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                                                  บทสรปุผูบริหาร 
ช่ือโครงการ     หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน 

     กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร   

สถานท่ีดำเนินโครงการ   พุน้ำรอนโปงปูเฟอง บานโปงปูเฟอง หมูท่ี 1 ต. แมสรวย  

     อ. แมสรวย จ. เชียงราย  

พิกัดทางภูมิศาสตร  UTM   คาละติจูด  560,587.189     คาลองติจูด 2180,310.804 

ผูรับผิดชอบโครงการ    ผูชวยศาสตราจารยศุภกิจ ยิ้มสรวล  

 

หลักการและเหตุผล  

พุน้ำรอนเปนทรัพยากรธรณีท่ีสามารถนำมาใชประโยชนไดหลากหลาย เชน ใชเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค เปนแหลงพลังงานใตพิภพ ตลอดจนเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงประเทศไทยมีแหลง    

พุน้ำรอนท่ีไดสำรวจแลว 124 แหลง กระจายตัวตามภาคตางๆ ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551) สวนมากถูกใชประโยชนดานนันทนาการ การ

ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนตามลำดับ แตปญหาสำคัญ

คือ ผูดูแลแหลงพุน้ำรอนสวนใหญขาดความรูทางวิชาการท่ีจะพัฒนาแหลงพุน้ำรอนใหสอดคลองกับศักยภาพ 

สถานภาพตามธรรมชาติของฐานทรัพยากรของพุน้ำรอนแตละแหง จึงพบวามักมีการใชประโยชนจากพุน้ำรอน

โดยขาดมาตรการควบคุมและการกำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่ีเหมาะสม สงผลใหมีการ

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีไมไดมาตรฐานและมักมีการพัฒนาทางกายภาพมากเกินไปจนไมสอดคลองกับ

สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมท้ังขาดการนำองคความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาแหลงพุน้ำรอนในมิติดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑจาก         

พุน้ำรอน การทองเท่ียวเชิงธรณีสัณฐาน การจัดการการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังบุคลากรท่ี

เก่ียวของยังขาดทักษะ ความรูความสามารถในการจัดการแหลงพุน้ำรอนอยางเหมาะสม (อรรณพ หอมจันทร

และคณะ. 2561, 2559, 2557, 2555; และ วีระศักดิ์ อุดมโชคและคณะ. 2554) ดังนั้นการพัฒนาการ

ทองเท่ียวพุน้ำรอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน จำเปนตองดำเนินการเชิงบูรณาการศาสตรตางๆ ซ่ึงครอบคลุม

องคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเท่ียวพุน้ำรอนในทุกมิติ ท้ังองคความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืน

พิภพ ไดแก ธรณีนิเวศ (สภาพแวดลอม ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา) สถานภาพและ

ศักยภาพน้ำและสมบัติโคลนพุน้ำรอน  ดานสถาปตยกรรม (การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการ

ทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม) ดานการออกแบบ (ผลิตภัณฑ พุน้ำรอน) และการทองเท่ียว (การจัดการ

ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ ศักยภาพและขีดความสามารถทางการทองเท่ียวรวมท้ังการพัฒนา

สมรรถนะการจัดการแหลงทองเท่ียวพุน้ำรอนอยางมีสวนรวมใหกับหนวยงานสวนและชุมชนในพ้ืนท่ีพุน้ำรอน) 

ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีกำหนดยุทธศาสตร 
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5 ประการ ใหความสำคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการทองเท่ียวเฉพาะกลุมและยกระดับคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหมในรูปแบบกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ี

สามารถสรางทางเลือกในการทองเท่ียว เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมความตองการและกิจกรรมการ

ทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมท้ังมุงเนนสรางคุณคาวิถีไทยและอัตลักษณทองถ่ินของแหลงทองเท่ียว สงเสริม

ภาคีเครือขายในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในฐานะผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะ

กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาท่ีมีจุดเดนดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและทรัพยากรการ

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ รวมท้ังมีพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปสูกลุม    

อนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตอนบน (GMS) ไดโดยสะดวก มีความพยายามในพัฒนาการทองเท่ียวตามวิสัยทัศน       

“การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาเชิงสรางสรรคเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง” โดยเนน    

อัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา การสรางคุณคาและมูลคาจากทรัพยากรการทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติสูการเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน จากการศึกษาของอรรณพ หอมจันทรและคณะ 

(2561, 2559) ในโครงการวิจัย   มุงเปา สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาสาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) แผนงาน “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา” 

และ “การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑชุมชนพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียว      

อารยธรรมลานนา” พบวาแหลงพุน้ำรอนตามเสนทางสายพุน้ำรอน เมืองสปาและหมูบานพุน้ำรอนตนแบบนำ

รองเสนทางท่ี 1 (Route 1) โดยเฉพาะพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  ต. แมสรวย   อ. แมสรวย จ. เชียงราย มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพโดยชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากสถานภาพตามธรรมชาติ

ของฐานทรัพยากรของพุน้ำรอนและสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีอยูในระดับดีมาก สามารถเขาถึงและเดินทางไป

แหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงไดโดยสะดวก มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนและกลุมชาติพันธุใน

พ้ืนท่ี รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งและมีความพรอมในการพัฒนาพุน้ำรอน โดยมีการรวมกลุมเพ่ือนำสมุนไพร

พ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน เพียงแตปจจุบันยังไมมีการพัฒนา    

พุน้ำรอนโปงปูเฟองเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพเพราะขาดองคความรูและงบประมาณสนับสนุน 

ถึงแมหนวยงานและชุมชนทองถ่ินมีความพยายามดูแลรักษาแหลงพุน้ำรอนและสภาพแวดลอมโดยรอบใหคง

สภาพเปนธรรมชาติมากท่ีสุด แตดวยขอจำกัดตางๆทำใหยังไมมีการพัฒนาแหลงพุน้ำรอนใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรทองถ่ิน จากเหตุผลดังกลาวคณะทำงานจึงเสนอโครงการนี้ เพ่ือนำองค

ความรูจากโครงการวิจัยมุงเปากอนหนานี้มาถายทอดเพ่ือใหหนวยงานและชุมชนทองถ่ินสามารถนำความรูไป

พัฒนาแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟองใหเปนหมูบานพุน้ำรอนตนแบบเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพโดยชุมชน

อยางเปนรูปธรรม รวมท้ังตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา

และเปนการสรางแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพแหงใหมในพ้ืนท่ี อ. แมสรวย จ. เชียงราย ซ่ึงจะเปนประโยชน

โดยตรงท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมตอหนวยงานทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ี 
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กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ   

ชุมชนพุน้ำรอนหมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง หมูท่ี 2 บานสันกลาง หมูท่ี 3 บานสันปูเลย หมูท่ี 4 บานปาบง หมูท่ี 5 

บานหวยสาน หมูท่ี 6 บานรองเฮ้ีย หมูท่ี 7 บานตีนดอย หมูท่ี 8 บานหนองผำ หมูท่ี 9 บานหวยมวง หมูท่ี 10 

บานสันเครือฟา หมู ท่ี  11 บานริมทาง หมู ท่ี  12 บานเดนภู เวียง หมู ท่ี  13 บานหวยน้ำมา หมู ท่ี  14            

บานโปงปาแขมและหมูท่ี 15 บานแมสรวยกลาง 

 

รายช่ือเทคโนโลยีที่ถายทอด (พ.ศ. 2563-2565)  

1. ความรูทางวิทยาศาสตรแกชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทก

วิทยา เพ่ือการใชประโยชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองอยางเหมาะสมกับคุณภาพและศักยภาพของพุน้ำรอน  

2. ความรูดานการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ี

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

3. ความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรใน

พ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

4. ความรูดานการพัฒนาการตลาด การสรางภาพลักษณสถานท่ีการสงเสริมการตลาดและการ

ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงดวย 

Digital Marketing 

5. ความรูดานการจัดทำแผนธุรกิจ การสรางเครือขายหมูบานพุน้ำรอนและวิสาหกิจเพ่ือรองรับการ

ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยง 

 

ผลการดำเนินโครงการปที่ 2 (พ.ศ. 2564)  

 การดำเนินโครงการปท่ี 2 (พ.ศ. 2564) มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้  

1. การถ ายทอดแนวทางการพัฒ นาตนแบบสิ่ งอำนวยความสะดวกทางการท องเท่ี ยวและ                 

ภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคาชุมชน 

2. การถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรใน

พ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

3. การถายทอดความรูเพ่ือแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชนและการออกแบบมาสคอต   

พุน้ำรอนโปงปูเฟองเพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  

ซ่ึงการดำเนินโครงการและการใชงบประมาณโครงการ แสดงตามรายละเอียด ดังนี้  



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

      

4 
 

หมายเหตุ สมทบคาบำรุงมหาวิทยาลัย รอยละ 10 เปนเงิน 18,200 บาท  

 

กิจกรรมโครงการ 

2564  

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  (บาท) 

แผนงาน 

1. การถายทอดแนวทางการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว

และภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคาชุมชน 

 

 

   

45,500 

การดำเนินงาน 

1. การถายทอดแนวทางการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว

และภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคาชุมชน 

    

72,060 

แผนงาน 

2. การถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวและบริการที่

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพื้นบาน

ลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

สงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

    

 

45,500 

การดำเนินงาน 

2. การถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวและบริการที่

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพื้นบาน

ลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

สงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

    

 

30.370 

แผนงาน 

3. การถายทอดความรูเพื่อแปรรูปสมุนไพรพื้นบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตร

ในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

    

45,500 

การดำเนินงาน 

3. การถายทอดความรูเพื่อแปรรูปสมุนไพรพื้นบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตร

ในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

    

30,370 

แผนงาน 

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชนและการ

ออกแบบมาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟองเพื่อใชในการสื่อสารการตลาดและการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชื่อมโยงแกชุมชน 

    

45,500 

การดำเนินงาน 

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชนและการ

ออกแบบมาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟองเพื่อใชในการสื่อสารการตลาดและการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

    

31,000 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด (ปที่ 2 พ.ศ. 2564) 

รายการ เนื้อหา 

ปจจัยนำเขา (input) 1. ความรูดานการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม

ท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

2. ความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสม

กับฐานทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิต

ทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน

โปงปูเฟอง 

กระบวนการ/ แผนการ

ดำเนินงาน 

 (process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 2 (2564)  

1. การถายทอดแนวทางการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและ       

ภูมิสถาปตยกรรมท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลง   

พุน้ำรอนโปงปู เฟอง การจัดทำตนแบบสิ่ งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและ             

ภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคาชุมชน 

2. การถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตร

ในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

3. การถายทอดความรูเพ่ือแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชนและการออกแบบ  

มาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟองเพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

ผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบของ

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต  

ปท่ี 2 (2564)  

1. ตนแบบรานคาชุมชนท่ีไดมาตรฐาน 

2. ผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว / ผลิตภัณฑชุมชน/ การแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบาน

ลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ

ในแหลงพุน้ำรอน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ / เกิดการรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การแปรรูป

สมุนไพรและผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 30 คน  

3. ตราสินคาชุมชน/ มาสคอตพุน้ำรอนเพ่ือการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ 

ผลกระทบ 

1. เกิดแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ เชิงธรรมชาติและธรณีวิทยา ศักยภาพสูงแหงใหม ใน

พ้ืนท่ี อ. แมสรวย จ. เชียงราย ท่ีมีการพัฒนา บริหารจัดการและการพัฒนาสมรรถนะชุมชนดวย

วิทยาศาสตร 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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2. เศรษฐกิจ สังคมในพ้ืนท่ีดีข้ึน เกิดการกระจายรายไดสูชุมชนโดยรอบพุน้ำรอนและแหลง

ทองเท่ียวเชื่อมโยง จากกิจกรรมการทองเท่ียว การพัฒนาการตลาด การสงเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธผาน Digital Marketing  

3. เกิดการจางงานในพ้ืนท่ี เกิดผูใหบริการการทองเท่ียว จากการพัฒนาพุน้ำรอนเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ การขายผลิตภัณฑชุมชน และกิจกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

รายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15  

ตัวช้ีวัดโครงการ 

 

 

 

ปท่ี 2 (2564)  

1. ผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว จำนวน 1 ผลิตภัณฑ 

2. ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ / การรวมกลุมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การแปรรูป

สมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 30 คน  

3. ตนแบบรานคาชุมชน จำนวน 1 ตนแบบ 
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ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย  

เปาหมาย ผลดำเนินงาน 

1. จำนวนผูรับบริการ คน 90 162 

2. จำนวนเทคโนโลยีท่ีมีการถายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

    2.1 เทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาตนแบบรานคาชุมชน ปท่ีถายทอด  

         พ.ศ. 2564 

    2.2 เทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑทาง 

         การทองเท่ียวและบริการ ปท่ีถายทอด พ.ศ. 2564 

    2.3 เทคโนโลยี แนวทางการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและ 

          ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 

          เชิงสงเสริมสุขภาพ ปท่ีถายทอด พ.ศ. 2564 

    2.4 เทคโนโลยี การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การ 

         ออกแบบตราสินคาชุมชนและการออกแบบมาสคอตพุน้ำรอนเพ่ือ 

         ใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

         ปท่ีถายทอด พ.ศ. 2564 

เรื่อง 4 4 

  3. จำนวนผลิตภัณฑจากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด(ระบุช่ือผลิตภัณฑ)  

    3.1 ตนแบบรานคาชุมชน 

    3.2 ผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว (ลูกประคบสมุนไพร 

         ลานนา, น้ำมันนวดหญาเอ็นยืด, สบูไพล,) 

    3.3 ผลิตภัณฑชุมชน (ไขตมโปง, หนอไมตมโปง, สเปรยไพล)  

ผลิตภณัฑ 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีถายทอด (แตละ

เทคโนโลยีตามขอ 2) 

คน 30 30 

5. ประมาณการผูนำเทคโนโลยี/องคความรูไปใชประโยชน คน 90 90 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 90 

7. ประมาณการมลูคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน บาท ---_/ ---/ 
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8 
 

                                            ผลการดำเนินโครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร                     

ช่ือหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน 

กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

บานโปงปูเฟอง หมูท่ี 1 ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย  

พิกัดทางภูมิศาสตร  UTM   คาละติจูด  560,587.189     คาลองติจูด 2180,310.804 

 

ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ 

ขอมูลผูรวมโครงการ 

ระบุ(ช่ือ- นามสกุล/ตำแหนง /เบอรโทร/

อีเมล ) 

หนาท่ีรับผดิชอบ      

ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องคความรูท่ี

รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณทำงานท่ี

เก่ียวของกับโครงการ2 

1. ผศ. ศุภกิจ ยิ้มสรวล หัวหนาโครงการ การพัฒนาสิ่งอำนวยความ

สะดวกทางการทองเท่ียว

และภูมิสถาปตยกรรม  

หัวหนาโครงการยอย 

โครงการวิจัยมุงเปา 

พุน้ำรอน สกสว.  

2. อ. พัชรวัฒน สุริยงค ผูรวมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

แ ล ะ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร

ทองเท่ียว 

ผูรวมโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยมุงเปา 

พุน้ำรอน สกสว. 

3. ผศ ดร. อรวรรณ บุญพัฒน ผูรวมโครงการ การทองเท่ียวเชิงสงเสริม

สุขภาพ/ การตลาดเพ่ือการ

ทองเท่ียว 

สำนักวิชาการทองเท่ียว 

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎ

เชียงราย 

4. อ. ภูวนาถ ศรีทอง  ผูรวมโครงการ การจัดการการทองเท่ียว

ชุมชน  

สำนักวิชาการทองเท่ียว

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎ

เชียงราย 

5. อ. บุญสุภางค สุวรรณธเนศ ผูรวมโครงการ ก ล ยุ ท ธ ก า ร ต ล า ด , 

การตลาดดิจิตอล, การสราง

แบบจำลองธุรกิจ , แผน

ธุรกิจ 

สถานบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

6. อ. ณัฐพล นุกูลคาม ผูรวมโครงการ ก า ร ส ร า งภ า พ ลั ก ษ ณ

สถานท่ี, การถายภาพ, สื่อ

ดิจิตอล 

ค ณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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ลักษณะโครงการ 

 1) หมูบาน วท. (ปท่ี 2) 

 

พ้ืนที่ดำเนินการ  
พุน้ำรอนโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย และชุมชนพุน้ำรอนหมูที่ 1 บานโปงปูเฟอง หมูที่ 2       

บานสันกลาง หมูที่  3 บานสันปูเลย หมูที่  4 บานปาบง หมูที่  5 บานหวยสาน หมูที่  6 บานรองเฮี้ย หมูที่  7           

บานตีนดอย หมูที่ 8 บานหนองผำ หมูที่ 9 บานหวยมวง หมูที่ 10 บานสันเครือฟา หมูที่ 11 บานริมทาง หมูที่ 12 

บานเดนภูเวียง หมูที่ 13 บานหวยน้ำมา หมูที่ 14 บานโปงปาแขมและหมูที่ 15 บานแมสรวยกลาง 

 

หลักการและเหตุผล 

พุน้ำรอนเปนทรัพยากรธรณีท่ีสามารถนำมาใชประโยชนไดหลากหลาย เชน ใชเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค เปนแหลงพลังงานใตพิภพ ตลอดจนเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงประเทศไทยมีแหลง    

พุน้ำรอนท่ีไดสำรวจแลว 124 แหลง กระจายตัวตามภาคตางๆ ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551) สวนมากถูกใชประโยชนดานนันทนาการ การ

ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนตามลำดับ แตปญหาสำคัญ

คือ ผูดูแลแหลงพุน้ำรอนสวนใหญขาดความรูทางวิชาการท่ีจะพัฒนาแหลงพุน้ำรอนใหสอดคลองกับศักยภาพ 

สถานภาพตามธรรมชาติของฐานทรัพยากรของพุน้ำรอนแตละแหง จึงพบวามักมีการใชประโยชนจากพุน้ำรอน

โดยขาดมาตรการควบคุมและการกำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่ีเหมาะสม สงผลใหมีการ

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีไมไดมาตรฐานและมักมีการพัฒนาทางกายภาพมากเกินไปจนไมสอดคลองกับ

สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมท้ังขาดการนำองคความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาแหลงพุน้ำรอนในมิติดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑจาก         

พุน้ำรอน การทองเท่ียวเชิงธรณีสัณฐาน การจัดการการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังบุคลากรท่ี

เก่ียวของยังขาดทักษะ ความรูความสามารถในการจัดการแหลงพุน้ำรอนอยางเหมาะสม (อรรณพ หอมจันทร

และคณะ. 2561, 2559, 2557, 2555; และ วีระศักดิ์ อุดมโชคและคณะ. 2554) ดังนั้นการพัฒนาการ

ทองเท่ียวพุน้ำรอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน จำเปนตองดำเนินการเชิงบูรณาการศาสตรตางๆ ซ่ึงครอบคลุม

องคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเท่ียวพุน้ำรอนในทุกมิติ ท้ังองคความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืน

พิภพ ไดแก ธรณีนิเวศ (สภาพแวดลอม ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา) สถานภาพและ

ศักยภาพน้ำและสมบัติโคลนพุน้ำรอน  ดานสถาปตยกรรม (การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการ

ทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม) ดานการออกแบบ (ผลิตภัณฑ พุน้ำรอน) และการทองเท่ียว (การจัดการ

ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ ศักยภาพและขีดความสามารถทางการทองเท่ียวรวมท้ังการพัฒนา

สมรรถนะการจัดการแหลงทองเท่ียวพุน้ำรอนอยางมีสวนรวมใหกับหนวยงานสวนและชุมชนในพ้ืนท่ีพุน้ำรอน) 

ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีกำหนดยุทธศาสตร 

5 ประการ ใหความสำคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรพ้ืนฐานเพ่ือ



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

 

10 
 

รองรับการทองเท่ียวเฉพาะกลุมและยกระดับคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหมในรูปแบบกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ี

สามารถสรางทางเลือกในการทองเท่ียว เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมความตองการและกิจกรรมการ

ทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมท้ังมุงเนนสรางคุณคาวิถีไทยและอัตลักษณทองถ่ินของแหลงทองเท่ียว สงเสริม

ภาคีเครือขายในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในฐานะผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะ

กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาท่ีมีจุดเดนดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและทรัพยากรการ

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ รวมท้ังมีพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปสูกลุม    

อนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตอนบน (GMS) ไดโดยสะดวก มีความพยายามในพัฒนาการทองเท่ียวตามวิสัยทัศน       

“การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาเชิงสรางสรรคเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง” โดยเนน    

อัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา การสรางคุณคาและมูลคาจากทรัพยากรการทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติสูการเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน จากการศึกษาของอรรณพ หอมจันทรและคณะ 

(2561, 2559) ในโครงการวิจัย   มุงเปา สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาสาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) แผนงาน “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา” 

และ “การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑชุมชนพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียว      

อารยธรรมลานนา” พบวาแหลงพุน้ำรอนตามเสนทางสายพุน้ำรอน เมืองสปาและหมูบานพุน้ำรอนตนแบบนำ

รองเสนทางท่ี 1 (Route 1) โดยเฉพาะพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  ต. แมสรวย   อ. แมสรวย จ. เชียงราย มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพโดยชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากสถานภาพตามธรรมชาติ

ของฐานทรัพยากรของพุน้ำรอนและสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีอยูในระดับดีมาก สามารถเขาถึงและเดินทางไป

แหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงไดโดยสะดวก มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนและกลุมชาติพันธุใน

พ้ืนท่ี รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งและมีความพรอมในการพัฒนาพุน้ำรอน โดยมีการรวมกลุมเพ่ือนำสมุนไพร

พ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน เพียงแตปจจุบันยังไมมีการพัฒนา    

พุน้ำรอนโปงปูเฟองเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพเพราะขาดองคความรูและงบประมาณสนับสนุน 

ถึงแมหนวยงานและชุมชนทองถ่ินมีความพยายามดูแลรักษาแหลงพุน้ำรอนและสภาพแวดลอมโดยรอบใหคง

สภาพเปนธรรมชาติมากท่ีสุด แตดวยขอจำกัดตางๆทำใหยังไมมีการพัฒนาแหลงพุน้ำรอนใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรทองถ่ิน จากเหตุผลดังกลาวคณะทำงานจึงเสนอโครงการนี้ เพ่ือนำองค

ความรูจากโครงการวิจัยมุงเปากอนหนานี้มาถายทอดเพ่ือใหหนวยงานและชุมชนทองถ่ินสามารถนำความรูไป

พัฒนาแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟองใหเปนหมูบานพุน้ำรอนตนแบบเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพโดยชุมชน

อยางเปนรูปธรรม รวมท้ังตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา

และเปนการสรางแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพแหงใหมในพ้ืนท่ี อ. แมสรวย จ. เชียงราย ซ่ึงจะเปนประโยชน

โดยตรงท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมตอหนวยงานทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ี 

 

กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ   

ชุมชนพุน้ำรอนหมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง หมูท่ี 2 บานสันกลาง หมูท่ี 3 บานสันปูเลย หมูท่ี 4 บานปาบง หมูท่ี 5 

บานหวยสาน หมูท่ี 6 บานรองเฮ้ีย หมูท่ี 7 บานตีนดอย หมูท่ี 8 บานหนองผำ หมูท่ี 9 บานหวยมวง หมูท่ี 10 
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บานสันเครือฟา หมู ท่ี  11 บานริมทาง หมู ท่ี  12 บานเดนภู เวียง หมู ท่ี  13 บานหวยน้ำมา หมู ท่ี  14            

บานโปงปาแขมและหมูท่ี 15 บานแมสรวยกลาง 

 

รายช่ือเทคโนโลยีที่ถายทอด  

1. ความรูทางวิทยาศาสตรแกชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทก

วิทยา เพ่ือการใชประโยชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองอยางเหมาะสมกับคุณภาพและศักยภาพของพุน้ำรอน  

2. ความรูดานการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ี

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

3. ความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรใน

พ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

4. ความรูดานการพัฒนาการตลาด การสรางภาพลักษณสถานท่ีการสงเสริมการตลาดและการ

ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงดวย 

Digital Marketing 

5. ความรูดานการจัดทำแผนธุรกิจ การสรางเครือขายหมูบานพุน้ำรอนและวิสาหกิจเพ่ือรองรับการ

ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยง 

 

รายละเอียดและขอมูลดานตางๆ ของแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  

 

แหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย 

ท่ีตั้ง 

หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย  อยูหางจากตัว อ. เมืองเชียงราย ไป

ตามทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงราย- เชียงใหม) ประมาณ 25 กิโลเมตรและแยกเขาถนนชุมชนบริเวณ     

หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟองเขาไปประมาณ 1.8 กิโลเมตร 

พิกัดทางภูมิศาสตร  

พุน้ำรอนโปงปูเฟอง มีพิกัดทางภูมิศาสตร ดังนี้   

UTM 560,587.189/ 2180,310.804 

พุน้ำรอนโปงปูเฟองมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 478 เมตร ปจจุบันพ้ืนท่ีตำบลแม

สรวยไดแบงพ้ืนท่ีการปกครองเปน 15 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง หมูท่ี 2 บานสันกลาง หมูท่ี 3 

บานสันปูเลย หมูท่ี 4 บานปาบง หมูท่ี 5 บานหวยสาน หมูท่ี 6 บานรองเฮ้ีย หมูท่ี 7 บานตีนดอย หมูท่ี 8 บาน

หนองผำ หมูท่ี 9 บานหวยมวง หมูท่ี 10 บานสันเครือฟา หมูท่ี 11 บานริมทาง หมูท่ี 12 บานเดนภูเวียง 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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 หมูท่ี 13 บานหวยน้ำมา หมูท่ี 14 บานโปงปาแขมและหมูท่ี 15 บานแมสรวยกลาง มีพ้ืนท่ีติดตอกับตำบล

ขางเคียง ดังนี้  

 ทิศเหนือ  

 ติดกับ ต. วาวีและ ต. หวยชมภู 

 ทิศใต 

 ติดกับ ต. แมพริก 

 ทิศตะวันออก  

 ติดกับ ต. จอมหมอกแกว ต. ดงมะดะ ต. ธารทอง ต. ทรายขาวและ ต. สันกลาง 

 ทิศตะวันตก  

 ติดกับ ต. ปาแดด  

 พ้ืนท่ีพุน้ำรอนสามารถเขาถึงไดโดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 (เชียงราย- เชียงใหม) แยกเขา

พ้ืนท่ีพุน้ำรอนโดยถนนภายในหมูบานบริเวณวัดโปงปูเฟอง ผานพ้ืนท่ีหมู 1 บานโปงปูเฟอง โดยพ้ืนท่ีพุน้ำรอน

เปนพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนมีการใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีปาชุมชนของหมูท่ี 1 บานโปงปูเฟองและเปนพ้ืนท่ีกัน

ชน (Buffer Area) ระหวางพ้ืนท่ีหมูบานและพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวง ลักษณะการตั้งถ่ินฐานในชุมชน

เปนการตั้งบานเรือนในลักษณะกระจาย (Scattered Settlement) ตามแนวเสนทางถนนภายในชุมชน พ้ืนท่ี

โดยรอบมีการใชประโยชนท่ีดินในเชิงเกษตรกรรมเปนหลัก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีพืชไร เชน มันสำปะหลัง ขาวโพด

เลี้ยงสัตว ขาวไร นอกจากนี้เปนพ้ืนท่ีสวน เชน สวนพุทราไตหวัน สวนลิ้นจี่ สวนลำไยและสวนยางพารา 
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ภาพท่ี 1 แสดงสภาพโดยท่ัวไปของแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 
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แผนท่ี 1 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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แผนท่ี 2 แผนท่ีแสดงขอบเขตหมูบานในพ้ืนท่ี ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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แผนท่ี 3 แผนท่ีแสดงตำแหนงอาคารและการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในพ้ืนท่ี ต. แมสรวย 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

 

17 
 

แผนท่ี 4 แผนท่ีแสดงเสนทางคมนาคมและตำแหนงของแหลงน้ำในพ้ืนท่ี ต. แมสรวย 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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แผนท่ี 5 แผนท่ีแสดงภาพถายทางอากาศและขอบเขตพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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แผนท่ี 6 แผนท่ีแสดงเสนชั้นความสูง (Contour Line) 20 เมตร ของพุน้ำรอนโปงปูเฟองและพ้ืนท่ีโดยรอบ 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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แผนท่ี 7 แผนท่ีแสดงภาพจำลองเสนชั้นความสูง 3 มิติของพุน้ำรอนโปงปูเฟองและพ้ืนท่ีโดยรอบ 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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แผนท่ี 8 แผนท่ีแสดงเสนชั้นความสูง (Contour Line) 2 เมตร ของพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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แผนท่ี 9 แผนท่ีแสดงภาพจำลองเสนชั้นความสูง 3 มิติของพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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ลักษณะโดยทั่วไปของพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

 แหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ.แมสรวย จ. เชียงราย แหลงพุน้ำรอน ตั้งอยูในพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชนของชุมชนหมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง ตำบลแมสรวย อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ี

โดยรวมประมาณ 20 ไร มีลักษณะเปนท่ีราบลอมรอบดวยภูเขาและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อาทิ ขาวโพด มัน

สำปะหลัง ยางและพ้ืนท่ีสวน ปจจุบันเปนแหลงพุน้ำรอนท่ีมีการรวบรวมน้ำจำนวน 2 บอ โดยมีการกอสราง

เปนบอคอนกรีตแปดเหลี่ยมเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 เมตร และมีการพุข้ึนของน้ำรอนกระจายเปนจุดๆ ใน

พ้ืนท่ี โดยบอท่ี 1 เปนบอท่ีมีการรวบรวมน้ำและทำเปนน้ำพุมีความสูงประมาณ 2.5 เมตร จากการตรวจวัด

อุณหภูมิมีอุณหภูมิน้ำท่ี 73 องศาเซลเซียส สวนบอท่ี 2 เปนบอคอนกรีตความลึกประมาณ 1 เมตร ปจจุบันมี

การใชประโยชนเปนบอตมไขและตมหนอไมสำหรับชุมชนหมูท่ี 1 บานโปงปูเฟองและชุมชนใกลเคียง โดยมี

อุณหภูมิท่ี 69 องศาเซลเซียส จากการสำรวจพบวาพุน้ำรอนโปงปูเฟองเปนพุน้ำรอนท่ีผุดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีริม

ขอบเขา (Hillside Area) ซ่ึงมีลักษณะเปนท่ีราบลุมดินตะกอนขนาดใหญระหวางหุบเขา มีระดับความสูง

ประมาณ 478 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะธรณีวิทยาพบหินชีสต หินฟลไลต และ หินชนวนอายุ

ไซลูเรียน-ดีโวเนียน กอนหินมนใหญของแรควอตซ และหินแกรนิตเนื้อละเอียด พุน้ำรอนผุดข้ึนตามรอยเลื่อน 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต พบกาซผุดข้ึนมากับพุน้ำรอนเปนจำนวนมาก มีกลิ่นกำมะถันรุนแรง 

พบแรแปรสภาพพวก คารบอเนต และซิลิกา  

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงสภาพโดยท่ัวไปของแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย 

พุน้ำรอนโปงปูเฟองจัดเปนพ้ืนท่ีริมขอบเขา (Hillside Area) โดยลาดเอียงจากทิศเหนือสูทิศใต โดย

พ้ืนท่ีดานทิศเหนือจะเปนแนวเขาชื่อวา “ก่ิวงูบาก” มีความสูงประมาณ 660 เมตรจากระดับน้ำทะเล พ้ืนท่ี

ขอบเขามีความสูงประมาณ 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดกำเนิดพุน้ำรอนอยูบริเวณกลางพ้ืนท่ี โดยคอนลง

มาทางทิศใต ดานลางของพ้ืนท่ีเปนลำหวยท่ีไหลลงสูลำน้ำแมลาว และพ้ืนท่ีหมูท่ี 13 บานริมทางและหมูท่ี 16 

บานโปงปาแขม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีราบและมีการปลูกขาวเปนสวนใหญ สำหรับพ้ืนท่ีโดยรอบพุน้ำรอนเปนพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม โดยเฉพาะพืชไร (Field Crops) และพืชไรหมุนเวียน (Swidden  Agriculture) อาทิ ขาวโพด

เลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง รวมท้ังพ้ืนท่ีสวน (Horticulture) เชน ยาง พุทราไตหวัน เปนตน สวนดานทิศเหนือท่ี



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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เปนพ้ืนท่ีของเขาก่ิวงูบากในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวงจะเปนพ้ืนท่ีปาไมผลัดใบ (Evergreen Forest) 

ตนไมยืนตน (Perennial Plants) ท่ีพบในพ้ืนท่ีจะเปนไมในกลุมปาดิบแลง (Dry Evergreen or Semi 

Evergreen Forest) ท่ีพบกระจายท่ัวไปตามท่ีราบเชิงเขา ไหลเขา และหุบเขาท่ีชุมชื้นจนถึงพ้ืนท่ีระดับความ

สูงไมเกิน 950 เมตร และมีไมตนผลัดใบ (Deciduous Tree) ข้ึนแทรกกระจายอยูท่ัวไป ตนไมท่ีพบ อาทิ ยม

หิน (Chukrasia tabularis/Meliaceae), ตะแบกใหญ (Lagerstroemiacalyculata), ตะเคียนหิน (Hopea 

ferrea), ตะเคียนทอง (H. odorata), พะยอม (S. roxburghii), ยางนา (D. alatus) เปนตน รวมถึงพันธุไมตาง

ถ่ิน เชน กามปู (Samanca Saman (Jacq) Merr.) เปนตน 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงทัศนียภาพโดยท่ัวไปของแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย 

ในอดีตเทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความพยายามในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงเปนแหลงทองเท่ียว 

โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศนและปรับสภาพพ้ืนท่ีบางสวน อาทิ การขุดลอกพ้ืนท่ีพุน้ำรอน การขุดบอดินเพ่ือกัก

เก็บน้ำ การถมปรับระดับพ้ืนท่ีเพ่ือทำเปนพ้ืนท่ีจอดรถ รวมท้ัง กอสรางอาคารจำหนายสินคาชุมชนจำนวน 2 

หลัง และปายคอนกรีตขนาดใหญบริเวณดานทิศใตของพ้ืนท่ีและสุขาชาย- หญิง จำนวน 2 หลัง บริเวณดาน

ทิศตะวันออกของพ้ืนท่ี แตปจจุบันสิ่งปลูกสรางตางๆ ถูกท้ิงรางและไมอยูในสภาพท่ีใชงานได มีเพียงบอ       

พุน้ำรอนท่ีชุมชนในพ้ืนท่ีมาใชประโยชนเพ่ือตมหนอไมและไขเทานั้น  
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ผลการศึกษาคุณภาพและศักยภาพของพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  

 จากการศึกษา สามารถสรุปไดวา แหลงพุน้ำรอนเมืองแปงมีอุณหภูมิน้ำระหวาง 69- 73 องศา

เซลเซียส ซ่ึงจัดเปนแหลงพุน้ำรอนท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก สามารถนำมาใชประโยชนในการอาบแชและการใช

ประโยชนจากไอน้ำและความรอนได จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำทางจุลินทรีย พบวา มีการเจริญเติบโต

ของเชื้อแบคทีเรียเพียงเล็กนอย (60 CFU/mL) และไมพบการเจริญของแบคทีเรียโคลิฟอรม ดังนั้นจึงสรุปได

วา พุน้ำรอนโปงปูเฟองมีความปลอดภัยจากการปนเปอนของจุลินทรีย ดานการตรวจวัดคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีของพุน้ำรอนโปงปูเฟอง พบวามีคุณสมบัติอยูในเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานน้ำ

บาดาล มีความเหมาะสมสำหรับการอุปโภค แตไมเหมาะสมสำหรับบริโภค เนื่องจากมีกลิ่นกำมะถันคอนจางๆ 

สำหรับปริมาณน้ำและอัตราการใหน้ำของพุน้ำรอนโปงปูเฟอง มีอัตราการใหน้ำประมาณ 495.45  ลบ.ม./วัน 

ดังนั้นแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟองสามารถนำไปใชประโยชนนอกจากตมหนอไม ลวกไข อาบแช ไดแลว 

ยังสามารถกักเก็บปริมาณสำรองน้ำไวใชในยามหนาแลงไดอีกดวย นอกจากนี้พ้ืนท่ีตำบลแมสรวยมีลักษณะภูมิ

ประเทศเปนภูเขาสลับกับเนินเขา มีสภาพธรรมชาติสวยงามมีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติและแหลงเรียนรูทางธรณีนิเวศ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการตรวจวัดอัตราการใหน้ำของพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  

ลำดับ กิจกรรม ภาพพ้ืนท่ี อัตราการใหน้ำ 

1. ทอรวมน้ำจากบอตมหนอไม 

 

317.09 ลบ.ม./วัน 

2. ทอสงน้ำไปยังรีสอรทขางเคียง 

 

54.35 ลบ.ม./วัน 

3. 
ทอรวมน้ำจากแทนพุน้ำรอน 

รวม 2 ทอ 

 

120.01 ลบ.ม./วัน 

รวมอัตราการใหน้ำ 491.45 ลบ.ม./วัน 
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สำหรับผลการศึกษาดานศักยภาพ ความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีและกิจกรรมการทองเท่ียวท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีสรุปไดวามีการใชประโยชนจากพุน้ำรอนในดานตางๆ อาทิ การตมหนอไมและตมไขเพ่ือการ

ยังชีพของชุมชนโดยรอบ การเขามาทองเท่ียวระยะสั้นของนักทองเท่ียวผานทาง เนื่องจากพ้ืนท่ีพุน้ำรอนอยู

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 (เชียงราย- เชียงใหม) เพียงประมาณ 1.8 กิโลเมตรและมีแหลง

ทองเท่ียวใกลเคียง เชน ดอยชาง ดอยวาวี ดอยกาดผีและเข่ือนแมสรวย แตกิจกรรมทองเท่ียวในพ้ืนท่ียังไม

สามารถพัฒนาไดเนื่องจากยังไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวรองรับ ดังนั้นจึงเปนเพียงการ

พักผอนหยอนใจ ชมทัศนียภาพพุน้ำรอนและบริเวณโดยรอบในระยะสั้นเทานั้น ซ่ึงแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี

เพ่ือรองรับการทองเท่ียวมีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้  

1. การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและชองทางในการจัดจำหนาย 

2. การจัดกิจกรรมทองเท่ียวสวนสมุนไพรในพ้ืนท่ีหมู 14 บานเดนภูเวียง  

3. การจัดเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงสถานท่ีสำคัญทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี อาทิ วัดโปงปูเฟอง พระ

ธาตุจอมแจง วัดแสงแกวโพธิญาณ เปนตน  

4. การจัดเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีใกลเคียง อาทิ ดอยชาง  

ดอยวาวี ดอยกาดผี เข่ือนแมสรวย เปนตน  

5. การจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชื่อมโยงกับกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ี อาทิ ลาหู อาขา เปนตน  

6. การจัดการทองเท่ียวและท่ีพักแบบ Homestay หรือท่ีพักในพ้ืนท่ีพุน้ำรอน 

7. การนำผลิตผลทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลคาในการอาบแชตัวในบอน้ำรอนแกนักทองเท่ียว เชนการนำ

สมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีมาใชในการอาบแช เปนตน 

8. การจัดกิจกรรม Package Tour เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติดอยก่ิวงูบาก ดอยชาง ในลักษณะ 

One Day Trip เปนตน  
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ภาพท่ี 4 แสดงการใชประโยชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองโดยชุมชนในพ้ืนท่ี 

 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟองและการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน 

 จากการสำรวจพ้ืนท่ี พบวาแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟองมีศักยภาพท่ีจะถูกพัฒนาเพ่ือการทองเท่ียวไดใน

อนาคต ซ่ึงอาจพัฒนาเปนการทองเท่ียวในรูปแบบของการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ เนนการแชอาบและรักษา

สุขภาพ เพราะมีอัตราการใหน้ำท่ี 491.45 ลูกบาศกเมตร/ วัน รวมท้ังสภาพแวดลอมโดยรอบมีความเปน

ธรรมชาติอยูคอนขางมาก ในปจจุบันยังไมมีการเก็บคาเขาใชบริการแตอยางใด เพราะเปนพ้ืนท่ีเปดโลง และไม

มีเจาหนาท่ีหรือชาวบานมาดูแลคอยอำนวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว จึงยังไมมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับ

นักทองเท่ียวอยางเปนระบบ โดยภาพรวมพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟองนอกจากจะมีพุน้ำรอนผุดข้ึนบริเวณกลาง

พ้ืนท่ี การท่ีมีอุณหภูมิน้ำท่ีสูงถึง 69-73 องศาเซลเซียสและภูมิทัศนของดอยก่ิวงูบากท่ีเอ้ือประโยชนดาน
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ทัศนียภาพของพ้ืนท่ี จึงจัดไดวาเปนแหลงพุน้ำรอนท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

สงเสริมสุขภาพได เพียงแตปจจุบันยังขาดการศึกษาและวางแผนการใชประโยชนพ้ืนท่ีและภูมิทัศนท่ีเหมาะสม 

ปจจุบันพุน้ำรอนโปงปูเฟองอยูในความดูแลของเทศบาลตำบลแมสรวยและชุมชนหมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง โดย

ชุมชนทำหนาท่ีในการดูแลพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันมีการใชประโยชนพ้ืนท่ีใน 2 ลักษณะ ไดแก  

1. การใชประโยชนในดานการตมหนอไมเพ่ือการยังชีพ และคาขายแกนักทองเท่ียวผูสัญจรไปมาระหวาง

เสนทาง เชียงราย-เชียงใหม รวมท้ังการตมไขจำหนายแกนักทองเท่ียว โดยมีจุดเดนคือ การตมไขท่ีมี

เอกลักษณแตกตางจากท่ีอ่ืนท่ี ไขแดงจะสุกแตไขขาวจะมีลักษณะเปนวุน แมจะแช/ตมท้ิงไวท้ังคืนก็

ตาม 

2. การใชประโยชนในดานการพักผอนหยอนใจของคนในชุมชนและการทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวท่ีมา

สวนใหญเปนนักทองเท่ียวผานทาง แตดวยลักษณะภูมิทัศนและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ียังไมไดรับ

การพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและกิจกรรมการทองเท่ียว ทำใหพ้ืนท่ีพุน้ำรอนยังไม

สามารถรองรับการทองเท่ียวกิจกรรมการทองเท่ียวได  

นอกจากการใชประโยชนจากแหลงพุน้ำรอนโดยตรงแลว ยังมีการนำน้ำท่ีลนจากบอน้ำรอนไปใช 

ประโยชนทางการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนาขาวในหมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง หมูท่ี 13 บานริมทางและหมูท่ี 16 

บานโปงปาแขมรวมท้ังรีสอรทเอกชนท่ีตั้งอยูบริเวณปากทางเขาพุน้ำรอนยังนำน้ำไปใหบริการนักทองเท่ียวใน

ดานการอาบแช โดยการเหมาจายสัมปทานผานเทศบาลตำบลเวียงสรวยและชุมชน 

จากการศึกษาและจัดทำขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ของพ้ืนท่ี ต. แมสรวย อ. แมสรวย             

จ. เชียงรายและพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟอง สามารถสรุปได ตามตารางท่ี 2 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ี ต. แมสรวยและพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

ประเภท ตารางเมตร ไร 

นาขาว (Paddy Field) 1142147.9000 713.8400 

ปาไมไมผลัดใบ (Evergreen Forest) 15564025.6500 9727.5200 

พืชสวน (Horticulture) 339783.5000 212.3700 

พืชไร (Field Crops) 1889056.3600 1180.6700 

พ้ืนท่ีท้ิงราง (Abandon) 206828.5800 129.2600 

พ้ืนท่ีทุงหญาธรรมชาติ (Range Land) 275996.8000 172.5000 

พ้ืนท่ีพุน้ำรอน (Hot Spring Site) 31878.8800 19.9300 

พ้ืนท่ีลุม (Wet Land) 22256.4800 13.9100 

รีสอรท (Resort) 28288.7100 17.6800 
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ประเภท ตารางเมตร ไร 

หมูบาน (Village) 229631.2500 143.5000 

เสนทางเครือขายถนน (Transportation) 226120.5200 141.3300 

แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน (Built up Resources) 31072.6900 19.4200 

แหลงน้ำธรรมชาติ (Natural Water Resources) 148926.3300 93.0800 

ไมผล (Orchard) 2285.9300 1.4300 

ไมยืนตน (Perennial Crops) 247568.1000 154.7300 

ไรหมุนเวียน (Swidden Cultivation)  2033918.6700 1271.2100 

 

จากขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ของพ้ืนท่ี ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงรายและพ้ืนท่ี   

พุน้ำรอนโปงปูเฟอง สามารถจำแนกการใชประโยชนท่ีดินออกเปน 4 ประเภทหลักได ดังนี้  

1. พ้ืน ท่ีอยูอาศัย โรงเรือนทางการเกษตรและสิ่ งกอสราง

สาธารณะ อาทิ ศาสนสถาน ศาลาประชาคม เปนตน  

2. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประกอบดวย พ้ืนท่ีนาขาว พ้ืนท่ีสวนผลไม 

เชน  ลำไย ลิ้นจี่  พุทราไตหวัน  พ้ืน ท่ีไรห มุนเวียน เชน 

ขาวโพด มันสำปะหลังและถ่ัว เปนตนนอกจากนี้ยังปรากฏ

พ้ืนท่ีสวนยางพาราในบางสวน  

3. พ้ืนท่ีธรรมชาติ ประกอบดวย พ้ืนท่ีปาไมไมผลัดใบ (พ้ืนท่ีปา

ชุมชน) พ้ืนท่ีทุงหญาธรรมชาติและทุงหญาสำหรับเลี้ยงสัตว

และแหลงน้ำธรรมชาติ เปนตน 

4. พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน ประกอบดวย พ้ืนท่ีพุน้ำรอนและ

แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน เปนตน 
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แผนท่ี 10 แผนท่ีแสดงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ี ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย 
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การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติของพ้ืนที่  

 จากการศึกษาพบวาพ้ืนท่ีพุน้ำรอนโปงปูเฟองเปนพ้ืนท่ี ริมขอบเขา (Hillside Area) ซ่ึงมีลักษณะเปน

ท่ีราบลุมดินตะกอนขนาดใหญระหวางหุบเขามีระดับความลาดชันของพ้ืนท่ีประมาณ 10-15 เปอรเซ็นต ตาม

มาตรฐานของกรมทรัพยากรธรณี พ้ืนท่ีพุน้ำรอนมีโอกาสในการเกิดภัยพิบัติจากดินถลมนอย แตมีโอกาส

เกิดข้ึนไดหากมีปริมาณน้ำฝนมากกวา 300 มิลลิเมตรตอวัน และมีความลาดเอียงของพ้ืนท่ีมากกวา 30 องศา 

ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนไดบางในพ้ืนท่ีริมขอบเขา สำหรับการศึกษาดานอุทกวิทยาพบวา พ้ืนท่ีพุน้ำรอนไมมี

ความเสี่ยงจากอุทกภัย เพราะมีพ้ืนท่ีขนาดใหญรับน้ำท่ีไหลมาจากดอยก่ิวงูบากไดและจะไหลลงลำน้ำแมลาว  
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แผนท่ี 11 แผนท่ีแสดงการวิเคราะหความเสี่ยงภัยพิบัติพ้ืนท่ี ต. แมสรวย  
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การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 
 

องคประกอบ รายละเอียด 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ พุน้ำรอนโปงปูเฟอง สวนสมุนไพร จุดชมทัศนียภาพ 

โครงสรางท่ัวไป สิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เชน หองน้ำ เสื่อม

โทรมไมสามารถใชงานได  

โครงสรางดานการทองเท่ียว -ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ ชมวิถีชีวิตชุมชน เขาถึงไดดวย

รถยนตและจักรยานยนต มีรานคาเปนจุดจำหนายพุทราและ

หนอไมเปนระยะๆ   

-หองอาบน้ำสวนตัว ท่ีสูบน้ำจากธารน้ำรอนเขามาในหองอาบ

น้ำแร เปนของเอกชนช่ือ ลานนาออนเซ็น ซึ่งอยูใกลเคียงกัน 

บริการหองพักและสิ่งอำนวยความสะดวก บริการนวดแผน

ไทย 

นันทนาการ แชพุน้ำรอน  ตมหนอไม ตมไข  

ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ประเพณีโลชิงชาของชุมชนอาขา ท่ีจัดข้ึนทุกสิ้นป  ประเพณี

กินขาวเท่ียงคืน  

เศรษฐกิจและการเมือง วิถีชีวิตความเปนอยูแบบพอเพียง ปลูกขาวและขาวโพดเปน

หลัก ของข้ึนช่ือคือหนอไมและพุทรา 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ความเปนธรรมชาตสิมบูรณและเปนแหลงหาของปาของ

ชุมชน  

สิ่งแวดลอมดานสังคม คนในชุมชนมีความเปนมติร มีการตอนรับท่ีดีและเปนกันเอง 

มีความเปนอยูแบบเรียบงาย 

บรรยากาศของสถานท่ี ไมมสีิ่งกอสรางซอนทับบรเิวณโปงพุรอน สิ่งอำนวยความ

สะดวกทางการทองเท่ียวเสื่อมโทรมยังไมมีการใชประโยชน 

แตสามารถพัฒนาใหเปนมาตรฐานได สภาพแวดลอมท่ัวไป 

เปนธรรมชาติท่ีปราศจากเสยีงรบกวนและมลพิษดานอากาศ  

เหมาะสำหรับพักผอน สถานท่ีสามารถทำกิจกรรมตมไข ตม

หนอไม กิจกรรมครอบครัวแบบพ่ึงพาตนเองได  

 

1. ประชากร  

สามารถจำแนกกลุมชาติพันธุไดแก คนเมืองและกลุมชาติพันธุอาขาและลาหู 

2. เอกลักษณเฉพาะถ่ิน  

เข่ือนแมสรวย เปนเอกลักษณของ อ. แมสรวย เนื่องจากเพ่ิงสรางและเปนท่ีรูจักของคนนอกพ้ืนท่ี 

  



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

 

34 
 

สวนคนในพ้ืนท่ีจะรูจักหนอไม  เปนของปาท่ีชาวบานสวนใหญหามาขายเปนอาชีพ และในหมูท่ี 1            

 บานโปงปูเฟองยังมีการจักสานและการทำสมุนไพรพ้ืนบานท่ีคนเฒาคนแกสืบทอดตอกันมา 

3. แหลงวัฒนธรรมประเพณี   

ประเพณีโลชิงชา จัดข้ึนเปนประจำทุกสิ้นป รวมถึงงานบุญประเพณีท่ี วัดโปงปูเฟอง วัดพระธาตุจอม

แจง วัดแสงแกวโพธิญาณ เปนตน 

4. เกษตรกรรม  

อาชีพหาของปา เก็บหนอไม ปลูกขาวนาป และพืชสวน เชน พุทราไตหวัน พืชไร เชน มันสำปะหลัง 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน  

5. ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม  

คนในพ้ืนท่ีนับถือพุทธ คริสต โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุ และนับถือผี สำหรับความเชื่อดั้งเดิม 

6. ดานการจัดการ   

ยังไมมีการจัดการท่ีเปนรูปธรรม คนในชุมชนยังขาดความรูและความเขาใจ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ 

การทองเท่ียว แตมีแนวโนมท่ีดีมาก เนื่องจากมีความสนใจในการพัฒนาเพ่ือยกระดับพ้ืนท่ีเพ่ือเปน 

แหลงทองเท่ียวโดยหนวยงานและชุมชนทองถ่ิน ตองการการสงเสริมในประเด็นการพัฒนาการ 

ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโดยชุมชน 

7. ดานกิจกรรม   

ใชประโยชนจากการตมไข ตมหนอไม และมีนักทองเท่ียวเขามาชมพุน้ำรอน เปนจุดผานท่ี 

นักทองเท่ียวแวะมาชมแตยังไมมีกิจกรรมใดๆ สามารถเชื่อมโยงจุดทองเท่ียวกับ เข่ือนแมสรวย สวน 

สมุนไพร พระธาตุจอมแจง วัดแสงแกวโพธิญาณ ดอยวาวี ดอยชาง ดอยกาดผีและแหลงทองเท่ียวใน  

อ. พาน อ. เวียงปาเปาและ อ. เมือง จ. เชียงราย ได   
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ตารางท่ี 4 แสดง SWOT Analysis และ TOWS Matrix แหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

SWOT Analysis  

จุดแข็ง (Strength) 

(S1) เป นแหล งพุ น้ ำรอน ในพื้ นที่ ธรรมชาติดั ดแปลง 

(Roaded Natural-Modified) คื อ  ที่ ตั้ ง อ ยู ใ น พื้ น ที่

ธรรมชาติมีระยะหางจากแหลงชุมชนแตสามารถเขาถึงได

จากเขตเมืองและแหลงความเจริญ โดยใชพาหนะหรือยาน

ยนตเกือบทุกประเภท 

(S2) ทรัพยากรทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งประเภท

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  

(S3) คุณสมบัติของพุน้ำรอนแหลงนี้มีความพิเศษที่ เปน

เอกลักษณคือ ตมไข ใชเวลานาน 20 -30 นาทีข้ึนไปไขขาว

ยังคงสภาพเปนวุน สวนไขแดงมีลักษณะกลมนุม  

(S4) คนในพื้นที่  (คนเมือง ลัวะ อาขา และลาหู) ที่มี อัต

ลักษณทางวัฒนธรรม และชาติพันธุที่หลากหลาย มีความ

เปนมิตร และมีวิถีชีวิตเกษตรกรรม เชน หาของปา เก็บ 

หนอไม ปลูกขาวนาป และปลูกพุทรา   

จุดออน (Weakness) 

(W1) ดวยน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ทำใหไมสามารถ ตักอาบ

แช ไดโดยตรง จึงไมมีกิจกรรมใหทำมากนักนอกจาก

การตมหนอไม และ ตมไข 

(W2) พื้นที่พุนำรอนถึงแมวาจะอยูบนเสนทางหลัก

ระหวางเมือง เชียงใหม-เชียงราย และมีระยะหางจาก

ตัวเมืองเชียงรายประมาณ 30 กิโลเมตร แตยังไมมีการ

พัฒนา จึงไมเปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยว สวนใหญ

นักทองเที่ยวมักแวะซื้อหนอไมตมโปงและพุทราไตหวนั 

ที่ขายตามทางผาน 

(W3) แหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงมีระยะคอนขางไกล 

 

โอกาส (Opportunity) 

(O1) การเปนแหลงท องเที่ ยว เชิ งสุ ขภาพ หรือแหล ง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

(O2) การเปนแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว

หลักภายใน อ.แมสรวย ไดแก พระธาตุจอมแจง เข่ือนแม

สรวย  และสวนสมุนไพร เปนตน รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยว

เชื่อมโยงระหวางอำเภอพาน อำเภอเวียงปาเปาและอำเภอ

เมือง 

(O3) จัดกิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ใหรองรับ

กิจกรรมการทองเที่ยวอยางมีระบบ ชวยจัดจัดสรรการใช

ประโยชนของน้ำในการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และ

การทองเที่ยวและไมสงผลกระทบเชิงลบตอสภาพแวดลอม

เดิม 

อุปสรรค (Threat) 

(T1) ความ เคยชิน กับวิ ถี ชี วิตและท รัพยากรอัน

ทรงคุณคา ของคนในพื้นที่ ทำใหขาดความเขาใจและ

ตระหนักถึงโอกาสในการพัฒนาเปนแหลองทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ 

โอกาส (Opportunity) 

(O4) สรางรายได เส ริมใหแกชุมชน ดวยการจำหนาย

ผลิตภัณฑแปรรูปจากพุน้ำรอนและการเกษตร ควบคูไปกับ

การทองเที่ยว 

อุปสรรค (Threat) 
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TOWS Matrix 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategy) 

1. จัดทำแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  

2. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหลงพุน้ำรอน 

และชุมชน เพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว เชน บอแช

เทา จุดตมไข และหนอไม จุดนั่งอบเทา หรือหองอาบแช 

3. สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน และสรางสินคาทางการ

ทองเที่ยวใหมๆ เชน กิจกรรมการทองเที่ ยว สินคา

สงเสริมการทองเที่ยว เชน เสนทางศึกษาสมุนไพร และ

การแปรรูปสมุนไพรทั้งในเชิงที่ใชเปนอาหาร และการ

อาบแช รวมถึงเคร่ืองสำอางสมุนไพร 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST Strategy) 

1. ยกระดับการคมนาคม ดวยการจัดทำปายใหขอมูลใน

การเดินทาง ระหวางแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงภายใน อ.

แมสรวย 

2. จัดอบรม ใหความรูในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ

แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ใหคำปรึกษาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ โดยใชอัตลักษณ

ทองถ่ิน 

ประเด็น ยุทธศาสตร เชิงแก ไข (WO Strategy) 

1. จัดเตรียมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายในพุ

น้ำรอนโดยใชประโยชนจากความรอนของน้ำ เชน การ

อบไอน้ำเทา แชเทา หรือ อาบแช 

2. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ใหนักทองเที่ยวใช

เปนจุดแวะพักผอนหยอนใจ สามารถหาซื้อสินคา หรือ

ผลิตภัณฑชุมชนจากรานคา และรับประทานอาหาร

ภายในบริเวณใกลเคียงพุน้ำรอนไดโดยสะดวก และไม

กอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสภาพแวดลอมเดิม 

ประเด็นยุทธศาสตรเชิงรับ (WT Strategy) 

1. ใหความรูทั้งดานการใชประโยชนจากพื้นที่ใหเกิด

รายได สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรของคนในชุมชน นำไปสูการแบงปน

ผลประโยชนที่มีความยุติธรรมและยั่งยืน 

2. สงเสริมใหพื้นที่พุน้ำรอนเปนจุดแวะพัก และเปนแหลง

รวมสินคาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อการสรางรายไดเสริมใหแก

ชุมชน ดวยการจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากพุน้ำรอน   

และผลิตภัณฑแปรรูปจากการเกษตร  
 

แผนวิทยาศาสตรชุมชน  

หวงโซคุณคาดาน วทน. (STI Value Chain) NO-02: การใช วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวและบริการ  
 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือถายทอดองคความรูจากการวิจัยแกหนวยงานและชุมชนทองถ่ินใหสามารถพัฒนาแหลงพุน้ำรอน 

โปงปูเฟองเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพโดยชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง  

อยางมีสวนรวมของหนวยงานและชุมชนทองถ่ิน 

3. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง ใหเปนหมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริม 

          สุขภาพพุน้ำรอน จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

4. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีเหมาะสมกับการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลง 

พุน้ำรอนโปงปูเฟอง จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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รายช่ือเทคโนโลยทีี่ถายทอด (พ.ศ. 2563- 2565)  

1. ความรูทางวิทยาศาสตรแกชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา เพ่ือการ

ใชประโยชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองอยางเหมาะสมกับคุณภาพและศักยภาพของพุน้ำรอน  

2. ความรูดานการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

3. ความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง 

4. ความรูดานการพัฒนาการตลาด การสรางภาพลักษณสถานท่ีการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงดวย Digital Marketing 

5. ความรูดานการจัดทำแผนธุรกิจ การสรางเครือขายหมูบานพุน้ำรอนและวิสาหกิจเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิง

สงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยง 

 

Infographics Value Chain เพ่ือพัฒนาหมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ  

พุน้ำรอน  

 

ภาพท่ี 5 แสดง Value Chain เพ่ือพัฒนาหมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

 

38 
 

แผนธุรกิจชุมชน  

 

ภาพท่ี 6 แสดง Business Model Canvas หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน 

 

ผลการดำเนินโครงการ ปที่ 2 (พ.ศ. 2564)  

กิจกรรมท่ี 1  

การถายทอดแนวทางการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ี

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง การจัดทำ

ตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคาชุมชน 

รายละเอียด 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหไมสามารถดำเนิน

กิจกรรมโครงการในพ้ืนท่ีได เนื่องจากตองปฏิบัติตามขอกำหนดและมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ การดำเนินการตามขอกำหนดออกตาม

ความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คำสั่งศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) และคำสั่งจังหวัดเชียงราย 

เรื่องมาตรการปองกันการแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินโครงการโดย
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สามารถเขาดำเนินโครงการในพ้ืนท่ีได ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา โดยกิจกรรม ท่ี 1 การถายทอด

แนวทางการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง การจัดทำตนแบบสิ่งอำนวยความ

สะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคาชุมชน ไดดำเนินการเม่ือวันท่ี 18- 20 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หมูท่ี 8 บานหนองผำ ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย โดยมี คุณเสาวภา ออนตา

และคุณธนาภรณ วิปสสะ สถาปนิกวิชาชีพเปนวิทยากรกระบวนการ ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก กลุมสถาปนิก

คนใจบาน บริษัทใจบานสตูดิโอ จำกัด สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) คณะกรรมการเมือง     

เวียงสรวย และ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ในการดำเนินโครงการ โดยมีชางชุมชน กลุมชางงานไมไผและ      

จักสาน เขารวมกิจกรรม ประมาณ 30 คน  
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ภาพท่ี 1 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและ      

ภูมิสถาปตยกรรมท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอน        

โปงปูเฟอง การจัดทำตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคา

ชุมชน ระหวางวันท่ี 18- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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กิจกรรมท่ี 2 

การถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

กิจกรรมท่ี 3 

การถายทอดความรูเพ่ือแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรม

การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

รายละเอียด 

กิจกรรมท่ี 2 การถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน และกิจกรรมท่ี 3 การถายทอดความรูเพ่ือ

แปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว          

เชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน ไดดำเนินการระหวางวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ อาคาร

เอนกประสงค หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย จ. เชียงราย โดยมี คุณเฉลิมพล อารียเก้ือ

ตระกูล กรรมการบริหาร บริษัท อารีเฮิรบ จำกัด และ คุณภฤชฎา ศรีเหนี่ยง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน     

วาเบลลลาซ WABELLAS เปนวิทยากร ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก คณะกรรมการเมืองเวียงสรวย และ เทศบาล

ตำบลเวียงสรวย ในการดำเนินโครงการ โดยมีกลุมหมอยาสมุนไพรพ้ืนบานลานนา หมูท่ี 12 บานเดนภูเวียง 

และกลุมเกษตรกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบาน หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง จำนวน 36 คน เขารวมโครงการ  
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ภาพท่ี 2 แสดงการถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการโดยเฉพาะการนำ

สมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริม

สุขภาพในแหลงพุน้ำรอนและการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ระหวาง

วันท่ี 27- 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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กิจกรรมท่ี 4 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชนและการออกแบบมาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟอง

เพื่อใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

รายละเอียด 

กิจกรรมท่ี 4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชนและการออกแบบ     

มาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟองเพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว รวมท้ังการ

อบรมการถายภาพเพ่ือโฆษณาผลิตภัณฑและการจัดทำชองทางการขายผลิตภัณฑแบบออนไลน ไดดำเนินการ

ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารเอนกประสงค หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง ต. แมสรวย อ. แมสรวย 

จ. เชียงราย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตติยา เทพพิทักษ เปนวิทยากร และคุณชาลิณี สุวรรณวัฒน เปน

วิทยากรกระบวนการ ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก คณะกรรมการเมืองเวียงสรวย และ เทศบาลตำบลเวียงสรวย 

ในการดำเนินโครงการ โดยมีกลุมหมอยาสมุนไพรพ้ืนบานลานนา หมู ท่ี 12 บานเดนภูเวียง และกลุม

เกษตรกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบาน หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง จำนวน 36 คน เขารวมโครงการ 
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หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 

 

50 
 

 

  

 
 

 

ภาพท่ี 3 แสดงการถายทอดความรูดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชน

และการออกแบบมาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟองเพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ         

การทองเท่ียว รวมท้ังการอบรมการถายภาพเพ่ือโฆษณาผลิตภัณฑและการจัดทำชองทางการขายผลิตภัณฑ

แบบออนไลน ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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สรุปงบประมาณและคาใชจายในการดำเนินโครงการ ปที่ 2 (พ.ศ. 2564)  

กิจกรรมท่ี 1  

การถายทอดแนวทางการพัฒนาตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ี

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง การจัดทำ

ตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคาชุมชน ระหวางวันท่ี 

18- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   

 -  คาเบี้ยเลี้ยง                     4000 บาท 

 -  คาท่ีพัก                          7,200 บาท 

 -  คาน้ำมันเชื้อเพลิง            6,330 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน (จำนวน 31 คน x 132 บาท x 3 ม้ือ)        12,276 บาท 

3. คาอาหารวาง ( จำนวน 31 คน x 50 บาท x 5 ม้ือ)                7,750 บาท 

4. คาวัสดุ (ไมไผสำหรับกอสรางตนแบบรานคาชุมชน                                         22,504 บาท 

5. คาตอบแทนวิทยากร 

            -     คุณเสาวภา ออนตา 

            -     คุณธนาภรณ วิปสสะ                                         

12,000 บาท 

รวมเปนเงิน (เจ็ดหม่ืนสองพันหกสิบบาทถวน) 72,060 บาท 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 

การถายทอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวและบริการท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน ระหวางวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรมท่ี 3 

การถายทอดความรูเพ่ือแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรม

การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน ระหวางวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   

 -  คาเบี้ยเลี้ยง                     3,000 บาท 

 -  คาท่ีพัก                          5,100 บาท 

 -  คาน้ำมันเชื้อเพลิง            5,400 บาท 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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2. คาอาหารกลางวัน (จำนวน 35 คน x 132 บาท x 2 ม้ือ)        9,240 บาท 

3. คาอาหารวาง ( จำนวน 35 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ)                7,000 บาท 

4. คาวัสดุ (วัสดุเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรพ้ืนบาน)                                                     19,000 บาท 

5. คาตอบแทนวิทยากร 

            -     คุณเฉลิมพล อารียเก้ือตระกูล 

- คุณภฤชฎา ศรีเหนี่ยง 

12,000 บาท 

รวมเปนเงิน (หกหม่ืนเจ็ดรอยส่ีสิบบาทถวน) 60,740 บาท 

 

 

กิจกรรมท่ี 4 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตราสินคาชุมชนและการออกแบบมาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟอง

เพื่อใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 

1.  คาใชจาย / จางเหมา จัดทำตนแบบ ผลิตภัณฑชุมชน ตราสินคา   

ชุมชนและมาสคอตพุน้ำรอน 

25,000 บาท 

2. คาตอบแทนวิทยากร 

      -     ผศ. ดร. ตติยา เทพพิทักษ 

6,000 บาท 

รวมเปนเงิน (สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 31,000 บาท 
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เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด ปที ่2 (พ.ศ. 2564) 

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย  

เปาหมาย ผลดำเนินงาน 

1. จำนวนผูรับบริการ คน 90 162 

2. จำนวนเทคโนโลยีท่ีมีการถายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

    2.1 เทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาตนแบบรานคาชุมชน ปท่ีถายทอด  

         พ.ศ. 2564 

    2.2 เทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑทาง 

         การทองเท่ียวและบริการ ปท่ีถายทอด พ.ศ. 2564 

    2.3 เทคโนโลยี แนวทางการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและ 

          ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 

          เชิงสงเสริมสุขภาพ ปท่ีถายทอด พ.ศ. 2564 

    2.4 เทคโนโลยี การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การ 

         ออกแบบตราสินคาชุมชนและการออกแบบมาสคอตพุน้ำรอนเพ่ือ 

         ใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

         ปท่ีถายทอด พ.ศ. 2564 

เรื่อง 4 4 

  3. จำนวนผลิตภัณฑจากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด(ระบุช่ือผลิตภัณฑ)  

    3.1 ตนแบบรานคาชุมชน 

    3.2 ผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว (ลูกประคบสมุนไพร 

         ลานนา, น้ำมันนวดหญาเอ็นยืด, สบูไพล,) 

    3.3 ผลิตภัณฑชุมชน (ไขตมโปง, หนอไมตมโปง, สเปรยไพล)  

ผลิตภณัฑ 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีถายทอด (แตละ

เทคโนโลยีตามขอ 2) 

คน 30 30 

5. ประมาณการผูนำเทคโนโลยี/องคความรูไปใชประโยชน คน 90 90 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 90 

7. ประมาณการมลูคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน บาท ---_/ ---/ 

 

ผลผลิตของโครงการ ปที่ 1 (พ.ศ. 2563)  

ผลผลิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชีวั้ดเชิงคุณภาพ 

องค ค วาม รู เพื่ อพั ฒ น าต น แบ บ       

สิ่ งอำนวยความสะดวกทางการ

ทองเที่ยวและภูมิสถาปตยกรรมที่

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรมทองถ่ินในพื้นที่แหลง  

ผู เขา รับการอบรมมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการพัฒนาตนแบบ       

สิ่ งอำนวยความสะดวกทางการ

ทองเที่ยวและภูมิสถาปตยกรรมที่

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ชุมชนพุ น้ ำรอนสามารถนำองค

ความรูเก่ียวกับการพัฒนาตนแบบสิ่ง

อ ำน ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า งก า ร

ทองเที่ยวและภูมิสถาปตยกรรม/ 

รานคาชุมชนตนแบบ ไปประยุกต
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พุ น้ ำร อน โป งปู เฟ อ ง การจัดท ำ

ตนแบบสิ่ งอำนวยความสะดวก

ท า ง ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ                

ภูมิสถาปตยกรรม / ตนแบบรานคา

ชุมชน 

และวัฒนธรรมทองถ่ินในพื้นที่แหลง  

พุน้ ำรอนโป งปู เฟองและตนแบบ

รานคาชุมชน ไมนอยกวา 90%  

ใช ได เหมาะสม กับ คุณ ภาพและ

ศักยภาพของแหลงพุน้ำรอน  

องคความรู เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ

ทางการท องเที่ ยวและบ ริการที่

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพร

พื้นบานลานนาและผลผลิตทางการ

เกษตรในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพใน

แหลงพุน้ำรอน 

ผู เขา รับการอบรมมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ

ทางการท องเที่ ย วและบ ริการที่

เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพร

พื้นบานลานนาและผลผลิตทางการ

เกษตรในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพใน

แหลงพุน้ำรอนไมนอยกวา 90% และ

เกิดการรวมกลุมหมอยาสมุนไพร

พื้นบานไมนอยกวา 30 คน   

ชุมชนพุน้ำรอนมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑทางการ

ทองเที่ยวและบริการที่เหมาะสมกับ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน 

โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพื้นบาน

ลานนาและผลผลิตทางการเกษตรใน

พื้ น ที่ เพื่ อ ส ง เส ริม กิ จ ก รรม การ

ทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพไดถูก

หลักวิชาการ 

องคความ รู เพื่ อแปรรูปสมุน ไพร

พื้นบานลานนาและผลผลิตทางการ

เกษตรในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพใน

แหลงพุน้ำรอน 

ผู เขา รับการอบรมมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการแปรรูปสมุนไพร

พื้นบานลานนาและผลผลิตทางการ

เกษตรในพื้นที่เพื่อสงเสริมกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพใน

แหลงพุน้ำรอนไมนอยกวา 90% และ

เกิดการรวมกลุมหมอยาสมุนไพร

พื้นบานไมนอยกวา 30 คน   

ชุมชนพุน้ำรอนมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการแปรรูปสมุนไพรพื้นบาน

ลานนาและผลผลิตทางการเกษตรใน

พื้ น ที่ เพื่ อ ส ง เส ริม กิ จ ก รรม การ

ทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลง

พุน้ำรอนไดถูกหลักวิชาการ 

องคความรูเพื่อออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบตรา

สินคาชุมชนและการออกแบบมาส

คอตพุน้ำรอนโปงปูเฟองเพื่อใชในการ

สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

ผู เขารับการอบรมสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน และไดตราสินคา

ชุมชน มาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟอง

เพื่อใชในการสื่อสารการตลาดและ

การประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

ชุมชนพุ น้ ำร อนสาม ารถพั ฒ น า

ผลิตภัณฑชุมชน และไดตราสินคา

ชุมชน มาสคอตพุน้ำรอนโปงปูเฟอง

เพื่อใชในการสื่อสารการตลาดและ

การประชาสัมพันธการทองเที่ยวได  
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ผลลัพธชองโครงการ ปที่ 2 (พ.ศ. 2564) 

1. ชุมชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองและหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของสามารถนำองคความรูเก่ียวกับการพัฒนา

ตนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรม/ รานคาชุมชนตนแบบ ไป

ประยุกตใชไดเหมาะสมกับคุณภาพและศักยภาพของแหลงพุน้ำรอน  

2. ชุมชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองและหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของสามารถพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว

และบริการท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรพ้ืนบานลานนา

และผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพได 

3. ชุมชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองและหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของสามารถแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนา

และผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลง      

พุน้ำรอนได 

4. ชุมชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองสามารถพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และไดตราสินคาชุมชน มาสคอตพุน้ำรอน

โปงปูเฟองเพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวได 

 

แผนการดำเนินโครงการปที่ 3 (พ.ศ. 2565) 

 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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. การถายทอดแนวทางการพัฒนาการ

ตลาด การสรางภาพลักษณสถานที่การ

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสงเสริม

สุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและแหลง

ทองเที่ยวเชื่อมโยง 

            80,000 

2. การถายทอดองคความรูการตลาด

ออนไลน และการสื่อสารการตลาด 

ด ว ย  Digital Marketing / ก า ร

ถายทอดความรูการจัดทำสื่อออนไลน

เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและการ

ประชาสั มพั น ธการท อง เที่ ย ว เชิ ง

สงเสริมสุขภาพ 

            80,000 
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เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธและตัวช้ีวัด (ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563-2565)  

ผลผลิต 

ปท่ี 1 (2563)  

1. องคความรูทางวิทยาศาสตรแกชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา 

อุตุอุทกวิทยา เพ่ือการใชประโยชนพุน้ำรอนโปงปูเฟองอยางมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรชุมชน/ วิทยากรชุมชน ท่ีสามารถสื่อความหมายธรรมชาติ เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิง

สงเสริมสุขภาพ เชิงธรรมชาติและธรณีนิเวศ อาทิ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทก

วิทยา จำนวน 45 คน 

3. กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนโปงปูเฟองและเสนทางการทองเท่ียวเชื่อมโยง 

พุน้ำรอน / คูมือการสื่อความหมายธรรมชาติพุน้ำรอน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ/ กิจกรรม  

ปท่ี 2 (2564)  

1. ตนแบบการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ีสอดคลองกับฐาน

ทรัพยากรและชุมชนทองถ่ิน/ ตนแบบรานคาชุมชนท่ีไดมาตรฐาน 

2. ผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว / ผลิตภัณฑชุมชน/ การแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบานลานนาและ

ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในแหลงพุน้ำรอน 

จำนวน 3 ผลิตภัณฑ / เกิดการรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การแปรรูปสมุนไพรและผลิตผล

ทางการเกษตร จำนวน 30 คน  

3. ตราสินคาชุมชน/ มาสคอตพุน้ำรอนเพ่ือการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ 

 

 

3. การถายทอดแนวทางการจัดทำแผน

ธุรกิจชุมชน เพื่อรองรับการทองเที่ยว

เชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน โปงปูเฟอง

และแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง 

            80,000 

4. การถายทอดสรางเครือขายหมูบานพุ

น้ำรอนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับ

การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ อาทิ 

กลุมที่พัก Home Stay, กลุมผลิตภัณฑ

ชุมชน , กลุมสมุนไพรพื้นบาน/ การ

อบรมเตรียมความพรอมเพื่อขอรับการ

รับรองมาตรฐานทองเที่ยวไทย 

            60,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 60,000 80,000 80,000 80,000 300,000 
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ปท่ี 3 (2565)  

1. แผนการพัฒนาแหลงพุน้ำรอนโปงปูเฟอง เพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพโดยชุมชนท่ีครอบคลุม

มิติการพัฒนา บริหารจัดการและการพัฒนาสมรรถนะชุมชนเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงสงเสริม

สุขภาพ 

2. เครือขายหมูบาน/ วิสาหกิจชุมชน เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ เชิงธรรมชาติและ  

ธรณีนิเวศ / กลุมผูใหบริการ Home Stay / ผูใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3. แผนธุรกิจหมูบานและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน / การตลาด

ออนไลนสื่อเพ่ือการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธผาน Digital Marketing 

ผลลัพธ 

1. เครือขายบุคลากรชุมชน / วิทยากรชุมชน ท่ีสามารถนำองคความรูทางวิทยาศาสตรไปใชประโยชน

และรองรับการพัฒนาเพ่ือการทองเท่ียวเชิ งสงเสริมสุขภาพ เชิ งธรรมชาติและธรณีวิทยา          

จำนวน 30 คน  

2. เครือขายหมูบาน/ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ เชิงธรรมชาติและธรณีวิทยา 

จำนวน 2 เครือขาย 

3. การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ีสอดคลองกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนทองถ่ิน โดยชุมชน  

4. หมูบานนวัตกรรมตนแบบในการนำความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ            

เชิงธรรมชาติและธรณีวิทยา  

5. การขอรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทย  

ผลกระทบ 

1. เกิดการใชประโยชนจากพุน้ำรอนไดอยางสอดคลองกับศักยภาพและคุณภาพของพุน้ำรอนและสภาพ

พ้ืนท่ี 

2. เกิดแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ เชิงธรรมชาติและธรณีวิทยา ศักยภาพสูงแหงใหม ในพ้ืนท่ี            

อ. แมสรวย จ. เชียงราย ท่ีมีการพัฒนา บริหารจัดการและการพัฒนาสมรรถนะชุมชนดวย

วิทยาศาสตร 

3. เศรษฐกิจ สังคมในพ้ืนท่ีดีข้ึน เกิดการกระจายรายไดสูชุมชนโดยรอบพุน้ำรอนและแหลงทองเท่ียว

เชื่อมโยง จากกิจกรรมการทองเท่ียว การพัฒนาการตลาด การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ

ผาน Digital Marketing  

4. เกิดการจางงานในพ้ืนท่ี เกิดผูใหบริการการทองเท่ียว จากการพัฒนาพุน้ำรอนเปนแหลงทองเท่ียว  

เชิงสงเสริมสุขภาพ การขายผลิตภัณฑชุมชน และกิจกรรมการทองเท่ียวและบริการ รายไดเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 15 
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ตัวช้ีวัดโครงการ  

เศรษฐกิจ  

- กรณี เพ่ิมรายได 

โครงการหมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน จะเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมแก 

ชุมชนท้ัง 15 หมูบานของตำบลแมสรวย โดยเฉพาะ หมูท่ี 1 บานโปงปูเฟอง ท่ีมีจำนวนประชากร 635 คน 317  

ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก จะมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน      

โปงปูเฟอง รวมถึงรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑจากสมุนไพรพ้ืนบานลานนาโดยกลุมหมอยา 

สมุนไพรโดยประมาณการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีประมาณ 300 บาท/คน/วัน  

- กรณี ลดรายจาย 

โครงการหมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน จะสามารถลดรายจายดานงบประมาณใน

การดูแลรักษาพุน้ำรอน ซ่ึงในปจจุบันยังไมไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ จึงยัง

ไมเกิดรายไดจากการใชประโยชนพุน้ำรอน นอกจากนี้ยังสามารถลดรายจายของหนวยงานและชุมชนทองถ่ินในการ

วางแผนดานตางๆ เพ่ือพัฒนาพุน้ำรอนโปงปูเฟองเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพได  

สังคม  

โครงการหมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน จะกอใหเกิดการจางงานในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพและชวยสงผลใหชุมชนในพ้ืนท่ีเกิดการรวมกลุมเพ่ือผลิตและจำหนาย

ผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑสมุนไพรพ้ืนบานลานนาเพ่ือรองรับการกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพและ

การผลิตเชิงพาณิชยในอนาคต 

ส่ิงแวดลอม  

โครงการหมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน จะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพุน้ำรอนท่ีขาดการศึกษาและประเมินผลกระทบตอศักยภาพและคุณภาพของพุน้ำรอนได  

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ปท่ี 2 (2564)  

1. ผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียว จำนวน 3 ผลิตภัณฑ 

2. ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ / การรวมกลุมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การแปรรูปสมุนไพร

และผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 30 คน  

3. ตนแบบการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและภูมิสถาปตยกรรมท่ีสอดคลองกับฐาน

ทรัพยากรและชุมชนทองถ่ิน/ ตนแบบรานคาชุมชน จำนวน 1 ตนแบบ 

ปท่ี 3 (2565)  

1. เครือขายหมูบาน/ วิสาหกิจชุมชน เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอน  

2. แผนธุรกิจหมูบานและวิสาหกิจชุมชน 

3. แผนการตลาด การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 

4. การขอรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทย 



หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพพุน้ำรอนกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
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        (ผูชวยศาสตราจารยศุภกิจ ยิ้มสรวล) 
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