รายงานการวิจยั
เรื่อง การวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดย
นายกิตติกรณ์ สมยศ
นางราชาวดี

สุขภิรมย์

นางสไบทิพย์ อินไสย

วิทยาลัยชุมชนน่าน

สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก

บทคัดย่อ
ชื่องานวิจยั :
ผูว้ ิจยั :

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายกิตติกรณ์ สมยศ และคณะ

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตาบลดู่ใต้ อาเภอ
เมืองน่าน จัง หวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง (2) เพื่อประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมพื้นที่ตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อนาไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างอาชีพที่ยั่ง ยืน ในตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการพัฒนาและเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งที่ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ การสัง เกต การสัมภาษณ์ บันทึกจากเวทีสนทนา
และข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาเอกสาร ตาราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นประมวลผลและสังเคราะห์
ข้อมูล
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลลัพธ์ในเชิง ปริมาณ มีเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จานวน 3 เส้นทาง มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนตาบลดู่ใต้ จานวน
9 กลุ่ม ส าหรับ ผลลัพ ธ์ใ นเชิง คุณ ภาพ เครือ ข่า ยด้ านการท่ องเที่ ยวเกิ ดการตื่น ตัว วางแผนกิ จกรรม และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมสาหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ยังเป็นการ
กระจายรายได้ สร้างอาชีพ รวมทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมกลุ่ม และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น และวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้นต่อไป

ข

คานา
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นรายงานผลการวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการการจัดทา
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วในต าบลดู่ ใ ต้ อ าเภอเมื อ งน่ า น จั ง หวั ด น่ า น โดยการเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ในชุมชนต่าง ๆ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ในตาบลดู่ใต้ต่อไป
คณะผู้วิจัย

ค

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชน
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นรายงานผลการวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการการ
จัดทาเส้ นทางการท่องเที่ ยวในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่า น จัง หวั ดน่าน โดยการเชื่อมโยงแหล่ง ท่ อ งเที่ย ว
ในชุมชนต่าง ๆ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ทีมวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ไ ด้สนับสนุนทุนการวิจัยครั้ง นี้ และกลุ่ม ผู้นาชุมชน
ตลอดจนประชาชนในตาบลดู่ใต้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาและให้ข้อมูลและคาปรึกษากับทีมวิจัยมาโดยตลอด
การดาเนิ นการวิจั ยมิอาจส าเร็จลุล่ วงไปได้ หากปราศจากความร่วมมื อของผู้เ กี่ยวข้องทุกท่านในเขตพื้น ที่
ตาบลดู่ใ ต้ อาเภอเมือ งน่ าน และพื้น ที่ใกล้เ คียง ตลอดจนผู้ บริ หารของวิท ยาลัยชุ มชนน่า นในการติด ตาม
สอบถามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และให้คาปรึกษาตลอดการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้
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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมากและมีแนวโน้ม
เพิ่ม ความสาคัญมากขึ้น ทุก ปี จากรายงานของกระทรวงการท่ องเที่ย วและกีฬ า อธิบ ดีก รมการท่อ งเที่ย ว
สุพล ศรีพันธุ์. (2555) สรุปว่า ภาพรวมรายได้จากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมี สาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างมาก สามารถประเมิน มูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 633,550 – 724,057 ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อย
ละ 8-9 ได้ถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในสิ้นปี 2554 แต่แนวโน้มนักท่ องเที่ยวในปี พ.ศ. 2555 จะ
ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราชะลอตัวประมาณร้อยละ 8-10 เมื่อมองภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของแต่ละ
ภาค พบว่าภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด เมื่อมองรายละเอียดของรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้
แล้ว จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสงขลา มีรายได้จาก การท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อมองภาพรวมทั้งประเทศ
แล้ว กรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุด เมื่อกล่าวถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่า งประเทศ
กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุดของการท่องเที่ยวประเทศไทย ผู้คนส่วนมากมักนึกถึงชาวต่างประเทศที่เป็น
ฝรั่ง ผิวขาวมีรายได้สู ง หรือกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่เป็นชาวเอเชียจากประเทศที่พัฒนาแล้ ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี
ฮ่องกง เป็นต้น แต่จากสถิติของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมการ
ท่องเที่ยว สุพล ศรีพันธุ์ (2555) กล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด
ถึง 2.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 และเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ปี
2553 และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยมากที่สุด ห้า อันดับแรกได้แก่ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย
และ เกาหลีโดยมีมาเลเซียมีจานวนสูงเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดหลายปีต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวชาวจีนทวี
ความสาคัญมากขึ้นทุกปี มีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง 1.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 และเพิ่ มขึ้นถึง ร้อยละ
56.68 ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ปี 2553 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ตลาดของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวผิ ว ขาวพบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยมากเป็นอันดับ 4 หรือ 1.014 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 และ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.36 ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียปี 2553 ปัจจัยทางด้านการตลาด โดยเฉพาะด้านความ
ต้องการ พฤติกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางหลักใน ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่มี
ความสาคัญในการแข่งขันในการหารายได้ทางการท่องเที่ยวทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ความเข้าใจในด้าน
การตลาดเฉพาะกลุ่ม ด้านเส้น ทางหลักการท่องเที่ยวและ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ว่านักท่องเที่ยวใช้จ่าย
อย่างไร เดินทางอย่างไร กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด อะไรเป็นสิ่งสาคัญที่นักท่องเที่ยวต้องการในการ
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เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้การบริโภคซ้า ๆ ของนักท่องเที่ยว อะไรเป็นความ
พึงพอใจหรือประทับใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย ประเด็นที่สาคัญเหล่านี้ เหมาะสาหรับการทาวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลการตลาดกลุ่มใหญ่
จากการวิเคราะห์ลักษณะการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความโดดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน
ด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนา แหล่งธรรมชาติ ภูมิอากาศ การเมือง
เศรษฐกิจ ภาษา วัฒนธรรม ภาคกลางเป็นดินแดนที่ราบลุ่มซึ่ง มากมายด้วยท้องนาและเรือกสวน พืชพันธุ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา “อู่ข้าวอู่น้าของประเทศไทย” มีโบราณสถานมากมาย บ่ง บอกถึง การเป็น
เมืองเก่าแสนรุ่งเรือง ซึ่งส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีภาพวิถีชีวิตสงบง่าย ชวนให้
ไปเยือนในทุกฤดูกาล ภาคใต้เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าดิบซึ่ง
เป็นถิ่นอาศัยของสรรพชีวิตน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ยังโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ส่วนวิถี
ชีวิตนั้นก็เปี่ยมเสน่ห์ชวนให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ภาคตะวันออกเป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและ
ท้องทะเลงามซึ่งแวดล้อมด้วยผืนป่าดิบและสวนผลไม้สมบูรณ์ เต็มไปด้วยสารพันแหล่ง ท่องเที่ยวที่แตกต่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าริมน้า หมู่เกาะ ทะเล น้าตก วัดวาอาราม และโบราณสถานงดงาม อีกทั้งยัง
อุดมด้วยอาหารทะเลสดใหม่จากท้องน้าสีครามให้ได้อิ่มอร่อยกันทุกฤดู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนที่
ราบสูงซึ่งร่ารวยด้วยโบราณสถานที่บ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหิน ผาแต้ม ฯลฯ มากมาย
ด้วยวัฒนธรรมน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีแหล่งธรรมชาติอันงดงามด้วยรูปลักษณ์เฉพาะตัว เช่น กลุ่มหินเทิบ เกาะ
แก่ง กลางลาน้าโขง ฯลฯ ไม่ว่ าใครไปเยือ นแล้ว เป็นต้อ งประทับใจ ภาคเหนือเป็น ดิน แดนที่ร่ ารวยด้วยภู มิ
ประเทศงดงาม รายล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า งดงามด้วยประเพณีวัฒนธรรม และ
อบอุ่นด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายเปี่ยมน้าใจ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ภาคเหนือของประเทศไทยถือเป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จึงทาให้
เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ย วในจัง หวัดน่านส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชิงวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมอันล้าค่าที่สามารถนามาต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์โดย
นาเสนอประวัติ เรื่องราวในอดีตทาให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ส่วน
เจ้าบ้านเกิดความภาคภูมิใจในทุนวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู่โดยไม่ได้เกิดการลงทุนมากดั่งเช่นธุรกิจ เกิดความหวง
แหนและสืบทอดวัฒนธรรมให้ดารงสืบไป
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 700 ปีเคียงคู่กับนครรัฐสุโขทัยและ
มี วั ฒ นธรรมอั น โดดเด่ น ที่ มี ก ารสื บ ทอดจากอดี ต มาถึ ง ปั จ จุ บั น จนเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ทั้ ง ทางด้ า น
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงามและยังมีโบราณ
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สถานที่ยังทรงบทบาทสาคัญต่อชุมชน เช่น ในอดีตจังหวัดน่านมีแหล่ง โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่ยัง คง
สภาพควรค่าต่อการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัย ซึ่งขณะนี้จังหวัดน่านโดยคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
มรดกน่านสู่มรดกโลกซึ่งได้นาเสนอ “แหล่งก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน” ต่อประธาน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชี รายชื่อเบื้องต้นแหล่ง
มรดกโลกทรงวัฒนธรรมของประเทศไทยในอันดับที่ 8 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 (เอกลักษณ์น่าน : 2549)
จากการสารวจข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา คือ เดือนธันวาคม 2553
ถึงเดือนกันยายน 2554 พบว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดน่านมีประมาณ 579,206 คน เป็นคนไทย
573,563 คน และชาวต่างชาติ 5,642 คน รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผล
จากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมประมาณ 3,185,775 บาท
โดยดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากการสารวจข้อมูลการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์จังหวัดน่านใน ๓ ช่วงระยะเวลา
คือ ช่วงที่ 1 วันขึ้น ปีใหม่ระหว่างเดื อนธันวาคม 2553 ถึ ง เดือนมกราคม 2554 ประมาณ 2,025,145 บาท
ช่วงที่ 2 วันเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคม 2554 ประมาณ 581,060 บาท ช่วงที่ 3 วันแม่เดือนสิงหาคม ประมาณ
๕๗๙,๕๗๐ บาท จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของจังหวดน่าน ยังมีแนวโน้มที่สดใส โดยจะเห็น
ได้จากจานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจังหวัด
น่านมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ในหัวข้อ “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” (Nan Living
Old Town)” และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ส่งเสริม “วงกลมเศรษฐกิจล้าน
ช้า ง – น่า นล้ านนาตะวัน ออก (น่ าน,เชีย งราย,แพร่ ,พะเยา)” เพื่อ ให้ สอดคล้อ งกั บการเปิ ด เสรี ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมการค้า การลงทุน ทางด้านเศรษฐกิจ การจัดทาโรดโชว์ในกลุ่มประเทศและเมืองที่
เชื่อมติดต่อกับจังหวัดน่าน และอยู่ในวงกลมเศรษฐกิจที่จะมาท่องเที่ยวได้เป็นต้น (สถานการณ์การท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่าน ร่วมกับสานักงานสถิติจังหวัดน่าน)
การที่จะให้ชุมชนดาเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความ
พร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้
เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้เห็นความสาคัญและการเป็น
นักท่องเที่ยวแบบ CBT ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีพัฒนาการมาจากการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Base Sustainable Tourism-CBST) จนสุดท้ายโครงการ
ท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (Responsible Ecological Social Tour Project-REST) ผู้บุกเบิกงานด้าน
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ได้เรียกการท่องเที่ยวว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community
Based Tourism-CBT) (คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.พจนา สวนศรี : 2546)
พื้นที่ชุมชนตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จัง หวัดน่าน พื้นที่ชุมชนใกล้ตัวเมืองน่านที่สามารถ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวเมืองน่าน โดยบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เนื่องจากปัจจุบันตาบลดู่ใต้มีเส้นทางที่สามารถคมนาคมโดยสะดวกทั้งทางน้าและทางบก
หรือเส้นทางเลียบแม่น้าน่าน ถือเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่ อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ชุมชนตาบลดู่ใต้มี ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
สามารถอานวยความสะดวกการคมนาคมสาธารณูปโภค สถานพยาบาล ด้านสังคม ชุมชนตาบลดู่ใต้มีความโดด
เด่นด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามัคคีเกิดจากการ
รวมกลุ่มดาเนินกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระ
ธาตุเขาน้อย วัดพญาวัด สานักสงฆ์กู่เสี้ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดสารพิษบ้านดอนมูล กิจกรรมที่นาไปสู่
ความสามัคคีในชุมชน ได้แก่ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง ตานสลากจุมปู ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ นมัสการวัด
พระธาตุเขาน้อย (แปดเป็ง) วันวิสาขบูชา ห้าเป็งสรงน้าพระธาตุจามเทวี วิทยาลัยชุมชนน่านจัดทาวิจัยโดย
การจัดอบรมระยะสั้นและจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน นาไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน การจัดตั้งกลุ่ม
องค์กรที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการส่ง เสริมให้ชุมชนเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมี
แนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมากขึ้น บ่อยครั้งใช้คาว่า "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" (Community-Based
Tourism) หรือ "การท่อ งเที่ ยวเชิ งนิเ วศ" (Ecotourism) หรื อ "การท่ องเที่ย วเชิ ง อนุรัก ษ์" (Conservation
tourism) ถูกนามาใช้เพื่อเป็นสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว "การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" หรือ "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" จากการให้คานิยามของสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
คือ การท่องเที่ ยวเชิงนิเวศได้ให้ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ชุมชนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง
ส่วน "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน คือ การที่มุ่งพัฒนาให้คนในชุมชนเป็น
หัวใจสาคัญของการจัดการท่องเที่ยว และไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของนั กท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ไ ด้
เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้ใช้ความรู้ของตนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชน เพื่อนาไปสู่การดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต เพราะการดูแลทรัพยากรเหล่านั้นเป็นหน้าที่
ของคนในชุมชนซึ่งเป็นของส่วนรวม
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การจั ด ท าเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มพื้ น ที่ ต าบลดู่ ใ ต้ ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่สนใจในการท่องเที่ยวในชุมชน โดยออกแบบเส้นทางตามความเหมาะสมในการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ 1 เส้นทาง ครอบคลุมประเด็นศักยภาพของแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ของตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง
โดยการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งปี รวมถึงมิติการท่องเที่ยว
ทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงแนวทางการพัฒนา
แหล่ ง ท่ องเที่ย วเพื่ อให้สามารถตอบสนองต่ อการท่ องเที่ ยวเพื่อ การเรี ยนรู้ ของนั กท่อ งเที่ยว และประเด็ น
พฤติกรรม ความต้องการ ในการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ในมิติของความต้องการใน
เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบและกิจกรรมที่ต้องการ การสื่อความหมาย และการประเมินเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตาบลดู่ใต้
1.2) คำถำมกำรวิจัย
1.2.1) ในพื้นที่ตาบลดู่ใต้ สามารถจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างไร
1.2.2) เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลดู่ใต้ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และนักท่องเที่ยว
อย่างไร
1.2.3) แนวทางในการจัดหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนตาบลดู่ใต้เป็นอย่างไร
1.2.4) ผลจากการจัดหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
1.3) วัตถุประสงค์
1.3.1) เพื่อจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง
1.3.2) เพื่อประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง
1.3.3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนาไปสู่การจัดศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1.4) ขอบเขตกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ ยวในชุมชน ศักยภาพในชุ มชน ทรัพยากรชุมชน ศึก ษาศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ย ว
ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ด้านการให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาเพื่อประเมิน เส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนรวมทั้งการส่งเสริมความรู้เพื่อที่จะพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งจะส่งผลไปถึง “ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยทาการศึกษาที่ ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จัง หวัดน่าน ใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558
1.5) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ได้แนวทางการจัดทาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง และเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการวางแผนในการรองรับ
การท่องเที่ยวในอนาคตได้
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3) สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) สร้างเครือข่ายความรู้เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้กับ
จังหวัดน่าน
1.6) นิยำมศัพท์
1) กำรพัฒนำ หมายถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึง
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับหน่วยงานรัฐ
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับหน่วยงานภาคเอกชน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่
สนใจ และ/หรือลงทุน และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว
2) เส้นทำงกำรท่องเที่ยว หมายถึง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในตาบลดู่ใต้เข้าด้วยกัน
3) กำรเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการวางแผนและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสำรงำนวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน
จัง หวัดน่าน จัดทาขึ้นลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน ความเป็นไปได้ของการจัดการ
ท่อ งเที่ ยวโดยชุม ชน สอดแทรกองค์ค วามรู้ข องการท่ องเที่ย วโดยชุ ม ชน องค์ป ระกอบของการท่อ งเที่ ย ว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนที่สามารถนาเสนอผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างภาคภูมิใจ โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การริเริ่มกระบวนการ ตลอดจนการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว ของ
ชุมชนภายในตาบลดู่ใต้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ประเภทของนักท่องเที่ยว
2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว
2.3 เส้นทางการท่องเที่ยว
2.4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภค
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประเภทของนักท่องเทีย่ ว
การจัดประเภทของนักท่องเที่ยวสามารถจาแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้
1.ตามการจัดการเดินทาง
1.1 Mass Tourists กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมาก มีการเดินทางท่องเที่ยวในรายการเดียวกัน พัก
โรงแรมในระดับเดียวกัน รับประทานอาหาร และทากิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในแบบเดียวกัน
1.2 Eco Tourists นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์ที่มุ่งรักษาสภาพแวดล้อมของ
ระบบนิเวศน์
2. ตามจานวนมากน้อยของนักท่องเที่ยว
2.1 เป็นกลุ่ม (Group Tour หรือ Escort Tour)
2.2 เป็นส่วนบุคคล (Independent Tour)
3.ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ความมุ่งหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งได้ 7 ประการ คือ
3.1 การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด (holiday-mass Popular individual)
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3.2 การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้
วัฒนธรรมของสังคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู่ การชมศิลปะ ดนตรี ละคร การนมัสการศูนย์ศาสนา
เป็นต้น
3.3 การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อการทาวิจัยการศึกษา สอน
หนังสือ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะต้องพานักอยู่สถานที่นั้นๆ เป็นเวลานาน
3.4 การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Sport and Recreation) คือการเดินทางไปชม หรือร่วม
แข่งขันกีฬา หรือนันทนาการต่างๆ
3.5 การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and special interests)
3.6 การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึงการท่องเที่ยวเพื่อทางานอดิเรก เช่นการวาด
ภาพ การเขียนนวนิยาย เป็นต้น
3.7 การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (visiting Friend and Relative) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
(Business) เป็นการเดินทางของนักธุรกิจที่จัดเวลาบางส่วนของการเดินทางหลังจะทาธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว ใช้
เวลาในการท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับ
4.ตามวิธีการเดินทาง
4.1 แบบเหมาจ่าย (Package Tour)
4.2 แบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour)
4.3 แบบเป็นรางวัล (Incentive Tour)
4.4 แบบเช่าเหมาลา (Charter Tour)
5. ตามอายุ
6. ตามเพศ
7. ตามฐานะทางสังคม
8. ตามประสบการณ์และบทบาท
8.1 The organized mass Tourists
8.2 The individual mass Tourists
8.3 The explorer
8.4 The drifter
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การกาหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวได้กาหนดรูปแบบของนักท่องเที่ยว (Typology : a systematic
classification or study of types) เพื่ออธิบายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) การกาหนด
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาจทาได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และวิธีการที่ใช้
การกาหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรูปแบบพื้นฐานที่สุดคือ การแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น

2

กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น 1) นักท่องเที่ยว (Tourists)
หรือ 2) นักเดินทาง (travelers) นักท่องเที่ยวคือ บุคคลซึ่งซื้อรายการนาเที่ยวเหมาจ่ายจากบริษัทนาเที่ยว
ในขณะที่นักเดินทางคือ บุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง จองที่พักเอง กาหนด
สถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น
Perreault และ Dorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
1) นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวประเภทนี้ทีรายได้
ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่า
2) นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาดีและมี
รายได้ปานกลางถึงสูง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3) นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เล็กๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปที่ไหน อย่างไร
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย
4) นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเที่ยวในระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ
การใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานานมากกว่า
Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้
1) นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเน้นความสาคัญใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย
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2) นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่
พยายามทางแนวทางเพื่อลืมความจาเจในชีวิตประจาวัน
3) นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ ยวที่เดินทางเพื่ อ
แสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน ก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมต่างๆ ที่แท้จริงเป็นของสเปน
4) นักท่องเที่ ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ ชอบ
ติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และทาความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ของคนท้องถิ่น
5) นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเที่ยวประเภทนี้ต้องการ
ฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่มาใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศ
ไทย เช่น พัท ยาหรื อเชียงใหม่ และพยายามใช้ ชีวิต เช่นเดียวกับคนท้อ งถิ่น ไม่ ว่าจะเป็ นการปฏิ บัติตั ว กา
รับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น
สานักงานเศรษฐกิจศึกษา Westvlaams (1986, อ้างจาก Swarbrook และ Horner 1999) ได้เสนอ
รูปแบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้
1) นักท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers)
2) นักท่องเที่ยวประเภทชอบผูกมิตร (Contact-minded holiday makers) มีจิตใจชอบติดต่อพบปะ
กับผู้อื่น แสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะที่เป็นคนท้องถิ่น
3) นักท่อ งเที่ ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงามของภู มิทัศ น์ของ
แหล่งท่องเที่ยว
4) นักท่องเที่ยวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest-seekers) ใช้เวลาไปกับการนอนพักผ่อนหย่อนใจ
มากกว่าการทากิจกรรมอื่นๆ
5) นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่
6) นักท่องเที่ยวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-orientated) เป็นนักท่องเที่ยวที่หลงใหลใน
แสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเป็นครอบครัว
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7) นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยและ
ไม่ เสี่ยงภัย
2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว หมายถึง เครือข่ายทั้งหมดที่กาหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เป็นแนวคิดทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
- พลังทางด้านจิตวิทยา คือ ความต้องการทาสิ่งต่างๆ เช่น อยากว่ายน้า อยากปีนเขา
- พลังทางด้านสังคมวิทยา คือ ความอยากมีหน้ามีตาในสังคม อยากทันสมัย อยากดูมีระดับ
ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
1. ทฤษฎีลาดับขั้นแห่งความต้องการจาเป็น(Hierarchy Of Needs)ของ Abraham Maslow
- Maslow ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการไม่สิ้น สุด ความต้องการที่เป็นตัวกระตุ้นแบ่งออกเป็น
5 ขั้น
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา
ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ขั้นที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม
ขั้นที่ 4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง
ขั้นที่ 5 ความต้องการทางด้านความสาเร็จของตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการสูงสุด แต่ไม่ทุกคนที่จะทา
สาเร็จ
2. ทฤษฎีขั้นบันไดแห่งการเดินทาง(Travel Career Ladder)ของLundberg
- Lundberg ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเกิดจากความต้องการขั้นสูงสุดเพื่อตอบสนอง
♦ ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
♦ ความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ
♦ ความต้องการทาสิ่งที่ท้าทาย
♦ ความต้องการเห็นสิ่งที่แปลกใหม่
แรงจูงใจวาระซ้อนเร้น (Hidden Agenda)ของCrompton
มี 7 ปนระเภท ดังต่อไปนี้
1. การหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่จาเจ
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2. การสารวจและการประเมินตนเอง
3. การพักผ่อน
4. ความต้องการเกียรติภูมิ
5. ความต้องการที่จะถอยกลับไปสู่สภาพดั้งเดิม
6. การกระชับความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
7. การเสริมสร้างการสังสรรค์ทางสังคม
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในทัศนะของ Swoarbroke
มี 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจทางด้านสรีระ หรือ ทางกายภาพ
2. แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม
3. การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความรู้สึกบางอย่าง
4. การท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ
5. แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
6. แรงจูงใจส่วนบุคคล
แนวโน้มของแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
Pearce, Morrison และ Rutledge (๑๙๙๘) ได้่นาเสนอแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ไว้ 10ประการ ดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจที่จะได้สัมผัสสิ่งแวดล้อม
2. แรงจูงใจที่จะได้พบปะกับคนในท้องถิ่น
3. แรงจูงใจที่จะเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศเจ้าบ้าน
4. แรงจูงใจที่เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
5. แรงจูงใจที่จะได้พักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่สบาย
6. แรงจูงใจที่ได้ทากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจและฝึกทักษะ
7. แรงจูงใจที่จะมีสุขภาพดี
8. แรงจูงใจที่จะได้รับการคุ้มกันและความปลอดภัย
9. แรงจูงใจที่จะได้รับการยอมรับและสถานภาพทางสังคม
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10. แรงจูงใจที่จะให้รางวัลแก่ตนเอง
ตัวอย่างการวิจัยที่ใช้วิธีการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย
นักเดินทางประเภทแบกเป้(Backpackers) ได้เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆในออสเตรเลีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และนิวซีแลนด์ แรงจูงใจในการเดินทางสรุปได้ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. การหลีกหนี (Escape) เช่น การหลีกหนีความรับผิดชอบชั่วคราวในการงาน
2. การมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม เช่น การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3. การทางาน (Employment) เช่น ไปทางานในต่างถิ่น จึงเกิดแรงจูงใจอยากท่องเที่ยว
4. เน้นการคบหาสมาคม (Social Focus) ต้องการพบปะผู้คนใหม่ๆในต่างถิ่น
โครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. ระบบไฟฟ้า
2. ระบบประปา
3. ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
4. ระบบการขนส่ง
4.1 ระบบการเดินทางทางอากาศ
4.2 ระบบการเดินทางทางบก
4.3 ระบบการเดินทางทางน้า
5. ระบบสาธารณสุข
ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค
1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ซึ่งมีได้ 2 ลักษณะ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงภายในเปลือกโลก เช่น ภูเขา ภูเขาไฟ ที่เกิดจากการดันตัวของ ความ
ร้อนใต้ผิวโลก
2) การเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวโลก เช่น เนินทราย (Sand Dune) ในทะเลทรายเกิดจากลมพัด
ทรายมากองรวมกันเป็นเนิน
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1.2 ลั กษณะภู มิอ ากาศ สภาพอากาศที่ แ ตกต่า งกัน ในแต่ล ะพื้น ที่ จะท าให้ เกิ ดสภาพภู มิ
ประเทศที่สวยงามต่างกัน และดึงดูดนักท่องเทียวต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆได้มากขึ้น
2. ปัจจัยทางวัฒนธรรม
คือ วิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคมและหลักเกณฑ์การดาเนินชีวิต ซึ่งมีการสืบทอดปฏิบัติต่อกันมา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ในแต่ละชาติจะมีวัฒ นธรรมที่แตกต่างกัน การท่องเที่ยวโดยอาศัยปัจจัยทาง
วัฒนธรรม จะก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆและเกิดการแลกเปลี่ยน นาไปสู่การเกิดวั ฒนธรรมใหม่ๆ
ทั้งดีหรือไม่ เกิดขึ้น
2.3 เส้นทำงกำรท่องเที่ยว
กุลวรา สุวรรณพิมล (2548: 164-165) ได้อธิบายถึงแผนจัดนาเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวควรจะ
เน้นปัจจัยเหล่านี้
1. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในขณะนั้น ซึ่งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมักจะมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถานที่อื่นๆ
3. เส้นทางการท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งดึงดูดกับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มรายได้ และต้อง
ค้นหากับจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า
4. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีระยะทางที่ไกลพอสมควร มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว
5. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องคานึงถึงอากาศที่ดี ปลอดโปร่งตลอดเวลา เส้นทางการท่องเที่ยวหมายถึง
ถนน แม่น้า คลอง ทางเท้าที่ใช้เป็นทางสัญจรของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายที่ใช้เชื่อมส่วนต่าง ๆ
ของเมืองเข้าไว้ด้วยกัน มีเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง โดยเส้นทางดังกล่าวต้องทาขึ้นมาอย่างชัดเจน
เพียงพอให้ นักท่องเที่ยวหรือ ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือผู้อยู่อาศัยในเมือง สามารถเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญของ
เมืองได้
เส้นทางท่องเที่ยว (Tourism Route) เป็นแนวทางการสัญจรที่กาหนดขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยว
เพื่อให้สามารถพบเห็นหรือเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ได้รับ
ความรู้และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่จัดทาขึ้น ซึ่งเส้นทางสาหรับนักท่องเที่ยวอาจเป็นการใช้
เส้นทางร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของคนท้องถิ่น หรืออาจเป็นการกาหนดเส้นทางขึ้นมาใหม่เฉพาะเป็นพิเศษ
สาหรับนักท่องเที่ยวก็ได้
(1) การพิจารณากาหนดเส้นทางท่องเที่ยวจะต้องสารวจ สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของ
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นักท่องเที่ยว รวมถึงแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งควรเริ่มต้นจากการพิจารณาตาแหน่ง
ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ แล้วจัดลาดับความสาคัญและความน่าสนใจ จากนั้นจึงพิจาณา
ความสามารถในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างไรบ้าง
(2) การจัดเส้นทางในลักษณะวงบรรจบ เส้นทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะจัดในลักษณะที่เป็นการ
สัญจรระบบวงจรบรรจบ เนื่องจากจะทาให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ เกิดความเพลิดเพลินไปตลอด
เส้นทาง โดยไม่ต้องย้อนกลับเส้นทางเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจเกิดความรู้สึกเบื่อและเสียเวลา
2.4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในฐำนะผู้บริโภค
ธงชัย สันติวงศ์ (2540: 29) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระทาของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงการจัดหาให้ได้มา การใช้สินค้าและบริการ ตลอดจนขบวนการตัดสินใจ และการกาหนดส่วนร่วมใน
การให้มีการกระทา
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 125-130) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการ
ค้นหาพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภค ข้อมูลที่นักการตลาดต้องการในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คือ 7 คาถามค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H เพื่อที่จะหาคาตอบ
7 ประการ ดังนี้
1. ใครคือลูกค้าในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบ
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์
2. ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (What do the consumers purchase?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบ
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Goods and Services) คือ คุณสมบัติลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why do the consumers purchase?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตวิทยา
4. ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the purchasing?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบ
เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้
ซื้อและผู้ใช้
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When do the consumers purchase?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับ
เวลาและโอกาสในการซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ
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6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where is the market?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับแหล่งหรือช่องทาง
ที่ผู้บริโภคจะไปซื้อ ของใช้ประจาวัน เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How do consumers purchase?) เป็นคาถามที่ต้องหาคาตอบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้า ประกอบด้วยการรับรู้
2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551) ได้ศึกษาเพื่อเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงโดยเฉพาะทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์และทรัพยากรการ
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละได้ เ สนอแนะเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วห้ า เส้ น ทางที่ ส า คั ญ ดั ง นี้ ดั ง นี้
1. เส้นทางชมงานศิลป์ถิ่นช่างเมืองเพชร มีลักษณะการจัดเส้นทางแบบทางเดียว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส
กับงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งจากลวดลายปูนปั้น งานจาหลักไม้รวมถึงงานจิตกรรมฝาผนัง ซึ่งนับได้ว่า
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในเส้นทางนี้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่รวบรวมผลงานของฝีมือครูช่างเมื่อเพชรไว้ อย่าง
มากมายและน่าสนใจ 2.เส้นทางเยี่ยมเยือนวัด วัง สถาปัตยกรรม และโบราณสถาน มีลักษณะการจัดเส้นทาง
แบบทางเดียว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่ามากมายสถานที่ที่
น่าสนใจในเส้นทางนี้ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ สถานที่คงคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ และวัดที่
สาคัญ 3. เส้นทางเลาะเลี้ยวเที่ยวธรรมชาติแวะชายหาดเจ้าสาราญ มีลักษณะการจัดเส้นทางแบบทางเดียว
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติและชายหาด ทิวทัศน์ที่สวยงาม 4. เส้นทางนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพชร มีลักษณะการจัดเส้นทางแบบทางเดียว ซึ่งนักท่องเที่ ยวจะได้แวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อความเป็นสิริมงคล 5.เส้นทางเยี่ยมชมวิถีชีวิต กิจกรรม ย่านของฝากเมืองเพชร เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยว
จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเมืองเพชร และสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สถานที่ที่น่าสนใจ
ศิวฤทธิ์ พงศกรศิลป์ และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
และสิงคโปร์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน
บุคคลกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 344 คน และจากผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในส่วนประสมทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านกระบวนการให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านสภาพลักษณะของพื้นที่ทางการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ
ราคา การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และการจัดจาหน่ายตามลาดับ ส่วนด้านการทดสอบสมมติฐานของการ
วิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้ต่อปี มีความสัมพันธ์กับความ
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ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
วิฬุยา ทองรอด (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เมื่อเดินทางมายังประเทศไทย ที่กรุงเทพ ซึ่งสอบถามในขณะรอการเดินทางกลับโดยทางเครื่องบิน ณ ท่า
อากาศยานกรุงเทพ บริเวณขาออกของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาและ
นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ประทับใจ คือเรื่องการจราจร รองลงมาคือเรื่องมลภาวะแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยว
ต้องการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง และยินดีที่จะแนะนาเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครให้
เป็นที่รู้จัก
บุษยา สุธีธร และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2541) ได้ศึกษาเรื่อง “เจตคติและความประทับใจของ
ชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย” วัตถุประสงค์สาคัญในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในด้านต่างๆ ที่เป็น
จุดดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โดยศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติ
เฉพาะในจังหวัดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2541 ศึกษาพฤติกรรมวิธีการรับข่าวสารการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ เจตคติที่มีต่อสิ่งจูงใจด้านการท่องเที่ยวก่อนและ
ระหว่างที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ความประทับใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยระหว่างการท่องเที่ยว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติประสบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ใช้การวิจัยแบบสารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จานวน 120 คน
สิ่งจูงใจ ที่สาคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและรสชาติของอาหารไทย นั่นคือ ทะเลและชายหาดไทยที่มีความวิจิตร งดงาม
สาหรับอาหารไทยมีความสาคัญในระดับกลางที่เป็นแรงจูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทย แต่ความประทับใจของนักเที่ยวชาวต่างประเทศในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย คือ แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ อาหารไทย การจับจ่ายซื้อของที่ระลึก ที่พัก ค่าใช้จ่าย วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ ส่วนปัญหา
อุปสรรค ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประสบมากที่สุด ในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย คือ ปัญหาด้านการจราจร ความ
แออัด ปัญหาเกี่ยวกับการขอรับบริการขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ ปัญหาด้านการสื่อสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จากผลวิจัยสามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดีในทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวประเทศส่วนใหญ่

18

บทที่ 3
วิธีกำรวิจัย
รูปแบบกำรวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช้ก ระบวนการวิ จั ยเชิ ง ปฏิบั ติ การ (Action research) แบบมี ส่ว นร่ว มของชุม ชน
เพื่อดาเนินการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ผลที่ได้เป็นข้อมูลนาเข้าในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อนาไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน ต่อไป
พื้นที่ที่ทำกำรวิจัย
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยคือตาบลดู่ใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนน่าน ทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยชุมชน
น่าน พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรจัดการเรียนรู้พื้นถิ่นน่าน โดยมีพันธกิจในการดาเนินงานดังนี้ 1) จัดการเรียนรู้
และส่งเสริมความรู้ที่หลากหลายในการผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพ คุณค่า และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 2)
จัดการบริการวิชาการแก่สังคม ในการพัฒนาสัง คมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่ง พาตนเองตามแนวทาง
พระราชดาริ 3) ศึกษาวิจัยชุมชนและงานสร้างสรรค์ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่น 4)
ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน 5) บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กร
คุณภาพและพร้อมพัฒนาสู่สากล คณะผู้วิจัยได้เข้าลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมประชาชน ผู้นาชุมชน พระภิกษุและปราชญ์ชุมชนในตาบลดู่ใต้พบว่า ชุมชนมีความสนใจในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในตาบลดู่ใต้เป็นจานวนมาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่ของตาบลดู่ใต้เป็นชุมชน
เป้าหมายและนาร่องในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย
1. ผู้นาชุมชน ตัวแทนแม่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน เยาวชนในตาบลดู่ใต้ รวมทั้งสิ้น 30 คน
ร่วมสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้
2. ผู้นาชุมชน ผู้แทนชุมชน พระภิกษุ ปราชญ์ชุมชน เยาวชน เข้าร่วมเวทีเสวนาการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยชุม ชนตาบลดู่ใต้ รวมทั้ง สิ้ น 50 คน คัดเลือกโดยวิธีการสอบถามความสมัครใจและยิน ดี
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
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3. 2. ผู้นาชุมชน ผู้แทนชุมชน พระภิกษุ ปราชญ์ชุมชน เยาวชน เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดองค์ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนาไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ในตาบลดู่ใต้ รวมทั้งสิ้น 50 คน คัดเลือกโดยวิธีการสอบถามความสมัครใจและยินดีใน
การเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ขั้นเตรียมกำร
1) คณะผู้ วิ จัย จั ดท าเครื่ องมื อในการศึก ษาแหล่ง ท่ องเที่ย วในชุ มชน ประกอบด้ ว ยประเด็ นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบปลายเปิด ดังนี้
- สถานการณ์ ทั่ ว ไปด้ า นกายภาพ,ด้ า นชี ว ภาพ, ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของตาบลดู่ใต้
- ข้อมูลสถานการณ์ที่ผลักดันไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
2) ก าหนดหรื อค้ นหากลุ่ มเป้ าหมาย (KI : Key Interview ) ในชุ มชน ได้ แก่ ผู้ น าชุ มชน ตั วแทน
แม่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน เยาวชนในตาบลดู่ใต้
3) การวางแผนและกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานของทีมนักวิจัย
4) การศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้
5) การประชุมชี้แจงและการวางแผนการดาเนินงานโครงการร่วมกันกับชุมชน
ขั้นดำเนินโครงกำร
1) การเก็บข้อมูลบริบทชุมชน โดยใช้ เทคนิคสโนว์บอล (Snowball Sampling Technique) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. การจัดทีม : ทีมวิจัยสามารถจัดทีมได้หลายลักษณะ ทั้ง เริ่มดาเนินการด้วยตนเองหรือจัดผู้
ประสานงานและเตรียมชุมชนเพื่อการวิจัยให้ดาเนินการอย่างเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียว หรือดาเนินการโดยจัดทีม
ขนาดเล็ก 2-3 คนให้ดาเนินการเป็นทีมและกระจายกันออกไปทางานโดยภายหลังเดินสารวจแล้วก็นาข้อมูลมา
รวมกันต่อไป
2. การเตรียมตนเอง : ควรศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รวมทั้งข้อมูลในบางแง่
ที่มีความอ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนต่อผู้คนในชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและการแบ่งขั้วของผู้นา
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ชุมชนหรือกลุ่มความขัดแย้งในชุมชน ตลอดจนความเชื่อและสิ่งศรัทธา ที่ผู้ประสานงานการวิจัยและนักวิจัย
จะต้องให้ความระมัดระวังและให้ความเคารพต่อความเป็นชุมชน
3. เตรียมสื่อและเครื่องมือ : เตรียมเอกสารแนะนาทีมวิจัย แนะนาโครงการ และแนะนากลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแจกจ่ายแก่กลุ่มที่ได้พบปะสนทนา รวมทั้ งจัดเตรียมสื่อเพื่อการพูดคุยและให้ข้อมูลเพื่อ
การปรึกษาหารือที่เหมาะสมกับบรรยากาศการคุย เช่น จัดทาเป็นแผ่นชาร์ตขนาดใหญ่ หรือกระดาษติดตาม
ผนัง ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยการมองเห็นและส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันแบบเห็นหน้า
4. การจัดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่ ม : จัดกลุ่มนั่ง สนทนาด้วยบรรยากาศอย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น นั่งล้อมวงกินข้าวและนั่งสนทนากัน ดาเนินการตามความสะดวกของชาวบ้านและชุมชน เช่น ตาม
ศาลาวัด ชานบ้าน สนามหญ้า โดยยืดหยุ่นไปตามเวลาการทางานและการทามาหากินของชุมชน ซึ่งอาจจะเป็น
ตอนเย็น กลางคืน และวันหยุด เหล่านี้เป็นต้น
5. การจั ด เวทีถ อดบทเรีย นเป็ นกลุ่ ม : นอกจากจั ด กลุ่ มนั่ ง สนทนาแล้ ว บางกลุ่ มและในบาง
ประเด็นสามารถจัดเป็นเวทีถอดบทเรียน ระดมความคิดและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการพูดคุย ต่อเติมความคิด
และอภิปรายเป็นกลุ่มของกลุ่มชาวบ้าน
6. การแนะนาตนเอง : ผู้ประสานงานและทีมวิจัยต้องแนะนาตนเองก่อน สามารถแนะนาโดย
ตัวแทนของทีมและแนะนาตนเองเป็นรายบุคคลซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้จักและพัฒนาความไว้วางใจกันในอันที่
จะทางานด้วยกันในระยะต่อไป
7. การนั่งสนทนาเป็นรายบุคคล : ในกลุ่มผู้นาของชุมชนกลุ่มต่างๆ ควรดาเนินการให้เหมาะสม
ด้วยการเดินเข้าไปสร้างความรู้จักและขอสนทนาเป็นรายบุคคล เช่น ผู้หลักผู้ใหญ่ของคนในชุมชน เจ้าอาวาส
และผู้นาทางศาสนา ผู้นาชุมชน หลังจากนั้นจึงประสานงานเพื่อเชิญเข้าร่วมเวทีประชุมหรือปรึกษาหารือเป็น
กลุ่มในภายหลัง ซึ่งจะทาให้สามารถเตรียมข้อมูล เตรียมจัดกระบวนการ และเตรียมออกแบบการมีส่วนร่วม
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
8. การบั นทึ กและเก็บ รวบรวมข้อ มูล : การพบปะ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และสนทนาเป็ นกลุ่ ม
จะทาให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างรอบด้าน แต่ขณะเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและได้
บันทึกรวบรวม ให้เป็นระบบอย่างเหมาะสมกับวิธีดาเนินการวิจัยแบบ PAR กับกลุ่มประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
ที ม วิ จั ย ควรท าบั น ทึ ก และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการผสมผสานวิ ธี ก ารหลาย ๆ แบบ ทั้ ง การถ่ า ยภาพ
การบันทึกเทป การเขียน Mind Map การเขียนแผนภาพปรากฏการณ์วิทยา การวาดรูปและเขียนแผนภาพที่
เห็นรายละเอียดทุกอย่างไปด้วยกัน ที่สาคัญคือการเน้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย
ให้ทุกคนสะท้อนข้อมูลและเก็บรวบรวมไว้ในประสบการณ์ตรงของตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมพลังการมีส่วนร่วมใน
ลาดับต่อๆไปได้มากยิ่งขึ้นเป็นลาดับ
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9. การขอค าแนะนาและการเสนอบุคคลหรือกลุ่มอ้ างอิง อั นดับต่อไป : เมื่อเสร็ จสิ้นเพียงพอ
สาหรับการสนทนากับกลุ่มต่างๆ และต้องการไปพบปะสนทนากับกลุ่มอื่นๆต่อไป ก็ขอให้กลุ่มที่ได้สนทนาได้
เสนอแนะหรือแนะนาบุคคลและกลุ่มเพื่อทีมวิจัยจะได้ไปทาความรู้จัก และจัดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป
10. การทาบันทึกสนามและการตรวจสอบข้อมูล : ทีมวิจัยควรทาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็น
รายวันเพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน สามารถดาเนินการเพิ่มเติมให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอตามต้องการที่สุด
2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่ผลักดันไปสู่การจัดเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลทูติยภูมิจากหน่วยงานและองค์กรที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น เทศบาลตาบลดู่ใต้ สานักงานเกษตรจัง หวัดน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
3) การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละจั ด ท าแผนกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที ม วิ จั ย ได้ ป ระสาน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้เวทีเสวนาภายใต้กิจกรรม การเสวนาเพื่อหาแนวทางในการจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้

ขั้นกำรติดตำม
1. การออกแบบเครื่องมือและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและทาเนียบกลุ่มเป้าหมายสาหรับส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนา
3. การติดตามการดาเนินการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นประเมินผล
1. การจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา
2. การสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่
3. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
5. การเขียนรายงานการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
2) การจัดเวทีประชาคม
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3) การสร้างข้อสรุปจากที่ประชุม
4) แบบบันทึกข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนต่ า ง ๆ ในต าบลดู่ ใ ต้
โดยสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทูติยภูมิ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลดู่ใต้และ การสร้างข้อสรุปโดยฉันทามติของที่ประชุมในทีมวิจัย
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บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ในชุมชนตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน การนาเสนอผลการวิจัยในบทนี้ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็น
7 ประเด็นประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แหล่งท่องเที่ยวในตาบลดู่ใต้
สถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้
ผลการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้
เส้นทางการท่องเที่ยวในตาบลดู่ใต้
การถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนาไปสู่การ
จัดศูน ย์การเรี ยนรู้ด้ านการท่ องเที่ยวโดยชุ มชนและสร้างอาชี พที่ยั่ ง ยืน ในต าบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
7) แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปีต่อไป
1. แหล่งท่องเที่ยวในตำบลดู่ใต้
จากการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตาบลดู่ใต้ พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยว กระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1) ชุมชนบ้ำนดอนมูลพัฒนำ
ตอนที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของชุมชน
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน
เป็นที่ราบลุ่ม ทิศเหนือติดกับบ้านเจดีย์ ม.4 ทิศตะวันออกติดกับแม่น้าน่าน ทิศตะวันตก ติดกับบ้าน
ดอนมูล ม.5ทิศใต้ติดกับแม่น้าสมุน บ้านดอนมูลพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้าขนาบทั้ง 2 ข้างเป็นหมู่บ้านที่
ประสบอุทกภัยทุกปี
1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน
เดิมทีบ้านดอนมูลตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 และเกิดการงอกของแผ่นดินยื่นออกไปในแหล่งน้าน่านเกิดมูล
ขึ้นของแผ่นดิน จึงถูกเรียกว่า บ้านดอนมูล และเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า
หมู่บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ที่ 13
1.3 จานวนครัวเรือนในชุมชน
158 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 584 คน
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1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่
- ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
- กลุ่มหัตกรรมพื้นบ้าน มีกลุ่มจักสาน เช่น ไป่ตอก สานไหข้าว
- บริการนักท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวมาศึกษาดูงานจากกลุ่มผักปลอดสารพิษ
1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอาเภอเมืองน่าน ประมาณ 4 กิโลเมตร
1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต
1.7 แหล่งท่องเที่ยวสาคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย
- วัดพระธาตุเขาน้อย
(โบราณสถาน)
- พระธาตุจามเทวี (โบราณสถาน)
- พระธาตุโสฬสเจดีย์
(โบราณสถาน)
- สะล้อ ซอ ซึง
(ศิลปวัฒนธรรม)
- พืชผักสวนครัว

(เกษตรอินทรีย์)

- เทียนหอมสมุนไพร

(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

- หออัตลักษณ์นครน่าน
1.8 ภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชนในอดีต
น้าท่วม/ภัยแล้ง/ พายุฤดูร้อน
ตอนที่ 2 : ลักษณะทั่วไปของทรัพยากรท่องเที่ยว
2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้าน่าน ลาน้าสมุน
2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว
แม่น้าน่าน ลาน้าสมุน แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา
2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย
ชาวไทยพื้นราบ
2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย
ประเพณี งานเลี้ยงปู่เจ้าบ้าน งานรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ส่งเคราะห์แม่น้า งานประเพณียี่เป็ง พิธี
บายศรีสู่ขวัญ หัตถกรรม จักสานกระติ๊บข้าว ไหข้าว ไป่ตอก ทาบายศรีสู่ขวัญ ทาเทียนหอมสมุนไพร
อาหารพื้นเมือง แกงแค แกงฮังเล น้าพริกอ่อง น้าใบเตย น้าขิง น้ามะตูม น้าตะไคร้ น้ากระเจี๊ยบ
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ตอนที่ 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม
3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูบารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หายาก
3.2 วิถีการผลิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มีการห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่และมีการใช้อย่างยั่งยืน
มีการปลูกไผ่เพื่อเป็นวัสดุในการนามาแปรรูปของกลุ่มจักสาน (สุ่มไก่ ไหข้าว ไป่ตอก สานตะกร้า)
3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
สมาชิกในชุมชนให้ความสาคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ
ซึง การจักสาน สอนทาบายศรี เครื่องสืบชะตา สอนทาตุง ประดิษฐ์เศษวัสดุ
3.5 การฟื้นฟูบารุงรักษาวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง
มีประเพณีขนทรายเข้าวัด ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
3.6 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ
มีการรวบรวมทานองดนตรีพื้นบ้าน แล้วแปลงให้อยู่ในรูปโน๊ตสากล
3.7 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน
มีการฝึกสอนการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ฟ้อนล่องน่าน รากลองยาว การทาปุ๋ยชีวภาพ ทาขนมพื้นเมือง
3.8 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
มีการทาบายศรี การทาเทียนสมุนไพร การตัดตุงไส้หมู
3.9 ลักษณะวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวได้
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มจักสาน เรื่องลายสานโบราณ สอนดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มเทียนหอมสบู่
หอมสมุนไพร
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2) ชุมชนบ้ำนเชียงรำย
ตอนที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของชุมชน
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน
พื้นที่เป็นที่เนิน ที่ทากินเป็นที่ราบ พื้นที่ชุมชนด้านทิศตะวันออกติดแม่น้าน่าน
1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน
เป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดเชียงราย เมื่อประมาณประมาณ 200 กว่าปี เริ่มต้นจากผู้อพยพ
ย้ายถิ่น 8 ครอบครัว
1.3 จานวนครัวเรือนในชุมชน
133 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 502 คน
1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่
- เกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ทาสวน
- บริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วัดกู่เสี้ยว ติดริมแม่น้าน่าน
1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอาเภอเมืองน่าน ประมาณ 7 กิโลเมตร
1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง
1.7 แหล่งท่องเที่ยวสาคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย
1) แม่น้าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6) ดอยภูซาง แหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี
7) เตาเผาโบราณบ่อสวก แหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี
1.8 ภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชนในอดีต
น้าท่วม
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ตอนที่ 2 : ลักษณะทั่วไปของทรัพยากรท่องเที่ยว
2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้าน่าน
2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว
สวนพฤกษศาสตร์
2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย
ชาวไทยพื้นราบ
2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย
- งานประเพณี ไดแก่ งานสรงน้าพระธาตุ ตักบาตรน้าผึ้ง
- งานหัตถกรรม ได้แก่ การปั่นฝ้าย
- อาหารพื้นเมือง ได้แก่ แกงฮังเล
ตอนที่ 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม
3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูบารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
มีการปล่อยปลา ดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์ในเนื้อที่ 30 กว่าไร่
3.2 วิถีการผลิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มีการห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่และมีการใช้อย่างยั่งยืน
มีการปลูกฝ้าย เพื่อนาเอาฝ้ายมาปั่นและจาหน่าย มีการรณรงค์ปลูกฝ้ายในหมู่บ้าน
3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
สมาชิกในชุมชนให้ความสาคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง
เช่น ฟ้อนล่องน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทาบายศรีสู่ขวัญ การปั่นฝ้าย ให้เยาวชนได้เรียนรู้
3.5 การฟื้นฟูบารุงรักษาวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง
มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดกู่เสี้ยว วัดบ้านเชียงราย
3.6 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ
มีการจัดทาแผ่นพับประวัติวัดเชียงราย
3.7 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน
มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน
3.8 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
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มีการปั่นฝ้าย และทาเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ
3.9 ลักษณะวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวได้
การปั่นฝ้ายเพื่อนาไปทอผ้า
3) ชุมชนบ้ำนเจดีย์
ตอนที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของชุมชน
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน
พื้นที่เป็นที่เนิน ที่ทากินเป็นที่ราบ พื้นที่ชุมชนด้านทิศตะวันออกติดแม่น้าน่าน
1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน
เป็นชุมชนที่อพยพชาวพื้นราบเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน
1.3 จานวนครัวเรือนในชุมชน
217 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 425 คน
1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่
- เกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ทาสวน
- บริการนักท่องเที่ยว วัดเจดีย์
- อาชีพเสริมอื่น ๆ เช่น การทาแหนม การทาสัปปะรดใบเตย
1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอาเภอเมืองน่าน ประมาณ 3 กิโลเมตร
1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง
1.7 แหล่งท่องเที่ยวสาคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย
1) แม่น้าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.8 ภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชนในอดีต
น้าท่วม
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ตอนที่ 2 : ลักษณะทั่วไปของทรัพยากรท่องเที่ยว
2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้าน่าน
2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว
เส้นทางแม่น้าน่าน
2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย
ชาวไทยพื้นราบ
2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย
- งานประเพณี ไดแก่ งานสรงน้าพระธาตุ
- งานหัตถกรรม ได้แก่ การทาสัปปะรดใบเตย
- อาหารพื้นเมือง ได้แก่ แหนมหมู
ตอนที่ 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม
3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูบารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
มีการปล่อยปลา
3.2 วิถีการผลิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มีการห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่และมีการใช้อย่างยั่งยืน
มีการรวมกลุ่มทาแหนม
3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
สมาชิกในชุมชนให้ความสาคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง
เช่น ฟ้อนล่องน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทาบายศรีสู่ขวัญ การทาแหนม การทาสัปปะรดใบเตย
ให้เยาวชนได้เรียนรู้
3.5 การฟื้นฟูบารุงรักษาวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง
มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดเจดีย์
3.6 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ
มีการจัดทาป้ายแสดงข้อมูลวัดเจดีย์
3.7 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน
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มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน
3.8 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
มีการทาเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ
3.9 ลักษณะวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวได้
การทาแหนมหมู การทาสัปปะรดใบเตย
4) ชุมชนบ้ำนพญำวัด
ตอนที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของชุมชน
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน
พื้นที่เป็นเป็นที่ราบ
1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน
เป็นชุมชนที่อพยพชาวพื้นราบเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน
1.3 จานวนครัวเรือนในชุมชน
211 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 612 คน
1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่
- เกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ทาสวน
- บริการนักท่องเที่ยว วัดพญาวัด
1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอาเภอเมืองน่าน ประมาณ 2 กิโลเมตร
1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง
1.7 แหล่งท่องเที่ยวสาคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย
1) แม่น้าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.8 ภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชนในอดีต
น้าท่วม
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ตอนที่ 2 : ลักษณะทั่วไปของทรัพยากรท่องเที่ยว
2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว
2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย
ชาวไทยพื้นราบ
2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย
- งานประเพณี ไดแก่ งานสรงน้าพระธาตุ
ตอนที่ 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม
3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
สมาชิกในชุมชนให้ความสาคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง
เช่น ฟ้อนล่องน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทาบายศรีสู่ขวัญ การทาแหนม การทาสัปปะรดใบเตย
ให้เยาวชนได้เรียนรู้
3.2 การฟื้นฟูบารุงรักษาวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง
มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดพญาวัด และกาแพงเมืองเก่าน่าน
3.3 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ
มีการจัดทาป้ายแสดงข้อมูลวัดพญาวัด
3.4 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน
มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน
3.5 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
มีการทาเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ
5) ชุมชนบ้ำนเขำน้อย
ตอนที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของชุมชน
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน
พื้นที่เป็นเป็นที่ราบ เชิงเขาน้อย
1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน
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เป็นชุมชนที่อพยพชาวพื้นราบเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน
1.3 จานวนครัวเรือนในชุมชน
137 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 446 คน
1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่
- เกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ทาสวน
- บริการนักท่องเที่ยว วัดเขาน้อย
1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอาเภอเมืองน่าน ประมาณ 3 กิโลเมตร
1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง
1.7 แหล่งท่องเที่ยวสาคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย
1) แม่น้าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 : ลักษณะทั่วไปของทรัพยากรท่องเที่ยว
2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว
2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย
ชาวไทยพื้นราบ
2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย
- งานประเพณี ไดแก่ งานขึ้นพระธาตุเขาน้อย
ตอนที่ 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม
3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
สมาชิกในชุมชนให้ความสาคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง
เช่น การทาบายศรีสู่ขวัญ ให้เยาวชนได้เรียนรู้
3.2 การฟื้นฟูบารุงรักษาวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง
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มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดเขาน้อย
3.3 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ
มีการจัดทาป้ายแสดงข้อมูลวัดเขาน้อย
3.4 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน
มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน
3.5 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
มีการทาเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ
2. สถำนกำรณ์เฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลดู่ใต้
สถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้ไ ด้มาจากการ
สัมภาษณ์5 คาถามดังนี้ 1) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นการดาเนินการโดยชุมชน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ชุมชน
เผชิญอยู่ ที่มีความเกี่ยวโยงกันหลายด้านทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม
สิ่งแวดล้อม การเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชน การเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน
ในการศึก ษาบริบทด้ านการท่ องเที่ยวโดยชุมชนในตาบลดู่ ใต้ คณะผู้วิจัยได้ศึ กษาบริบ ทของการท่องเที่ย ว
ตาบลดู่ใต้ ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านทัศนคติของชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยว ด้านองค์กรหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้านความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้ำนทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2 ด้าน คือ ด้ำนวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ พิธีกรรม การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เอกลักษณ์พิเศษ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ซึ่งจะเห็นได้จากประเพณีที่มีในชุมชนรอบ 12 เดือน ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีวัดที่ตั้ง
ในตาบลจานวน 4 แห่ง นอกจากนี้ยังประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวัด อาทิเช่น ประเพณีงานแปดเป็ง จัดให้มีการ
สักการบูชาพระธาตุเขาน้อย ที่มีเจดีย์สูงกับพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และจุดชมวิวสามารถมองเห็นเมือง
น่านได้โดยแต่ละหมู่บ้านในชุมชนมีขบวนแห่เพื่อขึ้นไปทาบุญตักบาตรและสรงน้าพระธาตุประเพณีต๋านสลาก
จุมภู และแข่งเรือเอกลักษณ์ ในชุมชนยัง มีความเชื่อด้านการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา การสู่ขวัญ หมอภูมิ
ปั ญ ญ า พื้ น บ้ า น แ ล ะ ก า ร ล ะ เ ล่ น พื้ น บ้ า น ตี ก ล อ ง ส ะ บั ด ชั ย ตี ก ล อ ง บู ช า ส ะ ล้ อ ซ อ ปิ น
จากการดาเนินชีวิตของชุมชนทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้แก่ ผ้าทอพื้นเมืองน่าน เครื่องจักรสาน
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เทียนไล่ยุง โคมล้านนา เป็นต้น สาหรับด้ำนธรรมชำติมีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ ม่อนจาไฮ๋ ค่ายลูกเสือ ทิวทัศน์ริม
แม่น้า และแปลงปลูกพืชปลอดสารพิษ
2) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.1) กำรควำมรู้ควำมเข้ำใจของ ชำวบ้ำน ผู้นำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เกี่ยวกับ
กำรท่องเที่ยวชุมชน
- การท่องเที่ยวเป็นการมาของคนที่อื่น เช่น มาเยี่ยมญาติโดยมาจากต่างจังหวัด
- การท่องเที่ยวต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการทางาน
- การท่องเที่ยวต้องมีผลิตภัณฑ์
- การท่องเที่ยวเป็นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ชาวบ้าน ผู้นาหมู่บ้าน
2.2) กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนสิ่งที่ต้องรู้ และสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทรำบในกำร
จัดกำรท่องเที่ยว
- ความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
- การเตรียมความพร้อมของชุมชนเช่น การสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว , สิ่งที่ชุมชน
จะได้รับจากการท่องเที่ยว , การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
- ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว
- การบริการนักท่องเที่ยว
- การแนะนา การนาเที่ยวในชุมชน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว
- การปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
- การทาเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน
สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน คือ การเตรียมความพร้อมของชุมชนรองรับการท่องเที่ยว
3) ด้ำนทัศนคติของชุมชนที่มีต่อกำรท่องเที่ยว
ผลกระทบด้ำนบวก
-การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
- ความสามัคคีในชุมชน
- รายได้เพิ่มขึ้น
- ชุมชนมีอาชีพเพิ่มขึ้น
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
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- ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ผลกระทบด้ำนลบ
- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเนื่องจากได้รับวัฒนธรรมมาจากนักท่องเที่ยว
- ขยะที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นถ้าชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
4) ด้ำนองค์กรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์กรหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แก่ องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ ง ยื น เมื อ งเก่ า น่ า น (อพท.) และเทศบาลต าบลดู่ ใ ต้ ร่ ว มกั บ ก าหนดเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วในต าบลดู่ ใ ต้
โดยเชื่อมโยงกับเส้นทางกับตาบลในเวียง
5) ด้ำนควำมเป็นไปได้ของกำรจัดกำรท่องเที่ยวในชุมชน
ตาบลดู่ใต้มีสถานที่สาคัญหลายๆ แห่ง มีวัดถึง 9 วัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมรมจักรยานมีการ
จัดทาเส้นทางในการถีบจั กรยานในชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีในรอบ 12 เดือนที่สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว แต่การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งน่าจะมีการเริ่มที่ 1-2 ชุมชน เช่น บ้านดอนมูลหมู่ 13 , บ้านคอวัง
หมู่ 9, บ้านธงน้อย หมู่ 3
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3. แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลดู่ใต้
การกาหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้ เป็นการ
กาหนดแผนในการดาเนินงานร่วมกับชุมชน โดยมีกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันจัดทาเส้นทาง
การท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้นาชุมชน เทศบาลตาบลดู่ใต้ ประธานสภา
วัฒนธรรมตาบลดู่ใต้ และชุมชนนาร่องที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลดู่ใต้

ที่ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เข้าชุมชน เพื่อนาเสนอ
เป้าหมาย (พบปะ
พูดคุย) และ
ชี้แจง
วัตถุประสงค์

วิธีกำร

กลุ่มเป้ำหมำย/

ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. ประสาน

1) ผู้ใหญ่บ้าน

และนัดพบผู้นา บ้านเชียงราย
ชุมชน
2. นาเสนอ
(พูดคุย)

2) ประธาน

โครงการฯ
ท่องเที่ยวโดย

กลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มเติมที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
กับการ

ที่
ดำเนินกำร

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

1)

30 – 31

ได้

หมู่บ้าน

ก.ค. 58

กลุม่ เป้าหมาย

บ้าน

เวลา

หมู่บ้าน
บ้าน

ที่จะเข้า
ร่วมประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
เพื่อจัดทา

3) ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเจดีย์

เจดีย์

เส้นทางการ
ท่องเที่ยวใน

3)

ชุมชนตาบลดู่

4) ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้าน

ใต้

ชุมชน เบื้องต้น บ้านพญาวัด
- สอบถาม

ระยะเวลำ

กลุ่มทอผ้าบ้าน เชียงราย 17.00 น.
เชียงราย
เป็นต้นไป
2)

กับ
เกี่ยวกับ
3) ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย
- วัตถุประสงค์ ดอนมูล
เบื้องต้น
ของการ
ดาเนินงาน

สถำนที่

5) เจ้าอาวาส
วัดพญาวัด

บ้านพญา
วัด
4)
หมู่บ้าน
เขาน้อย
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ที่ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย/

ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินงาน

6) กลุ่ม

5)

โครงการฯ :
ท่องเที่ยวโดย

ผู้สูงอายุ บ้าน
พญาวัด

หมู่บ้าน

ชุมชน

2. ประชุม

- เพื่อประชุม 1) แจ้งผู้ร่วม

เชิง
แลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการ เรียนรู้
แบบมี

เกี่ยวกับ

ส่วนร่วม

เส้นทางการ
ท่องเที่ยวใน
ตาบลดู่ใต้
- เพื่อคัดเลือก
แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
เส้นทางการ

สถำนที่

วิธีกำร

ระยะเวลำ

ผลที่คำดว่ำ
ที่
จะได้รับ
ดำเนินกำร

บ้านดอน
หมู่ หมู่
13

1) รอง

ห้อง

19

ประชุมและทา นายกเทศมนตรี ประชุม สิงหาคม
หนังสือเชิญ
เทศบาล
วิทยาลัย 58
2)
ประสานงาน
วิทยากร
กระบวนการ
3) เตรียมการ
ประชุม
(กาหนดการ)

ตาบลดู่ใต้
2)
ประธานสภา
วัฒนธรรม
ตาบลดู่ใต้
(ดาบทศพร)

ชุมชน
น่าน

4) จัดการ

ตามกิจกรรม

ตาบลดู่ใต้

ประชุม เชิง

การลงชุมชน

5) สรุปผลการ
ประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะร่วม

16.00 น.

เรียนรู้

ณ

- วัน เวลา

วิทยาลัย

สถานที่ที่

ชุมชนน่าน จัดการเรียนรู้

ปฏิบัติการแบบ และกลุ่ม
มีส่วนร่วม

ทาการเรียนรู้

เวลา
09.00 –

3) กลุ่มผู้นา

ท่องเที่ยว

- หัวข้อที่จะ

เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม
ดังกล่าว

ตารางที่ 1 แสดงแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้
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4. ผลกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลดู่ใต้
การจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว ในชุมชนตาบลดู่ใต้ นั้น ผู้วิจัย ได้ใช้การประชุมกลุ่ม เพื่อคัดเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน และความพร้อมของแต่ละชุมชน ในการร้อยเรียงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว โดย
สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละชุมชนได้ ดังต่อไปนี้
บ้ำนเชียงรำย
ทรัพยำกร : สถานที่ หรือแรงดึงดูดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
สถานที่ – ศูนย์วัฒนธรรมกู่เสี้ยว พระธาตุเจ้าชัยชนะ แหล่งโบราณสถาน สวนผักปลอดสารพิษ กลุ่มปั่นฝ้าย
กลุ่มทอผ้าโบราณ เรือแข่ง ช่างซอ หมอสู่ขวัญ ช่างจักสาน ประเพณีเลี้ยงผีปู่ ผีย่า วัน 6 แรม 13 ค่าของทุกปี
ประเพณี- ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง
พาหนะ – รถคอกหมู(นาเที่ยว)
องค์กรชุมชน: กิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน
บายศรีสู่ขวัญ ประเพณีดาหัวผู้สูงอายุ งานยี่เป็งลอยกระทง จุดสะโปก ส่งเคราะห์ลอยน้าในวันที่ 13 เมษายน
ของทุกปี แห่ไม้ค้าสะหลี งานผ้าป่าประจาปี งานประเพณีแข่งเรือ
กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฟ้อนล่องน่าน กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มปั่นฝ้าย กลุ่มทอผ้าตาโก้งและผ้าอื่น ๆ
กลุ่มกลองยาว กลุ่มช่างภูมิปัญญา
กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามทะเลาะวิวาทในหมู่บ้าน ห้ามลักเล็กขโมยในหมู่บ้าน
กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้
ฟ้อนล่องน่าน ปั่นฝ้าย ทอผ้าลายโบราณ พายเรือแข่ง ทาบายศรี ทาขนมจ็อก ขนมต้ม(พื้นเมือง) ตักบาตรน้าผึ้ง
นั่งเรือชมทิวทัศน์ไหว้พระธาตุเจ้าชัยชนะ รับประทานขันโตกบรรยากาศริมน้าน่าน เรียนดนตรีพื้นเมือง
บ้ำนเจดีย์
ทรัพยำกร : สถานที่ หรือแรงดึงดูดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
สถานที่ – วัดเจดีย์ เสาพญานาค สถานปฏิบัติธรรมม่อนแอ้แง้ สถานที่แข่งเรือบ้านเจดีย์
องค์กรชุมชน: กิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน
ประเพณี- ตานสลากจุมปู ธรรมะม่วนใจ๋
กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ
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กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่ม อสม. กลุ่มฟ้อนล่องน่าน กลุ่มราวงมะ
เก่า กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มทาแหนม กลุ่มออมทรัพย์
กฎระเบียบชุมชน – ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในหมู่บ้าน ห้ามค้าขายเสพยาเสพติด ห้ามบุกรุกทาลายป่า
กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้
การทานา – ดานา ลงแขกเกี่ยวข้าว ทาบุญตักบาตร ออกกาลังกายราวงมะเก่า ฟ้อนล่องน่าน ทาบายศรีสู่ขวัญ
ธรรมะม่วนใจ๋
บ้ำนเขำน้อย
ทรัพยำกร : สถานที่ หรือแรงดึงดูดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
สถานที่ – โบราณสถานวัดลอมแจ่งงัว เครื่องเงินเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย วัดป่าเขาน้อยเทสรังสี พระธาตุ
ดอยเขาหลวง เรือนจาชั่วคราวเขาน้อย
องค์กรชุมชน: กิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ นมัสการวัดพระธาตุเขาน้อย (แปดเป็ง) วันวิสาขบูชา
กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มราวงมะเก่า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มกองทุนวันละ 1
บาท กลุ่มสัจจะ กลุ่มบาร์สโรบ
กฎระเบียบชุมชน – ห้ามเล่นการพนัน
กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมราวงมะเก่า ฟ้อนล่องน่าน
บ้ำนพญำวัด
ทรัพยำกร : สถานที่ หรือแรงดึงดูดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
สถานที่ – โบราณสถานวัดศรีลกอน วัดพญาวัด พระธาตุจามเทวี บุษกธรรมมานน์เอก พระเจ้าฝนแสนห่า
กาแพงเมืองเก่า พระเจ้าในซุ้มโขง สะพานแขวนคลองเจ้าฟ้า
องค์กรชุมชน: กิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน
บายศรีสู่ขวัญ เลี้ยงผีเจ้าหอหลวง ปาง5 ปาง9 ห้าเป็งสรงน้าพระธาตุจามเทวี ออกกาลังกายของผู้สูงอายุ
ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา การประกาศเสียงตามสาย
กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ
กลุ่มออมวันละบาท กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มออกทรัพย์ (สัจจะ) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มรา
วงมะเก่า กลุ่มของที่ระลึก กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มน้ายาเอนกประสงค์
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กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยิงปืนในหมู่บ้าน ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามดื่มเหล้าในวัด
กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้
สรงน้าพระธาตุ ราวงมะเก่า ขนมโบราณ ทาขันโตก
บ้ำนดอนมูล
ทรัพยำกร : สถานที่ หรือแรงดึงดูดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
สถานที่ – หออัตลักษณ์น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน วัดดอนมูล แปลงผักปลอดสารพิษ ดนตรีพื้นบ้าน แม่น้าน่าน
ร้านค้าชุมชน
องค์กรชุมชน: กิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน
สลากชมพู ส่งเคราะห์หมู่บ้าน ตานเจดีย์ทราย สืบชะตา ห้าเป็ง ลอยกระทง สรงน้าพระ เวียนเทียน
กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มทาสวนดู่ใต้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มดนตรี
พื้นบ้าน กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ กลุ่มแม่บ้าน
กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามดื่มสุรา ห้ามลักเล็กขโมยในหมู่บ้าน
กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ราวงมะเก่า การทาอาหารพื้นเมืองน่าน ทา
เครื่องสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ การจักสาน โคมไฟประดับ

นอกจำกนี้ กำรประชุมกลุ่มของแต่ละชุมชน ยังสำมำรถสร้ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยว ตำมผลกำรประชุมกลุ่ม
ย่อย โดยได้ตัวอย่ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยว และกิจกรรมตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยว ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ทาบุญตักบาตร ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง
ท่าน้าบ้านพญาภู เพื่อลงเรือล่องแม่น้าน่าน
กิจกรรมที่ 2 ชมวิถีชีวิตการทามาหากินของคนเมืองน่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่น้าน่าน เช่น การทาวังปลา
ภูมิปัญญาน่าน (ฮุ้ม) การลากอวน แห
กิจกรรมที่ 3 ลงเรือ ณ ท่าบ้านเจดีย์ ชมเรือเอกลักษณ์น่าน ชมพระธาตุโสฬสเจดีย์ ศิลปะปูนปั้นพื้นเมือง
น่าน ณ วัดเจดีย์
กิจกรรมที่ 4 ชมหออัตลักษณ์น่าน ชมประวัติศาสตร์เมืองน่าน ท่องเที่ยวสวนสมุนไพร ชิมน้าสมุนไพรที่มี
แหล่งกาเนิดในจังหวัดน่าน รับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
กิจกรรมที่ 5 เดินทางไปยังวัดป่าคอวัง เพื่อศึกษาธรรมะตามแบบวิถีพุทธ ร่วมถวายสังฆทาน เพื่อเป็นศิริ
มงคลในชีวิตและให้อาหารปลา ณ วังมัจฉา
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กิจกรรมที่ 6 ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตการทอผ้า ณ บ้านเชียงราย ชมการย้อมผ้าด้วยธรรมชาติ และการปั่นฝ้ายที่
ยังคงคุณค่าของความเป็นน่าน โดยฝ้ายที่หาได้ในชุมชน ชิมข้าวหลามบ้านเชียงราย ภูมิปัญญาที่สืบทอดรุ่น
ต่อรุ่น เลือกซื้อผ้าทอมือเมืองน่าน ผลผลิตจากชุมชน
กิจกรรมที่ 7 เดินทางยังวัดพระธาตุเขาน้อย ชมวิวเมืองน่าน 360 องศา ถ่ายรูปวิวเมืองน่าน และ
พระพุทธรูปปรางค์ห้ามญาติที่สวยที่สุดในจังหวัดน่าน เดินทางกลับ แวะชิมอาหารพื้นเมืองน่าน ณ วัดพญา
วัดและชมการแสดงศิลปะล้านนาคงอนุรักษ์ไว้
กิจกรรมที่ 1 ทาบุญตักบาตร ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง
ท่าน้าบ้านพญาภู เพื่อลงเรือล่องแม่น้าน่าน
บทบำทหน้ำที่
กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ : วางแผนการบิณฑบาตของพระสงฆ์ เตรียมสถานที่ในเขตสงฆ์
กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมชุดอาหารห่อใบตองเพื่อใส่บาตร เตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้าหยาด ซองปัจจัยทาบุญ สลุง
เตรียมการต้อนรับ
กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานที่ โต๊ะหมู่บูชา
กลุ่มเยาวชน : ช่วยเตรียมอุปกรณ์ใส่บาตร ให้ข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์
กิจกรรมที่ 2 ชมวิถีชีวิตการทามาหากินของคนเมืองน่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่น้าน่าน เช่น การทาวังปลา ภูมิ
ปัญญาน่าน (ฮุ้ม) การลากอวน แห
บทบำทหน้ำที่
กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ : กลุ่มแม่บ้าน : กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมรถรางเพื่อเดินทางไปท่าเรือ เตรียมเรือ เตรียมอุปกรณ์ตกปลา เช่น แห อวน เตรียมคน
สาธิต เตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพ หมวกกันน็อค
กลุ่มเยาวชน : มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และอานวยความสะดวก
กิจกรรมที่ 3 ลงเรือ ณ ท่าบ้านเจดีย์ ชมเรือเอกลักษณ์น่าน ชมพระธาตุโสฬสเจดีย์ ศิลปะปูนปั้นพื้นเมืองน่าน
ณ วัดเจดีย์
บทบำทหน้ำที่
กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดเจดีย์ ความโดดเด่นของวัด องค์พระธาตุ ศิลปะปูนปั้น และเสา
พญานาค
กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ก๋วยสลาก น้าดื่มต้อนรับ ผ้าเย็น
กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมคนอธิบายเรือเอกลักษณ์ พาชมเรือเอกลักษณ์ เตรียมโต๊ะเก้าอี้
กลุ่มเยาวชน : มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ข้อมูลวัด
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กิจกรรมที่ 4 ชมหออัตลักษณ์น่าน ชมประวัติศาสตร์เมืองน่าน ท่องเที่ยวสวนสมุนไพร ชิมน้าสมุนไพรที่มี
แหล่งกาเนิดในจังหวัดน่าน รับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
บทบำทหน้ำที่
กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ : กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมต้อนรับ จัดการอาหารตามธาตุเจ้าเรือน จัดจาหน่ายสินค้าชุมชน พาชมและให้ข้อมูลสวน
สมุนไพร เตรียมน้าดื่มสมุนไพร
กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานที่
กลุ่มเยาวชน : ให้ข้อมูลหออัตลักษณ์ ให้บริการ
กิจกรรมที่ 5 เดินทางไปยังวัดป่าคอวัง เพื่อศึกษาธรรมะตามแบบวิถีพุทธ ร่วมถวายสังฆทาน เพื่อเป็นศิริมงคล
ในชีวิตและให้อาหารปลา ณ วังมัจฉา
บทบำทหน้ำที่
กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ : เตรียมสถานที่ เตรียมพระภิกษุสงฆ์ตามจานวนที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวัดป่าคอวัง
กลุ่มแม่บ้าน : กลุ่มพ่อบ้าน : อานวยความสะดวกในการเดินทาง
กลุ่มเยาวชน : ร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมให้อาหารปลา
กิจกรรมที่ 6 ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตการทอผ้า ณ บ้านเชียงราย ชมการย้อมผ้าด้วยธรรมชาติ และการปั่นฝ้ายที่
ยังคงคุณค่าของความเป็นน่าน โดยฝ้ายที่หาได้ในชุมชน ชิมข้าวหลามบ้านเชียงราย ภูมิปัญญาที่สืบทอดรุ่นต่อ
รุ่น เลือกซื้อผ้าทอมือเมืองน่าน ผลผลิตจากชุมชน
บทบำทหน้ำที่
กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ : เตรียมกิจของสงฆ์
กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมการสาธิต เตรียมสินค้าเพื่อจาหน่าย
กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานที่
กลุ่มเยาวชน : แต่งกายชุดพื้นเมือง ร่วมการแสดงต้อนรับคณะ
กิจกรรมที่ 7 เดินทางยังวัดพระธาตุเขาน้อย ชมวิวเมืองน่าน 360 องศา ถ่ายรูปวิวเมืองน่าน และพระพุทธรูป
ปรางค์ห้ามญาติที่สวยที่สุดในจังหวัดน่าน เดินทางกลับ แวะชิมอาหารพื้นเมืองน่าน ณ วัดพญาวัดและชมการ
แสดงศิลปะล้านนาคงอนุรักษ์ไว้
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บทบำทหน้ำที่
กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ : เตรียมกิจของสงฆ์
กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมอาหารมื้อเย็น ขันโตก อาหารพื้นเมือง เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมราวงมะเก่า
กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานที่ เตรียมรถรางเพื่อการเดินทางไปยังวัดพระธาตุเขาน้อย วัดพญาวัด
กลุ่มเยาวชน : แต่งกายชุดพื้นเมือง ร่วมการแสดงต้อนรับคณะ
นอกจำกนี้ ยังสำมำรถสรุปรูปแบบกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยวได้ แยกเป็นหมู่บ้ำน
ต่ำง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
บ้ำนดอนมูล
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : การจักสานโดยกลุ่มเกษตรกร ท่องเที่ยวสวนลาไย แปลงผักริมน้าน่าน (เห็ดหอม)
สวนกระท้อน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : สถานปฏิบัติธรรม ม่อนแอ้แง้ ท่าเรือแข่งตาบลดู่ใต้ ล่องเรือหาปลา
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ สรงน้าโสฬสเจดีย์และบวงสรวงเสาพญานาค ดนตรีพื้นบ้าน
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เลี้ยงผี ส่งสะตวง สู่ขวัญเรือ การตานก๋วยสลาก แข่งเรือบ้านเจดีย์ บายศรีข้าว
บ้ำนเชียงรำย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร :
การทานา เช่น ดานา ปลูกนา เกี่ยวข้าว
ปลูกพืชผักผลไม้ เช่น พริก มะเขือ ถั่วลิสง เห็ดนางฟ้า งาขี้ม้อน ฟักข้าว (ทาน้าฟักข้าว) ฟักทอง องุ่น มะขาม
ส้มโอ
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ สุกร กบ ปู
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : การล่องเรือหาปลา(ทอดแห ยกยอ ตกปลา) ล่องเรือชมพระตาหนัก เดินขึ้นเขาชม
ทิวทัศน์เห็นในเมือง (ดอยจาปู) กิจกรรมหาเห็ด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : การฟ้อนล่องน่าน การตักบาตรน้าผึ้งและสรงน้าพระธาตุเจ้าชัยชนะ ประเพณี
ลอยกระทง การสู่ขวัญเรือ ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า(เดือน 6 แรม 13 ค่า) การแห่ไม้ก้าสะหลีหลวง การสืบชะตา
สะเดาะเคราะห์ การสู่ขวัญผู้สูงอายุ การสู่ขวัญพระเณร การจุดสะโปก การลอยกระทงสาย การสืบชะตาหลวง
หมู่บ้าน
บ้ำนพญำวัด
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : -
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : การเดินชมป่าโปร่ง ป่าไผ่ บริเวณกาแพงเมืองเก่า ชมโบราณสถานวัดร้างศรีลคอร
ชมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ชมดอกบัวหลวงในคูเมืองเก่า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : การสู่ขวัญ สืบชะตา รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เลี้ยงผีหอเจ้าหลวงป๋าง 5 ป๋าง 9 ปัน้ น้า
ต้น เตาเผาอิฐ งานวัน 5 เป็งสรงน้าพระธาตุจามเทวีเวียนเทียน นมัสการพระเจ้าในซุ้มโขง พระเจ้าฝนแสนห่า
บุษบกไม้เก่าโบราณ
นอกจำกนี้ ยังสำมำรถสรุปทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในชุมชนตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยวได้ แยกเป็นหมู่บ้ำน
ต่ำง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
บ้ำนดอนมูล
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : การปลูกผักปลอดสารพิษ ไร่ดอกดาวเรือง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้าน่าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ดนตรีพื้นบ้าน การชกมวยไทย การทาโคมไฟประดับ บายศรีสู่ขวัญเรือ
บ้ำนเขำน้อย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : สวนผลไม้ เช่น ลาไย ส้ม ฝรั่ง ส้มโอ มะไฟจีน สวนพริก ไร่ดอกดาวเรือง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : เที่ยวป่าชุมชน สวนรุกขชาติ ล่องแพแม่น้าสมุน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : เครื่องเงินเขาน้อย ลอยกระทง ตักบาตรเทโวโรหนะ (ออกพรรษา) สู่ขวัญข้าว สู่
ขวัญควาย
บ้ำนเขำน้อย
ทรัพยากรที่มีอยู่ : วัดพระธาตุเขาน้อย ขันโตกอาหาร
ทรัพยากรที่จะสูญหาย : ประเพณีแข่งบ้องไฟขึ้น การฟ้อนแง้น
วิธีรักษา :
1. จัดกิจกรรมให้เยาวชนมีโอกาสฟ้อนแง้น
2. มีการประชาสัมพันธ์งาน 8 เป็ง
3. อนุรักษ์อาหารพื้นบ้านเมืองน่าน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดกิจกรรมฟื้นฟูซอพื้นเมืองน่าน
บ้ำนพญำวัด
ทรัพยากรที่มีอยู่ : พระเจ้าในซุ้มโขง ภาพ 12 ราศีในพระวิหาร พระธาตุจามเทวี
ทรัพยากรที่จะสูญหาย : ป่าไม้ พระภิกษุ ช่างฟ้อน จักสาน แห่คัวตาน ประเพณีสงกรานต์ที่ถูกต้องตามแบบ
ประเพณีน่าน การปั้นน้าต้น การซอ
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วิธีรักษา :
1. ฟื้นฟู สอบถามจากผู้รู้ ถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้สืบสาน
2. ตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมสืบสานเป็นรุ่น ๆ ไป
บ้ำนเชียงรำย
ทรัพยากรที่มีอยู่ : การปั่นฝ้ายโบราณ
ทรัพยากรที่จะสูญหาย : การฟ้อนแง้น ซอ ตักบาตรน้าผึ้ง
วิธีรักษา :
1. ให้ความรู้และสอนแก่คนรุ่นใหม่
2. หาช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
3. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
4. จัดสรรสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บ้ำนเจดีย์
ทรัพยากรที่มีอยู่ : ภาษาล้านนา การปั่นฝ้าย ฟ้อนล่องน่าน
ทรัพยากรที่จะสูญหาย : การสัญจรโดยล้อเกวียน การย่าขาง การไถนาโดยใช้กระบือ
วิธีรักษา :
1. การไถนาโดยใช้กระบือ : อนุรักษ์และรักษาสัตว์เอาไว้ ไม่ฆ่าและทาลาย จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ
2. การย่าขาง : 1. ตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนากลับมาฟื้นฟู 2. ไปศึกษาและถ่ายทอดให้ผู้อื่น
3. การสัญจรโดยล้อเกวียน : อนุรักษ์เก็บไว้ให้คนรุน่ หลังได้ศึกษาและได้ชม
4. ตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อเอาไว้ศึกษาในชุมชน
บ้ำนดอนมูล
ทรัพยากรที่มีอยู่ : ปลูกผักปลอดสารพิษ
ทรัพยากรที่จะสูญหาย : การจักสานของผู้สูงอายุ เครื่องสืบชะตา การทาบายศรีสู่ขวัญ ดนตรีสะล้อซอปิน
วิธีรักษา :
1. ถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้
2. มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการสาธิต
3. ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
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5. เส้นทำงกำรท่องเที่ยวในตำบลดูใต้

ภาพที่ 1 แสดงภาพหน้าปกเส้นทางการท่องเที่ยวในตาบลดูใต้
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ภาพที่ 2 แสดงภาพเส้นทางการท่องเที่ยวในตาบลดูใต้
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ภาพที่ 3 แสดงภาพข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวในตาบลดูใต้
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6. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อนำไปสู่กำรจัดศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้ำงอำชีพที่ยั่งยืน
ในตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
คณะผู้วิจัย ได้ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อนาไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
น่า น จัง หวั ดน่ าน โดยนาเสนอเส้ นทางการท่อ งเที่ย ว ให้แ ก่ป ระชาชนในหมู่บ้ านต่า ง ๆ ตามรูป ภาพที่ แสดง
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเขาน้อย
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ภาพที่ 5 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพญาวัด

ภาพที่ 6 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนมูล
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ภาพที่ 7 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชียงราย(1)

ภาพที่ 8 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชียงราย(2)
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ภาพที่ 9 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชียงราย(3)

ภาพที่ 10 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเจดีย์(1)
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ภาพที่ 11 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเจดีย์(2)

ภาพที่ 12 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเจดีย์(3)
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7. แนวทำงในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในปีต่อไป
ผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้จัดทาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการจัดทารูปแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวนาร่องตาบลดู่ใต้ และวางแผนในการพัฒนาในปีต่อไปโดยจะทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว ของชุมชนต่าง ๆ ในเส้นทางการท่องเที่ยวต่อไป
กำรทำงำนโครงกำรร่วมกับชุมชนในกำรดำเนินงำนในปี 2558
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมในการ
จัดทาวิจัยเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลดู่ใต้
- คืนข้อมูลสู่ชุมชนจากการ
ฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อม (ละเอียด เพราะ
สาคัญมาก)
- ค้นหาจุดขาย (วิเคราะห์
SWOT การดาเนินกิจกรรม
ในชุมชน)
2. ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทาง
การท่องเที่ยวในชุมชน
- แบ่งกลุ่มตามภูมิศาสตร์
ของชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล
และนาเสนอ (เก็บข้อมูล)
การวางแผนจัดการนา
เที่ยว
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
- (อบรมมัคคุเทศก์หรือ
ผู้นาเที่ยวในชุมชน) (เก็บ
ข้อมูล)

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปบทเรียนแนวคิดการ
จัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
- (สรุปบทเรียนแนวคิด
และสรุปเส้นทางการ
ท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่
ของบุคลากรในชุมชน)
5.ศึกษาดูงานชุมชนที่
ประสบความสาเร็จการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
- (แม่กาปอง)
6. ถอดบทเรียนจาก
การศึกษาดูงาน และ
เตรียมพัฒนาชุมชนดู่ใต้
7. การพัฒนาสารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
(ทาข้อมูล QR Code)
8. ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
การท่องเที่ยว
9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
ตารางที่ 2 แสดงการทางานโครงการร่วมกับชุมชนในการดาเนินงานในปี 2558
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัย การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนตาบลดู่ใ ต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
พื้นที่ตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง 2) เพื่อประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพื้นที่
ตาบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง และ 3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่อ งเที่ยวโดยชุมชน
เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร จั ด ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น แ ล ะ ส ร้ า ง อ า ชี พ ที่ ยั่ ง ยื น
ในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วิธีดาเนินงานวิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสัง เกต การสารวจพื้นที่ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่มผู้นาและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดย การศึกษาครอบคลุม
ทั้ง หมด 7 ประเด็นคือ 1) แหล่งท่องเที่ยวในตาบลดู่ใต้ 2) สถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้ 3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่ องเที่ยวโดยชุมชนตาบลดู่ใต้4) ผลการ
ส่ ง เสริ ม คว ามรู้ ด้ า นการท่ อ ง เที่ ย ว โดยชุ ม ชนต าบลดู่ ใ ต้ 5 ) เส้ น ทาง การท่ อ งเที่ ย วใน ต าบลดู่ ใ ต้
6) การถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนาไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้า งอาชีพที่ยั่ง ยืน ในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จัง หวัดน่าน 7) แนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปีต่อไป
สรุปผลกำรวิจัย
ตาบลดู่ใต้มีบริบทชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นหลายอย่างที่เป็น
จุ ด สนใจด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว หลั ง การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ท าเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วในต าบลดู่ ใ ต้
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปี
ต่อไป
สถำนกำรณ์ปัจจุบันของชุมชนตำบลดู่ใต้
ตาบลดู่ใต้ มีพื้นที่ 24,237 ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ตาบลดู่ใต้ มีประชากร
8,475 คน จานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,366 ครัวเรือน ลักษณะส่วนใหญ่ของตาบลดู่ใต้เป็นพื้นที่ราบประมาณ
ร้อยละ 95 ของพื้นที่ตาบล โดยแบ่งเป็นพื้นที่ การเกษตรประมาณ ร้อยละ 60 และที่อยู่อาศัยประมาณ ร้อยละ35
โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ ร้อยละ 5 ของพื้นที่ตาบล อยู่ทางทิศตะวันตกของตาบล มีแม่น้าน่านไหลผ่านจากทิศ
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เหนือถึงใต้ของตาบล และมีน้าสมุนไหลจากทิศตะวันตกไปบรรจบแม่น้าน่านบริเวณหมู่ 13 ทางด้านที่ตั้งตั้งอยู่
ทางทิศใต้ของอาเภอเมืองน่าน ห่างจากตัวอาเภอเมืองน่าน ประมาณ 8 กิโลเมตร การประกอบอาชีพ อาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสั ตว์ อาชีพอื่นๆได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ประเพณีการทาบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือ
ญาติ ผูกพันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพนับถือ พระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้นาชุมชน และจะถือตาม
ประเพณี แม้ประชาชนเริ่มรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาภายในตาบล แต่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ซึ่ง
เกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ฯลฯ ด้านศิลปะในรูปแบบของชาวไทยล้านนา
ไทยทั่วไป เช่น การฟ้อนเอื้อง การฟ้อนเล็บ ด้านวัฒนธรรมการกินอยู่จะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก รับประทานอาหาร
พื้นเมืองโดยการปลูกผักกินเอง เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โดยได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกโรงเรียน ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่ใต้ ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถำนกำรณ์เฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลดู่ใต้
จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของตาบลดู่ใต้ ทาให้ทราบถึงข้อมูลในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยในการศึกษาสถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ ฝึกอบรมชุมชน โดยสรุป
ข้อมูลชุมชนนาร่องที่มีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเชียงราย
หมู่บ้านเจดีย์ หมู่บ้านเขาน้อย บ้านพญาวัด บ้านดอนมูล
หมูบ่ ้านเชียงราย มีทรัพยากรสถานที่ หรือแรงดึงดูดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน คือ
ศูนย์วัฒนธรรมกู่เสี้ยว พระธาตุเจ้าชัยชนะ แหล่ง โบราณสถาน สวนผักปลอดสารพิษ กลุ่มปั่นฝ้าย กลุ่มทอผ้า
โบราณ เรือแข่ง ช่างซอ หมอสู่ขวัญ ช่างจักสาน ประเพณีเลี้ยงผีปู่ ผีย่า วัน 6 แรม 13 ค่าของทุกปี
ประเพณี- ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง พาหนะ – รถคอกหมู(นาเที่ยว) องค์กรชุมชน กิจกรรมที่ทาให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน บายศรีสู่ขวัญ ประเพณีดาหัวผู้สูงอายุ งานยี่เป็ งลอยกระทง จุดสะ
โปก ส่งเคราะห์ลอยน้าในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี แห่ไม้ค้าสะหลี งานผ้าป่าประจาปี งานประเพณีแข่งเรือ การ
จัดการกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฟ้อนล่องน่าน กลุ่มออม
ทรั พ ย์ /สั จ จะ กลุ่ม เยาวชน กลุ่ม ปั่ น ฝ้ า ย กลุ่ มทอผ้ า ตาโก้ ง และผ้ า อื่ น ๆ กลุ่ม กลองยาว กลุ่ ม ช่ า งภู มิ ปั ญ ญา
กฎระเบียบชุมชน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามทะเลาะวิวาทในหมู่บ้าน ห้ามลักเล็กขโมยในหมู่บ้าน กิจกรรม
ท่องเที่ยวในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ ฟ้อนล่องน่าน ปั่นฝ้าย ทอผ้าลายโบราณ พาย
เรือแข่ง ทาบายศรี ทาขนมจ็อก ขนมต้ม(พื้นเมือง) ตั กบาตรน้าผึ้ง นั่ง เรือชมทิวทัศน์ไ หว้พระธาตุเจ้าชัยชนะ
รับประทานขันโตกบรรยากาศริมน้าน่าน เรียนดนตรีพื้นเมือง
บ้านเจดีย์ มีสถานที่ หรือแรงดึงดูดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน วัดเจดีย์ เสาพญานาค สถาน
ปฏิบัติธรรมม่อนแอ้แง้ สถานที่แข่งเรือบ้านเจดีย์องค์กรชุมชนกิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
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และกฎระเบียบชุมชน ประเพณีตานสลากจุมปู ธรรมะม่วนใจ๋ การจัดการกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน
มีการบริหารจัดการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มอสม. กลุ่มฟ้อนล่อง
น่าน กลุ่มราวงมะเก่า กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มทาแหนม กลุ่มออมทรัพย์ กฎระเบียบชุมชน ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
ในหมู่บ้าน ห้ามค้าขายเสพยาเสพติด ห้ามบุกรุกทาลายป่า กิจกรรมท่องเที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่

นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ การทานา ดานา ลงแขกเกี่ยวข้าว ทาบุญตักบาตร ออกกาลังกาย
ราวงมะเก่า ฟ้อนล่องน่าน ทาบายศรีสู่ขวัญ ธรรมะม่วนใจ๋
บ้านเขาน้อย มีทรัพยากร สถานที่โบราณสถานวัดลอมแจ่งงัว เครื่องเงินเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดป่าเขาน้อยเทสรังสี พระธาตุดอยเขาหลวง เรือนจาชั่วคราวเขาน้อย องค์กรชุมชน กิจกรรมที่ทาให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ นมัสการวัดพระธาตุเขาน้อย (แปด
เป็ง) วันวิสาขบูชา การจัดการกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มราวงมะเก่า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มกองทุนวันละ 1
บาท กลุ่มสัจจะ กลุ่มบาร์สโรบ กฎระเบียบชุมชน – ห้ามเล่นการพนัน กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมราวงมะเก่า
ฟ้อนล่องน่าน
บ้านพญาวัด มีสถานที่โบราณสถานวัดศรีลกอน วัดพญาวัด พระธาตุจามเทวี บุษกธรรมมานน์เอก
พระเจ้าฝนแสนห่า กาแพงเมืองเก่า พระเจ้าในซุ้มโขง สะพานแขวนคลองเจ้าฟ้า องค์กรชุมชน กิจกรรมที่ทาให้เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน บายศรีสู่ขวัญ เลี้ยงผีเจ้าหอหลวง ปาง5 ปาง9 ห้าเป็งสรงน้า
พระธาตุจามเทวี ออกกาลังกายของผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา การประกาศเสียงตามสาย การจัดการ
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ กลุ่มออมวันละบาท กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่ม
ออกทรัพย์ (สัจจะ) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มราวงมะเก่า กลุ่มของที่ระลึก กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
น้ายาเอนกประสงค์ กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยิงปืนในหมู่บ้าน ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามดื่มเหล้า
ในวัด กิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้สรงน้าพระ
ธาตุ ราวงมะเก่า ขนมโบราณ ทาขันโตก
บ้านดอนมูล มีทรัพยากร สถานที่ – หออัตลักษณ์น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน วัดดอนมูล แปลงผักปลอด
สารพิษ ดนตรีพื้นบ้าน แม่น้าน่าน ร้านค้าชุมชน องค์กรชุมชนกิจกรรมที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
และกฎระเบียบชุมชน สลากชมพู ส่งเคราะห์หมู่บ้าน ตานเจดีย์ทราย สืบชะตา ห้าเป็ง ลอยกระทง สรงน้าพระ
เวียนเทียน การจัดการ กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มทาสวนดู่ใต้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มดนตรี
พื้นบ้าน กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ กลุ่มแม่บ้าน กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามดื่มสุรา ห้ามลักเล็ก
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ขโมยในหมู่บ้าน กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ราวงมะเก่า การทาอาหารพื้นเมือง
น่าน ทาเครื่องสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ การจักสาน โคมไฟประดับ

เส้นทำงกำรท่องเที่ยวในชุมชนตำบลดู่ใต้
หออัตลักษณ์นครน่าน – วัดเจดีย์ – แปลงผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูล – วัดกู่เสี้ยว – ลงเรือล่องแม่น้า
น่านหน้าวัดกู่เสี้ยว – ขึ้นจากเรือที่หน้าร้านอาหารวังปลาหน้าเขื่อน – ไหว้ “พระพุทธนาคินทรารักษ์” หน้าพระ
ตาหนักธงน้อย – กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพญาวัด – หออัตลักษณ์นครน่าน
ข้อเสนอแนะ
โครงการวิจัยในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในตาบลดู่ใต้ เพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมที่แท้จริง อีกทั้งการศึกษาในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนาไปสู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต จึง
ควรมีการพัฒนาโครงการให้ต่อเนื่องต่ อไป เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนต่ าง ๆ ตาม
เส้นทางการท่องเที่ยว เป็นต้น
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