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การจัดการระบบความปลอดภยัในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พเิศษเมืองเก่าน่าน
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หลักการและเหตุผล 

ในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รัฐบาลได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญ

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทช่วยพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้องค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ 

อพท. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเภทการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม อพท. จึงดำเนินการทบทวนแผนขับเคลื่อน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ.2562 – 2565) ให้ครอบคลุมตามแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว และ

นำเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณานำเสนอ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 

พฤศจ ิกายน 2561 ซ ึ ่ งท ี ่ประช ุมมีมต ิให ้ความเห ็นชอบในหล ักการ โดยให้

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยว กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นเร่งด่วนของแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กำหนดให้ อพท. ต้อง

ดำเนินการให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเติบโตร้อยละ 5 

และเพ ิ ่มจำนวนเม ืองสร ้างสรรค ์ ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ ีกจำนวน 

3 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าน่าน เมืองมรดกโลกสุโขทัย และเมืองสุพรรณบุรี  
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พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ใน

เขตอำเภอเมืองน่าน 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลในเวียง ตำบลดู่ใต้ ตำบลนาซาว 

ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน และตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีเนื้อที่

รวมกันประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน

พ้ืนที่พิเศษ 6 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในการสร้าง

รายได้เพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน และการขับเคลื่อนยกระดับเมืองน่านสู่การเป็น

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั ่งยืนของสภาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนโลก (GSTC) โดยได้รับอนุมัติให้ดำเนิน

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

ไทยและการตัดส ินใจเดินทางของนักท่องเที ่ยว ซ ึ ่งส ่งผลกระทบต่อจำนวน

นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งการจ้างงานในภาค

ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ดังนั้น การแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดการระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่พิเศษ
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เมืองเก่าน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีมาตรการดังนี้ 

1 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ 

2 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 

3 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ 

4 มาตรการเกี่ยวกับยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
 

1 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณริมน้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเป็น

การท่องเที ่ยวรูปแบบหนึ ่งที ่ได้ร ับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ ่งในแต่ละปีจะมี

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาชมสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ และการแข่งขันเรือพาย 

บริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน ทำให้มีความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจะเกิดเหตุพลัดตกน้ำ  

ซึ ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั ้นการที ่มีอาสาสมัคร

สังเกตการณ์ เฝ้าระวัง รวมทั้งช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นทางน้ำจึง

จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว  ดังนั้นจึงมี

มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ ดังนี้ 
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(1) การจัดทำคู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ 

(2) การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครดูแลสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ 

(3) การป้องกันการจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำน่าน 

(4) การฝึกทักษะการว่ายน้ำแก่เด็กอายุมากกว่า 7 ปี 

การจัดทำคู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ 

การจัดทำคู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านมีแนวทางในการ

ปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางน้ำที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้าน

ความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใน

สถานที่ท่องเที ่ยวริมน้ำ โดยคู ่มือดังกล่าวประกอบด้วย หลักสูตรการฝึกอบรม  

ตารางการฝึกอบรม วิธีการทดสอบทักษะไลฟ์การ์ด งบประมาณที่ใช้ในการจัด

ฝึกอบรม และตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครดูแลสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ 

กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยว ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย

ทางน้ำอย่างถูกต้อง เหมาะสมรวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความ

ปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำตามมาตรฐานสากล  
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การป้องกันการจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำน่าน 

การป้องกันการจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำน่านได้มีการดำเนินการอยู่อย่าง

สม่ำเสมอเช่น โครงการป้องกันการจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำน่าน ในเขตตำบล

ในเวียง มีชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดลำน้ำน่าน และมีหาดทรายสาธารณะได้แก่ หาดทรายทอง 

ชุมชนภูมินทร์ท่าลี่ ในฤดูร้อนของทุกปีจะมีประชาชนพาบุตรหลานไปเล่นน้ำเพ่ือ

คลายร้อน และพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก และในขณะเดียวกันก็มีพ่อค้าแม่ค้า

นำอาหารและเครื ่องดื ่มเข้าไปขายในบริเวณหาดด้วยมีการจำหน่ายเครื ่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และบางร้านได้จำหน่ายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งถือว่าเป็นการ

กระทำผิดต่อ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2008) ประกอบกับใน

แต่ละปีจะเกิดปัญหาวัยรุ่นยกพวกตีกันจากการเมาสุรา จึงได้มีมติให้บริเวณหาดหิน

ขาว และหาดรวมใจเป็นหาดที่ปลอดจากการดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

นอกจากการควบคุมตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2008) แล้ว

ทางชุมชนยังได้ดำเนินการเพ่ือให้เป็นหาดที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มาท่องเที่ยว

โดยได้จัดให้มีการกั้นแนวน้ำลึกติดป้ายเตือนอันตรายเขตน้ำลึก และป้ายเตือนป้องกัน

การจมน้ำ ชุมชนได้จัดเวรยามเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยตลอดเวลาเตรียมเชือก 

และห่วงยางไว้ในกรณีที่เกิดการจมน้ำ 
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ภาพที่ 1 โครงการป้องกันการจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำน่าน 

 
 

การฝึกทักษะการว่ายน้ำแก่เด็กอายุมากกว่า 7 ปี 

ปัจจุบันมีสาธารณภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้าง

ความสูญเสียและการเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก หากเด็กและเยาวชนได้รับการ

ฝึกฝนให้มีทักษะว่ายน้ำขั ้นพื ้นฐานและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จะเป็นการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในเขตตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัด

น่าน มิให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำลดการสูญเสียและการเสียชีวิตได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นจึง

ตระหนักถึงความจำเป็นของการว่ายน้ำเป็นและถูกวิธี จึงได้จัดทำโครงการฝึกทักษะ

การว่ายน้ำของเด็กและเยาวชนในเขตตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านขึ้น

เพื่อให้เด็กและเยาวชนว่ายน้ำเป็นอย่างถูกวิธี สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
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เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหลีกไกลจากสิ่งเสพติด และ

มีความสนใจและหันมาออกกำลังกาย ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง 

ภาพที่ 2 •โครงการฝึกว่ายน้ำขั้นพื้นฐานโดยเทศบาลเมืองน่าน 

 
 

 

2 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 

อุบัติภัยทางถนนที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต สำหรับ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถโดยประมาทคิด

เป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือการขับรถเร็วคิดเป็นร้อยละ 21 และการดื่มสุราคิดเป็น

ร้อยละ 9 ดังแสดงในภาพที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของถนนภายในพื้นที่ ตำบลใน

เวียง มีลักษณเป็น 2 ช่องจราจรทุกสาย ถนนบางสายมีการกำหนดให้รถมีการจอด

ข้าง บริเวณสองข้างของถนนทุกสายมีสิ่งปลูกสร้างหรือรั้วที่ค่อนข้างชิดขอบถนนมาก 

ทำให้ทางเดินเท้าค่อนข้างแคบ เป็นอันตรายต่อผู ้เดินเท้า และประเด็นของการ

ให้บริการรถราง ได้มีปัญหาตรงที่ยังไม่มีการให้บริการตามเส้นทางที่แน่ชัด และไม่มี

จุดจอดที่แน่นอน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจรโดยรถรางซึ ่งเป็นรถที ่ใช้
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ความเร็วต่ำไปรบกวนการจราจรของรถประเภทอ่ืน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  

ภาพที่ 3 ข้อมูลตำแหน่งและสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 2563 

 
 

จึงได้ดำเนินการจัดการระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่พิเศษเมอืง

เก่าน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีมาตรการดังนี้ 

(1) การจัดทำคู่มือขับข่ีปลอดภัย 

(2) การจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 
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(3) การจัดกิจกรรมการอบรมข้อปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ใน

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

(4) การจัดระเบียบการให้บริการรถรางบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว 

การจัดทำคู่มือขับข่ีปลอดภัย 

การจัดทำคู ่มือขับขี่ปลอดภัยมีขึ ้นเพื่อให้ ผู ้ประกอบการรถสาธารณะ และ

นักท่องเที ่ยวมีความรู ้ความเข้าใจในการขับขี ่รถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่าง

ปลอดภัย โดยเนื้อหาประกอบด้วยกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ วิธีการขับขี่

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงแผนที่เส้นทาง ป้ายจราจร ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิด

อุบัติเหตุและการแจ้งเหตุ ในตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับข่ีปลอดภัยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ ผู ้ประกอบการรถสาธารณะ และนักท่องเที ่ยวขับขี่

ปลอดภัยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ วิธีการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ในประเทศไทย ป้ายจราจร แผนที่เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการ

แจ้งเหตุ โดยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

คอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยการเป็นล่ามแปลภาษา 
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ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมรณรงค์ ผู้ประกอบการรถสาธารณะ และนักท่องเที่ยวขับขี่
ปลอดภัย 

 
 

การจัดกิจกรรมการอบรมข้อปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ในประเทศ

ไทย 

การจัดกิจกรรมการอบรมข้อปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ในตำบล

ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความ

สะดวกและให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการรถสาธารณะ และนักท่องเที่ยวที่ขับขี่ผ่าน

ตำบลในเว ียง เข้ามาท่องเที ่ยวใน จังหวัดน่าน โดยการอำนวยความสะดวก

นักท่องเที่ยวในด้านการเป็นล่ามแปลภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ การจัดให้มี

การอบรมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ รวมทั้งจัดให้มีสื่อวีดี
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ทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์แนะนำเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ใน ตำบลใน

เวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตลอดจนติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ

เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

การจัดระเบียบการให้บริการรถรางบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว 

ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขต ตำบลในเวียง แม้ว่าแนวโน้มของจำนวนการ

เกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ก็ยังเกิดข้ึนอยู่โดยเฉพาะกลุ่ม

นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวในเขต ตำบลในเวียง ที่มีจำนวน

นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และมีการจอดรถบริเวณข้างถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิด

ปัญหาการจราจรติดขัด ยิ่งไปกว่านั้นรถรางที่ให้บริการนักท่องเที่ยวได้มีการจอด

รับส่งในบริเวณที่รถส่วนตัวของนักท่องเที่ยวเข้ามาจอดด้วยเช่นกัน ยิ่งทำให้เกิด

ปัญหาการจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถรางกับรถ

ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

เพ่ือเป็นการจัดระเบียบการจอดรถรถรางบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขต 

ตำบลในเวียง จึงได้มีโครงการให้มีการติดตั้งป้ายจอดจุดรถรางขึ้น เพื่อเป็นการจัด

ระเบียบการจอดรถระหว่างรถรางกับรถส่วนบุคคล ทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจร

ติดขัดและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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ภาพที่ 5 รถรางบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลในเวียง 

 
 

3 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ 

“การท่องเที ่ยว” เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที ่มีบทบาทสำคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการ

ขยายตัว สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว 

เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นการหลอกลวงนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ จากกลุ่ม

มิจฉาชีพก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่

เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบโดยมีมาตรการดังนี้ 

(1) การกำหนดราคาท่ีเป็นธรรมและชัดเจน 

(2) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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การกำหนดราคาที่เป็นธรรมและชัดเจน 

ในพื้นที ่ ตำบลในเวียง ได้มีผู ้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะอยู ่หลายรายที่

ให้บริการผู้โดยสารทั้งที่เป็นคนในชุมชนเองและนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ในเขต ตำบล

ในเวียง และพื้นที่รอบนอก ดังนั้น เพื่อให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเกิดความ

มั่นใจต่อราคาค่าโดยสารที่จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ จึงต้องมีการ

กำหนดราคาค่าโดยสารที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาไม่ว่าอัตราค่าโดยสารของรถสาธารณะที่

วิ่งในเมืองและนอกเมือง 

ใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานการคิดอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะ ในการควบคุมการ

กำหนดอัตราค่าโดยสารของผู้ประกอบการ 

ผู ้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะต้องมีการประกาศอัตราค่าโดยสารให้

ผู้โดยสารได้รับรู้อย่างชัดเจนก่อนที่จะมีการให้บริการ 

ทำการสอดส่องดูแลผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคา

ค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้โดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว 
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การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ได้แก่ 

- การหลอกลวงให้นักท่องเที่ยวซื้อรายการนำเที่ยวในราคาท่ีแพงเกินจริง 

- การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวให้ผิดไปจากท่ีโฆษณาไว้ 

- การใหบ้ริการนักท่องเที่ยวโดยขาดมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ 

- ผ ู ้ประกอบธุรก ิจนำเที ่ยวแอบอ้างใช ้ตราเคร ื ่องหมายหรือช ื ่อย ่อของ 

การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เพื ่อหลอกลวงนักท่องเที ่ยวว ่าสถาน

ประกอบการนั้นเป็นหน่วยงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ดำเนินการดังนี้ 

- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

- จับกุมผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ขายรายการน าเที่ยวให้นักท่องเที่ยวในราคา

ที่แพงเกินจริง และจับกุมผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่แอบอ้างใช้ตราเครื่องหมายหรือ

ชื่อย่อของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

- เรียกหลักประกันเพื่อชดเชยให้กับนักท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน 

าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
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4 มาตรการเกี่ยวกับยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 

องค์การอนามัยโลก ประกาศรับรองต่ออายุตำบลในเวียง เป็นชุมชนปลอดภัย

เป็นอันดับที่ 316 ของโลก และ “ISCCC” ประกาศให้เทศบาลเมืองน่าน-เทศบาล

กลางเวียง เป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยสากลของโลก 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศรับรองต่ออายุชุมชนปลอดภัยเป็นอันดับ

ที่ 316 ของโลก หลังจากได้รับเมื ่อ พ.ศ. 2556 และศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัย

ระหว่างประเทศ ( International Safe Community Certifying Centre-ISCCC )

ประกาศให้เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เป็น

สมาชิกชุมชนปลอดภัยสากลของโลก และการลงนามร่วมขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัย

เทศบาลเมืองน่าน เรียนรู้จากชุมชนปลอดภัยสู่จังหวัดปลอดภัยเราร่วมไปด้วยกัน 

จาก 12 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถือเป็นการ 

การันตียกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในตำบลในเวียงอีกด้วย 

โดยมีมาตรการเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว คือ  

(1) การจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน 
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ภาพที่ 6 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศรับรองต่ออายุชุมชนปลอดภัย
เป็นอันดับที่ 316 ของโลก 

 
 

การจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การขับเคลื ่อนยกระดับเมืองน่านสู ่การเป็นชุมชนปลอดภัยตามเกณฑ์การ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) จากผล

การประเมินเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ในปี 2562 ของสภา

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) พบว่าในส่วนของ การบริหารจัดการความ

ปลอดภัย (A12) และจัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉิน (A13) อยู่ในระดับที่ 3 (สี

เหลือง) คือมีมาตรการและมีการนำไปปฏิบัติโดยกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม แต่ยังไม่ได้

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ดังนั้น เพ่ือให้ อพท.6 สามารถยกระดับการบริหารจัดการความ

ปลอดภัย (A12) และจัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉิน (A13) ให้อยู่ในระดับที่ 4 (สี
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เขียว) จึงจะดำเนินการวิเคราะห์ภาพรวมการบริหารจัดการความปลอดภัย เพ่ือ

จัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉิน และการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่เหมาะสมของตำบล

ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ 

GSTC และจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัยตำบลในเวียง อำเภอ

เมืองน่าน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2564-2566 (แผนระยะ 3 ปี) โดยแบ่งเป็น 4 หมวด 

- หมวดที่ 1 ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันด้านอาชญากรรม 

- หมวดที่ 2 ด้านการจัดการระบบจราจร คมนาคม โลจิสติกส์ 

- หมวดที่ 3 ความพร้อมในการรับมือด้านภัยพิบัติ ได้แก่ น้ำท่วม ภัยแล้ง 

แผ่นดินไหว มาตรการทางอากาศ (PM 2.5) หมอกควันไฟป่า และกรณีเกิดไฟไหม้ 

- หมวดที่ 4 ความปลอดภัยเชิงสุขภาพและสาธารณสุข เช่น สุขอนามัยด้าน

อาหาร ระบบการดูแลผู้ป่วย จุดรักษาพยาบาล 
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กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความพร้อมเรื่องความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน และ

การป้องกันอาชญากรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันอาชญากรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยทางน้ำ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้มีการดูแลนักท่องเที่ยวสูงอายุ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 จัดหาแหล่งทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานรับมือกับเหตุวิกฤต

และเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความพร้อมในการจัดการระบบจราจร คมนาคม โลจิสติกส์ 

ที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงโครงข่ายถนน ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลใน

เวียง ให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างราคากลางค่าโดยสารรถสาธารณะที่เป็นธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณบอกเหตุภัยพิบัติให้แก่

ชุมชนและนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความพร้อมในความปลอดภัยด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่

ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเสริมสุขภาพท่ีดีให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่ง

ท่องเที่ยว 


