี 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำซิ่นลำยตีนจก  

 
7.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- ที่พักมีจ ำนวนมำกเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมีที่

พักหลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต และโฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับดีมำก 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูก
จ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำร และสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และชุ มชน เกี่ ย วกับ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้ องถิ่ นหรื อ  ระดับประเทศผ่ ำน เว็บ ไซต์ทั้ งภ ำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท และ
บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน  
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3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลจัดเทศกำล
ประจ ำปีและผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับ
ชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ยังไม่ได้ก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้ มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเภทเครื่องดื่ม (เหล้ำขำว) ประเพณี (แข่งเรือ) และกำร

แต่งกำย (ชุดพ้ืนบ้ำน) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- มีแผนด ำเนินกำรหรือก ำลังอยู่ในขั้นศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
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- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชน 
แต่ยังไม่มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยใน
กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 
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8. ต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
8.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลน้ ำมวบ เดิมมีชื่อว่ำ หมู่บ้ำนดอกค ำบวบ คนในชุมชนเป็นกลุ่มชนเผ่ำ
ไทยลื้อ จำกกำรเล่ำขำนกันมำ เมื่อปี พ.ศ. 2402 มีนำยพรำนคนหนึ่งยิงกระทิงแต่
มันไม่ตำยและหนีไปจนถึงทุ่งก้อด เมื่อนำยพรำนตำมกระทิงตัวนั้นไปก็พบว่ำทุ่งแห่ง
นี้มีควำมอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมำะที่จะตั้งเป็นที่อยู่อำศัย หลังจำกนั้นผู้คนได้เข้ำมำอยู่
อำศัยมำกขึ้น จนสร้ำงเป็นหมู่บ้ำนริมน้ ำมวบ และตั้งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ ต ำบลน้ ำมวบ 
ต ำบลน้ ำมวบก่อตั้งมำเป็นเวลำ 161 ปี นับจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) 

8.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทย (ภำคกลำง) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำไทยภำค
กลำงติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษ
ได้ จ ำนวน 3 คน ใช้ภำษำลำวได้ จ ำนวน 5 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง จ ำนวน 1,106 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 48 
ครัวเรือน  

8.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำนป่ำ และเห็ดป่ำ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ค่ำง ลิง หมูป่ำ และแลน 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มะม่วงหิมพำนต์ ยำงพำรำ และโกโก้ 

8.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีนมัสกำรพระธำตุแดนทอง จัดขึ้นในเดือน

พฤษภำคม 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ อำหำรพ้ืนเมือง เห็ดป่ำ ของป่ำ แกงเห็ด และแกง

หน่อไม้ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ ถ้ ำสำลี่ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ตีกลองปูจำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ กล้วยแปรรูป 

8.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ศำลเจ้ำพ่อช้ำงงำแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่ เมืองของชำวบ้ำน  เพ่ือมำ

สักกำระและขอพรจำกเจ้ำพ่อช้ำงงำแดง  
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- วัดพระธำตุแดนทอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขำ ท ำให้เห็นวิวได้สวยงำม 
ภำยในวัดมี หลวงพ่อทันใจศำกยมุณีศรีแดนทอง พระพุทธรูปองค์ใหญ่สี
ขำว ซ่ึงประดิษฐำนอยู่ที่บริเวณระเบียงด้ำนหน้ำวัด 
 

8.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- ที่พักมีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน

กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับดี 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และชุ มชน เกี่ ย วกั บ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
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- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน
ไม่มีคดีอำชญำกรรม 

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับท่ีกว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- ประเพณ ี(นมัสกำรพระธำตุแดนทอง) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- อำหำรกำรกิน ประเภทเครื่องดื่ม (น้ ำสมุนไพร กำแฟสด) และกำรแต่งกำย 

(ชุดพ้ืนเมือง) พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของ
ท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวเพียง 1-2 ประเภท 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
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โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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9. ต าบลปงสนุก อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

9.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
9.1.1 ประวัติต าบล 

เดิมชำวต ำบลปงสนุกอพยพมำจำกสิบสองปันนำ และมำตั้งรกรำกอยู่ใน
บ้ำนหลวง (ตั้งชื่อตำมเจ้ำหน้ำที่ปกครองที่ชื่อว่ำเจ้ำหลวง) ต ำบลปงสนุกก่อตั้งมำ
เป็นเวลำ 100 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

9.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรภำษำโดยใช้อังกฤษได้ 
จ ำนวน 50 คนประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 360 ครัวเรือน 
ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 5 ครัวเรือน  

9.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำนป่ำ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำและไก่ป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ถั่วเหลือง และข้ำวโพด 

9.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีกำรตำนข้ำวเปียกข้ำวสำน จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ น้ ำพริกอ่อง 
- โบรำณสถำน ได้แก่ ถ้ ำก๋อง (ถ้ ำฆ้องหรือถ้ ำก้อง) ถ้ ำประตูจ ำไผ่ ถ้ ำผำนำง

นอน ถ้ ำผำผึ้ง ถ้ ำดังควำย และถ้ ำผำหมี 
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ วัดปงสนุก  

9.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 
- อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำฮิ  

 
9.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับกำรท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล  
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีเยี่ยม 
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- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้กับ
นักท่องเที่ยว มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้ องถิ่ นหรือ  ระดับประเทศผ่ ำน เว็บ ไซต์ทั้ งภ ำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

- กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไม่
ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อ
ทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็น
ที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวภำยใน
ชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีที่พักส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว

ที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม 
รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร
สถำนที่ท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ควรสนับสนุนให้มีกำรก ำหนด
ช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้
ชัดเจน 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะ

ของท้องถิ่น 
- อำหำรกำรกิน อำหำรคำว (น้ ำพริกอ่อง) พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- กำรแต่งกำย (ชุดพ้ืนเมือง) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- ยังไม่มีกำรจัดอบรมพนักงำน ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ 

ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
- กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลสนใจที่จะ
จัดเทศกำลประจ ำปีแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ควรสนับสนุนให้มีกำรจัด
เทศกำลประจ ำปีภำยในชุมชน 
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10. ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

10.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
10.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลแม่ขะนิง มีชนเผ่ำต่ำง ๆ เช่น เผ่ำขมุ เมี้ยน ม้ง ถิ่น ตองเหลือง และ
ชนเผ่ำพ้ืนรำบ อพยพมำจำกหลำกหลำยพ้ืนที่มำอำศัยอยู่รวมกันเป็นเวลำเกือบหนึ่ง
ร้อยปี พ้ืนที่บริเวณนี้ในอดีตค่อนข้ำงสมบูรณ์ประกอบด้วยพืชพันธุ์ไม้และสัตว์หลำย
ชนิด แต่ในปัจจุบันควำมอุดมสมบูรณ์ดังกล่ำวได้หำยไปประมำณร้อยละ 40 ต ำบล
แม่ขะนิงก่อตั้งมำเป็นเวลำ 121 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563)  

10.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 5 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ม้ง ถิ่น (ขมุ) อ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) และมลำบรี ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 
และภำษำถิ่น (ภำษำม้ง ภำษำเมี่ยน ภำษำมลำบรี และภำษำขมุ) ติดต่อสื่อสำรกัน
ในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 23 คน 
ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,127 ครัวเรือน  

10.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ขนุน และมะฝำง 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ฟำน และหมูป่ำ 

10.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีปีใหม่ม้ง ปีใหม่เมี่ยน ปีใหม่มลำบรี ปีใหม่เมือง 

และเลี้ยงผี 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำปักลำยชำวเขำ เครื่องจักสำนกระบุ 

ตีพร้ำ เป่ำแคน และเป่ำใบไม ้
- สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ ได้แก่ กำรสำนไม้ไผ่  
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เป่ำแคน  
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรโยนผ้ำ และร ำถำด 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำปักลำยชำวเขำ 

10.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- น้ ำตกห้วยแวน  

 
10.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที ่
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนทีข่องต ำบล  
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2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับดีมำก 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทุกคน

รับทรำบและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมำกกว่ำ 1 

ครั้งต่อปี โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ยังไม่มีที่พักส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว

ที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม 
รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
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3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ประเพณี (ปีใหม่ม้ง ปีใหม่เมี่ยน ปีใหม่มลำบรี กำรเลี้ยงผี) มีเอกลักษณ์

ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว แต่
ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
ตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนในชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว เพ่ือ
สร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับต่ ำ 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำร
อนุรักษ์กับพนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือระดับเป็นที่รู้จักในระดับ
จังหวัด ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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11. ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

11.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
11.1.1 ประวัติต าบล  

อดีตต ำบลแม่สำเป็นที่รำบทุ่งหญ้ำ มีแม่น้ ำไหลผ่ำน ซึ่งต้นน้ ำมำจำกต ำบล
แม่ ขะนิงและต ำบลยำบหัวนำ ผ่ำนมำทำงล ำน้ ำสำ ต่อมำมีกำรบุกเบิกท ำเป็นนำท ำ
กินจึงได้ตั้งชื่อว่ำ ต ำบลแม่สำ และได้แยกออกมำจำกต ำบลปงสนุกเมื่อปี พ.ศ. 2536 
มีพ้ืนที่ 7,500 ไร่ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้ำน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำ 
ท ำสวน ท ำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ต ำบลแม่สำก่อตั้งมำเป็นเวลำ 230 ปี นับถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563) 

11.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น  2 กลุ่มชำติพันธุ์  ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และไทย (ภำคกลำง) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 5 คน 
ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,063 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่
อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 7 ครัวเรือน  

11.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้สักทอง และผักหวำนป่ำ  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ กระรอก กระต่ำย และตัวนิ่ม  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ข้ำว ล ำไย มะม่วง และยำงพำรำ  

11.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีถวำยสลำกภัต จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภำคมถึง

เดือนมิถุนำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ลำบเลือด หลำมบอน แกงตุ่น ลำบฮอก ต ำเตำ และ

น้ ำพริกน้ ำปู  
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรเครื่องจักสำน และผ้ำทอ 
- สื่อศิลปะ ได้แก่ ซอล่องน่ำน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดวัวแดง วัดวังแข และวัดเหนือฝำย 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ พบซำกหอยกำสโตรปอด (หอยกำบเดียว) และปลำ

โบรำณ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอ กำรเครื่องจักสำน และสมุนไพรพื้นบ้ำน 

11.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดวัวแดง  
- วัดวังแข  
- วัดเหนือฝำย 
- ฝำยสำ แหล่งกักเก็บน้ ำเพ่ือใช้ในกำรเกษตร  
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11.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเชื่อมต่อ
ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับดีมำก 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงมีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับดี 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และชุ มชน เกี่ ย วกับ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จดัเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยว 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท และ
บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ มีกำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติใน
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พ้ืนที่ และน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแนวทำงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสภำพกำยภำพของพ้ืนที่  

- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลมำวำงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำที  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำนนโยบำย 
งบประมำณ และบุคลำกร ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปี 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง 
เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมี
ห้องอำบน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 9 ห้อง ควรเพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 

- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ แต่ยังไม่มีกำรจ ำกัดจ ำนวนนักท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มี
กำรก ำหนดจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวได้
ให้ชัดเจน 
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- ยังไม่มีที่พักส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม 
รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน อำหำรคำว (ลำบเลือด หลำมบอน แกงตุ่น ลำบฮอก ต ำเตำ 

น้ ำพริกน้ ำปู ฯลฯ) ประเพณี (ประเพณีถวำยสลำกภัตฝำยสำ) และกำรแต่ง
กำย พบได้ท่ัวไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ไม่มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ควร
สนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้หรือประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือ
กำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

- ไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำวำง
แนวทำงกำรด ำเนินกำรกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของ
คนในท้องถิ่น 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม

เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 
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12. ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

12.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
12.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลแม่สำคร เดิมขึ้นอยู่กับต ำบลอ่ำยนำไลย ในปี พ.ศ. 2531 ได้แยกมำ
ตั้งเป็นต ำบลแม่สำคร ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนสำคร บ้ำนท่ำเลอ บ้ำน
จะเข้ภูหอม บ้ำนป่ำงิ้ว บ้ำนไพรอุดม และบ้ำนป่ำค่ำ ต ำบลแม่สำครก่อตั้งมำเป็น
เวลำ 32 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

12.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 20 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 701 ครัวเรือน  

12.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน เห็ด และหน่อไม้ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ ไก่ป่ำ และตุ่น 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด ยำงพำรำ และมะขำม 

11.2.1 วัฒนธรรม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ หลำมบอน 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดบ้ำนสำคร วัดท่ำมงคล และวัดจะเข้ภูหอม 
- โบรำณวัตถุ ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสำน 

11.2.2 สถานที่ส าคัญ 
- วัดสำคร 

 
12.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงมีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  
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2. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

16-20 นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
3. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงข้ึน 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ต ควรติดตั้งมีระบบ

โทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ยังไม่มีที่พักส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม 
รสีอร์ต และโฮมสเตย์ 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
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- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ยังไม่พบกำรปฏิบัติ ควรสนับสนุน
ให้มกีำรปฏิบัติวัฒนธรรมดั้งเดิมทุกรุ่น 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวเพียง 1-2 ประเภท 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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13. ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

13.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
13.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลยำบหัวนำ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2463 แบ่งเขตพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 
7 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งหมด 5,122 คน ต ำบลยำบหัวนำก่อตั้งมำเป็นเวลำ 83 ปี 
นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) 

13.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง และม้ง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำม้งติดต่อสื่อสำรกันใน
ชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,026 
ครัวเรือน 

13.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นก หน ูและตุ่น (แลน และลิ่น) 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว และข้ำวโพด 

13.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตำนข้ำวใหม่ ประเพณีขนทรำยเข้ำวัด และ

ประเพณีปีใหม่ม้ง 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดเสลียม วัดป่ำหุ่ง และวัดห้วยหลอด 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงเนื้อ 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ สะล้อ ซอซึง 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรละเล่นโยนผ้ำเลือกคู่ (เผ่ำม้ง) 

13.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดเสลียม  
- วัดป่ำหุ่ง  
- วัดห้วยหลอด 

 
13.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของ

ต ำบล 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกป ี

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำมำกกว่ำ 25 

นำทีขึ้นไป 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน  

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบน้ ำบำดำลหรือประปำภู เขำเท่ำนั้ น องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย หรืองบประมำณเพ่ือจัดเตรียมแหล่งน้ ำส ำหรับกำร
รองรับนักท่องเที่ยว 

- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงห้องน้ ำ
สำธำรณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล  

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- ประเพณี (ปีใหม่ม้ง) และกำรแต่งกำย (ชุดประจ ำเผ่ำ ชุดพ้ืนเมือง และ

ทั่วไป) พบได้ท่ัวไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 
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- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม กิจกรรมจัดขึ้น 1-2 ครั้ง 
- แนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน แต่ไม่เป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้หรือประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่น 

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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14. ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

14.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
14.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลส้ำน ในช่วงแรกมีชำวบ้ำนอำศัยอยู่ไม่กี่หลังคำเรือน แต่ด้วยควำม
อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ ำน่ำน ท ำให้มีน้ ำใช้อุปโภคบริโภครวมถึงกำรท ำเกษตรกรรม 
ผู้คนจำกบริเวณอ่ืน ๆ จึงย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัยเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งที่ตั้งของหมู่บ้ำนเดิมมี
ชื่อว่ำ พระเนตร มีวัดพระเนตรเป็นศูนย์รวมจิตใจและมีต้นไม้ใหญ่ชื่อ ต้นส้ำน อยู่
ล้อมรอบเป็นจ ำนวนมำก ชำวบ้ำนจึงใช้ต้นส้ำนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้ำน ต่อมำเมื่อ
ปี พ.ศ. 2476 เกิดน้ ำท่วมครั้งใหญ่ติดต่อกัน 3 ครั้ง สร้ำงควำมเสียหำยให้กับ
ชำวบ้ำนเป็นอย่ำงมำก ชำวบ้ำนจึงอพยพมำตั้งถิ่นฐำนในพ้ืนที่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
10 หมู่บ้ำน ต ำบลส้ำนก่อตั้งมำเป็นเวลำ 200 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

14.1.2 ข้อมูลด้านประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 2,500 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 6,067 ครัวเรือน  

14.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด ยำงพำรำ และถั่ว 

14.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีนมัสกำรพระธำตุหกเป็งบ้ำนคือเวียง จัดขึ้นใน

เดือนมีนำคม 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ลำบปลำแม่น้ ำน่ำน และลำบเนื้อควำย 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ผ้ำพ้ืนเมือง 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ตีกลองปู่จำ 
- กำรละเล่น ได้แก่ เล่นสะบ้ำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอ 
- โบรำณสถำน ได้แก่ ถ้ ำผำเวียง และพระธำตุพระเนตร  
- โบรำณวัตถ ุได้แก่ พระพุทธรูปทองทิพย์  

14.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- ถ้ ำผำเวียง 

 
14.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 
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1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำกกำร

ประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ แต่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเชื่อมต่อ
ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนทีข่องต ำบล 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน
ระดับปำนกลำง 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้กับ
นักท่องเที่ยว มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่ นหรือ  ระดับประเทศ  ผ่ ำน เว็บ ไซต์ทั้ งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 
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1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีที่พักส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว

ที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีที่พักหลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม 
รีสอร์ต โฮมสเตย์ 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน อำหำรหวำน (ลอดช่อง) ประเพณี (ตักบำตร) และกำรแต่ง

กำย (ผ้ำพ้ืนบ้ำน) พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะ
ของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับต่ ำ 

- ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว 1-2 ประเภท ควร
พัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำมสนใจ
จำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำมำกกว่ำ 25 

นำทีขึ้นไป 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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15. ต าบลส้านนาหนองใหม่ อ าเภอเวียงสา จังหวดัน่าน 

15.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
15.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลส้ำนนำหนองใหม่ เดิมเป็นต ำบลน้ ำมวบประกอบด้วย 2 หมู่บ้ำน 
ได้แก่ บ้ำนหำดไร่และบ้ำนน้ ำปุ๊สำมัคคี ต่อมำได้แยกมำจัดตั้งต ำบลใหม่ขึ้นตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 ชื่อว่ำ ต ำบลส้ำนนำหนองใหม่ 
ประกอบด้วย 4 หมู่บ้ำน ต ำบลส้ำนนำหนองใหม่ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 37 ปี นับถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

15.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 764 ครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน 20 คน   

15.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน และเห็ด 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ ไก่ป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ และข้ำวโพด 

15.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีตำนก๋วยสลำก จัดขึน้ในเดือนกันยำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ข้ำวเหนียว และน้ ำพริกปลำ 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน 
- กำรละเล่น ได้แก่ กำรฟ้อน 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ เครื่องจักสำนของใช้ต่ำง ๆ 

15.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- วัดส้ำนนำหนองใหม่  
- หำดน้ ำปุ๊ใส 

 
15.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของ

ต ำบล แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้  

- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 
- ที่พักมีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำรรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
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2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และชุ มชน เกี่ ย วกับ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับท้ องถิ่ นหรือระดับประเทศ  ผ่ ำน เว็บ ไซต์ทั้ งภ ำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของ
คนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของ
ชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภำคเอกชนให้กำร
สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำด้ำน นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรส ำหรับ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 2 ครั้ง 
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- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล

ประจ ำปีทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ควรสนับสนุนให้มีกำรก ำหนด
ช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวให้
ชัดเจน 

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน ประเพณี และกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่

แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี

กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ยังไม่พบกำรปฏิบัติ ควรสนับสนุน
ให้มกีำรปฏิบัติวัฒนธรรมดั้งเดิมทุกรุ่น 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

21-25 นำท ี
5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่
ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวไม่มีส่วนร่วมใน
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กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน
มำกขึน้ 
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16. ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

16.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
16.1.1 ประวัติต าบล 

ประมำณปี พ.ศ. 2401 มีชำวบ้ำนบ้ำนบุญยืนกลุ่มหนึ่งข้ำมมำท ำสวนและ
นำบริเวณฟำกน้ ำน่ำนทำงทิศตะวันออก เพรำะพ้ืนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำก และ
ตั้งบ้ำนเรือนอยู่จ ำนวนไม่กี่หลังคำเรือน ต่อมำชำวบ้ำนจำกหมู่บ้ำนอื่นก็อพยพเข้ำมำ
ตั้งบ้ำนเรือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งกำรเดินทำงจำกฟำกบ้ำนบุญยืนมักใช้เส้นทำงเรือ ถ้ำใช้ทำง
เท้ำต้องเดินขึ้นสะพำนไม้ไผ่ข้ำมล ำน้ ำสำผ่ำนหมู่บ้ำนหล่ำยสำ (ปัจจุบันอพยพหนีภัย
น้ ำท่วมไปอยู่ที่บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10 ต ำบลกลำงเวียง) แล้วเดินขึ้นสะพำนไม้ไผ่ข้ำม
แม่น้ ำน่ำน ยำว 130 เมตร ซึ่งเป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนร่วมกันสร้ำงขึ้นปีละครั้ง 
อย่ำงไรก็ตำม ในฤดูน้ ำหลำกสะพำนไม้ไผ่จะถูกน้ ำพัดลอยไปตำมน้ ำ เมื่อถึงฤดูน้ ำลด
ชำวบ้ำนจะร่วมกันสร้ำงสะพำนขึ้นมำใหม่ ชำวบ้ำนจึงเรียกหมู่บ้ำนของตนว่ำ บ้ำนห
ล่ำยน่ำน ประชำกรมีควำมขยันขันแข็ง ช ำนำญในกำรพำยเรือ และมีเรือขุดทุกบ้ำน 
ลักษณะบ้ำนเป็นบ้ำนไม้ใต้ถุนสูงมำก อำจมีสองหรือสำมชั้นส ำหรับอยู่อำศัยและเก็บ
ของในช่วงน้ ำท่วมของทุกปี ต่อมำได้ตั้งเป็นหมู่บ้ำนใช้ชื่อหมู่บ้ำนว่ำ บ้ำนไหล่น่ำน 
ต ำบลไหล่น่ำนก่อตั้งมำเป็นเวลำ 220 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

16.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 15 คน ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,181 ครัวเรือน  

16.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ผักหวำน เห็ด และหน่อไม้ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สวนยำง ข้ำวโพด ล ำไย และมะขำม 

16.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีสู่ขวัญข้ำว จัดขึ้นในเดือนพฤษภำคม และ

ประเพณีแปดเป็ง จัดขึ้นในเดือนธันวำคม 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงผักหวำน และแกงเห็ด 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ เครื่องจักสำน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ พระธำตุจอมแจ้ง วัดไหล่น่ำน วัดบุญเรือง วัดนำสำ วัด

ท่ำข้ำม วัดห้วยสอน วัดปำกงุ๊เจริญชัย และวัดห้วยเม่น 
 

16.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 
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1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำร

เชื่อมโยงเครือข่ำยกันระหว่ำงกลุ่ม 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรถูก
จ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวรวมถึงมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์กับ
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  มีกำรจัด
อบ รมพนั ก งำน  ผู้ ป ระกอบกำร  และชุ มชน เกี่ ย วกับ คุณ ค่ ำของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำร
จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติและป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยว มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก 
กำรศึกษำพันธุ์ไม้ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ไม่ท ำให้แหล่ง
ธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภำพ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
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- ไม่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดคดีอำชญำกรรมกับคนใน
ชุมชน 

- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 
นำท ี

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 

Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ยังไม่มีห้องน้ ำสำธำรณะส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรสร้ำงห้องน้ ำ

สำธำรณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- วิถีชีวิต ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน อำหำรคำว (แกงผักหวำน แกงเห็ด) และ
ประเพณ ี(ประเพณีแปดเปง็) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 

- อำหำรกำรกิน อำหำรหวำน (กล้วยบวชชี) และกำรแต่งกำย (ชุดพ้ืนเมือง 
ผ้ำทอ)  พบได้ท่ัวไปในจังหวัดน่ำน ยังไมแ่สดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2-3 
ปี โดยจัดกิจกรรมกันมำเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปี 
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- ยังไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน และมีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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17. ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

17.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
17.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลอ่ำยนำไลยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2475 ประกอบด้วย 11 หมู่บ้ำน อยู่ห่ำง
จำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเวียงสำ 8 กิโลเมตร ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดน่ำน  34 
กิโลเมตร พ้ืนที่ทำงทิศเหนือ มีอำณำเขตติดกับต ำบลยำบหัวนำ ทิศตะวันออก มี
อำณำเขตติดกับต ำบลกลำงเวียง ทิศใต้ มีอำณำเขตติดกับต ำบลแม่สำคร และทิศ
ตะวันตก มีอำณำเขตติดกับอ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 

17.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทยพ้ืนเมือง ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) 

ติดต่อสื่อสำรภำยในชุมชนและในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ 
จ ำนวน 2 คน ประชำกรมีท่ีอยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 2,351 ครัวเรือน  

17.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไม้ข้ำวหลำม ไม้ไผ่ และไม้เบญจพรรณ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ นกยูง ตุ่น ปูแป้ง หมูป่ำ แลน และตะพำบน้ ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง 

ฟักทอง และไม้ผล 
17.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 
- อำหำรพ้ืนบ้ำน ได้แก่ แกงแค ย ำหัวตูน แกงหน่อไม ้ลำบ ลู่ และแกงบอน 
- หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ได้แก่ กำรจักสำน 
- ดนตรีพ้ืนบ้ำน ได้แก่ ซอ จ๊อย และร ำวงมะเก่ำ 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดนำผำ วัดนำไลย วัดพะเยำ วัดวิถีบรรพต วัดอ่ำย วัด

ฝั่งหมิ่น วัดปำงมอญ วัดชมพู วัดม่วงเนิ้ง ศำลเจ้ำพ่อเขำครึ่ง ศำลเจ้ำปู่หมอ
หลวงฟำนโต ศำลเจ้ำพ่อค ำหล้ำ ศำลเจ้ำพ่อค ำหล้ำ ศำลเจ้ำพ่อสมิงพรำย 
และสวนรุกขชำติ 

- โบรำณวัตถ ุได้แก่ โอ่งยักษ์ 
17.1.5 สถานที่ส าคัญในต าบล 

- ศำลเจ้ำพ่อเขำครึ่ง  
- สวนรุกขชำติ 

 
17.2  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที ่
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง

ท่องเที่ยวระดับดีมำก 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และน ำข้อมูลที่ ได้มำ

พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ 
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที ่และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีทีไ่ด้รับควำมนิยมระดับชุมชน 
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สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- อำหำรกำรกิน อำหำรหวำน (กล้วยบวชชี) ประเพณี (กำรรดน้ ำด ำหัว) และ
กำรแต่งกำย (ชุดพ้ืนเมือง) พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์
เฉพำะของท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่ม แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ควรพัฒนำ
ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว  

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
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อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
สองแคว พบว่ำ มีต ำบลทีมีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวระดับสูงมี 2 ต ำบล ได้แก่ 
ต ำบลยอดและต ำบลนำไร่หลวง และระดับควำมพร้อมปำนกลำงมี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลชนแดน 
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1. ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลชนแดน ได้ประกำศยกฐำนะขึ้นเป็นต ำบลเมื่อปี  พ.ศ. 2528 
ประกอบด้วย 9 หมู่บ้ำน ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นภูเขำ
สลับซับซ้อนและสูงชัน ประมำณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ และอีกร้อยละ 20 เป็นพ้ืนที่
รำบซึ่งใช้ในกำรเพรำะปลูกและท ำกำรเกษตร นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลชน
แดนก่อตั้งมำเป็นเวลำ 80 ปี  

1.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 2 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ

และถิ่น (ขมุ) ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ติดต่อสื่อสำรกันภำยในชุมชน และใช้
ภำษำถิ่น (ขมุ) ติดต่อสื่อสำรกันภำยในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษ
ได้จ ำนวน ประมำณ 165 คน 

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ยำงไม้  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำงพำรำ และมันส ำปะหลัง 

1.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ งำนประเพณีดอกด ำดอกแดง จัดขึ้นในเดือนมกรำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ อุ (เหล้ำไห)  
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำซิ่นลำยจกคูบัว ผ้ำคลุมไหล่ ย่ำมโบรำณลำยจกลื้อ 

และผ้ำทอไทลื้อ 
1.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- ตลำดบ้ำนใหม่ เป็นตลำดที่ซื้อขำยสินค้ำของคนในชุมชนและเพ่ือนบ้ำน 
  

1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 
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- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย  

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม 
3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  

- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 
นำท ี

- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยัง
อยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- ยังไม่มีที่พักส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ควรเพิ่มที่พักให้เพียงพอต่อจ ำนวน

นักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำลและมีหลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น 
โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์  

3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- แหล่งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  มีนักท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดเท่ ำนั้น  ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
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- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
และมีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมี
บทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีตัวแทนของชุมชนใน
กำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนไม่มี
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีตัวแทนชุมชนหรือกำรจัดตั้ง
องค์กรท้องถิ่นที่มีบทบำทด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนใน
ชุมชนประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงรำยได้เสริม เช่น กำร
น ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำร
จ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชน ควรได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมจำกส่วนกลำงทั้งภำครัฐและเอกชน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนใกล้ตัวหรือเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด
เท่ำนั้น ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนมำกขึ้น 
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2. ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลนำไร่หลวง แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้ำน คนในชุมชน
นับถือศำสนำพุทธและนับถือผี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ต ำบลนำไร่หลวงก่อตั้ง
มำเป็นเวลำประมำณ 90 ปี  

2.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 4 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ ม้ง และอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ใช้ภำษำลื้อ ม้ง และอ้ิวเมี่ยน ติดต่อสื่อสำร
กันในชุมชน และใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ลื้อ ม้ง และอ้ิวเมี่ยน ติดต่อสื่อสำร
กันในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้  จ ำนวนประมำณ 250 คน 
ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,823 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่
อำศัยเป็นของตัวเอง จ ำนวน 52 ครัวเรือน  

2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ไผ่  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ กระรอก หมูป่ำ และกระแต  
- พืชเศรษฐกิจที่ ได้แก่ ผักปลอดสำรพิษ หวำย และมะนำว 

2.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ งำนไทลื้อ จัดในช่วงต้นเดือนมกรำคม 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำปักลำยชำวเขำเผ่ำม้ง อ้ิวเมี่ยน และผักปลอด

สำรพิษ 
2.1.5 สถานทีส่ าคัญ 

- ถ้ ำเวียงแก  
- ดอยภูโว  

 
2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 
- มีมีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่

ของต ำบล 
- มีมีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล  
- มีที่พักเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
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- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร
สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในพื้นที่ 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2-3 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เพ่ือ

วำงแนวทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีตัวแทนในกำรวำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ มีกำร
ก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทต่อ
กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และมีรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 10 

นำท ี
- ชุมชนอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว  มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน ภำยใน

กลุ่มมีกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรบริหำร
กำรท่องเที่ยว  

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดี 

4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปี และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับ
จังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก

แหล่งน้ ำธรรมชำติ  
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- วิถีชีวิต และที่อยู่อำศัย มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- ประเพณี  และกำรแต่งกำย พบได้ทั่ วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ย ว 

ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ 
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3. ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลยอด เดิมขึ้นกับอ ำเภอปง ในปี พ.ศ. 2507 อ ำเภอปงย้ำยไปขึ้นกับ
จังหวัดเชียงรำย ต่อมำในปี พ.ศ. 2515 ได้แยกต ำบลยอดมำขึ้นกับอ ำเภอเชียงกลำง 
ด้วยเหตุผลที่ต ำบลยอดตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่ำงจังหวัดน่ำนและจังหวัดเชียงรำย มี
เส้นทำงสัญจรที่ล ำบำก ดังนั้น ต ำบลยอด ต ำบลชนแดน และต ำบลนำไร่หลวง จึง
ขอแยกออกมำตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอสองแควในปี พ.ศ. 2535 และได้ยกฐำนะขึ้นเป็น
อ ำเภอสองแควเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต ำบลยอดก่อตั้งมำเป็นเวลำ 70 ปี นับถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2563) 

3.1.2 ด้านประชากร 
ประชำกรประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่  ไทย

พ้ืนเมือง ไทลื้อ และอ้ิวเมี่ยน (เย้ำ) ใช้ภำษำพ้ืนเมืองเหนือและภำษำไทยลื้อ
ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน ใช้ภำษำพ้ืนเมืองเหนือและภำษำลื้อติดต่อสื่อสำรกันใน
ครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้ จ ำนวนประมำณ 145 คน 
ประชำกรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 974 ครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ ต้นไผ่ ต้นมะแข่น และต้นไม้ทั่ว ๆ ไป  
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ กระรอก กระแต ตะกวด และหมูป่ำ  
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะแข่น งำ ยำงพำรำ ส้ม  มะนำว และมะม่วงหิม

พำนต์ 
3.1.4 วัฒนธรรม 

- ประเพณี ได้แก่ งำนวันมะแข่นหอม จัดขึ้นในปลำยเดือนธันวำคม 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอไทลื้อบ้ำนปำงส้ำน ผ้ำปักลำยชำวเขำ และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะแข่น 
3.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- อุทยำนแห่งชำติถ้ ำสะเกิน  
- ถ้ ำผำหลัก  
- บ่อน้ ำแร่บ้ำนยอด  

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก
ระบบประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  

- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล มีห้องน้ ำ
เฉพำะผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ และมีจ ำนวนห้องอำบน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 11 
ห้อง 

- ที่พักมีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล 
- มีกำรก ำหนดช่วงเวลำและจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร

สถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต ำบล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำท่องเที่ยวในพื้นที่ 
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และและน ำข้อมูลที่ได้มำใช้

เพ่ือวำงแนวทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 

โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับ
ของคนในท้องถิ่น และไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง  
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
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4. ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำน

ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว
ภำยนอก 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปี และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับ
จังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกินและกำรแต่งกำย พบได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- ยังไม่มีกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลำมำกกว่ำ 25 

นำทีขึ้นไป 
- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้กำร
สนับสนุนและจัดกำรด้ำนนโยบำย งบประมำณและบุคลำกรส ำหรับพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรได้รับกำรสนับสนุนเพ่ิมเติมจำกส่วนกลำงทั้งภำครัฐและ
เอกชน 
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อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

 จำกแผนที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต ำบลของอ ำเภอ
สันติสุข พบว่ำมีต ำบลที่มีระดับควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระดับปำนกลำงมี 3 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลป่ำแลวหลวง ต ำบลดู่พงษ์ และต ำบลพงษ์ 
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1. ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสนัติสุข จังหวัดน่าน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
1.1.1 ประวัติต าบล 

เดิมเมืองพงษ์ มี 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลดู่พงษ์และต ำบลพงษ์ ซึ่งขึ้นกับ
อ ำเภอเมืองน่ำน ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2512 ทำงกำรได้โอนย้ำยเอำต ำบลพงษ์ขึ้นกับกิ่ง
อ ำเภอแม่ จริม ต ำบลดู่พงษ์ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 51 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

1.1.2 ประชากร 
กลุ่มชำติพันธุ์ท้องถิ่น คือ ไทพวน ใช้ภำษำลำวติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน

และในครัวเรือน  
1.1.3 วัฒนธรรม 

- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ผ้ำทอจำกสีย้อมธรรมชำติบ้ำนโป่งค ำ  
1.1.4 สถานที่ส าคัญ 

ไม่มีข้อมูล 

 

1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ศักยภาพที่โดดเด่น (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
- มีที่ พัก เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ ยวทุกฤดูกำล และมีที่ พัก

หลำกหลำยประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ 
2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  

- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ระดับปำนกลำง 

- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 
โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี 

- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ
เป็นไปในทำงเดียวกัน  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 
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- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ ที่
ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีผลิตภัณฑ์
สินค้ำที่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับควำมนิยมระดับชุมชน และมีเทศกำลที่
ได้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล และมี

ห้องอำบน้ ำสำธำรณะจ ำนวน 5 ห้อง ควรเพิ่มห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอ
ต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำพักทุกฤดูกำล 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- อำหำรกำรกิน พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะ

ของท้องถิ่น 
- ประเพณี มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวจำกจังหวัดอ่ืน ควรประชำสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  
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- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน
ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป  

- ยังไม่มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ควร
สนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย  ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- กำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน 
ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุก
เดือน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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2. ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
2.1.1 ประวัติต าบล 

ต ำบลป่ำแลวหลวง เดิมขึ้นกับต ำบลดู่พงษ์ ต่อมำในปี พ.ศ. 2521 ทำงกำร
ได้แยกออกมำเป็นต ำบลป่ำแลวหลวง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน ต ำบลป่ำแลวหลวง
ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 42 ปี นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 

2.1.2 ประชากร 
กลุ่ มชำติ พันธุ์ท้ องถิ่น  คือ  ไทลื้ อ  ใช้ภ ำษำพ้ืน เมือง (ภำษำเหนือ ) 

ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชนและในครัวเรือน  
2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ เก้ง และกวำง 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด 

2.1.4 วัฒนธรรม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ลำบ 

2.1.5 สถานที่ส าคัญ 
- อ่ำงเก็บน้ ำ 
- วัดอภัยคีรี สถำนที่สักกำระรูปปั้นครูบำอินหวัน 

 

2.2   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
- มีระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี 

โดยจัดต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี  
- มีแนวทำงปฏิบัติด้ำนวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนรับทรำบ

เป็นไปในทำงเดียวกัน  
- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก

รุ่น 
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- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว มี
กำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่นซึ่งมีบทบำท
ต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง  

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม ไม่มีผลกระทบต่ อพ้ืนที่ที่มีควำม
เปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำม
สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือ
วัฒนธรรมของชำติ 

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไมม่ีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม

ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวระดับดีมำก 
4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสื่อสำธำรณะระดับประเทศ 

- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่นเต้น (Creative Spectacle) ต ำบลมีเทศกำล
ประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมจำกบุคคลภำยนอก และผลิตภัณฑ์สินค้ำที่เป็น
ของแท้ดั้งเดิมท่ีได้รับควำมนิยมระดับชุมชน 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำมและน่ำ
ดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับท่ีกว้ำงขึ้น 

2. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะไม่เพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ควร

เพ่ิมห้องน้ ำสำธำรณะให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมำทุกฤดูกำล 
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3. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
- อำหำรกำรกินและอำหำรหวำน พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดน่ำน ยังไม่แสดง

เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 
- ประเพณี มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ์  

- ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 

- ยังไม่มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ควร
สนับสนุนให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
พนักงำนน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่  

- ยังไม่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวนอกเหนือจำกกำรเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
ควรพัฒนำให้ชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย เพ่ือดึงดูดควำม
สนใจจำกนักท่องเที่ยว 

4. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 2 ช่องทำง แต่ไม่สำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย ควร
สนับสนุนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์และสนับสนุนให้มีสถำนประกอบกำรที่พักและ
ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทุก
ช่วงวัย 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน องค์กรท้องถิ่นควรให้กำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ หรือบุคลำกรเพ่ือช่วยพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน 

- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน มีกลุ่ม
เพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน 
ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุก
เดือน 

5. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
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- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่
ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 
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3. ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
3.1.1 ประวัติต าบล  

ในปี พ.ศ. 2456 มีประชำกรจำกพ้ืนที่อ่ืนและพ้ืนที่ใกล้ เคียงอพยพมำหำที่
ท ำกินเพ่ือท ำไร่ท ำนำในพ้ืนที่รำบ โดยแยกเป็นกลุ่ม ๆ ตำมพ้ืนที่รำบลุ่ม ต่อมำได้ตั้ง
เป็นหมู่บ้ำนและขยำยที่ท ำกิน ในปี พ.ศ 2530 ชำวเขำชนเผ่ำม้งและเผ่ำลัวะได้
อพยพมำจำกอ ำเภอปัว อ ำเภอแม่จริม และอ ำเภอบ่อเกลือ ไปอำศัยในเขตป่ำภูเขำ 
และมีกำรจัดตั้งขยำยหมู่บ้ำนเพ่ิมอีกจ ำนวน 13 หมู่ ต ำบลพงษ์ก่อตั้งมำเป็นเวลำ 
105 ปี นับถึงปัจุบัน (พ.ศ. 2563) 

3.1.2 ประชากร 
ประชำกรประกอบไปด้วยชำติพันธุ์ท้องถิ่น 3 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ ไทย

พ้ืนเมือง ม้ง และลัวะ ใช้ภำษำพ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) ภำษำไทยภำคกลำง และ
ภำษำถิ่น (ภำษำลำว ภำษำม้ง ภำษำลัวะ) ติดต่อสื่อสำรกันในชุมชน และใช้ภำษำ
พ้ืนเมือง (ภำษำเหนือ) และภำษำถิ่น (ภำษำลำว ภำษำม้ง ภำษำลัวะ) ติดต่อสื่อสำร
กันในครัวเรือน สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษได้จ ำนวน 30 คน ประชำกรมีที่
อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวน 1,700 ครัวเรือน ประชำกรไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตัวเอง จ ำนวน 26 ครัวเรือน  

3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- พืชพรรณธรรมชำติ ได้แก่ เห็ดถอบ 
- สัตว์ป่ำ ได้แก่ หมูป่ำ 
- พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำวโพด และยำงพำรำ 

3.1.4 วัฒนธรรม 
- ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่ครัวตำลล้ำนนำ จัดขึ้นในช่วงปลำยเดือน

ธันวำคมถึงต้นเดือนมกรำคม 
- อำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ แกงแค แกงบอน และข้ำวหลำม 
- ดนตรีพื้นบ้ำน ได้แก่ สะล้อ ซอ และพิณ 
- กำรละเล่น ได้แก่ ร ำวงมะเก่ำ และกำรเล่นสะบ้ำ 
- สินค้ำ OTOP ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร น้ ำยำกันยุงตระไคร้หอม และ

เครื่องจักสำน 
- โบรำณสถำน ได้แก่ วัดพระธำตุป่ำแดด วัดศรีบุญเรือง วัดพงษ์ และวัดดอน

ใหม่ 
3.1.5 สถานที่ส าคัญ 

- อ่ำงเก็บน้ ำน้ ำพงษ์  
 

3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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สิ่งท่ีท าได้ดีและควรส่งเสริมต่อไป (Keep Up the Good Work) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีห้องน้ ำสำธำรณะเพียงพอส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกำล 

และมีห้องอำบน้ ำสำธำรณะจ ำนวน 3 ห้อง 
- มีระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำร และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบำงพ้ืนที่ของ

ต ำบล แต่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว  
- มีควำมงดงำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็นใน

ระดับปำนกลำง 
- มีแนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรเคำรพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 
- มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำวำงแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น  

- มีควำมยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมได้รับกำรปฏิบัติเหมือนกันทุก
รุ่น 

- มีควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
โดยชุมชนมีกำรจัดงำนหรือพิธีกำรต่ำง ๆ เป็นประจ ำทุกปี และมีชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำมำร่วมงำนด้วย 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ตัวแทนของชุมชนเป็นผู้วำงแผนหรือบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรก่อตั้งองค์กรหรือโครงกำรอนุรักษ์ต่ำง ๆ ที่เกิดจำกท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบำทต่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เช่น กำรน ำเที่ยว กำรให้บริกำรกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก กำรจ ำหน่ำยอำหำรและสินค้ำพ้ืนเมือง 

- มีกำรดูแลรักษำปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับปำนกลำง 

- มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำและกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแก่พนักงำนน ำ
เที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ผู้ประกอบกำร และชุมชนเกี่ยวกับคุณค่ำของ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
อนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรจัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
และป้ำยสื่อควำมหมำยบนเส้นทำงเพ่ือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำธรรมชำติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจ
เฉพำะด้ำนเป็นครั้งครำว เช่น กิจกรรมดูนก กำรศึกษำพันธุ์ไม้ และมีกำร



349 
 

เผยแพร่ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ไม่ท ำให้แหล่งธรรมชำติเสื่อมโทรม เช่น ไม่ท ำให้เกิดขยะและของเสียที่ขัด
ต่อทัศนียภำพ ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงทำงนิเวศวิทยำ มี
กำรศึกษำวิจัยสถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ และน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแนวทำงที่ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพ
กำยภำพของพ้ืนที่ เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนควำมสงบสุข
ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และไม่ขัดต่อกฎหมำยศีลธรรมอันดีหรือวัฒนธรรม
ของชำติ  

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ในชุมชน

ไม่มีคดีอำชญำกรรม 
- คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดได้ภำยในระยะเวลำ 

10-15 นำที 
- ชุมชนมีอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
- สถำนประกอบกำรที่พัก ธุรกิจภำคบริกำรกำรท่องเที่ยว มีช่องทำงกำร

ติดต่ออย่ำงน้อย 3 ช่องทำง และสำมำรถรองรับลูกค้ำได้ทุกกลุ่มวัย (รวมถึง
รองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ) 

- มีกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยเฉพำะ มีหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนและจัดกำรด้ำน
นโยบำย งบประมำณ และบุคลำกร ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

- ทัศนคติของชุมชนต่อกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือและมีใจให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในระดับดีมำก 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงจุดสนใจหรือน่ำตื่น เต้น (Creative Spectacle) ต ำบลจัดมี

เทศกำลประจ ำปีที่ได้รับควำมนิยมระดับจังหวัด 

สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา (Concentrate Here) 

1. ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
- ศักยภำพด้ำนภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่มีควำมสวยงำม

และน่ำดึงดูดแต่ยังอยู่ในระดับท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับที่
กว้ำงขึ้น 

- แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้น้ ำจำก
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

2. ศักยภำพด้ำนวัฒนธรรมและทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
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- อำหำรกำรกิน (แกงแค) อำหำรหวำน (มันแกวนึ่ง) พบเห็นได้ทั่วไปใน
จังหวัดน่ำน ยังไม่แสดงเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

- ประเพณี (แห่ครัวตำลล้ำนนำ) มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีนักท่องเที่ยวมำจำกภำยในจังหวัดเท่ำนั้น ควร

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
- มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มซึ่งมีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ควรสนับสนุน

ให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
รักษำเอกลักษณ ์

3. ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
- มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรกำรท่องเที่ยวในชุมชน แต่ยังไม่

มีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ควรสนับสนุนให้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทุกเดือน 

4. ศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
- กำรสร้ำงพ้ืนที่หรือสิ่งแวดล้อม (Creative Space) ต ำบลมีโบรำณสถำนแต่

ยั งไม่ ได้ รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว  ควรประชำสัมพันธ์ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักมำกขึ้น 

- กำรสร้ำงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน (Creative 
Experience) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำนักท่องเที่ยวไม่มีส่วนร่วมใน
กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน
มำกขึน้



คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนับสนุนและให้ความร่วมมือผลักดันโครงการให้สำเร็จไปได้ด้วยดี 

 

1. ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษท่ี 2 (Second Century Fund: C2F) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

2. ผู้ให้การสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดน่าน  

สำนักงานจังหวัดน่าน  

ที่ทำการปกครองทุกอำเภอ ในจังหวัดน่าน   

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน 

3. หน่วยงานที่การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงาน

พ้ืนที่พิเศษ 6 (อพท.6)   

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน 

คณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT-NAN 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการวิจัย 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

............................................... 
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