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การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ซึ่งมี 

คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ประกาศโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม 

ที่ส�าคัญของชาติให้เกิดความยั่งยืน ปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ระดับสากล และใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ชุมชน 

เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษท่ีได้รับการประกาศ ให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรม เพ่ือให้ส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที ่

ให้เป็นรูปธรรม มีแผนการบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละปีตามแผนแม่บท 

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสามารถยกระดับการพัฒนา

สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามแนวทางของ UNESCO รวมทั้งน�าเกณฑ์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: 

GSTC) มาเป็นกรอบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

องค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) 

หรอื อพท. จงึด�าเนนิการทบทวนแผนปฏิบตักิารตามแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ด�าเนินการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยว 

ให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ภายใต้ 

วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Living old city 

with creativity and sustainability)” 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ฉบับทบทวนนี้ ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการขับเคลื่อน

ด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

ภายใต้บริบทความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา 

การท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการระดับกรม/หน่วยปฏิบัติ ตลอดจนแผนพัฒนา

ภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา 
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และจังหวัดน่าน) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการบูรณาการ 

แผนงานโครงการ 3 มิติ คือ มิตินโยบายที่ส�าคัญ ๆ ของรัฐบาล (Agenda) มิต ิ

แผนงานของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองเก่าน่าน (Function) และมิติ

พื้นที่ (Area) คือ แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีจังหวัดน่าน รวมทั้งแผน

พัฒนาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล)  

ท�าให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล ตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ลดความซ�้าซ้อนของการด�าเนินงานและงบประมาณ 

การด�าเนินงานครั้งนี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หากไม่ได้รับการพิจารณา 

และให้ค�าแนะน�าข้อคดิ ข้อเสนอแนะ รวมทัง้การสนบัสนนุจากเครือข่ายภาคทีีเ่ก่ียวข้อง

จ�านวนมาก จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งการด�าเนินงาน 

ในพืน้ทีน่ัน้ ได้รับความร่วมมอืจากคณะผูน้�าชมุชน ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง รวมถึง ลุง ป้า น้า อา เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

ซึ่งให้ความสนใจแล้วเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินโครงการ อันน�าไปสู่การบูรณาการ 

แผนงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้มีการรวบรวมทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

บริบทในการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองเก่าน่าน  

การประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับจากแผนปฏิบัติการ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว ความพงึพอใจของชมุชนท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัการพฒันา 

และขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying Capacity) 

ในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อให้ส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายใช้แผนปฏิบัติกา 

รตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

(พ.ศ. 2563 – 2570) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เมืองเก่าน่านอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนสืบไป
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CHAPTER 1
บทนำา

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 7



1. หลักกำรและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548  

เห็นชอบให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

และเมืองเก่าประกาศพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

น่าน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน มีเจตจ�านงค์ให้ความคุ้มครองพื้นที่ 

เมืองมรดกส�าคัญของชาติในบริเวณใจเมืองน่านและพ้ืนที ่

บางส่วนของจังหวัดน่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ที่มีการใช้ประโยชน์อย่างคุมค่าโดยค�านึงถึงการอนุรักษ์ 

ความเป็นของแท้ด้ังเดิมควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐาน 

การบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้ พื้นที่พิเศษ 

เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน มีพ้ืนท่ีครอบคลุม

พืน้ทีใ่นเขตอ�าเภอเมอืงน่าน 4 ต�าบล ประกอบด้วย ต�าบลในเวียง 

ต�าบลดู่ใต้ ต�าบลนาซาว และต�าบลบ่อสวก เขตอ�าเภอภูเพียง  

1 ต�าบล คือ ต�าบลม่วงตึ๊ด จังหวัดน่าน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 

139.37 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  

เลง็เหน็ปัญหาและข้อจ�ากดัในการอนรุกัษ์และพฒันาเมืองเก่าน่าน

ทีม่ปีระชากรหลากหลายชาติพนัธุ ์เช่น ชาวไทยวน หรอื คนเมอืง  

ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ฯลฯ ท�าให้คน 

ในจังหวัดน่านมีภาษาพูดที่หลากหลาย รวมทั้งมีจารีต  

ประเพณ ีและวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ ประกอบกบั 

มแีหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 

และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิถีพุทธ ที่เป็นจุดดึงดูด 

นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิห้เดินทางมาท่องเทีย่ว 

จงึได้จดัท�าแผนการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม

เมืองน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2559) โดยก�าหนดวิสัยทัศน์

ว่า “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต” มุ่งหมายฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา

แหล่งท่องเทีย่ว การปรบัปรงุการบรหิารจดัการบริการให้มคีณุภาพ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยว  

รวมทั้งเพื่อให้พื้นที่เมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแล มีการพัฒนา

ควบคูไ่ปกบัการอนรุกัษ์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้สอย

ทีด่นิซึง่มคีวามเข้มข้นมากข้ึนในปัจจบุนั และสามารถด�ารงคณุค่า

ความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศ 

ไว้ได้อย่างยั่งยืน จากนั้น ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 

อย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน และยกระดบัแผนพฒันาการท่องเทีย่ว
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เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2559) เป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่

พเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) ซ่ึงได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 74 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งส้ิน 2,404,277,450 บาท เมื่อสิ้นสุด 

ระยะเวลาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ. 2560 มีแผนงานโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเพียง 28 โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ�านวน 303,347,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.62 และมีแผนงานโครงการที่ยังมี

ความจ�าเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จ�านวน 45 โครงการ มีจ�านวนเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบอีก จ�านวน 2,100,930,450 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.38 ของแผนปฏิบัติการ 

ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)  

โดยมี อพท.6 เป็นหน่วยประสานการพัฒนาให้แผนมีการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต”

อย่างไรก็ตาม แม้งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรมาตลอดระยะเวลา 5 ปีนัน้จะมเีพียงร้อยละ 12.62 แต่ด้วยความร่วมมอื

แบบบรูณาการของหน่วงงาน องค์กร และชมุชนท้องถิน่ ทกุภาคส่วนเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ ส่งผลให้พืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว 

เป้าหมายการพฒันาทัง้บรเิวณพืน้ทีเ่พือ่การอนรุกัษ์และพัฒนาเมอืงเก่าน่าน และแหล่งท่องเท่ียวเชิงศลิปวฒันธรรมโดยรอบ

ในเขตต�าบลในเวยีง ต�าบลดูใ่ต้ ต�าบลนาซาว ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมอืงน่าน และต�าบลม่วงตึด๊ อ�าเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน 

ยังคงรักษาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวให้คงคุณค่า ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ยังคงมีความสงบสุข เรียบง่าย แม้ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  

แต่มรีายได้เสริมจากการผลติสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างน่าพอใจ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวลั 

อันเป็นมาตรฐานระดับโลกในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามเกณฑ์ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีเป้าหมายให้ได้รับรางวัล 

และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ 

Sustainable Destinations Top 100 อันเป็นข้อยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการพื้นที่

พิเศษเมืองเก่าน่านที่ประสบความส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ทางส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้ก�าหนดให้องค์การบริหารการพัฒนา

พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) หรอื อพท. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขบัเคลือ่นงานตามแผนแม่บท

ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเภทการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม อพท. จึงด�าเนินการทบทวนแผนขับเคลื่อนองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ให้ครอบคลุมตามแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว  

และน�าเสนอให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาน�าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

พจิารณาในการประชมุ ครัง้ที ่5/2561 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ซึง่ทีป่ระชมุมีมตใิห้ความเห็นชอบในหลกัการ  

โดยให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตามประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ก�าหนดให้ อพท.  

ต้องด�าเนินการให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเติบโตร้อยละ5 และเพิ่มจ�านวนเมืองสร้างสรรค์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกจ�านวน 3 เมือง ได้แก่เมืองเก่าน่าน เมืองมรดกโลกสุโขทัย และเมืองสุพรรณบุรี 

ในส่วนของพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การ

มหาชน) หรือ อพท. โดยส�านักงานพื้นที่พิเศษ 6 หรือ อพท.6 ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวฒันธรรมในพ้ืนทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน และสามารถขบัเคลือ่นยกระดบัเมอืงน่านสูก่ารเป็น

เครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยน�าเกณฑ์การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของสภาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

โลก (GSTC) มาใช้เป็นแนวทางในในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เช่น การประเมินแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ตามเกณฑ์ GSTC และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกณฑ์ GSTC แก่บุคลากรของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้ 

การท่องเทีย่วมุง่สูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่ว

โดยชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ อพท. เร่งทบทวนแผนงานโครงการ 

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่า

น่าน (พ.ศ. 2556 - 2560) ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 

สร้างความสามารถในการแข่งขนัและแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเดน็การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม 

เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้ส่วนราชการน�าไปใช้เป็นกลไก และกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนเมอืงเก่าน่านอย่างเป็นรูปธรรม  

และในปี พ.ศ. 2563 - 2570 รัฐบาลมอบนโยบายให้จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  

และ อพท. ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการจัดการท่องเท่ียวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย 

เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 

Criteria: GSTC) โดยมีเป้าหมายให้ได้รับรางวัลและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable 

Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 อย่างยั่งยืนต่อไป

ดงันัน้ ในการด�าเนนิการทบทวนเพือ่จดัท�าแผนปฏบิตักิารภายใต้แผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว 

อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนแม่บท 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพือ่บริหารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษสู่ความเป็นต้นแบบการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  

โดยมีทศิทางและกรอบแนวทางในการขบัเคลือ่นเมอืงเก่าน่านอย่างเป็นรปูธรรมทีม่ัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนืต่อไป นายกรฐัมนตรี

จึงมีบัญชาให้ อพท. เร่งทบทวนแผนงานโครงการตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารตามแผนแม่บทการพฒันาพืน้ที่

พเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน (พ.ศ. 2556 - 2560) ให้เป็นปัจจุบนั โดยให้บรูณาการทกุภาคส่วนในพืน้ที ่

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการน�าไปใช้เป็นกลไก  

และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองเก่าน่านอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับในปี พ.ศ.2563 - 2570 รัฐบาล 

มอบนโยบายให้จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และ อพท. ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับ 
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การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (The UNESCO  

Creative Cities Network: UCCN) และพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในพ้ืนทีต่�าบลในเวยีง อ�าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ตามเกณฑ์ 

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมเีป้าหมายให้ได้รบัรางวลัและมาตรฐาน 

แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable 

Destinations Top 100 

จากหลกัการและเหตผุลทีก่ล่าวมานัน้ ได้สะท้อนความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีารทบทวนเพือ่จดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) เช่นยังพบว่า  

แผนปฏบิตักิารเดมิยังมโีครงการส�าคญัจ�านวนมากยงัไม่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ภาคการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การน�า 

สายไฟฟ้าลงดิน การย้ายเรือนจ�าจังหวัดน่านและส�านักงานป่าไม้จังหวัดน่าน และการจัดท�าสวนสาธารณะเพื่อพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบันมีสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ 

ทีเ่ป็นทัง้ จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคทีม่ผีลต่อการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่านจ�านวนมากทีต้่องมี

การบรูณาการงานด้านการท่องเทีย่วระหว่างหน่วยงานภาครฐัและทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้อย่างมเีอกภาพ สามารถก�าหนด

แผนงานโครงการทีส่อดคล้องกับแผนและผงัแม่บทการอนรุกัษ์การพฒันาเมอืงเก่าน่าน มคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์ 

การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ สามารถน�าแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 

เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 - 2570) ไปเป็นกลไกและกรอบแนวทางในการขบัเคลือ่นการอนุรกัษ์

และพัฒนาเมืองเก่าน่าน รวมทัง้แหล่งท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรมในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน

ให้เป็นรูปธรรมและมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่ทันสมัย  สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผน 

ปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ภายหลังคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว อพท. จึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 

ภายใต้แผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 - 2570) ในการขบัเคลือ่น

ใจเมืองน่าน รวม 5 ต�าบล เนื้อที่ประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร ให้คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาเมืองเก่าน่าน

ทีเ่หมาะสม อนัจะส่งผลให้ชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้จากการท่องเทีย่วโดยชมุชน มีการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนอย่างแท้จรงิ 

และทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยังคงได้รับการสืบสาน รักษา และอนุรักษ์ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อทบทวนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 

 2.2 เพ่ือจัดท�าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)

 2.3 พือ่บรูณาการงานด้านการท่องเทีย่วระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้อย่างมเีอกภาพ 

สามารถก�าหนดแผนงานโครงการทีส่อดคล้องกับแผนและผงัแม่บทการอนรุกัษ์การพฒันาเมอืงเก่าน่าน มคีวามเหมาะสม 

กับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ

 2.4 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการน�าแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ 

เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) ไปสู่การขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 

 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์

3. ขอบเขตพื้นที่ด�ำเนินกำร
ขอบเขตด้านพืน้ที ่ได้แก่ พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน โดยมกีลุม่เป้าหมายคอื หน่วยงาน

และองค์กรด้านการท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่าน จ�านวน 5 ต�าบล ได้แก่

 ล�าดับ ชื่อชุมชน อ�าเภอ ตัวอย่าง จุดเด่น หรือแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ

 1 ต�าบลในเวียง  เมือง แหล่งอารยะธรรม และสถาปัตยกรรมล้านนา/วถีิชวีติเรยีบง่าย/ 

    ประเพณีวัฒนธรรม

 2 ต�าบลบ่อสวก  เมือง แหล่งผลติเครือ่งป้ันดนิเผาในอดตี/ชมุชนวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง/

    แหล่งผลิตน�้าอ้อยสูตรโบราณ

 3 ต�าบลม่วงตึ๊ด  ภูเพียง นมัสการพระธาตุแช่แห้ง/แหล่งหัตถกรรมเลื่องชื่อ/

    ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม

 4 ต�าบลนาซาว  เมือง แหล่งโบราณคดี/ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น/

    ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

 5 ต�าบลดู่ใต้  เมือง ชมทัศนียภาพเมืองน่านที่พระธาตุเขาน้อย/วัฒนธรรมพื้นบ้าน/

    หัตถกรรมจักสาน

ตาราง 1 รายละเอียดเบื้องต้นของชุมชนเป้าหมาย

จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ดึงดูดใจ 

ให้นกัท่องเทีย่วมาเยอืน สถาปัตยกรรม เมืองเก่าทีท่รงคณุค่าและมชีวิีต เสน่ห์ของวิถชีนบท มศีลิปวัฒนธรรมหลากหลาย  

มผีลติภณัฑ์ชุมชนทีเ่ป็นภมูปัิญญาและเอกลกัษณ์ของจงัหวัด เช่น งานศลิปะ หตัถกรรม ผ้าทอบ่อสวก โคมมะเต้าและหวัเรอื

ม่วงตึด๊ เครือ่งเงนิ ไม้แกะสลกั เครือ่งป้ันดนิเผา ฯลฯ พืน้ทีบ่รเิวณใจเมอืงน่านและเวยีงพระธาตแุช่แห้ง ได้รบัการประกาศ 

ให้เป็นพ้ืนท่ีเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่น  

และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งการจัดการพื้นที่เมืองเก่าน่านมีกฎหมายและข้อบังคับ 

การด�ารงรักษาไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวโดยมีหน่วยงานดูแล โดยเฉพาะกฎหมายผังเมืองท่ีก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ดังแผนที่ต่อไปนี้
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ภาพแผนที่แสดงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมน่าน พ.ศ. 2558 

ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านจ�าแนกตาม 5 ต�าบล

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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จากภาพแสดงผงัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ผงัเมอืงรวมน่าน พ.ศ. 2558 ในพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่านจ�าแนกตาม 5 ต�าบล  

พบว่า ในเขตใจเมืองน่านและในต�าบลในเวียงน้ัน จะเป็นท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นตั้งแต่ในระดับที่ปานกลาง 

ถึงหนาแน่น ส่วนเขตต�าบลม่วงตึ๊ดและต�าบลดู่ใต้นั้นยังมีสภาพเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลาง ส�าหรับ

อีก 3 ต�าบล พื้นท่ีส่วนใหญ่จัดอยู่ในที่ดินประเภทเกษตรกรรม ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ และท่ีดินประเภทชุมชน  

ซึ่งการก�าหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมถือเป็นหลกัเกณฑ์ส�าคัญของการจัดการเชิงพื้นที่ เนื่องจากการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว เช่น การก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก หรืออาคารฯลฯ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการค�านึงถึงประเภท

ที่ดิน เอกสารสิทธิ์และการขออนุญาตใช้พื้นที่ รวมทั้งการศึกษาแนวโน้มอนาคตของเมืองที่จะมีการพัฒนาในแต่ละด้าน 

เช่น ด้านโลจีสติกส์ การคมนาคมขนส่ง ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการวิเคราะห์ร่วมอยู่ในการวางแผนครั้งนี้ 

4. กรอบกำรด�ำเนินงำนตำมขอบเขตด�ำเนินงำน

การศึกษา รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล หลักเกณฑ์

และแนวทางการด�าเนินงานการทบทวนและการจัดท�า

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 

– 2570) ดังนี้ 
• แผนงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารภายใต้แผนแม่บท

การพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมือง
เก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560)

•  แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่อง
เที่ยว (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 
1 การเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 แผน
พฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิฉบับที ่2 พ.ศ.2560 – 2564

• แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ.2561 - 2565 
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
พ.ศ.2559 - 2563 

• แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2560 – 2563 

• แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565) 
• แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
• แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561 - 2564)
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Develop-

ment Goals: SDGs) 
• เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustain-

able Tourism Criteria : GSTC) 
• เกณฑ์โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
• ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจดัท�าแนวคดิและกรอบการด�าเนนิงานของการทบทวน

และจดัท�าแผนปฏบิตักิารภายใต้แผนแม่บทการพฒันาพืน้ที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.

2563 – 2570) โดยระบุประเด็น แนวทาง และข้อมูลที่

มีความส�าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วย

งานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

การประสานและด�าเนินการปรึกษาหารือกับหน่วยงาน

หรือภาคีที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 15 ครั้ง เพื่อน�าข้อมูลมาย

กร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 

2563 – 2570) พร้อมจัดท�ารายงานสรุปผลน�าเสนอ
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การจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) 

ฉบับสมบูรณ์

การจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและ

พจิารณาร่างแผนปฏบัิตกิารภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา

พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

(พ.ศ. 2563 – 2570) จ�านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม

อย่างน้อย 60 คน แล้วสรุปผลการพิจารณาสู่การจัดท�า

แผนปฏิบัติการฯ

การจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่า

น่าน (พ.ศ.2563 – 2570) ประกอบด้วย 

• ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนก�าหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

• จัดท�ารายละเอียดแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมือง

เก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

 • การทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2556 - 2560)

 • งบประมาณตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 

– 2570)

 • การทบทวนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (2556 - 2560)

 • งบประมาณแผนงานโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่า

น่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)

 • งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (The 

UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และตามเกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

 • การประเมนิผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากแผนปฏบิตักิารตามแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ เพือ่การท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)

 • ผลการด�าเนนิงานตามแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพิ่เศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนเมอืงเก่าน่านระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

การจัดท�ารายละเอียดแผนงาน/โครงการแบบย่อ (Project Brief)

การจัดท�าข้อมูลค�าชี้แจงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ว่าจ้าง และเดินทางไปให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า  

การตอบค�าถามในเวทีต่างๆ ที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และจังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 15
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5. ผลลัพท์ที่ได้รับ
 5.1 แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ได้รับการทบทวน และจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)

 5.2 เกิดการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

และสามารถขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองเก่า

น่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) ไปสู่ภาคการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผล

สัมฤทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

 5.3 พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ได้รับการยกระดับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: 

GSTC) ได้รบัการรบัรองจากยเูนสโกให้เป็นสมาชกิเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ (The UNESCO Creative Cities Network: 

UCCN) และแหล่งท่องเทีย่วเป้าหมายได้รบัรางวลัและมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืระดบัโลก (The Sustainable 

Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 17
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

CHAPTER 2

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 19



จากที่ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เร่งรัด ทบทวนแผนแม่บท 

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 

– 2560) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 

อย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่านให้เป็นปัจจบุนั โดยให้บรูณาการแผนงานโครงการทีม่คีวามจ�าเป็น

เร่งด่วนต้องด�าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามมตคิณะรฐัมนตรี 

และมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ซึ่งได้มี

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็น 2 ประเด็นหลักได้แก่ บริบทส�าคัญของพื้นที่

พิเศษเมืองเก่าน่าน และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญ 

ได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมลูพืน้ฐำนทัว่ไปของจงัหวดัน่ำน และบรบิทพืน้ท่ีพเิศษเมืองเก่ำน่ำน
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดน่าน

เมอืงน่าน มชีือ่ปรากฏในต�านานพระอมัภาคว่า “นนัทสวุรรณนคร” ส่วนในหนงัสอื

ชินกาลมาลีปกรณ์ เรียกเมืองน่านว่า “กาวราชนคร” นัยว่าเป็นแคว้นของกาว อันหมายถึง 

ชนชาติท่ีอาศัยอยู่ในแค้วนน่านแต่ดึกด�าบรรพ์ และในต�านานเก่า ๆ เรียกเมืองน่าน 

อีกค�าหน่ึงว่า “กาวน่าน” ต่อมามีการเรียกชื่อเมืองน่านว่า “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรี

ศรนีครน่าน” ซึง่เป็นยคุสมัยทีพ่ระพทุธศาสนา และภาษาบาลเีฟ่ืองฟใูนล้านนา ส�าหรบัทีม่า 

ของชื่อเมือง “น่าน” มาจากชื่อแม่น�้าที่เมืองตั้งอยู่บนสองฟากฝั่งแม่น�้าน่าน โดยใน 

ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหง เรียกว่า เมืองน่าน ตั้งแต่แรกตั้งเมืองใหม่ ณ ฝั่งตะวันออก

ของแม่น�้าน่าน
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เมืองน่าน แม้จะมีการเรียกช่ือใหม่ว่า “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรีศรีนครน่าน”  

ซึ่งใช้กันในทางราชการในสมัยโบราณซึ่งเป็นนามที่ไพเราะ และมีความหมายมงคล

นามแต่เนื่องจากมีหลายพยางค์และเรียกยาก จึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมว่า  

“เมืองน่าน” ตลอดจนถึงปัจจุบัน

ส�าหรับตราเมืองของจังหวัดน่าน เป็นรูปโคอุศุภราช ล้อมรอบด้วยลายช่อกนก 

ประกอบพื้นช่องไฟ ดวงตรานี้เจ้าผู้ครองนครน่าน ทรงใช้เป็นตราเมืองส�าหรับประทับ 

ในหนงัสอืกราบบงัคมมทลูถวายรายงานข้อราชการแก่พระมหากษัตรย์ิในกรงุรตันโกสนิทร์ 

และประทับในหนังสือราชการงานเมืองต่าง ๆ ดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี้

ภาพ แสดงตราเมืองของจังหวัดน่านในอดีต

ที่มา : ส�านักงานจังหวัดน่าน

ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2481  

มีการปรับเปลี่ยน ตราเมืองน่านใหม่ โดยปรับปรุงรูปโคอุศุภราชให้มีความดูสง่างาม 

และเพ่ิมพระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่ส�าคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ  

คู่บ้านคู่เมืองของน่าน คือ เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง และปรับปรุงลายช่อกนกตลอดจนจัดวาง

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี้

ภาพ แสดงตราเมืองของจังหวัดน่านในปัจจุบัน

ที่มา : ส�านักงานจังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 21



บริบทพื้นที่และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของพื้นที่

พิเศษเมืองเก่าน่าน

จากการที่คณะกรรมการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา 

กรงุรตันโกสนิทร์และเมอืงเก่า โดยความเห็นขอบของคณะรฐัมนตรี  

ประกาศให้เมืองน่านเป็นพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา 

เมืองเก่าน่านก่อนจังหวัดอื่น ๆ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

เมืองเก่ามีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของเมืองเก่า 

จังหวัดน่าน ซึ่งจากความเป็นมาและพัฒนาการทางด้าน 

ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมมายาวนาน ส่งผลให้ 

ในพืน้ทีเ่มอืงน่านมแีหล่งมรดกทางธรรมชาตแิละทางวัฒนธรรม

ที่ส�าคัญหลายแห่ง ทั้งที่เป็นโบราณสถาน อาคาร และสถานที ่

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น รวมถึง 

เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของเมอืง ซึง่แหล่งมรดกทางธรรมชาติ

และมรดกทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญและโดดเด่น ดังนี้

“เมืองน่าน” คือ หนึ่งในเมืองต้องห้าม..พลาด ที่เต็ม 

ไปด้วยมนต์เสน่ห์ในความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต โดดเด่นด้วย 

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม 

บ้านเรือน ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัธยาศัยไมตรีของผู้คน  

ทีด่งึดดูให้นกัท่องเทีย่วจ�านวนมากเข้ามาเยือน จะเหน็ได้ว่าสถติิ

จ�านวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจ�านวน 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่กระตุ้น 

การท่องเทีย่วแบบวถีิไทย หรอื Thainess รวมทัง้ จากสถานการณ์

โควคิ19 ซึง่เป็นวกิฤตการณ์ระดบัประเทศและระดบัโลก ปรากฏว่า

จงัหวดัน่านไม่มผู้ีตดิเช้ือเลย สะท้อนถงึความเข้มแขง็ของนโยบาย

และมาตรการทางสงัคมต่างๆท่ีบรูณาการร่วมมือร่วมใจกนัในการ

ป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโควิค19  

จนผ่านวิกฤตน้ันมาได้ จึงท�าให้คนไทยส่วนใหญ่ชื่นชมและ 

เชือ่มัน่ด้านระบบความปลอดภยัของจงัหวดัน่าน ดงันัน้หลงัจาก

สถานการณ์โควคิ19 คล่ีคลายและรฐับาลมกีารผ่อนปรนมาตรการ

ต่าง ๆ รวมทั้งรณรงค์ให้คนไทยเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

จึงท�าให้มีผู ้คนหลั่งไหลเข้ามาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มสูงข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในตัวแทนของการเดินทาง 

ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมไทย หรือThai 

Culture ซึ่งทุกสิ่งที่มีในประเทศไทยค�าว่า “วิถีไทย” ในบริบท

ของการท่องเท่ียว มีความหมายที่ครอบคลุมทุกอย่างของ 

ความเป็นไทยล้านนา ตั้งแต่เรื่องนิสัยใจคอ อาหารการกิน 

วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ หรือความเชื่อท่ีสืบต่อกัน

มาจนเป็นมรดกล�้าค่า ซึ่งท้ังหมดท่ีกล่าวมาคือ ต้นทุนของ 
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ความเป็นไทยทีไ่ม่เหมอืนใคร สามารถน�าต้นทนุน้ีมาสร้างเป็นประสบการณ์ทีน่่าจดจ�าให้แก่นักท่องเทีย่ว มคีวามโดดเด่น 

และมีความแตกต่างจากที่อื่น

นอกจากนัน้ หลกัการพัฒนาด้านการท่องเทีย่วตามนโยบายรัฐบาลและ ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาต ิ(2558) ระบวุ่า “การพฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของการสร้างและใช้องคค์วามรู ้ความคดิสร้างสรรค์ 

และทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่ชือ่มโยงกับพืน้ฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมความรูข้องสงัคม เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ

ผลติสนิค้าและบรกิารใหม่เพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ” ถือเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์ (Creative  

Economy) โดยเมืองที่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ได้นั้นจะต้องเป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ทีห่ลากหลาย เป็นส่วนส�าคญัของเศรษฐกจิและสงัคมของเมอืงนัน้ๆและต้องประกอบไปด้วยรากฐานทีม่ัน่คงทางวัฒนธรรม 

มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนท�างานสร้างสรรค์และมีสภาพแวดล้อมท่ีดึงดูดการลงทุน เพราะความยั่งยืน 

ของสถานท่ีในเชงิวฒันธรรม (UNCTAD,2010) เมืองสร้างสรรค์จงึถอืเป็น จดุหมายปลายทางหรือสิง่ดงึดดูใจทีน่กัท่องเทีย่ว 

ปรารถนาจะไปเยือน เมืองสร้างสรรค์สามารถน�าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังที่ UNESCO (2006) ระบุว่า  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเดินทางเพื่อมุ่งไปสู่ความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่แท้จริงจากการมีส่วนร่วม 

ในการเรยีนรู ้ศลิปวฒันธรรมหรอืลกัษณะพเิศษของพืน้ทีน้ั่น ๆ  เพือ่ให้เกิดการปฏสิมัพนัธ์กับคนในพืน้ทีแ่ละการสร้างสรรค์

วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม ซ่ึง นาฬิกอัติภัค  แสงสนิท (2555) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิด

มลูค่าเพิม่ให้กบัประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติชมุชนและเอกลกัษณ์ของสถานที ่ทีไ่ม่ใช่กจิกรรมทีเ่น้นรายได้ของ

ชมุชนเท่านัน้แต่เป็นการเน้นถงึคณุค่าของชุมชน และพฒันาชุมชนให้ยัง่ยนื สมดลุโดยใช้กลไกการท่องเท่ียวมุ่งเน้นให้เกดิ 

การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมไปกับชุมชน ให้ชุมชนยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะในเรื่องรากแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ด้านประวัติศาสตร์

จงัหวดัน่านมปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน สามารถแบ่งประวตัศิาสตร์เมอืงน่าน ได้ทัง้ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์  

และสมัยประวัติศาสตร์ ส�าหรับหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ เครื่องมือหินซึ่งท�าจากหินชนวนของเนินเขา 

ในจังหวัดน่าน มีการสันนิษฐานกันว่าในยุคดังกล่าวประมาณ 5,000 - 7,000 ปี โดยมนุษย์กลุ่มแรกอาศัยอยู่บริเวณ 

ลุ่มแม่น�า้แหง เขตอ�าเภอนาน้อย ส�าหรบัแหล่งโบราณคด ีทีส่�าคญัของน่านในยคุก่อนประวตัศิาสตร์ ได้แก่ แหล่งโบราณคดี

เขาหนิแก้ว แหล่งโบราณคดเีขาชมพ ูแหล่งโบราณคดดีอยปู่แก้ว แหล่งโบราณคดดีอยภทูอก และแหล่งโบราณคดบ้ีานนามน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ส�าหรบัในยคุประวตัศิาสตร์เมอืงน่าน หากพจิารณาตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่า ยคุสร้างบ้านแปลงเมอืง 

อยูใ่นช่วงปลายศตวรรษที ่18 พ.ศ. 1911 ในช่วง พ.ศ. 1915 - 1981 น่านมคีวามสมัพนัธ์ด้านการปกครองและความสมัพนัธ์

ทางเครือญาติกับสุโขทัย จากนั้นในช่วง พ.ศ. 1993 - 2101 น่านขึ้นอยู่กับอาณาจักรล้านนา และช่วง พ.ศ 2103 - 2328  

เมืองน่านตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า จนถึงปี พ.ศ. 2331 น่านเข้าอยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเห็นได้ว่า เมืองน่าน 

มีความน่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ท�าให้มีความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ มีแหล่งโบราณคดี

ยุคประวัติศาสตร์ของน่าน ได้แก่ เตาเผาบ้านบ่อสวก ซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2407  

ในส่วนของชุมชนและเมอืงโบราณในเขตเมอืงน่าน ทีม่คีวามส�าคัญ ได้แก่ เวยีงพระธาตแุช่แห้ง เมอืงน่าน และเวยีงดงนคร  

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดน่าน ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ก�าแพงเมืองเก่า 

และคูเมือง คุ้มเจ้าราชบุตร คุ้มเจ้าเทพมาลา คุ้มเจ้าเมฆวดี เป็นต้น

คุณลักษณะโดดเด่นของเมืองเก่าน่าน 3 เมือง ได้แก่ 

1. เวยีงพระธาตแุช่แห้ง แม้ปัจจบุนัคนู�า้และคนัดินทีเ่ป็นคเูมอืงและก�าแพงเมอืงส่วนใหญ่ถกูท�าลายไปเกอืบหมด 

แต่ยังมีวัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนยอดภูเพียงแช่แห้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองเดิมยังโดดเด่น

2. เมืองน่าน ยังมีโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองที่ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นเป็นหลักฐานเมืองตามแนวคิด 

การวางผังเมืองแบบล้านนาโบราณ ซ่ึงมีแบบแผนหรือการก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งคล้ายคลึงกันเกือบทุกเมืองในล้านนา  

เช่น เชียงใหม่ เชียงราย รวมทั้งเชียงตุง เชียงรุ้ง เมืองยอง อันจะต้องประกอบด้วย ก�าแพงเมือง ประตูเมือง ข่วงหรือ 

ลานโล่ง วัดหรือคุ้ม

3. เวียงดงพระเนตร หรือบ้านมหาโพธิในปัจจุบัน ซ่ึงองค์ประกอบหลักของเมือง ทั้งคูน�้าคันดินที่เป็นคูเมือง 

และก�าแพงเมืองส่วนใหญ่ถูกท�าลายไปหมดตามยุคสมัย
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ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน มีวัดเก่าแก่มากมาย เช่น  

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร วัดภูมินทร์ 

วัดหัวข่วง วัดพญาภู วัดสวนตาล วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น วัดหนองบัว  

วัดบุญยืน วัดภูเก็ต วัดพระธาตุเขาน้อย วัดหนองแดง วัดโปร่งค�า  

และวัดดอนมูล เป็นต้น

ด้านวัฒนธรรม วิถีชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของ

ชุมชนท้องถิ่น 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีมีความหลายหลากด้านชาติพันธุ ์

ของประชากร ด้วยความเป็นมาในยุคประวัติศาสตร์ ท�าให้มีชาวไทยวน  

หรอืคนเมอืง ชาวไทลือ้ ชาวไทพวน ชาวไทเขนิ ชาวไทใหญ่ อาศยัอยูร่่วมกนั  

ส่งผลให้คนในจังหวัดน่านมีภาษาพูด จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย ถือเป็นอัตลักษณ์เด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย

และชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนจังหวัดนา่น ทั้งนี้ จากความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมส่งผลให้ในจังหวัดน่านมีประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่หลายหลากเช่นกัน อาทิเช่น 

• งานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง  

งานประเพณีหกเป็ง (เพ็ญ เดือน 6) หรืองานไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง 

• งานประเพณีสรงน�้าพระเจ้าทองทิพย์ เป็นประเพณี

การสรงน�้าพระพุทธรูปองค์ส�าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

ของจงัหวดัน่าน ณ วหิารวัดสวนตาล เมือ่กว่า 600 ปี มาแล้ว ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ วันที่ 12 - 14 เมษายนของทุกปี ชาวเมืองน่านจะท�าบุญสรงน�้า

พระเจ้าทองทิพย์ 

• งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย ในวันเพ็ญขึ้น 14 ค�่า 

และ ขึ้น 15 ค�่า เดือน 8 (เหนือ) ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา 

• งานตานก๋วยสลาก (งานบุญสลากภัตร) งานแห่คัวตาน  

(ครวัทาน) เป็นประเพณีเก่าแก่ทีเ่ชือ่ว่ามมีาตัง้แต่พทุธกาล ชาวล้านนาถือว่า

เป็นประเพณีท�าบุญกลางบ้านที่ส�าคัญถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

• งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน

ประเพณแีข่งเรอืจงัหวดัน่านได้รบัการสบืทอดกนัมานาน แต่เดมิจัดแข่งในงาน 

ทอดกฐินสามัคคีของวัดหลวงกลางเวียง คือ วัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร  

ซึ่งเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2479 เอกลักษณ์เด่นของเรือแข่งเมืองน่าน คือ หัวเรือแกะ

สลักเป็นรูปพญานาค ชูคอสง่างาม หางเรือแกะสลักเป็นหางหงส์งอนสูง 

ด้วยคนเมืองน่านเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนคือ เจ้าขุนนุ่น ขุนฟอง เกิดจาก

ไข่พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การต่อเรือแข่งเป็นรูป

พญานาค จงึถอืเป็นการบชูาคณุพญานาคผูเ้ป็นเจ้าแห่งล�าน�า้และบรรพบรุษุ

ของชาวเมืองน่าน 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นสิ่งดึงดูดใจในพื้นที่พิเศษเมืองเก่ำน่ำน

ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองน่ำน
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ต�าบลในเวียง

อ�าเภอเมือง

1. ชุมชนช้างค�้า

2. ชุมชน

 บ้านภูมินทร์

3. ชุมชน

 วัดมิ่งเมือง

4. ชุมชน

 สวนตาล

5. ชุมชน

 ดอนแก้ว

6. ชุมชน

 พระเกิด

7. ชุมชนสถารศ

8. ชุมชน

 มหาโพธิ์

9. ชุมชน

 หัวเวียงใต้

 325 1,020

 335 1,111

 330 1,085

 410 1,100

 248 905

 191 702

 256 890

 289 967

 205 735

ชมวัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร,คุ้มเจ้าเมฆวดี ณ 

น่าน,ร้านอาหารเชฟชุมชน,การท�าสวยดอกไม้

ไหว้พระ,การตัดตุงไส้หมู,การท�าตุ้มมะกรูดใบเตย

• ภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน 

 กระซิบรักบันลือโลก

• ถนนคนเดินศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

• ศาลหลักเมืองน่าน 

• ศูนย์OTOP

• สักการะพระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปคู่บ้าน

 คู่เมืองน่าน

• น�้าบ่อทิพย์

• การท�าข้าวหลาม100 ปี

• เรียนรูป้ระวตัศิาสตร์เมอืงน่าน ณ หอประวตัศิาสตร์ 

 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาตึกรังษีเกษม

• การท�าตงุค่าคงิ ณ ศูนย์เรยีนรูช้มุชนวดัพระเกดิ 

• เรียนรู้วิถีการทอผ้า โฮงเจ้าฟองค�า

• วัดสถารศ การปั้นเทียน

• การท�าพระไม้ การคัดแยกขยะในชุมชน

• การเขียนตั๋วเมืองบ้านเลขที่ 9

• การท�าขนมพื้นเมืองบ้านเลขที่ 9

•  กาดประชารัฐ “กาดกองน้อย” มีทุกวันจันทร์  

 อังคาร

วัดช้างค�้า 

คุ้มเจ้าเมฆวดี 

ณ น่าน

วัดภูมินทร์ 

ข่วงเมือง

วัดมิ่งเมือง

วัดสวนตาล

วัดดอนแก้ว

โรงเรียนน่าน

คริสเตียนศึกษา

วัดพระเกิด 

โฮงเจ้าฟองค�า

วัดสถารศ

วัดมหาโพธิ์

วัดหัวเวียงใต้

 ต�าบล / หมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยว จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว ครัวเรือน ประชากร

รวมจ�านวนครัวเรือนและประชากรของต�าบลในเวียง  9,623 18,305

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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1. กิจกรรมการท�าสวยดอกไม้

การท�าสวยดอกไม้ คือ การจัดช่อดอกไม้เพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์หรือใช้กราบสักการะบูชา บรรจุไว้ในภาชนะ 

ทรงกรวยปากไมก่ว้างมาก ท�าขึน้หรือขดจากใบตอง และกลัดด้วยไม้ จากนั้นจึงตกแตง่ปากกรวยหรือที่เรยีกว่า กาบสวย  

ซึ่งบ่งบอกถึงความใส่ใจประณีต พิถีพิถัน และวิถีชีวิตของผู้หญิงน่านสมัยก่อน 

2. กิจกรรมการท�าตุงไส้

หมูตุง หรือ ธง ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนา โดยเชื่อว่าตุง คือ บันไดไปสู่สรวงสวรรค์ “การท�าตุงไส้หมู”  

เป็นศลิปะการตัดกระดาษทีถ่่ายทอดกนัมาตัง้แต่โบราณ ชาวล้านนานยิมใช้ตงุไส้หมูในพธิทีางศาสนาหรอืกจิกรรมทางประเพณี 

เช่น ถือร่วมขบวนแห่ครัวตานเข้าวัด ใช้ปักเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ โดยท�าขึ้นจากกระดาษแก้วหลากสีซ้อนกัน  

และตัดสลับกันเป็นลายฟันปลาเมื่อคลี่ออกจะมีลักษณะเป็นพวงคล้ายแห มีสีสันสวยงาม นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้ 

และลงมอืท�าตงุไส้หมูอย่างเพลดิเพลนิได้กบัชุมชนต�าบลในเวยีง ได้สมัผสัความพถิพีถินัของคนสมยัก่อนทีใ่ส่ใจกบัศาสนา 

กิจกรรมกำรท�ำสวยดอกไม้

กิจกรรมกำรท�ำตุงไส้
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3. กิจกรรมการท�าตุงค่าคิง

“ตุงค่าคิง” เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนวัดพระเกิด ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน เป็นการตัดแต่งกระดาษ 

และฉลุลายเป็นรูปเทวดามีขนาดเท่ากับตัวของผู้ถวาย    ใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์ แก้ชง และสืบชะตาชีวิตแบบชาว

ล้านนา เพื่อให้มีชีวิตยืนยาว หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเสร็จแล้วจึงน�าไปถวายพระในวิหารที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล 

4.  กิจกรรมการเขียนตั๋วเมือง

ตั๋วเมือง หรือ อักษรในภาษาล้านนา เป็นอักษรที่นิยมใช้บันทึกคัมภีร์ใบลานทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังนิยม 

ใช้บันทึกความรู้ต่าง ๆ  ในรูปแบบของสมุดที่ท�าขึ้นจากเปลือกของไม้สา เรียกว่า “พับสา” หรือ “พับหนังสา” ปัจจุบันผู้ม ี

ความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาล้านนามีจ�านวนไม่มากนัก จึงได้คิดค้นกิจกรรมการเขียนตั๋วเมืองขึ้น 

เพือ่เป็นการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์การเขยีนอกัษรล้านนาโบราณ และเป็นการเผยแพร่ให้นกัท่องเทีย่วได้รูจ้กั โดยนกัท่องเทีย่ว

จะได้ประสบการณ์เรียนรู้การเขียนตัวอักษรแต่ละตัว ฝึกเขียนจนมีความคล่องและสวยงาม แล้วน�าไปเขียนบนกระเป๋า

ย่ามเก็บเป็นของที่ระลึก น�ากลับไปใช้ที่ภูมิล�าเนาได้อีกด้วย 

กิจกรรมกำรเขียนตั๋วเมือง

กิจกรรมกำรท�ำตุงค่ำคิง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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5.  กิจกรรมนั่งสามล้อผ่อเมืองเก่าน่าน

“สามล้อ” จงัหวัดน่าน ปัจจบัุนมเีหลืออยูจ่�านวน 

ไม่มากนกั เนือ่งจากว่าผูม้อีาชพีป่ันสามล้อจะเป็นผูส้งูอายุ 

ปั้นสามล้อเป็นอาชีพมานานหลายสิบปี ด้วยความสูงวัย 

ของนักปั่นมืออาชีพเหล่านี้ จึงมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 

ในกลไกขับเคลื่อนรถสามล้อถีบ เพื่อผ่อนแรงให้ผู้ปั้น

สามล้อสามารถพานักท่องเที่ยวชมเมืองน่านได้อย่าง

สะดวกมากขึ้น 

6. กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน

รถรางชมเมืองเก่าน่าน ถือว่าเป็นอีกกิจกรรม 

ที่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเสน่ห์เมืองน่านตามเส้นทางถนน 

ผากองหรือเส้นทางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชม 

วดัวาอาราม สถาปัตยกรรมและข้อมลูส�าคญัทีไ่กด์ท้องถิน่ 

บนรถรางจะน�าเสนอและพดูภาษาท้องถิน่สลบัภาษากลาง 

เพือ่อรรถรสบรรยายของการชมเมอืงเก่าให้นกัท่องเทีย่ว 

ได้สัมผัส 

7. กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงอาหารแห่งคุม้เจ้า

นกัท่องเทีย่วจะได้ชมความงดงามของคุม้ท่ีเคยเป็น

ทีอ่ยูข่องชนชัน้สงูของนครน่านแล้ว คุม้เจ้าเมฆวด ียงัเปิด

บรกิารให้นกัท่องเท่ียวและผูท้ีส่นใจได้เรยีนรูก้ารท�าอาหาร

ต�ารบัราชวงค์ ณ น่าน และยงัเปิดจ�าหน่ายอาหารถิน่ อาทิ 

น�า้เงีย้ว ข้าวซอยไก่ พร้อมเครือ่งดืม่ กาแฟโบราณ โอเลีย้ง 

ชามะนาว แก่ผู้มาเยือนอีกด้วย โดยเปิดให้บริการทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมนั่งสำมล้อผ่อเมืองเก่ำน่ำน

กิจกรรมนั่งรถรำงชมเมืองเก่ำน่ำน

กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรแห่งคุ้มเจ้ำ
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ต�ำบลม่วงตึ๊ด อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
ต�าบลม่วงตึ๊ด เป็นท่ีราบลุ่มด้านฝั่งตะวันออกของแม่น�้าน่าน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ 

ตัวเมืองน่าน มีแหล่งน�้าธรรมชาติ 5 สาย ประกอบด้วยแม่น�้าน่าน ล�าห้วยน�้าเกี๋ยน 

ล�าห้วยพะยอม ล�าห้วยบุ้ง ล�าห้วยกลาง มีบึงและหนองน�้าอื่น ๆ อีก 8 แห่ง จึงเป็น

พื้นที่ที่มีน�้าอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งสภาพภูมิประเทศ

ดังกล่าวเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ท�าให้ประชากรร้อยละ 70 มีอาชีพด้านการเกษตร 

ต�าบลม่วงตึ๊ดประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 บ้านร้องตอง 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 บ้านม่วงต๊ึด และหมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง รวม 1,621  

หลังคาเรือน มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 4,288 คน การพัฒนาชุมชนด�าเนินการ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ การท่องเที่ยวเด่น เน้นหลักธรรมาภิบาล สืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง” อพท. และภาคีเครือข่ายการพัฒนา

พื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแผนแม่บท 

การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2556 - 2560) เพื่อให้ต�าบลม่วงตึ๊ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราว 

ทางพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชน

เจ้าของแหล่งท่องเท่ียวมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีร่วมกัน ส่งผลให้

ชุมชนม่วงตึ๊ดเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลง 

ตามยุคสมัย แต่ยังตระหนักถึงความเป็นตัวเองอยู่เสมอ มีเสน่ห์บนความเป็นเมืองเก่า 

ที่มีชีวิตในแบบฉบับของตนเอง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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1. วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 

เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และส�าคัญท่ีสุดของจังหวัดน่าน หรืออาจกล่าว

ได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน ได้รับการยอมรับว่ามีศิลปะการก่อสร้างท่ีมี

ความวิจิตรงดงามแห่งหนึ่งของภาคเหนือ สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปีมาแล้ว  

โดยพระบรมธาตุแช่แห้งได้รับอิทธิพลจากการก่อสร้างเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย 

บริเวณโดยรอบองค์พระธาตุไปจนถึงหน้าบันประตูเหนือทางเข้า มีลักษณะการปั้น 

ลายนาคเกี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ฝีมือเมืองของช่างสกุลน่านอย่างแท้จริง ซึ่งตามคติ

ของชาวล้านนาเชื่อกันว่า พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจ�าคนเกิดปีเถาะ  

ดังนั้น ผู ้ที่เกิดปีเถาะหากมีโอกาสเดินทางไปสักการะบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง  

จะได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้าท�าให้ชีวิตอยู ่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 

มีความเจริญก้าวหน้าในที่การงาน 
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ต�าบลม่วงตึ๊ด

อ�าเภอภูเพียง

1. บ้านป่าหัต

2. บ้านร้องตอง

3. บ้านหนอง

4. บ้านม่วงตึ๊ด

5. บ้าน

 ศรีบุญเรือง

 188 583

 216 653

 568 1,278

  63

 174 542

• หาดหินสวยน�้าใส  • ชมนกหนองน�้าครก

• พืชผักสวนครัวไร้สารพิษ

กิจกรรมวิถีชีวิต -สานก๋วยสลาก

• พืชผักสวนครัว  พืชไม้ดอกไม้ประดับ

• วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง 

• เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง

• เพาะช�าผักสวนครัวตะเกร้า

• พระพุทธไสยาสน์

• พระธาตุจ�าลองครบ 12 นักษัตริย์

• ทองจังโก๋แหล่งเที่ยวแผ่นทองหุบพระธาตุ

• การดาสลาก  • การฟ้อนล่องน่าน 

• การลงเรือแข่ง

• ค�าคมถวายวัด  

• ท�ากินมะเก่า(หลามบอน)

• ปลูกผักปลอดสารพิษปลูกพืชดอก

• พระพุทธรูปเก่าแก่สวยที่สุดในประเทศ 

• เจดียสถานหนึ่งเดียวในโลก

• พิพิธภัณฑ์พระครูพุทธมนต์ 

• บ้านมะเก่าวิถีชีวิตคนโบราณ

• เรื่องราวพญานาค

• ต่อไม้สลักเล่าเร่ืองสร้างเมืองน่าน หุ่นเหมือน

เกจิอาจารย์ รุ่นหลวงปู่แหวน

• ต้นอายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี

• จิตรกรรมเล่าวิถีชีวิตเมืองน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต

• ศาลเจ้าหมอกมุงเมือง 

• นั่งเกวียนชมวิถีชีวิตชนบทตักหินตักทราย 

• หาดหินขาวน�้าใส  

• ขุดจิ้งหรีดช้อบกุ้ง  • ช้อบเนี้ยว

หาดหินสวย

น�้าใส

หนองน�้าครก

บ้านรองตอง

วัดพระบรมธาตุ

แช่แห้ง

วัดม่วงตึ๊ด

บ้านโคมค�า

วัดศรีบุญเรือง

 ต�าบล / หมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยว จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว ครัวเรือน ประชากร

รวมจ�านวนครัวเรือนและประชากรของต�าบลม่วงติ๊ด  1,146 3,119
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2. วัดศรีบุญเรือง 

เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของต�าบลม่วงตึ๊ด ไม่ม ี

หลักฐานยืนยันว่าก่อสร้างเมื่อไร จากพงศาวดารน่าน 

ฉบับหอสมุดวชิรญาณบันทึกไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 2103  

พญานาคค�า เจ้าผู้ครองนครน่านขณะนั้น ร่วมกับมหาสามี

เจ้ากัลยาโณ วัดศรีบุญเรือง ไปซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้ง  

จึงคาดการณ์ได้ว่าวัดศรีบุญเรืองสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2135 

มีอายุเก่าแก่กว่า 450 ปี ซึ่งพระพุทธรูปองค์ส�าคัญของวัด

ได้แก่พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์

ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการว่า มีพุทธศิลป์ที่เป็นเลิศ 

ที่สุดของศิลปะสุโขทัย ปัจจุบันชาวชุมชนบ้านศรีบุญเรือง

อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนเจดีย์สถาน เพื่อให้พุทศาสนิกชน 

ได้เข้าสักการะได้โดยสะดวก และป้องกันการโจรกรรม 

ดงัเช่นทีเ่คยเกดิขึน้กบัพระพทุธรปูองค์อ่ืนของวดัในคร้ังอดีต

3. หนองน�้าครก

หนองน�้าครก เป็นน�้าขนาดใหญ่ขาด 22 ไร่  

เดิมมีสภาพรกร้างเต็มไปด้วยต้นไมยราพยักษ์ ผักตบชวา 

วัชพืชต่าง ๆ ผู้น�าชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจึงน�าอาสาสมัครชุมชน

ร่วมกันแผ้วถาง จนมีภูมิทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม  

มีนกประจ�าถิ่นและนกอพยพหนีอากาศหนาวตามฤดูกาล 

มาอาศัยหากิน เป็นแหล่งน�้าธรรมชาติที่ปริมาณน�้า 

จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล คือ จะท่วมสูงถึงตลิ่งในฤดูฝน  

แต่จะลดลงมากจนเกิดเป็นแนวตะกอนขนาดใหญ่  

กลายเป็นเกาะให้ฝงูนกนานาพนัธ์ได้อาศยัท�ารงัและผสมพนัธุ์ 

อพท. และภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน  

ได้พัฒนาหนองน�้าครกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

มกีารปลูกไม้ดอก ไม้ประดบั และพชืผกัสวนครัวแปลงเกษตร

ปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

ได้มาดูนกและปลาตามธรรมชาติ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 

พืชผักต่าง ๆ ในช่วงฤดูท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้จากการ

ท่องเทีย่วเพิม่เตมิจากการประกอบอาชพีประจ�าให้กบัชมุชน

อย่างน่าพอใจ ขณะนี้ หนองน�้าครก ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่

ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาล�าน�้า ล�าคลอง ในโครงการจิตอาสา

หน่วยพระราชทานและประชาชนจติอาสา เราท�าความดด้ีวย

หัวใจ โดยได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะประจ�าจังหวัดน่าน 

4. หาดหินสวยน�้าใส 

อพท. และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ต�าบลม่วงตึ๊ด พิจารณาเห็นว่าแม่น�้าน่าน ช่วงท่ีไหลผ่านบ

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ริเวรระหว่างบ้านป่าหัด ต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง กับบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ ต�าบลในเวียง  

อ�าเภอเมอืงน่าน มีภมูทัิศน์ท่ีสวยงาม มีสนัดอนทราย และระดบัน�า้ท่ีพอเหมาะทีจ่ะจัดกจิกรรม

ทางน�า้ในช่วงฤดรู้อน เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทีส่ามารถจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางน�า้ได้ 

5. กิจกรรมเรียนรู้การท�าโคมมะเต้า บ้านโคมค�า

โคมมะเต้า เป็น โคมไฟรูปแตงโม อดีตใช้เพื่อการตกแต่งคุ้มเจ้านายหรือชนชั้นสูง 

และใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเพื่อการประดับตกแต่งงานประเพณีท่ีส�าคัญ 

มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเหมือนเพชรหรือมีทรงกลมเหมือนแตงโม ถือเป็นโคมเอกลักษณ์ 

ของจังหวัดน่าน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการ

เรียนรู้ของนักท่องเที่ยวและเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณและสืบสานภูมิปัญญาของบรรพชน 
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ชาวน่านแก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถลงมือท�าได้ตั้งแต ่

ข้ันตอนแรกด้วยการข้ึนรูปโคมไฟด้วยไม้ไผ่ การติดกระดาษสาเพื่อให้เป็นโคมที่สมบูรณ์ 

และการตกแต่งลวดลายด้วยกระดาษสีทองให้สวยงามยิ่งขึ้น เป็นการฝึกตนให้มีสมาธิ 

และใจเย็น เพื่อการสร้างสรรค์งานที่ต้องอาศัยความประณีตแบบค่อยเป็นค่อยไป  

เพราะบางขั้นตอนต้องมีความละเอียดและพิถีพิถันแต่ส�าหรับนักท่องเที่ยว ที่มีเวลาน้อย 

ก็สามารถเลือกเฉพาะตกแต่งโคมด้วยลวดลายต่างๆ เช่นลายประจ�ายาม ลายนักษัตร  

ลายกระต่าย เป็นต้น 

6.  กิจกรรมแต้มสิวหัวเรือจิ๋วเอกลักษณ์น่าน

ชมุชนบ้านม่วงตึด๊ เป็นชมุชนวถิรีมิแม่น�า้น่าน ทีม่คีวามเชือ่ความศรทัธาในพญานาค

และสายน�้า ดังจะเห็นได้จากประเพณีการแข่งเรือที่สะท้อนถึงความเชื่อและจิตวิญญาณ 

ของคนท้องถิน่ เพ่ือให้นักท่องเทีย่วสามารถมส่ีวนร่วมในการสบืสานภมูปัิญญาของชาวน่าน 

อพท. ภาคีเครือข่าย การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และชุมชนต�าบลม่วงตึ๊ด รวมกัน

คดิค้นกจิกรรม “การเขียนหวัเรือจิว๋” ทีจ่ะให้นกัท่องเทีย่วได้เรียนรู้ถึงคตทิีแ่ฝงอยูใ่นประเพณี

แข่งเรือ โดยย่อขนาดหัวเรือจริง (หัวโอ้) ให้มีขนาดเล็กลงเท่าพวงกุญแจ แต่ลวดลายและ

องค์ประกอบยังคงไว้ตามเอกลักษณ์หัวเรือพญานาคต้นแบบทุกประการ จากนั้นน�าไปให้

นักท่องเที่ยวระบายสีหัวเรือโดยใช้สีด�า สีแดง สีหมากสุก (ส้ม) สีเหลือง และสีขาว ส�าหรับ

ไม้ที่น�ามาท�าเป็นหัวเรือจิ๋ว จะเลือกสรรจากไม้ขนุน ไม้ค�้า ที่มีความหมายเป็นศิริมงคล  

เมื่อส�าเร็จเป็นหัวเรือจิ๋วแล้วนักท่องเที่ยวสามารถน�ากลับไปเป็นของที่ระลึกเลย 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ต�ำบลดู่ใต้ อ�ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
ชุมชนต�าบลดู่ใต้ เป็นชุมชนใกล้ตัวเมืองน่าน สามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองน่าน โดยบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

การท่องเทีย่วทีม่อียูเ่ดมิ เนือ่งจากปัจจบุนัต�าบลดูใ่ต้มเีส้นทางคมนาคมทัง้ทางน�า้และทางบก 

ที่สะดวกในการสัญจร โดยเฉพาะเส้นทางเลียบแม่น�้าน่าน ถือ เป็นเส้นทางที่มีบรรยากาศ 

เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างยิ่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

และได้รบัความนิยมจากนักท่องเทีย่ว ได้แก่ วัดพระธาตเุขาน้อย วดัพญาวดั ส�านกัสงฆ์กูเ่สีย้ว 

แหล่งเกษตรกรรมปลอดสารพิษบ้านดอนมูล และมีกิจกรรมประเพณีท่ีเกิดข้ึนจากความ

สามัคคีของคนในชุมชนที่นักท่องเที่ยวน่าเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ ได้แก่ ประเพณีตักบาตรน�้าผึ้ง 

ตานสลากจมุป ูประเพณตีกับาตรเทโวโรหนะ งานบญุประเพณนีมสัการวัดพระธาตเุขาน้อย 

(แปดเป็ง) วันวิสาขบูชา ห้าเป็งสรงน�้าพระธาตุจามเทวี เป็นต้น
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แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญในต�าบลดู่ใต้

1. วัดพระธาตุเขาน้อย

องค์พระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2030  

ในสมัยเจ้าปู่แข็ง องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ 

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี  

พ.ศ. 2449 - 2454 โดยช่างชาวพม่า ด้านหน้าวัดมีบันไดนาค 303 ขั้น ขึ้นไปยังองค์พระธาตุ และในวโรกาศปีมหามงคล 

ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ  

เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 2542 ประชาชนชาวจงัหวดัน่าน ได้รวบรวมเงนิบรจิาคสร้างพระพทุธมหาอดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน 

เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประดิษฐานบนฐานดอกบัว ความสูงรวม 9 เมตร ยอดพระเกศาท�าจากทองค�าหนัก 27 

บาท ไว้บนดอยพระธาตุเขาน้อย ซึ่งบริเวณลานพระพุทธรูปดังกล่าวเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองน่านแบบ 180 องศา ในวัน

ทีอ่ากาศดสีามารถมองเหน็ถงึดอยภคูาและอาจพบเหน็ทะเลมอกในฤดหูนาว จึงเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวยอดนยิมในปัจจบุัน 

ต�าบลดู่ใต้ 

อ�าเภอเมือง

1. บ้านธงน้อย 

 หมู่ 3

2. บ้านเจดีย์ 

 หมู่ 4

3. บ้านดอนมูล

 หมู่ 5

4. บ้านเจดีย์ 

 หมู่ 15

5. บ้านเชียงราย 

 หมู่ 8

6. บ้านดอนมูล

 พัฒนา 

 หมู่ 13

 235 712

 550 862

 304 433

 307 420

 169 501

 179 569

• สมุนไพรลูกประคบยานวด

• วัดเจดีย์  

• บูชา พญานาค

• ยาสระผมสมุนไพร 

• แปลงผักปลอดสารพิษ

• แหนมริมน่าน

• ผ้าทอมือ

• ท�าอาหารพืน้บ้านขนมไทยทกุชนิดผกัปลอดภยั

 จากสารพิษ

วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มสมุนไพร 

บ้านธงน้อย

วัดเจดีย์

ชมุชนบ้านบ้านดอน

มูลหมู่ 5

ชุมชนบ้านเจดีย์

หมู่ 15

กลุ่มผ้าทอมือ

บ้านเชียงราย

สวนผักปลอดสาร

พิษชุมชนบ้าน

ดอนมูลพัฒนา

 ต�าบล / หมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยว จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว ครัวเรือน ประชากร

รวมจ�านวนครัวเรือนและประชากรของต�าบลม่วงติ๊ด  1,744 3,497

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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2. วัดพญาวัด

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจซุกซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์พระเจดีย์ศิลาแลงที่สร้างในสมัย 

พระนางจามเทวี ดูคล้ายเจดีย์กู่กุดของจังหวัดล�าพูน โดยเป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ช้ัน แต่ละช้ันประดิษฐาน 

พระพทุธรปูยนืทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากศลิปะสโุขทยั ต่อมาได้รบัการบูรณะอีกครัง้ในสมยัพระเจ้าติโลกราช ผูค้รองนครเชียงใหม่  

โดยสร้างยอดซุ้มก่ออิฐวงโค้งขึ้นตามศิลปะแบบล้านนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีอิทธิพลเหนืออาณาจักรน่าน  

ในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าฝนแสนห่า” หรือ “พระเจ้าสายฝน” ท่ีชาวเมืองน่านอัญเชิญมาในคราวท่ี

ต้องการท�าพิธีแห่ขอฝน รวมทั้งธรรมาสน์แกะสลักฝีมือช่างสกุลน่านที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบ โดยสันนิษฐานว่า

สร้างในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24 

3. วัดเจดีย์

“บ้านเจดีย์” ในอดีตแม้จะชื่อบ้านเจดีย์แต่ไม่เคยมีเจดีย์อยู่เลย และกลายเป็นที่มาของวัดเจดีย์ จนกระทั่งวันที่  

28 เมษายน 2539 พระราชสธุรรมเมธ ีเจ้าอาวาสวดัพระปฐมเจดย์ี จงัหวดันครปฐม ได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง

พระธาตุโสฬสเจดีย์ขึ้น ณ วัดเจดีย์ โดยมีหลวงพ่อเณร วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ เป็นองค์บรรจุองค์แรก ปัจจุบันเจดีย์ 

ที่สร้างขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐาตุ 3 แผ่นดิน (ไทย อินเดีย ศรีลังกา) และก�าหนดจัดงานสรงน�้าพระธาตุ

โสฬสเจดีย์เป็นประจ�าทุกปี โดยถือเอาวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จยกฉัตร เป็นมิ่งมหามงคลแก่พุทธศาสนิกชน คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ของทุกปี 

4. สวนเกษตรอินทรีย์ ต�าบลดู่ใต้

“สวนเกษตรอินทรีย์ ต�าบลดู่ใต้” คือ โครงการของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต�าบลดู่ใต้ ที่ด�าเนินการในพื้นที่ 

ต�าบลดูใ่ต้บริเวณบ้านดอนมลูพฒันาหมูท่ี ่13 โดยการจดัการสวนเกษตรอนิทรย์ีแห่งนี ้ชมุชนบ้านดอนมลูพัฒนาได้น้อมน�า

หลกัการท�าเกษตรกรรมวถิพีอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

มาประยกุต์ให้เข้ากับความถนดัและความชอบของชาวบ้านและคนรอบข้าง เป็นแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนทีน่กัท่องเทีย่ว 

นิยมแวะไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองเก่าน่าน 
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ต�ำบลบ่อสวก อ�ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนที่ต�าบลบ่อสวก อพท.  

ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ชุมชมฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนา 

เป็นกิจกรรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัต ิ

ด้วยตนเอง พฒันาพืน้สถานทีส่�าคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม 

ศาสนสถาน โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีชุมชน และแหล่งผลิตสินค้า

ภมูปัิญญา ให้เป็นทีท่่องเทีย่วของชมุชน ทีส่่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ 

เช่น การเย่ียมชมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปน�้าอ้อย ขนมปาด 

กลุ่มจักสาน หมูหลุม เห็ดนางฟ้า เกษตรอินทรีย์ ศูนย์สาธิตการตลาด  

ชมเตาเผาโบราณ นมัสการพระบ่อสวก ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน  

ป่าลกูต๋าว ดอยภสูะงดื บ่อเกลอืโบราณ ชมอ่างเกบ็น�า้ห้วยเฮีย้ อ่างหนองไหว 

งานประเพณี ได้แก่ งานของดีบ่อสวก งานปี๋ใหม่เมือง นมัสการพระธาตุ

ฉิมพลี ตานก๋วยสลาก แข่งหม้อขาง บริการด้านมัคคุเทศก์ โฮมสเตย์  

รถน�าเที่ยว อาหารพื้นเมือง บายศรีสู่ขวัญ ของที่ระลึก เป็นต้น

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ต�าบลบ่อสวก 

อ�าเภอเมือง

1. บ้านบ่อสวก

2. บ้านป่าคา

3. บ้านซาวหลวง

4. บ้านต้าม

 151 429

 211 598

 147 455

 289 953

• โฮมสเตย์  • เตาเผาบ้านจ่ามนัส  

• การท�าลูกประคบสมุนไพร  

• สาธิตการท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์  • วิธีการท�าไส้อั่ว  

• แสดงการฟ้อนร�าและดนตรีพื้นเมือง 

• พระธาตุศรีจอมบ่อ

• สาธิตการท�าไส้เมี้ยง  -

• น�้าอ้อยโบราณ

• การทอผ้า, ย้อมผ้า, ปั่นฝ้าย, ม้วนฝ้าย

• สาธิตการท�าจักสาน, ท�าม้า, กระต่าย, ตาแหล่ว

เตาเผาบ้านจ่ามนสั

ร้านเซฟชุมชน

วัดพระธาตุ

ศรีจอมบ่อ

ลานวฒันธรรมต�าบล

บ่อสวก

กลุ่มทน�้าอ้อย

บ้านป่าคา

โรงทอผ้า

บ้านซาวหลวง

กลุ่มจักสานชุมชน

บ้านต้าม

 ต�าบล / หมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยว จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว ครัวเรือน ประชากร

รวมจ�านวนครัวเรือนและประชากรของต�าบลบ่อสวก  798 2,435

1. ผ้าทอมือบ้านซาวหลวง

ชุมชนบ้านซาวหลวง หมู่ที่ 5 ต�าบลบ่อสวก มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่โดดเด่นและได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบัน คือ 

การทอผ้าเพือ่ใช้เป็นเคร่ืองนุง่ห่ม และเพ่ือการใช้สอยในครวัเรอืน เป็นการ

ทอผ้าลวดลายโบราณท่ีเป็นเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นจังหวันน่าน เช่นเดียวกับ

ชุมชนอื่น ๆ หลายแห่งในจังหวัดน่าน เช่น ผ้าถอลายน�้าไหล และผ้าทอ

ลายพื้นถิ่นอีกหลากหลาย เช่น ลายม่าน ลายป้อง ลายเชียงแสน เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีลายที่ชุมชนประดิษฐคิดค้นข้ึนใหม่จากเอกลักษณ์ 

ทางวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ลายบ่อสวก ลายดาวล้อมเดือน ลายดอก 

พิกุล ปีพ.ศ. 2546 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายค�าเคิบของกลุ่มซ่ึงเป็นลาย 

พื้นถ่ินเมืองน่านดั้งเดิม ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ 0TOP  

ระดับ 5 ดาว ในระดับภาค และ อพท. เริ่มพัฒนาโรงทอผ้า 

บ้านซาวหลวงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ พฒันาให้สมาชกิกลุม่

ทอผ้ามีความรู้ความสามารถในการเป็นนักส่ือความหมาย และพัฒนา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า”  

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ยอดจ�าหน่ายและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ เป็นที่

รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
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2. เชฟชุมชนบ้านบ่อสวก

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของ อพท. สมาชิก

เครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลบ่อสวก ได้รับ 

คัดเลือกเป็นเชฟชุมชนต้นแบบ หนึ่งในสามสิบแห่งทั่วประเทศไทย 

ภายใต้โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ดังที่  

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ (2561) ผู้อ�านวยการองค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า  

เป้าหมายของโครงการเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

(Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green 

Tourism) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  

ทีมุ่ง่ส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอาหารให้กับประเทศไทย 

ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยของชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายด้าน 

การท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างเป็นรปูธรรม และกระตุน้เศรษฐกจิให้กบัชมุชน

อย่างยัง่ยนื โดยมอีงค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�าระบบ

การพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (2561) 

กล่าวว่า ในปัจจุบันความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปล่ียนแปลง 

ไปตามยุคสมัย ทั้งนี้ การอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่

ดีที่สุด โดยร้านอาหารเชฟชุมชนจะต้องมุ่งเน้นอัตลักษณ์และคุณภาพ 

ของอาหาร รวมถึงความสุขท่ีท้ังนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนจะได้รับ

ได้สองฝ่าย มีการสืบทอดสูตรเมนู อาหารถิ่นไปยังลูกหลานคนรุ่นหลัง 

เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีคุณค่า และสืบทอดต่อไปรุ่นต่อรุ่น  

ทั้งนี้ คาดหวังให้ร้านอาหารเชฟชุมชนพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกัน มีการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

และวัตถุดิบท้องถิ่นระหว่างชุมชน ซึ่งจะท�าให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกัน

อย่างมีความสุขและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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3. หีบอ้อยโบราณ ต�านานน�้าอ้อย บ้านป่าคา 

ในอดีต บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ต�าบลบ่อสวก เคยเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตน�้าอ้อยที่

ส�าคญัของเมอืงน่าน เนือ่งจากสภาพของดนิร่วนปนทรายและมโีพแทสเซยีมอยูใ่นดนิเหมาะสม

กับการปลูกอ้อย ท�าให้อ้อยที่ปลูกในพื้นที่บ้านป่าคามีความหวานเป็นพิเศษ  และด้วยวิถีชีวิต

ของคนในชนบทจะบริโภคและใช้น�้าอ้อยแทนน�้าตาลทราย เป็นเหตุให้ทุกครอบครัวปลูกอ้อย

และแปรรปูน�า้อ้อยจากภูมปัิญญาทีส่บืทอดมาจากบรรพบรุษุ โดยใช้หบีอ้อยโบราณทีท่�ามาจาก

ไม้เนือ้แขง็มคีวามเหนยีวทนทาน เช่น ไม้ประดู ่ตดัมาทัง้ต้น น�ามาเหลา (กลงึ) ด้วยขวาน พอได้

ขนาดแล้วเจาะเป็นภูสลับกับร่องลึกลงในเนื้อไม้เพื่อเป็นใช้หีบอ้อย ซึ่งต้องใช้หีบอ้อย จ�านวน 

2 เลา (ต้น) ประกอบกัน โดยใช้แรงงานคนในการขับเคลื่อนหีบห้อย เมื่อได้น�้าอ้อยจากการหีบ

อ้อยแล้ว จะน�าเอาน�้าอ้อยไปต้มแล้วเคี่ยวจนเป็นก้อน ต่อมามีผู้ออกแบบท�าหีบอ้อย แบบ 2 

เลา (ต้น)  เป็น 3  เลา (ต้น)  และฝึกให้กระบือ (ควาย) หมุนหีบอ้อยแทนการใช้แรงงานคน 

4. วิถีชุมชน คนพึ่งพาป่า และไม้ไผ่ข้าวหลาม

ในอดตีชาวบ้านใหม่รุง่เรอืง หมูท่ี ่12 ต.บ่อสวก จะรวบรวมเส้นตอกทีไ่ด้จากการจักสาร

ไม้ไผ่ข้าวหลาม ซ่ึงเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามทีข้ึ่นมาใหม่ตามฤดกูาล เนือ้ไม้ไม่อ่อนและไม่แก่เกนิไป วัด

พอได้ขนาดเส้นความยาว 10 เมตร ขายให้แก่พ่อค้าคนกลางจากต่างจังหวัด ในราคาเส้นละ 8 

บาท ปัจจบุนัมกีารรวมกลุม่สตรภีายในชมุชนจดัต้ังเป็นกลุม่วสิาหกิจชมุชน “กลุม่ตอกเพือ่การ

ผลติหมวก” โดยกลุม่จะรบัซือ้เส้นตอกจากชาวบ้านในพืน้ท่ีเพือ่น�ามาเยบ็เป็นหมวก ตามขนาด

ที่ต้องการส่งขายไปยังต่างจังหวัด โดยมีตลาดหลักที่จังหวัดล�าพูน เนื่องจากแหล่งผลิตหมวก

จากตอกไผ่ข้าวหลามส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านครั้งละหลายหมื่นใบ อพท. ร่วมกับชมรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลบ่อสวก พัฒนาที่ท�าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มตอก

เพื่อการผลิตหมวก” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

และมีประสบการณ์ในการท�าเครื่องจักสาร ตั้งแต่การรู้จักไผ่ข้าวหลาม การจักตอก และการ

สานเส้นใยตอกให้เป็นเครื่องใช้ เครื่องราง (ตะแหล่ว) และของเล่นรูปสัตว์ต่างๆ ตามวิถีของ

คนล้านนา ช่วยสร้างรายได้เพิ่มแก่ชาวชุมชนบ้านใหม่รุ่งเรืองได้อย่างน่าพอใจ
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ต�ำบลนำซำว อ�ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
ต�าบลนาซาว อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่าง

หุบเขา เป็นที่ราบสลับที่ดอน มีล�าห้วยไหลผ่านหลายสาย เช่น ล�าน�้าซาว ล�าน�้าจาง ฯลฯ แต่

ไม่มีน�้าไหลตลอดท้ังปี สภาพภูมิอากาศในฤดูร้อนจะแห้งแล้ง และไม่มีแหล่งน�้าขนาดใหญ่

เพื่อกักเก็บน�้าในฤดูฝน ต�าบลนาซาวเป็นแหล่งขุดพบวัตถุทางโบราณคดีที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ 

โดยบริเวณดอยภูซางพบเครื่องมือหินโบราณที่ชาวบ้านเรียกว่า “เสียมตุ่น” และพบสะเก็ด

หิน “ขี้กากหิน” กระจายอยู่ทั่วไปเป็นจ�านวนมาก ชาวชุมชนนาซาวร่วมกับนักวิชาการจาก

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกนัขดุหลกัฐานทางประวัติศาสตร์น�ามาจดัแสดงเร่ืองราวการขุด

ค้นไว้ในพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ณ อาคารที่ท�าการหลังเก่าของอนามัยต�าบลนาซาว (ปัจจุบันเสีย

หายจากวาตภัย) ก่อนย้ายมาจักแสดง ณ อาคารหลังใหม่ ในบริเวณที่ท�าการองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาซาว ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อพท. นอกจากนี้ ชาวชุมชนนา

ซาวยังสร้างศาลารวมใจไว้บริเวณดอยภูซาง เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจและสร้างความตระหนักใน

การร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีชุมชนดอยภูซาง และจัดให้มีงานบวงสรวง

ดอยภูซางเป็นประจ�าทุกปี 

จากความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงน�านักเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ณ ดอยภูซาง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็น

เหตใุห้กรมศลิปากรประกาศให้พืน้ทีบ่รเิวณดอยภซูางเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัตศาสตร์

ดอยภูซาง เป็นเหตุให้การพฒันาให้เป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืเพือ่การท่องเทีย่วต้องด�าเนนิการโดย

กรมศิลปากร ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวบรรจุไว้ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน แต่ด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่เสนอขอรับการจัดสรร

งบประมาณ แหล่งโบราณคดีชุมชนดอดภูซางจึงยังมิได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มด้านการ

ท่องเที่ยวตามเป้าหมาย

ชุมชนต�าบลนาซาว ก�าหนดวิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาต�าบลว่า “ยอดยิ่งแหล่ง

อารยธรรม เลิศล�้าภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชามีส่วนร่วม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง” 

สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อการบ�ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน

ร่วม ประชาชนมีรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ อพท. และภาคีเครือข่าย

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนาซาว จนมีผลส�าเร็จ

เป็นรูปธรรม ดังนี้

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 45



1. พิพิธภัณฑ์วัดนาซาวสามัคคี

บ้านนาซาว เป็นชุมชนที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานเมื่อราว 200 - 300 ปีก่อน โดยมีวัดนาซาวเป็นศูนย์ร่วมจิตใจ

ของชาวชุมชน เดิมชื่อวัดน�้าซาว มีหลักฐานการตั้งวัดมาราว พ.ศ.2250 ที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณริมน�้าซาว (วัดเชียงของ) ก่อน

ย้ายมาอยู่ ณ ท่ีตั้งปัจจุบันท่ีบ้านนาซาว เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่จึงมีโบราณวัตถุของวัดที่ชุมชนรวบรวมไว้จ�านวนมาก 

บางชิ้นมีอายุกว่า 250 ปี บางชิ้นถูกคัดเลือกน�าไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อาทิ วิหารน้อย (ต้นแบบที่

ใช้สร้างวิหารวัดนาซาว) พระประธานของวัดนาซาว พิพิธภัณฑ์วัดบ้านนาซาวสามัคคี เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในแบ่ง

การจัดแสดงออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยมีของส�าคัญได้แก่ พระพุทธรูปไม้ 

คัมภีร์ใบลาน หีบธรรม ตาลปัตรเก่า พ.ศ.2457 ธรรมาสน์ ตุงกระดาษสาฉลุลายอายุกว่า 100 ปี สางข้าว ส่วนที่สอง จัด

แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆ ทั้งการจัดแสดงครัวไฟ เครื่องมือในการท�านา เครื่องมือทอผ้า เครื่องจักสาน และ

เครื่องมือจับสัตว์ เช่น เคียว แอบข้าว กี่ทอผ้า ผ้าหลบ กัวะข้าว ถ้วยชามเซรามิก กลองแอว เป็นต้น โดยของทุกชิ้นมี

ป้ายทะเบียนติดเอาไว้ บางชิ้นมีแผ่นป้ายอธิบายชื่อเรียก ประวัติความเป็นมา การเข้าชมควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อทางวัด

และชุมชนจะได้เตรียมอาสาสมัครมาเป็นผู้น�าชมพิพิธภัณฑ์ แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

 2. แหล่งโบราณคดีภูซาง

แผ่นดินน่านเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินเก่า จากหลักฐานที่ได้จากการขุดค้น

บริเวณเสาดิน บ้านน�้าหก ต�าบลเชียงของ อ�าเภอนาน้อย และบ้านดู่ใต้ ต�าบลดู่ใต้ อ�าเภอเมืองน่าน นักโบราณคดีก�าหนด

อายุราว 2 แสนถึง 7 พันปี และจากการส�ารวจแหล่งโบราณคดีในจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ.2527 - 2546 พบหลักฐาน

46



การผลิตเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 4,000 ปี 

ในพื้นที่ต่อเนื่องมากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร และพบแหล่งผลิต

เครื่องถ้วยชามเคลือบเนื้อแกร่งสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 - 22 ใน

พื้นที่อีกราว 3 ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของแม่น�้าน่าน ใน

เขตอ�าเภอเมืองน่าน ตามแนวเทอืกเขาน้อย เขาหินแก้ว เขาชมพู 

และดอยปูแ่ก้วทีโ่อบล้อมแอ่งทีร่าบขนาดใหญ่ของลุม่แม่น�า้สมนุ

และลุ่มน�้าซาว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร 

 

พิพิธภัณฑ์วัดนำซำวสำมัคคี

แหล่งโบรำณคดีดอยภูซำง 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 47



กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยว

1. กิจกรรมเรียนรู้การทอผ้าตาโก้ง

การท�าผ้าตุม้ หรอื ผ้าตาโก้ง มาจากค่านยิมทีว่่าหญงิสาว

ชาวล้านนาต้องทอผ้าเองได้ เพือ่เป็นการแสดงความพร้อมในการ

ออกเรือนและไปสร้างครอบครัวใหม่ จึงเป็นของแทนใจระหว่าง

หญิงสาวกับชายหนุ่มที่มีใจต่อกัน และเป็นผ้าแสดงความผูกพัน

และความอบอุ่นระหว่างแม่สู่ลูก ผ้าตาโก้ง มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว คือ เป็นผ้าลายตารางสีเหลี่ยมทอด้วยฝ้ายสีแดงที่ย้อมจาก

ครั่งธรรมชาติกับฝ้ายสีขาว ปัจจุบันชุมชนนาซาวยังอนุรักษ์และ

สืบสานการทอผ้าตาโก้ง และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจหรือนักท่อง

เที่ยวได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวนาซาวผ่าน

การทอผ้าตาโก้ง นอกจากน้ียังมีกิจกรรม “ฟันด้ายชายผ้าตา

โกง” ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือท�า โดยช่างทอผ้าจะ

สอนให้นักท่องเที่ยวเก็บชายผ้าทอลายตาโก้ง ด้วยการม้วนเส้น

ด้ายให้เป็นเกลียว (ฟั่นด้าย) ก่อนที่ผ้าทอผืนดังกล่าวจะส�าเร็จ

ออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ จึงเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆ แต่ท�าให้

นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการใช้ทักษะ

ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าทดลองท�า 

กิจกรรมและบริกำรทำงกำรท่องเที่ยว
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2.  สปาสุ่มไก่บ้านนวราษฏร์

บ้านนวราษฏร์ หมู่ที่ 5 ต�าบลนาซาว อ�าเภอเมืองน่าน จัดตั้งกลุ่มสปาสุ่มไก่ อบ

สมุนไพร โดยปรับปรุงอาคารทิ้งร้างกลางหมู่บ้านนวราษฎร์ให้กลายมาเป็นสถานท่ีให้

บริการอบสมุนไพรบ้านนวราษฎร์ โดยมีนางเรณู สายปัน ผู้จัดการ และมีสมาชิกที่เป็นแกน

หลัก 13 คน มีแนวคิดท�าเป็นสปาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดราย

ได้แก่ชมุชน โดยน�าสตูรยาสมนุไพรของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมูบ้่านมาผลติเป็นเครือ่งสมนุไพรเพือ่

สขุภาพ และดดัแปลงสุม่เลีย้งไก่มาเป็นตูอ้บสมนุไพรทีมี่เอกลกัษณ์สะดดุตาแทนการใช้ตูอ้บ

แบบทั่วไปที่มีราคาแพง พืชสมุนไพรส่วนใหญ่หาได้ภายในหมู่บ้าน ส่วนที่ยังต้องจัดหาจาก

ภายนอกมีแผนจะส่งเสริมให้ชาวบ้านนวราษฎร์ปลูกใช้เองในอนาคต 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 49



2. กำรทบทวนยุทธศำสตร์ นโยบำย และแผนงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องซึ่งได้ระบุประเด็น 

แนวทำง และข้อมูลท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงำนหรือภำคี 

เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพ แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับต่างๆ และการบูรณาการงบประมาณ 3 มิติของแผนแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานตามแผนแม่บท
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556 - 2560)
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CHAPTER 3
การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานตามแผนแม่บท

การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2556 - 2560)

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 63



แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 เห็นชอบให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร ์

และเมืองเก่าประกาศพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555  

เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ประกอบด้วย 5 ต�าบล ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร ได้แก่

1) ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

2) ต�าบลดู่ใต้ อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

3) ต�าบลนาซาว อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

4) ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

5) ต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

ผลการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่า

น่านระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) จ�าแนกเนื้อหาหลัก สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผลกำรด�ำเนนิโครงกำรตำมแผนแม่บทกำรพฒันำพืน้ทีพ่เิศษเพือ่กำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยนื

เมืองเก่ำน่ำนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)
มจี�านวน 74 โครงการ วงเงนิท้ังสิน้ จ�านวน 2,404,277,450 บาท เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการขบัเคล่ือนแผนปฏิบตักิารฯ 

ในปี พ.ศ. 2560 มีแผนงานโครงการท่ีได้รับการขับเคลื่อนเพียง 28 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ�านวน 

303,347,000 บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 12.62 และมแีผนงานโครงการท่ียังมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 

เพื่อด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จ�านวน 45 โครงการ มีจ�านวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบอีก  

จ�านวน 2,100,930,450 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.38 แสดงได้ดังแผนภูมิ ดังนี้                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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ภาพ แสดงแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2556 – 2560) จ าแนกตามปี พ.ศ. 2556 – 2560 งบประมาณท่ีได้รับ และงบประมาณที่
จัดสรรไม่ครบตามแผน 
 
   นอกจากการทบทวนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) ด้วยหลักการ 3R (Review 
Redeploy และReplace) และหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของส านักงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณท่ีจัดสรรงบประมาณให้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมแล้ว แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติไว้ 2 แนวทาง 
คือ  
    1. เป็นแผนงำนโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนควรได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตำมที่ก ำหนดไว้ และ  
    2. เป็นแผนงำนโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติหรือการด าเนินการตามแผน
แม่บทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น จ านวน 73 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 2,404,277,450 บาท พิจารณาได้ ดังนี้ 
 

892,033,640 

588,028,210 

383,504,300 

300,405,650 

240,305,650 

2,404,277,450 

303,347,000 

2,100,930,450 

 -

 500,000,000

 1,000,000,000

 1,500,000,000

 2,000,000,000

 2,500,000,000

 3,000,000,000

จ ำนวนเงิน 

ภาพ แสดงแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 

จ�าแนกตามปี พ.ศ. 2556 – 2560 งบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่จัดสรรไม่ครบตามแผน
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นอกจากการทบทวนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

เมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ด้วยหลักการ 3R (Review Redeploy และReplace) และหลักเกณฑ์ 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณของส�านกังบประมาณในแต่ละปีงบประมาณท่ีจดัสรรงบประมาณ 

ให้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมแล้ว แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) ได้ก�าหนดแนวทางการน�าแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติไว้ 2 แนวทาง คือ 

1. เป็นแผนงานโครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนควรได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ก�าหนดไว้ และ 

2. เป็นแผนงานโครงการที่มีความจ�าเป็นเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งควรได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติหรือการด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และตามมติ

คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น จ�านวน 73 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 2,404,277,450 บาท พิจารณาได้ ดังนี้

โครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 9 โครงการ จ�านวนเงิน 248,422,560 บาท ได้รับงบประมาณด�าเนินการไปแล้ว 

จ�านวน 9 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 248,422,560 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จ�านวน 7 โครงการ  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 93,897,000 บาท ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 2 โครงการ  

จ�านวนเงนิ 11,386,000 บาท ส�าหรบังบประมาณท่ีได้รบัการจดัสรรงบประมาณ  7 โครงการ พบว่า ได้รบัการจดัสรรเต็มวงเงนิ  

จ�านวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,897,000 ประกอบด้วย 

• โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บนถนนผากอง จ�านวนเงิน 2,277,000 บาท 

• โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บนถนนเจ้าฟ้า จ�านวนเงิน 1,620,000 บาท และ

• โครงการที่ได้รับการจัดสรรสูงกว่าแผนฯ 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองและก�าแพงเมือง

เก่าบรเิวณ ชมุชนบ้านพญาวัด เขตเทศบาลต�าบลดูใ่ต้ งบประมาณตามแผน จ�านวน 12,089,000 บาท ได้รบั 

การจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 15,000,000 บาท 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้ง 9 โครงการ พบว่า วงเงินที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกับที่ได้รับ 

การจดัสรรไม่ครบวงเงนิ มจี�านวนทัง้สิน้ 154,525,560 บาท ดงันัน้จึงเป็นสาเหตุทีท่�าให้แผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บท

การพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) ทีต้่องด�าเนนิการบรรลวุตัถปุระสงค์

ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะงบประมาณเพื่อการน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งตามแผนฯ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) จ�านวนเงินตามแผน 170,457,000 บาท ได้รับการจัดสรร จ�านวน 50,000,000 บาท 

ยังคงขาดอีก จ�านวน 120,457,000 บาท ในขณะที่ภายหลังการทบทวนแผนแม่บทฯ พบว่า ต้องใช้งบประมาณจ�านวน 

853,000,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น จ�านวน 682,543,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 400.42 เป็นต้น เป็นที่สังเกตุว่า งบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการฯ ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 พบว่าได้รับการจัดสรร

สงูในปีที ่1 หรอืปีแรก และจะลดลงในปีถัด ๆ  ไป และไม่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณในช่วงปีท้ายของแผน ผลการจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 65
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ตำรำงที่ 19 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) จ าแนกตามโครงการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร หน่วยงำน ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 
(ปีงบประม

ำณ) 

งบประมำณตำม
แผน (ล้านบาท) 

งบประมำ
ณที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

งบประมำณที่ยัง
ไม่ได้รับกำร
สนับสนุน 
(ล้านบาท) 

1. ส่วนที่ 1 โครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 2558 - 
2561 

248.422560 93.897 154.52556
0 

1.1 โครงการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เทศบาลเมือง
น่าน ,อพท. 

2558 - 
2561 

170.457 50 120.457 

1.2 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
บนถนนผากอง 

เทศบาลเมือง
น่าน ,อพท. 

2557 - 
2558 

2.277 2.277 - 

1.3 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
บนถนนสุริยพงษ ์

เทศบาลเมือง
น่าน ,อพท. 

2558 - 
2560 

9.22056 5 4.22056 

1.4 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
บนถนนสุมนเทวราช 

เทศบาลเมือง
น่าน ,อพท. 

2558 - 
2559 

18.149 5 13.149 

1.5 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
บนถนนเจ้าฟ้า 

เทศบาลเมือง
น่าน ,อพท. 

2558 - 
2559 

1.62 1.62 - 

1.6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์คู
เมืองและก าแพงเมืองเก่า
บริเวณ ชุมชนบ้านพญาวดั เขต
เทศบาลต าบลดู่ใต้  

ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

น่าน 

2558 12.08 15.0 2.91 

1.7 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์บริเวณก าแพง
เมืองน่าน คูเมืองน่าน บริเวณ 
พื้นที่ก าแพงเมืองคูเมืองน่าน 
บ้านมงคล 

เทศบาลเมือง
น่าน และ 

อพท. 

2558 10.0   10.0 

1.8 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
การท่องเที่ยวและส่วนบริการ
สาธารณะ พื้นที่ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเมืองน่าน (เขตเทศบาล
เมืองน่าน)  

เทศบาลเมือง
น่าน 

2558 - 
2561 

2322 15.00 8.22 

1.9 โครงการจดัท าวงเวียนบรเิวณ
ทางแยกถนนมหาวงศ์ ตัดกับ
ถนนรอบเมืองด้านตะวันตก

เทศบาลเมือง
น่าน 

2558 1.38   1.38 

ตาราง แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) จ�าแนกตามโครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน
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ล ำดั
บที ่

โครงกำร หน่วยงำน ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 
(ปีงบประม

ำณ) 

งบประมำณตำม
แผน (ล้านบาท) 

งบประมำ
ณที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

งบประมำณที่ยัง
ไม่ได้รับกำร
สนับสนุน 
(ล้านบาท) 

บริเวณทางแยกถนนมหาวงศ์
ตัดกับถนนรอบเมืองด้าน
ตะวันตก จุดแหล่งท่องเที่ยว
ก าแพงเมืองเก่า (บ้านมงคล)  

ที่มำ : ส านักงานพื้นที่พิเศษ 6, อพท. 
 
  โครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนตำมแผนแม่บท ตาม
แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 
2560)  ที่ เหลืออีก จ านวน 64 โครงการ จ านวนเงิน 2,155,854,890 บาท ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ด าเนินการแล้ว จ านวน 36 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
209,450,000 บาท จากแผนความต้องการงบประมาณเพ่ือในการด าเนินการท้ังสิ้น จ านวน 
2,155,854,890 บาท หรือได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 9.72 ของวงเงินเท่านั้น รายละเอียดแผน
ความต้องการงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ตามแผน และผลการจัดสรร
งบประมาณแต่ละรายการ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงที่    แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) จ าแนกโครงการที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน

โครงการที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บท ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ที่เหลืออีก จ�านวน 64 โครงการ จ�านวนเงิน 

2,155,854,890 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 36 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  

จ�านวน 209,450,000 บาท จากแผนความต้องการงบประมาณเพื่อในการด�าเนินการทั้งสิ้น จ�านวน 2,155,854,890 

บาท หรือได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 9.72 ของวงเงินเท่านั้น รายละเอียดแผนความต้องการงบประมาณระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ตามแผน และผลการจัดสรรงบประมาณแต่ละรายการ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

1 
โครงการบริหารงานอนุรกัษ์
และพัฒนาเมืองเก่าน่านแบบ
มีส่วนร่วม 

2558 - 
2562 

1.75 -  
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

2 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาน
ศิลป์น่าน 

2558 - 
2562 

8.00 8.00 
สภาวัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 

3 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระ
อารามหลวงและส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน 

2558 - 
2562 

209.20 50.00 อบจ.น่าน 

4 
โครงการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวเมืองน่าน 

2558 - 
2562 

1.00 1.00 อพท. 

5 
โครงการจัดท าภาพลักษณ์ 
(Brand) การท่องเที่ยว 

2558 - 
2560 

6.00 3.00 
ททท.ส านักงาน

แพร่ 

6 

โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และเอกลกัษณ์ท้องถิ่นเมือง
น่าน 

2558 - 
2562 

20.00 -  อพท. 

7 
โครงการฝึกอบรมและน าร่อง
การจัดการท่องเที่ยวแบบ
สัมผัสวัฒนธรรมเมืองน่าน 

2558 - 
2562 

5.00 2.00 อพท. 

8 
โครงการอนุรกัษ์วัดเมืองน่าน
เพื่อการท่องเที่ยว 

2558 - 
2559 

1.00 1.00 
ส านักงาน

พระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน 

9 
โครงการพัฒนาห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรต ิ

2558 - 
2562 

765.00 -  
เรือนจ าจังหวัด

น่าน 

ตาราง แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) จ�าแนกโครงการที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 67



                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   

 
 

 
73 

ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

1 
โครงการบริหารงานอนุรกัษ์
และพัฒนาเมืองเก่าน่านแบบ
มีส่วนร่วม 

2558 - 
2562 

1.75 -  
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

2 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาน
ศิลป์น่าน 

2558 - 
2562 

8.00 8.00 
สภาวัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 

3 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระ
อารามหลวงและส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน 

2558 - 
2562 

209.20 50.00 อบจ.น่าน 

4 
โครงการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวเมืองน่าน 

2558 - 
2562 

1.00 1.00 อพท. 

5 
โครงการจัดท าภาพลักษณ์ 
(Brand) การท่องเที่ยว 

2558 - 
2560 

6.00 3.00 
ททท.ส านักงาน

แพร่ 

6 

โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และเอกลกัษณ์ท้องถิ่นเมือง
น่าน 

2558 - 
2562 

20.00 -  อพท. 

7 
โครงการฝึกอบรมและน าร่อง
การจัดการท่องเที่ยวแบบ
สัมผัสวัฒนธรรมเมืองน่าน 

2558 - 
2562 

5.00 2.00 อพท. 

8 
โครงการอนุรกัษ์วัดเมืองน่าน
เพื่อการท่องเที่ยว 

2558 - 
2559 

1.00 1.00 
ส านักงาน

พระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน 

9 
โครงการพัฒนาห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรต ิ

2558 - 
2562 

765.00 -  
เรือนจ าจังหวัด

น่าน 

                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

10 
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนส่งดว้ยรถ
โดยสารจังหวัดน่าน 

2558 0.13 -  
ส านักงานขนส่ง

จังหวัดน่าน 

11 
โครงการประกวดแบบ
บ้านเมืองนา่น 

2558 2.00 -  
ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 

จ.น่าน 

12 
โครงการออกเทศบัญญัติ
ควบคุมอาคารเทศบาลเมือง
น่าน 

2558 0.10 100,000 เทศบาลเมืองน่าน 

13 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต าบล นาซาว 

2558 - 
2562 

1.25 1.00 อบต.นาซาว 

14 
โครงการส่งเสริมการขาย
การท่องเที่ยว consumer 
fair 

2558 - 
2560 

7.74 -  
ททท.ส านักงาน

แพร่ 

15 
โครงการสร้างการมีสว่นร่วม
ในการเฝ้าระวังดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรม 

2558 - 
2562 

5.00 -  อพท. 

16 
โครงการวาดภาพเมืองเก่า
น่าน 

2558 0.56 -  
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

17 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์วัด
ภูมินทร ์

2558 - 
2559 

15.00 15.00 
ส านักศิลปากรที่ 7 

น่าน 

23 

โครงการจัดท าแผนและ
ระบบป้องกันภัยเพื่อความ
ปลอดภัยและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

2558 - 
2562 

30.00 5.00 อพท. 

24 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

2558 - 
2560 

0.50 0.50 เทศบาลเมืองน่าน 

68



                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

10 
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนส่งดว้ยรถ
โดยสารจังหวัดน่าน 

2558 0.13 -  
ส านักงานขนส่ง

จังหวัดน่าน 

11 
โครงการประกวดแบบ
บ้านเมืองนา่น 

2558 2.00 -  
ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 

จ.น่าน 

12 
โครงการออกเทศบัญญัติ
ควบคุมอาคารเทศบาลเมือง
น่าน 

2558 0.10 100,000 เทศบาลเมืองน่าน 

13 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต าบล นาซาว 

2558 - 
2562 

1.25 1.00 อบต.นาซาว 

14 
โครงการส่งเสริมการขาย
การท่องเที่ยว consumer 
fair 

2558 - 
2560 

7.74 -  
ททท.ส านักงาน

แพร่ 

15 
โครงการสร้างการมีสว่นร่วม
ในการเฝ้าระวังดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรม 

2558 - 
2562 

5.00 -  อพท. 

16 
โครงการวาดภาพเมืองเก่า
น่าน 

2558 0.56 -  
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

17 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์วัด
ภูมินทร ์

2558 - 
2559 

15.00 15.00 
ส านักศิลปากรที่ 7 

น่าน 

23 

โครงการจัดท าแผนและ
ระบบป้องกันภัยเพื่อความ
ปลอดภัยและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

2558 - 
2562 

30.00 5.00 อพท. 

24 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

2558 - 
2560 

0.50 0.50 เทศบาลเมืองน่าน 

                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเทศบาล เมืองนา่น 

25 
โครงการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดย
ชุมชน 

2558 - 
2562 

10.00 10.00 อพท. 

26 
โครงการดนตรีและ
วรรณศิลป์เมืองเก่าน่าน 

2558 - 
2562 

2.00 -  
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

27 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชน
เมืองน่านต าบลมว่งตึ๊ด 

2558 - 
2562 

29.04 5.00 อบต.ม่วงตึ๊ด 

28 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต าบล มว่งตึ๊ด 

2558 - 
2562 

2.50 1.00 อบต.ม่วงตึ๊ด 

29 
โครงการฝึกอบรมด้านการ
น าเที่ยวและการสื่อ
ความหมาย 

2558 - 
2562 

4.00 4.00 อพท. 

31 
โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนอนุรักษ์อาคารเก่า 

2558 0.60 0.60 
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

32 
โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง 
และพัฒนาโบราณสถานใน
เขตเมืองเก่า และใกล้เคียง 

2558 - 
2562 

99.40 -  อบจ.น่าน 

33 
โครงการปรับปรุงถนน
โครงสร้างพืน้ฐานให้เป็น 
Scenic Road 

2558 - 
2562 

120.00 30.00 
แขวงการทางน่าน

ที ่1 

34 
โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังคุณภาพสิง่แวดล้อม 

2558 - 
2562 

5.00 -  อพท. 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 69



                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเทศบาล เมืองนา่น 

25 
โครงการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดย
ชุมชน 

2558 - 
2562 

10.00 10.00 อพท. 

26 
โครงการดนตรีและ
วรรณศิลป์เมืองเก่าน่าน 

2558 - 
2562 

2.00 -  
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

27 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชน
เมืองน่านต าบลมว่งตึ๊ด 

2558 - 
2562 

29.04 5.00 อบต.ม่วงตึ๊ด 

28 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต าบล มว่งตึ๊ด 

2558 - 
2562 

2.50 1.00 อบต.ม่วงตึ๊ด 

29 
โครงการฝึกอบรมด้านการ
น าเที่ยวและการสื่อ
ความหมาย 

2558 - 
2562 

4.00 4.00 อพท. 

31 
โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนอนุรักษ์อาคารเก่า 

2558 0.60 0.60 
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

32 
โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง 
และพัฒนาโบราณสถานใน
เขตเมืองเก่า และใกล้เคียง 

2558 - 
2562 

99.40 -  อบจ.น่าน 

33 
โครงการปรับปรุงถนน
โครงสร้างพืน้ฐานให้เป็น 
Scenic Road 

2558 - 
2562 

120.00 30.00 
แขวงการทางน่าน

ที ่1 

34 
โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังคุณภาพสิง่แวดล้อม 

2558 - 
2562 

5.00 -  อพท. 

                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

35 
โครงการเผยแพร่ความรู้มรดก
น่านสู่มรดกโลก   (เสวนามรดก
น่านสู่มรดกโลก) 

2558 0.20 -  
ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

36 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชน
เมืองน่านต าบลดู่ใต้ 

2558 - 
2562 

28.79 5.00 เทศบาลต าบลดู่ใต ้

37 
โครงการให้ความคุ้มครอง
แก่โบราณสถาน 

2558 - 
2561 

4.00 -  
ส านักศิลปากรที่ 7 

น่าน 

38 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชน
เมืองน่านต าบลบ่อสวก 

2558 - 
2562 

34.49 5.00 อบต.บ่อสวก 

39 
โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม
บ้านพักข้าราชการ 

2558 - 
2561 

80.00 -  
ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง

จังหวัดน่าน 

40 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เทศบาลต าบลด่ใต ้

2558 - 
2562 

4.51 2.00 เทศบาลต าบลดู่ใต ้

41 

โครงการน าร่องธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม (ที่พัก 
ร้านอาหาร ของที่ระลึก) 

2558 - 
2562 

10.00 5.00 อพท. 

42 

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ในบริเวณศาสนสถาน
และโบราณสถานนอกเขตใจ
เมืองน่าน 

2558 - 
2562 

30.00 -  อบจ.น่าน 

43 
โครงการปรับปรุงแหลง่
จ าหน่ายสินคา้และ
ผลิตภัณฑช์ุมชนเชียงแข็ง 

2558 3.00 -  เทศบาลเมืองน่าน 

70
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 
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2558 - 
2562 

4.51 2.00 เทศบาลต าบลดู่ใต ้

41 

โครงการน าร่องธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม (ที่พัก 
ร้านอาหาร ของที่ระลึก) 

2558 - 
2562 

10.00 5.00 อพท. 

42 

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ในบริเวณศาสนสถาน
และโบราณสถานนอกเขตใจ
เมืองน่าน 

2558 - 
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30.00 -  อบจ.น่าน 

43 
โครงการปรับปรุงแหลง่
จ าหน่ายสินคา้และ
ผลิตภัณฑช์ุมชนเชียงแข็ง 

2558 3.00 -  เทศบาลเมืองน่าน 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 71
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

44 

โครงการจัดตั้งหน่วย
ประสานการพฒันาพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 

2558 - 
2562 

15.00 -  อพท. 

46 
โครงการเครือข่ายภาคี
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

2558 - 
2562 

7.50 2.00 อพท. 

47 

โครงการส่งเสริมการน า
พาหนะทีไ่ม่ก่อให้เกิดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมมาให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

2558 5.00 5.00 อพท. 

48 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาเพื่อการบริการ
ท่องเที่ยวและการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ 

2558 - 
2562 

4.00 2.00 อพท. 

49 
โครงการชุมชนนา่อยู่น่า
เที่ยว 

2558 - 
2562 

17.50 5,000,000 อพท. 

50 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 

2559 3.00 -  อพท. 

51 

โครงการพัฒนาบุคลากรใน
ท้องถิ่นเมืองน่านเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน
อย่างยั่งยืน 

2558 - 
2562 

10.00 5.00 อพท. 

52 
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
ริมน้ านา่นเพื่อการท่องเที่ยว 

2558 - 
2562 

40.00 -  
ทม.น่าน และ 

ทต.ดู่ใต ้
72
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 
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2558 - 
2562 

17.50 5,000,000 อพท. 

50 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 

2559 3.00 -  อพท. 

51 

โครงการพัฒนาบุคลากรใน
ท้องถิ่นเมืองน่านเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน
อย่างยั่งยืน 

2558 - 
2562 

10.00 5.00 อพท. 

52 
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
ริมน้ านา่นเพื่อการท่องเที่ยว 

2558 - 
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40.00 -  
ทม.น่าน และ 

ทต.ดู่ใต ้
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

53 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการส าหรับพนักงานและ
ผู้ประกอบการ 

2558 - 
2562 

5.00 3.00 อพท. 

54 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์วัด
สวนตาล 

2558 - 
2559 

30.00 -  เทศบาลเมืองน่าน 

55 

โครงการศึกษาความเปน็ไป
ได้ในการจัดตั้งกองทนุเพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

2558 0.50 0.50 อพท. 

56 
โครงการจัดท ามาตรฐานการ
ลงทุนและการจัดการเพื่อ
การลงทุนที่พักเชิงนิเวศน ์

2558 - 
2562 

1.00 -  อพท. 

57 

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระพุทธรูปไมว้ัดน้ าล้อม 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ชมชน 

2558 1.00 -  
เทศบาลเมืองน่าน 

 

58 

โครงการจดัท าระบบสื่อ
ความหมายเพื่อสรา้งความรู้
ความเข้าใจในการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

2558 - 
2562 

 
15.00 5.00 อพท. 

59 
โครงการปรับปรุงสภาพภมูิ
ทัศน์บริเวณบา้นเรือนของ
ประชาชนในเขตเมืองเก่าน่าน 

2558 - 
2560 -   

เทศบาลเมืองน่าน 

60 

โครงการศึกษาออกแบบการ
บริหารจดัการขยะในพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

2558 - 
2559 -   

อพท. 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 73
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

61 
โครงการศึกษาและพัฒนา
แหล่งผลิตเครื่องมือภูซาง และ
พื้นที่ใกล้เคียง 

2558 - 
2562 20.50 -   

62 โครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานรมิแม่น้ าน่านเพื่อการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ 

2558 - 2559 
45.00 

-   

63 

โครงการจดัท าป้ายการ
ท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เมืองเก่าน่าน 

2558-2560 27.00 -   

 รวมท้ังสิ้น 
2558 - 
2559 2,151.18   

 
3.2 ผลกำรด ำเนินงำนร่วมภำคีเครือข่ำย 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยยึดหลักแนวทางประสานและ
บูรณาการการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม Co - Creation “ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ความส าคัญให้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและยกเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ ใน
การประชุมหารือของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 มีมติให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมมือและสนับสนุน อพท. จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน โดยการแปลงทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเพ่ือสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากแนวคิด Creative Economy และเป็นการเชิญชวนให้เกิด
กระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์และขยายในวงกว้าง โดยมีวิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่ามีชีวิต” ครอบคลุม
พ้ืนที่ 5 ต าบลประกอบด้วย ต าบลในเวียง ต าบลดู่ใต้ ต าบลนาซาว ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน 
และต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื้อท่ีประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร โดย อพท. จัด
กิจกรรมแนะน าพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 มีหน่วยงานและองค์กรที่

2. ผลกำรด�ำเนินงำนร่วมภำคีเครือข่ำย
องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) หรอื อพท. มุ่งมัน่ทีจ่ะพัฒนา

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน โดยยึดหลักแนวทางประสานและบูรณาการการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ภายใต้กระบวนการ 

มีส่วนร่วม Co - Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพื่อพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าความส�าคัญให้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ท่ีต้องการให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

เป็นเครือ่งมอืในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและยกเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี ้ในการประชมุ

หารือของคณะรัฐมนตรเีม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 มีมตใิห้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารการพัฒนา

พืน้ท่ีพเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ในการให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมมอืและสนบัสนนุ อพท. จดัท�าแผนแม่บทและ 

แผนปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน โดยการแปลงทุนทางศิลปะ

วฒันธรรมและภมูปัิญญาเพือ่สร้างรายได้ให้เกดิขึน้จากแนวคิด Creative Economy และเป็นการเชญิชวนให้เกิดกระแส

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และขยายในวงกว้าง โดยมีวิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่ามีชีวิต” ครอบคลุมพื้นที่ 5 ต�าบลประกอบด้วย  

ต�าบลในเวยีง ต�าบลดูใ่ต้ ต�าบลนาซาว ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน และต�าบลม่วงตึด๊ อ�าเภอภเูพยีง จงัหวัดน่าน เนือ้ที่

ประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร โดย อพท. จัดกิจกรรมแนะน�าพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555  

มีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 

                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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ล าดับตาม
ความส าคัญ โครงกำร 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 

รวม
งบประมำณ
ตำมแผน    
(ล้านบาท) 

งบประมำณ
ด ำเนินกำร
จริง (ล้าน

บาท) 

หน่วยด ำเนินกำร 

53 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการส าหรับพนักงานและ
ผู้ประกอบการ 

2558 - 
2562 

5.00 3.00 อพท. 

54 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์วัด
สวนตาล 

2558 - 
2559 

30.00 -  เทศบาลเมืองน่าน 

55 

โครงการศึกษาความเปน็ไป
ได้ในการจัดตั้งกองทนุเพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

2558 0.50 0.50 อพท. 

56 
โครงการจัดท ามาตรฐานการ
ลงทุนและการจัดการเพื่อ
การลงทุนที่พักเชิงนิเวศน ์

2558 - 
2562 

1.00 -  อพท. 

57 

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระพุทธรูปไมว้ัดน้ าล้อม 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ชมชน 

2558 1.00 -  
เทศบาลเมืองน่าน 

 

58 

โครงการจดัท าระบบสื่อ
ความหมายเพื่อสรา้งความรู้
ความเข้าใจในการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

2558 - 
2562 

 
15.00 5.00 อพท. 

59 
โครงการปรับปรุงสภาพภมูิ
ทัศน์บริเวณบา้นเรือนของ
ประชาชนในเขตเมืองเก่าน่าน 

2558 - 
2560 -   

เทศบาลเมืองน่าน 

60 

โครงการศึกษาออกแบบการ
บริหารจดัการขยะในพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

2558 - 
2559 -   

อพท. 

รวมทั้งสิ้น 2558-2559 2,151.18
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เมืองเก่าน่านให้เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมบนรากฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานได้ว่า “น่าน” เป็นที่ตั้ง

ชุมชนสมัยประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัย มีแหล่งโบราณสถานท่ีทรงคุณค่าอยู่เป็นจ�านวนมาก อาทิ เมืองเก่าน่าน  

เวียงพระธาตุแช่แห้ง ก�าแพงเมืองและประตูเมืองโบราณ แหล่งโบราณคดีชุมชนนาซาว แหล่งเตาเผาโบราณบ่อสวก  

ซึ่งถือเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ส�าคัญและมีความเป็นของแท้ด้ังเดิมอย่างย่ิง ส�าหรับหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

ร่วมลงนามในครั้งนั้น รวม 18 หน่วยงาน 

อพท. และภาคเีครอืข่ายการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน ร่วมกนัด�าเนนิโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) โดย มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ให้เกิดผลส�าเร็จท้ังในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่ง

แวดล้อม สรุปได้ตามแผนภาพต่อไปนี้

ภาพ แสดงการด�าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ด้านเศรษฐกิจ

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่เหลือง 

 “คุ้ม...เจ้า”

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โฮงเจ้าฟองค�า

• กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน แหนมริมทาง

• กลุม่วสิาหกจิชมุชน สามล้อถบีเมอืงน่าน 

• กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน�้าอ้อยบ้านป่าคา

• กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านซาวหลวง

• กลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านต้าม

ด้านเศรษฐกิจ

สร้างรายได้และ

กระจายรายได้ สู่ชุมชน

เจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพื่อการท่องเที่ยว

• แบรนด์น่านเน้อเจ้า 

• road show ท้ังในและต่างประเทศ 

• kios 

• พัฒนาต่อยอด 

• จัดหาช่องทางการตลาด 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 75



ภาพ แสดงการด�าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ด้านสังคมและวัฒนธรรม

• เมนูการท�าแกงสนัด

• เมนูไข่งามงอน

• เมนูแกงผักเชียงดา

 ใส่ปลาย่าง 

• เมนูไส้เมี่ยงน�้าอ้อย 

• เมนอูอร์เดร์ิฟหนุม่บ้านนา

• เมนูไก่ทอดมะแขว่น 

• เมนูหลาบบอน 

• เมนูแกงอะหยิอะเยาะ

ด้านสังคม
และวัฒนธรรม

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ

ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นผ่าน

กระบวนการเรียนรู้

รวมถึงการอนุรักษ์

บ้านเก่า

อาคารเก่า

• จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์อาคาร

เก่าและเผยแพร่ความรู ้ 

จากอาคารเก่า ผ่านนิตยสาร

แป้นเกล็ด

• สืบสานหรือฟื้นฟูวัฒนธรรม

ประเพณี การตกีลองปจูาเรอื

เอกลักษณ์น่าน 

• บูรณะตึกรังษีเกษมโรงเรียน

น่านคริสเตียนศึกษา

• พฒันาเส้นทางรถรางเชือ่มกบั

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

• จดัตัง้ชมรมเครอืข่ายเยาวชน

คน อพท. น่าน หรือ DNYC 

กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 

Creative 
Tourism

• กิจกรรมการท�าตุงค่าคิง

• กิจกรรมการท�าโคม 

มะเต้าบ้านโคนค�า 

• กจิกรรมแกะสลกัพระไม้

วัดมหาโพธิ

• กจิกรรมปักผ้าหน้าหมอน

• กจิกรรมจกัสานตาแหลว 

สานม้าและสานกระต่าย

กิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงอาหาร
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ภาพ แสดงการด�าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ด้านสิ่งแวดล้อม

3. ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประชำชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่ำน่ำน
เพื่อให้ได้รับข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน อพท. ได้ส�ารวจข้อมูลความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านทั้ง 5 ต�าบลโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มเป้า

หมายคือ หัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 1,375 คน จาก 13,861 ครัวเรือน แบบไม่เจาะจงโดยกระจายตามสัดส่วนของ

จ�านวนครัวเรือนในแต่ละต�าบล ต�าบลละร้อยละ10 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด ในเดือนพฤศจิกายน 2562 การเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนเมืองเก่าน่านตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2556 - 2560) ผลการศึกษา พบว่า

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูใ้ห้ข้อมลู เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามในเขตพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่านทัง้ 5 ต�าบล  

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยกระจายตามสัดส่วนของแต่ละต�าบลอย่างน้อยร้อยละ10 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด  

รวมทั้งสิ้น 1,375 คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�านวน 1,353 ชุด ด้านเพศ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 64.20 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.70 ด้านอายุ พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น

ไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.20 รองลงมาคืออายุมากกว่า 51-60 ปี ร้อยละ 30.20 ถัดมาคืออายุ 41-50 ปี ร้อยละ 

19.40 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 9.20 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 3.60 สุดท้ายคืออายุต�่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ร้อยละ 1.50  

มีอายุเฉลี่ยคือ 54.27 ปี 

• หนองน�้าครก

• ชมุชนน่าอยูน่่าเทีย่ว

 หาดหินสวยน�้าใส

• ปรบัภมูทิศัน์บรเิวณ

 ใจเมืองน่าน

• ปรับปรุงภูมิทัศน์

 วัดพระธาตุเขาน้อย

ด้านสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการ

• Green Hotel

• Green Office

• ผลิตภัณฑ์และ

 บรรจุภัณฑ์

การท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

• Low Carbon Tourism

• ปรับปรุงพาหนะท้องถิ่น

• แอ่วม่วนใจ๋ ใส่ใจสิง่แวดล้อม

ภูมิทัศน์

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ด้านสถานภาพ พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.10 รองลงมาคือ

หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 15.40 และสถานภาพโสด ร้อยละ 13.20

ด้านการศกึษา พบว่าผูใ้ห้ข้อมลู มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษามากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 

44.30 รองลงมาคอืมธัยมศกึษา/ปวช. ร้อยละ 26.60 ถดัมาคอืระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 17.70 อนปุรญิญา 

ร้อยละ 5.60 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.60 และอื่นๆ ร้อยละ 2.10

ด้านอาชีพ พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว  

ร้อยละ 15.70 ถัดมาคืออื่น ๆ  ร้อยละ 13.70 แม่บ้าน ร้อยละ 10.50 รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.10 

พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 3.80 สุดท้ายคือนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 2.30

ด้านรายได้ พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีรายได้ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.10  

รองลงมาคือรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.80 ถัดมาคือรายได้ 20,001-30,000 บาท  

ร้อยละ 6.90 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 2.10 สุดท้ายคือมากกว่า 40,000 บาท ร้อยละ 1.70  

รายได้เฉลี่ย 11,578.01 บาท

ต�าแหน่งหน้าที่ในชุมชน พบว่าผู้ให้ข้อมูลไม่มีต�าแหน่งหน้าที่ชุมชน ร้อยละ 53.10 รองลงมาคือ 

เป็นสมาชิกชมรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มOTOP กลุ่มมัคคุเทศก์  

กลุ่มโฮมสเตย์ ฯลฯ ร้อยละ 25.10 ถัดมาคือเป็นผู้น�าชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หรือต�าบลและเป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวระดับชุมชน ร้อยละ 10.60 เป็น 

คณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ร้อยละ 1.80 สุดท้ายคือเป็นคณะกรรมการพัฒนา 

ด้านการท่องเที่ยวระดับอ�าเภอ ร้อยละ 1.30

ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับอาชีพด้านการท่องเที่ยว พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีเพื่อนหรือคนรู้จัก 

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.20 รองลงมาคือไม่มีความสัมพันธ์

เกีย่วข้อง ร้อยละ 30.60 ถดัมาคอืเป็นผูป้ระกอบการซึง่เป็นอาชพีหลัก ร้อยละ 8.90 เป็นเจ้าหน้าทีห่รอืผู้น�า

ชมุชนทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการท่องเทีย่ว ร้อยละ 8.27 มีคนในครอบครัวประกอบอาชพีทีเ่กีย่วข้องกบั

การท่องเทีย่ว ร้อยละ 6.80 สดุท้ายคอืเป็นอาชพีรอง เช่น การท�าโฮมสเตย์ การท�าของทีร่ะลกึฯลฯ ร้อยละ 2 
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2. การมีส่วนร่วมและทัศนคติเกี่ยวกับการที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน พบว่ามี 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเคยกระท�าบ้าง โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้

จากการสอบถามพบว่ามีการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุง ตกแต่งคุ้มบ้าน ค่าเฉลี่ย 

1.22 การมชีมุชนน่าอยูม่ากขึน้กว่าเดมิ เช่น ชมุชนมกีารจดัภมูทิศัน์ให้สวยงาม การปรบัปรงุสาธารณปูโภค 

ค่าเฉลี่ย 1.22 การช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน ค่าเฉลี่ย 1.16 การมีส่วนร่วมรับรู้ ได้แก่  

การรับรู้ รับทราบการด�าเนินการโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 1.06 การได้พัฒนา

ตนเอง เช่น ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย 1.00 การมีส่วนร่วมคิด ได้แก่  

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 0.93 การช่วยสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ค่าเฉล่ีย 0.79 การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 

จากการพัฒนาการท่องเที่ยวคือ การได้มีรายได้จากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น รายได้จาก

โฮมสเตย์ ขายของ ค่าเฉลี่ย 0.77 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 0.74 การเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นการพัฒนาการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 0.70  

การเป็นคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 0.58 

3. ทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน

ทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 อันดับแรกเห็นว่าควรมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ในชุมชนของท่านต่อไป ค่าเฉลี่ย 3.95 ท่านมีความยินดีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน พร้อมที่จะ 

ปฏิบัติตนต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่ทุกคนที่มาเยือน ค่าเฉลี่ย 3.89 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในชุมชน 

ของตนเองท่ีได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัด ค่าเฉลี่ย 3.88 และน้อยท่ีที่สุดเห็นว่าท่านรู้สึกว่า

ชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ตั้งแต่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ค่าเฉลี่ย 2.02 นักท่องเที่ยว 

มีส่วนท�าลายความสงบสุขของชุมชน เช่น จราจรติดขัด เกิดความวุ่นวาย เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน ค่าเฉลี่ย 2.00 ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกแย่ เศร้า เบื่อหน่าย หดหู่ สิ้นหวังวิตกกังวล

กับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน ค่าเฉลี่ย 1.53 ตามล�าดับ 

4. การบริการที่รองรับนักท่องเที่ยว ภาคเอกชนและสาธารณูปโภคภาครัฐ

การบริการที่รองรับนักท่องเท่ียว ภาคเอกชนและสาธารณูปโภคภาครัฐ ใน 3 ล�าดับแรกเห็น

ว่ามีความพร้อมคือ ความคล่องตัวของการจราจร ค่าเฉลี่ย 1.85 สภาพถนน /เส้นทาง ค่าเฉลี่ย 1.80  

น�้าประปา ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1.77 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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4. ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตำมแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนเมืองเก่ำน่ำน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2556 - 2560)
ผลการด�าเนนิการส�ารวจความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วภายหลงัสนิสดุแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่อง

เที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ทั้ง 5 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลในเวียง ต�าบลดู่ใต้ ต�าบลนาซาว ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมือง

น่าน และต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง  โดยกระจายตามสัดส่วนของแต่ละต�าบลอย่างน้อยต�าบลละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 

500 คนแบบไม่เจาะจง ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ�านวน 477 ฉบับ อันจะเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมือง

เก่าน่าน ผลการศึกษา พบว่า

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

 1.1  ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูใ้ห้ข้อมลู เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเก่า

น่านทั้ง 5 ต�าบล สรุปผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.90  

รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.90 ด้านอายุ พบว่านักท่องเที่ยวมีอายุ 21 - 30 ปีมากที่สุด  

คดิเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาคอือายตุ�า่กว่า 20 ปี ร้อยละ 21.80 ถัดมาคอือาย ุ31 - 40 ปี ร้อยละ 19.90  

อายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 11.30 อายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 8.60 สุดท้ายคืออายุมากกว่า 60 ปี ร้อย

ละ 3.60 มีอายุเฉลี่ยคือ 31.91 ปี

 1.2  ด้านการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

44.90 รองลงมาคือมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 25.60 ถัดมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 14 

อนุปริญญา ร้อยละ 8 ประถมศึกษา ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 0.40

 1.3 ด้านอาชีพ พบว่าพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือรับราชการ/

รฐัวสิาหกจิ ร้อยละ 21.40 ถดัมาคอืนกัท่องเทีย่วมอีาชีพนกัเรยีน/นักศกึษา ร้อยละ 15.70 ธรุกจิส่วนตวั  

ร้อยละ 14.30 

 1.4 ด้านรายได้ พบว่านักท่องเที่ยวมีรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001 - 20,000 บาท มากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 21.60 เท่ากัน รองลงมาคือรายได้ 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 16.40 ถัดมา

คือรายได้มากกว่า 40,000 บาท ร้อยละ 7.30 และรายได้ 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 5.50  

มีรายได้เฉลี่ย 25,814.01 บาท
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 1.5 ด้านภูมิล�าเนา พบว่านักท่องเที่ยวมีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.50  

รองลงมาคือจังหวัดน่าน ร้อยละ 10.50 ถัดมาคือจังหวัดแพร่ ร้อยละ 9.40 จังหวัดเชียงใหม่  

ร้อยละ 9.20 โดยแสดงในตารางดังนี้

2. ข้อมูลด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว

ด้านการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจ�านวน 1-5 ครั้ง  

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ 6 - 10 ครั้ง ร้อยละ 23.70 สุดท้ายคือมากกว่า 10 ครั้ง ร้อยละ 11.90  

จ�านวนครั้งเฉลี่ย 8.65 ครั้ง 

ข้อมูลประเภทการเดินทาง ยานพาหนะ เป้าหมายการเดินทาง วันที่ต้องการเดินทาง แหล่งข้อมูล 

สถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

การเดินทาง นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากับกลุ่มเพ่ือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาคือมากับ

ครอบครัว/ญาติพี่น้อง ร้อยละ 18 ถัดมาคืออื่นๆ ร้อยละ 11.90 มากับครอบครัวและเพื่อน ร้อยละ 11.70 มาคนเดียว 

ร้อยละ 2.70 และมากับบริษัททัวร์ ร้อยละ 1.90 จ�านวนบุคคลร่วมเดินทาง เฉลี่ย 11.19 คน

ชนดิของยานพาหนะทีใ่ช้ในการเดนิทาง พบว่านกัท่องเทีย่วนยิมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดนิทางมากทีส่ดุคดิเป็น 

ร้อยละ 56.70 รองลงมาคือรถเช่าเหมาเอง ร้อยละ 12.80 ถัดมาคือจักรยานยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 9.90 รถบัสหรือรถตู้ 

บริษัทน�าเที่ยว ร้อยละ 8.80 อื่นๆ ร้อยละ 7.50 และรถโดยสารประจ�าทาง ร้อยละ 3.40

ในการเดินทาง นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางหลักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.90  

รองลงมาคอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วหนึง่ของการเดนิทางครัง้นี ้ร้อยละ 39.20 ถดัมาคอืเป็นจดุแวะพกัระหว่างการเดนิทาง ร้อยละ 

8.40 และเป็นทางผ่าน 4.40 นกัท่องเท่ียวไม่เคยเดนิทางมาท่องเทีย่วยงัจงัหวดัน่าน ร้อยละ 60.00 เคยเดนิทางมาท่องเทีย่ว  

ร้อยละ 36.50 จ�านวนครั้งเฉลี่ยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 2.52 ครั้ง

ช่วงวันท่ีมาเท่ียว พบว่านักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์  

ร้อยละ 41.30 รองลงมาคือช่วงวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ ร้อยละ 36.10 ถัดมาคือช่วงวันหยุดเทศกาลที่ติดต่อกัน  

ร้อยละ 14.30 และอื่น ๆ ร้อยละ 4

ช่องทางที่ท�าให้รู้จักชุมชนแห่งน้ี พบว่านักท่องเท่ียวรู้จักชุมชนแห่งนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

59.10 รองลงมาคือเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ร้อยละ 54.30 ถัดมาคือโทรทัศน์ ร้อยละ 12.20ป้ายบอกทาง ร้อยละ 6.90 

หนังสือ นิตยสาร ร้อยละ 6.70 โบชัวร์ ร้อยละ 6.50 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 2.90 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.80

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง 1 วัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.20  

รองลงมาคือ 3 วัน ร้อยละ 18.40 ถัดมาคือ 2 วัน ร้อยละ 16.40 6 วัน ร้อยละ 8.60 4 วัน ร้อยละ 5.70 5 วัน ร้อยละ 

5.20 7 วัน ร้อยละ 2.90 10 วัน ร้อยละ 1 15 วัน และ 12 วัน ร้อยละ 0.20 จ�านวนวันเฉลี่ย 2.85 วัน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 70.40  

รองลงมาคอื 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 2.30 ถดัมาคอืมากกว่า 40,000 บาท ร้อยละ 1.25 และ 20,001-30,000 บาท 

ร้อยละ 0.80 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,317.41 บาท โดยแสดงในตาราง ดังนี้  

กิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 

1. กิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 

จากผลการส�ารวจพบว่านกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วใน 5 ต�าบล เห็นว่ากจิกรรมทางการท่องเทีย่วด้านธรรมชาติ 

มคีวามดงึดูดใจให้มาท่องเทีย่วเมอืงเก่าน่านในระดบัปานกลาง และมคีวามพงึพอใจ ทวิทศัน์และบรรยากาศทางธรรมชาติ  

ค่าเฉลี่ย 4.31 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.20 และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

ค่าเฉลี่ย 4.16 

2. กิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

จากผลการส�ารวจพบว่านกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเท่ียวใน 5 ต�าบล เหน็ว่ากิจกรรมกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ด้านวฒันธรรม มคีวามดงึดดูใจให้มาท่องเทีย่วเมอืงเก่าน่านในระดบัปานกลาง และมคีวามพงึพอใจ งานเทศกาลประเพณี

ชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.01 และจากการสัมภาษณ์ผู้มาเยือน พบว่า ประเพณีที่โดดเด่นของเมืองเก่าน่านคือ การแข่งเรือ 

ในแม่น�า้น่าน และประเพณทีีเ่กีย่วข้องกบัพทุธศาสนา เช่น ประเพณหีกเป็งนมสัการองค์พระธาตแุช่แห้ง (ไหว้สาพระธาตุ 

แช่แห้ง) เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีตในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน6(เหนือ) เจ้าผู้ครองนครน่านทุกยุค 

ทุกสมัยปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอมา พร้อมด้วยข้าราชการบริพานจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง โดยจะจัดขึ้น 

ในวันขึ้น 9 ค�่า เดือน 4 จนถึงวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 4 ของทุกปี มีการฉลองสมโภชและมหรสพในงาน ได้แก่ งานด้าน 

ศาสนพิธี อาทิเช่น เจริญพระพุทธมนต์หลวงสวดมนต์ตั๋น เป็นประจ�าทุกคืน เจริญพระพุทธมนต์สวดเบิก เป็นประจ�า 

ทุกคืน เวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเจ้าภูเพียง  อัญเชิญน�้าสรงและผ้าทิพย์ห่มองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียง การแสดง 

พระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก (ภาคพายัพ) ส่วนงานด้านมหรสพ ได้แก่ ประกวดตีกลองปูจา กลองแอว ประกวด 

การแห่ครัวตาน และขบวนแห่แต่ละชุมชนของต�าบลม่วงต๊ึด อ�าเภอภูเพียงและแต่ละอ�าเภอ ประกวดโคมแขวน  

บอกไฟขึ้น บอกไฟดอก การแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนและอ�าเภอ

3. สิ่งอ�านวยความสะดวก และการบริการที่รองรับนักท่องเที่ยว ภาคเอกชน /ชุมชน และสาธารณูปโภค

ภาครัฐ

จากผลการส�ารวจพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน 5 ต�าบล เห็นว่าสิ่งอ�านวยความสะดวก  

และการบรกิารทีร่องรับนกัท่องเทีย่ว ภาคเอกชน/ชุมชน และสาธารณปูโภคภาครฐั พบว่ามค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัเพยีงพอ  

โดยเรียงตามล�าดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ น�้าประปา ค่าเฉลี่ย 2.14 ไฟฟ้า/แสงสว่าง ค่าเฉลี่ย 2.10 ธุรกิจ 

ที่พักแรมแบบเอกชน เช่น โรงแรม รีสอร์ท ค่าเฉลี่ย 2.07 

ความรู้สึกแออัดเกี่ยวกับการที่มีนักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

เป็นการส�ารวจค่าคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วจากการท่องเทีย่วโดยชมุชน ในพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

เมอืงเก่าน่านตามแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน ทั้ง 5 ต�าบลสามารถรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying  

Capacity) ได้หรือไม่ จากการสรวจความเห็นพบว่าพื้นที่เมืองเก่าน่านยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่ายังไม่รู้สึกแออัดเลย
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1. ค่าคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจ�านวนนักท่องเที่ยว

ผลการส�ารวจจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน 5 ต�าบล พบว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นว่ามีจ�านวน 

นักท่องเที่ยวที่ตรงกับที่คาดหวัง/จ�านวนพอๆ กับที่คาดหวังมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.30 รองลงมาคือน้อยกว่าที่คาด

หวัง ร้อยละ 31.40 ไม่ได้คาดหวังอะไร ร้อยละ 21.80 และมากกว่าที่คาดหวัง ร้อยละ 10.90

ความรู้สึกแออัดจากนักท่องเที่ยวข้างเคียง พบว่านักท่องเที่ยวมีความรู้สึกไม่แออัดเลยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

81.60 รองลงมาคือแออัดปานกลาง ร้อยละ 14.50 และแออัดมาก ร้อยละ 0.80 ส่วนจ�านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดเท่าที ่

ยอมรับได้หรือต้องการให้มีภายในชุมชน พบว่านักท่องเท่ียวต้องการให้มีนักท่องเท่ียวกี่คนก็ได้ คิดเป็นร้อยละ 73.20  

รองลงมาคือต้องการให้มีนักท่องเที่ยวไม่เกิน 1 คนในระยะรัศมีโดยรอบ ร้อยละ 22.40 โดยแสดงได้ตามตารางต่อไปนี้

โดยสรุป พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.90 มีอายุเฉลี่ยคือ 31.91 ปี แต่แนวโน้มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งที่เดินทางมาเองกับเดินทางมากับครอบครัว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ๋มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด  

คดิเป็นร้อยละ 44.90 มีอาชีพเป็นพนกังานบรษัิทเอกชนมากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคอืรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

ร้อยละ 21.40 ถัดมาคือนักท่องเที่ยวมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 15.70 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 14.30 และเป็น 

ที่น่าสังเกตว่ามีผู้ระบุอาชีพเพิ่มเติมคือ เกษียณอายุ และการท�างานอิสระ (freelance) เป็นจ�านวนมาก มีรายได้เฉลี่ย 

25,814.01 บาท ส่วนภูมลิ�าเนาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 15.50 รองลงมาคือจังหวัดน่าน 

(ต่างอ�าเภอ) ร้อยละ 10.50 ถัดมาคือจังหวัดแพร่ ร้อยละ 9.40 จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 9.20

ข้อมลูทางด้านการเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศ พบว่านกัท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศจ�านวน  

1-5 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ 6 - 10 ครั้ง ร้อยละ 23.70 สุดท้ายคือมากกว่า 10 ครั้ง  

ร้อยละ 11.90 จ�านวนครั้งเฉลี่ย 8.65 ครั้ง โดยนิยมเดินทางมากับกลุ่มเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมา

คือมากับครอบครัว/ญาติพี่น้อง ร้อยละ 18 ชนิดของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง พบว่านักท่องเที่ยวนิยมใช้รถยนต์

ส่วนตัวในการเดินทางมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.70 

นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดน่านถือเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางหลักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.90 และยัง 

ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดน่าน ร้อยละ 60.00 เคยเดินทางมาท่องเที่ยว ร้อยละ 36.50 ซึ่งในจ�านวนที่เดินทาง 

มาซ�้านั้น เฉลี่ยเคยมาแล้ว 2.52 ครั้ง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ช่วงวันที่มาเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 

สุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ ร้อยละ 41.30 รองลงมาคือช่วงวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์  

ร้อยละ 36.10 ถัดมาคือช่วงวันหยุดเทศกาลที่ติดต่อกัน ร้อยละ 14.30 ช่องทางที่ท�าให้รู้จัก

ชุมชนแห่งนี้ พบว่านักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนแห่งนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

59.10 รองลงมาคือเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ร้อยละ 54.30 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเดนิทางท่องเทีย่วในพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน พบว่านกัท่องเทีย่ว 

นิยมเดินทาง 1 วัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.20 แต่โดยเฉลี่ยทั้งหมดแล้ว คือ 2.85 วัน

และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยสูงถึง 5,317.41 บาทต่อคน 

ส�าหรับ กิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยว พบว่านักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน 5 ต�าบล เห็นว่า

กิจกรรมทางการท่องเท่ียวด้านธรรมชาติ มีความดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน 

มีความพึงพอใจ ทิวทัศน์และบรรยากาศทางธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย 4.31 แหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติในชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.20 และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ค่า

เฉลี่ย 4.16 ส่วนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม มีความดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว 

เมืองเก่าน่านและมีความพึงพอใจ งานเทศกาลประเพณีชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.01 และจากการ

สมัภาษณ์ผูม้าเยอืน พบว่า ประเพณทีีโ่ดดเด่นของเมอืงเก่าน่านคอื การแข่งเรอืในแม่น�า้น่าน 

และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น ประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง 

(ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และการบริการที่รองรับนักท่องเที่ยว ภาคเอกชน /

ชุมชน และสาธารณูปโภคภาครัฐ พบว่านักท่องเท่ียวเห็นว่ามีความเพียงพอ ท้ังด้าน 

น�้าประปา ไฟฟ้า/แสงสว่าง และธุรกิจที่พักแรมแบบเอกชน เช่น โรงแรม รีสอร์ท ใน

ส่วนความรู้สึกแออัดเกี่ยวกับการที่มีนักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 

ตามขีดสามารถรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying Capacity) พบว่า พื้นท่ี 

เมืองเก่าน่านยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่า 

ยังไม่รู้สึกแออัดเลย และจ�านวนนักท่องเที่ยวมากท่ีสุดเท่าท่ียอมรับได้หรือต้องการให้

มีภายในชุมชน พบว่านักท่องเที่ยวต้องการให้มีนักท่องเที่ยวกี่คนก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
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จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม นักท่องเที่ยวมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับความแออัดเป็นเฉพาะจุด 

เช่น บริเวณใจเมืองน่านซึ่งมีศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญคือ วัดภูมินทร์ วัดช้าง

ค�้า ข่วงเมือง(โดยเฉพาะวันที่มีถนนคนเดิน)และพิพิธภัณฑ์สถานเมืองน่าน ซุ้มลีลาวดี ซึ่ง

จะมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมากในบางช่วงเวลา และควรมีการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวใน

ช่วงแออัด นอกจากนี้ ผู้มาเยือนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านในลักษณะที่ต้องการแสวงหา 

การท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ (Experience Tourism) มีเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

โดยยินดีจ่ายเงินให้กับค่าประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเรียนรู้งานหัตถกรรมพื้นบ้าน การท�า

ตุงก้าคิง การท�าโคมมะเต้าถวายเป็นพุทธบูชา การเรียนรู้ตัวเมืองล้านนา การท�าเครื่องปั้น 

ณ แหล่งเตาเผาโบราณบ่อสวก การทอผ้า รวมถึง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปาสุ่มไก่ 

การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน กิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม 

ที่ต่อยอดมาสู่ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อันจะสนับสนุนอัตลักษณ์ของชุมชน 

ในการก้าวไปสู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประเภท งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

โดยสรุปแล้ว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้บูรณาการแผนงาน/โครงการและด�าเนินการตามแผน 

แม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2556 - 2560) ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประกอบด้วย 2 อ�าเภอ 5 ต�าบล ได้แก่ 

อ�าเภอเมืองน่าน ประกอบด้วย ต�าบลในเวียง ต�าบลบ่อสวก ต�าบลนาซาว ต�าบลดู่ใต้ และ 

ต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียงเมืองเก่าน่านได้รับการอนุรักษ์พัฒนาตาม มติคณะรัฐมนตรี 

เมือ่วนัที ่20 กันยายน 2548 ทีม่เีจตจ�านงค์ให้ความคุ้มครองพืน้ทีเ่มอืงมรดกส�าคัญของชาติ

ในบรเิวณใจเมอืงน่านและพืน้ทีบ่างส่วนของจงัหวดัน่าน ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

ท่ีมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยค�านึงถึงการอนุรักษ์ความเป็นของแท้ดั้งเดิมควบคู ่

ไปกับการพฒันามาตรฐานการบรกิารด้านการท่องเทีย่วในระดบัสากล แม้ว่าหลายโครงการ 

ยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ภาคการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่โครงการที่ด�าเนินการ 

ไปแล้วบางส่วนมีผลให้ชุมชนมรีายได้เพ่ิมขึน้จากการท่องเทีย่วโดยชุมชน มกีารกระจายรายได้

สูค่รวัเรอืนอย่างแท้จริง และทรพัยากรด้านการท่องเท่ียว ท้ังศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงได้รับการสืบสาน รักษา และอนุรักษ์

ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม เมืองเก่าน่านได้รับการพัฒนา 

อย่างมีทิศทาง การท่องที่ยวโดยชุมชนเกิดความยั่งยืนมีมาตรฐานในระดับสากลท�าให้ 

เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกระดับ แผนงานโครงการได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณ ทั้งตาม Function (ระดับกระทรวง/หน่วยงาน) Area (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนอืตอนบน 2 / แผนพัฒนาภาคเหนือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) และ Agenda 

ระดับนานาชาติ UNESCO ได้มีการน�าหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสามารถมาเป็น 

กรอบในการสร้างองค์ความรู้ ต่อยอดประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของชุมชนเมืองเก่าน่านได้

เป็นอย่างดี ท้ังน้ี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) หรือ เป็นองค์กรต้นแบบการน�าเกณฑ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบ ซึ่งรวมท้ังพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 

ต�าบลของจงัหวดัน่าน เพือ่ให้แหล่งท่องเทีย่วมรีะบบการบรหิารจัดการทีม่มีาตรฐาน ชมุชน

ท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเพือ่ให้ผลประโยชน์จากการท่อง

เที่ยว กระจายสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีตัวชีวัดความส�าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม  

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 85



5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชน 2. ด้านการจดัการเศรษฐกิจ 

สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน  

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  

5. ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

อพท. และภาคีเครือข่ายมุงหวังว่า แผนงาน / โครงการตามแผนแม่บทการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 - 2570) ของภาค ี

เครอืข่ายการพฒันาในทกุระดบั ทัง้ Function (ระดบักระทรวง/หน่วยงาน) Area (จงัหวดั/

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาภาคเหนือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

และ Agenda จะท�าให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนรรมจังหวัดน่านได้รับการขับเคล่ือน

ไปสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมาตรฐานการบริการและการบริหารจัดการในระดับสากล 

ได้รับการยอมรับจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 

Council Criteria) หรอื GSTC ในการยกระดบัการพฒันาตามเกณฑ์การพฒันาการท่องเทีย่ว 

อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ได้รับการรับรอง 

จากยูเนสโกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The UNESCO Creative Cities  

Network: UCCN) ในปี พ.ศ.2564 และแหล่งท่องเทีย่วเป้าหมายได้รบัรางวลัและมาตรฐาน

แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and 

Award) หรือ Sustainable Destinations ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้จังหวัดน่าน สามารถ

ใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการสร้างรายได้และกระจายรายได ้

อย่างทั่วถึง และคาดการว่าจังหวัดน่านจะมีอัตราการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวถึง 

ร้อยละ 20 หลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ทีค่าดว่าจะหยดุแพร่เชือ้ในไตรมาสที ่3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากรายงานศนูย์บรหิาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. แถลงการณ์ 

ไม่พบว่าจังหวัดน่านมีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แม้แต่รายเดียว  

ด้วยเหตุผลนี้ จังหวัดน่านจะได้รับความเชื่อถือในระดับสากลและมีขีดความสามารถ

ในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสความเป็นเมืองเก่า ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

ยกระดบัคณุภาพชวิีต สร้างรายได้ใช้กบัชมุชน และส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรกต็าม แม้ในวนัที ่4 มกราคม 2564 ได้มีการแถลงข่าวเกีย่วกับการมีผูต้ดิเช้ือ 

โควิค19 จ�านวน 1คนแล้ว แต่หากจังหวัดน่านสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ย่อมท�าให้  

จดุแขง็ข้อนีย้งัมคีวามโดดเด่นอยูแ่ละยงัเป็นจดุหมายปลายทางทีน่กัท่องเทีย่วต้องการมาเยอืน 

เนือ่งจากมทีรพัยากรทางการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเก่าน่านทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปัตยกรรม

เมืองเก่าท่ีทรงคุณค่า มีเสน่ห์ของวิถีชนบท สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ที่มาเยือนจังหวัดน่าน 
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CHAPTER 4
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1. ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคในกำรพัฒนำ
ผลการขับเคล่ือนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ในส่วนของการทบทวนแผนปฏิบัติการ 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 - 2570) และการจัดการ

พื้นที่ท่องเที่ยว (Zoning) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ส�านักงานพื้นที่พิเศษ 6 และมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน คณะที่ปรึกษาได้มีการด�าเนินโครงการ และท�าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ทางการท่องเทีย่วโดยบรูณาการจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัแนวคิด ทฤษฎแีละงานวชิาการท่ีเกีย่วข้อง การทบทวน 

แผนระดับนโยบายชาติ ระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รวมทั้งผลการศึกษา 

ขดีความ สามารถในการรองรบันกัท่องเท่ียว เกณฑ์การเป็นเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ของ UNESCO ตามเกณฑ์การพัฒนา 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

แล้วน�ามาก�าหนดต�าแหน่งทางการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

จุดแข็งของจังหวัดน่านที่ส่งผลท�าให้นักท่องเท่ียวให้ความนิยมและสนใจมาเยือนโดยเฉพาะในช่วงปีพ.ศ. 2563  

มาน้ี คอื จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่ีไม่มผีูต้ดิเชือ้ไวรสัโควคิ19 จงึถอืว่ามมีาตรการในการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาด

ของโควิค19 อันเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และช่ือเสยีงให้แก่การท่องเทีย่วจงัหวดัน่าน (ค่าเฉล่ีย4.62 SD=0.65) อย่างไรก็ตาม 

แม้ในวนัท่ี 4 มกราคม 2564 ได้มกีารแถลงข่าวเกีย่วกบัการมผีูต้ดิเชือ้โควคิ19 จ�านวน 1คนแล้ว แต่หากจังหวดัน่านสามารถ

ควบคมุสถานการณ์ได้ย่อมท�าให้จดุแขง็ข้อนีย้งัมคีวามโดดเด่นอยูแ่ละยงัเป็นจดุหมายปลายทางทีน่กัท่องเทีย่วต้องการมาเยอืน  

เนื่องจากมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  

ศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปัตยกรรมเมืองเก่าที่ทรงคุณค่า มีเสน่ห์ของวิถีชนบท รวมทั้งในปีพ.ศ.  

เมอืงน่านเป็นแหล่งท่องเทีย่วต้นแบบการพฒันาตามเกณฑ์การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (GSTC) ของสภาการท่องเทีย่ว 

อย่างยั่งยืนโลก และได้รับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ในภาพรวมได้ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก 4.22 

ส่วนสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ด้านจุดอ่อนหรือข้อจ�ากัดส�าคัญพบว่า  

ควรมกีารแก้ไขเร่งด่วนคอื ระบบขนส่งสาธารณะทีย่งัไม่ทัว่ถึงท�าให้เข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วได้ยาก ขาดการเชือ่มโยงโครงข่าย

ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งขาดผู้ให้บริการขนส่ง 

ที่มีการแจ้งอัตราราคาและจุดรับ-ส่งอย่างชัดเจนแก่นักท่องเที่ยว  ในภาพรวมของจุดอ่อนทางการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ 

เมืองเก่าน่านวิเคราะห์ได้ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก 3.51 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

ด้านโอกาสของพืน้ทีพ่เิศษเมืองเก่าน่านทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุดคอื โอกาสของการท่ีองค์การบรหิารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2570 ยกระดับเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO (ค่าเฉลี่ย 4.22 

SD=0.81) รวมท้ัง นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วเมืองรองของรฐับาล และการประกาศเขตพฒันาการท่องเทีย่ว “เมอืงเก่า 

มีชีวิต” ถือเป็นนโยบายภาครัฐที่จะสนับสนุนให้พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านได้รับการพัฒนาที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป  

นอกจากนีพ้บว่าในภาพรวมของสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นโอกาสนัน้มค่ีาเฉลีย่สงูถงึ 4.22 ส�าหรบัอปุสรรคซึง่เป็นปัจจยัภายนอก 

ท่ีมีผลต่อการท่องเที่ยวที่ส�าคัญมากที่สุด คือ ผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการสภาพวิกฤตทั้งด้านสุขภาพ 

และเศรษฐกิจของประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ โควิค19 COVID19 (ค่าเฉลี่ย4.33 SD=0.97)  

โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 

ที่น�าเสนอไปข้างต้นนั้น ถือเป็นข้อบ่งชี้ส�าคัญในการการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการพัฒนาทางการท่องเที่ยว
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ต่อไป โดยได้มีการวิเคราะห์ร่วมกับผลการทบทวนผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมาหรือการวางแผนเดิม  

(Planning) การสร้างกลยุทธ์จากเดิม (Formula)การน�าใปใช้ (Implementation) รวมท้ัง การประเมินผล 

และการควบคุม (Evaluation +Control) ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Strategic  

Management)

2. กำรก�ำหนดต�ำแหน่งในกำรพัฒนำทำงกำรท่องเที่ยว
ส�าหรับ การก�าหนดต�าแหน่งทางการท่องเท่ียว ถือว่าเป็นส่วนส�าคญัต่อการก�าหนดทศิทาง แล้วด�าเนินงานสูก่ารบรรลุ

ความส�าเรจ็ร่วมกันอย่างยัง่ยนื ในการวางแผนยทุธศาสตร์ครัง้นีไ้ด้น�าผลจากวเิคราะห์สภาพ แวดล้อมทัง้ภายใน ภายนอก  

มาวเิคราะห์ TOWS Matrix อนัถกูแบ่งออกมาเป็นสีส่่วนประกอบไปด้วย จดุแขง็จดุอ่อน เข้ากบั โอกาสอปุสรรค การวิเคราะห์ 

TOWS จะช่วยแปลข้อมลูของ SWOT ให้สามารถก�าหนดต�าแหน่งเชงิกลยทุธ์ หรอืยทุธศาสตร์ทีม่กีารน�าเทคนคิเชงิปรมิาณ 

มาใช้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน โดยสรุปแล้วพบว่า การพัฒนาทางการท่องเท่ียวของพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  

ควรใช้กลยทุธ์เชิงรุก (Aggressive –Strategy) กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (Strengths-Opportunities) หรอื (SO Strategy)  

ได้มาจากการน�าข้อมลูการประเมนิสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจุดแข็งและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั ซึง่มค่ีาคะแนนถ่วงน�า้หนกั

สูงสุด (SO Strategy หรือ S=4.37 และ O=4.22) ถือเป็นต�าแหน่งยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก โดยดึงเอาจุดแข็ง 

ที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้โอกาสต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  

ดังภาพต่อไปนี้

ภาพ  ทิศทางการพัฒนาทางการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

(Strengths-Opportunities Strategy)

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 

ทีน่�าเสนอไปข้างต้นนัน้ ถอืเป็นข้อบ่งชีส้�าคญัในการการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการพัฒนาทางการท่องเทีย่วต่อไป  

โดยน�าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งมีค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักสูงสุด  

(SO Strategy หรอื S=4.37 และ O=4.22) โดยสรปุแล้วพบว่า การพฒันาทางการท่องเทีย่วของพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน  

ควรใช้กลยทุธ์เชงิรกุ (Aggressive –Strategy) หรอืกลยทุธ์ จดุแขง็-โอกาส (Strengths-Opportunities ถอืเป็นต�าแหน่ง

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก โดยดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้โอกาสต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 

การท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ที ่ยกตัวอย่างเช่น การพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ ศาสนสถาน

และวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่น ดงึดดูใจให้นกัท่องเทีย่วมาเยอืน  และเกดิกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ในชมุชน

ทีพ่ร้อมน�ามาบรกิารแก่นกัท่องเทีย่วจนเป็นทีย่อมรบัและได้รบัรางวลั เช่น โฮงเจ้าฟองค�า รวมทัง้เสรมิสร้างความเข้มแข็ง 

ในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วต้นแบบการพฒันาตามเกณฑ์การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (GSTC) ของสภาการท่องเทีย่ว 

อย่างยั่งยืนโลก และได้รับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่เน้นพัฒนา 

การท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม และโอกาสของการท่ีองค์การบรหิารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื 

(อพท.) ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 

2570 ยกระดับเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และเมืองท่องเที่ยว Green Destination 

การพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่านทัง้ในด้านแหล่งทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและผลติภณัฑ์ชมุชนท่ีเป็นภมิูปัญญา

และเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น งานศิลปะ หัตถกรรม ผ้าทอบ่อสวก โคมมะเต้าและหัวเรือม่วงตึ๊ด เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก 

เครือ่งป้ันดนิเผา ฯลฯ เพือ่รองรบัโอกาสทางการท่องเทีย่วซ่ึงมเีส้นทางการคมนาคมสะดวกทัง้ทางบกและทางอากาศ สามารถ

เชือ่มโยงได้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  การขยายพืน้ผวิจราจรบนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข101 เป็น 4 ช่องจราจร 

92



จากแยกเด่นชยัจังหวดัแพร่ถึงด่านชายแดนห้วยโก๋น จงัหวัดน่าน ถอืเป็นเส้นทางคมนาคมเชือ่มโยงในภมิูภาคไทย - สปป. ลาว  

และจีน จะส่งผลให้การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่านรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน รวมทั้งในอนาคตอันใกล้นี ้

จะเกิดความร่วมมือและการพัฒนาตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ของรัฐบาลสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนี ซึง่จะเชือ่มโยงโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งและการตดิต่อส่ือสารในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชือ่มโยงเส้นทางรถไฟ

ความเรว็สงูจากเมอืงคนุหมงิของจีนสูท่่าเทยีบเรอือูต่ะเภาของไทย โดยทีส่ถานหีลวงพระบางของสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว จะมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อมายังเมืองหงสา แขวงไซยบุลี ห่างจากด่านชายแดนหัวยโก๋นของจังหวัดน่าน 

เพียง 40 กิโลเมตร

นักท่องเที่ยวมีความมั่นคงในสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน (Loyalty) สูง มีการเดินทางซ�้า  

และผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีโอกาสในการเสนอขายสินค้าและบริการใหม่ๆโดยอยู่บนรากแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม  

เช่น การน�าต�านาน ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม เสน่ห์ของวิถีชนบท ที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ดึงดูดใจให้ 

นกัท่องเทีย่วมาเยอืน หรอืแม้แต่ งานเทศกาลประเพณทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ใน 12 เดอืน เช่น ประเพณแีข่งเรอืเอกลกัษณ์น่าน  

งานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตเุจ้าภเูพยีงแช่แห้ง ประเพณตีกับาตรเทยีน และพฒันากจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ 

ในชุมชนที่พร้อมน�ามาบริการแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน พร้อมทั้งท�าการส่ือสารทางการตลาด 

โดยผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of things) 

การพฒันากลไกในการขบัเคลือ่นทางการท่องเทีย่ว ควรเน้นการบรูณาการร่วมกนัทกุภาคส่วนและการมส่ีวนร่วม

อย่างเข้มแขง็ของภาคภีาครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาสงัคม ซึง่อาศยันโยบายทัง้ระดบัจงัหวัด 

ภมูภิาคและประเทศ ทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการพฒันาด้านการท่องเทีย่วเชงิสร้าง สรรค์และวฒันธรรมร่วมกนั โดยใช้โอกาส

ในด้านการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of things) 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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นอกจากการก�าหนด ยทุธศาสตร์หลกัคอื ยทุธศาสตร์เชงิรกุ (SO Strategies) แล้วนัน้ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า สภาพแวดล้อม

ทางการท่องเทีย่วของพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่านในปัจจัยภายนอกด้านอปุสรรค (Threats) มีค่าคะแนนถ่วงน�า้หนกัสงูถึง 4.10  

ซึง่ถอืเป็นปัจจยัทีค่วรน�ามาวเิคราะห์ร่วมโดยก�าหนดเป็นกลยทุธ์เชงิป้องกนั หรอื ST Strategies (Strengths and Threats 

Strategies) กลยุทธ์ป้องกัน (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�านวยต่อการ 

ด�าเนนิงานพฒันาทางการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะพบว่า ปัจจยัทีม่ค่ีาคะแนนเฉลีย่สงูสดุคอื ผลกระทบจากมาตรการบรหิาร

จัดการสภาพวิกฤตทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ โควิค19 COVID19  

(ค่าเฉลี่ย 4.33 SD=0.97) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ใน แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  

ยทุธศาสตร์ชาติอนัเปน็ผลมาจากสถานการณ์โควคิ19 (แผน Post Covid19(2564-2565)New Normal (2566 - 2567)

Normal (2568 - 2570) ซึง่ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยการท่องเทีย่วมีความสอดคล้องใน 2 ประเด็น ได้แก่ 

• ประเดน็การพฒันา 1 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

• ประเด็นการพัฒนา 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในระยะยาว (Future Growth) ซึ่งเน้นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ

กลยุทธ์เชิงป้องกัน หรือ ST Strategies (Strengths and Threats Strategies) จากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ�านวย 

ต่อการด�าเนนิงานพฒันาทางการท่องเทีย่ว จากสภาพวกิฤตทัง้ด้านสขุภาพและเศรษฐกจิของประเทศจากการแพร่ระบาด

ของเชื้ออุบัติใหม่ โควิค19 COVID19 ที่พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านควรน�ามาปรับใช้คือ การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบที่เป็นจุด

แข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่ง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว

หรือขยายขอบข่าย (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ  แทน 

เป็นการน�าจุดแข็งของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านมาเพื่อตอบโต้อุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดแข็งของจังหวัดน่าน 

อนัเป็นจงัหวดัทีไ่ม่มผีูต้ดิเชือ้ไวรสัโควคิ19 จงึถอืว่ามมีาตรการในการควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของโควคิ19 อนั

เป็นการสร้างความเช่ือม่ันและช่ือเสยีงให้แก่ การท่องเทีย่วจงัหวดัน่าน (ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื 4.62 SD=0.65) ดงันัน้ กลยทุธ์

เชิงป้องกัน ST Strategies ที่ควรด�าเนินการ ได้แก่

1. พร้อมรับ (Cope) โดยมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค19 ในขณะเดียวกัน 

ควรเลือกท�าการสื่อสารโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง เน้นความเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม เมืองเก่าที่ปลอดภัยไร้โควิค19  

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (High End) ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภยั อย่างทัว่ถงึและครอบคลมุ รวมทัง้การส่งเสรมิการจ้างงาน พัฒนาศักยภาพวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

2. ปรับตัว (Adapt) โดยมีการส่งเสริมการสร้างงานและการจ้างงานผู้สูงอายุพร้อมทั้งปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่ม ี

แนวโน้มความต้องการมากขึน้ในอนาคตโดยเฉพาะการน�าการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพมาปรบัใช้เพิม่เตมิสร้างสรรค์ให้เข้ากบั 

การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เช่น การรื้อฟื้นภูมิปัญญาด้านสมุนไพรอันทรงคุณค่าสู่มูลค่า 

ทางการท่องเทีย่วการสร้างแรงจงูใจให้ธรุกจิขนาดใหญ่ช่วย SMEs ส่งเสรมิการระดมทนุ และ สนบัสนนุเครอืข่ายวสิาหกิจ

ชุมชนทางการท่องเท่ียวให้มีความเข้มแข็งขึ้น รวมทั้งการจัดระบบขนส่งสาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี

คณุภาพเพิม่ความหลากหลายให้กบัการท่องเทีย่ว โดยเช่ือมโยงกบับรกิารทางการแพทย์เพือ่เพิม่มลูค่าทางการท่องเทีย่ว

ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

3. เปลีย่นแปลง เพือ่พร้อมเตบิโต (Transform) เป็นการปรบัโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย แรงงานไปยัง

ภาคการผลติทีม่ผีลติภาพสงูกว่า และมรีายได้มากกว่าเดมิ พัฒนากลไกการตดิตามประเมนิผล ปรบัปรุงกฎระเบยีบกฎหมาย

เพือ่แก้ปัญหาและป้องกนัการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม บรูณการระหว่างหน่วยงานเพือ่ลดความซ�า้ซ้อน และ เพิม่ประสทิธภิาพ

การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs และธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยการพัฒนาการ รวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ 

พื้นที่ เพ่ิมศัยภาพและบทบาทหน้าท่ีของท้องถิ่น เน้นที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ  

ให้มุ่งเชิงคุณภาพ มากกว่าปริมาณ
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ส�าหรับการจัดการการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่ หรือการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวได้มีการก�าหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการท่องเท่ียวเมืองเก่าน่านโดยดึงอัตลักษณ์พื้นท่ี

ให้มีความโดดเด่น ดึงดูดใจ จากฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่เป็นจุดดึงดูดด้าน 

การท่องเที่ยวอย่างมาก ในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าน่าน  

และแม่น�้าสาขา ในหุบเขา ทางตะวันออกของภาคเหนือ ประวัติศาสตร์เมืองน่าน เริ่มปรากฎขึ้นราว พ.ศ. 1825 ปัจจุบัน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่ส�าคัญในอดีต  

อาทิ เวียงวรนคร (เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ (เมืองงั่ว) เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้าที่ส�าคัญ 

ของแม่น�้าน่าน ทั้งนี้ยังมีวัดวาอารามที่มีศิลปะอันเก่าแก่อยู่บ้างวัดภูมินทร์ (ภาพกระซิบรักบันลือโลก) วัดพระธาตุแช่

แห้ง เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดน่านขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี อีกทั้ง 

ทางวัฒนธรรม และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองแต่เดิม องค์ประกอบ 

ของจังหวัดน่าน ให้เข้าใจถึงมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

พืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่านนัน้ถอืเป็นศนูย์กลางด้านการเรยีนรู้เมอืงเก่ามชีวีติ โดยเป็นผูถ่้ายทอดความรูด้้านการอนรุกัษ์

และพัฒนา ฟื้นฟูเมืองเก่าให้แก่พื้นที่อื่นๆในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และเมืองเก่าอื่น ๆ  ได้จึงควรมี

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้รองรบัต่อนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเข้ามาพืน้ที ่พืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่านเป็นเมอืงสเีขยีวในหบุ 

ทีเ่ตม็ไปด้วยแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาตอินัแสนงดงาม ทีย่งัคงหลงเหลอืหลกัฐานของแหล่งมรดกวฒันธรรม 

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องที่ที่เป็นต้นแบบของเมืองอื่น ๆ  ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานอย่างการคมนาคมและเส้นทางการคมนาคม โดยการเดนิทางท่องเท่ียวภายในจังหวดัน่านจะมุง่เน้นพฒันาประสทิธภิาพ 

การเชือ่มโยงโครงข่ายคมนาคมกบัจังหวดัข้างเคยีง คอื จงัหวดัแพร่ และจงัหวดัพะเยา และเพิม่ประสทิธภิาพความปลอดภยั

เสน้ทางการเขา้ถึงการท่องเทีย่วด้านชุมชนวฒันธรรม ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพความปลอดภยัทางท้องถนนและเพิม่

การเชือ่มโยงโครงข่ายการท่องเทีย่วเมอืงเก่าให้เช่ือมโยงได้ดมีากขึน้ รวมทัง้การพฒันาคมนาคมเชือ่มโยงไปสูป่ระเทศเพือ่น

บ้านอย่างเช่นการเดนิทางข้ามไปประเทศลาวไปท่องเทีย่วหลวงพระบาง ถอืเป็นการสนบัสนุนการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 

และเข้าถึงสะดวกสบายได้อีกด้วย

โอกาสส�าคัญของการพัฒนาทางการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองเก่าน่านประการหนึ่งคือ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

ของพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วน่าน กบัประเทศเพือ่นบ้าน โดยการใช้กรอบทางด้านความเชือ่มโยงกันทางด้านประวัตศิาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกันทั้งด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการเป็นเมืองพี่เมืองน้องและการส่งเสริมเส้นทาง 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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การท่องเที่ยว 5 เชียง รวมถึงการศึกษาด้านกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนา  

คือ การพัฒนาตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong sub regional-GMS)  

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งหมด 6 ประเทศ คือ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีน (ยูนนาน) และเวียดนาม โดยมีการ

เชื่อมโยงพื้นที่ผ่านการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งพื้นที่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวน่าน เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บน

แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ผ่านทางด่านชายแดนแม่สาย และด่านเชียงของ  

จังหวัดเชียงราย และมีโครงการพัฒนาเส้นทาง R3E หรือ R3A เส้นทาง R3W หรือ R3B และเส้นทางรถไฟแพนเอเชีย 

สายกลางที่พาดผ่านกลุ่มล้านนาตะวันออก จึงท�าใหพ้ื้นที่พื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวนา่น มศีักยภาพและโอกาสในการ

พัฒนาด่านชายแดน ทั้งยังมีการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง)  

และการพัฒนาตามโครงการเมืองพ่ีเมืองน้อง หรือ Sister Cities ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ACMECS  

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยกับจังหวัดหรือเมืองของต่างประเทศ มีบทบาทในการส่งเสริม 

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว กีฬา สังคมและวัฒนธรรม  

รวมท้ังมกีารน�ากรอบทางด้านความเช่ือมโยงกนัด้านประวตัศิาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกัน และกรอบด้านนโยบาย ยทุธศาสตร์ระหว่าง

ประเทศมาบรูณาการเข้ากบักรอบยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และแผนการพฒันาประเทศในระดับต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทีเ่ชือ่มโยงกับประเทศเพือ่นบ้านได้ เพือ่ส่งเสริมเส้นทางการท่องเทีย่ว โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเทีย่วให้สามารถ

เชื่อมโยงพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวน่าน กับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

สร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมความร่วมมือ 

และอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
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ที่มาภาพ  กรมโยธาธิการและผังเมือง(2561) 
 
วิสัยทัศน์ 

จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และจากการบูรณาการทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเมืองเก่าน่าน และให้ความคุ้มครองพ้ืนที่เมืองมรดกส าคัญของชาติ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุมค่า โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างสงบสุขควบคู่กันไปในบริเวณเมือง
เก่าน่านและพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยรอบใน น ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ไว้ว่า 

 “น่ำน เมืองเก่ำที่มีชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน”  
“Living old city with creativity and sustainability”  

ภาพ  แสดงการเชื่อมโยงพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านสู่ระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มาภาพ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2561)
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3. กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแนวทำงในกำรพัฒนำรำยละเอียด 
วิสัยทัศน์

จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และจากการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน 

แผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่านให้บรรลผุลสมัฤทธิใ์นการพฒันาเมอืงเก่าน่าน 

และให้ความคุม้ครองพืน้ทีเ่มอืงมรดกส�าคญัของชาติ เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมให้เกดิการใช้ประโยชน์อย่างคมุค่า 

โดยค�านงึถงึการอนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมและการอยูร่่วมกันของคนในชมุชนอย่างสงบสขุควบคูก่นัไปในบรเิวณ 

เมืองเก่าน่านและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยรอบใน น�ามาสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันไว้ว่า

“น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

“Living old city with creativity and sustainability”

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

เป็นการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความย่ังยืนในการด�าเนินชีวิต  

โดยจดักจิกรรมการท่องเท่ียวอย่างกลมกลนืและสมัพนัธ์กบัประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถต่ีาง ๆ  ในชมุชน ในเชงิ 

ของการเรียนรู้และการทดลอง เพือ่ให้นกัท่องเท่ียวได้ประสบการณ์จากวถิคีวามเป็นอยูข่องชมุชนทีแ่ท้จรงิ โดยมีเป้าหมายว่า 

นกัท่องเทีย่วจะต้องไม่เป็นเพยีงนกัท่องเทีย่ว แต่จะเป็นสมาชกิทีไ่ด้มโีอกาสเข้าไปใช้ชวีติร่วมกนักบัชมุชน (ทีม่า : องค์การ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก)

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(Sustainable Tourism Development)

เป็นกรอบใหญ่ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์และเป็นหลักการ

ส�าคัญของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องไม่ท�าลายคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว  

ทัง้ด้านธรรมชาต ิสังคม วัฒนธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่วและผูเ้ป็นเจ้าของท้องถิน่ในปัจจบุนั 

มีการปกป้อง สงวน รักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลัง โดยการพัฒนาใดๆ จะต้องด�าเนินการภายใต้ขีดความสามารถ 

ในการรองรับของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระบบนิเวศ และการยอมรับและมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น มีการกระ

จายรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่คนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และเปิดโอกาส

ให้ชุมชนหรือคนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการให้บริการ การบริหารจัดการและการลงทุน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ภาพ  แสดงเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน 

ที่มาภาพ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  
ส านักงานพื้นที่พิเศษ ๖ 

 
วิสัยทัศน์ดังกล่าว ยังคงเป้าหมายฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

และปรับปรุงการจัดการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ได้รับการคัดเลือก
เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: 
UCCN) และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตาม
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ให้ได้รับ
รางวั ลและมาตรฐานแหล่ งท่อง เที่ ยวอย่ าง ยั่ งยืนระดับโลก  (The Sustainable Tourism 
Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 ในปี พ.ศ.2563 เพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวให้แก่เมืองน่าน  

 
   แนวทางส าคัญของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน คือ “มุ่งเน้น

กำรกระจำยกิจกรรมกำรท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวข้ำงเคียงเขตเมืองเก่ำน่ำน และใช้ศักยภำพของแม่น้ ำ
น่ำนสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำกิจกรรมใหม่ๆ” โดยเช่ือมโยงกิจกรรมจากศูนย์กลางเมืองเก่าไปยังพื้นที่โดยรอบ  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับการรักษา
ฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเมืองไว้ 
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ผังแม่บทพัฒนำกำรท่องเท่ียว

 
ภาพ  แสดงกรอบแนวคิดของการวางผังแม่บทเมืองเก่าน่าน 

 
 จากกรอบแนวคิดหลักที่มุ่งเน้น กระจายกิจกรรมการท่องเที่ยวจากที่เคยกระจุกตัวอยู่เฉพาะเขต
เมืองเก่าน่าน ให้กระจายออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพข้างเคียง สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวรองให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเพิ่มระยะเวลาพ านักในเมืองเก่าน่านให้นานขึ้น กระจายรายได้จากกิจกรรม
ท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนข้างเคียงอย่างเสมอภาค น าสู่แนวคิดการวางผังแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งก าหนดแนว
ทางการพัฒนาตามกลุ่มกิจกรรมดังนี้ 
 

 เขตศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวหลัก 
กลุ่มกำรท่องเท่ียวทำงประวัติศำสตร์เมืองเก่ำ (ใจเมือง และพระธำตุแช่แห้ง) 

  
  (1) พ้ืนที่เมืองเก่ำน่ำน จากการศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ใจเมืองน่านเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์โดยเป็นประตู่สู่ล้านนาเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่มี
ความสมบูรณ์ และมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น ก าแพงเมืองและ วัด ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
บทบาทและแนวทางการพัฒนา ในปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ มีโครงการและกิจกรรมจ านวน
มากเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว แต่จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับปรุงระบบเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถราง ทางจักรยาน หรือทางเท้า 

วิสัยทัศน์ดังกล่าว ยังคงเป้าหมายฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงการจัดการบริการ

ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก  

(The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ทีต่�าบลในเวยีง อ�าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ให้ได้รับรางวัล 

และมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award)  

หรือ Sustainable Destinations Top 100 ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว 

ให้แก่เมืองน่าน 

แนวทางส�าคญัของการพฒันาด้านการท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน คอื “มุง่เน้นการกระจายกจิกรรม 

การท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียงเขตเมืองเก่าน่าน และใช้ศักยภาพของแม่น�้าน่านสร้างโอกาสในการพัฒนา 

กิจกรรมใหม่ ๆ” โดยเช่ือมโยงกิจกรรมจากศูนย์กลางเมืองเก่าไปยังพื้นที่โดยรอบ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม 

การท่องเท่ียวทีห่ลากหลาย ทัง้ทางด้านธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม ควบคูก่บัการรักษาฐานนกัท่องเทีย่วกลุม่ประวตัศิาสตร์

ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเมืองไว้

ภาพ  แสดงกรอบแนวคิดของการวางผังแม่บทเมืองเก่าน่าน

ผังแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว

จากกรอบแนวคิดหลักที่มุ่งเน้น กระจายกิจกรรมการท่องเท่ียวจากที่เคยกระจุกตัวอยู่เฉพาะเขตเมืองเก่าน่าน  

ให้กระจายออกไปยงัแหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพข้างเคยีง สร้างการรับรู้แหล่งท่องเทีย่วรองให้เป็นทีรู้่จกัมากข้ึน กระตุ้น

ให้นกัท่องเทีย่วเพิม่ระยะเวลาพ�านักในเมอืงเก่าน่านให้นานขึน้ กระจายรายได้จากกิจกรรมท่องเทีย่วไปสูช่มุชนข้างเคียง

อย่างเสมอภาค น�าสู่แนวคิดการวางผังแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งก�าหนดแนวทางการพัฒนาตามกลุ่มกิจกรรมดังนี้

 เขตศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลัก

 กลุ่มการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองเก่า (ใจเมือง และพระธาตุแช่แห้ง)

 1. พื้นที่เมืองเก่าน่าน จากการศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ใจเมืองน่านเป็นเมืองที่มีความส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์โดยเป็นประตู่สู่ล้านนาเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท่ีมีความสมบูรณ์  

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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และมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น ก�าแพงเมืองและ วัด ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ บทบาทและแนวทาง 

การพัฒนา ในปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ มีโครงการและกิจกรรมจ�านวนมากเพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเที่ยว แต่จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับปรุงระบบ

เดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถราง ทางจักรยาน หรือทางเท้า ที่มีร่มเงา การปรับปรุงแหล่งโบราณ

สถานหรือสถานที่พักผ่อนเหมาะสมน่าใช้งาน และการเพิ่มร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. พืน้ที่เวยีงพระธาตแุชแ่ห้ง เปน็แหลง่มรดกวฒันธรรมทีส่�าคญัตอ่คนเมอืงน่าน และสถาปตัยกรรมศลิปกรรม

ที่มีความสมบูรณ์แสดงถึงความเป็นศิลปะล้านนา พ้ืนที่เวียงพระธาตุแช่แห้งเคยมีคูน�้าและคันดินที่เป็นคูเมืองและ 

ก�าแพงเมืองส่วนใหญ่่ถูกท�าลายไปเกือบหมด เหลือเพียงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องที่ที่มีเฉพาะเมืองเดียว อัน

ได้แก่ พระธาตุแช่แห้ง ที่ตั้งอยู่่บนยอดภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งเป็นศูนย์์กลางของเมืองเดิมมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์

และมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร บทบาทและแนวทางการพัฒนา เนื่องจากบริเวณย่านพระธาตุแช่แห้งมีขนาดพื้นที่ 

ในการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงเล็กน้อย และถึงแม้ว่าจะมีเส้นทางสายหลักและสายย่อยที่สามารถเข้ามา 

ในพื้นท่ี แต่ท้ังนี้ต้องย้อนกลับไปทางเส้นทางเดิม ท�าให้การพัฒนาในพื้นที่ต้องสร้างกิจกรรมหรือสิ่งดึงดูดให้คนเข้ามา 

ในพื้นท่ีและสามารถอยู่ในพื้นที่ได้นานมากขึ้น หรือพัฒนาและส่งเสริมพ้ืนท่ีบริเวณนี้ให้เป็นพ้ืนท่ีต่อเนื่องเพ่ือเชื่อมโยง

การท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

 เขตพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลัก หรือกลุ่มการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

 ได้แก่ หนองน�้าครก วัดศรีบุญเรือง (เส้นทางประวัติศาสตร์และวิถีงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (โคมมะเต้า, 

หัวเรือ) และชุมชนดู่ใต้วิถีเกษตรริมน�้าน่าน

 1. อบต.ม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของเมืองเก่าน่าน เป็นย่านเกษตรกรรมที่มีชุมชน 

ดั่งเดิมตั้งถ่ินฐานเกาะกลุ่มเป็นหมู่บ้านตามแนวแม่น�้าน่าน ผสมผสานกับบ้านพักอาศัยและพาณิชยกรรมที่เกาะ

กลุ่มตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 จนถึงวัดพระธาตุแช่แห้ง ซ่ึงควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง 

ใจเมอืงน่าน และวดัพระธาตแุช่แห้ง ทีส่ามารถดงึดดูใจนกัท่องเท่ียวให้มาเยือนในพ้ืนท่ีโดยพัฒนาทรพัยากรการท่องเท่ียว

ส�าคัญ ได้แก่ หนองน�้าครก ภูมิทัศน์ริมแม่น�้าน่านฝั่งภูเพียง วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมชุมชนบ้านตึ๊ด ชุมชนศรีบุญเรือง 

พื้นที่เกษตรกรรมริมแม่น�้าน่าน บทบาทและแนวทางการพัฒนา ในปัจจุบันมีบทบาทเป็นชุมชนชนบทเกษตรกรรม 

ที่รองรับการขยายตัวจากเขตเมืองเก่า มีวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ

การยอมรับในระดับจังหวัด ดังนั้นจึงมีแนวคิดการพัฒนามีกลุ่มเป้าหลักหลักคือ นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ การท่องเที่ยว

เชิงเกษตรกรรมควบคู่กับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน น�ามาสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ เช่น ลานกิจกรรม

ชุมชนวัดศรีบุญเรือง(ริมแม่น�้าน่าน) เพื่ออเนกประสงค์ทั้งงานประเพณีแข่งเรือ การออกก�าลังกาย และประเพณีส�าคัญ

อื่น ๆ ศูนย์เรียนรู้งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น โคมมะเต้า การปรับปรุงหนองน�้าครก การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว 

แม่น�้าน่าน ปรับปรุงระบบทางสัญจรในเขตชุมชน และถนนพุทธบูชา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168) และใช้รถราง

น�าเที่ยวระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงเข้ากับเขตเมืองเก่า 

 2. ชุมชนบ้านดอนมูล ต�าบลดู่ใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของเมืองเก่าน่านในพื้นที่ 

ของเทศบาลต�าบลดูใ่ต้ จุดเด่นท่ีควรมกีารพัฒนาต่อยอดคอื การท�าเกษตรรมิแม่น�า้น่าน การท�างานหตัถกรรม และอาหาร

พื้นถิ่น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่ส�าคัญและเป็นจุดเด่นคือ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพญาวัด ก�าแพงเมือง

เก่าน่านฝั่งใต้ ซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวส�าคัญ

บทบาทและแนวทางการพัฒนา ในปัจจุบันมีบทบาทเป็นย่านรองรับกิจกรรมการพักผ่อนตากอากาศและการ

ขยายตวัของภาคธรุกิจการค้า เช่น ห้างสรรพสนิค้า และโครงการพักอาศยัในรปูแบบบ้านจัดสรร มแีนวคดิพฒันาเป็นย่าน

พักผ่อนส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบสงบเงียบ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี

ความสมบรูณ์ของเขาน้อยและพืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นต้นทนุส�าคญั เป็นประตสููเ่มอืงเก่าน่านด้วยการปรบัปรงุภมูทิศัน์ถนน
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สายหลักของเมืองคือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ให้มีเอกลักษณ์ของเมืองเก่า และเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับ

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพญาวัด ก�าแพงเมืองเก่า และวัดเขาน้อย ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

ย่านสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบรถรางไฟฟ้า ทางจักรยาน เข้ากับพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเก่าน่าน 

 เขตพื้นที่บริการและนันทนาการ “ย่านใหม่” เช่น หลังเทศบาลเมือง 

 เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมือง ประกอบไปด้วย

 1. พื้นที่ตอนเหนือของเขตเมืองเก่าน่านในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองน่าน ซ่ึงเชื่อมโยงกับ อบต.ผาสิงห์  

มีสถานท่ีส�าคัญ ได้แก่ สนามบินน่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (หลังเทศบาลเมืองน่าน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

เป็นทีต่ัง้ของย่านพาณชิยกรรมของเมอืงบรเิวณถนนสมุลเทวราช มแีหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์และศลิปวฒันธรรม 

เช่น วัดสวนตาล วัดพระเกิด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 2. พื้นที่ตอนใต้ของเขตเมืองเก่าน่านในพื้นที่ต�าบลดู่ใต้ ซึ่งเชื่อมกับต�าบลไชยสถาน และต�าบลนา

ซาว ปัจจุบันเป็นย่านที่มีโรงแรมและสถานตากอากาศจ�านวนมาก เช่น โรงแรม โอโชน ปาร์ค น่าน ศศิดารา รีสอร์ท  

โรงแรมน่านเขาน้อย

บทบาทและแนวทางการพัฒนา ในปัจจุบันมีบทบาทเป็นย่านพาณิชยกรรมหลัก แหล่งพักอาศัย และสถาน

ที่ราชการของเมือง มีแนวคิดพัฒนาเพื่อดึงดูดกิจกรรมจากกลุ่มนักท่องเท่ียวช่ืนชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  

ศิลปวัฒธรรม กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่ืนชอบความสะดวกสบายในเมือง โดยใช้ศักยภาพของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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(เทศบาลเมืองน่าน) เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ โดยก�าหนดให้รถบัสจอดบริเวณลานจอดรถที่ก�าหนดและใช้

ระบบขนส่งขนาดเบา เช่น รถรางไฟฟ้า จักรยาน หรือ เดินเท้า เข้าเขตเมืองเก่าหรือเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 

แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดปัญหามลภาวะในเขตเมือง แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่น ลดปัญหาแรงสั่นสะเทือนของรถ 

ขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อโครงสร้างโบราณสถาน นอกจากนั้นจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะเป็นรถไฟฟ้ารับส่งนักท่องเที่ยว 

จากสนามบนิและสถานีขนส่งมายงัศนูย์บริการท่องเท่ียว แนวทางนอกจากมปีระโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมแล้วยังเป็นกจิกรรม

ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน 

จากแนวคิดดังกล่าวจะน�ามาสู่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางสัญจรสายส�าคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเดินเท้า เช่น ถนนผากอง ถนนมหายศ ถนนสุมลเทวราช ถนนอนันตฤทธิเดช และแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ เช่น  

วัดสวนตาล วัดพระเกิด วัดมงคล พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้และแหล่งเรียนรู้ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) เป็นต้น

 เขตพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาการท่องเทีย่ว ได้แก่ ต�าบลบ่อสวก ต�าบล นาซาว ซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดี

  ธรรมชาติและเสน่ห์วิถีพื้นบ้าน ได้แก่ เตาเผาโบราณ ผ้าทอ สปาสุ่มไก่ เป็นต้น

การจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่นั้น เป็นแนวคิดที่

พัฒนามาจากหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

โดยการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องที่ด�าเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความร่วมมือ 

เกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร โดยใช้ประโยชน์ของท�าเลท่ีตั้งของทรัพยากร 

การท่องเที่ยวที่มีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงขึ้น มีเส้นทางท่องเที่ยว 

เชื่อมโยงกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และบูรณาการปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม  

สิ่งอ�านวยความสะดวก บริการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสาร และผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้นเพื่อสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นานขึ้นและมีการใช้จ่าย

มากขึ้นด้านการท่องเท่ียวจะเน้นไปที่การวางแผนรองรับการท่องเที่ยวกระแสหลัก และการเตรียมพ้ืนท่ีในอนาคตเพ่ือ

สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อการท่องเที่ยวโดยต้องการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อเสริมศักยภาพของพื้นที่ และมีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวน่าน 

ได้ก�าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่เป็นแนวทางการพฒันาพเิศษ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น 8 ประเภท ดังนี้

1. ที่ดินประเภทส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และเมืองเก่า (สีน�้าตาลอ่อน)- ภายในเขต 

เมืองเก่าน่าน และ พระธาตุแช่แห้ง 

2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว  สีแดง)

3.  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและการอยู่อาศัย (สีส้มทแยงขาว)

4. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ( สีเหลือง )

5. ที่ดินประเภทโล่งนันทนาการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม - (สีเขียวอ่อน)

6. ที่ดินประเภทเกษตรกรรม- (สีเขียว) 

7. ที่ดินประเภทโล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม - (สีฟ้า)

8. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์- (สีเขียวอ่อนทแยงขาว) 
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                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
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ภาพที ่8.6 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  

ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 
 

ภาพ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ภาพที่ 8.6 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  

ต าบลนาซาว อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 
 

ภาพ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

ต�าบลนาซาว อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน
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 1. ที่ดินประเภทส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และเมืองเก่า -สีน�้าตาลอ่อน

 ในบรเิวณเมอืงเก่าน่าน และพระธาตแุช่แห้งมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นพืน้ท่ีส่งเสริมการท่องเทีย่วทางประวติัศาสตร์ 

และศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ท้องถิน่  เมอืงเก่า และอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยร่วมกบัการบรกิารทางด้านการท่องเท่ียว 

ในพื้นท่ีกลางเมือง และการบริการการท่องเที่ยวแก่ชุมชนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การพาณิชยกรรม  

การอยูอ่าศยั การหตัถอตุสาหกรรม หตัถกรรม  การท่องเทีย่ว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านัน้ เว้นแต่เป็นการใช้ประโยชน์

ทีด่นิมาก่อนโดยชอบด้วยกฎหมาย การก่อสร้างอาคารแทนอาคารท่ีมอียู่เดมิให้ด�าเนนิการได้ในกรณท่ีีเกิดจาก สาธารณภยั 

โดยการก่อสร้างต้องมีความสูงและขนาดของอาคารเท่าเดิมประเภทนี้ยกเว้นในน้ีห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ 

ตามที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. โรงงานทุกจ�าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

2. คลงัน�า้มนั สถานทีเ่กบ็รกัษาน�า้มนั ลกัษณะทีส่าม สถานบีรกิารน�า้มนัประเภท ก สถานบีรกิารน�า้มนัประเภท 

ข สถานีบริการน�้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน�้ามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานี

บริการน�้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจ�าหน่าย 

3. คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง 

4. เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 

5. สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสสุานและฌาปนสถาน เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างแทนฌาปนสถาน

ที่มีอยู่เดิม 

6. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

7. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 

8. จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 

9. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

10. การติด ตั้ง หรือก่อสร้างป้ายโฆษณาเพื่อการค้าที่มีขนาด ๕ ตารางเมตรขึ้นไป 

11. สถานีขนส่งสินค้า 

12. สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืออุตสาหกรรม

13. การเก็บสารเคมีอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

14. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร 

15. ก�าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

16. ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

ท่ีดินประเภทน้ี ให้ด�าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร การวัดความสูงของ

อาคารให้วัดจากระดบัพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพืน้ดาดฟา้ ส�าหรับอาคารทรงจั่ว หรือป้ันหยาใหว้ัดจากระดบัพื้นดินทีก่่อสรา้ง

ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้ ล�าคลอง หรือแหล่งน�า้สาธารณะ ให้มท่ีีว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง ตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน�้าหรือ 

การสาธารณูปโภค

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ข) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ค) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของหลังคาเป็นสี น�้าตาลแดง น�้าตาล น�้าตาลอ่อน หรือสีที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 109



(ง) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(จ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิน 0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาว 

ของป้ายไม่เกิน 1.00 เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ฉ) พืน้ท่ีดนิท่ีขออนญุาตจะต้องมพ้ืีนทีว่่างปราศจากอาคารหรือสิง่ปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ทีแ่ปลง

ที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเขตโบราณสถานท่ีมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานตาม 

เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม - (สีแดง)

 มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นพืน้ทีใ่ห้บรกิารทางด้านพาณชิยกรรม สถาบนัการเงนิ การบรหิารธรุกจิ การจ้างงานภาคบรกิาร 

การศกึษา สาธารณสขุ การสาธารณปูโภค การสาธารณปูการ ร่วมกบัการบริการทางด้านการท่องเทีย่วในพืน้ทีก่ลางเมอืง 

และการบริการการท่องเท่ียวแก่ชุมชนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อกิจการตามที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. โรงงานทุกจ�าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ จ�าพวกท่ีก�าหนด 

ให้ด�าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชน 

2. คลังน�้ามันและสถานท่ีเก็บรักษาน�้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น�า้มันเชื้อเพลิง  

เพื่อการจ�าหน่าย 

3. คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลวประเภทห้องบรรจ ุและสถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภทโรงเกบ็ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง 

4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

5. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

6. โรงฆ่าสัตว์

7. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร 

8. ก�าจัดมูลฝอย 

9. ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ให้มีท่ีว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร  

เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง เพื่อการคมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ข) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ค) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของหลังคาเป็นสี น�้าตาลแดง น�้าตาล น�้าตาลอ่อน หรือสีที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ง) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(จ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิน 0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาว 

ของป้ายไม่เกิน 1.00 เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต
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(ฉ) พืน้ท่ีดนิทีข่ออนญุาตจะต้องมพีืน้ทีว่่างปราศจากอาคารหรือสิง่ปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ทีแ่ปลง

ที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเขตโบราณสถานที่มีการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ตามเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(ซ) ท่ีดนิประเภทนี ้ให้ด�าเนนิการหรอืประกอบกจิการได้ในอาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 21 เมตร การวดัความสงูของ

อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส�าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้น

ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ฌ) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้ ล�าคลอง หรอืแหล่งน�า้สาธารณะ ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ัง ตามสภาพ

ธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการ

คมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

 3. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและพาณิชยกรรม- (สีส้มทแยงขาว) 

 มวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นพืน้ทีใ่ห้บรกิารทางด้านพาณชิยกรรม และการอยูอ่าศยั สถาบันการเงนิ การบรหิารธรุกจิ  

การจ้างงานภาคบริการการศึกษา สาธารณสุข การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ และการบริการการท่องเที่ยวแก่

ชุมชนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โฮมเสตย์ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัย ที่ดินประเภทนี้ ห้าม

ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. โรงงานทุกจ�าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ จ�าพวกท่ีก�าหนด 

ให้ด�าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชน 

2. คลังน�้ามันและสถานที่เก็บรักษาน�้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น�้ามันเชื้อเพลิง  

เพื่อการจ�าหน่าย 

3. คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง 

4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

5. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

6. โรงฆ่าสัตว์

7. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร 

8. ก�าจัดมูลฝอย 

9. ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ให้มีท่ีว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง เพื่อการคมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ญ) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ฎ) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ฏ) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของหลังคาเป็นสี น�้าตาลแดง น�้าตาล น�้าตาลอ่อน หรือสีที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ฐ) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 111



(ฑ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิน 0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาว

ของป้ายไม่เกิน 1.00 เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ฒ) พื้นที่ดินที่ขออนุญาตจะต้องมีพ้ืนที่ว่างปราศจากอาคารหรือสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่

แปลงที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ณ) การใช้ประโยชน์ท่ีดนิรมิเขตโบราณสถานทีม่กีารข้ึนทะเบยีนโบราณสถาน ให้มทีีว่่างตามแนวขนานตามเขต

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(ด) ทีด่นิประเภทนี ้ให้ด�าเนนิการหรอืประกอบกจิการได้ในอาคารทีม่คีวามสงูเกิน 21 เมตร การวดัความสงูของ

อาคารให้วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสร้างถงึพืน้ดาดฟ้า ส�าหรบัอาคารทรงจัว่ หรือป้ันหยาให้วดัจากระดบัพืน้

ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ต) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริมฝั่ง ตาม

สภาพธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้าง

เพื่อการคมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

 4. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย– สีเหลือง 

 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการ 

การท่องเที่ยวแก่ชุมชน โฮมเสตย์ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยที่ดินประเภทน้ี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ

กิจการตามที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. โรงงานทุกจ�าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ จ�าพวกที่ก�าหนดให้ 

ด�าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชน 

2 . คลังน�้ามันและสถานที่เก็บรักษาน�้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น�้ามันเชื้อเพลิง  

เพื่อการจ�าหน่าย 

3 . คลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว สถานทีบ่รรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจ ุสถานที ่บรรจกุ๊าซปิโตรเลยีม

เหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง 

4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

5. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

6. โรงฆ่าสัตว์

7. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรและลานตากผลิตผลทางการเกษตร 

8. ก�าจัดมูลฝอย 

9. ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตาม

แนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้น

แต่เป็นการก่อสร้าง เพื่อการคมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ถ) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ท) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ธ) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของหลังคาเป็นสี น�้าตาลแดง น�้าตาล น�้าตาลอ่อน หรือสีที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(น) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต
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(บ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิน0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาวของ

ป้ายไม่เกิน 1.00  เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ป) พืน้ทีด่นิทีข่ออนญุาตจะต้องมพีืน้ท่ีว่างปราศจากอาคารหรือสิง่ปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ท่ีแปลง

ที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ผ) การใช้ประโยชน์ทีด่ินรมิเขตโบราณสถานทีม่กีารขึ้นทะเบยีนโบราณสถาน ให้มทีีว่า่งตามแนวขนานตามเขต

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(ฝ) ทีดิ่นประเภทน้ี ให้ด�าเนินการหรือประกอบกจิการได้ในอาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 15 เมตร การวดัความสงูของ

อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส�าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้น

ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(พ) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้ ล�าคลอง หรอืแหล่งน�า้สาธารณะ ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ัง ตามสภาพ

ธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการ

คมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

 5. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)

 เฉพาะทีดิ่น ซ่ึงเป็นของรฐั ให้ใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่นนัทนาการหรอืเกีย่วข้องกับนนัทนาการ การรกัษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ทีด่นิประเภทนีซ้ึง่เอกชนเป็นเจ้าของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่นนัทนาการ

หรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยวที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน  

และเกษตรกรรมเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ข) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ค) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของหลังคาเป็นสี น�้าตาลแดง น�้าตาล น�้าตาลอ่อน หรือสีที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ง) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(จ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิน 0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาว 

ของป้ายไม่เกิน 1.00 เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ฉ) พืน้ท่ีดนิทีข่ออนญุาตจะต้องมพีืน้ทีว่่างปราศจากอาคารหรือสิง่ปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ทีแ่ปลง

ที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิเขตโบราณสถานทีม่กีารขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน ให้มทีีว่่างตามแนวขนานตามเขต

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(ซ) ที่ดินประเภทนี้ ให้ด�าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงเกิน 6 เมตร การวัดความสูงของ

อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส�าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้น

ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ฌ) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้ ล�าคลอง หรอืแหล่งน�า้สาธารณะ ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ัง ตามสภาพ

ธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการ

คมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 113



 6. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม- (สีเขียว)

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การหัตถ

อุตสาหกรรหัตถกรรม การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�า

หนด ดังต่อไปนี้

1. โรงงานทุกจ�าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ จ�าพวกที่ก�าหนดให้ 

ด�าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชน 

2. คลังน�้ามันและสถานท่ีเก็บรักษาน�้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น�้ามันเชื้อเพลิง  

เพื่อการจ�าหน่าย 

3 . คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลวประเภทห้องบรรจ ุและสถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภทโรงเกบ็ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง 

4. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

5. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ การอยู่อาศัย และมี

พื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

6. สถานีขนส่งสินค้า 

7. สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืออุตสาหกรรม 

8. ตลาดค้าโคและกระบือ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ข) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ค) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของหลังคาเป็นสี น�้าตาลแดง น�้าตาล น�้าตาลอ่อน หรือสีที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ง) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(จ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิน 0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาวของ

ป้ายไม่เกิน 1.00  เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ฉ) พืน้ท่ีดนิท่ีขออนญุาตจะต้องมพ้ืีนทีว่่างปราศจากอาคารหรือสิง่ปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ทีแ่ปลง

ที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิเขตโบราณสถานทีม่กีารขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน ให้มทีีว่่างตามแนวขนานตามเขต

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(ซ) ทีด่นิประเภทนี ้ให้ด�าเนนิการหรอืประกอบกจิการได้ในอาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 15 เมตร การวดัความสงูของ

อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส�าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้น

ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ฌ) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้ ล�าคลอง หรอืแหล่งน�า้สาธารณะ ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ัง ตามสภาพ

ธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการ

คมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค
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 7. ที่ดินประเภทที่โล่งเการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวฟ้า)

 เฉพาะที่ดิน ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การท่องเที่ยว 

 การบริการการท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็น

เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยวที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน และเกษตรกรรมเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ข) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ค) อาคารที่ก่อสรา้ง ต้องมีสีของหลังคาเปน็สี น�า้ตาลแดง น�้าตาล น�า้ตาลอ่อน หรอืสีทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ง) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(จ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิน 0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาวของ

ป้ายไม่เกิน 1.00 เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ฉ) พืน้ท่ีดนิทีข่ออนญุาตจะต้องมพีืน้ทีว่่างปราศจากอาคารหรือสิง่ปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ทีแ่ปลง

ที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิเขตโบราณสถานทีม่กีารขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน ให้มทีีว่่างตามแนวขนานตามเขต

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(ซ) ที่ดินประเภทนี้ ให้ด�าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงเกิน 6 เมตร การวัดความสูงของ

อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส�าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้น

ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ฌ) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้ ล�าคลอง หรอืแหล่งน�า้สาธารณะ ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ัง ตามสภาพ

ธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการ

คมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค

 8. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน ทแยงขาว)

 เฉพาะที่ดิน ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ป่าไม้ การรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมหรือ

สาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์

ทีด่นิ เพือ่นนัทนาการหรอืเกีย่วข้องกบันนัทนาการ การรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การอยูอ่าศยัประเภท บ้านเดีย่วทีไ่ม่ใช่

การจัดสรรที่ดิน และเกษตรกรรมเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ข) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีหลังคาคลุมอาคาร โดยมีองศาไม่น้อยกว่า 30 องศา

(ค) อาคารที่ก่อสรา้ง ต้องมีสีของหลังคาเปน็สี น�า้ตาลแดง น�้าตาล น�า้ตาลอ่อน หรอืสีทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(ง) อาคารที่ก่อสร้าง ต้องมีสีของวัสดุตัวอาคารเป็นสีขาว เทา หรือสีอ่อน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

(จ) การติดตั้งป้ายที่มีขนาดเกิ น0.50 ตารางเมตร โดยมีความกว้าง ของป้ายเกิน 0.50 เมตร และความยาวของ

ป้ายไม่เกิน 1.00 เมตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 115



(ฉ) พืน้ท่ีดนิท่ีขออนญุาตจะต้องมพ้ืีนทีว่่างปราศจากอาคารหรือสิง่ปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ทีแ่ปลง

ที่ดินรวมที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิเขตโบราณสถานทีม่กีารขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน ให้มทีีว่่างตามแนวขนานตามเขต

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(ซ) ที่ดินประเภทนี้ ให้ด�าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงเกิน 6 เมตร การวัดความสูงของ

อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส�าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้น

ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน

(ฌ) การใช้ประโยชน์ทีด่นิรมิฝ่ังแม่น�า้ ล�าคลอง หรอืแหล่งน�า้สาธารณะ ให้มทีีว่่างตามแนวขนานรมิฝ่ัง ตามสภาพ

ธรรมชาติของแม่น�้า ล�าคลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการ

คมนาคมทางน�้าหรือการสาธารณูปโภค
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การขบัเคลือ่นภายใต้วสิยัทศัน์ “น่าน เมอืงเก่าทีมี่ชวีติอย่างสร้างสรรค์และยัง่ยนื (Living old city with creativity 

and sustainability)” ให้เกิดเป็นรปูธรรมและส�าเร็จผลได้นัน้ จ�าเป็นอย่างย่ิงทีต้่องมีการค�านงึถึงการพฒันาในมิตต่ิาง ๆ  

ทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานและระดับพื้นที่ โดยพบว่ามีแผนงานโครงการที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี จ�านวน 5 ยุทธศาสตร์ 88 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,800 ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีรัฐบาลมอบหมายในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ได้รับมาตรฐานในระดับสากลเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (The UNESCO  

Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

ตามเกณฑ์การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ให้ได้รบัรางวลัและมาตรฐาน 

แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) 

1. เป้าหมาย

เพือ่การบรูณะฟ้ืนฟู และการอนรุกัษ์พ้ืนท่ีเมอืงเก่าน่านให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม แหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ยังคงเป้าหมายฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงการจัดการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่าย 

เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: 

UCCN) และการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีต่�าบลในเวยีง อ�าเภอเมอืงน่าน 

จงัหวดัน่าน ตามเกณฑ์การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโลก (Global Sustainable 

Tourism Criteria: GSTC) ให้ได้รับรางวัลและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and 

Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 ในปี พ.ศ. 2563 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ิมรายได้การท่องเที่ยวให้แก่เมืองน่าน  

ดังน้ัน การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่พิเสษเมืองเก่าน่าน จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายส�าคัญ 

คือ การเป็นเมืองเก่าที่สร้างสรรค์ และมีความยั่งยืน ประกอบไปด้วย  

5 ยุทธศาสตร์ 88 โครงการ
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ตาราง  แสดงงบประมาณตามยุทธศาสตร์/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)
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ตาราง  แสดงงบประมาณตามยุทธศาสตร์/ โครงการ ในแผนปฏิบัตกิาร แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าคะแนน

ความส าคญัเรง่ด่วน 
ความสอดคล้อง งบประมาณ 

(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน  

 1 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานสินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียวตาม
เกณฑ์ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่าน 

4.10 0.65 มาก A1 
A11 

U1 
U2 

46.48 
 
 
 

อพท. 
 
 
 

  1  การพัฒนาการท่องเท่ียวตาม
แนวทาง SDG โดยมุ่งเป้า Green 
Destinations Program 

4.23 0.74 มาก
ที่สุด 

A11 U1     5.3 
  
  

อพท.  
 
  

  2
  

การน าสถานประกอบการที่พัก
เข้าสู่โปรแกรม Green Hotel 

4.15 0.70 มาก A11 U1     4.39 
  อพท.   

  3
  

บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานของสถานประกอบการ 

4.07 0.72 มาก A11 U1 
4.39   

  อพท.   
  4

  
ส่งเสริมผู้ประกอบการน าเท่ียวเข้า
สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ 

4.18 0.72 มาก A11 U1 

   6.6  

อพท. 
  

   
5 

เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียวตาม
เกณฑ์ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเก่าน่าน 

4.27 0.70 มาก
ที่สุด 

A11 U1 
 

    10.8 
 
 
  

อพท.  
 
  

 6 พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเมือง
น่านเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบ
รับรองมาตรฐานการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

4.22 0.73 มาก
ที่สุด 

A11 U1     6.6  อพท. 

 7 พัฒนาเมืองอัจริยะ 
(smart city) 

4.05 0.79 มาก A11 U1 8.4 เทศบาลเมือง
น่าน /อพท./
อบจ.น่าน 

2 โครงการพัฒนากลไกการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

3.52 0.70 มาก A2 U13 
 

41.87 
 
 

อพท. 
 
 

 1 จัดต้ังหน่วยประสานการพัฒนา
พื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 

4.08 0.69 มาก A2 U13 14.5 อพท. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 2 การพัฒนาเครือข่ายภาคี
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนใน
ทุกมิติโดยเฉพาะเครือข่ายธุรกิจ/
ภาคเอกชนทางการท่องเท่ียว 

4.09 0.67 มาก A2 U3 2.1 
 
 
  

อพท. 

 3 พัฒนากลไกการบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

4.10 0.63 มาก A2 U3  6.6  อพท. 

 
 

4 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

4.11 0.74 มาก A2 U11 2.57 อพท. 

 5 พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

3.77 0.82 มาก A2 U3 
U8 

  4  สนง.
พระพุทธศาสนา 

 6 อบรมหลักสูตร Sustainable 
Tourism Training Program 
(STTP)และ Creative Tourism 
แก่ภาคีเครือข่าย 

4.03 0.89 มาก A2 U11 4 อพท. 

 7 การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของชุมชน 

3.97 0.92 มาก A2 U4   8.1 อพท. 
สนง.ท่องเท่ียว
และกีฬา 

3 โครงการศึกษาคุณค่าด้านการ
ท่องเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีพิเศษ
เมืองเก่าน่าน พร้อมท้ังจัดท า
คลังข้อมูลสถานท่ีและทรัพยากร
จังหวัดน่าน 

4.11 0.83 มาก A6 U26 
U27 

11.2 
 
 
 
 
 

 อพท. ,ททท. 
สนง.ท่องเท่ียว
สนง.วัฒนธรรม   
จ.น่าน 
วิทยาลยัชุมชน 

 1 ศึกษาคุณค่าด้านการท่องเท่ียว
ของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่าน 

4.29 0.65 มากที่สุด A6 U26 
 

4.7 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 

 2 จัดท าคลังข้อมูลสถานท่ี 
ทรัพยากรจังหวัดน่านท่ีครบถ้วน
และเป็นเอกภาพ 

4.22 0.66 มากที่สุด A6 U27  6.5  อพท. ,ททท. 
สนง.ท่องเท่ียว
สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 
วิทยาลยัชุมชนฯ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวบนฐานความ
ถูกต้องและยั่งยืน 

4.16 0.69 มาก A14 U26 
 

71 
 
 
 

อบจ. น่าน 
สนง.
ประชาสัมพันธ ์
อพท. /ททท. 

 1 จัดท าสื่อการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้าน
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิง
วัฒนธรรมของเมืองน่าน 

4.37 0.60 มากที่สุด A14 U26 
 

9.7 อบจ.น่าน 

 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียวบนฐานความ
ถูกต้องและยั่งยืน 

4.33 0.62 มากที่สุด A14 U26 
 

4.7 สนง.
ประชาสัมพันธ ์
จังหวัดน่าน 

 3 ส่งเสริมการรับรู้พื้นท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่านท่ีสร้างสรรค์และยั่งยืน 
(UCCN และ GSTC) 

4.24 0.62 มากที่สุด A14 U26 
 

6.5 ททท  
อพท. 

 4 จัดงานออกร้านและงานสัมมนา
ระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเมืองน่าน 

4.08 0.79 มาก A14 U9 
U10 

50.1 อบจ.น่าน 
อพท. 
 

5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฤดู
ท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียว
นอกฤดูกาล 

3.92 0.73 มาก A4 U8 

17.2 

ททท  
อพท. 

 1 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ฤดูท่องเท่ียว 

4.08 0.74 มาก A4 U8 6.6 ททท. 
อพท. 

 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล 4.21 0.69 มากที่สุด A4 U8 10.6 ททท. 

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3.96 0.72 มาก A5 U1 13.2 
 
 

อพท. 
ทสจ.น่าน 

 
 

1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.97 0.71 มาก A5 U1 9.7 อพท. 
ทสจ.น่าน 

 2 การปรับปรุงพัฒนาสถาน
ประกอบการทางการท่องเท่ียว

3.92 0.66 มาก A5 U1 3.5 อพท. 
ทสจ.น่าน 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

124
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

7 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่า
น่าน เพื่อรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือคน
ท้ังมวล และพัฒนาพื้นท่ีการ
สร้างสรรค์ผลงานและแสดงผลงาน
ทางวัฒนธรรมส าหรับคนท้ังมวล 

4.03 0.74 มาก A8 
B2 

U15 
U16 

161.8 
 
 
 
 

อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

 1 ออกแบบและพัฒนาส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียว
เพื่อคนท้ังมวลในพื้นท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่าน  

4.18 0.56 มาก A8 
B2 

U16 100 อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

 2 ออกแบบพื้นท่ีการสร้างสรรค์
ผลงานและแสดงผลงานทาง
วัฒนธรรมส าหรับคนท้ังมวล 

4.15 0.77 มาก A8 
B2 

U15 36.3 อพท. 
สนง.โยธาฯ 

 3 ส่งเสริมอาสาสมัครดูแล
นักท่องเท่ียวสูงอายุ โดยมีการ
จัดต้ังอาสาสมัครดูแล
นักท่องเท่ียวสูงอายุ 

4.00 0.67 มาก A8 
B2 

U15 5.5 อพท. 
อบจ.น่าน 
 

 4 การยกระดับพื้นท่ีเมืองเก่าน่านสู่
การเป็นเมืองท่องเท่ียวเพ่ือคนท้ัง
มวล(ย่านอยู่ดีหรือ Universal 
Design Zone) 

4.19 0.81 มาก A8 U15 
U16 

20 อพท. 
อบจ.น่าน 

8 โครงการก าหนดมาตรการเพื่อการ
ฟืน้ฟู ปกป้อง และอนุรักษ์ทรัพยากร 
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

4.11 0.83 มาก A7 
A9 

U2 
U3 55.08 

 

อบจ.น่าน 
อพท. /ททท 
กรมศิลปากร 

 1 การก าหนดมาตรการเพื่อการ
ฟื้นฟู ปกป้อง และอนุรักษ์ 
ทรัพยากร เพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

4.33 0.77 มากที่สุด A7 
A9 

U2 6.6 กรมศิลปากร 
อบจ.น่าน 

 2 การให้ความคุ้มครองแก่
โบราณสถาน 

4.49 0.70 มากที่สุด A7 
A9 

U2 3.89 กรมศิลปากร 

 3 จัดระบบการติดตามดูแลเพื่อการ
จัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

4.23 0.69 มากที่สุด A9 U2 2.59 อพท. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 4 จัดท ามาตรการสร้างความ
ตระหนักรู้และจิตส านึกแก่
นักท่องเท่ียวในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเท่ียว 

4.27 0.65 มากที่สุด A9 U5 5.0 อพท. 
อบจ.น่าน 

 5 สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

4.10 0.65 มาก A7 
A9 

U3 7.0 อพท. /ททท 
กรมศิลปากร 

 6 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.32 0.68 มากที่สุด A8 U14 30.0 ททท. 
สนง.ขนส่ง 
อพท.  

9 โครงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
ท่ีดินตามการจัดโซนเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเก่าน่านเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน  

4.03 0.76 มาก A7 U15 5.0  อพท/กรม
ศิลปากร 
สนง.โยธา 

10 โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการ
รองรับสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
ของแหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีพิเศษ
เมืองเก่าน่าน 

3.69 0.81 มาก A13 
A12 
A8 

U7 17.5 
 
 
 
 
 
 

สนง.ป้องกันฯ(ปภ.)
น่าน 
สนง.สาธารณสุข 
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ
เทศบาล 
อบต. /อบจ. 

 1 เสริมสร้างการป้องกันภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นท่ี
พิเศษเมืองเก่าน่าน 

3.88 0.80 มาก A12 
A8 
 

U4 3.5 สนง.ป้องกันฯ
(ปภ.)น่าน 
สนง.สาธารณสุข 

 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสาย
ตรวจจักรยานเพื่อยกระดับ
มาตรฐานให้เป็นสากล 

3.87 0.71 มาก A12 
 

U14 3.5 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

 3 การจัดต้ังอาสาสมัครดูแลสถานท่ี
ท่องเท่ียวริมน้ าเพ่ือความ
ปลอดภัยทางน้ า โดยเฉพาะริม
แม่น้ าน่าน 

3.78 0.75 มาก A12 U15 3.5 เทศบาล 
อบต. /อบจ. 

 4 การรณรงค์ประชาชนและผู้มา
เยือนร่วมใจตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยในท้องถนน เช่น สวมใส่

3.74 0.80 มาก A12 U3 3.5 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
อบจ. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

หมวกนิรภัย เมาไม่ขับกลับพร้อม
เพื่อน  

 5 กิจกรรมการจัดต้ังอาสาสมัคร
ป้องกันชุมชน  โดยเฉพาะจัดต้ัง
อาสาสมัครในแหล่งท่องเท่ียว 

4.02 0.83 มาก A12 U3 3.5 เทศบาล /อบต. 
อบจ. 

11 โครงการเสริมสร้างการป้องกันภัย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต
พื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน เช่น ติดต้ัง
กล้อง CCTV 

3.71 0.93 มาก A12 
 

U26 54.7 สนง.ต ารวจ
แห่งชาติ 
อบจ.น่าน 

 1 เสริมสร้างการป้องกันภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นท่ี
พิเศษเมืองเก่าน่าน 

3.86 0.94 มาก A8 U12 4.7 สนง.ป้องกันฯ
(ปภ.)น่าน 
สนง.สาธารณสุข 

 2 พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
โบราณสถาน Light up และ
ไฟฟ้าส่องสว่างพื้นท่ีเมืองเก่าน่าน 
เพื่อความปลอดภัย 

3.91 0.98 มาก A8 U15 50 อบจ.น่าน 

12 โครงการเพิ่มศักยภาพการรับมือภัย
พิบัติในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน 
ได้แก่ 

3.54 0.89 มาก A12 
A13 

U2 17.5 
 
 

สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย(ปภ.)น่าน 

 1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สัญญาณบอกเหตุภัยพิบัติให้แก่
ชุมชนและนักท่องเท่ียว 

3.83 0.92 มาก A12 
A13 

 

U3 3.5 

สนง.ปภ.น่าน 
 

 2 การซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ 
อัคคีภัย, อุทกภัย, แผ่นดินไหว, 
ดินถล่ม และ PM 2.5 แก่
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

3.72 0.93 มาก A12 
A13 

 

U3 7 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย(ปภ.)น่าน 

 3 การติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุภัย
พิบัติในสถานท่ีท่องเท่ียว 

3.64 0.98 มาก A12 
A8 

U3 7 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย(ปภ.)น่าน 

13 โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ช่วยเหลือชีวิตผู้มาเยือน ได้แก่ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการ
ฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการจัดต้ังพร้อมอบรม
การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ใน

3.95 0.70 มาก A13 
A8 

U2 14 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย(ปภ.)น่าน 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญในพื้นท่ีพิเศษ
เมืองเก่าน่าน 

14 โครงการสถานประกอบการใส่ใจเฝ้า
ระวังโรคระบาด เช่น covid-19  

4.43 0.62 มากที่สุด A12 
A8 

U2 9 
สนง.สาธารณสุข 

15 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
ทางด้านการบริหารอาหารให้แก่ผู้มา
เยือน ได้แก่ การ อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร พร้อมท้ังตรวจสอบ
มาตรฐานร้านอาหารในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.94 0.95 มาก A12 U12 8 สนง.สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

16 โครงการพัฒนาระบบ อินเตอร์เนต 
Wifi สาธารณะ 

4.33 0.72 มากที่สุด A14 U28 7.7  เทศบาล /อบต./
อบจ.น่าน 

17 โครงการประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่า
น่าน 

3.55 0.80 มาก A10 
A3 

U12 4 ททท. อพท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ 

18 โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงความ
คิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อเมือง
เก่าน่าน เช่น การพัฒนา 
Application เพื่อให้นักท่องเท่ียวมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเก่าน่าน 

3.59 0.84 มาก A10 
A6 
A3 
 

U3 4 ททท. อพท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ 
 
 

19 โครงการประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการ
ภาคเอกชน (อาทิ ท่ีพัก ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ) ในเขตพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่า
น่าน 

3.90 0.81 มาก A10 
A3 

U3 4 ททท. อพท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ 
 

20 โครงการติดตาม ประเมินผล และ
บรรเทาผลกระทบจากการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว  

3.55 0.87 มาก A3 
 

U3 4 เทศบาล /อบต./
อบจ.น่าน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ 

      

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

21 โครงการปกป้อง ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

3.84 0.78 มาก B5 U1 
24.994 

 
 

เทศบาล /อบต. 
อบจ.น่าน 
สนง.วัฒนธรรม 
 

 1 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
บริหาร (เสวนามรดกน่านสู่มรดก
โลก) 

3.90 0.78 มาก B5 U11 0.194 สนง.วัฒนธรรม 

 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและ ปกป้อง 
ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เพื่อการใช้ประโยชน์
ด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

3.58 0.86 มาก B5 U2 4.7 อพท. 
เทศบาล /อบต. 
อบจ.น่าน 
สนง.วัฒนธรรม 

 3 ศึกษาและพัฒนาแหล่งผลิต
เครื่องมือหินโบราณดอยภูซาง 
และพื้นท่ีใกล้เคียง 

3.67 0.77 มาก B5 U8 20.1 กรมศิลปากร 

22 โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านการท่องเท่ียว พร้อม
ท้ังพัฒนาคุณภาพบริการส าหรับ
พนักงานและผู้ประกอบการ 

3.93 0.69 มาก B2 U8 
14.7 

 
 

 อพท 
สนง.แรงงาน
จังหวัดน่าน 
อพท. 

 1 การฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะ
และพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
ท่องเท่ียว 

4.13 0.71 มาก B2 U8 4.7  อพท 
สนง.แรงงาน
จังหวัดน่าน 

 2 พัฒนาคุณภาพบริการส าหรับ
พนักงานและผู้ประกอบการ 

4.19 0.63 มาก B2 U7 5  อพท 
สนง.แรงงาน
จังหวัดน่าน 

 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร STTP (Sustainable 
Tourism Program) หรือ GSTC
และ UCCN แก่ภาคีเครือข่าย
พื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านสู่การ
น าไปด าเนินการจริง 

4.18 0.75 มาก B3 
B6 

U11 5 อพท. 

23 โครงการส่งเสริมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นใน
แหล่งท่องเท่ียว 

4.33 0.85 มากที่สุด B2 
 

U7 
U11 

161.5 สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชย์ฯ
อพท. 
สนง.อุตสาหกรรม 
จ.น่าน 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 1 การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
(start up) ธุรกิจบริการ
ภาคเอกชนท่ีรองรับนักท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

4.13 0.65 มาก B2 U7 37 สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชย์ฯ 

 2 การสนับสนุนโอกาสคนท้ังมวล
(เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)ได้เข้า
ร่วมมาประกอบอาชีพทางการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว  

4.23 0.69 มากที่สุด B2 U7 39 สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชย์ฯ
อพท. 

 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
และอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

4.21 0.92 มากที่สุด B2 U11 35.5 สนง.อุตสาหกรรม 
จ.น่าน 

 4 การยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ 

4.30 0.72 มากที่สุด B2 U11 40 สนง.อุตสาหกรรม 
จ.น่าน 

 5 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบ
วงจรโดยเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปน่านสู่
ความยั่งยืน 

4.24 0.74 มากที่สุด B2 U11 10 สนง.อุตสาหกรรม 
จ.น่าน 

24 โครงการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียว
ชุมชนอย่างรับผิดชอบและมีธรรมาภิ
บาล 

3.94 0.83 มาก B8 
B9 

U8 
19.7 

 

เทศบาล /อบต. 
อบจ. 

  1 จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยเฉพาะกลุ่มผ้าทอ 
เครื่องเงินและหัตถกรรมงานฝึมือ
พื้นบ้าน 

3.64 0.79 มาก B2 
B9 

U8 9.7 อพท 
สนง.เกษตรฯ 

 2 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 

3.93 0.69 มาก B2 
B8 

U8 10  อพท 
สนง.แรงงาน 
สนง.พัฒนาชุมชน  
สนง.เกษตร 

25 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวน าร่องธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับ

3.93 0.77 มาก B9 
B8 

U7 
U8 
U11 

70.5  เทศบาล อบต. 
อบจ.น่าน 
อพท./ททท. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (ที่พัก 
ร้านอาหาร ของที่ระลึก) 

สนง.พาณิชย์ฯ 

 1 ประสานความร่วมมือและ
เครือข่ายทางการตลาด 

3.95 0.80 มาก B2 
B3 

U8 8.1 ททท. 

 2 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจการ
ท่องเท่ียวอย่างมี            ธรร
มาภิบาลส าหรับผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว 

4.04 0.74 มาก B9 U8 4.7 อพท. 

 3 น าร่องธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (ที่พัก 
ร้านอาหาร ของที่ระลึก)  

4.05 0.77 มาก B8 U7 9.7 อพท. 

 4 การพัฒนาและส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการมีมาตรฐานการ
บริการระดับสากล เช่น SHA และ
การประกวดให้รางวัล  

4.29 0.89 มากที่สุด B9 U11 40 เทศบาล อบต. 
อบจ.น่าน 
สนง.พาณิชย์ฯ 

 5 การศึกษาความต้องการและความ
คาดหวังของชุมชนในการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน 

4.03 0.86 มาก B8 U11 8.0 เทศบาล อบต. 
อบจ.น่าน 
สนง.พาณิชย์ฯ 

26 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ชุมชนท่องเท่ียวโดยกองทุนสาธารณะ
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
กองทุนเยาวชน 

4.20 0.95 มากที่สุด B8 U11 10 อพท. 
สนง.วัฒนธรรม 

27 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบในธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น 
การค้าประเวณี 

4.11 0.75 มาก B7 
 

U11 5.7  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

28 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่า
น่านจากทุกภาคส่วน 

4.12 0.88 มาก B3 U8 4.7  อพท 

29 โครงการพัฒนาจิตส านึกของชุมชน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

4.33 0.74 มากที่สุด B3 
B6 

U11 
13.99 

 

เทศบาล อบต.
อบจ./อพท./ททท 
สนง.วัฒนธรรม /
สนง.ทท.และกีฬา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 1 รณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์
อาคารเก่า 

4.47 0.72 มากที่สุด B3 
B9 

U10 0.47 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 

 2 ประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าน่านเชิงสร้างสรรค์
และยั่งยืน(จัดพิมพ์หนังสือ น่าน
เมืองเก่าท่ีมีชีวิต) 

4.29 0.78 มากที่สุด B9 U10 0.23 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 

 3 พัฒนาจิตส านึกและทัศนคติท่ีดี
ของชุมชนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(เป็นมิตรต่อผู้มาเยือน) 

4.35 0.74 มากที่สุด B4 
B9 

U11 4.7 อพท. 
ททท. 

 4 พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเมือง
น่านเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และการ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

4.45 0.64 มากที่สุด B4 
 

U11 3.59 อพท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา จ.น่าน 

 5 ฝึกอบรมและน าร่องการจัดการ
ท่องเท่ียวแบบสัมผัสวัฒนธรรม
เมืองน่าน  

4.32 0.98 มากที่สุด B4 
 

U12 5 อพท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา จ.น่าน 

30 โครงการพัฒนาระบบติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัดการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่านทุกมิติทางการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

4.03 0.71 มาก B4 
 

U2 

35.9 
 
 
 

อพท. 
อบจ.น่าน 
ททท. 
 

 1 การประมินผลความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่านและรายงานผลต่อ
สาธารณชน 

4.35 0.74 มากที่สุด B4 
 

U11 4.7 

 

อพท. 
ททท. 

 2 การประเมินความคิดเห็นและ
สุขภาพจิตของคนในชุมชน
ท่องเท่ียวด้วยดัชนีความสุข
แห่งชาติ GNH (Gross National 
Happiness) หรือดัชนีความสุข
มวลรวม 

4.02 0.91 มาก B4 
 

U11 3.0 อพท. 
อบจ.น่าน 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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15 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 3 การติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
เขตพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน 

3.89 0.75 มาก B1 
 

U2 14.1  อพท. 
อบจ.น่าน 
 
 
 

   

3.1 ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
เขตพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน 

4.27 0.80 มากที่สุด B1 U2 4.7 

 

 อพท. 
อบจ.น่าน 
 
 
 

   
3.2 ติดตาม ประเมินผลทวีคูณ
(Multiplier Effect)  

4.20 0.98 มากที่สุด B1 U2 4.7  อพท. 
 

  
3.3 ประเมินความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของการท่องเท่ียว 

4.23 0.82 มากที่สุด B1 U2 4.7  อพท. 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสร้างผลประโยชน์
ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

     
 

 

31 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุ่มบ้านพัก
ข้าราชการ (ย้ายป่าไม้) สู่ย่านอดีต
กาลริมน้ าน่านเชิงสร้างสรรค์ 

4.23 0.64 มากที่สุด C1 U15 
 
 

348.2 กรมป่าไม้ 

32 โครงการปรับปรุงหอศิลปวัฒนธรรม
พื้นเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
(ศาลากลางหลังเก่า) พื้นท่ีใช้สอย 
3,100 ตร.ม. และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์    
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง 

4.41 0.60 มากที่สุด C1 U13 290 
 
 
 
 
 
 

อพท. 
 
 
 
 
 
 
 

33 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์บริเวณก าแพงเมืองน่าน คู
เมืองน่าน โดยเฉพาะบริเวณก าแพง
เมือง และวัดไชยมงคล  

4.47 0.86 มากที่สุด C1 U15 163.21 
 
 
 

อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 
 

  1 
โครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์
เขตเมืองเก่าวัดมงคล 
 

4.27 0.80 มากที่สุด C1 U15 34.21 
 

สนง.โยธาฯ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 2 
โครงการออกแบบและปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์บริเวณก าแพงเมือง
น่าน คูเมืองน่าน 

4.22 0.90 มากที่สุด C1 U15 110 สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

 3 

โครงการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน
บริเวณก าแพงเมืองน่าน คูเมือง
น่าน 

4.37 0.78 มากที่สุด C1 U15 19 อพท. 
 
 
 
 

34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขต
เทศบาลเมืองน่าน   (น าสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน) 

4.16 0.92 มาก C1 U23 220 
 
 

เทศบาลเมืองน่าน 
 
 

35  โครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ(เรือนจ าเดิม) 

4.26 4.26 มากที่สุด C1 U13 949.3 
  

กรมราชฑัณฑ์ 

36 โครงการสร้างสรรค์ถนนสายศิลปะ
ด้วยภาพวาดบรรยากาศเมืองเก่าน่าน
เพื่อการท่องเท่ียว Street Art 

4.02 1.05 มาก C1 U2 10 อพท. 
อบจ.น่าน 

37 โครงการประดับตกแต่งแสงสว่าง
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
เวลากลางคืนในเขตเมืองเก่าน่าน 
Night Light  

4.28 0.68 มากที่สุด C1 U6 22.6 
 
 
 

อพท. 
สนง.โยธาฯ 
 
 

38 โครงการออกแบบและปรับปรุง      
ภูมิทัศน์พื้นท่ีมรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของเมืองน่าน 

4.32 0.93 มากที่สุด C1 U15 105 
 
 

สนง.โยธาฯ          
อบจ.น่าน 

 1 

โครงการบูรณะซ่อมแซมอาคาร
ร้อยปี “โอสถสภา”ประวัติศาสตร์
วงการแพทย์ นครน่าน สู่
พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

4.37 0.78 มากที่สุด C1 U15 55 
 
 
 
 

อพท. 
 
 
 
 

 2 

การออกแบบและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรม
ของเมืองเก่าน่าน ย่านหัวเวียงใต้ 
ชุมชนวัดพระเกิด  

4.22 0.76 มากที่สุด C1 U15 50 
 
 
 

อบจ.น่าน 
สนง.โยธาฯ 

39 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกริมน้ าน่านเพื่อ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

4.12 0.85 มาก C1 U17 33.4 อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

40 โครงการปรับปรุงถนนโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นถนนท่ีสวยงาม(scenic 
road) 

4.27 0.65 มากที่สุด C1 U17 99.7 
 

กรมทางหลวง 

41 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
เมือง วรนคร สู่เมืองเก่าน่าน 

4.20 0.87 มาก C1 U15 60 
 
 

อพท. 
สนง.โยธาฯ 

42 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใน
บริเวณศาสนสถานและโบราณสถาน 
ท้ังในและนอกเขตใจเมืองน่าน 
ปรับปรุงเสนาสนะและภูมิทัศน์ของ
วัดเพื่อรองรับการท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 
เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดภูมินทร์ 

4.21 0.70 มากที่สุด C1 U15 75 
 
 
 
 
 
 
 

กรมศิลปากร 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

43 โครงการส่งเสริมงานศิลป์ ดนตรีและ
วรรณศิลป์เมืองเก่าน่านเพื่อการ
ท่องเท่ียววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

4.10 0.84 มาก C1 U23 21 
 
 

อพท. 
อบจ.น่าน 
สนง.วัฒนธรรมฯ 

44 โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์บริเวณบ้านเรือนของประชาชน
ในเขตเมืองเก่าน่านให้เป็นชุมชนน่า
อยู่น่าเท่ียว 

4.27 0.68 มากที่สุด C1 U9 47 
 
 
 

อพท. /อบจ.น่าน 
สนง.โยธาฯ 

45 โครงการจัดต้ังโรงเรียนสานศิลป์น่าน
สู่การสร้างเครือข่ายงาน
ศิลปวัฒนธรรมน่านสู่สากล 

4.13 0.76 มาก C1 U20 7.6 
 

อพท. 
อบจ.น่าน 

46 โครงการออกแบบและก่อสร้างถนน
ในแหล่งท่องเท่ียวให้มีอัตลักษณ์
ท้องถิ่น พื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน 

4.14 0.67 มาก C1 U9 100 อพท. /อบจ.น่าน 
สนง.โยธาฯ 

47 โครงการก่อสร้างทางหลวงสี่ช่อง
จราจรทางเลี่ยงเมืองน่าน (ผ่าน ต.ดู่
ใต้ ต.นาซาว ต.บ่อสวก) 

4.21 0.89 มากที่สุด C1 U9 1,000 
 
 

กรมทางหลวง 

48 โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชนเมือง
เก่าน่านต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย 
กิจกรรมส าคัญดังน้ี 

3.95 0.82 มาก C1 U15 210 อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 1 การออกแบบและก่อสร้าง
ประติมากรรมเสาไฟฟ้า          
เอกลักษณ์ชุมชน(โคมมะเต้า)แบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ บนสะพาน
เชื่อมโยงถึงลานวัฒนธรรมริมน้ า
น่าน วัดศรีบุญเรือง พร้อมท้ัง
จัดท าพิพิธภัณฑ์เรือแข่ง อัต
ลักษณ์ชุมชนริมน้ าน่าน  

3.95 0.85 มาก C1 U6 80 อพท.  
อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 2 การปรับปรุงสถานท่ีจัดแสดงเรือ
แข่ง ริมน้ าน่าน   

3.92 0.93 มาก C1 U6 30 อพท. /อบจ.สนง.
โยธาฯ 

 3 การออกแบบและจัดภูมิทัศน์เพื่อ
กิจกรรมขันโตกริมน้ าน่าน  

4.00 0.96 มาก C1 U6 20 อพท. /อบจ.สนง.
โยธาฯ 

 4 การออกแบบและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ จัดท าเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อ
ย้อนอดีตการล่องเรือ ไหว้พระ
ธาตุแช่แห้งของเจ้าหลวงเมืองน่าน 

3.93 0.95 มาก C1 U6 30 อพท. /อบจ.สนง.
โยธาฯ 

 5 การพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรม
ท่องเท่ียวธรรมชาติวิถีชุมชน 
“หนองน้ าครก”  

4.09 0.95 มาก C1 U1 50 อพท.  
อบจ.น่าน 

49 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชน ต าบลดู่
ใต้ ได้แก่ 

4.05 0.73 มาก C1 U2 101.5 
 
 

อพท. 
สนง.โยธาฯ 

 1 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชน
เกษตรกรรมริมน้ าน่าน เช่น จุด
เรียนรู้ จุดปิกนิคริมน้ าน่าน 

4.04 0.71 มาก C1 U2 20 อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

 2 อนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ต าบลดู่ใต้ 

4.14 0.69 มาก C1 U6 6 อพท./อบจ. 
สนง.วัฒนธรรม  

 3 การปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
วัฒนธรรมหน้าวัดดอนมูล 

4.05 0.72 มาก C1 U15 31 อพท./อบจ. 
สนง.โยธา 

 4 การตกแต่งภูมิทัศน์ในชุมชนด้วย
ไม้มงคล 

4.00 0.65 มาก C1 U23 4 อพท. 

 5 การส่งเสริมอาชีพเช่น การท าของ
ท่ีระลึกจ าหน่ายให้นักท่องเท่ียว 

4.12 0.70 มาก C1 U18 4.5 อพท. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 6 การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวป่ัน
จักรยานชมวิถีเกษตรชุมชนริมน้ า 

4.15 0.67 มาก C1 U14 4 อพท. 

 7 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อสร้างสิ่งดึงดูดใจเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน 

4.07 0.72 มาก C1 U8 13 อพท. 
สนง.เกษตร 

 8 การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว
ล่องเรือแม่น้ าน่าน 

4.14 0.75 มาก C1 U7 3 สนง.วัฒนธรรม  

 9 การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว
เรียนรู้งานฝีมือใบตองเพื่อบูชา 

4.03 0.71 มาก C1 U7 5 อพท. 

 10 การพัฒนาตลาดชุมชน โดยเฉพาะ
กาดผักพื้นบ้านปลอดภัย ชุมชน
เกษตรริมน้ าน่าน 

4.17 0.97 มาก C1 U18 6.5 อพท. 
อบจ.น่าน 

 11 การสืบสานภูมิปัญญาปราชญ์
ชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดดอน
มูล 

4.11 0.90 มาก C1 U6 4.5 อพท. 

50 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชนเมืองเก่า
น่านต าบลบ่อสวก ได้แก่ 

3.80 0.71 มาก C1 U5 107 
 
 

อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 
 

1 การพัฒนาลานวัฒนธรรมบ่อสวก
เชิงสร้างสรรค์ 

4.27 0.65 มากที่สุด C1 U15 30 อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 2 การออกแบบและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สถานท่ีโรงทอผ้าบ้านซาว
หลวง 

3.79 0.07 มาก C1 U15 6 อพท. /อบจ.น่าน 
สนง.โยธาฯ 

 3 การปรับปรุงพื้นท่ีจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านซาวหลวง 

3.83 0.67 มาก C1 U7 
U8 

7 อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 4 การออกแบบและก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอบ้านซาวหลวง 

3.78 0.66 มาก C1 U12 22 อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนแห่ง
ไผ่ และงานจักสานบ้านต้าม เช่น 
พัฒนาจุดเรียนรู้ใหม่ท่ีโรงเรียน
บ้านต้าม 

3.98 0.74 มาก C1 U14 15 อพท. /อบจ.น่าน 
สนง.โยธาฯ 

 6 การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก
เพื่องานจักสานบ้านต้าม เช่น 
เก้าอี้ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

4.07 0.80 มาก C1 U15 
U14 

1 อพท. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิต
น้ าอ้อยโบราณรักษ์โลก เช่น การ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ห้องเก็บ
น้ าอ้อยแบบสูญกาศ  

3.89 0.70 มาก C1 U23 2 อพท. 

 8 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
เชิงอาหารเชฟชุมชน เช่น โรง
เพาะช าพืชพันธุ์ท้องถิ่นท่ีใช้ในการ
ประกอบอาหาร  cooking class 
และอบรมเทคนิคการสอน 

3.91 0.76 มาก C1 U23 5 อพท. 

 9 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
เชิงสมุนไพรสู่ชุมชนท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพบ่อสวก เช่น กลุ่มอุ้มบุญ
สมุนไพร  

3.84 0.68 มาก C1 U25.2 5 อพท. 

 10 การออกแบบและพัฒนาห้องน้ า
ส าหรับคนท้ังมวลในจุดเรียนรู้
ชุมชน  

4.02 0.82 มาก C1 U15 10 อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 11 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ใน
ชุมชนบ่อสวก เช่น การท า
น้ ามันไบโดดีเซล การนวดแผน
โบราณ งานหัตกรรมพ้ืนบ้านเชิง
สร้างสรรค์ 

3.85 0.76 มาก C1 U7 4 อพท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจ.น่าน 

51 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ
สัมผัสเอกลักษณ์ชุมชน ต าบลนาซาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ 

3.58 0.74 มาก C1 U5 55.5 
 
 

อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

 1 การพัฒนาลานวัฒนธรรมนาซาว 
(พื้นท่ี12ไร่) 

3.76 0.71 มาก C1 U7 33 อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 2 การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เชิง
เกษตร เช่น สวนทุเรียน สวนโกโก้  

3.68 0.71 มาก C1 U6 2.5 อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 3 การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ส
ปาสุ่มไก่ 

3.82 0.69 มาก C1 U7 15 อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพบ้านนาซาว เช่น 
สมุนไพรครบวงจร 

3.74 0.91 มาก C1 U6 5 อพท. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

52 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

4.02 0.81 มาก C4 U6 4.0 
 
 
 

อพท.  
อบจ.น่าน 
 
 

53 
โครงการเทศกาลศิลปะพื้นบ้านเมือง
น่านอย่างสร้างสรรค์(NAN Craft 
And Folk Art)สู่สากล 

4.04 0.89 มาก C4 U10 52.0 
 
 
 

อบจ.น่าน 
 
 
 

54 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านแบบ
มีส่วนร่วม เช่น ประเมินความเสี่ยง
ของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
จากผลกระทบของการท่องเท่ียวแล้ว
จัดท ามาตรการเพื่อปกป้องมรดกทาง
วัฒนธรรมแหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี
พิเศษเมืองเก่าน่าน 

4.05 0.75 มาก C4 U3 7.0 สนง.วัฒนธรรม  
จังหวัดน่าน 
อพท. 

55 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
ผ้าทอน่าน  เครื่องเงิน งานหัตถกรรม
งานฝีมือ  

4.05 0.75 มาก C4 U6 40 สนง.วัฒนธรรม  
จังหวัดน่าน 

56 โครงการอนุรักษ์การแต่งกายดั้งเดิม
น่าน 

4.13 0.78 มาก C4 U6 4.0 สนง.วัฒนธรรม 

57 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการ
ท่องเท่ียว 

3.90 0.90 มาก C6 U8 5.0 สนง.พาณิชย์
จังหวัดน่าน 

58 โครงการจัดท าข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว
และการพัฒนาระบบสื่อความหมาย
ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ นักสื่อ
ความหมายชุมชน และ ป้ายบอกทาง 
ป้ายอธิบาย ในพื้นท่ีชุมชน 
โดยเฉพาะ ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก 

3.78 0.66 มาก C5 U8 34.949 อพท.  
สนง.โยธาฯ 
อบจ.น่าน 

 1 พัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมาย
ชุมชนท่องเท่ียว 

4.01 0.80 มาก C5 U19 0.349 
สนง.พัฒนาชุมชน 

 2 จัดท าข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและ
การพัฒนาระบบสื่อความหมายให้
มีประสิทธิภาพ 

4.05 0.80 มาก C5 U25 6.6 อพท. /ททท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเพื่อการ
บริการท่องเท่ียวและการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ 

3.98 0.80 มาก C5 U25 
 

5.0 วิทยาลยัชุมชน
น่าน 
 

 4 การพัฒนาเครือข่ายรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเก่าน่าน 

3.97 0.77 มาก C5 U20 5.0 สนง.วัฒนธรรม  
จ.น่าน 

 5 การพัฒนาส่ือเล่าเรื่องอัตลักษณ์
ชุมชนท่องเท่ียว 

4.05 0.83 มาก C5 U20 18 
อพท 

59 โครงการพัฒนาเครือข่ายรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเก่าน่าน 

3.85 0.69 มาก C4 U25.2 23.2 อบจ.น่าน    
อพท. ททท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวฯ  

 1 
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ท้องถิ่นเมืองน่าน 

3.93 0.69 มาก C4 U15 

19.1 
 

อบจ.น่าน   อปท. 
อพท. ททท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวฯ  

 2 จัดท าระบบสื่อความหมายเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

4.03 0.77 มาก C4 U25.5 4.1 
 
 
 

อบจ.น่าน   อปท. 
อพท. ททท. 
สนง.การ
ท่องเที่ยวฯ  

60 โครงการจัดท ามาตรการสร้างความ
ตระหนักรู้และจิตส านึกแก่
นักท่องเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว 

3.74 0.80 มาก C2 
C3 

U25.3 

60.7 
 
 

อบจ.น่าน 
อปท./อพท. 
 
 

 1 การศึกษาและจัดการการไหลเข้า
ออกของนักท่องเที่ยวและผู้มา
เยือนในเขตเมืองเก่าน่าน 

4.14 0.77 มาก C2 U28 11.1 อบจ.น่าน 
อปท. /อพท. 

 2 การน าผล CC สู่แผนและการ
ปฏิบัติเพื่อรักษาแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมตามความสามารถใน
การรองรับได้ของพื้นท่ี 

4.18 0.83 มาก C2 U25 8 อบจ.น่าน 
อปท./อพท. 

 3 การแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติใน
เครือข่าย UCCN 

4.03 0.76 มาก C3 U25 34.9 อบจ.น่าน 
อปท./อพท. 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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23 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 4 การเสริมสร้างพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวให้มีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

4.19 0.76 มาก C2 U25 6.7 อบจ.น่าน 
อปท./อพท. 

61 โครงการสืบสานธรรมนูญชุมชนสู่
ความยั่งยืน เช่น การมีมาตรการสร้าง
ความตระหนักรู้และจิตส านึกแก่
นักท่องเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว 

4.15 0.70 มาก C3 U12 4.0 
 
 
 
 

อบจ.น่าน 
อปท. 
อพท. 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว  

     

  
62 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพละการใช้พลักงาน
ทดแทนในภาคการท่องเท่ียว เช่น 
ระบบโซล่าเซลล์ 

4.10 0.82 มาก D5 U24 59.7 
 
 
 

อบจ.น่าน 
อปท. 
 
 

  1 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพละการใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคการท่องเท่ียว 

4.03 0.73 มาก D5 U25 41.7 อบจ.น่าน 
อปท. 

  2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด เช่น ระบบ   โซล่าเซลล์ 

4.05 0.70 มาก D5 U2 18 อบจ.น่าน 
อปท. 

63 โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ า
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจการท่องเท่ียว 
 

3.78 0.69 มาก D6 U25.3 

47.4 
 
 

 อบจ.น่าน 
อปท./สนง.
ประปาส่วน
ภูมิภาค 

  1 ศึกษาปริมาณความต้องการน้ า
ของภาคการท่องเท่ียวและ
แนวทางในการรองรับและควบคุม
การใช้น้ าในพื้นท่ี 
 

3.91 0.73 มาก D6 U23 3.7 อบจ.น่าน 
อปท. 
สนง.ประปาส่วน
ภูมิภาค 
 

  2 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ าอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในธุรกิจ
การท่องเท่ียว 
 

3.90 0.70 มาก D6 U23 34.7 อบจ.น่าน 
อปท. 
สนง.ประปาส่วน
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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24 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 3 ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวให้มีการ
ประเมิน water footprint ตาม
มาตรฐาน ISO14046 
 

3.68 0.94 มาก D6 U25.4 9 อพท.  
สนง.ประปาส่วน
ภูมิภาค 
 

64 โครงการจัดการน้ าเสียในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเก่าน่านอย่างยั่งยืน โดยมี
การจัดการน้ าเสียปรับปรุงระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมพื้นท่ี
พิเศษเมืองเก่าน่าน 

3.90 0.75 มาก D9 U23 98.3 
 
 
 
 

อพท. 
อบจ.น่าน 
อปท. 
 
 

  
1 การจัดการน้ าเสียในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษเมืองเก่าน่านอย่างยั่งยืน 
4.19 0.76 มาก D9 U23 48.6 อบจ.น่าน 

อปท. 

  

2 
ปรับปรุงระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียรวมพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่า
น่าน 

4.13 0.80 มาก D9 U2 
 
 

49.7  อบจ.น่าน 
อปท. 
 
 

65 
 
 
 

โครงการศึกษาแนวทางจัดการ
ยกระดับคุณภาพน้ าน่านสู่การปฏิบัติ
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือคุณภาพน้ า
น่านท่ีดี 

4.16 0.79 มาก D8 U15 8.0 
 
 
 
 

สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ (ทสจ) 
 
 

66 
 
 
 
 

โครงการนักสืบสายน้ า รักษ์น้ าน่าน 
(ตรวจวัดคุณภาพน้ าครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงหลักของน้ าน่าน และ 
จัดท าข้อมูลแหล่งก าเนิดน้ าเสียหลักท่ี
มีผลต่อคุณภาพน้ าน่าน) 

4.01 0.79 มาก D8 U2 20.0 
 
 
 
 

 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ (ทสจ) 
อพท. 
 
 

67 โครงการส่งเสริมมาตรการลดโลกร้อน
จากธุรกิจการท่องเท่ียวสู่การเป็น 
low carbon destination 

4.06 0.84 มาก D4 U23 18.9 
 
 

 สนง.ทรัพยากร 
(ทสจ) 

68 โครงการท่องเท่ียวน่านปลอดภัย 
PM2.5 ด้วย Safe zone ได้แก่ การ
จัดท าและอบรมการจัดท าห้องอากาศ
สะอาด พร้อมระบบตรวจวัด PM2.5 
real time และ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เวป/แอพพลิเคชั่น 
Clean air @ Nan) 

4.05 0.77 มาก D4 
D12 

U14 12 
 
 
 
 
 
 
 

อพท. 
สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติ(ทสจ) 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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25 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 1 การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น 
PM 2.5 AQI ในสถานท่ีท่องเท่ียว 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ เวป/
แอพพลิเคชั่น Clean air @ Nan 

3.99 0.75 มาก D4 
D12 

U19 6.0 
 
 
 

 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ(ทสจ) 
 
 

 2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอากาศ
สะอาด ได้แก่ จัดท าห้องอากาศ
สะอาด การแจกหน้ากากกันฝุ่น 
PM 2.5 ในแหล่งท่องเท่ียวให้
นักท่องเท่ียว 

3.91 0.70 มาก D4 
 

U23 6.0 
 
 
 
 

ทสจ. 
อพท. 
 
 
 

69 โครงการพัฒนาระบบขนส่งและ
ยานพาหนะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังส่งเสริมท่องเท่ียวเดินทาง
มลพิษต่ าในเมืองน่าน 

4.10 0.75 มาก D12 U23 48.1 
 
 
 

 กรมการขนส่ง 
 
 
 

70 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
จัดการขยะพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน
อย่างบูรณา มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4.31 0.70 มากที่สุด D10 U1       10 
 
  

ทสจ 
อปท. 

71 โครงการจัดการขยะท่ีเหมาะสมมุ่งสู่
เมืองปลอดขยะ (Zero waste) เพื่อ
เมืองน่านท่องเท่ียวยั่งยืน 

4.42 0.61 มากที่สุด D10 U1 28 
 
 

 ทสจ 
เทศบาลฯ 
 

72 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลต้นแบบ 
เช่น ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ 

4.29 0.76 มากที่สุด D10 U1 14 
 
 

ทสจ 
เทศบาลฯ 
 

73 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
คุ้มครองสัตว์ป่าในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเก่าน่าน 

3.97 0.83 มาก D3 U1 12.57 
 
 
  

  ทสจ 
 
 
 

74 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะการแก้ภัยแล้งบ่อสวก นา
ซาว 

4.01 0.75 มาก D7 U1 

40 
 
 

กรมทรัพยากรน้ า  
อพท. /อบจ.น่าน 

75 โครงการสร้างความตระหนักและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการ
รักษาคุณภาพน้ า 

3.94 0.65 มาก D10 U3 9.7 
 
 

 ทสจ 
อพท. 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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26 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

 
 

1 สร้างความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการ
รักษาคุณภาพน้ า 

4.07 0.64 มาก D10 U3 4.7 กรมทรัพยากรน้ า 
 
 

 2 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพน้ า
กินและน้ าใช้เพื่อการท่องเท่ียว 

4.09 0.62 มาก D10 U3 5.0 การประปาสว่น
ภูมิภาค 

76 โครงการส ารวจความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

4.07 0.66 มาก D11 U12 3.5 
 

  

อพท. 
 
 

77 โครงการ รักษ์ป่าให้เป็นทรัพย์ของ
ชุมชน ลดการเผาป่า  

4.14 0.74 มาก D8 U25.4 4 
 
 

อบจ.น่าน  อปท. 
/ทสจ.น่าน 
 

78 
โครงการ Green challenge 
ประหยัดน้ า ลดขยะ เมืองน่าน 

4.16 0.75 มาก D8 U7 8 
 
 

ทสจ / อพท. 
 
 

79 โครงการควบคุมมลภาวะทางแสง
และเสียงจากประกอบกิจกรรมและ
ให้บริการท่องเท่ียว 

4.06 0.65 มาก D11 U2 34.8 
 
 

กรมควบคุม
มลพิษ 
 

80 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม
จากการท่องเท่ียวและการศึกษาขีด
ความสารมรถในการรองรับ
นักท่องเท่ียว 

4.08 0.58 มาก D2 U13 

4.7 
 
 

 อพท. 
 
 

81 โครงการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว 
เช่น สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3.78 0.64 มาก D1 U25.2      45.0 
 
 
  

ทสจ น่าน 
 
 
 

 
1 

ประเมินและจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว 

4.18 0.63 มาก D1 U6 35  ทสจ น่าน 
 

 
2 

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

4.12 0.60 มาก D1 U23 5.0 ทสจ น่าน 
 

 

3 

ประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของ
การท่องเท่ียว 

4.06 0.74 มาก D1 U23 5.0  ทสจ น่าน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารองค์ความรู้
ด้านการสร้างสรรค์และยั่งยืน 

     

  

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย
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27 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าคะแนน
ความส าคญัเรง่ด่วน 

ความสอดคล้อง งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

หน่วยงาน  

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

GSTC UCCN 

82 โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 

3.91 0.86 มาก A14 U26 9.7 
 
 
 

อบจ.น่าน  / 
อปท./อพท. /
ททท./สนง.ทท  
จ.น่าน 

83 โครงการจัดสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
(เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ(big 
data)ในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ) 

3.96 0.74 มาก A14 U13 15 อบจ.น่าน  / 
อปท./ อพท. /
ททท./สนง.ทท  
จ.น่าน 

84 
โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

3.85 0.79 มาก A11 U11 18.4 
 
 

อบจ.น่าน  / 
อปท./อพท. /
ททท./ สนง.ทท 

  

1 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

4.16 0.84 มาก A11 U11 13.7 อบจ.น่าน  / 
อปท./อพท. /
ททท./ สนง.ทท 

  

2 
จัดท าหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้การ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกระดับ 

4.02 0.65 มาก A11 U11 4.7 
อบจ.น่าน  / 
อปท. 
อพท. /ททท. 

85 
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 

4.22 0.66 มากที่สุด A11 U11 40 
 
 
 

อบจ.น่าน  / 
อปท./อพท. /
ททท./ สนง.ทท 
 

86 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้
มาเยือนในการเดินทางท่องเท่ียวพ้ืนท่ี
เมืองเก่าน่าน เช่น การถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการท่องเท่ียวของชุมชน 

4.00 0.78 มาก A10 U11 5.0 
 
 
 

 อบจ.น่าน อปท./
อพท. /ททท./ 
สนง.ทท 
 

87 โครงการศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวผู้มาเยือนเมืองเก่าน่าน 
(โดยเฉพาะการมาเยือนซ้ า) 

4.19 0.79 มาก A10 U11 5.06 
 
 

อพท. /ททท./ 
สนง.ทท 
 

88 โครงการศูนย์ประสานงานบูรณาการ
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

4.21 0.87 มากที่สุด A10 U11 5.0 
 
 

อพท.  
 
 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      5,800  

 
งบประมาณทั้งสิ้น  5,800,000,000 บาท 

งบประมาณทั้งสิ้น  5,800,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนน
ความส�าคัญเร่งด่วน

ความสอดคล้อง
หน่วยงานงบประมาณ

(ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ย SD GSTC UCCNความ

หมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ตาราง  แสดงรายละเอียดงบประมาณ
จ�าแนกตามยุทธศาสตร์ในแต่ละปีงบประมาณ

 (2563-2570)

งบประมาณ
ทั้งสิ้น  5,800,000,000 บาท

     
 

 
 

        แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   

   
29 

ตาราง    แสดงรายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ในแต่ละปีงบประมาณ (2563-2570) 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
63 

64 
65 

66 
67 

68 
69 

70 

1. 
การเพิ่มประสิทธภิาพดา้นการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และ
ยั่งยืน 

20 

11.2184 
40.488 

157.9908 
113.3048 

76.9052 
72.2844 

60.0096 
50.2488 

584.45 

2. 
การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

12 
3.457 

13.52 
46.1085 

70.476 
59.2315 

55.0055 
48.032 

25.7535 
341.58 

3. 
การสร้างผลประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน 
นักท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 

30 
23.899 

323.8864 
849.8989 

1211.569 
1145.606 

460.04 
165.33 

105.92 
4286.15 

4. 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

20 
12.077 

18.62 
134.497 

115.272 
73.183 

66.151 
53.254 

43.607 
516.66 

5. 
การสื่อสารองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

6 
2.1 

4.5 
19.6 

21.36 
14.5 

14.5 
8.6 

8 
93.16 

รวมงบประมาณ(ล้านบาท) 
88 

52.7514 
401.0144 

1208.095 
1531.982 

1369.426 
667.9809 

335.2256 
233.5293 

5,800 
 

งบประมาณทั้งสิ้น  5,800,000,000 บาท 

ยุทธศาสต
จ�านวน
โครงการ

ปีงบประมาณ
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)
63

64
65

66
67

68
69

70
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โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณก�าแพงเมืองน่าน คูเมืองน่าน  

โดยเฉพาะบริเวณก�าแพงเมือง และวัดไชยมงคล

บริเวณก�าแพงเมืองน่าน คูเมืองน่าน ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อน 

ความเป็นเมืองเก่าน่าน อันมีอดีตที่ยาวนาน โดย อพท.6 และภาคีเครือข่ายได้ด�าเนินการพัฒนา

ขบัเคลือ่น พืน้ท่ีท่องเท่ียวบริเวณก�าแพงเมืองเก่า “กาดก�าแพงเมอืงเก่าน่าน” ซ่ึงถอืเป็นกจิกรรม

สร้างสรรค์ให้เมืองเก่าน่านมีชีวิต 

  

 

31 

ตัวอย่างโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 
 

โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณก าแพงเมืองน่าน คูเมืองน่าน โดยเฉพาะบริเวณก าแพง
เมือง และวัดไชยมงคล 

  บริเวณก าแพงเมืองน่าน คูเมืองน่าน ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตรท์ี่สะท้อนความเป็นเมืองเก่า
น่าน อันมีอดีตที่ยาวนาน โดย อพท.6 และภาคีเครือข่ายได้ด าเนินการพัฒนาขับเคลื่อน พ้ืนที่ท่องเที่ยวบริเวณ
ก าแพงเมืองเก่า “กาดก าแพงเมืองเก่าน่าน” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เมืองเก่าน่านมีชีวิต  

 

 

 

  

 

31 

ตัวอย่างโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 
 

โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณก าแพงเมืองน่าน คูเมืองน่าน โดยเฉพาะบริเวณก าแพง
เมือง และวัดไชยมงคล 

  บริเวณก าแพงเมืองน่าน คูเมืองน่าน ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตรท์ี่สะท้อนความเป็นเมืองเก่า
น่าน อันมีอดีตที่ยาวนาน โดย อพท.6 และภาคีเครือข่ายได้ด าเนินการพัฒนาขับเคลื่อน พ้ืนที่ท่องเที่ยวบริเวณ
ก าแพงเมืองเก่า “กาดก าแพงเมืองเก่าน่าน” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เมืองเก่าน่านมีชีวิต  

 

 

 

ตัวอย่ำงโครงกำร
เพื่อพัฒนำพื้นที่พิเศษเมืองเก่ำน่ำน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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โครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล

แหล่งท่ีมาข้อมูล ; ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง (2563)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

งบประมาณ : 34,210,000 บาท

วัดมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดน่าน เจ้าผู้ครองนครเมืองน่านเป็นผู้สร้าง  

เมื่อ พ.ศ. 2329 ประมาณ 200 ปีที่แล้ว สมัยรัชกาลที่ 1 พระองค์ได้พระราชทานนาม

ว่าวัดมงคล เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าลุงของพระองค์ท่าน  

เจ้าพระยามงคลวรยศหรือพ่อเจ้าจันทประโชติ ซึ่งพระยามงคลวรยศเป็นเจ้าผู้ครอง 

นครน่าน พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2329 ในสมัยกรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีแนวก�าแพงเมืองเก่า 

ต้ังอยู่ด้านทิศเหนือของวดั และตัง้อยูใ่นบรเิวณชมุชนเมอืงและพ้ืนทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์

และวัฒนธรรม เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว  

ดงันัน้ควรมกีารก�าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิและการพัฒนาท่ีเหมาะสมในอนาคตเพ่ือเตรยีม

ความพร้อมในการรองรับกิจกรรมของพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ 

  

 

32 

 

 

โครงการฟ้ืนฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล  

แหล่งที่มาข้อมูล ;  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดน่าน 

งบประมาณ 34,210,000  บาท 

  วัดมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดน่าน เจ้าผู้ครองนครเมืองน่านเป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ.  2329 

ประมาณ 200 ปีที่แล้ว สมัยรัชกาลที่ 1 พระองค์ได้พระราชทานนามว่าวัดมงคล เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิม
พระเกียรติแด่พระเจ้าลุงของพระองค์ท่าน เจ้าพระยามงคลวรยศหรือพ่อเจ้าจันทประโชติ  ซึ่งพระยามงคลวรยศ
เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2329 ในสมัยกรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีแนวก าแพงเมืองเก่าตั้งอยู่ด้านทิศ
เหนือของวัด และตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ที่มี

  

 

32 

 

 

โครงการฟ้ืนฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล  

แหล่งที่มาข้อมูล ;  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดน่าน 

งบประมาณ 34,210,000  บาท 

  วัดมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดน่าน เจ้าผู้ครองนครเมืองน่านเป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ.  2329 

ประมาณ 200 ปีที่แล้ว สมัยรัชกาลที่ 1 พระองค์ได้พระราชทานนามว่าวัดมงคล เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิม
พระเกียรติแด่พระเจ้าลุงของพระองค์ท่าน เจ้าพระยามงคลวรยศหรือพ่อเจ้าจันทประโชติ  ซึ่งพระยามงคลวรยศ
เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2329 ในสมัยกรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีแนวก าแพงเมืองเก่าตั้งอยู่ด้านทิศ
เหนือของวัด และตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ที่มี
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นอกจากนี้ โครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล ถือเป็นโครงการ 

ที่มีความส�าคัญ ดังที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดน่าน (2563) ระบุถึง รายงานผลการจัดท�าโครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่

เฉพาะชมุชนเมอืงเก่าน อ�าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน โดยมบีริษทัชาญ คอนซลัแตนท์ จ�ากดั 

เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ด�าเนินการศึกษา สรุปผลคัดเลือกโครงการพัฒนาน�าร่องได้พิจารณา 

เฉพาะโครงการ ตามแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Area Action Plan) อันดับ 1 คือ โครงการ

ฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางกายภาพเมืองที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน การคัดเลือกโครงการ

พัฒนาที่มีความพร้อมด้วยวิธีการ “วิเคราะห์ทางเลือกแบบหลายปัจจัย (Multi Criteria 

Analysis : MCA)” โดยมีปัจจยัส�าคญั ได้แก่ ความพร้อมด้านกรรมสิทธ์ิทีดิ่น ความสอดคล้อง 

ต่อภารกิจของกรม ความต้องการของประชาชน ความพร้อมในการพัฒนาโครงการ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับจังหวัด ระดับท้องถ่ิน ความต้องการของหน่วยงาน 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ และความเหมาะสมของมูลค่าโครงการ
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ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นควรมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกิจกรรมของพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ  

  นอกจากน้ี โครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล ถือเป็นโครงการที่มีความส าคัญ 
ดังที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (2563) ระบุถึง รายงานผลการ
จัดท าโครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีบริษัท
ชาญ คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ด าเนินการศึกษา สรุปผลคัดเลือกโครงการพัฒนาน าร่องได้
พิจารณาเฉพาะโครงการ ตามแผนปฏิบัติการเชิงพื ้นที่ (Area Action Plan) อันดับ 1 คือ โครงการฟื้นฟูย่าน
ประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพเมืองที่
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน  การคัดเลือกโครงการพัฒนาที่มีความพร้อมด้วยวิธีการ “วิเคราะห์ทางเลือก
แบบหลายปัจจัย (Multi Criteria Analysis : MCA)”  โดยมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ความพร้อมด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความ
สอดคล้องต่อภารกิจของกรม ความต้องการของประชาชน ความพร้อมในการพัฒนาโครงการความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ความต้องการของหน่วยงาน เจ้าของกรรมสิทธิ์  และความเหมาะสมของ
มลูค่าโครงการ 

 

ภาพ  แสดงท่ีตั้งและขอบเขตโครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล 
ที่มาภาพ   ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (2563) 

 มีการวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ ทิศทางแดดลม การใช้ที่ดินและอาคาร การเข้าถึงพื้นท่ีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการและพันธุ์ไม้พื้นถิ่นของพื้นที่โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี  

- ทิศทางแดดลม ลมประจ าฤดูกาล คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือเรียกว่า ลม
มรสุมฤดูร้อน มีอิทธิพลช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ลมประจ าฤดูชนิดนี้จะท าให้สภาพ
ลมฟ้าอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกตลอดทั้งฤดู มีอากาศร้อนชื้น ในฤดูหนาว จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจ าฤดูที่มีช่วงระยะเวลาการพัดส้ันกว่า เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ลม

ภาพ  แสดงที่ตั้งและขอบเขตโครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล

ที่มาภาพ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (2563)

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 149



มกีารวเิคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ ทศิทางแดดลม การใช้ทีด่นิและอาคาร การเข้าถงึพืน้ที่

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและพันธุ์ไม้พื้นถิ่นของพื้นที่โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

• ทิศทางแดดลม ลมประจ�าฤดูกาล คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือเรียกว่า 

ลมมรสุมฤดูร้อน มีอิทธิพลช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ลมประจ�าฤดูชนิดนี ้

จะท�าให้สภาพลมฟ้าอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกตลอดท้ังฤดู มีอากาศร้อนชื้น ในฤดูหนาว  

จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจ�าฤดูที่มีช่วงระยะเวลาการพัดสั้นกว่า  

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลมมรสุมฤดูหนาว มีคุณสมบัติเป็นมวลอากาศเย็นและแห้ง จะท�าให้

อุณหภูมิของอากาศลดลง และสภาพลมฟ้าอากาศทั่วไปแห้งแล้ง ลมมรสุมชนิดนี้จะเริ่มพัด

อย่างเด่นชดัในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายนถงึต้นเดอืนกุมภาพนัธ์ ลักษณะของลมฟ้าอากาศน้ี 

มผีลต่อการก�าหนดกจิกรรมและการปรบัปรงุภมูทัิศน์เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องพืน้ทีโ่ครงการ

• การใช้ที่ดินและอาคาร การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน 

มีการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้ประโยชน์อาคารประเภท

พาณิชยกรรมและกึ่งพาณิชยกรรมหนาแน่นบริเวณถนนมหาวงศ์ ถนนอนันตวรฤทธิเดช 

ที่ดินเป็นที่ภายใต้การดูแลและครอบของวัดมงคล

• การเข้าถึงพื้นที่โครงการ โดยทางเข้าหลักจะเข้าจากถนนมหาวงศ์และ 

ออกทางซอยมหาวงศ์ 1

• สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของพื้นที่โครงการ พบว่า พ้ืนที่วัดมงคล 

มห้ีองน�า้สาธารณะ 1 จดุ มจี�านวนประมาณ 8 ห้อง ส�าหรบัรองรบัการใช้งานของประชาชน

และพระสงฆ์ พ้ืนที่ทิ้งขยะ มีจุดทิ้งขยะ 2 บริเวณ ได้แก่ ก�าแพงวัดริมซอยมหาวงศ์ 1  

และบริเวณลานจอดรถ ไม่มีเสาไฟส่องสว่างภายในพื้นที่
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มรสุมฤดูหนาว มีคุณสมบัติเป็นมวลอากาศเย็นและแห้ง จะท าให้อุณหภูมิของอากาศลดลง และ
สภาพลมฟ้าอากาศทั่วไปแห้งแล้ง ลมมรสุมชนิดนี้จะเริ่มพัดอย่างเด่นชัดในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะของลมฟ้าอากาศนี้ มีผลต่อการก าหนดกิจกรรมและการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่ให้มีความสอดคล้องพ้ืนที่โครงการ 

- การใช้ที่ดินและอาคาร การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมืองน่านมีการใช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรมและกึ่ง
พาณิชยกรรมหนาแน่นบริเวณถนนมหาวงศ์ ถนนอนันตวรฤทธิเดช ที่ดินเป็นที่ภายใต้การดูแลและ
ครอบของวัดมงคล 

- การเข้าถึงพื้นที่โครงการ โดยทางเข้าหลักจะเข้าจากถนนมหาวงศ์และออกทางซอย
มหาวงศ์ 1 

o สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของพื้นที่โครงการ พยว่า พ้ืนที่วัดมงคลมี
ห้องน้ าสาธารณะ 1 จุด มีจ านวนประมาณ 8 ห้อง ส าหรับรองรับการใช้งานของประชาชนและ
พระสงฆ์  พ้ืนที่ทิ้งขยะ มีจุดทิ้งขยะ 2 บริเวณ ได้แก่ ก าแพงวัดริมซอยมหาวงศ์ 1 และบริเวณลาน
จอดรถ ไม่มีเสาไฟส่องสว่างภายในพ้ืนที่ 

 
ภาพ   แสดงการวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือการออกแบบ (Site Analysis) 

ที่มาภาพ   ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (2563) 

ภาพ  แสดงการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการออกแบบ (Site Analysis)

ที่มาภาพ  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (2563)
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ภาพ  แสดงแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล

ที่มาภาพ  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (2563)

   

36 

 
ภาพ  แสดงภาพจ าลองแสดงการพัฒนาโครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าวัดมงคล 

ที่มาภาพ   ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (2563) 
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โครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน ส�านักงานป่าไม้น่าน

การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการออกแบบ (Site Analysis) จากการส�ารวจและวิเคราะห์ 

จุดเด่นของพ้ืนท่ีคือ การเป็นศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการและบริการที่หลากหลาย  

การเป็นย่านประวัตศิาสตร์การป่าไม้จงัหวดัน่านในอดตีท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นท่าไม้จุดตรวจ

นับไม้สักก่อนล่องไปตามล�าน�้าน่านไปยังกรุงเทพ ฯ ต่อไป และจากสภาพพื้นที่มีการเข้าถึง 

ที่ง่ายและสะดวกหลายทาง ประกอบกับเป็นย่านที่พักอาศัยข้าราชการและย่านธุรกิจ 

การค้าและประชากรจะหนาแน่นระดับปานกลางตลอดทั้งวัน อาคารโดยรวมเป็นอาคาร 

ทีพ่กัอาศยัโดยในย่านถนนรมิแม่น�า้น่าน (ฝ่ังเทศบาลเมอืงน่าน) จะมคีวามสงูอาคารประมาณ 

3 ชั้น ส่วนย่านอาคารพาณิชย์จะมีความสูงประมาณ 2 – 3 ชั้น และบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ 

จะอยู่ ด้านหลังส�านักงานป่าไม้จังหวัดน่าน ส่วนสภาพภูมิทัศน์โดยรวมมีต้นไม้อยู่น้อย  

และไม่เป็นระเบียบมากนัก และริมทางเดินเท้าเต็มไปด้วยแผงขายสินค้า กิจกรรมในย่าน

สวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน โดยมากเกิดในช่วงเวลา กลางวัน ในช่วงกลางคืนจะค่อนข้าง

เงียบ มีเพียงร้านค้าจ�าหน่ายอาหารบางร้านที่เปิดให้บริการ ในช่วง 18.00 น. – 22.00 

น. กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันจึงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ การรับประทาน

อาหาร ในด้านการจราจรจะมปัีญหาตดิขดัในช่วงทีม่กีารจดังานแข่งเรอื งานของดเีมอืงน่าน  

และงานกิจกรรมท่ีจังหวัดจัดขึ้น เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะถนนสายนี้

เป็นทางผ่านไปยังสถานที่ส�าคัญของจังหวัดน่านหลายแห่ง เช่น โรงเรียน โรงเรียนสตรี 

ศรีน่าน เป็นต้น

สรุปผลการศึกษาฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน ส�านักงา 

นป่าไม้น่านเพื่อศึกษาออกแบบในแง่ปัญหาและความเหมาะสม ตลอดจนก�าหนดแนวทาง 

การออกแบบปรบัปรงุภมูทิศัน์ย่านประวตัศิาสตร์สวนสาธารณรมิแม่น�า้น่าน รวมถึง กจิกรรม

ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในย่านพื้นที่การศึกษาดังกล่าว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน

เมืองย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ด้านภูมิทัศน์เมืองในย่านย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน ให้ดีขึ้น 

กว่าสภาพปัจจุบัน 

                แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ 
            เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) |                   
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โครงการฟ้ืนฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน ส านกังานป่าไม้น่าน 

การวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อการออกแบบ (Site Analysis) จากการส ารวจและวิเคราะห์ จุดเด่นของพื้นที่คือ การ
เป็นศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการและบริการที่หลากหลาย การเป็นย่านประวัติศาสตร์การป่าไม้จังหวัดน่านในอดตี
ที่บริเวณดังกล่าวเป็นท่าไม้จุดตรวจนับไม้สักก่อนล่องไปตามล าน้ าน่านไปยังกรุงเทพ ฯ ต่อไป และจากสภาพพื้นที่
มีการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกหลายทาง ประกอบกับเป็นย่านที่พักอาศัยข้าราชการและย่านธุรกิจกา รค้าและ
ประชากรจะหนาแน่นระดับปานกลางตลอดทั้งวัน อาคารโดยรวมเป็นอาคารที่พักอาศัยโดยในย่านถนนริมแม่น้ า
น่าน (ฝั่งเทศบาลเมืองน่าน) จะมีความสูงอาคารประมาณ 3 ช้ัน ส่วนย่านอาคารพาณิชย์จะมีความสูงประมาณ 2 – 

3 ช้ัน และบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ ด้านหลังส านักงานป่าไม้จังหวัดน่าน ส่วนสภาพภูมิทัศน์โดยรวมมีต้นไม้อยู่น้อย 
และไม่เป็นระเบียบมากนัก และริมทางเดินเท้าเต็มไปด้วยแผงขายสินค้า กิจกรรมในย่านสวนสาธารณริมแม่น้ า
น่าน โดยมากเกิดในช่วงเวลา กลางวัน ในช่วงกลางคืนจะค่อนข้างเงียบ มีเพียงร้านค้าจ าหน่ายอาหารบางร้านที่
เปิดให้บริการ ในช่วง 18.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันจึงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ 
การรับประทานอาหาร ในด้านการจราจรจะมีปัญหาติดขัดในช่วงที่มีการจัดงานแข่งเรือ งานของดีเมืองน่าน และ
งานกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้น เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะถนนสายนี้เป็นทางผ่านไปยังสถานท่ีส าคัญ
ของจังหวัดนา่นหลายแห่ง เช่น โรงเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นต้น 

สรุปผลการศึกษาฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน ส านักงานป่าไม้น่านเพื่อศึกษา
ออกแบบในแง่ปัญหาและความเหมาะสม ตลอดจนก าหนดแนวทางการออกแบบปรับปรุ งภูมิทัศน์ย่าน
ประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน รวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในย่านพื้นที่การศึกษาดังกล่าว 
เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนเมืองย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน  และเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านภูมิทัศน์เมืองในย่านย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน ให้ดีขึ้นกว่าสภาพปัจจุบัน  

 

ภาพ  แสดงทัศนียภาพปัจจุบันบรเิวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ 

 

ภาพ  แสดงทัศนียภาพปัจจุบันบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ภาพ  แสดงทัศนียภาพบรรยากาศการพัฒนาบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ

  

 

 

ภาพ  แสดงทัศนียภาพบรรยากาศการพัฒนาบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ 

 

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการน าเสาโคมไฟส่องสว่างที่น าเสนอแนวคิดการใช้เสาไม้
และใช้เรือแข่งเมืองน่านจ าลองห้อยดวงโคมมะเต้าเมืองน่านท่ีสามารถสร้างการรับรู้และเพิ่มบรรยากาศที่สวยงาม
และเป็นเสน่ห์ให้กับสะพานพัฒนาภาคเหนือ 

 

ทศันยีภาพเสนอแนะการปรบัปรงุภูมิทศัน์โดยการน�าเสาโคมไฟส่องสว่างทีน่�าเสนอ

แนวคดิการใช้เสาไม้และใช้เรอืแข่งเมอืงน่านจ�าลองห้อยดวงโคมมะเต้าเมอืงน่านทีส่ามารถ

สร้างการรับรู้และเพิ่มบรรยากาศที่สวยงามและเป็นเสน่ห์ให้กับสะพานพัฒนาภาคเหนือ

  

 

 

ภาพ  แสดงทัศนียภาพบรรยากาศการพัฒนาบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ 

 

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการน าเสาโคมไฟส่องสว่างที่น าเสนอแนวคิดการใช้เสาไม้
และใช้เรือแข่งเมืองน่านจ าลองห้อยดวงโคมมะเต้าเมืองน่านท่ีสามารถสร้างการรับรู้และเพิ่มบรรยากาศที่สวยงาม
และเป็นเสน่ห์ให้กับสะพานพัฒนาภาคเหนือ 
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ภาพ  แสดงทัศนียภาพปัจจุบันบรเิวณย่านจวนผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการจังหวัดน่าน 

 

ภาพ  แสดงบรรยากาศยา่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านจวนผู้ว่าและบา้นพักข้าราชการ 

 

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านจวนผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการ ย่าน (Districts 1) ย่านจวน
ผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการ เป็นย่านที่พักอาศัยของประชาชนโดยทั่วไปและข้าราชการ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
การพักอาศัย กับร้านอาหารและร้านค้าย่อย โดยแนวคิดสร้างรั้วปล่องไข่และโคมไฟรูปเรือเมืองน่าน ซึ่งจะต่อเนื่อง
กับส่วนพ้ืนท่ีอนุรักษ์เมืองเก่าน่าน 

  

 

 

ภาพ  แสดงทัศนียภาพปัจจุบันบรเิวณย่านจวนผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการจังหวัดน่าน 

 

ภาพ  แสดงบรรยากาศยา่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านจวนผู้ว่าและบา้นพักข้าราชการ 

 

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านจวนผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการ ย่าน (Districts 1) ย่านจวน
ผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการ เป็นย่านที่พักอาศัยของประชาชนโดยทั่วไปและข้าราชการ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
การพักอาศัย กับร้านอาหารและร้านค้าย่อย โดยแนวคิดสร้างรั้วปล่องไข่และโคมไฟรูปเรือเมืองน่าน ซึ่งจะต่อเนื่อง
กับส่วนพ้ืนท่ีอนุรักษ์เมืองเก่าน่าน 

ภาพ  แสดงบรรยากาศย่านการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านจวนผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการ

ภาพ  แสดงทัศนียภาพปัจจุบันบริเวณย่านจวนผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการจังหวัดน่าน

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านจวนผู้ว่าและบ้านพักข้าราชการ ย่าน (Districts 1) ย่านจวนผู้ว่า 

และบ้านพักข้าราชการ เป็นย่านท่ีพักอาศัยของประชาชนโดยทั่วไปและข้าราชการ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น 

การพักอาศัย กับร้านอาหารและร้านค้าย่อย โดยแนวคิดสร้างรั้วปล่องไข่และโคมไฟรูปเรือเมืองน่าน ซึ่งจะต่อเน่ือง 

กับส่วนพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าน่าน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ภาพ ทัศนียภาพปัจจุบันและหลังจากการพัฒนาสวนสาธารณรมิแมน่้ าน่าน 

 

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงสวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน ในอดีตที่บริเวณดังกล่าวเป็นท่าไม้จุดตรวจ
นับไม้สักก่อนล่องไปตามล าน้ าน่านไปยังกรุงเทพ ฯ ต่อไป และเป็นจุดหมายตา (Landmark) สาหรับจุดหมายตาของ
ย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน โดยเฉพาะการจดจ าจุดหมายตาลานรวมใจริมแม่น้ าน่าน ที่เห็นทันท่ี
เข้ามายังย่านนี้คือต้นจามจุรีขนาดใหญ่แผ่ กิ่งก้านสาขาเป็นเหมือนหลังคาคลุมถนนเข้าสู่ย่านส านักงานป่าไม้
จังหวัดน่าน เป็นจุดหมายตาที่เป็น ธรรมชาติและเก่าแก่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนจุดหมายตาอื่น ๆ ที่
พิจารณาในด้านต าแหน่งที่ตั้งและความส าคัญ ได้แก่ สะพานพัฒนาภาคเหนือ วัดพญาภู สวนสาธารณศรีเมือง สวน
สาธารณริมแม่น้ าน่าน  

ชุมทาง (Node)บริเวณที่เป็นนี้เป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายจุดย่านสวนสาธารณ
ริมแม่น้ าน่านนี้ ไม่ว่าจะร้านอาหารริมแม่น้ าน่าน พื้นที่ส่วนนันทนาหารระดับจังหวัด สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็น
ต้น 

  

ทัศนียภาพปัจจุบันและหลังการพฒันาบริเวณริมแม่น้ าน่าน ฝั่งเทศบาลเมืองน่าน 

 

 

  

 

  

ภาพ ทัศนียภาพปัจจุบันและหลังจากการพัฒนาสวนสาธารณรมิแมน่้ าน่าน 

 

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงสวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน ในอดีตที่บริเวณดังกล่าวเป็นท่าไม้จุดตรวจ
นับไม้สักก่อนล่องไปตามล าน้ าน่านไปยังกรุงเทพ ฯ ต่อไป และเป็นจุดหมายตา (Landmark) สาหรับจุดหมายตาของ
ย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น้ าน่าน โดยเฉพาะการจดจ าจุดหมายตาลานรวมใจริมแม่น้ าน่าน ที่เห็นทันท่ี
เข้ามายังย่านนี้คือต้นจามจุรีขนาดใหญ่แผ่ กิ่งก้านสาขาเป็นเหมือนหลังคาคลุมถนนเข้าสู่ย่านส านักงานป่าไม้
จังหวัดน่าน เป็นจุดหมายตาที่เป็น ธรรมชาติและเก่าแก่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนจุดหมายตาอื่น ๆ ที่
พิจารณาในด้านต าแหน่งที่ตั้งและความส าคัญ ได้แก่ สะพานพัฒนาภาคเหนือ วัดพญาภู สวนสาธารณศรีเมือง สวน
สาธารณริมแม่น้ าน่าน  

ชุมทาง (Node)บริเวณที่เป็นนี้เป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายจุดย่านสวนสาธารณ
ริมแม่น้ าน่านนี้ ไม่ว่าจะร้านอาหารริมแม่น้ าน่าน พื้นที่ส่วนนันทนาหารระดับจังหวัด สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็น
ต้น 

  

ทัศนียภาพปัจจุบันและหลังการพฒันาบริเวณริมแม่น้ าน่าน ฝั่งเทศบาลเมืองน่าน 

 

 

ทัศนียภาพเสนอแนะการปรับปรุงสวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน ในอดีตที่บริเวณ 

ดังกล่าวเป็นท่าไม้จุดตรวจนับไม้สักก่อนล่องไปตามล�าน�้าน่านไปยังกรุงเทพ ฯ ต่อไป  

และเป็นจุดหมายตา (Landmark) สาหรบัจดุหมายตาของย่านประวตัิศาสตร์สวนสาธารณ 

ริมแม่น�้าน่าน โดยเฉพาะการจดจ�าจุดหมายตาลานรวมใจริมแม่น�้าน่าน ที่เห็นทันที 

ที่เข้ามายังย่านนี้คือต้นจามจุรีขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นเหมือนหลังคาคลุมถนน 

เข้าสู่ย่านส�านักงานป่าไม้จังหวัดน่าน เป็นจุดหมายตาที่เป็น ธรรมชาติและเก่าแก่มาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนจุดหมายตาอื่น ๆ ที่พิจารณาในด้านต�าแหน่งที่ตั้งและความส�าคัญ 

ได้แก่ สะพานพัฒนาภาคเหนือ วัดพญาภู สวนสาธารณศรีเมือง สวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน 

ชุมทาง (Node)บริเวณที่เป็นนี้เป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย 

หลายจุดย่านสวนสาธารณริมแม่น�้าน่านนี้ ไม่ว่าจะร้านอาหารริมแม่น�้าน่าน พื้นที ่

ส่วนนันทนาหารระดับจังหวัด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

ภาพ ทัศนียภาพปัจจุบันและหลังจากการพัฒนาสวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน

ทัศนียภาพปัจจุบันและหลังการพัฒนาบริเวณริมแม่น�้าน่าน ฝั่งเทศบาลเมืองน่าน

  

 

 

 

ภาพ   บรรยากาศการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณรมิแม่น้ าน่าน ส านักงานป่าไม้น่าน 
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ภาพ  บรรยากาศการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณริมแม่น�้าน่าน ส�านักงานป่าไม้น่าน

  

 

 

 

ภาพ   บรรยากาศการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณรมิแม่น้ าน่าน ส านักงานป่าไม้น่าน 

 

 

  

 

 

 

ภาพ   บรรยากาศการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณรมิแม่น้ าน่าน ส านักงานป่าไม้น่าน 

 

 

  

 

 

 

ภาพ   บรรยากาศการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์สวนสาธารณรมิแม่น้ าน่าน ส านักงานป่าไม้น่าน 

 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 157



โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

การศกึษาทรพัยากรทางศลิปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมต�าบลม่วงตึด๊ อ�าเภอภูเพยีง 

จังหวัดน่าน จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลาย ความส�าคัญ และคุณค่าอยู่ในหลายระดับ  

โดยทรัพยากรเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปทั่วทั้งพื้นที่ต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

โดยกระจกุตวัหนาแน่นอยูใ่นเขตแนวริมมน�า้น่าน และตามรมิแนวถนนสายหลกัส�าคญัอืน่ ๆ  

ของต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ลักษณะที่ทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและ

สถาปัตยกรรม หลากประเภทวางตวักระจดักระจาย ซึง่จะเป็นผลดใีนการตดัสนิใจท่องเทีย่ว 

และสามารถรองรับความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการอันหลากหลายในการ

เยี่ยมชมทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม และกิจกรรมการด�ารงชีวิต 

ของผู้คน ท่ียังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร 

ที่พักอาศัยของคนในชุมชนโดยท่ัวไป ซึ่งส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่มาจากสภาพแวดล้อม 

ทางธรรมชาติเป็นหลัก และข้อแตกต่างระหว่างทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและ 

สถาปัตยกรรม คือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่จับต้องและมองเห็นได้  

สามารถรับรู้ เข้าใจ และเยี่ยมชมความงามจากภายนอกได้ทุกเมื่อ ไม่จ�ากัดเวลา เทศกาล 

และฤดูกาล ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่มักจะจับต้องไม่ได้  

และมักข้ึนกับบุคคล กลุ ่มบุคคล เวลา และสถานท่ีในการรับรู ้ และเยี่ยมชม  

และในการพฒันาศักยภาพของทรัพยากรทัง้สองประเภทนี ้ซึง่ชมุชนม่วงตึด๊ถอืว่ามศีกัยภาพ

ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเท่ียวชุมชนเช่ือมโยงจุดท่องเที่ยวหลักดังภาพด้านล่างต่อไปนี้  

เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนต�าบลม่วงตึ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่น่าสนใจ 

และดึงดูดนกัท่องเทีย่ว ขณะเดยีวกนักย็งัช่วยรกัษาทรพัยากรทีม่คุีณค่าเหล่านีเ้อาไว้ด้วยได้ 

จึงต้องพิจารณาในการประสานข้อดี ข้อด้อย ข้อจ�ากัด ของทรัพยากรทั้งสองประเภท 

เข้าด้วยกัน พร้อมกับการพิจารณาศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆของแต่ละชุมชน  

โดยรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง รวมทัง้สิง่อ�านวยความสะดวก

ของต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ภาพ การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ดเพื่อเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวหลัก

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมต าบลม่วงต๊ึด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

  การศึกษาทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จะ
เห็นได้ว่ามีความหลากหลาย ความส าคัญ และคุณค่าอยู่ในหลายระดับ โดยทรัพยากรเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปท่ัวท้ัง
พื้นที่ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในเขตแนวริมมน้ าน่าน และตามริมแนว
ถนนสายหลักส าคัญอื่นๆของต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ลักษณะที่ทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม
และสถาปตยกรรม หลากประเภทวางตัวกระจัดกระจาย ซึ่งจะเป็นผลดีในการตัดสินใจท่องเที่ยว  และสามารถ
รองรับความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการอันหลากหลายในการเยี่ยมทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม
และสถาปตยกรรม และกิจกรรมการด ารงชีวิตของผู้คน ที่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามและเป็น
เอกลักษณ์ของอาคารที่พักอาศัยของคนในชุมชนโดยทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่มีองค์ประกอบท่ีมาจากสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเป็นหลัก และข้อแตกต่างระหว่างทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม คือองค์ประกอบ
ทางสถาปตยกรรมเป็นสิ่งที่จับต้องและมองเห็นได้ สามารถรับรู้ เข้าใจ และเยี่ยมชมความงามจากภายนอกได้ทุก
เมื่อ ไม่จ ากัดเวลา เทศกาล และฤดูกาล ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่มักจะจับต้องไมไ่ด้ 
และมักขึ้นกับบุคคล กลุ่มบุคคล เวลา และสถานที่ในการรับรู้ และเย่ียมชม และในการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรทั้งสองประเภทนี้ ซึ่งชุมชนม่วงตึ๊ดถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเช่ือมโยงจุด
ท่องเที่ยวหลักดังภาพด้านล่างต่อไปนี้  เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ยังช่วยรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ด้วยได้ จึงต้อง
พิจารณาในการประสานข้อดี ข้อด้อย ข้อจ ากัด ของทรัพยากรทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน พร้อมกับการพิจารณา
ศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆของแต่ละชุมชน โดยรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกของต่างๆที่มีอยู่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

 

ภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ดเพื่อเช่ือมโยงจุดท่องเทีย่วหลัก 

แนวคิดการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ าน่านบ้านศรีบุญเรือง เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาด้านกิจกรรมของชุมชน ที่ให้ความส าคัญกับกาพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม ที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ158



แนวคิดการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น�้าน่าน 

บ้านศรีบุญเรือง เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาด้านกิจกรรมของชุมชน  

ที่ให้ความส�าคัญกับกาพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม ท่ีมีการสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือทั้งในด้านการศึกษา และการท่องเท่ียว ทั้งในระดับท้องถิ่น  

ระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว  

โดยการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับ 

นักท่องเที่ยวที่ต้องกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะเขตเทศบาลเมืองน่านให้กระจายตัว

สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ลดการหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเขตเมือง ไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลม่วงตึ๊ดโดยเริ่มจากวัดศรีบุญเรือง ควรเร่ิมที่จะต้อง 

พัฒนาแบบแปลน ผังเสนอแนวคิดให้มีการสนับสนุนทั้งงบประมาณ 

และการให้ความรู้แก่ชุมชนในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่อง

เที่ยวควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบเขต 

แหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชน 

และเจ้าหน้าที่ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทีมงานภายใน 

องค์กรและระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ 

ให้บริการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานย่ิงขึ้น อีกท้ังยังสนับสนุนให้ชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นของที่ระลึก

จ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ต้องชักจูงและสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้าไปมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่าง 

คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

  

 

ทั้งในด้านการศึกษา และการท่องเที่ยว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดการพื้นที่ท่องเที่ยว โดยการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่ีต้อง
กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะเขตเทศบาลเมืองน่านให้กระจายตัวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ลดการหนาแน่นของนักท่องเที่ยว
เขตเมือง ไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลม่วงตึ๊ดโดยเริม่จากวัดศรีบุญเรอืง ควรเริ่มที่จะต้องพัฒนาแบบแปลน 
ผังเสนอแนวคิดให้มีการสนับสนุนทั้งงบประมาณและการให้ความรู้แก่ชุมชนในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบเขตแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักใน
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนและเจ้าหน้าที่ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทีมงานภายใน
องค์กรและระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นของที่ระลึก
จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ต้องชักจูงและสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 

การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน นอกเหนือจากการเข้าไปเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่ง
ทรัพยากร เพื่อการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลานอกจากนั้นในการเดินทางไปมาระหว่างสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อรับประทานอาหารซื้อของที่ระลึกของฝากหรือของใช้ที่จ าเป็นและเพื่อเยี่ยมชมสภาพบ้านเมือง
โดยทั่วไปดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความร่มรื่นสวยงามและในการจัดสภาพแวดล้อมเมือง ทั้งที่
มนุษย์สร้างขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นทรัพยากรต้นทุนอยู่แล้วการดูแลรักษาพัฒนาปรับปรุงให้ทรัพยากรและ
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นเป็นเรื่องที่สมควรได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลกลางเวียงควรที่จะ
สร้างแนวทางพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนให้กลับคืนมาโดยการปรับปรุงให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นและเข้าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง ทั้งการเข้าไปเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน
ซึ่งการปรับปรุงจะประสบความส าเร็จมากขึ้นถ้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ความส าคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์แบบ
บูรณาการงานร่วมกัน 

 

ภาพ  แสดงทัศนยภาพก่อนและหลังด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณสะพานม่วงตึด๊ 

 

 

ภาพ  แสดงทัศนยภาพก่อนและหลังด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณสะพานม่วงตึ๊ด

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน นอกเหนือจากการเข้าไปเยี่ยมชม 

ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งทรัพยากร เพื่อการท่องเท่ียวแล้วนักท่องเท่ียวส่วนใหญ ่

ใช้เวลานอกจากนั้นในการเดินทางไปมาระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรับประทานอาหาร 

ซือ้ของทีร่ะลกึของฝากหรอืของใช้ทีจ่�าเป็นและเพือ่เย่ียมชมสภาพบ้านเมืองโดยท่ัวไปดงัน้ัน

การจัดสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความร่มรื่นสวยงามและในการจัดสภาพแวดล้อมเมือง 

ท้ังท่ีมนษุย์สร้างขึน้และมอียูต่ามธรรมชาติเป็นทรัพยากรต้นทนุอยูแ่ล้วการดูแลรกัษาพฒันา

ปรับปรุงให้ทรัพยากรและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นเป็นเรื่องที่สมควรได้รับการส่งเสริม 

ด้านการท่องเที่ยว ซ่ึงเทศบาลกลางเวียงควรที่จะสร้างแนวทางพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน 

ให้กลับคืนมาโดยการปรับปรุงให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นและเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

ได้จริง ท้ังการเข้าไปเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคน 

ในชุมชนซึ่งการปรับปรุงจะประสบความส�าเร็จมากขึ้นถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์แบบบูรณาการงานร่วมกัน

ภาพ  แสดงทัศนยภาพก่อนและหลังด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวลานวัฒนธรรม 

บริเวณริมแม่น�้าน่านชุมชนม่วงตึ๊ด

  

 

 

 

ภาพ  แสดงทัศนยภาพก่อนและหลังด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวลานวัฒนธรรม                                          
บริเวณริมแม่น้ าน่านชุมชนม่วงตึ๊ด 

 

  

 

 

 

ภาพ  แสดงทัศนยภาพก่อนและหลังด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวลานวัฒนธรรม                                          
บริเวณริมแม่น้ าน่านชุมชนม่วงตึ๊ด 
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ภาพ  แสดงทัศนยภาพหลังด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวลานวัฒนธรรม บริเวณริมแม่น�้าน่านชุมชนม่วงตึ๊ด

  

 

 

 

ภาพ  แสดงทัศนยภาพหลังด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวลานวัฒนธรรม                                          
บริเวณริมแม่น้ าน่านชุมชนม่วงตึ๊ด 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพ  แสดงทัศนยภาพหลังด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวลานวัฒนธรรม                                          
บริเวณริมแม่น้ าน่านชุมชนม่วงตึ๊ด 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณบ้านดอนมูล ต�าบลดูใต้ อ�าเภอเมือง

จังหวัดน่าน

การขยายตวัของเมอืงน่านเป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

จากชนบทเป็นชุมชนเมือง รวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนท่ีถูกคุกคามและค่อย ๆ  

กลืนหายไปกับความเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนมีความส�าคัญที่สะท้อนความแตกต่าง 

และความเป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการเผยแพร ่

อย่างกว้างขวาง การศึกษาแนวทางในการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณ 

บ้านดอนมูล ต�าบลดูใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเพื่อคงรักษาไว้ซึ่ง 

ความเป็นตัวตนของท้องถิ่น ชุมชนดั้งเดิมที่ต้ังอยู่ริมแม่น�้าน่าน และคงสภาพ 

ความเป็นชุมชน เกษตรกรรมในชนบทอยู่ องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน 

ทั้งเชิงกระบวนการและเชิงกายภาพ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรม (Land use and activities) พ้ืนที ่

กิจกรรมหลัก คือ พื้นที่ส่วนสาธารณะ อาคารเอนกประสงค์ เมรุ  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ 

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน และพ้ืนที่ร้านค้าชุมชนซี่งอยู่ถัดเข้ามาใกล้ฝั่งถนน  

และตรงข้ามวัดดอนมูล คั่นระหว่างถนนและพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบ 

ศาสนสถาน และ ส่วนสาธารณะมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน 

บ้านดอนมูล ต�าบลดู่ใตที่สะท้อนความเป็นสังคมเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ทีเ่ด่นชดัอกีประการ คอื พืน้ท่ีรมิแม่น�า้น่าน ซ่ึงมท้ัีงพ้ืนทีส่าธารณะริมตลิง่ทีช่าวบ้านแบ่งปัน 

แปลงเพาะปลูกผักขนาดพื้นหลายร้อยไร่และใช้ประโยชน์ร่วมกันในละแวกบ้าน และพื้นที่ 

อยู่อาศัยที่สร้างตามแนวร่องน�้าน่านเดิม นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ “ลานกิจกรรม 

กลางหมู่บ้าน” โดยบริเวณดังกล่าวเป็นเป็นศาสนสถานที่แยกพื้นท่ีเป็นสัดส่วน 

ออกจากพื้นที่อยู่อาศัยชัดเจน และเมรุ ศาลาเอนกประสงค์ ร้านค้าชุมชน ลานวัฒนธรรม

ชุมชนซึ่งใช้ในบางโอกาส นอกจากนี้ยังมีพื้นที่วัด พิพิธภัณฑ์ชุนชน และสถานบริการต่าง ๆ  

ในชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะของชุมชน 

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณบ้านดอนมูล ต าบลดูใต้ อ าเภอเมืองจังหวัดน่าน 

  การขยายตัวของเมืองน่านเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลาย
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากชนบทเป็น
ชุมชนเมือง รวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนที่ถูกคุกคามและค่อย ๆ  กลืนหายไปกับความเป็นภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมชุมชนมีความส าคัญที่สะท้อนความแตกต่างและความเป็นตัวตนของแต่ละพ้ืนที่
อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง การศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณบ้านดอนมูล ต าบลดูใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ท้าทายเพ่ือคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นตัวตนของท้องถิ่น ชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่าน และคง
สภาพความเป็นชุมชน เกษตรกรรมในชนบทอยู่ องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนทั้งเชิง
กระบวนการและเชิงกายภาพ  

การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรม (Land use and activities) พ้ืนที่กิจกรรมหลัก คือ 
พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ อาคารเอนกประสงค์ เมรุ  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน และพ้ืนที่ร้านค้าชุมชนซี่งอยู่ถัดเข้ามาใกล้ฝั่งถนน และตรงข้ามวัดดอนมูล คั่นระหว่างถนน
และพ้ืนที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ประกอบศาสนสถาน และ ส่วนสาธารณะมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนมูล ต าบลดู่ใตที่สะท้อนความเป็นสังคมเกษตรกรรม การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เด่นชัดอีกประการ คือ พ้ืนที่ริมแม่น้ าน่าน ซึ่งมีทั้งพ้ืนที่สาธารณะริมตลิ่งที่ชาวบ้าน
แบ่งปัน แปลงเพาะปลูกผักขนาดพ้ืนหลายร้อยไร่และใช้ประโยชน์ร่วมกันในละแวกบ้าน และพ้ืนที่
อยู่อาศัยที่สร้างตามแนวร่องน้ าน่านเดิม นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ "ลานกิจกรรมกลางหมู่บ้าน" 
โดยบริเวณดังกล่าวเป็นเป็นศาสนสถานที่แยกพ้ืนที่เป็นสัดส่วนออกจากพ้ืนที่อยู่อาศัยชัดเจน และ
เมรุ ศาลาเอนกประสงค์ ร้านค้าชุมชน ลานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งใช้ในบางโอกาส นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่
วัด พิพิธภัณฑ์ชุนชน และสถานบริการต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์เพ่ือสาธารณะของ
ชุมชน  

  

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณบ้านดอนมูล ต าบลดูใต้ อ าเภอเมืองจังหวัดน่าน 

  การขยายตัวของเมืองน่านเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลาย
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากชนบทเป็น
ชุมชนเมือง รวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนที่ถูกคุกคามและค่อย ๆ  กลืนหายไปกับความเป็นภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมชุมชนมีความส าคัญที่สะท้อนความแตกต่างและความเป็นตัวตนของแต่ละพ้ืนที่
อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง การศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณบ้านดอนมูล ต าบลดูใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ท้าทายเพ่ือคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นตัวตนของท้องถิ่น ชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่าน และคง
สภาพความเป็นชุมชน เกษตรกรรมในชนบทอยู่ องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนทั้งเชิง
กระบวนการและเชิงกายภาพ  

การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรม (Land use and activities) พ้ืนที่กิจกรรมหลัก คือ 
พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ อาคารเอนกประสงค์ เมรุ  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน และพ้ืนที่ร้านค้าชุมชนซี่งอยู่ถัดเข้ามาใกล้ฝั่งถนน และตรงข้ามวัดดอนมูล คั่นระหว่างถนน
และพ้ืนที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ประกอบศาสนสถาน และ ส่วนสาธารณะมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนมูล ต าบลดู่ใตที่สะท้อนความเป็นสังคมเกษตรกรรม การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เด่นชัดอีกประการ คือ พ้ืนที่ริมแม่น้ าน่าน ซึ่งมีทั้งพ้ืนที่สาธารณะริมตลิ่งที่ชาวบ้าน
แบ่งปัน แปลงเพาะปลูกผักขนาดพ้ืนหลายร้อยไร่และใช้ประโยชน์ร่วมกันในละแวกบ้าน และพ้ืนที่
อยู่อาศัยที่สร้างตามแนวร่องน้ าน่านเดิม นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ "ลานกิจกรรมกลางหมู่บ้าน" 
โดยบริเวณดังกล่าวเป็นเป็นศาสนสถานที่แยกพ้ืนที่เป็นสัดส่วนออกจากพ้ืนที่อยู่อาศัยชัดเจน และ
เมรุ ศาลาเอนกประสงค์ ร้านค้าชุมชน ลานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งใช้ในบางโอกาส นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่
วัด พิพิธภัณฑ์ชุนชน และสถานบริการต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์เพ่ือสาธารณะของ
ชุมชน  
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ทัศนียภาพปัจจุบันลานวัฒนธรรมเดิมของชุมชนดอนมูล ต�าบลดู่ใต้ อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีอาคารส�าคัญ

ได้แก่ เมรุ อาคารเอนกประสงค์ ศาลา ร้านค้าชุมชน เป็นต้น 

ผังแนวคิดการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โครงการที่พัฒนามาจากความต้องการของชุม โดยการย้าย

เมรุ อาคารเอนกประสงค์ ศาลา ไปไว้ด้านหลังของพ้ืนที่ เพื่อเปิดมุมมองและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านหน้าโครงการ 

เพิ่มมากขึ้น เพิ่มส่วนของกิจลานวัฒนธรรม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่ภูมิทัศน์ ลานจอดรถ เป็นต้น

  

 

 
ทัศนียภาพปัจจุบันลานวัฒนธรรมเดิมของชุมชนดอนมูล ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มี
อาคารส าคัญได้แก่ เมรุ อาคารเอนกประสงค์ ศาลา ร้านค้าชุมชน เป็นต้น 

 
ผังแนวคิดการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่โครงการที่พัฒนามาจากความต้องการ

ของชุม โดยการย้ายเมรุ อาคารเอนกประสงค์ ศาลา ไปไว้ด้านหลังของพ้ืนที่ เพ่ือเปิดมุมมองและใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการเ พ่ิมมากขึ้น เ พ่ิ มส่วนของกิจลานวัฒนธรรม พ้ืนที่
สวนสาธารณะ พ้ืนที่ภูมิทัศน์ ลานจอดรถ เป็นต้น 

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพ (จิตภาพ
สาธารณะ) นิยมจัดสรรพ้ืนที่หน้าบ้านตนเองส าหรับปลูกผักสวนครัว สมุนไพรไว้ปรุงอาหาร ทั้งใน
รูปแบบการปลูกลงกระถาง กระบะ หรือภาชนะอ่ืนๆ และการปลูกลงแปลงดิน สะท้อนให้เห็นถึง 
วัฒนธรรมการกิน การท าอาหารของผู้คนในชุมชนที่ยังพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องไปจับจ่ายซื้อหา
อาหารนอกพ้ืนที่ สวนที่สอง คือ สวนไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้าน ซึ่งสร้างสีสันและเพ่ิมชีวิตชีวาให้

  

 

 
ทัศนียภาพปัจจุบันลานวัฒนธรรมเดิมของชุมชนดอนมูล ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มี
อาคารส าคัญได้แก่ เมรุ อาคารเอนกประสงค์ ศาลา ร้านค้าชุมชน เป็นต้น 

 
ผังแนวคิดการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่โครงการที่พัฒนามาจากความต้องการ

ของชุม โดยการย้ายเมรุ อาคารเอนกประสงค์ ศาลา ไปไว้ด้านหลังของพ้ืนที่ เพ่ือเปิดมุมมองและใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการเ พ่ิมมากขึ้น เ พ่ิ มส่วนของกิจลานวัฒนธรรม พ้ืนที่
สวนสาธารณะ พ้ืนที่ภูมิทัศน์ ลานจอดรถ เป็นต้น 

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพ (จิตภาพ
สาธารณะ) นิยมจัดสรรพ้ืนที่หน้าบ้านตนเองส าหรับปลูกผักสวนครัว สมุนไพรไว้ปรุงอาหาร ทั้งใน
รูปแบบการปลูกลงกระถาง กระบะ หรือภาชนะอ่ืนๆ และการปลูกลงแปลงดิน สะท้อนให้เห็นถึง 
วัฒนธรรมการกิน การท าอาหารของผู้คนในชุมชนที่ยังพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องไปจับจ่ายซื้อหา
อาหารนอกพ้ืนที่ สวนที่สอง คือ สวนไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้าน ซึ่งสร้างสีสันและเพ่ิมชีวิตชีวาให้

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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สรปุผลการวเิคราะห์ศกัยภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพ (จติภาพสาธารณะ) 

นิยมจัดสรรพื้นที่หน้าบ้านตนเองส�าหรับปลูกผักสวนครัว สมุนไพรไว้ปรุงอาหาร ทั้งในรูปแบบ 

การปลกูลงกระถาง กระบะ หรอืภาชนะอืน่ ๆ  และการปลกูลงแปลงดิน สะท้อนให้เหน็ถงึ วฒันธรรม

การกิน การท�าอาหารของผู้คนในชุมชนท่ียังพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องไปจับจ่ายซื้อหาอาหาร 

นอกพื้นที่ สวนที่สอง คือ สวนไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้าน ซึ่งสร้างสีสันและเพ่ิมชีวิตชีวาให้ชุมชน 

ได้อย่างน่าประทบัใจ สวนทีส่าม คอื สวนตลิง่รมิน�า้ มทีัง้ทีป่ลกูบนตลิง่ริมแม่น�า้น่าน และทีเ่พาะปลกู 

ในพื้นที่ว่างรกร้างตามริมทาง เป็นต้น

ศักยภาพในการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณบ้านดอนมูล ต�าบลดูใต้ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดน่าน น�ามาซ่ึงการค้นหาองค์ประกอบภูมิทัศน์ วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้ง 5  

องค์ประกอบ องค์ประกอบเชงิกระบวนการ ได้แก่การใช้ประโยชน์ทีด่นิส�าหรบัประกอบศาสนสถาน 

พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่ร้านค้าชุมชน ลานกิจกรรม “ข่วงชุมชน” อาคารเอนกประสงค์ ห้องน�้า

สาธารณะ พืน้ทีภ่มูทิศัน์ทีส่ะท้อนกจิกรรมการด�ารงชพี และสร้างภูมทัิศน์วัฒนธรรมชุมชนเกษตรกรรม

ในบ้านดอนมลู การปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมเหน็ได้จากภูมปัิญญาในการอยูอ่าศยัร่วมกบัน�า้ท้ังใน 

หน้าแล้งและหน้าน�้า พืชพรรณไม้ท่ีแทรกตัวไปกับสถาปัตยกรรมได้อย่างเป็นธรรมชาติอาทิเช่น  

ต้นศรมีหาโพธิ ไม้รบัประทานได้ไม้ผล และผกัสวนครวั การออกแบบอาคารและรปูแบบสถาปัตยกรรม

ที่ได้แนวคิดมาจากเรือนไม้ดั้งเดิม และยุ้งข้าวสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่ยังปรากฏเด่นชัด  

และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอืน่ๆทีโ่ดดเด่น กลุม่ก้อนอาคารศาสนสถานการ ทีส่อดคล้องกบั

โบราณสถานที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนคือวัดดอนมูล และองค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรมขนาดเล็กอื่น ๆ เช่น ศาลาริมทาง และร้านค้าชุมชน ป้ายชื่อคุ้ม ตุ่ม รั้วบ้าน แนวทาง 

การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนที่ได้จากการศึกษาชุมชนดอนมูล ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนา 

เครือ่งมอืเก็บ ข้อมูล ในแบบฉบบัสถาปนิกเดนิดนิ ทีบู่รณการร่วมกับกระบวนการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน 

แต่ยงัประโยชน์โดยตรงแก่หน่วยงาน ท้องถ่ิน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�าบลในการน�าแนวคดิ 

ไปประยุกต์ปฏิบัติใช้บริหารจัดการและพัฒนาในระดับพื้นที่ และประการส�าคัญ คือ ประโยชน ์

แก่ภาคชมุชนซึง่เป็นเจ้าของภมูทิศัน์วฒันธรรมโดยตรง ในการทบทวนและตระหนกัถงึ ความส�าคญั  

เข้าใจคุณค่า และจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนของตนเองอย่างเหมาะสม ความร่วมมือ 

ของทัง้สามภาคส่วน ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบในการพฒันาแนวทางเพือ่บรหิารจดัการภมูทิศัน์

วัฒนธรรมชุมชนอย่างเหมาะสมในระยะยาว

  

 

ชุมชนได้อย่างน่าประทับใจ สวนที่สาม คือ สวนตลิ่งริมน้ า มีทั้งที่ปลูกบนตลิ่งริมแม่น้ าน่าน และที่
เพาะปลูกในพื้นที่ว่างรกร้างตามริมทาง เป็นต้น 

ศักยภาพในการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณบ้านดอนมูล ต าบลดูใต้ อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน น ามาซึ่งการค้นหาองค์ประกอบภูมิทัศน์ วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้ง 5 
องค์ประกอบ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับประกอบศาสนสถาน 
พ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่ร้านค้าชุมชน ลานกิจกรรม “ข่วงชุมชน” อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ า
สาธารณะ พ้ืนที่ภูมิทัศน์ที่สะท้อนกิจกรรมการด ารงชีพ และสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
เกษตรกรรมในบ้านดอนมูล การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเห็นได้จากภูมิปัญญาในการอยู่อาศัย
ร่วมกับน้ าทั้งในหน้าแล้งและหน้าน้ า พืชพรรณไม้ที่แทรกตัวไปกับสถาปัตยกรรมได้อย่างเป็น
ธรรมชาติอาทิเช่น ต้นศรีมหาโพธิ ไม้รับประทานได้ไม้ผล และผักสวนครัว การออกแบบอาคารและ
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้แนวคิดมาจากเรือนไม้ดั้งเดิม และยุ้งข้าวสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่ยัง
ปรากฏเด่นชัด และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอ่ืนๆที่โดดเด่น กลุ่มก้อนอาคารศาสนสถานการ 
ที่สอดคล้องกับโบราณสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนคือวัดดอนมูล และ
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมขนาดเล็กอ่ืนๆ เช่น ศาลาริมทาง และร้านค้าชุมชน ป้ายชื่อคุ้ม ตุ่ม 
รั้วบ้าน แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนที่ได้จากการศึกษาชุมชนดอนมูล ไม่เพียงแต่
เป็นการพัฒนาเครื่องมือเก็บ ข้อมูล ในแบบฉบับสถาปนิกเดินดิน ที่บูรณการร่วมกับกระบวนการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน แต่ยังประโยชน์โดยตรงแก่หน่วยงาน ท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการน าแนวคิดไปประยุกต์ปฏิบัติใช้บริหารจัดการและพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และประการ
ส าคัญ คือ ประโยชน์แก่ภาคชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยตรง ในการทบทวนและ
ตระหนักถึง ความส าคัญ เข้าใจคุณค่า และจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนของตนเองอย่าง
เหมาะสม ความร่วมมือของทั้งสามภาคส่วน ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาแนวทางเพ่ือ
บริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนอย่างเหมาะสมในระยะยาว 
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โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมบ่อสวก ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน

การวิเคราะห์พื้นท่ีใช้สอยโครงการ (Area Requirement) การเข้าถึง จากส�ารวจพื้นท่ี  

พบว่า ลานวัฒนธรรมบ่อสวก มีการเดินทางและการเข้าถึงท่ีสะดวก อยู่ติดกับถนนทางหลวง

ชนบทสายหลักของต�าบลบ่อสวก และเป็นจุดหมายตาของผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อ 

กบัด่านตรวจต�าบลบ่อสวก ทางเข้าดงปู่ฮ้อ พพิธิภณัฑ์บ้านจ่ามนสั และร้านค้าชุมชน จุดพกั มีพืน้ที่

จอดรถ แต่ขาดการจัดการที่เหมาะสม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ส่งผลต่อปัญหาในการ 

จดัแบ่งพืน้ทีไ่ม่เกดิประโยชน์ทีเ่หมาะสม ดงันัน้ควร ก�าหนดพืน้ทีใ่ช้สอย เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั

และสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขอความร่วมกับ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดน่านและองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อสวกซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อบูรณาการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมบ่อสวก ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยโครงการ (Area Requirement) การเข้าถึง จากส ารวจพื้นที่ พบว่า ลาน
วัฒนธรรมบ่อสวก มีการเดินทางและการเข้าถึงที่สะดวก อยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทสายหลักของต าบลบ่อสวก 

และเป็นจุดหมายตาของผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับด่านตรวจต าบลบ่อสวก ทางเข้าดงปู่ฮ้อ พิพิธภัณฑ์
บ้านจ่ามนัส และร้านค้าชุมชน จุดพัก  มีพื้นที่จอดรถ  แต่ขาดการจัดการที่เหมาะสม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พื้นที่ ส่งผลต่อปัญหาในการจัดแบ่งพื้นที่ไม่เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม ดังนั้นควร ก าหนดพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขอความร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่านและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพ่ือบูรณาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

  

 

 

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมบ่อสวก ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยโครงการ (Area Requirement) การเข้าถึง จากส ารวจพื้นที่ พบว่า ลาน
วัฒนธรรมบ่อสวก มีการเดินทางและการเข้าถึงที่สะดวก อยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทสายหลักของต าบลบ่อสวก 

และเป็นจุดหมายตาของผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับด่านตรวจต าบลบ่อสวก ทางเข้าดงปู่ฮ้อ พิพิธภัณฑ์
บ้านจ่ามนัส และร้านค้าชุมชน จุดพัก  มีพื้นที่จอดรถ  แต่ขาดการจัดการที่เหมาะสม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พื้นที่ ส่งผลต่อปัญหาในการจัดแบ่งพื้นที่ไม่เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม ดังนั้นควร ก าหนดพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขอความร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่านและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพ่ือบูรณาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

  

 

 

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมบ่อสวก ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยโครงการ (Area Requirement) การเข้าถึง จากส ารวจพื้นที่ พบว่า ลาน
วัฒนธรรมบ่อสวก มีการเดินทางและการเข้าถึงที่สะดวก อยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทสายหลักของต าบลบ่อสวก 

และเป็นจุดหมายตาของผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับด่านตรวจต าบลบ่อสวก ทางเข้าดงปู่ฮ้อ พิพิธภัณฑ์
บ้านจ่ามนัส และร้านค้าชุมชน จุดพัก  มีพื้นที่จอดรถ  แต่ขาดการจัดการที่เหมาะสม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พื้นที่ ส่งผลต่อปัญหาในการจัดแบ่งพื้นที่ไม่เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม ดังนั้นควร ก าหนดพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขอความร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่านและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพ่ือบูรณาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

  

 

 

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมบ่อสวก ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยโครงการ (Area Requirement) การเข้าถึง จากส ารวจพื้นที่ พบว่า ลาน
วัฒนธรรมบ่อสวก มีการเดินทางและการเข้าถึงที่สะดวก อยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทสายหลักของต าบลบ่อสวก 

และเป็นจุดหมายตาของผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับด่านตรวจต าบลบ่อสวก ทางเข้าดงปู่ฮ้อ พิพิธภัณฑ์
บ้านจ่ามนัส และร้านค้าชุมชน จุดพัก  มีพื้นที่จอดรถ  แต่ขาดการจัดการที่เหมาะสม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พื้นที่ ส่งผลต่อปัญหาในการจัดแบ่งพื้นที่ไม่เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม ดังนั้นควร ก าหนดพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขอความร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่านและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพ่ือบูรณาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
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แนวคิดการออกแบบและปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม องค์ประกอบด้านกายภาพ

และศักยภาพของพื้นท่ีในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต�าบลบ่อสวก และแหล่ง

ศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและวิถีชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยการจัดวาง 

ผงับรเิวณพืน้ที ่การเข้าถงึพืน้ที ่และการใช้วสัด ุซึง่การจดัวางผงับรเิวณพืน้ที ่โดยพจิารณาจาก 

ระยะทาง การเข้าถงึ และสิง่ปลกูสร้างเพือ่อ�านวยความสะดวกต่อนกัท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ

ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศึกษาเรียนรู้ ซึ่งพบว่าศักยภาพการพัฒนา 

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในพ้ืนทีล่านวฒันธรรมบ่อสวก จากการศกึษาลกัษณะเป็นพืน้ที่ 

ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ร้านค้าชุมชน ร้านเซฟชุมชน  

แหล่งเรียนรู้เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก เวทีจัดแสดง เป็นต้น และเป็นพ้ืนท่ีที่ทรัพยากร 

ทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมากพอสมควร และมีขีดความสามารถในการรองรับ

ด้านกายภาพสูงที่สุด โดยเฉพาะส่วนบริการสาธารณะและส่วนนันทนาการ ซ่ึงสามารถ 

เช่ือมกิจกรรมต่อกันได้ด้วยทางเดินเท้า เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยว 

สอดคล้องกับแนวทางการจัดวางผังบริเวณที่ควรมีการ จัดวางองค์ประกอบสัมพันธ์กัน 

อย่างเหมาะสม และในส่วนบริเวณด้านหน้าซ่ึงเป็นส่วนบริการและส่วนนันทนาการ  

รูปแบบการจัดวางผังสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมควรมีการก�าหนดทางเข้า-ออก 

หลกัของพืน้ทีล่านวฒันธรรม ควรปรบัเส้นทางให้ผ่านจุดบรกิารและให้ความรูน้กัท่องเทีย่ว  

เพิม่ส่ิงอ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็นและจดักลุม่อาคารตามการใช้สอย และปรบัปรงุภูมทิศัน์ 

เชิงวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ 2 ส่วน ตามการใช้งานของผู้ใช้งานพ้ืนที่ 

ทั้งนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ต้องการให้พื้นที่ส่วนที่ 1 เป็นศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว อาคารส�านักงาน ร้านขายของที่ระลึก และพ้ืนที่จอดรถ สอดคล้องกับการ 

จดัวางส่ิงปลกูสร้าง ส่วนการบริการนักท่องเท่ียวควรอยูส่่วนหน้า เช่น ศูนย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว 

ท่ีท�าการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลบ่อสวก ร้านค้า ร้านอาหาร พ้ืนที ่

จอดรถ เป็นต้น ส่วนที่ 2 ควรเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่สวยงาม ส�าหรับ 

แหล่งเรียนรู้โดยชุมชน เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรชุมชน   

 

 

แนวคิดการออกแบบและปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม องค์ประกอบด้านกายภาพและศักยภาพของพื้นท่ีใน
การรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลบ่อสวก  และแหลางศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและวิถีชุมชนในการ
พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ การเข้าถึงพื้นที่  และการใช้วัสดุ  ซึ่งการจัดวางผังบริเวณ
พ้ืนที่ โดยพิจารณาจาก ระยะทาง การเข้าถึง และสิ่งปลูกสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศึกษาเรียนรู้ ซึ่งพบว่าศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในพื้นที่ลานวัฒนธรรมบ่อสวก จากการศึกษาลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น 
ร้านค้าชุมชน ร้านเซฟชุมชน แหล่งเรียนรู้เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก เวทีจัดแสดง เป็นต้น และเป็นพ้ืนท่ีที่ทรัพยากร
ทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมากพอสมควร และมีขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพสูงที่สุด 
โดยเฉพาะส่วนบริการสาธารณะและส่วนนันทนาการ ซึ่งสามารถเช่ือมกิจกรรมต่อกันได้ด้วยทางเดินเท้า เพื่อความ
ต่อเนื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวทางการจัดวางผังบริเวณที่ควรมีการ จัดวางองค์ประกอบ
สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม และในส่วนบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนบริการและส่วนนันทนาการ  รูปแบบการจัดวางผัง
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมควรมีการก าหนดทางเข้า-ออก หลักของพื้นที่ลานวัฒนธรรม ควรปรับเส้นทางให้
ผ่านจุดบริการและให้ความรู้นักท่องเที่ยว  เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและจัดกลุ่มอาคารตามการใช้สอย 
และปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ 2 ส่วน  ตามการใช้งานของผู้ใช้งานพื้นที่ทั้ง
นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ต้องการให้พื้นที่ส่วนที่ 1 เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคาร
ส านักงาน ร้านขายของที่ระลึก และพื้นที่จอดรถ สอดคล้องกับการจัดวางสิ่งปลูกสร้าง  ส่วนการบริการนักท่องเที่ยว
ควรอยู่ส่วนหน้า เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่ีท าการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลบ่อสวก ร้านค้า 
ร้านอาหาร พื้นที่จอดรถ เป็นต้น ส่วนที่ 2 ควรเป็นพื้นท่ีทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่สวยงาม ส าหรับแหล่งเรียนรู้โดย
ชุมชน เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรชุมชน   
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ทัศนียภาพแสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ลานวัฒนธรรมบ่อสวก

  

 

 

 

 

ทัศนียภาพแสนอแนะการพัฒนาพ้ืนท่ีลานวัฒนธรรมบ่อสวก 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณต�าบลนาซาว อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผลการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยโครงการเพื่อพัฒนาศึกษาศักยภาพพื้นที่ โดยการออกแบบวางผังพืชพรรณ  

ปรบัปรงุทศันยีภาพ สิง่อ�านวยความสะดวก และป้ายส่ือความหมายในพืน้ทีล่านวัฒนธรรมต�าบลนาซาว พืน้ทีใ่ช้กระบวนการ

ไกล่เกลี่ยสภาวะที่ท�าให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ระบบการสัญจร พื้นที่สปาสุ่มไก่ สนามฟุตบอล สปา อาคารนวดแผนไทย 

ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเห้ด โรงปุ๋ยหมัก รวมถึงโครงสร้างทางกายภาพต่าง ๆ  

และระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ต่อกระบวนการที่รวมเอาหลาย ๆ ขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง 

ตั้งแต่การส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินพื้นที่ การวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาแบบรายละเอียด ไปจนถึง

การก่อสร้างและโดยปรัชญาของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน สิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญในการออกแบบ

พื้นที่ ได้แก่ ผลกระทบของการพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวความเป็นอิสระและความสัมพันธ ์

เชื่อมโยงของภูมิทัศน์แต่ละส่วนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ การผสมผสานการพัฒนาทางกายภาพเข้ากับภูมิทัศน์เดิม  

การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ถูกรบกวนซ�้าและการฟื้นฟูถิ่นท่ีอยู่อาศัยหรือพื้นที่ 

ที่ถูกท�าลาย

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

  ผลการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยโครงการเพื่อพัฒนาศึกษาศักยภาพพื้นท่ี โดยการออกแบบวางผังพืชพรรณ 
ปรับปรุงทัศนียภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก และป้ายสื่อความหมายในพ้ืนท่ีลานวัฒนธรรมต าบลนาซาว พื้นที่ใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยสภาวะที่ท าให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ระบบการสัญจร พื้นที่สปาสุ่มไก่ สนามฟุตบอล สปา 
อาคารนวดแผนไทย ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเห้ด โรงปุ๋ยหมัก รวมถึงโครงสร้าง
ทางกายภาพต่าง ๆ และระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ต่อกระบวนการที่รวมเอาหลาย ๆ  ขั้นตอนตั้งแต่การ
วางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง  ตั้งแต่การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินพื้นที่  การวิเคราะห์ทางเลือกใน
การพัฒนาแบบรายละเอียด ไปจนถึงการก่อสร้างและ โดยปรัชญาของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน 

สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในการออกแบบพื้นที่ ได้แก่ ผลกระทบของการพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยวความเป็นอิสระและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของภูมิทัศน์แต่ละส่วนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ การผสมผสานการ
พัฒนาทางกายภาพเข้ากับภูมิทัศน์เดิม การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีที่ถูกรบกวน
ซ้ าและการฟืน้ฟูถิ่นที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนท่ีที่ถูกท าลาย 

  

  

  

 

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

  ผลการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยโครงการเพื่อพัฒนาศึกษาศักยภาพพื้นท่ี โดยการออกแบบวางผังพืชพรรณ 
ปรับปรุงทัศนียภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก และป้ายสื่อความหมายในพื้นท่ีลานวัฒนธรรมต าบลนาซาว พื้นที่ใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยสภาวะที่ท าให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ระบบการสัญจร พื้นที่สปาสุ่มไก่ สนามฟุตบอล สปา 
อาคารนวดแผนไทย ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเห้ด โรงปุ๋ยหมัก รวมถึงโครงสร้าง
ทางกายภาพต่าง ๆ และระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ต่อกระบวนการที่รวมเอาหลาย ๆ  ขั้นตอนตั้งแต่การ
วางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง  ตั้งแต่การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินพื้นที่  การวิเคราะห์ทางเลือกใน
การพัฒนาแบบรายละเอียด ไปจนถึงการก่อสร้างและ โดยปรัชญาของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน 

สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในการออกแบบพื้นที่ ได้แก่ ผลกระทบของการพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยวความเป็นอิสระและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของภูมิทัศน์แต่ละส่วนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ การผสมผสานการ
พัฒนาทางกายภาพเข้ากับภูมิทัศน์เดิม การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีที่ถูกรบกวน
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โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและสวนสาธารณต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยสภาวะที่ท าให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ระบบการสัญจร พื้นที่สปาสุ่มไก่ สนามฟุตบอล สปา 
อาคารนวดแผนไทย ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเห้ด โรงปุ๋ยหมัก รวมถึงโครงสร้าง
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วางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง  ตั้งแต่การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินพื้นที่  การวิเคราะห์ทางเลือกใน
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สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในการออกแบบพื้นที่ ได้แก่ ผลกระทบของการพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่ง
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กระบวนการไกล่เกลี่ยสภาวะที่ท าให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ระบบการสัญจร พื้นที่สปาสุ่มไก่ สนามฟุตบอล สปา 
อาคารนวดแผนไทย ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเห้ด โรงปุ๋ยหมัก รวมถึงโครงสร้าง
ทางกายภาพต่าง ๆ และระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ต่อกระบวนการที่รวมเอาหลาย ๆ  ขั้นตอนตั้งแต่การ
วางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง  ตั้งแต่การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินพื้นที่  การวิเคราะห์ทางเลือกใน
การพัฒนาแบบรายละเอียด ไปจนถึงการก่อสร้างและ โดยปรัชญาของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน 

สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในการออกแบบพื้นที่ ได้แก่ ผลกระทบของการพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยวความเป็นอิสระและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของภูมิทัศน์แต่ละส่วนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ การผสมผสานการ
พัฒนาทางกายภาพเข้ากับภูมิทัศน์เดิม การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีที่ถูกรบกวน
ซ้ าและการฟืน้ฟูถิ่นที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนท่ีที่ถูกท าลาย 

  

  

  

 

  
แสดงทัศนียภาพปจจุบันบรเิวณลานวัฒนธรรมต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กิจกรรม เช่น สปาสุ่มไก่ 
สนามฟุตบอล สปา อาคารนวดแผนไทย ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเหด็ โรงปุ๋ย
หมัก เป็นต้น 

 

แนวทางการออกแบบปรับปรุงลานวัฒนธรรมต าบลนาซาวเพื่อพัฒนาด้านการขีดความสามารถในการ
รองรับของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง โดยให้ความส าคัญกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ชุมชนเป็นส าคัญ 
อีกทั้งควรมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว ก าหนดเขตการท่องเที่ยวและช่วงเวลาในการท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีระบบ
บริหารจัดการขยะและน้ าเสีย ตลอดจนการออกแบบวางผังพื้นที่เพื่อ “การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
ต้องให้ความส าคัญกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรการและวิธีการในการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2542 : 3-66 - 3-67) ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 1) การควบคุมกิจกรรมของนักท่องเที่ยว  2) การจ ากัด
พื้นที่/ควบคุมการพัฒนา  3) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว  4) ควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  5) จ ากัดเวลา
นักท่องเที่ยว  6) การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ และ 7) การวางแผน ออกกฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับ อีกทั้งในด้านของการพัฒนาบุคลากรนั้นควรมีการให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและชุมชนในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งควรมีการให้ความรู้ในด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่ดีแก่ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับ ความเห็นของ ( 
Peter Son ,1997) ที่กล่าวไว้ว่า ถ้าชุมชนมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมมาก จะสามารถช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 

  

  

 

  
แสดงทัศนียภาพปจจุบันบรเิวณลานวัฒนธรรมต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กิจกรรม เช่น สปาสุ่มไก่ 
สนามฟุตบอล สปา อาคารนวดแผนไทย ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเหด็ โรงปุ๋ย
หมัก เป็นต้น 

 

แนวทางการออกแบบปรับปรุงลานวัฒนธรรมต าบลนาซาวเพื่อพัฒนาด้านการขีดความสามารถในการ
รองรับของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง โดยให้ความส าคัญกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ชุมชนเป็นส าคัญ 
อีกทั้งควรมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว ก าหนดเขตการท่องเที่ยวและช่วงเวลาในการท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีระบบ
บริหารจัดการขยะและน้ าเสีย ตลอดจนการออกแบบวางผังพื้นที่เพื่อ “การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
ต้องให้ความส าคัญกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรการและวิธีการในการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2542 : 3-66 - 3-67) ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 1) การควบคุมกิจกรรมของนักท่องเที่ยว  2) การจ ากัด
พื้นที่/ควบคุมการพัฒนา  3) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว  4) ควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  5) จ ากัดเวลา
นักท่องเที่ยว  6) การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ และ 7) การวางแผน ออกกฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับ อีกทั้งในด้านของการพัฒนาบุคลากรนั้นควรมีการให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและชุมชนในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งควรมีการให้ความรู้ในด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่ดีแก่ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับ ความเห็นของ ( 
Peter Son ,1997) ที่กล่าวไว้ว่า ถ้าชุมชนมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมมาก จะสามารถช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 

  

แสดงทัศนียภาพปจจุบันบริเวณลานวัฒนธรรมต�าบลนาซาว อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กิจกรรม เช่น  

สปาสุ่มไก่ สนามฟุตบอล สปา อาคารนวดแผนไทย ร้านค้าชุมชน แปลงเกษตรปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงเห็ด  

โรงปุ๋ยหมัก เป็นต้น
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แนวทางการออกแบบปรับปรุงลานวัฒนธรรมต�าบลนาซาวเพื่อพัฒนาด้านการขีดความสามารถในการรองรับ

ของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง โดยให้ความส�าคัญกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ชุมชนเป็นส�าคัญ อีกทั้ง 

ควรมีการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว ก�าหนดเขตการท่องเที่ยวและช่วงเวลาในการท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีระบบบริหาร

จัดการขยะและน�้าเสีย ตลอดจนการออกแบบวางผังพื้นที่เพื่อ “การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต้องให้ 

ความส�าคัญกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 ได้แก่  

สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรการและวิธีการในการป้องกันและลด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542 

: 3-66 - 3-67) ที่ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้ 1) การควบคุมกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 2) การจ�ากัดพื้นที่/ควบคุมการพัฒนา  

3) จ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว 4) ควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 5) จ�ากัดเวลานักท่องเที่ยว 6) การก�าหนด 

ขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ และ 7) การวางแผน ออกกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ อีกทั้งในด้าน 

ของการพัฒนาบุคลากรนั้นควรมีการให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชุมชนในด้านการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งควรมีการให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส�านึก

ที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับ ความเห็นของ ( Peter Son ,1997) ท่ีกล่าวไว้ว่า ถ้าชุมชนมีจิตส�านึก 

ต่อสิ่งแวดล้อมมาก จะสามารถช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้

  

 

 

  

 

 

  

 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 173



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

174



  

 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 175



176



CHAPTER 6
การประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับ

จากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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การประเมินผลตอบแทนของโครงการ(Project assessment) ปฏิบัติการตามแผน

แม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)  

ซึ่งมีการบูรณาการแผนงานโครงการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  พร้อมมอบหมายให้ขับเคลื่อน

จงัหวดัน่านเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัมาตรฐานในระดับสากลเป็นสมาชิกเครอืข่ายเมืองสร้างสรรค์

ของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ในพืน้ทีต่�าบลในเวยีง อ�าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตามเกณฑ์การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโลก (Global 

Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ให้ได้รับรางวัลและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ สุดยอด 100  

แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก (Sustainable Destinations Top 100) ในปีพ.ศ. 2563  

และให้เกิดความยั่งยืนสืบไปน้ัน จึงได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “น่าน เมืองเก่าที่

มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Nan: Living old city with creativity and sustainabili-

ty)” พบว่ามีแผนงานโครงการที่ต้องขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติคณะรัฐมนตรี  

จ�านวน 88 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,800,000,000 บาท

การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทที่กระทบกับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ  

และสังคม จังหวัดน่านในภาพรวมในปี พ.ศ 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เป็นการขยายตัวที่ชะลอลง 

ซ�้าเติมจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 แต่อย่างไรก็ตาม 

178



คาดการว่าเมื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดและมีการใช้วัคซีป้องกันแพร่หลายมากขึ้นจะท�าให้ การท่องเที่ยวใน

พื้นที่มีการมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องสูงขึ้นในปีต่อไป ผนวกกับปัจจัยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การบริโภคภาคเอกชน  

การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน เป็นส�าคัญ ดัชนีผลผลิตภาคบริการที่คาดว่าจะขยายตัว

ร้อยละ 1.9 ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” โดยมีประชาชนเข้าร่วมมาตรการลงทะเบียนมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านจ�านวน  

26,581 คน (รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่าน,ส�านักงานคลังจังหวัดน่าน, 2563) อีกท้ังการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอื่นๆ ของทุกภาคส่วน เช่น การจัดงานแข่งเรือประเพณี งานสืบสานต�านานไตลื้อจังหวัดน่าน

ท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินกับเพื่อนบ้าน ผลักดันให้เศรษฐกิจของเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหาร 

ราชการแผนดิน ด้านการเงินมีธนาคารเพ่ือรับฝากเงินและให้กู้ยืมมากกว่า 10 ธนาคาร ศูนย์กลางการค้าที่มี 

ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง และมีสถานประกอบการร้านค้าขนาดกลางและเลก็เปิดให้การบรกิารจ�าหน่ายสนิค้า

อปุโภคและบรโิภคหรอื SMEs เป็นจ�านวนมากซึง่แสดงให้เหน็ว่าจงัหวดัน่านเป็นเมอืงทีม่พีืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีเ่ข้มแขง็ 

จึงมีจ�านวนสถานประกอบการที่ให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดน่าน 

ก็ยังมีสถานประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและจะเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เทศบาลเมือง

น่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาทางแก้ไขต่อไป ส�าหรับพื้นที่ในต�าบลอื่น ๆ โดยรอบเทศบาลเมืองน่าน ประชาชน 

ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้าน่านจะมีลักษณะเศรษฐกิจ

แบบชานเมือง เน่ืองจากอยู่ใกล้กับตัวเมืองน่าน และมีธุรกิจร่วมทั้งสถานประกอบการต่าง ๆ เสริมธุรกิจที่มีในเมือง  

ต�าบลดู่ใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ต�าบลผาสิงห์มีประเภทและจ�านวนธุรกิจน้อยกว่าต�าบลดู่ใต้ เนื่องจาก

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นที่ดอนลาดชัน และเป็นภูเขา มีสถานที่ประกอบกิจการ โรงแรม และเกสท์เฮาส์อยู่จ�านวนหน่ึง 

มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และมีโรงงานขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ ต�าบลทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้าน่าน ได้แก่  

พื้นที่ในเขตต�าบลฝายแก้ว ต�าบลม่วงตึ๊ด และต�าบลท่าน้าว เป็นลักษณะเศรษฐกิจแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ยังด�ารงชีพ 

ด้วยการเกษตรกรรม และมีสถานประกอบการขนาดเล็กบริการคนในชุมชน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 179



กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว
1. จ�านวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ ่

เป็นคนไทยมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคน 

ในประเทศ เช่น มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ที่มีการปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงิน 

คืนผู้มีสิทธิที่ใช้จ่ายผ่าน G - Wallet 2 ได้รับเงินคืน (Cash Back) สูงสุดไม่เกิน 8,500 บาท 

ในปี พ.ศ.2552 - 2561 โดยพบว่าน่านมีจ�านวนนักท่องเท่ียว 185,987 คน/ปี ในปี พ.ศ.2552 เพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเนื่องเป็น 771,615 คน/ปี ในปี พ.ศ.2561 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.00 ต่อปี และจากการคาดการจ�านวน

นักท่องเที่ยวในอนาคตโดยใช้วิธีพหุถดถอย (Regression) คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวร้อยละ 10.08 ต่อปี  

โดยประมาณการคาดว่าในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีเหตุการณ์แทรกซ้อนทางการเมืองและการระบาดของโรคติดต่อ 

ร้ายแรง จังหวัดน่านจะมีนักท่องเที่ยวรวมกันถึง 1,103,663 คน/ปี ในปีพ.ศ. 2565 

แผนภูมิ แสดงจ�านวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2565

  

 

ที่ไม่มีเหตุการณ์แทรกซ้อนทางการเมืองและการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง จังหวัดน่านจะมี
นักท่องเที่ยวรวมกันถึง 1,103,663 คน/ปี ในปี พ.ศ.2565  
แผนภูม ิแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 - 2565

 
ข้อมูลในอดีตจนถึงในปี พ.ศ.2563 ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเกือบทั้งหมด

เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยคิดเป็นร้อยละ 98 และเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพียงร้อยละ 2 
เท่านั้น จ านวนนักท่องเที่ยวแม้จะเพ่ิมขึ้นทุกปีแต่อย่างไรก็ตามอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว
จังหวัดน่านคาดว่าจะเพ่ิมในอัตราลดน้อยถอยลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 8 - 10 ต่อปี โดยพบว่า
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดน่านจะมีการพักค้างคืนเฉลี่ย 2 - 3 คืน โดยการเพ่ิมขึ้นของจ านวนวัน
ค้างคืนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนจาก 1-2 คืน ในปี 2552 เป็น 2-3 คืนอย่างมีนัยส าคัญ  

 
จากปัจจัยแวดล้อมทั้งกระแสความนิยมท่องเที่ยวในเมืองรองที่มีเอกลักษณ์ การพัฒนา 

สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดน่าน รวมถึงความพร้อมในการเป็นประตู
ไปสู่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงผลของการสร้างทางรถไฟ
ความเร็วสูงจากจีนยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนามจะแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ.2564 จึงคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 – 2570 รวมทั้งการเปิดใช้เส้นทางถนนสายใหม่จากเมือง

ข้อมูลในอดีตจนถึงในปี พ.ศ.2563 ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยคดิเป็นร้อยละ 98 และเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศเพยีงร้อยละ 2 เท่านัน้ จ�านวนนกัท่องเทีย่วแม้จะเพิม่ขึน้

ทกุปีแต่อย่างไรก็ตามอตัราการเพิม่ข้ึนของนกัท่องเทีย่วจงัหวดัน่านคาดว่าจะเพิม่ในอตัราลดน้อยถอยลงโดยเฉลีย่ร้อยละ 

8 - 10 ต่อปี โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดน่านจะมีการพักค้างคืนเฉลี่ย 2 - 3 คืน โดยการเพิ่มขึ้นของจ�านวน

วันค้างคืนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 1-2 คืน ในปี 2552 เป็น 2-3 คืนอย่างมีนัยส�าคัญ 

จากปัจจยัแวดล้อมทัง้กระแสความนยิมท่องเทีย่วในเมอืงรองทีม่เีอกลกัษณ์ การพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดน่าน รวมถึงความพร้อมในการเป็นประตูไปสู่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว รวมถึงผลของการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ประเทศเวียดนามจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2564 จึงคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 – 2570 รวมทั้งการเปิดใช้เส้นทางถนน

สายใหม่จากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ระยะทาง 114 กิโลเมตร จะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ�าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดน่าน เชื่อมโยงบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี ถึงบ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง  
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และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเดินทางจากไทยไปยัง 

กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านถนนหมายเลข 4 และ 6 และต่อไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวของท้ังสองประเทศ อีกท้ังดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ อาทิ ชาวจีน  

ชาวเวยีดนามและชาวยโุรป ประมาณการว่าจงัหวดัน่านจะมผีูเ้ยีย่มเยอืนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง สร้างรายได้ 

จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 – 10 ต่อปี

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเท่ียวดังกล่าว การลงทุนตามแผนปฏิบัติการภายใต ้

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) จึงม ี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 8 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563 -2570) 

รวมงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 5,800,000,000 ล้านบาท ผลจากการลงทุนจะสนับสนุนการเติบโต 

ของรายได้จากการท่องเที่ยงของจังหวัดน่านถึงร้อยละ 25 ต่อปี โดยงบลงทุนจะทยอยเพิ่มขึ้นและ

สูงสุดในปี 2566 จ�านวน 1,531.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.41 ของงบประมาณท้ังหมดในช่วง  

พ.ศ. 2563 - 2570 และลดลงในปีต่อๆ ไป จนถึงร้อยละ 4.03 ในปีสุดท้าย พ.ศ.2570 

ในส่วนของการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน โดยพิจารณาจากการลงทุนและผลประโยชน์

ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีโครงการพัฒนา 

การประเมินต้นทุนของโครงการ ประกอบด้วยราคาค่าลงทุนในโครงการในระยะ 8 ปี พ.ศ. 2563 

- 2570 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ (O&M) โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท 

การพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) มค่ีาลงทนุในโครงการ

ทั้งสิ้น 5,800.00 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 181



  

 

ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่านแล้ว สามารถน ามาค านวณเป็นผลประโยชน์
ที่จะได้รับ  
ตาราง แสดงกระแสเงินสดจ่ายลงทุน รายได้จากการท่องเที่ยว และผลประโยชน์เพ่ิมจากโครงการ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. กระแสเงินสดจ่ายลงุทน* 
รายได้จากการ

ท่องเที่ยว 
ผลประโยชน์เพิ่มจาก

โครงการ** 
2563 52.75                  3,165.44   949.63  
2564 401.01                  3,412.60   1,023.78  
2565 1,208.10                  3,659.76   1,097.93  
2566 1,531.98                  3,906.92   1,172.08  
2567 1,369.43                  4,154.08   1,246.22  
2568 667.98                  4,401.24   1,320.37  
2569 335.23                  4,648.40   1,394.52  
2570 233.53                  4,895.56   1,468.67  

หมายเหตุ: *0.10 ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน, **ประมาณการว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยละ 30 (ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มทั้งหมดยังไม่ได้ปรับค่าปัจจุบันเท่ากับ 
9,673.20)  

 

 

การประเมินผลประโยชน์ของโครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) โดยตั้งสมมติฐานในกรณีที่มีและไม่มีการพัฒนาพื้นที่

พเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน ว่าจะสร้างรายได้หรอืผลประโยชน์ให้กับเมอืงเก่าน่านเป็นจ�านวนเท่าไร  

ผลประโยชน์ที่เมืองเก่าน่านจะได้รับ จากการคาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวในกรณีที่มีการพัฒนาพื้นท่ี  

ซึ่งได้ตั้งสมมติฐานการเติบโตของรายได้เท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี ท�าให้ในปี พ.ศ.2570 คาดว่ารายได้ที่เกิดจากการ 

ท่องเที่ยวเท่ากับ 4,895.56 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2570 หลังจากที่ได้ค�านวนรายได้จากการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้รับ

จากการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านแล้ว สามารถน�ามาค�านวณเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

ตาราง แสดงกระแสเงินสดจ่ายลงทุน รายได้จากการท่องเที่ยว และผลประโยชน์เพิ่มจากโครงการ 

(หน่วย: ล้านบาท)

 2563 52.75 3,165.44 949.63 

 2564 401.01 3,412.60 1,023.78 

 2565 1,208.10 3,659.76 1,097.93 

 2566 1,531.98 3,906.92 1,172.08 

 2567 1,369.43 4,154.08 1,246.22 

 2568 667.98  4,401.24  1,320.37 

 2569 335.23 4,648.40  1,394.52 

 2570 233.53 4,895.56  1,468.67

ผลประโยชน์เพิ่มจาก
โครงการ**

ปี พ.ศ. กระแสเงินสดจ่ายลงุทน* รายได้จากการท่องเที่ยว

หมายเหต ุ: *0.10 ค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทนุ, **ประมาณการว่ารายได้ทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากการลงทนุด้าน

การท่องเทีย่วของจงัหวดัร้อยละ 30 (ผลประโยชน์ส่วนเพิม่ทัง้หมดยงัไม่ได้ปรบัค่าปัจจบุนัเท่ากบั 9,673.20) 
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ผลกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการข้างต้นเมื่อน�ามาเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้พบว่า 

โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 

2563 – 2570) ระยะ 8 ปี (คิดตามจ�านวนปีของการที่ได้รับงบประมาณเท่านั้น) เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม 

ด้านเศรษฐกจิ โดยให้ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าต่อการลงทนุ  ซึง่จากแผนปฏบิตักิารดงักล่าวพบว่า จากการลงทนุของโครงการ 

5,800 ล้านบาท ภายในระยะด�าเนินงานโครงการ ปี พ.ศ.2563 - 2570 รวม 8 ปี โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้รวม 

(เมื่อยังไม่ปรับมูลค่าปัจจุบัน)จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 9,673.20 ล้านบาท โดยเมื่อปรับเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present 

value) มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษณฐกิจ ดังนี้

มูลค่าเศรษฐกิจปัจจุบันสุทธิ (Net Economic Present Value : NEPV)

ค่าผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันท่ีคาดว่าจะได้รับในแต่ละปีกับมูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่ายออกมา ภายใต้

โครงการที่พิจารณา ณ อัตราลดค่า (Discount Rate) หรือค่าของทุน (Cost of Capital) ที่ร้อยละ 10 มีค่า 2,412.98  

ล้านบาท (มากกว่าศูนย์ ดูตารางที่ 6-6 ประกอบ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ก�าลังพิจารณาตามแผนปฏิบัติการ 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) ระยะ 8 ปี  

เป็นโครงการที่สมควรลงทุน

อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)

BCR คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวมหารด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม โดยถ้าโครงการมี

ความเหมาะสม และมคีวามคุม้ค่าต่อการลงทนุค่าทีไ่ด้จะต้องมค่ีามากกว่า 1 ซึง่เมือ่ค�านวณอตัราผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (BCR)  

ของโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเมืองเก่าน่าน  

(พ.ศ.2563 – 2570) แล้วพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.63 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการ มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าสะท้อน

ถึงผลประโยชน์ของโครงการหลังปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันมากกว่าเงินลงทุนของโครงการฯ ทั้งหมดที่ได้ลงทุนไป 

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ(Economic Internal of Return : EIRR)

เป็นอตัราทีแ่สดงถงึผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีจ่ะเกิดข้ึนหลงัจากด�าเนนิโครงการซึง่จากการค�านวณผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจของโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

เมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) แล้วพบว่า โครงการดังกล่าวมีอัตราการตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 

30.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการให้ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะแก่การลงทุน ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ

  

 

 
 
ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ 
 

จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการข้างต้นเมื่อน ามาเปรียบเทียบ 
ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้พบว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) ระยะ 8 ปี (คิดตามจ านวนปี 
ของการที่ได้รับงบประมาณเท่านั้น) เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ โดยให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน  ซึ่งจากแผนปฏิบัติการดังกล่าวพบว่า จากการลงทุนของโครงการ 
5,800 ล้านบาท ภายในระยะด าเนินงานโครงการ ปี พ.ศ.2563 - 2570 รวม 8 ปี โครงการดังกล่าว
จะสร้างรายได้รวม(เมื่อยังไม่ปรับมูลค่าปัจจุบัน)จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 9,673.20 ล้านบาท 
โดยเมื่อปรับเป็นมูลค่าปัจจุบัน(Present value) มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษณฐกิจ ดังนี้ 

 
มูลค่าเศรษฐกิจปัจจุบันสุทธิ (Net Economic Present Value : NEPV) 
ค่าผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีกับมูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย

ออกมา ภายใต้โครงการที่พิจารณา ณ อัตราลดค่า (Discount Rate) หรือค่าของทุน (Cost of 
Capital) ที่ร้อยละ 10 มีค่า 2,412.98 ล้านบาท (มากกว่าศูนย์ ดูตารางที่ 6-6 ประกอบ) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าโครงการที่ก าลังพิจารณาตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) ระยะ 8 ปี เป็นโครงการที่สมควรลงทุน 

 
 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจแนวโน้มทางการท่องเที่ยวและผลตอบแทน

ด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NEPV) (บาท) 2,412.98

2. อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 1.63

3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 30%

4. ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี) 4.05

ผลการวิเคราะห์

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว(Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการ พิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ  

ที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากความเส่ียงและความไม่แน่นอนของสภาวะของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยจะมีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกลงทุนของโครงการนั้นๆ (กนกพล จันทะรักษา และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) จากสถานการในปี

ที่ผ่านมานั้น Covid-19 นับว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศและจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก  

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 1/2563 พบว่าการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ผ่านการ

ลดลงของจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ประมาณร้อยละ 30 (ส�านักงานปรัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2563) 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการวิเคราะห์ต่อไปว่าหากผลกระทบของ Covid-19 มีความรุนแรงมากขึ้นเป็น 

ร้อยละ 50 และ 80 ตามล�าดับนั้นจะมีผลต่อความคุ้มค่าของโครงการลงทุนอย่างไร

ภาพ แสดงการเปลี่ยนแปลงของ NEPV อันเนื่องมาจากปัญหา Covid-19

  

 

หากผลกระทบของ Covid-19 มีความรุนแรงมากขึ้นเป็นร้อยละ 50 และ 80 ตามล าดับนั้นจะมี 
ผลต่อความคุ้มค่าของโครงการลงทุนอย่างไร 

 
ภาพ แสดงการเปลี่ยนแปลงของ NEPV อันเนื่องมาจากปัญหา Covid-19 

 
ในการศึกษาความอ่อนไหว(Sensitivity) นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นของ 

Covid-19 มีผลท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านลดลงร้อยละ 
30, 50 และ 80 ใน ปี 2563 2564 และ 2565 ตามล าดับ โดยหลังจากนั้นภาวะการท่องเที่ยวก็จะ
กลับสู่ภาวะปกติในปี 2566 2567 2568 2569 และ 2570 ผลการศึกษาความอ่อนไหวพบว่าค่า 
NEPV ของโครงการยังคงมีค่าเป็นบวก แม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Covid-19 มากถึงร้อยละ 80  
โดย ณ ระดับที่ Covid-19 มีผลท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านลดลงร้อยละ 80 นั้น 
ค่า NEPV ก็ยังคงมีค่าเท่ากับ 385.55 ล้านบาท และโครงการก็ยังมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนอยู่
นั้นเอง 

 
 
ผลตอบแทนด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลตอบแทนด้านสังคม (1.63 เท่า) 
ผลตอบแทนทางสังคมสุทธิ(Net Indirect benefits) ที่เกิดขึ้นจากโครงการตามแผนปฏิบัติ

การภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 
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ในการศึกษาความอ่อนไหว(Sensitivity) นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ของ Covid-19 มีผลท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 

ลดลงร้อยละ 30, 50 และ 80 ใน ปี 2563 2564 และ 2565 ตามล�าดับ โดยหลังจากนั้นภาวะ 

การท่องเที่ยวก็จะกลับสู่ภาวะปกติในปี 2566 2567 2568 2569 และ 2570 ผลการศึกษา 

ความอ่อนไหวพบว่าค่า NEPV ของโครงการยงัคงมีค่าเป็นบวก แม้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก Covid-19 

มากถึงร้อยละ 80 โดย ณ ระดับที่ Covid-19 มีผลท�าให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

ลดลงร้อยละ 80 นั้น ค่า NEPV ก็ยังคงมีค่าเท่ากับ 385.55 ล้านบาท และโครงการก็ยังมี 

ความคุ้มค่าต่อการลงทุนอยู่นั้นเอง

ผลตอบแทนด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม
ผลตอบแทนด้านสังคม (1.63 เท่า)

ผลตอบแทนทางสังคมสุทธิ(Net Indirect benefits) ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการตามแผน 

ปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน  

(พ.ศ.2563 – 2570) คาดว่าจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ นั้นก็หมายความว่าโครงการนี ้

ให้ผลประโยชน์ทางด้านบวก(Positive impacts) มากกว่า ผลกระทบด้านลบ (Negative impacts) 

โดยผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการมีดังนี้

ผลทางด้านบวก

1. ประชาชนในจังหวัดน่าน ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 

และเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

2. ประชาชนในจงัหวดัน่าน ได้รบัความสะดวกสบายในเรือ่งของการเดนิทาง และการให้

บริการสาธารณะ

3. ประชาชนในจังหวัดน่าน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

4. ประชาชนในจังหวัดน่าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่มีระบบสาธารณูปโภค  

และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ และมีคุณภาพ

5. เกิดการสร้างสรรค์ความเจริญสู่สังคม ยกมาตรฐานการครองชีพและท�าให้คุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570) 185



6. พื้นที่สาธารณะได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว

7. เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียบประเพณีที่สืบทอดกันมามิให้สูญหาย

8. สร้างเสริมการศึกษาและความปลอดภัยแก่ชุมชน และป้องกันการอพยพย้ายถิ่นของคนในชุมชน

ผลทางด้านลบ

1. มีผลท�าให้การด�าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคม

เมืองมากขึ้น ท�าให้คนในสังคมมีลักษณะต่างคนต่างอยู่

2. การรวมกลุ่มทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ ลดน้อยลง

3. ประชาชนบางส่วนทีไ่ม่ได้รับประโยชน์จากโครงการหรอืไม่เข้าใจประโยชน์ทีเ่กิดขึน้จากโครงการต่อส่วนรวม 

อาจไม่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ

ผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อม

ผลทางด้านบวก

1. เกิดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดูแลเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น

2. ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

3. ประชาชนและชมุชนเหน็ความส�าคญัของการอนรัุกษ์ สงวนรกัษา และเหน็คณุค่าของโบราณสถาน สถานทีส่�าคญั

ทางศาสนา จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม รวมถึงอาคารบ้านเรือนของเมืองเก่าน่าน และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

4. เกดิการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยและน�า้เสยีในพืน้ทีเ่มอืงเก่า การจดัเกบ็ และการจดัการอย่างถกูสขุลกัษณะ

อย่างทั่วถึง

ผลทางด้านลบ

1. โครงการตามแผนปฏบิติัการตามแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืเมอืงเก่าน่าน 

(พ.ศ. 2563 - 2570) บางโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องมีการก่อสร้างขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน ศาสนสถานหรอืสิง่ปลกูสร้างบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ทัง้ในเรือ่งของฝุน่ละอองจากการก่อสร้าง หรอืทรพัยากร

ทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจจะต้องถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกท�าลายในบางส่วนได้

2. เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการใช้พื้นท่ีจากการกระจายการท่องเท่ียวออกไปยังแหล่งท่องเท่ียวโดยรอบ 

ที่ขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ หรือขาดการก�าหนดทิศทางการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม ท�าให้เกิด 

การรุกล�้าและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมจากการใช้ผิดประเภท

  

 

3) ประชาชนและชุมชนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ สงวนรักษา และเห็นคุณค่าของ
โบราณสถาน สถานที่ส าคัญทางศาสนา จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม รวมถึงอาคาร
บ้านเรือนของเมืองเก่าน่าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 

4) เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียในพ้ืนที่เมืองเก่า การจัดเก็บ และการ
จัดการอย่างถูกสุขลักษณะอย่างทั่วถึง 

ผลทางด้านลบ 
1) โครงการตามแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 - 2570) บางโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องมีการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่
โครงการ ทั้งในเรื่องของฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง หรือทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างที่อาจจะต้องถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกท าลายในบางส่วนได้ 

2) เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการใช้พ้ืนที่จากการกระจายการท่องเที่ยวออกไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรอบที่ขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ หรือขาดการก าหนดทิศทางการใช้พ้ืนที่อย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการรุกล้ าและท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้
เกิดความเสื่อมโทรมจากการใช้ผิดประเภท 

 
 

การวิเคราะห์ความต้องการและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่ (Carrying 
Capacity) ในระดับต าบลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษ  
เมืองเก่าน่าน 

การทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว  
อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 - 2570) เพ่ือน าไปสู่กลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ประกอบกับนโยบายประเทศไทยที่ต้องการผลักดันให้มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  และแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งต้องการ
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กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเท่ียวของพื้นที่  

(Carrying Capacity) ในระดับต�ำบลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของกำรท่องเที่ยวชุมชน 

ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่ำน่ำน
การทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน  

(พ.ศ. 2563 - 2570) เพื่อน�าไปสู่กลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน 

ประกอบกับนโยบายประเทศไทยท่ีต้องการผลักดันให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การ

พฒันาสนิค้าและบรกิารด้วยภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยเฉพาะการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พร้อม

ทั้งต้องการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่เชื่อมโยงภูมิภาค ดังนั้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียว 

อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และจังหวัดน่าน จึงคาดหวังว่าการด�าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ดงักล่าว จะช่วยในการกระตุน้และส่งเสรมิเศรษฐกจิของจงัหวดัในอตัราร้อยละ 20 รวมทัง้การจ้างงาน โดยเน้นการพฒันา 

ตามแนวทางการจัดการขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 

และบริการทางการท่องเที่ยว และลดการแข่งขันในมิติราคา อย่างไรก็ตามบริบทของการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นก็ม ี

ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านทั้ง 5 ต�าบล ซึ่งเกิดผลรวมของการท่องเที่ยว 

แสดงได้ตามตารางดังนี้

ตาราง  แสดงภาพรวมของผลของการท่องเที่ยวใน 5 ต�าบล ตามมติ ครม. ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ

เมืองเก่าน่าน

หมายเหตุ:  Multiplier =  ((Direct + Indirect + Induced Effects) /Direct Effects)

 พื้นที่ ในเวียง บ่อสวก ม่วงตื๊ด นาซาว ดู่ใต้ ค่าเฉลี่ย

 

 ค่าตัวทวี 4.21 4.99 3.27 4.33 3.83 4.13

จากตาราง ตัวทวีของการท่องเที่ยวใน 5 ต�าบลของพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่านในจังหวัดน่านมีค่าอยู่ระหว่าง  

3.83 - 4.99 (เฉลีย่ 4.13) นัน้กห็มายความว่าทกุ 1 บาท ทีเ่ป็นรายได้จากการท่องเทีย่วของจงัหวดัน่าน จะสร้างมลูค่าเพิม่ 

ทางเศรษฐกิจถึง 4.13 บาท ซึ่งนับว่าค่อนข้างสูงเมื่อเที่ยบกับพืน้ที่อื่นๆ ซึ่งเป็นเพราะกิจการกรรมทางด้านการท่องเทีย่ว 

  

 

หากผลกระทบของ Covid-19 มีความรุนแรงมากขึ้นเป็นร้อยละ 50 และ 80 ตามล าดับนั้นจะมี 
ผลต่อความคุ้มค่าของโครงการลงทุนอย่างไร 

 
ภาพ แสดงการเปลี่ยนแปลงของ NEPV อันเนื่องมาจากปัญหา Covid-19 

 
ในการศึกษาความอ่อนไหว(Sensitivity) นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นของ 

Covid-19 มีผลท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านลดลงร้อยละ 
30, 50 และ 80 ใน ปี 2563 2564 และ 2565 ตามล าดับ โดยหลังจากนั้นภาวะการท่องเที่ยวก็จะ
กลับสู่ภาวะปกติในปี 2566 2567 2568 2569 และ 2570 ผลการศึกษาความอ่อนไหวพบว่าค่า 
NEPV ของโครงการยังคงมีค่าเป็นบวก แม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Covid-19 มากถึงร้อยละ 80  
โดย ณ ระดับที่ Covid-19 มีผลท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านลดลงร้อยละ 80 นั้น 
ค่า NEPV ก็ยังคงมีค่าเท่ากับ 385.55 ล้านบาท และโครงการก็ยังมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนอยู่
นั้นเอง 

 
 
ผลตอบแทนด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลตอบแทนด้านสังคม (1.63 เท่า) 
ผลตอบแทนทางสังคมสุทธิ(Net Indirect benefits) ที่เกิดขึ้นจากโครงการตามแผนปฏิบัติ

การภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 
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3) ประชาชนและชุมชนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ สงวนรักษา และเห็นคุณค่าของ
โบราณสถาน สถานที่ส าคัญทางศาสนา จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม รวมถึงอาคาร
บ้านเรือนของเมืองเก่าน่าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 

4) เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียในพ้ืนที่เมืองเก่า การจัดเก็บ และการ
จัดการอย่างถูกสุขลักษณะอย่างทั่วถึง 

ผลทางด้านลบ 
1) โครงการตามแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 - 2570) บางโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องมีการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่
โครงการ ทั้งในเรื่องของฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง หรือทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างที่อาจจะต้องถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกท าลายในบางส่วนได้ 

2) เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการใช้พ้ืนที่จากการกระจายการท่องเที่ยวออกไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรอบที่ขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ หรือขาดการก าหนดทิศทางการใช้พ้ืนที่อย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการรุกล้ าและท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้
เกิดความเสื่อมโทรมจากการใช้ผิดประเภท 

 
 

การวิเคราะห์ความต้องการและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่ (Carrying 
Capacity) ในระดับต าบลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษ  
เมืองเก่าน่าน 

การทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว  
อย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 - 2570) เพ่ือน าไปสู่กลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ประกอบกับนโยบายประเทศไทยที่ต้องการผลักดันให้มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  และแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งต้องการ

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ของจังหวัดน่าน มีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นถิ่นค่อนข้างมาก (Indirect effects) ท�าให้เกิดการหมุนเม็ดเงิน

หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น และการมีลงทุนเพิ่มขึ้นของภาคเอกชนและประชาชน (Induced Effects)

ตามไปด้วย ดังนั้น สิ่งที่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่ควรท�าคือ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ผ่านจ�านวน

นักท่องเที่ยว รายจ่ายต่อคนของนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการอยู่ในพ้ืนที่ของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น แสดงได ้

ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง แสดงภาพรวมการจ้างงงานของขุมชนท่องเที่ยว 5 ต�าบลของจังหวัดน่าน

รวมเฉลี่ย 8.18 2 3 7.14 13 6.66

ชั่วคราว 2 - 1 1 6 2.5

ชาย/หญิง 1:1 1:1 1.1 1:6 4:1 -

การจ้างาน 31-35 และ 31-35 และ 46-60 และ 31-45 แล  31-45 และ -

กลุ่มใหญ่ <25 46-60 >60 >60 26-35

การศึกษา 70.03 55.55 60.67 100 56.50 68.55

ต�่ากว่า ม.6

 ในเวียง บ่อสวก ม่วนตื๊ด นาซาว ดู่ใต้ รวมเฉลี่ย

จากตารางข้างต้น ในด้านการจ้างงานพบว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านมีการจ้างงานเฉลี่ย 6.66 คน  

มีการจ้างงานค่อนข้างมากในต�าบลในเวียง และ ต�าบลดูใต้ ที่มีค่าเฉลี่ยถึง 8 - 13 คน สัดส่วนการจ้างงานระหว่าง 

ชายและหญิงใกล้เคียงกัน โดยเป็นการจ้างงานของกลุ่มวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่ (อายุ 31 - 60 ปี) และอีกส่วนหน่ึง 

คือ อายุมากว่า 60 ปี โดยร้อยละ 68.55 เป็นการจ้างงานของคนที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

โดยภาพรวมจังหวัดน่าน การจ้างงานสามารถดึงคนทุกกลุ่มภายในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว  

ซึ่งโดยสรุปแล้วจากนโยบายปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 

เป็นระยะเวลา  8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) ซึ่งเป็นแผนที่มีการบูรณาการฯเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล โดยพยายามผลักดันให้จังหวัดน่านเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนส

โก (UCCN) และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ผ่านการยกระดับพื้นที่จังหวัดน่านให้เป็นสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก  

(Sustainable Destinations Top 100) ในปี พ.ศ. 2563 

ภายใต้แผนงานโครงการจ�านวน 88 โครงการ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,800,000,000 บาท ในระยะเวลา 8 ปี 

จากการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่กดิขึน้จากโครงการฯ พบว่า ชดุโครงการฯมคีวามเหมาะสมด้านเศรษฐกจิ ณ อัตรา 

ลดค่า (Discount Rate) ที่ร้อยละ 10 มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสุทธิที่เกิดขึ้นเท่ากับ 2,412.98 ล้านบาท อัตราส่วน 

ผลตอบแทนต่อต้นทุน(BCR) มีค่าเท่ากับ 1.63 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโครงการมีผลประโยชน์หลังปรับเป็นมูลค่าปัจจุบัน

มากกว่าเงินลงทุนของโครงการฯ ทั้งหมดท่ีได้ลงทุนไป ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้ยังมีอัตราการตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

(EIRR) ถึงร้อยละ 30.00 มากกว่าค่าเสียโอกาสของเงินทุน (ร้อยละ 10)

ส�าหรับผลตอบแทนด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าโครงการฯ มีค่ามากกว่าศูนย์ นั้นก็หมายความ

ว่าโครงการนี้ให้ผลประโยชน์ทางด้านบวก(Positive impacts) มากกว่า ผลกระทบด้านลบ (Negative impacts)  

โดยผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากประชาชนในจังหวัดน่าน ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค
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ขั้นพื้นฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ยกมาตรฐานการครองชีพ

และท�าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมามิให้สูญหายไป ถึงแม้จะมีผลกระทบทางด้านลบ

คือ ท�าให้การด�าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทเป็น

สังคมเมืองมากขึ้น ท�าให้คนในสังคมมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้นนั้นเอง และประชาชน 

บางส่วนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการหรือไม่เข้าใจประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

ต่อส่วนรวม อาจไม่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการนั้นเอง

ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าผลกระทบทางด้านบวกเกิดจากระบบการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทีด่ีขึน้  ในขณะทีดา้นลบคาดว่าจะเกิดการปรับเปลีย่น

ประเภทการใช้พื้นที่จากการกระจายการท่องเที่ยวออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ  

หากขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ หรอืขาดการก�าหนดทศิทางการใช้พืน้ท่ีอย่างเหมาะสม 

เป็นรูปธรรม อาจจะท�าให้เกิดการรุกล�้าและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมจากการใช้งานผิดประเภท 

การวิเคราะห์ผ่านตัวทวขีองการท่องเทีย่วใน พืน้ทีพ่เิศษเมืองเก่าน่านในจังหวดัน่าน

นั้น มีค่าตัวทวีเท่ากับ 4.13 นั้นก็หมายความว่าทุก 1 บาท ที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยว 

ของจังหวัดน่าน จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจถึง 4.13 บาท ซึ่งนับว่าค่อนข้างสูง 

เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นเพราะกิจการกรรมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  

มีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นถิ่นค่อนข้างมาก (Indirect effects) ท�าให้เกิดการ

หมุนเม็ดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น และการมีลงทุนเพิ่มขึ้นของ 

ภาคเอกชนและประชาชน (Induced Effects) ตามไปด้วย ในด้านการจ้างงานพบว่า  

ธุรกิจการท่องเท่ียวของจังหวัดน่านมีการจ้างงานเฉลี่ย 6.66 คน โดยเป็นการจ้างงาน 

ของกลุ่มวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่ (อายุ 31 - 60 ปี) และอีกส่วนหนึ่ง คือ อายุมากว่า 60 ปี 

โดยร้อยละ 68.55 โดยภาพรวมชุดโครงการฯ นี้ จะสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจในพื้นที่ 

เกิดการการจ้างงาน และสามารถดึงคนทุกกลุ่มภายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

โครงการได้ค่อนข้างสูงนั้นเอง

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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ผู้จัดท�า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 118/1 อาคารทิปโก้  ชั้น 30  และ 31 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน

 เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

ผู้ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

 19 ต�าบลแม่กา  อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

การอ้างอิง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน),2563

การสืบค้น แผนพัฒนาการท่องเที่ยว

พิมพ์เมื่อ 22 ธันวาคม 2563

จ�านวนพิมพ์ 100 เล่ม

จ�านวนหน้า 192 หน้า 

ผู้พิมพ์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลบรรณำนุกรม

โครงกำรทบทวนและกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผนแม่บทกำรพัฒนำ 
พื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนเมืองเก่ำน่ำน (พ.ศ.2563 – 2570) 
ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และทุนทำงภูมิปัญญำ และวัฒนธรรมเพื่อกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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ผู้จัดท�า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผู้ควบคุมงาน นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการส�านักงานพื้นที่พิเศษ 6

 นางสาวขวัญฤทัย  ยอดเวียงไชย เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ

 นายณัฐกิตติ์  กุมพะยาน เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ

ผู้ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้ศึกษา ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ผู้จัดการโครงการ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

 ดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ทางการท่องเที่ยว

 ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

 อาจารย์บรรจง  อูปแก้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  

  ภูมิสถาปัตยกรรม  

 ดร.ปิยะพงษ์  สุปัญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

 อาจารย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว

 นายนัษฐ์  ศรีไสววิไล ผู้เชียวชาญด้าน ICT

 น.ส.สุภาวรรณ  อุปจักร์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

 นายสุกฤษฎี  พูลเพิ่ม ผู้ช่วยวิจัย

 นายเกียรติศักดิ์  ศิลพิทักษ์ ผู้ช่วยวิจัย

 นายสฐิรพงศ์  มหาวงศนันท์ ผู้ประสานงานโครงการ และเลขานุการโครงการ

 นางสาววิสสุตา  หมื่นตื้อ ผู้ประสานงานโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ นายนพรัตน์  มะโน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
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โครงการทบทวนและการจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)

ภายใต้โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

และทนุทางภูมปิัญญา และวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื

ส�ำนักงำนพื้นที่พิเศษ 6

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
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