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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพ และแนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษข์องชุมชนบา้น

ห้วยพ่าน อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน นาํสู่การวางผงัและออกแบบชุมชนเบ้ืองตน้ ส่งเสริมให้เป็นชุมชนตน้แบบใน

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ดาํเนินการวิจยัในรูปแบบของการบูรณาการทางสังคมกบัการออกแบบทางกายภาพโดยการ

สํารวจพ้ืนท่ี ศึกษาแผนพฒันาของจงัหวดัน่านและชุมชน นาํมาวิเคราะห์โดยนาํทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Image of 

city) รวมทั้งทฤษฎีการออกแบบวางผงัชุมชนในแนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษ ์นาํมาใชก้บัการออกแบบวางผงัชุมชน 

ผลการวจิยั เสนอแนะออกแบบชุมชนเบ้ืองตน้เป็น 3 พ้ืนท่ีกิจกรรม ส่วนท่ีหน่ึงเป็นศูนยก์ารตอ้นรับบริการนกัท่องเท่ียว 

ร้านคา้ชุมชน และส่วนส่งเสริมกิจกรรมวฒันธรรมทางนํ้ า ส่วนท่ีสองการปรับปรุงอาคารเดิมเพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัริมนํ้ า

ในรูปแบบโฮมสเตย ์ ร้านคา้ริมทาง พร้อมพฒันาเส้นทางเดินริมนํ้ าในรูปแบบใหม่ เช่ือมต่อกบัเส้นทางในชุมชนกบั

กิจกรรมหลกัและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ และส่วนสุดทา้ยเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนห้วยพ่านดา้น

วฒันธรรม วถีิชีวติ และเกษตรกรรมแบบดัง่เดิม อาศยัเสน้ทางริมนํ้ าน่านและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชนชุน 

เป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวและเป็นจุดเช่ือมโยงเขา้ถึงพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นสงัคมและกายภาพของพ้ืนท่ี 

การพฒันาเชิงอนุรักษ์จะช่วยส่งเสริมในดา้นการท่องเท่ียงเชิงนิเวศ สร้างเศรษฐกิจชุมชน และรักษาธรรมชาติ และ

ชุมชนอยูคู่่กบัแม่นํ้ าน่านใหย้ ัง่ยืน  เพ่ิมบทบาทจากหมู่บา้นเกษตรกรรมควบคู่หมู่บา้นการท่องเท่ียว โดยอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 

วฒันธรรมและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คาํสําคญั: การพัฒนาเชิงอนุรักษ์  แม่นํา้น่าน  ชุมชนบ้านห้วยพ่าน 
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Abstract 

The purpose of this research is to study physical characteristics and a conservative development guidelines 

for  Ban Huai Phan community, Chiang Klang, Nan province to establish a preliminary community plan and design 

and to promote it as ecotourism community model.  Methodologically, the social integration and physical design were 

adopted and field survey was carried out to examine the development plan for Nan Province and community. The 

analysis was performed using the image of the city, together with conversation plan for community plan design. The 

results suggested that the preliminary community plan was composed of three main  areas; firstly, tourism information 

services, community stores, and marine cultural activities, secondly, renovating old buildings into riverside homestays 

and , innovating the waterfront walkways connecting to local routes and main activities and ecotourism destinations 

systematically, and lastly,  establishing Ban Huai  Phan community learning center for tourists to learn about ways of 

living and culture, traditional agriculture along the Nan riverside areas in accordance with community context, tourists’  

viewpoints and connection with community to solve physical and social problems. The conservative development 

would potentially promote ecotourism; sustain local economy and natures as well as the riverside community of  Nan 

province, and increase roles of agricultural villages and ecotourism communities through , cultural rehabilitation and 

natural resource management. 

 

Keywords: Conservative  development , Nan river, Ban Huai Phan community 

 

1. บทนํา 

ชุมชนหว้ยพา่น ตาํบลเปือ อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน เป็นชุมชนท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งสายนํ้ าและความ

เช่ือของ2 เช้ือชาติ (ไทล้ือและลั้วะ) เป็นชุมชนขนาดเลก็พ้ืนท่ี 30 ไร่ จาํนวนบา้นเรือนจาํนวน 45 หลงัคาเรือน มีจาํนวน

ประชากร 166 คน ลกัษณะทางกายภาพเป็นท่ีราบลุ่มกลางหุบเขาบริเวณตน้แม่นํ้ าน่าน มีแหล่งป่าตน้นํ้ าธรรมชาติและ

แหล่งนํ้ าท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ ผลมาจากวิถีชีวิตชุมชนในการอยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่งพ่ึงพากนั โดยสัมพนัธ์กบัหลกั

แนวคิดและความเช่ือของชุมชนในการอนุรักษพ้ื์นท่ีธรรมชาติตน้นํ้ าท่ีกล่าวไวว้า่ “นํ้าถือเป็นแหล่งกาํนิดของทุกสรรพ

ส่ิง” จึงเหมาะแก่การศึกษาและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัเป้าหมายใน

การพฒันาการท่องเท่ียว ท่ีจะเปล่ียนบทบาทจากหมู่บา้นเกษตรกรรมให้เป็นหมู่บา้นการท่องเท่ียว โดยอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 

วฒันธรรมและบริหารจดัการทรัพยากร  ธรรมชาติ (แผนพฒันาของจงัหวดัน่านและชุมชน, 2560-2564 ) และเป็น 1 ใน 

15 ชุมชนตน้แบบของจงัหวดัน่าน โดยมีปริมาณนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีร้อยละ 14% และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอีก

ในอนาคต แต่จากการสาํรวจเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎีจินตภาพของเมืองพบว่าชุมชนเร่ิมเกิดการพฒันาการ

ท่องเท่ียวโดยมีการจดัทาํกิจกรรมบางส่วน เช่น กิจกรรมทางนํ้ า เส้นทางเดินชมธรรมชาติ โฮมสเตย ์ร้านกาแฟชุมชน 

และเปิดพ้ืนท่ีริมนํ้ าเป็นท่ีพกัชัว่คราวเป็นไปแบบขาดองคค์วามรู้ ทาํให้ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนยงัไม่สมบูรณ์

และขาดความชดัเจน ทั้งเส้นทางคมนาคมภายในและภายนอกชุมชนไม่เปิดรับการเขา้ถึง ชุมชนขาดการเช่ือมต่อของ

พ้ืนท่ีกิจกรรม รวมถึงขาดการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอยา่งเป็นระบบ ในดา้นสถาปัตยกรรม ร้านคา้ชุมชน พ้ืนท่ีริมนํ้ าและ
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โฮมสเตยถู์กปล่อยใหท้รุดโทรมขาดการจดัการดูแล อาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวดงักล่าวก่อสร้างโดยไม่คาํนึงถึง

รูปแบบสถาปัตยกรรมและอตัลกัษณ์ชุมชน จึงเป็นประเด็นในการออกแบบวางผงัชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ

พฒันาเชิงอนุรักษ ์โดยการพฒันาเชิงอนุรักษใ์นท่ีน้ีคือ การพฒันาท่ีมีกรอบจาํกดัให้พฒันาไดเ้ท่าท่ีไม่ทาํลายบริเวณท่ี

ควรอนุรักษ ์เท่าท่ีพ้ืนท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการพฒันาได ้ (ประสงค ์เอ่ียมอนนัต,์2535)  จึงเกิดเป็นสมมติฐานท่ีวา่ 

การศึกษาและการวางผงัออกแบบพฒันาเชิงอนุรักษ ์จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพของชุมชนหว้ยพา่น ริมแม่นํ้ าน่าน อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษ ์นาํสู่การวางผงัและออกแบบชุมชนเบ้ืองตน้ในชุมชนห้วยพ่าน 

จงัหวดัน่านและส่งเสริมใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นการวจิยัแบบบูรณาการระหวา่งเชิงกายภาพ (Physical Research) และเชิงสังคมศาสตร์(Social 

Science Research) โดยมีเคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ การสาํรวจภาคสนาม การสงัเกต การสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และคนในชุมชนหว้ยพา่น โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยัโดยสงัเขป ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาแนวความคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลทางกายภาพและสังคม เพ่ือศึกษาแนวคิด 

การออกแบบพฒันาเชิงอนุรักษ ์แนวโน้มและศกัยภาพในการพฒันาของพ้ืนท่ีชุมชนเบ้ืองตน้ จากแผนพฒันาชุมชน

และแผนการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีได้มาจากการสํารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม ได้แก่ ข้อมูลผังชุมชน ข้อมูลงาน

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอนการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การเดินสาํรวจพ้ืนท่ีในแต่ละจุด

โดยเนน้ยา่นต่างๆท่ีเป็นประเด็นปัญหาและมีความสาํคญัตามเสน้ทางหลกั และเสน้ทางริมนํ้ า ดว้ยอาศยัการสเก็ตซ์ภาพ  

การถ่ายภาพ และอาศยัภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม google earth  จากนั้นสัมภาษณ์ผูใ้หญบา้น และคนในชุมชน 

เก่ียวกบัความเป็นมาชุมชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางการพฒันาและความคาดหวงัของคนในชุมชนในอนาคต 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็น สร้างความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในเบ้ืองตน้ 

3.3 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของชุมชน โดยใชท้ฤษฎีจินตภาพของเมือง (Image of city) และแนวทาง

แกปั้ญหาของชุมชน เพ่ือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบั แผนพฒันาชุมชน และตอบรับการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่ง

สมดุล 

3.4 กาํหนดแนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษจ์ะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียงเชิงนิเวศ และรักษาอตัลกัษณ์ชุมชน  

3.5 ดาํเนินการวางผงัและออกแบบ เพ่ือการพฒันาเชิงอนุรักษโ์ดยการวางผงัและออกแบบชุมชน ดา้นกายภาพ 

และสถาปัตยกรรมชุมชน รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมและบริบทพ้ืนท่ีทางธรรมชาติไว ้เพ่ิมบทบาทให้เป็นหมู่บา้น

ท่องเท่ียว และเป็น 1 ใน 15 ชุมชนตน้แบบของจงัหวดัน่าน   
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4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลจากการศึกษาของกรณีศึกษาหมู่บา้นคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัแสดงในรูปท่ี 1

และ2 มีแนวทางการออกแบบโดยคาํนึงถึง อตัลกัษณ์ของพ้ืนท่ี สร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือง่าย  

ต่อการเขา้ถึงพ้ืนท่ี กาํหนดรูปแบบของการท่องเท่ียว  สร้างคุณค่าในการท่องเท่ียว และเสริมประสบการณ์จากการท่อง   

เท่ียวรวมถึงการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกบั

ศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติชุมชน จากประสบการณ์ตรงหรือร่วมสร้างประสบการณ์ จากฐานทรัพยากรการท่องเท่ียว

ดั้งเดิมของชุมชน โดยแบ่งการออกแบบเป็นมิติสาํคญั 3 ดา้น คือ  

1) พ้ืนท่ี (Space)สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการสร้างจุดขาย (Unique 

selling point) และภาพลกัษณ์ (Image) ของแหล่งท่องเท่ียว 

2) การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กล่าวถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและจุดปลายทาง 

สนบัสนุนการสร้างประสบการณ์จริง (Authentic experience) ใหก้บันกัท่องเท่ียว 

3) ตวักลาง (Agent) จุดเช่ือมโยงระหวา่งชุมชนกบันกัท่องเท่ียว จุดภายในชุมชนและจุดกิจกรรม 

 

  
รูปที่ 1 แสดงภาพทางเขา้หมู่บา้นคีรีวง จ นครศรีธรรมราช 

ท่ีมา:ไปดว้ยกนั.คอม (2559: ออนไลน์) 

รูปที่ 2 แสดงภาพมุมสูงภายในหมู่บา้นคีรีวง  จ นครศรีธรรมราช 

             ท่ีมา:ไปดว้ยกนั.คอม (2559: ออนไลน์) 

 

4.2 ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนหว้ยพา่น จากทฤษฎีของ Kevin Lynch วา่ดว้ยเร่ือง Image of city ทั้ง 5 อนั

ประกอบดว้ย ขอบเขต (Edge) จุดศูนยร์วม (Node) เส้นทาง (Path) ยา่น (District) และ จุดหมายตา (Landmark) (กาํธร 

กุลชล , 2545) นาํมาวิเคราะห์ผลพบว่า ลกัษณะของชุมชนมีการตั้งฐานดว้ยหลกัการภูมิศาสตร์ โดยชุมชนวางกลุ่ม

บา้นเรือนในแนวพ้ืนท่ีราบลุ่มของหลุบเขา ตามแนวแม่นํ้ าน่าน อาศยัภูเขาและแม่นํ้ าน่านเป็นขอบเขตจึงทาํให้ชุมชน

ปกคลุมแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ มีพ้ืนท่ียา่นอนัประกอบดว้ย ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นสถานการศึกษา ยา่นเกษตรกรรม มีการ

จดัสรรพ้ืนท่ี ตามสภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชนั อาศยัความสูงตํ่าของพ้ืนท่ี เป็นเส้นแบ่งความเป็นยา่นของชุมชน 

โดยย่านแต่ละย่าน ยงัขาดจากการเช่ือมโยงจุดกิจกรรมการท่องเท่ียวกบัชุมชนในพ้ืนท่ีและการต่อเน่ืองกบัเส้นทาง

ริมนํ้ าน่านอยา่งเป็นระบบ ในชุมชนมีจุดศูนยร์วมชุมชนท่ีสาํคญั คือ บา้นผูใ้หญ่บา้น โรงเรียน และวดั มีจุดหมายตา คือ 

สะพานแขวน จุดกิจกรรมทางนํ้ า พ้ืนท่ีริมนํ้ า และทุ่งนาขั้นบนัได ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงถูกปล่อยใหท้รุดโทรมและขาด

การดูแลจดัการให้ตอบรับกบัการท่องเท่ียว หากไดมี้การพฒันาส่ิงต่าง ๆเหล่าน้ีให้เกิดเป็นระบบ สอดคลอ้งวิถีชีวิต



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

483 

ชุมชนและบริบทพ้ืนท่ีแลว้ จะส่งผลดีต่ออตัลกัษณ์ชุมชนและสร้างภาพท่ีประทบัใจและความทรงจาํใหม่ท่ีดีกลบัสู่

นกัท่องเท่ียวและผูม้าเยีย่มเยอืน 

 

 
รูปที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ดว้ยจินตภาพของเมือง( Image of city) 

ท่ีมา: ผลงานการวิเคราะห์ของผูวิ้จยั 

 

4.3  แนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษแ์ละแนวทางการวางผงัและออกแบบชุมชน โดยคาํนึงถึงการพฒันาท่ีไม่

ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของชุมชนห้วยพ่าน แต่ในทางกลบักนัเป็นการส่งเสริมชุมชนให้มีความยัง่ยืน 

กระตุน้เศรษฐกิจชุมชนและดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษนิ์เวศใหเ้กิดประโยชน์กบัพ้ืนท่ีอยา่งสมดุล โดยนาํเสนอแนว

ทางการออกแบบเบ้ืองตน้ (design guideline) ดงัน้ี 

4.3.1 อนุรักษ์พ้ืนท่ีอยู่อาศยัหลกัของชุมชนและแหล่งธรรมชาติ เพ่ือคงวิถีชีวิต สภาพแวดลอ้มธรรมชาติท่ี

สมบูรณ์ รักษาและเสริมสร้างอตัลกัษณ์ชุมชนไว ้โดยออกแบบและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวบริเวณรอบนอกลอ้ม

ชุมชนซ่ึงเป็นการต่อยอดและจดัการกิจกรรมการท่องเท่ียวและกิจกรรมภายในชุมชนเดิมให้เกิดเป็นระบบสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาชุมชน แต่ยงัคงคาํนึงธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มชุมชน เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสัทั้งพ้ืนท่ีท่ีพฒันาแลว้

และพ้ืนท่ีดั้งเดิม เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ของนกัท่องเท่ียว ดงัแสดงในรูปท่ี 4   

4.3.2 พฒันาพ้ืนท่ีกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน โดย เลือกพ้ืนท่ีออกแบบลอ้มรอบชุมชนในจุดสาํคญัของ

ชุมชนเพ่ือการยกระดบัการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษโ์ดยทาํให้วิถีชีวิตชุมชน สังคมและธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลง

นอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ียงัออกแบบให้แกไ้ขปัญหาเดิมของชุมชน ดว้ยการเสนอแนะการออกแบบวางผงัชุมชนแบ่งเป็น  

3โครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 5ไดแ้ก่ 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

484 

 
รูปที่ 4 แสดงพ้ืนท่ีชุมชนบา้นห้วยพา่น อ เชียงกลาง จ น่าน 

ท่ีมา: ผลงานการวิเคราะห์ของผูวิ้จยั 

 

             A  ศูนย์การบริการนักเทีย่วและกจิกรรมทางนํา้ 

             B  กลุ่มทีพ่กัอาศัยโฮมสเตย์ ร้านค้าชุมชน 

                 และทางเดนิริมนํา้น่าน 

             C ศูนย์การเรียนรู้วถิีชีวติห้วยพ่าน 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงผงัรวมโครงการ ตาํแหน่งพ้ืนท่ีกิจกรรมทั้ง 3 แห่ง 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั 

 

โครงการท่ี 1 ศูนยก์ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและส่งเสริมกิจกรรมทางนํ้ า ตั้งอยูต่าํแหน่ง A คือบริเวณทางเขา้

ของหมู่บา้นและจุดกิจกรรมทางนํ้าเดิม ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ประกอบดว้ย ส่วนตอ้นรับสาํหรับท่ีพกัโฮมสเตย ์ร้านอาหาร 

ท่ีจอดรถ ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวและ ศูนยบ์ริการกิจกรรมทางนํ้ า โดยออกแบบให้เขา้ถึงง่าย เปิดรับนักท่องเท่ียว  

ตัวอาคารทั้ งหมดวางตวัอาคารตามสภาพภูมิประเทศ ตามแนวยาวของเส้นความลาดชันของพ้ืนท่ี ลดหลั่นเป็น

ขั้นบนัได กลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีงดงาม  ดงัแสดงในรูปท่ี 7 และ8 

 

A 
B 

C 
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รูปที่ 6 เสนอแนะการวางผงัศูนยก์ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและส่งเสริมกิจกรรมทางนํ้า 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั 

 

 

 

 

 

 

     

 

รูปที ่7 แสดงภาพก่อนพฒันาพื้นท่ีโครงการ 1 

 ท่ีมา: ภาพถ่ายของผูว้ิจยั 2561 

 

   

 

    รูปที ่8 แสดงภาพโครงการศูนยก์ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและส่งเสริม   

กิจกรรมทางนํ้า  ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูว้ิจยั 

  

โครงการท่ี 2 กลุ่มท่ีพกัอาศยัโฮมสเตย ์ร้านคา้ชุมชน และทางเดินริมนํ้ า ตั้งอยูต่าํแหน่ง B ดงัแสดงในรูปท่ี 9  

เป็นจุดสาํคญัของโครงการในการกระจายนกัท่องเท่ียวไปยงัพ้ืนท่ีกิจกรรมต่างๆ การออกแบบเนน้สร้างประสบการณ์ดึง 

อตัลกัษณ์ของชุมชน และจุดเด่นในพ้ืนท่ีใหก้บันกัท่องเท่ียวไดส้มัผสัในความหลากหลายของกิจกรรมและความงามของ

แม่นํ้ าน่านและธรรมชาติ  เสริมส่ิงอาํนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น ร้านคา้ชุมชน ท่ีพกัโฮมสเตย ์ห้องนํ้ า  

มา้นัง่ ทางจกัรยาน  ป้ายบอกทาง โคมไฟ และถงัขยะ เป็นตน้  เพ่ือเป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิต กิจกรรมประเพณี  

และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีจะสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี  ดงัแสดงในรูปท่ี10  และ11  

  
รูปที่ 9 เสนอแนะการวางผงัท่ีพกัโฮมสเตย ์ร้านคา้ และทางเดินริมนํ้า ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั 
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รูปที่ 10  แสดงภาพก่อนพฒันาพ้ืนท่ีโครงการ  2 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากผูวิ้จยั พ.ศ. 2561 

รูปที่ 11 แสดงทศันียภาพท่ีพกัโฮมสเตย ์ร้านคา้และทางเดินริมนํ้า 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั 

 

โครงการท่ี 3 ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีชีวิตห้วยพ่าน ตั้งอยูต่าํแหน่งท่ี C ดงัแสดงในรูปท่ี 12โดยให้นกัท่องเท่ียวได้

เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนหว้ยพ่านและการทาํนาขั้นบนัไดแบบดั้งเดิม ประกอบดว้ย ศูนยก์ารเรียนรู้การทาํนา ศูนยก์าร

เรียนรู้วิถีชีวิต โรงเรียน ห้องสมุด ศาลารวมพลชุมชน ท่ีจอดรถยนตแ์ละท่ีจอดจกัรยาน ออกแบบโดยใชธ้รรมชาติเป็น

ตวัจดัสรร มีการดึงนํ้ าจากหว้ยพา่นมาใชอ้อกแบบภายในโครงการเพ่ือการใชง้านในกิจกรรม สร้างเสน้ทางเช่ือมโยงไป

ยงัพ้ืนท่ีทาํนาเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงและเรียนรู้วถีิชีวติการทาํนาแบบดั้งเดิม ดงัแสดงในรูปท่ี 13 และ 14 

 
รูปที่ 12  เสนอแนะการวางผงัศูนยก์ารเรียนรู้วิถีชีวิตห้วยพ่าน 

ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั 

 
รูปที่ 13 แสดงทศันียภาพศูนยก์ารเรียนรู้วถิีชีวติห้วยพ่าน                        รูปที1่4  แสดงทศันียภาพศูนยก์ารเรียนรู้การทาํนา 

                    ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั                                                 ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั                
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 การออกแบบวางผงัเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนทั้ง 3 จุด เป็นการวางกลุ่มอาคารกระจาย

โดยรอบชุมชนเพ่ือสร้างรายไดแ้ละเพ่ิมความหลากหลายกิจกรรมให้กบันกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้และสร้างประสบการณ์

ใหม่ ทั้งจากธรรมชาติ แม่นํ้ าน่าน ทุ่งนาขั้นบนัไดและจากพ้ืนท่ีกิจกรรมทางวถีิชีวติและวฒันธรรมชุมชน โดยเช่ือมโยง

ทั้ง 3 จุดและจุดสาํคญัอ่ืน ๆของชุมชนดว้ยเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่เชิงนิเวศริมแม่นํ้ าน่าน ท่ีส่ือถึงวิถีชีวิต 

ประเพณี และอตัลกัษณ์ชุมชนให้เด่นชดั เพ่ือการเขา้ถึงและรับรู้ไดง่้ายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและแกไ้ขปัญหา

ของชุมชนสนองต่อแผนพฒันาชุมชน 

 

5. การอภิปรายผล 

5.1 จากแนวทางพฒันาเชิงอนุรักษด์ว้ยการวางผงัและออกแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีทั้ง 3 แห่ง ริมแม่นํ้ าน่าน 

คาดวา่จะช่วยสร้างชุมชนใหย้ ัง่ยนื ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหม้ากข้ึน และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได ้

5.2 การศึกษาพ้ืนท่ีทางกายภาพและทางสังคมของชุมชน พบวา่ ชุมชนมีศกัยภาพในการพฒันาแต่ยงัขาดการ

บริหารจัดการอย่างมีระบบ ดังนั้ นหากปล่อยให้มีการพฒันาโดยไม่มีแบบแผนจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและ

แผนพฒันาของชุมชนในอนาคตได ้การวางผงัและการออกแบบเพ่ือพฒันาชุนชนห้วยพ่านให้สามารถกระจายการ

เขา้ถึงพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีกิจกรรม และพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าน่านได ้มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน สร้างกิจกรรมท่ี

หลายหลาก เนน้อตัลกัษณ์ชุมชน และรูปลกัษณ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน เพ่ือสร้างความกลมกลืนเขา้กบับริบทพ้ืนท่ี  

5.3 ผลวจิยัมุ่งหวงัวา่หากพ้ืนท่ีน้ีไม่ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกวธีิอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและแหล่งตน้

นํ้ าทางธรรมชาติ ดงันั้นจึงเกิดเสนอแนะแนวทางพฒันาเชิงอนุรักษพ้ื์นท่ีริมแม่นํ้ าน่าน ของชุมชนบา้นหว้ยพ่าน อาํเภอ

เชียงกลาง จงัหวดัน่านข้ึน ท่ีคาดหวงัว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนและรักษาธรรมชาติใหย้ ัง่ยืน เพ่ือเป็น

ตวัอยา่งต่อการพฒันาชุมชนอ่ืนท่ีมีบริบทพ้ืนท่ีและวถีิชีวติชุมชนท่ีคลา้ยกนั  

5.4 ประโยชน์ทางดา้นกายภาพจากการพฒันาเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลเขา้กบับริบทพ้ืนท่ี เกิดประโยชน์ใน

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนอย่างย ัง่ยืน เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งแม่นํ้ าน่านและธรรมชาติ รักษาอตั

ลกัษณ์ชุมชนให้เด่นชดั และพฒันารูปลกัษณ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีน่า

จดจาํจากการท่องเท่ียว 

5.5 ประโยชน์ทางดา้นสงัคมจากการพฒันาพ้ืนท่ีชุมชน ทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูค้นในชุมชนใหเ้กิดความรัก

และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เล็งเห็นความสําคญัของแม่นํ้ าน่าน ชุมชนยัง่ยืนทางดา้นเศรษฐกิจจากการแปรรูป

สินคา้เกษตรกรรม และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   

5.6 เส้นทางริมแม่นํ้ าน่าน นอกจากเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเท่ียงเชิงนิเวศแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อการ

ป้องกนัปัญหาอุทกภยัไดใ้นระดบัหน่ึง และเป็นแนวเขตป้องกนัการรุกลํ้าพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าน่านนั้นได ้ 

5.7 แนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษ ์ชุมชนบา้นห้วยพ่าน อ เชียงกลาง จ น่าน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบท่ีย ัง่ยนืโดยเสนอแนะแนวทางการวางผงัและออกแบบพ้ืนท่ีกิจกรรมริมแม่นํ้ าน่านไว ้3แห่ง  

ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาในระยะเวลา 3 เดือน จึงถือวา่ เป็นแนวทางการออกแบบเบ้ืองตน้ตามกรอบของเวลาท่ีจาํกดั จึง

จาํเป็นตอ้งมีการต่อยอด และพฒันาแบบในขั้นต่อไปโดยเสนอแนะให้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นและการมี

ส่วนรวมของคนในชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือนาํแผนและผงัไปสู่การปฏิบติั 
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ไดอ้ย่างเป็นจริง คาดว่าหากสัมฤทธ์ิผลจะมีผลต่อการพฒันาชุมชนห้วยพ่านท่ีย ัง่ยืนคู่กบัริมนํ้ าน่าน สร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงนิเวศ 

 

6. บทสรุป 

ผลการศึกษาวิจัย ชุมชนห้วยพ่าน อําเภอเชียงกลาง จังหวดัน่าน ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพด้วย

องคป์ระกอบทางจินตภาพทั้ง 5 ( Image of city ) และเสนอแนะการพฒันาเชิงอนุรักษ ์ ในพ้ืนท่ี 3 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงเป็น

ศูนยก์ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและส่งเสริมกิจกรรมวฒันธรรมทางนํ้ า ส่วนท่ีสองการปรับปรุงอาคารเดิมเพ่ือเป็นท่ีพกั

โฮมสเตย ์ร้านคา้ริมทาง พร้อมพฒันาเสน้ทางเดินริมนํ้ าน่าน เพ่ือเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีกิจกรรมในรูปแบบ

ใหม่ และส่วนสุดทา้ยเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนห้วยพ่านดา้นวฒันธรรม วิถีชีวิต และเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและสร้างเศรษฐกิจชุมชนดงัแสดงในรูปท่ี 15 และ 16โดยการพฒันาเชิงอนุรักษคื์อการ

พฒันาท่ีไม่ทาํให้วิถีชีวิตและอตัลกัษณ์ชุมชน สังคมและธรรมชาติ เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ทาํลาย  และพ้ืนท่ีนั้น

สามารถรองรับกิจกรรมการพฒันาไดอ้ยา่งสมดุล  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสร้าง

ชุมชนห้วยพ่านให้ย ั้งยืน  เพ่ือเป็นชุมชนตน้แบบต่อการพฒันาของชุมชนอ่ืนๆท่ีมีบริบทพ้ืนท่ีและวิถีชีวิตชุมชน

ใกลเ้คียงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 แสดงภาพก่อนการพฒันาชุมชนบา้นห้วยพ่าน  จน่าน 

ท่ีมา: theTrippacter, 2561 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16 แสดงผงัการพฒันาเชิงอนุรักษข์องชุมชนบา้นห้วยพ่าน 

 จ น่าน ท่ีมา: ผลงานการออกแบบของผูวิ้จยั 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณต่อการสนับสนุนทุนวิจยัจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และ ขอขอบคุณ 

ชุมชนหว้ยพา่น อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือ ใหข้อ้มูล และช่วยอาํนวยความสะดวกในการลงสาํรวจ

พ้ืนท่ี พร้อมกบัการร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนะนาํแผนพฒันาชุมชน อนัเป็นประโยชนต์่อผูว้จิยัในคร้ังน้ี 
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