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  การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลดู่ใต้ อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมพื้นท่ีต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง (2) เพื่อประเมินเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมพื้นท่ีต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน  ในต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท่ีเน้นการพัฒนาและเส้นทางการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ ประชาชนท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่ในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิ การสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกจากเวทีสนทนา  
และข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นประมวลผลและสังเคราะห์
ข้อมูล 
  ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ มีเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชนต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จ านวน 3 เส้นทาง มีเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนต าบลดู่ใต้ จ านวน 
9 กลุ่ม ส าหรับผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ เครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเกิดการต่ืนตัว วางแผนกิจกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนตระหนักถึง
ความส าคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนในพื้นท่ี รวมไปถึงนักท่องเท่ียว มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการท่องเท่ียว เตรียมพร้อมส าหรับการต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ยังเป็นการ
กระจายรายได้ สร้างอาชีพ รวมท้ังยังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การรวมกลุ่ม และการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น และวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวชุมชนให้เกิดข้ึนต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมากและมีแนวโน้ม

เพิ่มความส าคัญมากขึ้นทุกปี จากรายงานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเท่ียว  

สุพล ศรีพันธุ์. (2555) สรุปว่า ภาพรวมรายได้จากสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวมี ส าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอย่างมาก สามารถประเมิน มูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศ (GDP) หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 633,550 – 724,057 ล้านบาทและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อย

ละ 8-9 ได้ถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในส้ินปี 2554 แต่แนวโน้มนักท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2555 จะ

ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราชะลอตัวประมาณร้อยละ 8-10 เมื่อมองภาพรวมรายได้จากการท่องเท่ียวของแต่ละ

ภาค พบว่าภาคใต้มีรายได้จากการท่องเท่ียวสูงสุด เมื่อมองรายละเอียดของรายได้จากการท่องเท่ียวของภาคใต้

แล้ว จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสงขลา มีรายได้จาก การท่องเท่ียวที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อมองภาพรวมทั้งประเทศ

แล้ว กรุงเทพเป็นจังหวัดท่ีมีรายได้จากการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด เมื่อกล่าวถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว ชาวต่างประเทศ

กลุ่ม ท่ีใหญ่ท่ีสุดและส าคัญท่ีสุดของการท่องเท่ียวประเทศไทย ผู้คนส่วนมากมักนึกถึงชาวต่างประเทศท่ีเป็น

ฝรั่งผิวขาวมีรายได้สูง หรือกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวเอเชียจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี 

ฮ่องกง เป็นต้น แต่จากสถิติของนักท่องเท่ียวท่ีผ่านมาของกระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา อธิบดีกรมการ

ท่องเท่ียว สุพล ศรีพันธุ์ (2555) กล่าวว่ามีนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด

ถึง 2.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ปี 

2553 และกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศไทยมากท่ีสุด ห้า อันดับแรกได้แก่ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย 

และ เกาหลีโดยมีมาเลเซียมีจ านวนสูงเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดหลายปีต่อเนื่อง และนักท่องเท่ียวชาวจีนทวี

ความส าคัญมากขึ้นทุกปี มีนักท่องเท่ียวเป็นอันดับสอง 1.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

56.68 ของนักท่องเท่ียวชาวจีนปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดของนักท่องเท่ียวชาวผิวขาวพบว่า 

นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยมากเป็นอันดับ 4 หรือ 1.014 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 และ

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.36 ของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียปี 2553 ปัจจัยทางด้านการตลาด โดยเฉพาะด้านความ

ต้องการ พฤติกรรมการท่องเท่ียว และเส้นทางหลักใน ด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเป็นประเด็นท่ีมี

ความส าคัญในการแข่งขันในการหารายได้ทางการท่องเท่ียวท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น ความเข้าใจในด้าน

การตลาดเฉพาะกลุ่ม ด้านเส้นทางหลักการท่องเท่ียวและ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ว่านักท่องเท่ียวใช้จ่าย

อย่างไร เดินทางอย่างไร กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสนใจมากท่ีสุด อะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวต้องการในการ
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เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้การบริโภคซ้ า ๆ ของนักท่องเท่ียว อะไรเป็นความ

พึงพอใจหรือประทับใจในการท่องเท่ียวในประเทศไทย ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทย ประเด็นท่ีส าคัญเหล่านี้ เหมาะส าหรับการท าวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลการตลาดกลุ่มใหญ่  

จากการวิเคราะห์ลักษณะการท่องเท่ียวในประเทศไทย มีความโดดเด่นหรือส่ิงท่ีน่าสนใจแตกต่างกัน

ด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนา แหล่งธรรมชาติ ภูมิอากาศ การเมือง 

เศรษฐกิจ ภาษา วัฒนธรรม  ภาคกลางเป็นดินแดนท่ีราบลุ่มซึ่งมากมายด้วยท้องนาและเรือกสวน พืชพันธุ์

ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา “อู่ข้าวอู่น้ าของประเทศไทย” มีโบราณสถานมากมาย บ่งบอกถึงการเป็น

เมืองเก่าแสนรุ่งเรือง ซึ่งส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อีกท้ังยังมีภาพวิถีชีวิตสงบง่าย ชวนให้

ไปเยือนในทุกฤดูกาล  ภาคใต้เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม อีกท้ังยังอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าดิบซึ่ง

เป็นถิ่นอาศัยของสรรพชีวิตน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ยังโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ส่วนวิถี

ชีวิตนั้นก็เปี่ยมเสน่ห์ชวนให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ภาคตะวันออกเป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและ

ท้องทะเลงามซึ่งแวดล้อมด้วยผืนป่าดิบและสวนผลไม้สมบูรณ์ เต็มไปด้วยสารพันแหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าริมน้ า หมู่เกาะ ทะเล น้ าตก วัดวาอาราม และโบราณสถานงดงาม อีกท้ังยัง

อุดมด้วยอาหารทะเลสดใหม่จากท้องน้ าสีครามให้ได้อิ่มอร่อยกันทุกฤดู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนท่ี

ราบสูงซึ่งร่ ารวยด้วยโบราณสถานท่ีบ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหิน ผาแต้ม ฯลฯ มากมาย

ด้วยวัฒนธรรมน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีแหล่งธรรมชาติอันงดงามด้วยรูปลักษณ์เฉพาะตัว เช่น กลุ่มหินเทิบ เกาะ

แก่งกลางล าน้ าโขง ฯลฯ ไม่ว่าใครไปเยือนแล้วเป็นต้องประทับใจ  ภาคเหนือเป็นดินแดนท่ีร่ ารวยด้วยภูมิ

ประเทศงดงาม รายล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า งดงามด้วยประเพณีวัฒนธรรม และ

อบอุ่นด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายเปี่ยมน้ าใจ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) ภาคเหนือของประเทศไทยถือเป็นพื้นท่ี

ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จึงท าให้

เกิดรูปแบบการท่องเท่ียวต่าง ๆ ข้ึน เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

จากข้อมูลทรัพยากรการท่องเท่ียวในจังหวัดน่านส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

และเชิงวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมอันล้ าค่าท่ีสามารถน ามาต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวที่สร้างสรรค์โดย

น าเสนอประวัติ เรื่องราวในอดีตท าให้นักท่องเท่ียวได้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ส่วน

เจ้าบ้านเกิดความภาคภูมิใจในทุนวัฒนธรรมท่ีตนเองมีอยู่โดยไม่ได้เกิดการลงทุนมากดั่งเช่นธุรกิจ เกิดความหวง

แหนและสืบทอดวัฒนธรรมให้ด ารงสืบไป 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 700 ปีเคียงคู่กับนครรัฐสุโขทัยและ

มีวัฒนธรรมอันโดดเด่นท่ีมีการสืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท้ังทางด้าน

สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท่ีดีงามและยังมีโบราณ
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สถานท่ียังทรงบทบาทส าคัญต่อชุมชน เช่น ในอดีตจังหวัดน่านมีแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ท่ียังคง

สภาพควรค่าต่อการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัย ซึ่งขณะนี้จังหวัดน่านโดยคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

มรดกน่านสู่มรดกโลกซึ่งได้น าเสนอ “แหล่งก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน” ต่อประธาน

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้นแหล่ง

มรดกโลกทรงวัฒนธรรมของประเทศไทยในอันดับท่ี 8 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2557 (เอกลักษณ์น่าน : 2549) 

จากการส ารวจข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจังหวัดน่านในช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมา คือ เดือนธันวาคม 2553 

ถึงเดือนกันยายน 2554 พบว่าจ านวนนักท่องเท่ียวที่เข้ามาในจังหวัดน่านมีประมาณ 579,206 คน เป็นคนไทย 

573,563 คน และชาวต่างชาติ 5,642 คน รายได้จากการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เป็นผล

จากโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดน่านมีรายได้จากการท่องเท่ียวโดยรวมประมาณ 3,185,775 บาท 

โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลการท่องเท่ียวและภาพลักษณ์จังหวัดน่านใน ๓ ช่วงระยะเวลา

คือ ช่วงท่ี 1 วันขึ้นปีใหม่ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 ประมาณ 2,025,145 บาท       

ช่วงท่ี 2 วันเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคม 2554 ประมาณ 581,060 บาท ช่วงท่ี 3 วันแม่เดือนสิงหาคม ประมาณ 

๕๗๙,๕๗๐ บาท จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวของจังหวดน่าน ยังมีแนวโน้มท่ีสดใส โดยจะเห็น

ได้จากจ านวนนักท่องเท่ียว  และรายได้จากการท่องเท่ียวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจังหวัด

น่านมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ในหัวข้อ “น่านเมืองเก่าท่ีมีชีวิต” (Nan Living 

Old Town)” และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ส่งเสริม “วงกลมเศรษฐกิจล้าน

ช้าง – น่านล้านนาตะวันออก (น่าน,เชียงราย,แพร่,พะเยา)” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมการค้า การลงทุน ทางด้านเศรษฐกิจ การจัดท าโรดโชว์ในกลุ่มประเทศและเมืองท่ี

เช่ือมติดต่อกับจังหวัดน่าน และอยู่ในวงกลมเศรษฐกิจท่ีจะมาท่องเท่ียวได้เป็นต้น (สถานการณ์การท่องเท่ียว

จังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่าน ร่วมกับส านักงานสถิติจังหวัดน่าน) 

การท่ีจะให้ชุมชนด าเนินการท่องเท่ียวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมความ

พร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้

เห็นความแตกต่างของการท่องเท่ียวโดยชุมชนกับการท่องเท่ียวท่ัวไป กระตุ้นให้เห็นความส าคัญและการเป็น

นักท่องเท่ียวแบบ CBT ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมด้ังเดิม 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน มีพัฒนาการมาจากการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ท่องเท่ียวท่ียั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Base Sustainable Tourism-CBST) จนสุดท้ายโครงการ

ท่องเท่ียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (Responsible Ecological Social Tour Project-REST) ผู้บุกเบิกงานด้าน
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การท่องเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทย ได้เรียกการท่องเท่ียวว่า “การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community 

Based Tourism-CBT) (คู่มือการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน อ.พจนา สวนศรี : 2546)  

  พื้นท่ีชุมชนต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พื้นท่ีชุมชนใกล้ตัวเมืองน่านท่ีสามารถ

จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเช่ือมโยงกับเส้นทางท่องเท่ียวเมืองน่าน โดยบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวที่มีอยู่เดิม เนื่องจากปัจจุบันต าบลดู่ใต้มีเส้นทางท่ีสามารถคมนาคมโดยสะดวกท้ังทางน้ าและทางบก 

หรือเส้นทางเลียบแม่น้ าน่าน ถือเป็นบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ชุมชนต าบลดู่ใต้มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี

สามารถอ านวยความสะดวกการคมนาคมสาธารณูปโภค สถานพยาบาล ด้านสังคม ชุมชนต าบลดู่ใต้มีความโดด

เด่นด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามัคคีเกิดจากการ

รวมกลุ่มด าเนินกิจกรรม แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภาพและได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว ได้แก่ วัดพระ

ธาตุเขาน้อย วัดพญาวัด ส านักสงฆ์กู่เส้ียว ท่องเท่ียวเชิงเกษตรปลอดสารพิษบ้านดอนมูล  กิจกรรมท่ีน าไปสู่

ความสามัคคีในชุมชน ได้แก่ประเพณีตักบาตรน้ าผ้ึง ตานสลากจุมปู ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ นมัสการวัด

พระธาตุเขาน้อย (แปดเป็ง)    วันวิสาขบูชา ห้าเป็งสรงน้ าพระธาตุจามเทวี วิทยาลัยชุมชนน่านจัดท าวิจัยโดย

การจัดอบรมระยะส้ันและจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน การจัดต้ังกลุ่ม

องค์กรท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยชุมชน  ของต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน 

               ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมามีการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมี

แนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมากขึ้น บ่อยครั้งใช้ค าว่า "การท่องเท่ียวโดยชุมชน" (Community-Based 

Tourism) หรือ "การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ" (Ecotourism) หรือ "การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์" (Conservation 

tourism) ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นส่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว   "การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ" หรือ "การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์" จากการให้ค านิยามของสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

คือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ให้ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของการท่องเท่ียว ชุมชนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง 

ส่วน "การท่องเท่ียวโดยชุมชน" เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน คือ การท่ีมุ่งพัฒนาให้คนในชุมชนเป็น

หัวใจส าคัญของการจัดการท่องเท่ียว และไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวเท่านั้น แต่ได้

เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้ใช้ความรู้ของตนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวของ

ชุมชน เพื่อน าไปสู่การดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต เพราะการดูแลทรัพยากรเหล่านั้นเป็นหน้าท่ี

ของคนในชุมชนซึ่งเป็นของส่วนรวม  
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                การจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมี ส่วนร่วมพื้นท่ีต าบลดู่ใต้ ส าหรับ

นักท่องเท่ียวท่ีสนใจในการท่องเท่ียวในชุมชน  โดยออกแบบเส้นทางตามความเหมาะสมในการท่องเท่ียวของ

พื้นท่ี  1 เส้นทาง ครอบคลุมประเด็นศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีของต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง  

โดยการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท้ังปี  รวมถึงมิติการท่องเท่ียว

ทางด้านธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี และแหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น  รวมไปถึงแนวทางการพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ของนักท่องเท่ียว และประเด็น

พฤติกรรม ความต้องการ ในการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มนักท่องเท่ียว ในมิติของความต้องการใน

เรียนรู้แหล่งท่องเท่ียว ท้ังรูปแบบและกิจกรรมท่ีต้องการ การส่ือความหมาย  และการประเมินเส้นทางการ

ท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในพื้นท่ีต าบลดู่ใต้  

 

1.2) ค ำถำมกำรวิจัย 

     1.2.1) ในพื้นท่ีต าบลดู่ใต้ สามารถจัดเส้นทางการท่องเท่ียวได้อย่างไร 

     1.2.2) เส้นทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลดู่ใต้ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และนักท่องเท่ียว

อย่างไร 

     1.2.3)  แนวทางในการจัดหลักสูตรการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนต าบลดู่ใต้เป็นอย่างไร 

     1.2.4) ผลจากการจัดหลักสูตรการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ 

มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด 

 

1.3) วัตถุประสงค์ 

 1.3.1) เพื่อจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพื้นท่ีต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง 
 1.3.2) เพื่อประเมินเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพื้นท่ีต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง 
 1.3.3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อน าไปสู่การจัดศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน ในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 
1.4) ขอบเขตกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
ศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชน ศักยภาพในชุมชน ทรัพยากรชุมชน ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ด้านการให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาเพื่อประเมินเส้นทางการท่องเท่ียวของชุมชนรวมท้ังการส่งเสริมความรู้เพื่อท่ีจะพัฒนาเส้นทาง
การท่องเท่ียวโดยชุมชน  การประเมินเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนซึ่งจะส่งผลไปถึง “ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
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การท่องเท่ียวโดยชุมชน”  โดยท าการศึกษาท่ีต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 

1.5) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

      1) ได้แนวทางการจัดท าเส้นทางและกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับนักท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง และเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเป็นการวางแผนในการรองรับ
การท่องเท่ียวในอนาคตได้ 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
3) สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
4) สร้างเครือข่ายความรู้เพื่อเช่ือมโยงการท่องเท่ียวและการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้กับ

จังหวัดน่าน 
 
1.6) นิยำมศัพท ์
 1) กำรพัฒนำ หมายถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึง
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับหน่วยงานรัฐ 
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับหน่วยงานภาคเอกชน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนท่ี
สนใจ และ/หรือลงทุน และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเท่ียว 
 2) เส้นทำงกำรท่องเที่ยว หมายถึง การเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ภายในต าบลดู่ใต้เข้าด้วยกัน 
 3) กำรเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการวางแผนและจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน 
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บทท่ี 2  

ทบทวนเอกสำรงำนวิจัยและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน จัดท าขึ้นลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน ความเป็นไปได้ของการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน สอดแทรกองค์ความรู้ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีสามารถน าเสนอผ่านการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้อย่างภาคภูมิใจ โดยสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้ังแต่การริเริ่มกระบวนการ ตลอดจนการสร้างเส้นทางการท่องเท่ียว ของ

ชุมชนภายในต าบลดู่ใต้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ประเภทของนักท่องเท่ียว 

2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียว 

2.3 เส้นทางการท่องเท่ียว 

2.4 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในฐานะผู้บริโภค 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 ประเภทของนกัทอ่งเทีย่ว 

 การจัดประเภทของนักท่องเท่ียวสามารถจ าแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้                                                    

 1.ตามการจัดการเดินทาง 

1.1 Mass Tourists กลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีจ านวนมาก มีการเดินทางท่องเท่ียวในรายการเดียวกัน พัก

โรงแรมในระดับเดียวกัน รับประทานอาหาร และท ากิจกรรมการท่องเท่ียวอื่น ๆ ในแบบเดียวกัน                                                                                                                                                                      

          1.2 Eco Tourists นักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเท่ียวโดยมีจุดประสงค์ท่ีมุ่งรักษาสภาพแวดล้อมของ

ระบบนิเวศน ์

2. ตามจ านวนมากน้อยของนักท่องเท่ียว                                                                                                                     

2.1 เป็นกลุ่ม (Group Tour หรือ Escort Tour) 

2.2 เป็นส่วนบุคคล (Independent Tour) 

3.ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 

ความมุ่งหมายในการเดินทางของนักท่องเท่ียว ซึ่งแบ่งได้ 7 ประการ คือ 

3.1 การท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด (holiday-mass Popular individual) 
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3.2 การท่องเท่ียวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้

วัฒนธรรมของสังคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู่ การชมศิลปะ ดนตรี ละคร การนมัสการศูนย์ศาสนา 

เป็นต้น 

3.3 การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อการท าวิจัยการศึกษา สอน

หนังสือ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะต้องพ านักอยู่สถานท่ีนั้นๆ เป็นเวลานาน 

3.4 การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Sport and Recreation) คือการเดินทางไปชม หรือร่วม

แข่งขันกีฬา หรือนันทนาการต่างๆ 

3.5 การท่องเท่ียวเพื่อประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and special interests) 

3.6 การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึงการท่องเท่ียวเพื่อท างานอดิเรก เช่นการวาด

ภาพ การเขียนนวนิยาย เป็นต้น 

3.7 การท่องเท่ียวเพื่อเย่ียมญาติมิตร (visiting Friend and Relative) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ

(Business) เป็นการเดินทางของนักธุรกิจท่ีจัดเวลาบางส่วนของการเดินทางหลังจะท าธุรกิจเสร็จส้ินแล้ว ใช้

เวลาในการท่องเท่ียวก่อนเดินทางกลับ 

4.ตามวิธีการเดินทาง                                                                                                                                                                

4.1 แบบเหมาจ่าย (Package Tour) 

4.2 แบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour) 

4.3 แบบเป็นรางวัล (Incentive Tour) 

4.4 แบบเช่าเหมาล า (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 

 

 



9 

 
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวได้ก าหนดรูปแบบของนักท่องเท่ียว (Typology : a systematic 

classification or study of types) เพื่ออธิบายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว การพัฒนารูปแบบของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) การก าหนด

รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาจท าได้หลายวิธี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีใช้ 

การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวรูปแบบพื้นฐานท่ีสุดคือ การแบ่งนักท่องเท่ียวออกเป็น     2 

กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น 1) นักท่องเท่ียว (Tourists) 

หรือ 2) นักเดินทาง (travelers) นักท่องเท่ียวคือ บุคคลซึ่งซื้อรายการน าเท่ียวเหมาจ่ายจากบริษัทน าเท่ียว 

ในขณะท่ีนักเดินทางคือ บุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง จองท่ีพักเอง ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวด้วยตนเอง เป็นต้น 

 

Perreault  และ  Dorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวออกเป็น  4  รูปแบบ ได้แก่ 

1)  นักท่องเท่ียวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยท่ัวไปแล้วนักท่องเท่ียวประเภทนี้ทีรายได้

ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเท่ียวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ า 

2)  นักท่องเท่ียวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวที่มีการศึกษาดีและมี

รายได้ปานกลางถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเท่ียวแบบผจญภัย 

3)  นักท่องเท่ียวประเภทเดินทางระหว่างวนัหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวกลุ่ม

เล็กๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปท่ีไหน อย่างไร 

นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 

 

4)  นักท่องเท่ียวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers) เป็น

นักท่องเท่ียวที่มีใจรักการท่องเท่ียวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเท่ียวในระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ

การใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางท่ีใช้ระยะเวลานานมากกว่า 

 

Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไว้ ดังนี ้

1) นักท่องเท่ียวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวซึ่งเนน้ความส าคัญใน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนันทนาการหรือการพกัผ่อนทางร่างกาย 
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2) นักท่องเท่ียวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวท่ี

พยายามทางแนวทางเพื่อลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน 

3) นักท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อ

แสวงหาประสบการณ์ท่ีแท้จริง นักท่องเท่ียวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับประสบการณ์ท่ีแท้จริงของแหล่ง

ท่องเท่ียวที่ได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน ก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือ

วัฒนธรรมต่างๆ ท่ีแท้จริงเป็นของสเปน 

4)  นักท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดคือ ชอบ

ติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และท าความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม

ของคนท้องถิ่น 

5)  นักท่องเท่ียวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเท่ียวประเภทนี้ต้องการ

ฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น นักท่องเท่ียวประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ใน

แหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเท่ียวที่มาใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศ

ไทย เช่น พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว กา

รับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 

 

ส านักงานเศรษฐกิจศึกษา  Westvlaams (1986, อ้างจาก Swarbrook และ Horner 1999) ได้เสนอ

รูปแบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไว้ ดังนี้ 

1) นักท่องเท่ียวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) 

2)  นักท่องเท่ียวประเภทชอบผูกมิตร (Contact-minded holiday makers) มีจิตใจชอบติดต่อพบปะ

กับผู้อื่น แสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะท่ีเป็นคนท้องถิ่น 

 

3)  นักท่องเท่ียวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงามของภูมิทัศน์ของ

แหล่งท่องเท่ียว 

4)  นักท่องเท่ียวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest-seekers) ใช้เวลาไปกับการนอนพักผ่อนหย่อนใจ

มากกว่าการท ากิจกรรมอื่นๆ 

5)  นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่ 

6)  นักท่องเท่ียวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-orientated) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีหลงใหลใน

แสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเท่ียวแบบไปเป็นครอบครัว 
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7)  นักท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเท่ียวที่เน้นความปลอดภัยและ

ไม่   เส่ียงภัย 

 

2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว 

แรงจูงใจของนักท่องเท่ียว หมายถึง เครือข่ายท้ังหมดท่ีก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียว  

เป็นแนวคิดทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา 

- พลังทางด้านจิตวิทยา คือ ความต้องการท าส่ิงต่างๆ เช่น อยากว่ายน้ า อยากปีนเขา 

- พลังทางด้านสังคมวิทยา คือ ความอยากมีหน้ามีตาในสังคม อยากทันสมัย อยากดูมีระดับ 

ทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว 

1.  ทฤษฎีล าดับข้ันแห่งความต้องการจ าเป็น(Hierarchy Of Needs)ของ Abraham Maslow 

- Maslow ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการไม่ส้ินสุด ความต้องการท่ีเป็นตัวกระตุ้นแบ่งออกเป็น 

5 ขั้น 

ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา  

ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  

ขั้นที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม 

ขั้นที่ 4 ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง  

ขั้นท่ี 5 ความต้องการทางด้านความส าเร็จของตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการสูงสุด แต่ไม่ทุกคนท่ีจะท า

ส าเร็จ 

2. ทฤษฎีขั้นบันไดแห่งการเดินทาง(Travel Career Ladder)ของLundberg 

- Lundberg ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเท่ียวเกิดจากความต้องการขั้นสูงสุดเพื่อตอบสนอง 

♦ ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

♦ ความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ  

♦ ความต้องการท าส่ิงท่ีท้าทาย 

♦ ความต้องการเห็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ 

 

แรงจูงใจวาระซ้อนเร้น (Hidden Agenda)ของCrompton 

มี 7 ปนระเภท ดังต่อไปนี้ 

1. การหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมท่ีจ าเจ 
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2. การส ารวจและการประเมินตนเอง 

3. การพักผ่อน 

4. ความต้องการเกียรติภูมิ 

5. ความต้องการท่ีจะถอยกลับไปสู่สภาพด้ังเดิม 

6. การกระชับความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

7. การเสริมสร้างการสังสรรค์ทางสังคม 

 

แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวในทัศนะของ Swoarbroke 

มี 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. แรงจูงใจทางด้านสรีระ หรือ ทางกายภาพ 

2. แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม 

3. การท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความรู้สึกบางอย่าง 

4. การท่องเท่ียวเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ 

5. แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

6. แรงจูงใจส่วนบุคคล 

 

แนวโน้มของแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว 

Pearce, Morrison และ Rutledge (๑๙๙๘) ได่้น าเสนอแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว 

ไว้ 10ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. แรงจูงใจท่ีจะได้สัมผัสส่ิงแวดล้อม 

2. แรงจูงใจท่ีจะได้พบปะกับคนในท้องถิ่น 

3. แรงจูงใจท่ีจะเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศเจ้าบ้าน 

4. แรงจูงใจท่ีเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 

5. แรงจูงใจท่ีจะได้พักผ่อนในสภาพแวดล้อมท่ีสบาย 

6. แรงจูงใจท่ีได้ท ากิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสนใจและฝึกทักษะ 

7. แรงจูงใจท่ีจะมีสุขภาพดี 

8. แรงจูงใจท่ีจะได้รับการคุ้มกันและความปลอดภัย 

9. แรงจูงใจท่ีจะได้รับการยอมรับและสถานภาพทางสังคม 
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10. แรงจูงใจท่ีจะให้รางวัลแก่ตนเอง 

 

ตัวอย่างการวิจัยท่ีใช้วิธีการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย 

นักเดินทางประเภทแบกเป้(Backpackers) ได้เพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อยๆในออสเตรเลีย เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และนิวซีแลนด์ แรงจูงใจในการเดินทางสรุปได้ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. การหลีกหนี (Escape) เช่น การหลีกหนีความรับผิดชอบช่ัวคราวในการงาน 

2. การมุ่งเน้นส่ิงแวดล้อม เช่น การท่องเท่ียวแบบผจญภัย 

3. การท างาน (Employment) เช่น ไปท างานในต่างถิ่น จึงเกิดแรงจูงใจอยากท่องเท่ียว 

4. เน้นการคบหาสมาคม (Social Focus) ต้องการพบปะผู้คนใหม่ๆในต่างถิ่น 

 

โครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

1. ระบบไฟฟ้า 

2. ระบบประปา 

3. ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม 

4. ระบบการขนส่ง 

4.1 ระบบการเดินทางทางอากาศ 

4.2 ระบบการเดินทางทางบก 

4.3 ระบบการเดินทางทางน้ า 

5. ระบบสาธารณสุข 

 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาค 

1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ จะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เกิดจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก

ซึ่งมีได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) การเปล่ียนแปลงภายในเปลือกโลก เช่น ภูเขา ภูเขาไฟ ท่ีเกิดจากการดันตัวของ ความ

ร้อนใต้ผิวโลก 

2) การเปล่ียนแปลงบริเวณผิวโลก เช่น เนินทราย (Sand Dune) ในทะเลทรายเกิดจากลมพัด

ทรายมากองรวมกันเป็นเนิน 
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี จะท าให้เกิดสภาพภูมิ

ประเทศท่ีสวยงามต่างกัน และดึงดูดนักท่องเทียวต่างถิ่นเข้ามาท่องเท่ียวสถานท่ีนั้นๆได้มากขึ้น 

2. ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

คือ วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมและหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิต ซึ่งมีการสืบทอดปฏิบัติต่อกันมา 

อาจมีการเปล่ียนแปลงตามเวลา ในแต่ละชาติจะมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน การท่องเท่ียวโดยอาศัยปัจจัยทาง

วัฒนธรรม จะก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆและเกิดการแลกเปล่ียน น าไปสู่การเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆ  

ท้ังดีหรือไม่ เกิดขึ้น 

 

2.3 เส้นทำงกำรท่องเที่ยว 

 กุลวรา สุวรรณพิมล (2548: 164-165) ได้อธิบายถึงแผนจัดน าเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวควรจะ 

เน้นปัจจัยเหล่านี้ 

1. เส้นทางการท่องเท่ียวต้องเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในขณะนั้น ซึ่งพฤติกรรมนักท่องเท่ียวมักจะมี 

การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. เส้นทางการท่องเท่ียวต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวก และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถานท่ีอื่นๆ 

3. เส้นทางการท่องเท่ียวจะต้องมีส่ิงดึงดูดกับนักท่องเท่ียวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มรายได้ และต้อง 

ค้นหากับจุดท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากกว่า 

4. เส้นทางการท่องเท่ียวต้องมีระยะทางท่ีไกลพอสมควร มีทรัพยากรท่องเท่ียวที่จะสามารถดึงดูด 

นักท่องเท่ียว 

5. เส้นทางการท่องเท่ียวต้องค านึงถึงอากาศท่ีดี ปลอดโปร่งตลอดเวลา เส้นทางการท่องเท่ียวหมายถึง 

ถนน แม่น้ า คลอง ทางเท้าท่ีใช้เป็นทางสัญจรของสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายท่ีใช้เช่ือมส่วนต่าง ๆ 

ของเมืองเข้าไว้ด้วยกัน มีเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง โดยเส้นทางดังกล่าวต้องท าขึ้นมาอย่างชัดเจน

เพียงพอให้ นักท่องเท่ียวหรือ ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือผู้อยู่อาศัยในเมือง สามารถเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคัญของ

เมืองได้ 

เส้นทางท่องเท่ียว (Tourism Route) เป็นแนวทางการสัญจรท่ีก าหนดขึ้นส าหรับนักท่องเท่ียว 

เพื่อให้สามารถพบเห็นหรือเข้าชมแหล่งท่องเท่ียวและจุดท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ได้รับ 

ความรู้และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางท่ีจัดท าขึ้น ซึ่งเส้นทางส าหรับนักท่องเท่ียวอาจเป็นการใช้ 

เส้นทางร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของคนท้องถิ่น หรืออาจเป็นการก าหนดเส้นทางขึ้นมาใหม่เฉพาะเป็นพิเศษ 

ส าหรับนักท่องเท่ียวก็ได้ 

(1) การพิจารณาก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวจะต้องส ารวจ สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของ 
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นักท่องเท่ียว รวมถึงแนวโน้มท่ีควรจะเป็นในการจัดเส้นทางท่องเท่ียว ซึ่งควรเริ่มต้นจากการพิจารณาต าแหน่ง 

ของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ แล้วจัดล าดับความส าคัญและความน่าสนใจ จากนั้นจึงพิจาณา 

ความสามารถในการเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างไรบ้าง 

(2) การจัดเส้นทางในลักษณะวงบรรจบ เส้นทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะจัดในลักษณะท่ีเป็นการ 

สัญจรระบบวงจรบรรจบ เนื่องจากจะท าให้นักท่องเท่ียวได้พบเห็นส่ิงแปลกใหม่ เกิดความเพลิดเพลินไปตลอด 

เส้นทาง โดยไม่ต้องย้อนกลับเส้นทางเดิม ซึ่งนักท่องเท่ียวอาจเกิดความรู้สึกเบ่ือและเสียเวลา 

 

2.4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในฐำนะผู้บริโภค 

 ธงชัย สันติวงศ์ (2540: 29) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

โดยตรงการจัดหาให้ได้มา การใช้สินค้าและบริการ ตลอดจนขบวนการตัดสินใจ และการก าหนดส่วนร่วมใน 

การให้มีการกระท า 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 125-130) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการ 

ค้นหาพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมการ 

ซื้อของผู้บริโภค ข้อมูลท่ีนักการตลาดต้องการในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คือ 7 ค าถามค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H เพื่อท่ีจะหาค าตอบ  

7 ประการ ดังนี้ 

1. ใครคือลูกค้าในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ 

เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (What do the consumers purchase?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ 

เกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ (Goods and Services) คือ คุณสมบัติลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความ 

แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why do the consumers purchase?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค์ท่ีต้องการซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตวิทยา 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the purchasing?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ 

เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ 

ซื้อและผู้ใช้ 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When do the consumers purchase?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับ 

เวลาและโอกาสในการซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ 
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6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where is the market?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับแหล่งหรือช่องทาง

ท่ีผู้บริโภคจะไปซื้อ ของใช้ประจ าวัน เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How do consumers purchase?) เป็นค าถามท่ีต้องหาค าตอบเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้า ประกอบด้วยการรับรู้ 

 

2.5 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 วิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551) ได้ศึกษาเพื่อเสนอเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

พบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูงโดยเฉพาะทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์และทรัพยากรการ

ท่อง เ ท่ียวทางธรรมชา ติและ ไ ด้ เสนอแนะ เ ส้น ทางการ ท่อง เ ท่ียวห้ า เ ส้นทาง ท่ีส า คัญ ดังนี้ ดั งนี้   

1. เส้นทางชมงานศิลป์ถิ่นช่างเมืองเพชร มีลักษณะการจัดเส้นทางแบบทางเดียว ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถสัมผัส

กับงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ท้ังจากลวดลายปูนปั้น งานจ าหลักไม้รวมถึงงานจิตกรรมฝาผนัง ซึ่งนับได้ว่า

สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆในเส้นทางนี้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรวบรวมผลงานของฝีมือครูช่างเมื่อเพชรไว้ อย่าง

มากมายและน่าสนใจ 2.เส้นทางเยี่ยมเยือนวัด วัง สถาปัตยกรรม และโบราณสถาน มีลักษณะการจัดเส้นทาง

แบบทางเดียว ซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่ามากมายสถานท่ีท่ี

น่าสนใจในเส้นทางนี้ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ สถานท่ีคงคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ และวัดท่ี  

ส าคัญ 3. เส้นทางเลาะเล้ียวเท่ียวธรรมชาติแวะชายหาดเจ้าส าราญ มีลักษณะการจัดเส้นทางแบบทางเดียว  

ซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติและชายหาด ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 4. เส้นทางนมัสการ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพชร มีลักษณะการจัดเส้นทางแบบทางเดียว ซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้แวะนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์

เพื่อความเป็นสิริมงคล 5.เส้นทางเยี่ยมชมวิถีชีวิต กิจกรรม ย่านของฝากเมืองเพชร เป็นเส้นทางท่ีนักท่องเท่ียว

จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเมืองเพชร และสามารถเลือกซื้อของฝากของท่ีระลึก สถานท่ีท่ีน่าสนใจ 

 

ศิวฤทธิ์ พงศกรศิลป์ และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 

และสิงคโปร์ต่อการท่องเท่ียวในจังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน 

บุคคลกับความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อการท่องเท่ียวในจังหวัดสงขลา ใช้กลุ่ม 

ตัวอย่าง 344 คน และจากผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในส่วนประสมทางการตลาดการ 

ท่องเท่ียวในภาพรวมในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านกระบวนการให้บริการทางการ 

ท่องเท่ียวในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านสภาพลักษณะของพื้นท่ีทางการท่องเท่ียว ผู้ให้บริการ 

ราคา การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และการจัดจ าหน่ายตามล าดับ ส่วนด้านการทดสอบสมมติฐานของการ 

วิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้ต่อปี มีความสัมพันธ์กับความ 
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ต้องการของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อการท่องเท่ียวในจังหวัดสงขลา 

 

วิฬุยา ทองรอด (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

เมื่อเดินทางมายังประเทศไทย ท่ีกรุงเทพ ซึ่งสอบถามในขณะรอการเดินทางกลับโดยทางเครื่องบิน ณ ท่า 

อากาศยานกรุงเทพ บริเวณขาออกของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พบว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหาและ 

นักท่องเท่ียวรู้สึกไม่ประทับใจ คือเรื่องการจราจร รองลงมาคือเรื่องมลภาวะแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเท่ียว 

ต้องการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง และยินดีท่ีจะแนะน าเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครให้ 

เป็นท่ีรู้จัก 

  

บุษยา สุธีธร และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2541) ได้ศึกษาเรื่อง “เจตคติและความประทับใจของ 

ชาวต่างประเทศท่ีได้มาเย่ียมประเทศไทย” วัตถุประสงค์ส าคัญในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในด้านต่างๆ ท่ีเป็น 

จุดดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวเช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียว โดยศึกษานักท่องเท่ียวต่างชาติ 

เฉพาะในจังหวัดท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวต่างประเทศในปี 2541 ศึกษาพฤติกรรมวิธีการรับข่าวสารการ 

ท่องเท่ียวของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวของชาวต่างประเทศ เจตคติท่ีมีต่อส่ิงจูงใจด้านการท่องเท่ียวก่อนและ 

ระหว่างท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ความประทับใจของ 

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีต่อประเทศไทยระหว่างการท่องเท่ียว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนว 

ทางแก้ไขปัญหาท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติประสบระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ใช้การวิจัยแบบส ารวจจากกลุ่ม 

ตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว จ านวน 120 คน 

 ส่ิงจูงใจ ท่ีส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศสนใจเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย คือ แหล่ง 

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและรสชาติของอาหารไทย นั่นคือ ทะเลและชายหาดไทยท่ีมีความวิจิตร งดงาม 

ส าหรับอาหารไทยมีความส าคัญในระดับกลางท่ีเป็นแรงจูงใจนักท่องเท่ียวต่างชาติก่อนเดินทางเข้ามายัง 

ประเทศไทย แต่ความประทับใจของนักเท่ียวชาวต่างประเทศในช่วงท่ีอยู่ในประเทศไทย คือ แหล่งท่องเท่ียว 

ทางธรรมชาติ อาหารไทย การจับจ่ายซื้อของท่ีระลึก ท่ีพัก ค่าใช้จ่าย วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ ส่วนปัญหา 

อุปสรรค ท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประสบมากท่ีสุด ในช่วงท่ีอยู่ในประเทศไทย คือ ปัญหาด้านการจราจร ความ 

แออัด ปัญหาเกี่ยวกับการขอรับบริการขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ ปัญหาด้านการส่ือสารและข้อมูลท่ี 

เกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียว จากผลวิจัยสามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดีในทัศนคติของ 

นักท่องเท่ียวชาวประเทศส่วนใหญ่ 
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บทท่ี 3 

วิธีกำรวิจัย 

 

รูปแบบกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  

เพื่อด าเนินการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน ผลท่ีได้เป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว 

ท่ีเหมาะสมและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

เพื่อน าไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน ในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง

น่าน จังหวัดน่าน ต่อไป 

 

พื้นที่ที่ท ำกำรวิจัย 

 พื้นท่ีในการศึกษาวิจัยคือต าบลดู่ใต้ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยชุมชนน่าน  ท้ังนี้เพื่อให้วิทยาลัยชุมชน

น่าน พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรจัดการเรียนรู้พื้นถิ่นน่าน โดยมีพันธกิจในการด าเนินงานดังนี้ 1) จัดการเรียนรู้

และส่งเสริมความรู้ท่ีหลากหลายในการผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพ คุณค่า และมีคุณภาพชีวิตท่ี ดี 2) 

จัดการบริการวิชาการแก่สังคม ในการพัฒนาสังคมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองตามแนวทาง

พระราชด าริ 3) ศึกษาวิจัยชุมชนและงานสร้างสรรค์ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่น 4) 

ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมในจังหวัดน่าน 5) บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กร

คุณภาพและพร้อมพัฒนาสู่สากล   คณะผู้วิจัยได้เข้าลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ร่วมประชาชน ผู้น าชุมชน พระภิกษุและปราชญ์ชุมชนในต าบลดู่ใต้พบว่า ชุมชนมีความสนใจในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ในต าบลดู่ใต้เป็นจ านวนมาก  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นท่ีของต าบลดู่ใต้เป็นชุมชน

เป้าหมายและน าร่องในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 1. ผู้น าชุมชน ตัวแทนแม่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน เยาวชนในต าบลดู่ใต้ รวมท้ังส้ิน 30 คน  

ร่วมสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ 

 2. ผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน พระภิกษุ ปราชญ์ชุมชน เยาวชน  เข้าร่วมเวทีเสวนาการพัฒนาเส้นทาง

การท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ รวมท้ังส้ิน 50 คน คัดเลือกโดยวิธีการสอบถามความสมัครใจและยินดี 

ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 3. 2. ผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน พระภิกษุ ปราชญ์ชุมชน เยาวชน  เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดองค์ความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อน าไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน

และสร้างอาชีพท่ียั่งยืน ในต าบลดู่ใต้ รวมท้ังส้ิน 50 คน คัดเลือกโดยวิธีการสอบถามความสมัครใจและยินดีใน

การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ขั้นเตรียมกำร  

 1) คณะผู้วิจัยจัดท าเครื่องมือในการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ประกอบด้วยประเด็นการ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบปลายเปิด ดังนี้ 

  - สถานการณ์ท่ัวไปด้านกายภาพ ,ด้านชีวภาพ, ด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  

ของต าบลดู่ใต้ 

  - ข้อมูลสถานการณ์ท่ีผลักดันไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้านการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน 

 2) ก าหนดหรือค้นหากลุ่มเป้าหมาย (KI : Key Interview ) ในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ตัวแทน

แม่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน เยาวชนในต าบลดู่ใต้ 

 3) การวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานของทีมนักวิจัย  

 4) การศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 5) การประชุมช้ีแจงและการวางแผนการด าเนินงานโครงการร่วมกันกับชุมชน 

 

ขั้นด ำเนินโครงกำร  

 1) การเก็บข้อมูลบริบทชุมชน โดยใช้เทคนิคสโนว์บอล (Snowball Sampling Technique) โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

  1. การจัดทีม : ทีมวิจัยสามารถจัดทีมได้หลายลักษณะ ท้ังเริ่มด าเนินการด้วยตนเองหรือจัดผู้

ประสานงานและเตรียมชุมชนเพื่อการวิจัยให้ด าเนินการอย่างเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียว หรือด าเนินการโดยจัดทีม

ขนาดเล็ก 2-3 คนให้ด าเนินการเป็นทีมและกระจายกันออกไปท างานโดยภายหลังเดินส ารวจแล้วก็น าข้อมูลมา

รวมกันต่อไป 

  2. การเตรียมตนเอง : ควรศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รวมทั้งข้อมูลในบางแง่

ท่ีมีความอ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนต่อผู้คนในชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและการแบ่งขั้วของผู้น า
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ชุมชนหรือกลุ่มความขัดแย้งในชุมชน ตลอดจนความเช่ือและส่ิงศรัทธา ท่ีผู้ประสานงานการวิจัยและนักวิจัย

จะต้องให้ความระมัดระวังและให้ความเคารพต่อความเป็นชุมชน 

  3. เตรียมส่ือและเครื่องมือ : เตรียมเอกสารแนะน าทีมวิจัย แนะน าโครงการ และแนะน ากลุ่ม

ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแจกจ่ายแก่กลุ่มท่ีได้พบปะสนทนา รวมท้ังจัดเตรียมส่ือเพื่อการพูดคุยและให้ข้อมูลเพื่อ

การปรึกษาหารือท่ีเหมาะสมกับบรรยากาศการคุย เช่น จัดท าเป็นแผ่นชาร์ตขนาดใหญ่ หรือกระดาษติดตาม

ผนัง ซึ่งเป็นส่ือท่ีช่วยการมองเห็นและส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันแบบเห็นหน้า 

  4. การจัดสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม : จัดกลุ่มนั่งสนทนาด้วยบรรยากาศอย่างไม่เป็น

ทางการ เช่น นั่งล้อมวงกินข้าวและนั่งสนทนากัน ด าเนินการตามความสะดวกของชาวบ้านและชุมชน เช่น ตาม

ศาลาวัด ชานบ้าน สนามหญ้า โดยยืดหยุ่นไปตามเวลาการท างานและการท ามาหากินของชุมชน ซึ่งอาจจะเป็น

ตอนเย็น กลางคืน และวันหยุด เหล่านี้เป็นต้น 

  5. การจัดเวทีถอดบทเรียนเป็นกลุ่ม : นอกจากจัดกลุ่มนั่งสนทนาแล้ว บางกลุ่มและในบาง

ประเด็นสามารถจัดเป็นเวทีถอดบทเรียน ระดมความคิดและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการพูดคุย ต่อเติมความคิด 

และอภิปรายเป็นกลุ่มของกลุ่มชาวบ้าน 

  6. การแนะน าตนเอง : ผู้ประสานงานและทีมวิจัยต้องแนะน าตนเองก่อน สามารถแนะน าโดย

ตัวแทนของทีมและแนะน าตนเองเป็นรายบุคคลซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้จักและพัฒนาความไว้วางใจกันในอันท่ี

จะท างานด้วยกันในระยะต่อไป 

  7. การนั่งสนทนาเป็นรายบุคคล : ในกลุ่มผู้น าของชุมชนกลุ่มต่างๆ ควรด าเนินการให้เหมาะสม

ด้วยการเดินเข้าไปสร้างความรู้จักและขอสนทนาเป็นรายบุคคล เช่น ผู้หลักผู้ใหญ่ของคนในชุมชน เจ้าอาวาส

และผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชน หลังจากนั้นจึงประสานงานเพื่อเชิญเข้าร่วมเวทีประชุมหรือปรึกษาหารือเป็น

กลุ่มในภายหลัง ซึ่งจะท าให้สามารถเตรียมข้อมูล เตรียมจัดกระบวนการ และเตรียมออกแบบการมีส่วนร่วม

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

  8. การบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล : การพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสนทนาเป็นกลุ่ม  

จะท าให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างรอบด้าน แต่ขณะเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและได้

บันทึกรวบรวม ให้เป็นระบบอย่างเหมาะสมกับวิธีด าเนินการวิจัยแบบ PAR กับกลุ่มประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

ทีมวิ จัยควรท าบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการผสมผสานวิธีการหลาย  ๆ แบบ ท้ังการถ่ายภาพ  

การบันทึกเทป การเขียน Mind Map การเขียนแผนภาพปรากฏการณ์วิทยา การวาดรูปและเขียนแผนภาพท่ี

เห็นรายละเอียดทุกอย่างไปด้วยกัน ท่ีส าคัญคือการเน้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย 

ให้ทุกคนสะท้อนข้อมูลและเก็บรวบรวมไว้ในประสบการณ์ตรงของตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมพลังการมีส่วนร่วมใน

ล าดับต่อๆไปได้มากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
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  9. การขอค าแนะน าและการเสนอบุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงอันดับต่อไป : เมื่อเสร็จส้ินเพียงพอ

ส าหรับการสนทนากับกลุ่มต่างๆ และต้องการไปพบปะสนทนากับกลุ่มอื่นๆต่อไป ก็ขอให้กลุ่มท่ีได้สนทนาได้

เสนอแนะหรือแนะน าบุคคลและกลุ่มเพื่อทีมวิจัยจะได้ไปท าความรู้จัก และจัดสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อไป 

  10. การท าบันทึกสนามและการตรวจสอบข้อมูล : ทีมวิจัยควรท าบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็น

รายวันเพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน สามารถด าเนินการเพิ่มเติมให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอตามต้องการท่ีสุด 

 2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ท่ัวไปและสถานการณ์ท่ีผลักดันไปสู่การจัดเส้นทาง

การท่องเท่ียวโดยชุมชน จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลทูติยภูมิจากหน่วยงานและองค์กรท่ีส่งเสริม

การท่องเท่ียวในพื้นท่ี เช่น เทศบาลต าบลดู่ใต้ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้  ทีมวิ จัยได้ประสาน

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้เวทีเสวนาภายใต้กิจกรรม การเสวนาเพื่อหาแนวทางในการจัดเส้นทางการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ 

 

ขั้นกำรติดตำม  

 1. การออกแบบเครื่องมือและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและท าเนียบกลุ่มเป้าหมายส าหรับส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนา 

 3. การติดตามการด าเนินการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

ขั้นประเมินผล  

 1. การจัดต้ังกลุ่มเพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนา 

 2. การสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นท่ี 

 3. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 5. การเขียนรายงานการวิจัย 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  

 2) การจัดเวทีประชาคม  
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 3) การสร้างข้อสรุปจากท่ีประชุม 

 4) แบบบันทึกข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1) วิ เคราะห์ข้อมูลท่ี ไ ด้จากการสัมภาษณ์  แหล่ง ท่อง เท่ียวในชุมชนต่าง ๆ ในต าบลดู่ใต้   

โดยสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทูติยภูมิ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวใน

ต าบลดู่ใต้และ การสร้างข้อสรุปโดยฉันทามติของท่ีประชุมในทีมวิจัย 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิจัย 

 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
ในชุมชนต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   การน าเสนอผลการวิจัยในบทนี้ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 
7 ประเด็นประกอบด้วย 

1) แหล่งท่องเท่ียวในต าบลดู่ใต้ 
2) สถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเท่ียวที่เอื้อต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ 
3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ 
4) ผลการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ 
5) เส้นทางการท่องเท่ียวในต าบลดู่ใต้ 
6) การถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อน าไปสู่การ

จัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน ในต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

7) แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนในปีต่อไป 

1. แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลดู่ใต้ 

 จากการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนต าบลดู่ใต้ พบว่า มีแหล่งท่องเท่ียว กระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี ้

1) ชุมชนบ้ำนดอนมูลพัฒนำ 

ตอนท่ี 1 : ลักษณะท่ัวไปของชุมชน 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 

เป็นท่ีราบลุ่ม ทิศเหนือติดกับบ้านเจดีย์ ม.4 ทิศตะวันออกติดกับแม่น้ าน่าน ทิศตะวันตก ติดกับบ้าน

ดอนมูล ม.5ทิศใต้ติดกับแม่น้ าสมุน บ้านดอนมูลพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่ีมีแม่น้ าขนาบท้ัง 2 ข้างเป็นหมู่บ้านท่ี

ประสบอุทกภัยทุกปี 

1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

เดิมทีบ้านดอนมูลต้ังอยู่ในเขตหมู่ท่ี 5 และเกิดการงอกของแผ่นดินยื่นออกไปในแหล่งน้ าน่านเกิดมลู

ขึ้นของแผ่นดิน จึงถูกเรียกว่า บ้านดอนมูล และเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงจัดต้ังเป็นหมู่บ้านใหม่ ช่ือว่า 

หมู่บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ท่ี 13 

1.3 จ านวนครัวเรือนในชุมชน 

      158 ครัวเรือน ประชากรท้ังส้ิน 584 คน 
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1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ 

- ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

- กลุ่มหัตกรรมพื้นบ้าน มีกลุ่มจักสาน เช่น ไป่ตอก สานไหข้าว 

- บริการนักท่องเท่ียว โดยมีนักท่องเท่ียวมาศึกษาดูงานจากกลุ่มผักปลอดสารพิษ 

1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอ าเภอเมืองน่าน ประมาณ 4 กิโลเมตร 

1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต  

1.7  แหล่งท่องเท่ียวส าคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย 

- วัดพระธาตุเขาน้อย        (โบราณสถาน) 

- พระธาตุจามเทวี    (โบราณสถาน) 

- พระธาตุโสฬสเจดีย์        (โบราณสถาน) 

- สะล้อ ซอ ซึง         (ศิลปวัฒนธรรม) 

- พืชผักสวนครัว      (เกษตรอินทรีย์) 

- เทียนหอมสมุนไพร        (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

- หออัตลักษณ์นครน่าน  

1.8 ภัยธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึนกับชุมชนในอดีต 

     น้ าท่วม/ภัยแล้ง/ พายุฤดูร้อน 

 

ตอนท่ี 2 : ลักษณะท่ัวไปของทรัพยากรท่องเท่ียว 

2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ 

       แม่น้ าน่าน ล าน้ าสมุน 

2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียว 

    แม่น้ าน่าน ล าน้ าสมุน แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา 

2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     ชาวไทยพื้นราบ 

2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     ประเพณี งานเล้ียงปู่เจ้าบ้าน งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ส่งเคราะห์แม่น้ า งานประเพณียี่เป็ง พิธี

บายศรีสู่ขวัญ หัตถกรรม จักสานกระต๊ิบข้าว ไหข้าว ไป่ตอก ท าบายศรีสู่ขวัญ ท าเทียนหอมสมุนไพร 

อาหารพื้นเมือง แกงแค แกงฮังเล น้ าพริกอ่อง น้ าใบเตย น้ าขิง น้ ามะตูม น้ าตะไคร้ น้ ากระเจ๊ียบ 
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ตอนท่ี 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม 

3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูบ ารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท่ีหายาก 

3.2 วิถีการผลิตท่ีพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

     มีการห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ 

3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท่ีมีอยู่และมีการใช้อย่างยั่งยืน 

    มีการปลูกไผ่เพื่อเป็นวัสดุในการน ามาแปรรูปของกลุ่มจักสาน (สุ่มไก่ ไหข้าว ไป่ตอก สานตะกร้า) 

3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

     สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ 

ซึง การจักสาน สอนท าบายศรี เครื่องสืบชะตา สอนท าตุง ประดิษฐ์เศษวัสดุ 

3.5 การฟื้นฟูบ ารุงรักษาวฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง 

     มีประเพณีขนทรายเข้าวัด ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

3.6 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ 

     มีการรวบรวมท านองดนตรีพื้นบ้าน แล้วแปลงให้อยู่ในรูปโน๊ตสากล 

3.7 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน 

     มีการฝึกสอนการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ฟ้อนล่องน่าน ร ากลองยาว การท าปุ๋ยชีวภาพ ท าขนมพื้นเมือง 

3.8 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 

     มีการท าบายศรี การท าเทียนสมุนไพร การตัดตุงไส้หมู 

3.9 ลักษณะวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวได้ 

    มีการแลกเปล่ียนความรู้ในกลุ่มจักสาน เรื่องลายสานโบราณ สอนดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มเทียนหอมสบู่

หอมสมุนไพร 
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2) ชุมชนบ้ำนเชียงรำย 

ตอนท่ี 1 : ลักษณะท่ัวไปของชุมชน 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 

พื้นท่ีเป็นท่ีเนิน ท่ีท ากินเป็นท่ีราบ พื้นท่ีชุมชนด้านทิศตะวันออกติดแม่น้ าน่าน 

1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

เป็นชุมชนท่ีอพยพมาจากจังหวัดเชียงราย เมื่อประมาณประมาณ 200 กว่าปี เริ่มต้นจากผู้อพยพ 

ย้ายถ่ิน  8 ครอบครัว 

1.3 จ านวนครัวเรือนในชุมชน 

     133 ครัวเรือน ประชากรท้ังส้ิน 502 คน 

1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ 

- เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน 

- บริการนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วัดกู่เส้ียว ติดริมแม่น้ าน่าน  

1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอ าเภอเมืองน่าน ประมาณ 7 กิโลเมตร 

1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง  

1.7  แหล่งท่องเท่ียวส าคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย 

1) แม่น้ าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

6) ดอยภูซาง แหล่งท่องเท่ียวเชิงโบราณคดี 

7) เตาเผาโบราณบ่อสวก แหล่งท่องเท่ียวเชิงโบราณคดี 

1.8 ภัยธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึนกับชุมชนในอดีต 

     น้ าท่วม 
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ตอนท่ี 2 : ลักษณะท่ัวไปของทรัพยากรท่องเท่ียว 

2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ 

       แม่น้ าน่าน  

2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียว 

     สวนพฤกษศาสตร์ 

2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     ชาวไทยพื้นราบ 

2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     - งานประเพณี ไดแก่ งานสรงน้ าพระธาตุ ตักบาตรน้ าผ้ึง 

- งานหัตถกรรม ได้แก่ การปั่นฝ้าย 

- อาหารพื้นเมือง ได้แก่ แกงฮังเล 

ตอนท่ี 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม 

3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูบ ารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

มีการปล่อยปลา ดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์ในเนื้อท่ี 30 กว่าไร่ 

3.2 วิถีการผลิตท่ีพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

     มีการห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ 

3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท่ีมีอยู่และมีการใช้อย่างยั่งยืน 

    มีการปลูกฝ้าย เพื่อน าเอาฝ้ายมาปั่นและจ าหน่าย มีการรณรงค์ปลูกฝ้ายในหมู่บ้าน 

3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

     สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง 

เช่น ฟ้อนล่องน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าบายศรีสู่ขวัญ การปั่นฝ้าย ให้เยาวชนได้เรียนรู้ 

3.5 การฟื้นฟูบ ารุงรักษาวฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง 

     มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดกู่เส้ียว วัดบ้านเชียงราย 

3.6 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ 

     มีการจัดท าแผ่นพับประวัติวัดเชียงราย 

3.7 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน 

     มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน 

3.8 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
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     มีการปั่นฝ้าย และท าเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ 

3.9 ลักษณะวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวได้ 

     การปั่นฝ้ายเพื่อน าไปทอผ้า 

 

3) ชุมชนบ้ำนเจดีย์ 

ตอนท่ี 1 : ลักษณะท่ัวไปของชุมชน 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 

พื้นท่ีเป็นท่ีเนิน ท่ีท ากินเป็นท่ีราบ พื้นท่ีชุมชนด้านทิศตะวันออกติดแม่น้ าน่าน 

1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

เป็นชุมชนท่ีอพยพชาวพื้นราบเดิมท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน 

1.3 จ านวนครัวเรือนในชุมชน 

     217 ครัวเรือน ประชากรท้ังส้ิน 425 คน 

1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ 

- เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน 

- บริการนักท่องเท่ียว วัดเจดีย์  

- อาชีพเสริมอื่น ๆ เช่น การท าแหนม การท าสัปปะรดใบเตย  

1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอ าเภอเมืองน่าน ประมาณ 3 กิโลเมตร 

1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง  

1.7  แหล่งท่องเท่ียวส าคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย 

1) แม่น้ าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

1.8 ภัยธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึนกับชุมชนในอดีต 

     น้ าท่วม 
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ตอนท่ี 2 : ลักษณะท่ัวไปของทรัพยากรท่องเท่ียว 

2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ 

       แม่น้ าน่าน  

2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียว 

      เส้นทางแม่น้ าน่าน 

2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     ชาวไทยพื้นราบ 

2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     - งานประเพณี ไดแก่ งานสรงน้ าพระธาตุ 

- งานหัตถกรรม ได้แก่ การท าสัปปะรดใบเตย 

- อาหารพื้นเมือง ได้แก่ แหนมหมู 

ตอนท่ี 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม 

3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูบ ารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

     มีการปล่อยปลา   

3.2 วิถีการผลิตท่ีพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

     มีการห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ 

3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท่ีมีอยู่และมีการใช้อย่างยั่งยืน 

    มีการรวมกลุ่มท าแหนม 

3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

     สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง 

เช่น ฟ้อนล่องน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าบายศรีสู่ขวัญ การท าแหนม การท าสัปปะรดใบเตย 

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ 

3.5 การฟื้นฟูบ ารุงรักษาวฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง 

     มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดเจดีย์ 

3.6 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ 

     มีการจัดท าป้ายแสดงข้อมูลวัดเจดีย์ 

3.7 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน 
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     มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน 

3.8 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 

     มีการท าเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ 

3.9 ลักษณะวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวได้ 

     การท าแหนมหมู การท าสัปปะรดใบเตย 

 

4) ชุมชนบ้ำนพญำวัด 

ตอนท่ี 1 : ลักษณะท่ัวไปของชุมชน 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 

พื้นท่ีเป็นเป็นท่ีราบ 

1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

เป็นชุมชนท่ีอพยพชาวพื้นราบเดิมท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน 

1.3 จ านวนครัวเรือนในชุมชน 

     211 ครัวเรือน ประชากรท้ังส้ิน 612 คน 

1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ 

- เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน 

- บริการนักท่องเท่ียว วัดพญาวัด 

1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอ าเภอเมืองน่าน ประมาณ 2 กิโลเมตร 

1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง  

1.7  แหล่งท่องเท่ียวส าคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย 

1) แม่น้ าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

1.8 ภัยธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึนกับชุมชนในอดีต 

     น้ าท่วม 
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ตอนท่ี 2 : ลักษณะท่ัวไปของทรัพยากรท่องเท่ียว 

2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ 

      -  

2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียว 

      - 

2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     ชาวไทยพื้นราบ 

2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     - งานประเพณี ไดแก่ งานสรงน้ าพระธาตุ 

ตอนท่ี 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม 

3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

     สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง 

เช่น ฟ้อนล่องน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าบายศรีสู่ขวัญ การท าแหนม การท าสัปปะรดใบเตย 

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ 

3.2 การฟื้นฟูบ ารุงรักษาวฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง 

     มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดพญาวัด และก าแพงเมืองเก่าน่าน 

3.3 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ 

     มีการจัดท าป้ายแสดงข้อมูลวัดพญาวัด 

3.4 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน 

     มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน 

3.5 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 

     มีการท าเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ 

 

5) ชุมชนบ้ำนเขำนอ้ย 

ตอนท่ี 1 : ลักษณะท่ัวไปของชุมชน 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 

พื้นท่ีเป็นเป็นท่ีราบ เชิงเขาน้อย 

1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 
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เป็นชุมชนท่ีอพยพชาวพื้นราบเดิมท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน 

1.3 จ านวนครัวเรือนในชุมชน 

    137 ครัวเรือน ประชากรท้ังส้ิน 446 คน 

1.4 อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ 

- เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน 

- บริการนักท่องเท่ียว วัดเขาน้อย 

1.5 ระยะห่างจากเมืองหลัก ห่าจากอ าเภอเมืองน่าน ประมาณ 3 กิโลเมตร 

1.6 สภาพเส้นทางคมนาคมเข้าออกชุมชน เป็นถนนลาดยาง  

1.7  แหล่งท่องเท่ียวส าคัญบริเวณใกล้ชุมชน ประกอบด้วย 

1) แม่น้ าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) เมืองเก่าน่าน แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

3) วัดพระธาตุเขาน้อย แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

4) วัดพญาวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

5) วัดเจดีย์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

ตอนท่ี 2 : ลักษณะท่ัวไปของทรัพยากรท่องเท่ียว 

2.1 ชุมชนมีอาณาบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับทรัพยากรธรรมชาติ 

      -  

2.2 ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียว 

      - 

2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     ชาวไทยพื้นราบ 

2.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 

     - งานประเพณี ไดแก่ งานขึ้นพระธาตุเขาน้อย 

ตอนท่ี 3 : ความพร้อมของชุมชนในภาพรวม 

3.1 ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

     สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง 

เช่น การท าบายศรีสู่ขวัญ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ 

3.2 การฟื้นฟูบ ารุงรักษาวฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง 
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     มีการพื้นฟูโบราณสถานวัดเขาน้อย  

3.3 การรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ 

     มีการจัดท าป้ายแสดงข้อมูลวัดเขาน้อย 

3.4 การถ่ายทอดความรู้เรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน 

     มีการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยให้แก่เยาวชน 

3.5 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 

     มีการท าเครื่องสืบชะตาของผู้สูงอายุ 

 

2. สถำนกำรณ์เฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต ำบลดู่ใต้ 

                 สถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเท่ียวท่ีเอื้อต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ได้มาจากการ

สัมภาษณ์5 ค าถามดังนี้ 1) ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการจัดการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2) การจัดการท่องเท่ียว

โดยชุมชนเป็นการด าเนินการโดยชุมชน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์ท่ีชุมชน

เผชิญอยู่ ท่ีมีความเกี่ยวโยงกันหลายด้านท้ังด้านวัฒนธรรม ความเช่ือ ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม 

ส่ิงแวดล้อม  การเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชน การเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน 

ในการศึกษาบริบทด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนในต าบลดู่ใต้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของการท่องเท่ียว

ต าบลดู่ใต้ ท้ังหมด 5 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการจัดการท่องเท่ียว ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน  ด้านทัศนคติของชุมชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียว ด้านองค์กรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน และด้านความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเท่ียวในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้ำนทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

                 ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2 ด้าน คือ ด้ำนวัฒนธรรมท่ีมีความเกี่ยวข้อง

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเช่ือ พิธีกรรม การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เอกลักษณ์พิเศษ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ซึ่งจะเห็นได้จากประเพณีท่ีมีในชุมชนรอบ 12 เดือน ท่ีมีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีวัดท่ีต้ัง

ในต าบลจ านวน 4 แห่ง นอกจากนี้ยังประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับวัด อาทิเช่น ประเพณีงานแปดเป็ง จัดให้มีการ

สักการบูชาพระธาตุเขาน้อย ท่ีมีเจดีย์สูงกับพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และจุดชมวิวสามารถมองเห็นเมือง

น่านได้โดยแต่ละหมู่บ้านในชุมชนมีขบวนแห่เพื่อขึ้นไปท าบุญตักบาตรและสรงน้ าพระธาตุประเพณีต๋านสลาก

จุมภู และแข่งเรือเอกลักษณ์ ในชุมชนยังมีความเช่ือด้านการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 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  

จากการด าเนินชีวิตของชุมชนท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้แก่ ผ้าทอพื้นเมืองน่าน เครื่องจักรสาน 



34 

 
เทียนไล่ยุง โคมล้านนา เป็นต้น ส าหรับด้ำนธรรมชำติมีแหล่งท่องเท่ียวได้แก่ ม่อนจ าไฮ๋ ค่ายลูกเสือ ทิวทัศน์ริม

แม่น้ า และแปลงปลูกพืชปลอดสารพิษ 

2) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน   

2.1) กำรควำมรู้ควำมเข้ำใจของ ชำวบ้ำน ผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เก่ียวกับ

กำรท่องเที่ยวชุมชน 

 - การท่องเท่ียวเป็นการมาของคนท่ีอื่น เช่น มาเย่ียมญาติโดยมาจากต่างจังหวัด 

 - การท่องเท่ียวต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการท างาน 

 - การท่องเท่ียวต้องมีผลิตภัณฑ์ 

 - การท่องเท่ียวเป็นการท างานร่วมกันระหว่างหนว่ยงาน ชาวบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 

   2.2) กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนสิ่งที่ต้องรู้ และสิ่งที่จ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทรำบในกำร

จัดกำรท่องเที่ยว 

 -  ความเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม   

 - การเตรียมความพร้อมของชุมชนเช่น การสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว , ส่ิงท่ีชุมชน

จะได้รับจากการท่องเท่ียว , การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว 

 -  ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 

 -  การบริการนักท่องเท่ียว 

 -  การแนะน า การน าเท่ียวในชุมชน 

 -  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียว 

 -  การปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว 

 -  การท าเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชน 

              สิ่งที่จ ำเป็นเร่งด่วน คือ การเตรียมความพร้อมของชุมชนรองรับการท่องเท่ียว 

3) ด้ำนทัศนคติของชุมชนที่มีต่อกำรท่องเที่ยว  

  ผลกระทบด้ำนบวก 

 -การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

  - ความสามัคคีในชุมชน 

  - รายได้เพิ่มขึ้น 

  - ชุมชนมีอาชีพเพิ่มขึ้น 

           -  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 



35 

 
           -  ผลิตภัณฑ์ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

   ผลกระทบด้ำนลบ 

- การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเนื่องจากได้รับวัฒนธรรมมาจากนักท่องเท่ียว 

- ขยะท่ีอาจจะเพิ่มมากขึ้นถ้าชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

4) ด้ำนองค์กรหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน  

    องค์กรหน่วยงานท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวได้แก่ องค์การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (อพท.) และเทศบาลต าบลดู่ใต้ ร่วมกับก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวในต าบลดู่ใต้ 

โดยเช่ือมโยงกับเส้นทางกับต าบลในเวียง  

5) ด้ำนควำมเป็นไปได้ของกำรจัดกำรท่องเที่ยวในชุมชน 

                ต าบลดู่ใต้มีสถานท่ีส าคัญหลายๆ แห่ง มีวัดถึง 9 วัดท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ชมรมจักรยานมีการ

จัดท าเส้นทางในการถีบจักรยานในชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีในรอบ 12 เดือนท่ีสนับสนุนด้านการ

ท่องเท่ียว แต่การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งน่าจะมีการเริ่มท่ี 1-2 ชุมชน เช่น บ้านดอนมูลหมู่ 13 , บ้านคอวัง 

หมู่ 9, บ้านธงน้อย หมู่ 3 
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3. แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต ำบลดู่ใต้ 

       การก าหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ เป็นการ 
ก าหนดแผนในการด าเนินงานร่วมกับชุมชน โดยมีกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันจัดท าเส้นทาง
การท่องเท่ียว โดยมีกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้น าชุมชน เทศบาลต าบลดู่ใต้ ประธานสภา
วัฒนธรรมต าบลดู่ใต้ และชุมชนน าร่องท่ีต้องส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต ำบลดู่ใต้  

ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร

ด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้รับผิดชอบ 

สถำนที ่ ระยะเวลำ

ท่ี

ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 

1. เข้าชุมชน

เป้าหมาย 

เพื่อน าเสนอ 

(พบปะ 

พูดคุย) และ

ช้ีแจง

วัตถุประสงค์

กับ

กลุ่มเป้าหมาย

เบ้ืองต้น 

1. ประสาน

และนัดพบผู้น า

ชุมชน  

2. น าเสนอ 

(พูดคุย) 

เกี่ยวกับ 

- วัตถุประสงค์

ของการ

ด าเนินงาน 

โครงการฯ 

ท่องเท่ียวโดย

ชุมชน เบ้ืองต้น 

- สอบถาม

กลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มเติมท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้อง

กับการ

1) ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านเชียงราย 

2) ประธาน

กลุ่มทอผ้าบ้าน

เชียงราย 

3) ผู้ใหญ่บ้าน

ดอนมูล 

3) ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านเจดีย์ 

4) ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านพญาวัด 

5) เจ้าอาวาส

วัดพญาวัด 

1) 

หมู่บ้าน 

บ้าน

เชียงราย 

2) 

หมู่บ้าน 

บ้าน

เจดีย์ 

3) 

หมู่บ้าน 

บ้านพญา

วัด 

4) 

หมู่บ้าน 

เขาน้อย 

30 – 31 

ก.ค. 58 

เวลา 

17.00 น. 

เป็นต้นไป 

ได้

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีจะเข้า 

ร่วมประชุม

เชิง 

ปฏิบัติการ

เพื่อจัดท า

เส้นทางการ

ท่องเท่ียวใน

ชุมชนต าบลดู่

ใต้ 
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ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
วิธีกำร

ด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้รับผิดชอบ 

สถำนที ่ ระยะเวลำ

ท่ี

ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 

ด าเนินงาน

โครงการฯ : 

ท่องเท่ียวโดย

ชุมชน 

6) กลุ่ม

ผู้สูงอายุ บ้าน

พญาวัด 

5) 

หมู่บ้าน 

บ้านดอน

หมู่ หมู่ 

13 

2. ประชุม

เชิง

ปฏิบัติการ

แบบมี

ส่วนร่วม 

- เพื่อประชุม

แลกเปล่ียน

เรียนรู้ 

เกี่ยวกับ

เส้นทางการ

ท่องเท่ียวใน

ต าบลดู่ใต้ 

- เพื่อคัดเลือก

แหล่ง

ท่องเท่ียวใน

เส้นทางการ

ท่องเท่ียว

ต าบลดู่ใต้ 

 

1) แจ้งผู้ร่วม

ประชุมและท า

หนังสือเชิญ 

2) 

ประสานงาน

วิทยากร

กระบวนการ 

3) เตรียมการ

ประชุม 

(ก าหนดการ) 

4) จัดการ

ประชุม เชิง

ปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม  

5) สรุปผลการ

ประชุม 

1) รอง

นายกเทศมนตรี 

เทศบาล

ต าบลดู่ใต้ 

2) 

ประธานสภา

วัฒนธรรม

ต าบลดู่ใต้ 

(ดาบทศพร) 

3) กลุ่มผู้น า

ตามกิจกรรม

การลงชุมชน

และกลุ่ม

เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม

ดังกล่าว 

 

ห้อง

ประชุม

วิทยาลัย

ชุมชน

น่าน 

19 

สิงหาคม  

58 

เวลา 

09.00 – 

16.00 น. 

ณ 

วิทยาลัย

ชุมชนน่าน 

- หัวข้อท่ีจะ

ท าการเรียนรู้ 

- 

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีจะร่วม

เรียนรู ้

- วัน เวลา 

สถานท่ีท่ี

จัดการเรียนรู้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ 
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4. ผลกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต ำบลดู่ใต้ 

         การจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียว ในชุมชนต าบลดู่ใต้ นั้น ผู้วิจัย ได้ใช้การประชุมกลุ่ม เพื่อคัดเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวในแต่ละชุมชน และความพร้อมของแต่ละชุมชน ในการร้อยเรียงเป็นเส้นทางการท่องเท่ียว โดย
สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละชุมชนได้ ดังต่อไปนี้ 

 

บ้ำนเชียงรำย 

ทรัพยำกร : สถานท่ี หรือแรงดึงดูดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน 

สถานท่ี – ศูนย์วัฒนธรรมกู่เส้ียว พระธาตุเจ้าชัยชนะ แหล่งโบราณสถาน สวนผักปลอดสารพิษ กลุ่มปั่นฝ้าย 

กลุ่มทอผ้าโบราณ เรือแข่ง ช่างซอ หมอสู่ขวัญ ช่างจักสาน ประเพณีเล้ียงผีปู่ ผีย่า วัน 6 แรม 13 ค่ าของทุกปี  

ประเพณี- ประเพณีตักบาตรน้ าผ้ึง   

พาหนะ – รถคอกหมู(น าเท่ียว)  

องค์กรชุมชน: กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน 

บายศรีสู่ขวัญ ประเพณีด าหัวผู้สูงอายุ งานยี่เป็งลอยกระทง จุดสะโปก ส่งเคราะห์ลอยน้ าในวันท่ี 13 เมษายน

ของทุกปี แห่ไม้ค้ าสะหลี งานผ้าป่าประจ าปี งานประเพณีแข่งเรือ  

กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฟ้อนล่องน่าน กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มปั่นฝ้าย กลุ่มทอผ้าตาโก้งและผ้าอื่น ๆ 

กลุ่มกลองยาว กลุ่มช่างภูมิปัญญา   

กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามทะเลาะวิวาทในหมู่บ้าน ห้ามลักเล็กขโมยในหมู่บ้าน 

กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ 

ฟ้อนล่องน่าน ปั่นฝ้าย ทอผ้าลายโบราณ พายเรือแข่ง ท าบายศรี ท าขนมจ็อก ขนมต้ม(พื้นเมือง) ตักบาตรน้ าผ้ึง 

นั่งเรือชมทิวทัศน์ไหว้พระธาตุเจ้าชัยชนะ รับประทานขันโตกบรรยากาศริมน้ าน่าน เรียนดนตรีพื้นเมือง 

 

บ้ำนเจดีย ์

ทรัพยำกร : สถานท่ี หรือแรงดึงดูดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน 

สถานท่ี – วัดเจดีย์ เสาพญานาค  สถานปฏิบัติธรรมม่อนแอ้แง้ สถานท่ีแข่งเรือบ้านเจดีย์ 

องค์กรชุมชน: กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน 

ประเพณี- ตานสลากจุมปู ธรรมะม่วนใจ๋  

กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ 
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กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเล้ียงโค กลุ่มเล้ียงปลา กลุ่ม อสม. กลุ่มฟ้อนล่องน่าน กลุ่มร าวงมะ

เก่า กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มท าแหนม กลุ่มออมทรัพย์ 

กฎระเบียบชุมชน – ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในหมู่บ้าน ห้ามค้าขายเสพยาเสพติด ห้ามบุกรุกท าลายป่า  

กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ 

การท านา – ด านา ลงแขกเกี่ยวข้าว ท าบุญตักบาตร ออกก าลังกายร าวงมะเก่า ฟ้อนล่องน่าน ท าบายศรีสู่ขวัญ 

ธรรมะม่วนใจ๋  

 

บ้ำนเขำน้อย 

ทรัพยำกร : สถานท่ี หรือแรงดึงดูดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน 

สถานท่ี – โบราณสถานวัดลอมแจ่งงัว เครื่องเงินเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย วัดป่าเขาน้อยเทสรังสี พระธาตุ

ดอยเขาหลวง เรือนจ าช่ัวคราวเขาน้อย  

องค์กรชุมชน: กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน 

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ นมัสการวัดพระธาตุเขาน้อย (แปดเป็ง) วันวิสาขบูชา  

กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มร าวงมะเก่า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มกองทุนวันละ 1 

บาท กลุ่มสัจจะ กลุ่มบาร์สโรบ 

กฎระเบียบชุมชน – ห้ามเล่นการพนัน 

กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมร าวงมะเก่า ฟ้อนล่องน่าน 

 

บ้ำนพญำวัด 

ทรัพยำกร : สถานท่ี หรือแรงดึงดูดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน 

สถานท่ี – โบราณสถานวัดศรีลกอน วัดพญาวัด พระธาตุจามเทวี บุษกธรรมมานน์เอก พระเจ้าฝนแสนห่า 

ก าแพงเมืองเก่า พระเจ้าในซุ้มโขง สะพานแขวนคลองเจ้าฟ้า  

องค์กรชุมชน: กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน 

บายศรีสู่ขวัญ เล้ียงผีเจ้าหอหลวง ปาง5 ปาง9 ห้าเป็งสรงน้ าพระธาตุจามเทวี ออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 

ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา การประกาศเสียงตามสาย 

กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ 

กลุ่มออมวันละบาท กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มออกทรัพย์ (สัจจะ) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มร า

วงมะเก่า กลุ่มของท่ีระลึก กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์  
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กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยิงปืนในหมู่บ้าน ห้ามเล่นการพนนั ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามด่ืมเหล้าในวัด  

กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ 

สรงน้ าพระธาตุ ร าวงมะเก่า ขนมโบราณ ท าขันโตก 

 

บ้ำนดอนมูล 

ทรัพยำกร : สถานท่ี หรือแรงดึงดูดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน 

สถานท่ี – หออัตลักษณ์น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน วัดดอนมูล แปลงผักปลอดสารพิษ ดนตรีพื้นบ้าน แม่น้ าน่าน 

ร้านค้าชุมชน    

องค์กรชุมชน: กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน 

สลากชมพู ส่งเคราะห์หมู่บ้าน ตานเจดีย์ทราย สืบชะตา ห้าเป็ง ลอยกระทง สรงน้ าพระ เวียนเทียน  

กำรจัดกำร : กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ 

กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มท าสวนดู่ใต้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุ่มเล้ียงหมู กลุ่มดนตรี

พื้นบ้าน กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ กลุ่มแม่บ้าน 

กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามด่ืมสุรา ห้ามลักเล็กขโมยในหมู่บ้าน 

กิจกรรมท่องเที่ยว : กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ร าวงมะเก่า การท าอาหารพื้นเมืองน่าน ท า

เครื่องสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ การจักสาน โคมไฟประดับ 

 

 

นอกจำกนี้ กำรประชุมกลุ่มของแต่ละชุมชน ยังสำมำรถสร้ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยว ตำมผลกำรประชุมกลุ่ม

ย่อย โดยได้ตัวอย่ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยว และกิจกรรมตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยว  ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 ท าบุญตักบาตร ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง
ท่าน้ าบ้านพญาภู เพื่อลงเรือล่องแม่น้ าน่าน 
กิจกรรมท่ี 2 ชมวิถีชีวิตการท ามาหากินของคนเมืองน่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่น้ าน่าน เช่น การท าวังปลา 
ภูมิปัญญาน่าน (ฮุ้ม) การลากอวน แห  
กิจกรรมท่ี 3 ลงเรือ ณ ท่าบ้านเจดีย์ ชมเรือเอกลักษณ์น่าน ชมพระธาตุโสฬสเจดีย์ ศิลปะปูนปั้นพื้นเมือง
น่าน ณ วัดเจดีย์ 
กิจกรรมท่ี 4  ชมหออัตลักษณ์น่าน ชมประวัติศาสตร์เมืองน่าน ท่องเท่ียวสวนสมุนไพร ชิมน้ าสมุนไพรท่ีมี
แหล่งก าเนิดในจังหวัดน่าน รับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
กิจกรรมท่ี 5 เดินทางไปยังวัดป่าคอวัง เพื่อศึกษาธรรมะตามแบบวิถีพุทธ ร่วมถวายสังฆทาน เพื่อเป็นศิริ
มงคลในชีวิตและให้อาหารปลา ณ วังมัจฉา 
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กิจกรรมท่ี 6 ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตการทอผ้า ณ บ้านเชียงราย ชมการย้อมผ้าด้วยธรรมชาติ และการปั่นฝ้ายท่ี
ยังคงคุณค่าของความเป็นน่าน โดยฝ้ายท่ีหาได้ในชุมชน ชิมข้าวหลามบ้านเชียงราย ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดรุ่น
ต่อรุ่น เลือกซื้อผ้าทอมือเมืองน่าน ผลผลิตจากชุมชน 
กิจกรรมท่ี 7 เดินทางยังวัดพระธาตุเขาน้อย ชมวิวเมืองน่าน 360 องศา ถ่ายรูปวิวเมืองน่าน และ
พระพุทธรูปปรางค์ห้ามญาติท่ีสวยที่สุดในจังหวัดน่าน เดินทางกลับ แวะชิมอาหารพื้นเมืองน่าน ณ วัดพญา
วัดและชมการแสดงศิลปะล้านนาคงอนุรักษ์ไว้ 

กิจกรรมที่ 1 ท าบุญตักบาตร ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง

ท่าน้ าบ้านพญาภู เพื่อลงเรือล่องแม่น้ าน่าน 

บทบำทหน้ำที่  

กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ :  วางแผนการบิณฑบาตของพระสงฆ์ เตรียมสถานท่ีในเขตสงฆ์  

กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมชุดอาหารห่อใบตองเพื่อใส่บาตร เตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้ าหยาด ซองปัจจัยท าบุญ สลุง  

เตรียมการต้อนรับ 

กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานท่ี โต๊ะหมู่บูชา 

กลุ่มเยาวชน : ช่วยเตรียมอุปกรณ์ใส่บาตร ให้ข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ 

กิจกรรมที่ 2 ชมวิถีชีวิตการท ามาหากินของคนเมืองน่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่น้ าน่าน เช่น การท าวังปลา ภูมิ

ปัญญาน่าน (ฮุ้ม) การลากอวน แห  

บทบำทหน้ำที ่

กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ :  - 

กลุ่มแม่บ้าน : - 

กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมรถรางเพื่อเดินทางไปท่าเรือ เตรียมเรือ เตรียมอุปกรณ์ตกปลา เช่น แห อวน เตรียมคน

สาธิต เตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น เส้ือชูชีพ หมวกกันน็อค 

กลุ่มเยาวชน : มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และอ านวยความสะดวก 

กิจกรรมที่ 3 ลงเรือ ณ ท่าบ้านเจดีย์ ชมเรือเอกลักษณ์น่าน ชมพระธาตุโสฬสเจดีย์ ศิลปะปูนปั้นพื้นเมืองน่าน 

ณ วัดเจดีย์ 

บทบำทหน้ำที่  

กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ :  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดเจดีย์ ความโดดเด่นของวัด องค์พระธาตุ ศิลปะปูนปั้น และเสา

พญานาค  

กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ก๋วยสลาก น้ าด่ืมต้อนรับ ผ้าเย็น 

กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมคนอธิบายเรือเอกลักษณ์ พาชมเรือเอกลักษณ์ เตรียมโต๊ะเก้าอี้ 

กลุ่มเยาวชน : มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ข้อมูลวัด 
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กิจกรรมที่ 4  ชมหออัตลักษณ์น่าน ชมประวัติศาสตร์เมืองน่าน ท่องเท่ียวสวนสมุนไพร ชิมน้ าสมุนไพรท่ีมี

แหล่งก าเนิดในจังหวัดน่าน รับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

บทบำทหน้ำที่  

กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ :  - 

กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมต้อนรับ จัดการอาหารตามธาตุเจ้าเรือน จัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน พาชมและให้ข้อมูลสวน

สมุนไพร เตรียมน้ าด่ืมสมุนไพร 

กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานท่ี  

กลุ่มเยาวชน : ให้ข้อมูลหออัตลักษณ์ ให้บริการ 

กิจกรรมที่ 5 เดินทางไปยังวัดป่าคอวัง เพื่อศึกษาธรรมะตามแบบวิถีพุทธ ร่วมถวายสังฆทาน เพื่อเป็นศิริมงคล

ในชีวิตและให้อาหารปลา ณ วังมัจฉา 

บทบำทหน้ำที่  

กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ :  เตรียมสถานท่ี เตรียมพระภิกษุสงฆ์ตามจ านวนท่ีเหมาะสมกับนักท่องเท่ียว ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับวัดป่าคอวัง 

กลุ่มแม่บ้าน : - 

กลุ่มพ่อบ้าน : อ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

กลุ่มเยาวชน : ร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมให้อาหารปลา 

กิจกรรมที่ 6 ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตการทอผ้า ณ บ้านเชียงราย ชมการย้อมผ้าด้วยธรรมชาติ และการปั่นฝ้ายท่ี

ยังคงคุณค่าของความเป็นน่าน โดยฝ้ายท่ีหาได้ในชุมชน ชิมข้าวหลามบ้านเชียงราย ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดรุ่นต่อ

รุ่น เลือกซื้อผ้าทอมือเมืองน่าน ผลผลิตจากชุมชน 

บทบำทหน้ำที่  

กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ :  เตรียมกิจของสงฆ์ 

กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมการสาธิต เตรียมสินค้าเพื่อจ าหน่าย 

กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานท่ี  

กลุ่มเยาวชน : แต่งกายชุดพื้นเมือง ร่วมการแสดงต้อนรับคณะ 

กิจกรรมที่ 7 เดินทางยังวัดพระธาตุเขาน้อย ชมวิวเมืองน่าน 360 องศา ถ่ายรูปวิวเมืองน่าน และพระพุทธรูป

ปรางค์ห้ามญาติท่ีสวยที่สุดในจังหวัดน่าน เดินทางกลับ แวะชิมอาหารพื้นเมืองน่าน ณ วัดพญาวัดและชมการ

แสดงศิลปะล้านนาคงอนุรักษ์ไว ้
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บทบำทหน้ำที่  

กลุ่มพระภิกษุ,ปราชญ์ :  เตรียมกิจของสงฆ์  

กลุ่มแม่บ้าน : เตรียมอาหารมื้อเย็น ขันโตก อาหารพื้นเมือง เชิญชวนนักท่องเท่ียวร่วมร าวงมะเก่า 

กลุ่มพ่อบ้าน : เตรียมสถานท่ี เตรียมรถรางเพื่อการเดินทางไปยังวัดพระธาตุเขาน้อย วัดพญาวัด 

กลุ่มเยาวชน : แต่งกายชุดพื้นเมือง ร่วมการแสดงต้อนรับคณะ  

 

นอกจำกนี้ ยังสำมำรถสรุปรูปแบบกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยวได้ แยกเป็นหมู่บ้ำน

ต่ำง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

บ้ำนดอนมูล 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร : การจักสานโดยกลุ่มเกษตรกร ท่องเท่ียวสวนล าไย แปลงผักริมน้ าน่าน (เห็ดหอม)  

                                สวนกระท้อน 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ : สถานปฏิบัติธรรม ม่อนแอ้แง้ ท่าเรือแข่งต าบลดู่ใต้ ล่องเรือหาปลา 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สรงน้ าโสฬสเจดีย์และบวงสรวงเสาพญานาค ดนตรีพื้นบ้าน 

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เล้ียงผี ส่งสะตวง สู่ขวัญเรือ การตานก๋วยสลาก แข่งเรือบ้านเจดีย์ บายศรีข้าว 

บ้ำนเชียงรำย 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร :  

การท านา เช่น ด านา ปลูกนา เกี่ยวข้าว   

ปลูกพืชผักผลไม้ เช่น พริก มะเขือ ถ่ัวลิสง เห็ดนางฟ้า งาขี้ม้อน ฟักข้าว (ท าน้ าฟักข้าว) ฟักทอง องุ่น มะขาม  

ส้มโอ  

การเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่ สุกร กบ ปู 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ : การล่องเรือหาปลา(ทอดแห ยกยอ ตกปลา) ล่องเรือชมพระต าหนัก เดินขึ้นเขาชม

ทิวทัศน์เห็นในเมือง (ดอยจ าปู)  กิจกรรมหาเห็ด 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : การฟ้อนล่องน่าน การตักบาตรน้ าผ้ึงและสรงน้ าพระธาตุเจ้าชัยชนะ ประเพณี

ลอยกระทง การสู่ขวัญเรือ ประเพณีเล้ียงผีปู่ย่า(เดือน 6 แรม 13 ค่ า) การแห่ไม้ก้ าสะหลีหลวง การสืบชะตา 

สะเดาะเคราะห์ การสู่ขวัญผู้สูงอายุ การสู่ขวัญพระเณร การจุดสะโปก การลอยกระทงสาย การสืบชะตาหลวง

หมู่บ้าน 

บ้ำนพญำวัด 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร : - 
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การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ : การเดินชมป่าโปร่ง ป่าไผ่ บริเวณก าแพงเมืองเก่า ชมโบราณสถานวัดร้างศรีลคอร 

ชมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ชมดอกบัวหลวงในคูเมืองเก่า 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : การสู่ขวัญ สืบชะตา รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เล้ียงผีหอเจ้าหลวงป๋าง 5 ป๋าง 9 ปัน้น้ า

ต้น เตาเผาอิฐ งานวัน 5 เป็งสรงน้ าพระธาตุจามเทวีเวียนเทียน นมัสการพระเจ้าในซุ้มโขง พระเจ้าฝนแสนห่า 

บุษบกไม้เก่าโบราณ 

 

นอกจำกนี้ ยังสำมำรถสรุปทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในชุมชนตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยวได้ แยกเป็นหมู่บ้ำน

ต่ำง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

บ้ำนดอนมูล 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร : การปลูกผักปลอดสารพิษ ไร่ดอกดาวเรือง 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ : ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ าน่าน 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : ดนตรีพื้นบ้าน การชกมวยไทย การท าโคมไฟประดับ บายศรีสู่ขวัญเรือ  

บ้ำนเขำน้อย  

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร : สวนผลไม้ เช่น ล าไย ส้ม ฝรั่ง ส้มโอ มะไฟจีน สวนพริก ไร่ดอกดาวเรือง  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ : เท่ียวป่าชุมชน สวนรุกขชาติ ล่องแพแม่น้ าสมุน 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : เครื่องเงินเขาน้อย ลอยกระทง ตักบาตรเทโวโรหนะ (ออกพรรษา) สู่ขวัญข้าว สู่

ขวัญควาย 

บ้ำนเขำน้อย 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ : วัดพระธาตุเขาน้อย  ขันโตกอาหาร 

ทรัพยากรท่ีจะสูญหาย : ประเพณีแข่งบ้องไฟขึ้น การฟ้อนแง้น  

วิธีรักษา : 

1. จัดกิจกรรมให้เยาวชนมีโอกาสฟ้อนแง้น 

2. มีการประชาสัมพันธ์งาน 8 เป็ง 

3. อนุรักษ์อาหารพื้นบ้านเมืองน่าน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. จัดกิจกรรมฟื้นฟูซอพื้นเมืองน่าน 

บ้ำนพญำวัด 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ : พระเจ้าในซุ้มโขง ภาพ 12 ราศีในพระวิหาร พระธาตุจามเทวี 

ทรัพยากรท่ีจะสูญหาย : ป่าไม้ พระภิกษุ ช่างฟ้อน จักสาน แห่คัวตาน ประเพณีสงกรานต์ท่ีถูกต้องตามแบบ

ประเพณีน่าน การปั้นน้ าต้น การซอ   
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วิธีรักษา : 

1. ฟื้นฟู สอบถามจากผู้รู้ ถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้สืบสาน 

2. ต้ังกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมสืบสานเป็นรุ่น ๆ ไป 

บ้ำนเชียงรำย  

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ : การปั่นฝ้ายโบราณ 

ทรัพยากรท่ีจะสูญหาย : การฟ้อนแง้น ซอ ตักบาตรน้ าผ้ึง 

วิธีรักษา : 

1. ให้ความรู้และสอนแก่คนรุ่นใหม่ 

2. หาช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

3. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

4. จัดสรรสถานท่ีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

บ้ำนเจดีย ์

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ : ภาษาล้านนา การปั่นฝ้าย ฟ้อนล่องน่าน 

ทรัพยากรท่ีจะสูญหาย : การสัญจรโดยล้อเกวียน การย่ าขาง การไถนาโดยใช้กระบือ  

วิธีรักษา : 

1. การไถนาโดยใช้กระบือ : อนุรักษ์และรักษาสัตว์เอาไว้ ไม่ฆ่าและท าลาย จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ 

2. การย่ าขาง : 1. ต้ังศูนย์การเรียนรู้ เพื่อน ากลับมาฟื้นฟู 2. ไปศึกษาและถ่ายทอดให้ผู้อื่น 

3. การสัญจรโดยล้อเกวียน : อนุรักษ์เก็บไว้ให้คนรุน่หลังได้ศึกษาและได้ชม 

4. ต้ังศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อเอาไว้ศึกษาในชุมชน 

บ้ำนดอนมูล 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ : ปลูกผักปลอดสารพิษ 

ทรัพยากรท่ีจะสูญหาย : การจักสานของผู้สูงอายุ เครื่องสืบชะตา การท าบายศรีสู่ขวัญ ดนตรีสะล้อซอปิน  

วิธีรักษา : 

1. ถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู ้

2. มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการสาธิต 

3. ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
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5. เส้นทำงกำรท่องเที่ยวในต ำบลดูใต้ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงภาพหน้าปกเส้นทางการท่องเท่ียวในต าบลดูใต้ 
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ภาพท่ี 2 แสดงภาพเส้นทางการท่องเท่ียวในต าบลดูใต้ 
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ภาพท่ี 3 แสดงภาพข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางการท่องเท่ียวในต าบลดูใต้ 
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6. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน  
    เพื่อน ำไปสู่กำรจัดศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้ำงอำชีพที่ยั่งยืน  
    ในต ำบลดู่ใต้ อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 
 
  คณะผู้วิจัย ได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
เพื่อน าไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน ในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน โดยน าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียว ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ตามรูปภาพท่ีแสดง
ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเขาน้อย 
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ภาพท่ี 5 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านพญาวัด 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านดอนมูล 
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ภาพท่ี 7 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเชียงราย(1) 

 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเชียงราย(2) 



52 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเชียงราย(3) 

 

 
ภาพท่ี 10 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเจดีย์(1) 

 



53 

 

 
ภาพท่ี 11 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเจดีย์(2) 

 

 
ภาพท่ี 12 แสดงภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเจดีย์(3) 
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7. แนวทำงในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในปีต่อไป 
             ผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้จัดท าแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยมีการจัดท ารูปแบบ
เส้นทางการท่องเท่ียวน าร่องต าบลดู่ใต้ และวางแผนในการพัฒนาในปีต่อไปโดยจะท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว ของชุมชนต่าง ๆ ในเส้นทางการท่องเท่ียวต่อไป 

 

กำรท ำงำนโครงกำรร่วมกับชุมชนในกำรด ำเนินงำนในปี 2558 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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. 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมในการ
จัดท าวิจัยเส้นทางการ
ท่องเท่ียวชุมชนต าบลดู่ใต้ 

- คืนข้อมูลสู่ชุมชนจากการ
ฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อม (ละเอียด เพราะ
ส าคัญมาก) 
- ค้นหาจุดขาย (วิเคราะห์ 
SWOT การด าเนินกิจกรรม
ในชุมชน) 

            

2. ลงพื้นท่ีศึกษาเส้นทาง
การท่องเท่ียวในชุมชน   
- แบ่งกลุ่มตามภูมิศาสตร์
ของชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล
และน าเสนอ (เก็บข้อมูล) 
การวางแผนจัดการน า
เท่ียว 

            

3.จัดเวทีแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทาง
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

-  (อบรมมัคคุเทศก์หรือ
ผู้น าเท่ียวในชุมชน) (เก็บ
ข้อมูล) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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
จัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

-  (สรุปบทเรียนแนวคิด 
และสรุปเส้นทางการ
ท่องเท่ียว บทบาทหน้าท่ี
ของบุคลากรในชุมชน) 

            

5.ศึกษาดูงานชุมชนท่ี
ประสบความส าเร็จการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

- (แม่ก าปอง) 
 

            

6. ถอดบทเรียนจาก
การศึกษาดูงาน และ
เตรียมพัฒนาชุมชนดู่ใต้ 

            

7. การพัฒนาสารสนเทศ
เพื่อการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

(ท าข้อมูล QR Code) 

            

8. ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
การท่องเท่ียว 

            

9. จัดเวทีแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน  

            

ตารางท่ี 2 แสดงการท างานโครงการร่วมกับชุมชนในการด าเนินงานในปี 2558 
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บทท่ี 5 

สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนต าบลดู่ใ ต้ 

อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

พื้นท่ีต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง  2) เพื่อประเมินเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพื้นท่ี

ต าบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง และ 3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

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 ท่ี ย ว โ ด ย ชุ ม ช น แ ล ะ ส ร้ า ง อ า ชี พ ท่ี ยั่ ง ยื น  

ในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

                     วิธีด าเนินงานวิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจพื้นท่ี การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ และจัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากกลุ่มผู้น าและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดย การศึกษาครอบคลุม

ท้ังหมด 7 ประเด็นคือ 1) แหล่งท่องเท่ียวในต าบลดู่ใต้ 2) สถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเท่ียวท่ีเอื้อต่อการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้ 3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลดู่ใต้4) ผลการ

ส่ง เสริ มคว ามรู้ ด้ านการ ท่อง เ ท่ียว โดย ชุมชนต าบล ดู่ ใ ต้  5 )  เ ส้นทางการ ท่อง เ ท่ี ยว ในต าบล ดู่ ใ ต้   

6) การถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อน าไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้าน

การท่องเท่ียวโดยชุมชนและสร้างอาชีพท่ียั่งยืน ในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 7) แนวทางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนในปีต่อไป 

 

สรุปผลกำรวิจัย 

           ต าบลดู่ใต้มีบริบทชุมชนท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีโดดเด่นหลายอย่างท่ีเป็น

จุดสนใจด้านการท่องเท่ียว หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวในต าบลดู่ใต้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเท่ียวโดย 

ชุมชน และเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชน ซึ่งน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในปี

ต่อไป  

           สถำนกำรณ์ปัจจุบันของชุมชนต ำบลดู่ใต้ 

                   ต าบลดู่ใต้ มีพื้นท่ี 24,237 ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ต าบลดู่ใต้  มีประชากร 
8,475 คน จ านวนครัวเรือนท้ังหมด  3,366  ครัวเรือน ลักษณะส่วนใหญ่ของต าบลดู่ใต้เป็นพื้นท่ีราบประมาณ 
ร้อยละ 95 ของพื้นท่ีต าบล โดยแบ่งเป็นพื้นท่ี การเกษตรประมาณ ร้อยละ 60 และท่ีอยู่อาศัยประมาณ ร้อยละ35 
โดยมีพื้นท่ีป่าไม้ประมาณ ร้อยละ 5 ของพื้นท่ีต าบล อยู่ทางทิศตะวันตกของต าบล มีแม่น้ าน่านไหลผ่านจากทิศ
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เหนือถึงใต้ของต าบล และมีน้ าสมุนไหลจากทิศตะวันตกไปบรรจบแม่น้ าน่านบริเวณหมู่ 13  ทางด้านท่ีต้ังต้ังอยู่
ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองน่าน ห่างจากตัวอ าเภอเมืองน่าน ประมาณ 8 กิโลเมตร   การประกอบอาชีพ อาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว์ อาชีพอื่นๆได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ท่ีสืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือ
ญาติ ผูกพันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพนับถือ พระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน และจะถือตาม
ประเพณี แม้ประชาชนเริ่มรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาภายในต าบล แต่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว้ซึ่ง
เกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ฯลฯ ด้านศิลปะในรูปแบบของชาวไทยล้านนา
ไทยท่ัวไป เช่น การฟ้อนเอื้อง การฟ้อนเล็บ ด้านวัฒนธรรมการกินอยู่จะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก รับประทานอาหาร
พื้นเมืองโดยการปลูกผักกินเอง เล้ียงสัตว์ไว้บริโภค การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โดยได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกโรงเรียน ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ใต้ ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
           สถำนกำรณ์เฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต ำบลดู่ใต้ 

                  จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของต าบลดู่ใต้ ท าให้ทราบถึงข้อมูลในการจัดการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน โดยในการศึกษาสถานการณ์เฉพาะด้านการท่องเท่ียว ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ ฝึกอบรมชุมชน โดยสรุป

ข้อมูลชุมชนน าร่องท่ีมีความพร้อมในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท้ังหมด 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเชียงราย  

หมู่บ้านเจดีย์  หมู่บ้านเขาน้อย  บ้านพญาวัด บ้านดอนมูล   

                หมูบ่้านเชียงราย มีทรัพยากรสถานท่ี หรือแรงดึงดูดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน คือ 

ศูนย์วัฒนธรรมกู่เส้ียว พระธาตุเจ้าชัยชนะ แหล่งโบราณสถาน สวนผักปลอดสารพิษ กลุ่มปั่นฝ้าย กลุ่มทอผ้า

โบราณ เรือแข่ง ช่างซอ หมอสู่ขวัญ ช่างจักสาน ประเพณีเล้ียงผีปู่ ผีย่า วัน 6 แรม 13 ค่ าของทุกปี  

ประเพณี- ประเพณีตักบาตรน้ าผ้ึง   พาหนะ – รถคอกหมู(น าเท่ียว)  องค์กรชุมชน กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรัก

ความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน บายศรีสู่ขวัญ ประเพณีด าหัวผู้สูงอายุ งานยี่เป็งลอยกระทง จุดสะ

โปก ส่งเคราะห์ลอยน้ าในวันท่ี 13 เมษายนของทุกปี แห่ไม้ค้ าสะหลี งานผ้าป่าประจ าปี งานประเพณีแข่งเรือ  การ

จัดการกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มฟ้อนล่องน่าน กลุ่มออม

ทรัพย์/สัจจะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มปั่นฝ้าย กลุ่มทอผ้าตาโก้งและผ้าอื่น ๆ กลุ่มกลองยาว กลุ่มช่างภูมิปัญญา  

กฎระเบียบชุมชน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามทะเลาะวิวาทในหมู่บ้าน ห้ามลักเล็กขโมยในหมู่บ้าน   กิจกรรม

ท่องเท่ียวในชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ ฟ้อนล่องน่าน ปั่นฝ้าย ทอผ้าลายโบราณ พาย

เรือแข่ง ท าบายศรี ท าขนมจ็อก ขนมต้ม(พื้นเมือง) ตักบาตรน้ าผ้ึง นั่งเรือชมทิวทัศน์ไหว้พระธาตุเจ้าชัยชนะ 

รับประทานขันโตกบรรยากาศริมน้ าน่าน เรียนดนตรีพื้นเมือง 

                บ้านเจดีย์  มีสถานท่ี หรือแรงดึงดูดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน  วัดเจดีย์ เสาพญานาค  สถาน

ปฏิบัติธรรมม่อนแอ้แง้ สถานท่ีแข่งเรือบ้านเจดีย์องค์กรชุมชนกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
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และกฎระเบียบชุมชน   ประเพณีตานสลากจุมปู ธรรมะม่วนใจ๋  การจัดการกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชน

มีการบริหารจัดการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเล้ียงโค กลุ่มเล้ียงปลา กลุ่มอสม. กลุ่มฟ้อนล่อง

น่าน กลุ่มร าวงมะเก่า กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มท าแหนม กลุ่มออมทรัพย์ กฎระเบียบชุมชน ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด

ในหมู่บ้าน ห้ามค้าขายเสพยาเสพติด ห้ามบุกรุกท าลายป่า กิจกรรมท่องเท่ียว  กิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชนท่ี

นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้  การท านา ด านา ลงแขกเกี่ยวข้าว ท าบุญตักบาตร ออกก าลังกาย

ร าวงมะเก่า ฟ้อนล่องน่าน ท าบายศรีสู่ขวัญ ธรรมะม่วนใจ๋  

              บ้านเขาน้อย  มีทรัพยากร สถานท่ีโบราณสถานวัดลอมแจ่งงัว เครื่องเงินเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย 

วัดป่าเขาน้อยเทสรังสี พระธาตุดอยเขาหลวง เรือนจ าช่ัวคราวเขาน้อย องค์กรชุมชน กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรัก

ความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ นมัสการวัดพระธาตุเขาน้อย (แปด

เป็ง) วันวิสาขบูชา การจัดการกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มร าวงมะเก่า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มกองทุนวันละ 1 

บาท กลุ่มสัจจะ กลุ่มบาร์สโรบ กฎระเบียบชุมชน – ห้ามเล่นการพนัน  กิจกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมร าวงมะเก่า 

ฟ้อนล่องน่าน 

              บ้านพญาวัด มีสถานท่ีโบราณสถานวัดศรีลกอน วัดพญาวัด พระธาตุจามเทวี บุษกธรรมมานน์เอก 

พระเจ้าฝนแสนห่า ก าแพงเมืองเก่า พระเจ้าในซุ้มโขง สะพานแขวนคลองเจ้าฟ้า องค์กรชุมชน กิจกรรมท่ีท าให้เกิด

ความรักความสามัคคีในชุมชน และกฎระเบียบชุมชน บายศรีสู่ขวัญ เล้ียงผีเจ้าหอหลวง ปาง5 ปาง9 ห้าเป็งสรงน้ า

พระธาตุจามเทวี ออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา การประกาศเสียงตามสาย การจัดการ

กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ กลุ่มออมวันละบาท กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่ม

ออกทรัพย์ (สัจจะ) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มร าวงมะเก่า กลุ่มของท่ีระลึก กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม

น้ ายาเอนกประสงค์ กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยิงปืนในหมู่บ้าน ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามด่ืมเหล้า

ในวัด กิจกรรมท่องเท่ียวกิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้สรงน้ าพระ

ธาตุ ร าวงมะเก่า ขนมโบราณ ท าขันโตก 

                บ้านดอนมูล มีทรัพยากร สถานท่ี – หออัตลักษณ์น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน วัดดอนมูล แปลงผักปลอด

สารพิษ ดนตรีพื้นบ้าน แม่น้ าน่าน ร้านค้าชุมชน   องค์กรชุมชนกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

และกฎระเบียบชุมชน สลากชมพู ส่งเคราะห์หมู่บ้าน ตานเจดีย์ทราย สืบชะตา ห้าเป็ง ลอยกระทง สรงน้ าพระ 

เวียนเทียน การจัดการ กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในชุมชนมีการบริหารจัดการ 

กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มท าสวนดู่ใต้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุ่มเล้ียงหมู กลุ่มดนตรี

พื้นบ้าน กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ กลุ่มแม่บ้าน กฎระเบียบชุมชน – ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามด่ืมสุรา ห้ามลักเล็ก
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ขโมยในหมู่บ้าน  กิจกรรมท่องเท่ียว : กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ร าวงมะเก่า การท าอาหารพื้นเมือง

น่าน ท าเครื่องสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ การจักสาน โคมไฟประดับ 

 

 เส้นทำงกำรท่องเท่ียวในชุมชนต ำบลดู่ใต้ 

  หออัตลักษณ์นครน่าน – วัดเจดีย์ – แปลงผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูล – วัดกู่เส้ียว – ลงเรือล่องแม่น้ า
น่านหน้าวัดกู่เส้ียว – ขึ้นจากเรือที่หน้าร้านอาหารวังปลาหน้าเข่ือน – ไหว้ “พระพุทธนาคินทรารักษ”์ หน้าพระ
ต าหนักธงน้อย – กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพญาวัด – หออัตลักษณ์นครน่าน 

ข้อเสนอแนะ 

โครงการวิจัยในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวในต าบลดู่ใต้ เพื่อให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมท่ีแท้จริง อีกท้ังการศึกษาในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะน าไปสู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต จึง

ควรมีการพัฒนาโครงการให้ต่อเนื่องต่อไป เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชนต่าง ๆ ตาม

เส้นทางการท่องเท่ียว เป็นต้น 
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