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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา มีวัตถุประสงค์1. เพ่ือ
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 2. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัด
ล้านนา ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary research) 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) 4) แบบเชิงปฏิบัติการ (Action research) และพ้ืนที่ในการวิจัยผู้วิจัยได้เลือก 8 
จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดในกลุ่ม
ของจังหวัดล้านนา, ตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว, ศิลปินในพื้นที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา, ตัวแทนเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย, ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว 

ผลการวิจัย พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว (Attraction) พบว่า ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะพ้ืนบ้านและพุทธศิลปกรรมใน
ล้านนา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Amenities) พบว่า มีบริการร้านค้า ร้านอาหารเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวการจัดสถานที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวมีเพียงพอ  ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibilities) พบว่า สภาพเส้นทางการเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย การแสดง
ข้อมูลการเดินทางในระบบออนไลน์มีความชัดเจน ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activities) พบว่า กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวสามารถก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งในแต่ละปี  และ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตนทางวัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว (Administration) พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ในการ
ก าหนดนโยบาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสให้ชุมชนหารายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยว  

รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา จากการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มจังหวัดล้านนา ได้พบศักยภาพของพ้ืนที่ที่สามารถน ามาสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วย
จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านส่งเสริม
การเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา เป็นพ้ืนที่พัฒนาและ
สร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา พ้ืนที่พัฒนาสินค้าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ทั้งนี้ จากการ
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Abstract 
 

Research on The development of artistic tourism routes of the Lanna Province There 
are objectives 1. To explore and collect information on tourist attractions that use local 
resources to create creative tourism attractions of the Lanna Group 2. To study the situation 
and potential of creative arts tourism of the Lanna Province 3. To develop a route pattern 
Tourism, Creative Arts of the Lanna Province Which is a research (Mixed Methods Research), 
which consists of 1) (Documentary research) 2) (Quantitative research) 3) (Qualitative 
research) 4) (Action research) and research areas The researcher has selected 8 provinces in 
the north, namely Lampang Province, Lamphun Province, Chiang Mai Province Chiang Rai 
Mae Hong Son, Phrae, Nan and Phayao provinces The main informant groups are tourists 
entering the provinces in the Lanna group, representatives of temples that are tourist 
attractions, artists in the area of the Lanna group, network representatives involved in the 
research, various operators. That connects tourism 
 The results of the research revealed that the creative arts tourism potential of Lanna 
Province (Attraction) found that the history of art Folk and Buddhist arts in Lanna such as 
painting, sculpture and architecture. Can reflect the uniqueness of Lanna (Amenities) found 
that there are shops The restaurant is sufficient to meet the needs of tourists. The seating 
arrangements for tourists are sufficient. (Accessibilities) found that the condition of the route 
to reach the tourist attraction is safe. The online travel information is clearly displayed 
(Activities) found that tourism activities can cause the inheritance of culture and traditions 
with frequent events each year. And tourism activities can reflect their cultural identity and 



 

(Administration) found that the participation between government agencies, private sectors, 
communities in policy-making. Tourism development development And creating 
opportunities for communities to earn income from tourism activities 
 The Creative Art Tourism Route of the Lanna Province From the survey and 
collection of tourist attractions that use local resources to create creative tourism 
destinations of the Lanna Group. Have found the potential of the area that can be used to 
create tourism routes It consists of Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phrae, Nan, 
Phayao, Mae Hong Son, which are outstanding in promoting learning, conservation and art 
creation of temples and communities in Lanna Province. It is a space for developing and 
creating creative arts in Lanna. Creative arts product development area in Lanna, from the 
exploration of the area and the introduction of guidelines for planning and organizing tour 
programs Enabling the creation of a creative art tourism route of the Lanna group of 16 
programs in 8 areas. 
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บทที่ ๑ 
 

บทน า 
 
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ไทยซึ่งสามารถยืนยันได้จากตัวเลขของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาถึง 24.64 ล้าน
คน สร้างรายได้กว่า 1.15 ล้านล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนถึง 138 ล้านคน ที่
สร้างรายได้ 705,500 ล้านบาท ในปี 25๖๒ ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็น
อุตสาหกรรมที่ส าคัญยิ่งต่อประเทศการ เติบโตของอุตสาหกรรมนี้ เป็นผลให้เกิดการลงทุนสร้างเม็ด
เงินในประเทศมากขึ้นนอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่ภายในประเทศแล้วยังสามารถสร้างงานสร้าง
อาชีพอีกหลายแขนงก่อให้เกิดการกระจายงานกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ต่างๆนับเป็นการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นอาจะกล่าวได้ว่า  อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาสังคมของประเทศไทยได้1 
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่สุดด้านการท่องเที่ยว แนวโน้ม
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางที่เพ่ิมความสามารถในการจับจ่ายใช้
สอยเพ่ือการท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ าที่ท าให้การเดินทางไปได้สะดวกด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง การเพ่ิมข้ึนของสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเพ่ิมขึ้น
ของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
นักท่องเที่ยวโดยตรงได้มากขึ้น ความต้องการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่สูงขึ้นท าให้หลาย
ประเทศได้พัฒนาสินค้า บริการ และเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท าให้มีกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวเติบโตใหม่มากมาย อีกทั้งหลาย
ประเทศหันมาเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวเพ่ือให้ส ามารถตอบรับความต้องการที่
หลากหลายได้2 การท่องเที่ยว (Tourism) นอกจากจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง (Travel) ทั้ง
ที่เป็นการแสวงหาความรู้ความบันเทิงหรืออ่ืนๆ ยังมีบทบาทและความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามที่ปรากฏอยู่ในทั่วภูมิภาคของโลกในปัจจุบัน ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น
ในทวีปยุโรป อเมริกา หรือออสเตรเลียและประเทศที่ก าลังพัฒนาในทวีปอัฟริกาและเอเชียที่รวมทั้ง
ประเทศไทยต่างก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญมากอันหนึ่งที่ได้น ามาช่วยพัฒนา
ประเทศและแก้ไขปัญหาความยากจนที่ส าคัญ เช่น จากการเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่

                                                           
1 ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด, รายงานสถิติการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาคเหนือ), (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๒), หน้า ๒๓ 

2 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2560-2564), พิมพ์ครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560), หน้า 
ง-จ 
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น ามาช่วยลดการขาดดุลการค้าการช าระเงินของประเทศ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่
ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งโดยตรงและต่อเนื่องตามมาอีกมากมายท าให้สามารถกระจายรายได้ไปสู่
ชุมชนในทุกระดับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดและเป็นอุตสาหกรรมการ
บริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยองค์กรการท่องเที่ยวโลกได้คาดการณ์ว่า ปี 2563 จะมี
นักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนมากกว่า 1,600 ล้านคนและมีรายได้จากการท่องเที่ยว
มากกว่า 100 ล้านล้านบาท3 

ภาคเหนือหรือล้านนาเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ ภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่
ราบสูง จึงส่งผลให้อุณหภูมิต่ าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนในประเทศ ภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมากมาย ควบคู่ไปกับเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
พ้ืนเมืองที่หลากหลาย และประเพณีท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษา
ถิ่นที่มีความหลากหลาย อาหารการกิน งานฝีมือ งานเทศกาล ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่ง ดงาม 
ขณะเดียวกันก็ถือได้ว่าในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและความทันสมัย มี
กิจกรรมที่หลากหลายอย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นการร่วมสัมผัสศิลปวัฒนธรรมประเพณี และศิลปะ
ร่วมสมัยที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ จากสถานการณ์การณ์ท่องเที่ยวของภาคเหนือ ในปี 
2560 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประมาณ 26 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้จากการสะพัดของเงินใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องกว่า 1.14 แสนล้านบาท ทั้งนี้มีการสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการที่มีอยู่แล้วให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการน าเสนอสินค้าท้องถิ่น และอาหาร 
เพ่ิมการท่องเที่ยวในวันธรรมดาขยายการท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง ภายใต้แนวคิด “แอ่วเหนือครั้งใหม่ 
ไม่เหมือนเดิม”4 

การท่องเที่ยวเชิงศิลปะก็เป็นการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากภาคเหนือมีทรัพยากร
ด้านต่างๆ อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติ ด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อมองถึงศิลปะ ภาคเหนือจะมี
ศิลปินอยู่เป็นจ านวนมากที่กระจายไปแต่ละจังหวัดในภาคเหนือและแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันจึง
ท าให้ในแต่ละจังหวัดในภาคเหนือเป็นสินค้า ในด้านการท่องเที่ยวเมืองเชิงศิลปะ หรือ The city of 
arts เป็นการส าเสนอในมิติของศิลปะอันทรงคุณค่าที่สามารถผสมผสานเข้ากับสภาพทางสังคม
ตลอดจนเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้างบริบทความ
เป็นเมืองแห่งศิลปะ น าเสนอต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผ่านการท่องเที่ยว
ลักษณะของการท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากบริบทของศิลปะก็คือการน าเสนอความเป็นชีวิตที่มีมิติ ผ่าน
การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้ การเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะของศิลปินทั้งที่มีผลงานหรือเป็นการบอก
เล่าผ่านการใช้ชีวิต  

                                                           
3 นิจิรา คลังสมบัต,ิ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนจังหวัด

อุดรธาน,ี (คณะวิทยาศษสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), หน้า 15. 
4 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, เท่ียวเหนือสะพักแสนล้าน ต้ังเป้าปี 61 โตเพ่ิม 8.7%, ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 3, 

319 วันท่ี 3-6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย 
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ 
จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา5 ปี 2562 พบว่า  

 
จังหวัด จ านวนนักท่องเที่ยว/คน/ปี 

จังหวัดล าปาง  3,304,883 
จังหวัดล าพูน 1,332,887 
จังหวัดเชียงใหม่ 10,863,150 
จังหวัดเชียงราย 3,676,497 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 392,751 
จังหวัดแพร่  788,888 
จังหวัดน่าน 978,90 
จังหวัดพะเยา 201,739 

รวม 20,560,795 
 

ตารางท่ี 1.1: จ านวนนักท่องเที่ยว/คน/ปี ในแต่ละจังหวัดภาคเหนือ 
 

เมื่อวิเคราะห์สถิติจ านวน ๘ จังหวัด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามา
ท่องเที่ยวจ านวน 20,560,795 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่มาก เมื่อวิเคราะห์ถึงงบประมาณที่นักท่องเที่ยว
ใช้ในการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินจ านวนมหาศาล
หมุนเวียนภายในภาคเหนือของประเทศไทย ดังข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า 
1,071,342.10 ล้านบาท6 

นอกจากนั้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลายหน่วยงานของไทยก าลังให้ความส าคัญอย่างมากใน 
ปัจจุบัน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
พัฒนาต่อ ยอดจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวมีส่วน ร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น
ป้อนสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความ ต้องการของนักท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผล
ต่อนักท่องเที่ยว และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมถิ่น นั้นๆ รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

                                                           
5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศ ปี 2561 (จ าแนวตามภูมภิาคและ

จังหวัด) (Demestic Tourism Statistics Q1-Q4 (Classify by region and province)) สืบค้นเมื่อวันท่ี 9 
มีนาคม 2563 จากเว็บไซต์ https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=531 

6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศ ปี 2561 (จ าแนวตามภูมภิาคและ
จังหวัด) (Demestic Tourism Statistics Q1-Q4 (Classify by region and province)) สืบค้นเมื่อวันท่ี 9 
มีนาคม 2563 จากเว็บไซต์ https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=531 

https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=531
https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=531
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ทางการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนน ามาสู่ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
การสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นและเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับ นักท่องเที่ยวตลอดจนเกิดการผลิตสินค้า
ท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระจายได้ให้ชุมชนจากที่ได้กล่าวมานั้นรูปแบบของ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี้
สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่การท่องเที่ยวได้ เพราะสามารถสร้างความสมดุลทั้ง 3 ส่วน คือด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว  เมื่อ
เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สามารถรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ตน รวมทั้งยังคงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไว้ได้อีกด้วย7  
  กลุ่มจังหวัดล้านนาเป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่เป็นพ้ืนที่มีทุนทางสังคมในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ และให้ความสนใจในการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ อัน
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี
เป้าประสงค์ร่วมกันคือ 1. เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 2. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 3. เพ่ิมยอด
จ าหน่ายสินค้า OTOP 4. เพ่ิมมูลค่าการส่งออกของสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ 5. ฟ้ืนฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 6. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในส่วนของเป้าประสงค์ที่ 2 
การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นเป้าประสงค์ส าคัญหนึ่งในการส่งเสริมการใช้ทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดล้านนามาเป็นปัจจัยเสริมในการสร้างความโดดเด่นและความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถน าไปสู่การเสริมสร้างการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการด าเนินการในรูปแบบของ
เครือข่ายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดล้านนาในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเมืองศิลปะเชิง
สร้างสรรค์  

จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงโอกาสของการเพ่ิมทางเลือกด้านการท่องเที่ยว 
จึงสนใจที่จะส ารวจและรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มบ้านนา วิเคราะห์ถึง
สถานการณ์และศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
แต่ละแห่งในด้านต่างๆ เช่น สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการท่องเที่ยว น ามาซึ่งการ
วิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลอดของการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือน าข้อมูลมา
พัฒนาเป็นรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนา
ต่อไป 
 
1.2 .วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 ๑.๒.๑. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

                                                           
7 ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และปิยพรรณ กลั่นกลิ่น, สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือ

ตอนบน, รายงานวิจัย, (ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔), หน้า ๒. 
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 ๑.๒.๒. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 
 ๑.๒.๓. เพ่ือพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 
๑.๓. ปัญหาการวิจัย 
 ๑.๓.๑. แหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนามีกี่แห่งในแต่ละจังหวัด และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้หรือไม่ 
 ๑.๓.๒. ศักยภาพการพัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์ลงสู่สินค้าชุมชนของของกลุ่มจังหวัดล้านนา
เป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๓. รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาเป็นอย่างไร 
 
1.๔. ขอบเขตของการวิจัย 

  ๑.๓.๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ผู้วิจัยจะศึกษาเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ซึ่งผู้วิจัยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่หลัก คือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
กลุ่มท่ี 2 พ้ืนที่สร้างสรรค์ คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ กลุ่มที่ 3 กลุ่มท าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งท่องเที่ยว และกลุ่มที่ ๔ กลุ่มเครือข่ายบ้านศิลปิน 
   ๒) ศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา ผู้วิจัยได้ส ารวจและรวมรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม แล้วน าข้อมูล
แต่ละแหล่งมาศึกษาสภาพการณ์ความเป็นไปได้ของแต่ละที่และประเมินศักยภาพท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว 
   ๓) ศึกษาศึกษาการน าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ลงสู่สินค้าชุมชนของของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา และท าการประเมินศักยภาพกลุ่มที่ผลิตสินค้าและเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ ยวเชิง
ศิลปะ 
   ๔) ข้อมูลต่างๆ ที่น ามาซึ่งการพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 
  ๑.๓.๒. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
   พ้ืนที่ในการวิจัยผู้วิจัยได้เลือก 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา แต่
ละจังหวัดจะมีงานศิลปะท่ีผสมผสานเข้ากับบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับศิลปินใน
พ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
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   กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่หลัก คือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
เช่น   
   กลุ่มท่ี 2 พ้ืนที่สร้างสรรค์ คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม่  
   กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท าผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว  
   กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มเครือข่ายบ้านศิลปิน 
 
  ๑.๓.๓. ขอบเขตด้านประชากร 
   กลุ่มตัวอย่าง (ปริมาณ) 

1) นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดในกลุ่มของจังหวัดล้านนา เปิดตาราง Krejcie 
and Morgan8 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่า 
400 คน  
   กลุ่มตัวอย่าง (คุณภาพ) 
  ๑) ตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 15 รูป/คน  

2) ศิลปินในพื้นที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา จังหวัดละ จ านวน 10 คน 
3) ตัวแทนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จังหวัดละ จ านวน 20 คน 
4) ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว จ านวน 15 คน 

 
 ๑.๓.๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
 
1.๕. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความ
สนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
ใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพ่ิมเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละ
ยุคสมัย 

เส้นทางการท่องเที่ยว หมายถึง แนวทางการสัญจรที่ก าหนดขึ้นส าหรับการเดินทางหรือการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถพบเห็นหรือเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่
ก าหนดขึ้นส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งเส้นทางที่เกิดขึ้นจากความนิยมของนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการโดยอัตโนมัติ หรือเส้นทางสัญจรปกติที่เข้าถึงแหล่งเป้าหมายได้ ตลอดทั้งเส้นทางที่
ก าหนดขึ้นมาใหม่ตามศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

ศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ศักยภาพ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ๒) ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ๓) ด้านความพร้อมที่พักส าหรับบริหาร
นักท่องเที่ยว ๔) ด้านความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ๕) ด้านการก าหนดจ านวน

                                                           
8 บุญชม  ศรีสะอาด. การวจิัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี  7. (กรุงเทพมหานคร: สุวีรยิาสาส์น, 2545). 
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นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ และ ๖) ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง พ้ืนที่แต่ละจังหวัดในล้านนาเกิดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 
แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นี้ยังมีการพัฒนารูปแบบ และอัตลักษณ์ได้อย่างมากมาย ตามความนิยมของคน
ในแต่ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  

เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง พ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดล้านนา ที่ได้น าเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่
ไม่เคยมีมาก่อน หรือการผสมผสานระหว่างของเดิมกับของใหม่ และมีอัตลักษณ์ทางศิลปะของตนเอง  
ในทางศิลปะสามารถกระท าโดยการน าวิธีจัดรูปแบบองค์ประกอบศิลปะโดยใช้ทัศนะธาตุ เช่น เส้น สี 
น้ าหนัก พ้ืนผิว รูปร่าง รูปทรง เป็นสื่อในการถ่ายทอด และผ่านเทคนิคต่างๆ ในทางจิตรกรรมอาจใช้ 
ดินสอสี สีน้ ามัน สีน้ า สีอะครายลิค สีฝุ่น หรือเทคนิคผสม เป็นต้น ภายใต้กระบวนการสร้างสรรค์ 
สามารถแสดงออกได้หลายวิธี ได้แก่ การสร้างสรรค์แบบรูปธรรม (Realistic)  การสร้างสรรค์กึ่ง
นามธรรม (Semi Abstract) การสร้างสรรค์นามธรรม (Abstract) น าไปสู่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท ากิจกรรมร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันเป็นการกระจาย
รายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
การควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามกรอบ
และลักษณะแห่งการท่องเที่ยวในทุกระดับ ระดับนโยบาย ระดับแผนงานหรือโครงการ ระดับปฏิบัติ 
และระดับการประเมินผล   

กลุ่มจังหวัดล้านนา  หมายถึง  เครือข่ายเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา  ประกอบด้วย เครือข่าย ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แพร่ 
น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน   
 
๑.๖. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

พืน้ที่ ศิลปะ 
  

ศิลปิน 
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กระบวนการท างานด้วยวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

1. เก็บรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูล 
- ท าชุดข้อมูล 
- ท าแผนท่ีวัฒนธรรม 
2. พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว 
- สนทนากลุ่มเพื่อหาประเด็น
เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค ์
- สอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ จ านวน 4 
จังหวัด 

 

1. พัฒนาสู่เศรษฐกิจชมุชน 

- น าศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ลงสู่

สินค้าชุมชน โดยผ่านวิชาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบการต่างๆ 

เช่น  

- การออกแบบบรรจุภณัฑ/์  

Product ของชุมชน 
- ผลิตสินค้าของชุมชน เช่น 
ภาพวาด หัตถกรรม งานปั้นงาน
ไม้ ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เสื้อ/
กระเป๋าฯลฯ  
 

 

1. ศิลปินในพื้นที่  
- บ้านศิลปิน 
- Gallery 
- งานแสดงศิลปะ  
- Art village  
 

เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา 
- เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- นวัตกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในล้านนา 
- สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
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1.๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๗.๑ ได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๑.๗.๒ เกิดการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๑.๗.๓ เกิดการส่งเสริมการน าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ลงสู่สินค้าชุมชนของของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา  
 ๑.๗.๔ ได้รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  
 



บทที่ ๒ 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๒.๑. แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ 
๒.๒. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
๒.๓. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
๒.๔. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายการท่องเที่ยว 
๒.๕. แนวคิดเก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรม 
๒.๖. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
๒.๙. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑๐. กรอบแนวความคิด 

 
๒.๑. แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ 

๒.๑.๑. แนวคิดการสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri) 
มาจิสึคุริ [Machizukuri] เป็นคําภาษาญี่ปุุนที่ผสมกันระหว่าง Machi หมายถึง เมือง และ 

Tsukuri หมายถึง การทําด้วยมือ การสร้าง9 แปลเป็นไทยได้ว่า การปลูกชุมชน, สร้างบ้านแปลงเมือง 
หรือ การสรรค์สร้างเมือง คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวโดยมีการร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ
ที่หลากหลาย และเป็นการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมชีวิตชีวาและเสน่ห์ของเมือง บนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แนวคิดนี้เป็นการอาศัยกําลังของคนในท้องถิ่นในการพัฒนา
เป็นสําคัญ คนในท้องถิ่นจึงสามารถสร้างความเป็นท้องถิ่นออกมาได้อย่างเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในท้องถิ่น สามารถเรียกเป็นคําสั้นๆ ว่า “ปรัชญาการสร้างเมือง”หมายถึง 
โครงการสร้างเมืองที่พยายามให้ประชาชนมีจิตสํานึกต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ และให้ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองได้ด้วยตัวเอง เพ่ือร่วมกันสร้างชุมชนที่น่าอยู่ มี
ชีวิตชีวาและมีเสน่ห์ ตามแบบฉบับที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง10  

Akira Tamura (machizukuri no hassou. ๑๙๘๗) ได้กล่าวถึงท่ีมาการสร้างเมือง ไว้ใน
หนังสือ machizukuri no hassou ว่า หลังจากการฟ้ืนฟูประเทศหลังสงคราม ญี่ปุุนกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่เวทีโลก จึงเกิดกระแสการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขยายไปทั่วประเทศ ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุุนตกอยู่ท่ามกลางกระแสการพัฒนาให้

                                           
9 ณัฐกานต์ กันธิ, มะจิสุครุิ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๕๕), 
หน้า ๔. 

10 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 



๑๑ 
 

กลายเป็นเมือง แต่กลับเกิดปัญหามลพิษ และปัญหาด้านความสัมพันธ์ของการพัฒนากับประชาชนใน
ท้องถิ่น เนื่องจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องแต่ละองค์กรนั้นมีวิธีการที่เป็นแบบแผนเดียวกันทั้ง
ประเทศ การบริหารจัดการตนเองในท้องถิ่นนั้นจึงไม่หลุดจากการบริหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิมและขาด
ความเป็นอิสระในด้านธุรกิจก็เช่นกัน กิจการธุรกิจต่างๆนั้นมุ่งเน้นสร้างโรงงานเพียงเท่านั้น และเห็น
ว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องขององค์กรในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเองก็ไม่ให้ความสนใจในการ
อนุรักษ์ท้องถิ่นหรือพัฒนาท้องถิ่น 

กล่าวได้ว่า มาจิสึคุริ [Machizukuri] เป็นคําที่ได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในวงการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมือง รวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์ย่านในประเทศญี่ปุุนตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง และเป็นคําที่พูดถึงเรื่อยมากระทั่งถึงปัจจุบัน แต่แท้ที่จริง ขอบเขตของคํานี้มีมากกว่าแค่การ
อนุรักษ์มรดกที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา หรือภูมิทัศน์เมือง แต่รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้และส่งเสริมคุณค่าของย่านชุมชน ไม่ว่าจะเป็นมรดกที่จับต้องได้และมรดกที่จับต้องไม่ได้ ทั้งยัง
สามารถสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อีกด้วย ภายใต้พ้ืนฐานของความมีส่วนร่วม
ระหว่างคนในย่านและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น ภาครัฐ , เอกชน, นักวิชาการ และ
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการสร้างข้อตกลงร่วมกันในระดับชุมชน ทั้งนี้ หัวใจของภูมิทัศน์เมืองเกียวโต 
ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่มองเห็นได้เพียงสายตา แต่ยังรวมไปถึงความกลมกลืนของการเข้าถึงด้วยประสาท
สัมผัสทั้งห้า ประกอบกับเบื้องหลังประวัติศาสตร์อันยาวนานที่หลอมรวมกับความนึกคิดของผู้คน 
ก่อให้เกิดเป็นตระหนักรู้เพื่อปกปักรักษา และส่งต่อสืบทอดความเป็นมาประวัติศาสตร์เมืองได้ต่อไป 

 
๒.๑.๒. ความเป็นมาของการสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri) 
การสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri] อุซุคิ โมริโอะ (๒๐๐๔) กล่าวไว้ว่าตาม

ข้อบัญญัติแผนการพัฒนาเขตเมืองโตเกียว ในปี ค.ศ.๑๘๘๘ ทําให้โครงการพัฒนาเมืองใหญ่สมัยใหม่
ของประเทศญี่ปุุนได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากคําสั่งก่อนหน้านี้ของเอโดะ รัฐบาลเมจิบังคับ
ได้ใช้แผนพัฒนาเขตเมืองโตเกียวให้เป็นแผนงานระดับชาติ โดยใช้แผนการปรับปรุงการสร้างเมืองของ
ประเทศมหาอํานาจทางฝั่งตะวันตก (ยุโรป-อเมริกา) มาเป็นต้นแบบหลังจากนั้น แม้ว่าปัจจุบันจะผ่าน
การแก้ไขกฎหมายมามากมาย อย่างไรก็ตาม แต่กรอบที่มีรากฐานมาจากแผนนี้ ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจาก
เดิมมากนัก ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. ๑๙๕๐ เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและรัฐบาลก็เริ่มชัดเจนขึ้น เกิดการประท้วงโดยประชาชนในพ้ืนที่ 
ต่อต้านแผนการปรับปรุงถนนใหญ่ในการพัฒนาเมืองใหญ่ หรือ แผนการจัดแบ่งสรรที่ดิน และเริ่มมี
การจัดกิจกรรมของพลเมืองระดับรากหญ้า (สามัญชน) ซึ่งเปูาหมายของกิจกรรมเหล่านี้ คือ การมุ่ง
อนุรักษ์เมืองทางประวัติศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ในปี ค.ศ.๑๙๕๒ มีการกล่าวถึงเรื่อง Machitsukuri โดย
ประชาชนในนิตยสาร “ปัญหาของเมืองใหญ่” เป็นครั้งแรก จะเห็นได้ว่า เริ่มมีหลักฐานการสร้างเมือง
แบบ Machitsukuri  มาตั้งแต่ก่อนช่วงประมาณต้นปี ๑๙๗๐ โดยกลุ่มพ่อค้าและชาวบ้านในย่าน
นิเนนซากะและพ้ืนที่ใกล้เคียงซันเนนซากะแห่งเกียวโตที่เริ่มรวมตัวกันเรียกร้องรัฐบาลเพราะเกรงกลัว
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนายทุนและชาวต่างชาติที่เข้ามาทําลายคุณค่าอันยาวนานของ
ย่าน ในขณะเดียวกันทางด้านวิชาการก็มีการสํารวจเชิงพ้ืนที่เพ่ือหาอัตลักษณ์ด้านคุณค่าอาคาร
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สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ที่พบในอาคารในย่านเดิม ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ ได้รับอิทธิพลของ
วิวัฒนาการและกระแสพัฒนางานอนุรักษ์ในระดับนานาชาติอีกด้วย เช่น  Civic Amenities Act 
ของสหราชอาณาจักรในปี ๑๙๖๗ ที่ได้กําหนดการขึ้นทะเบียนที่มีผลทางกฎหมายของกลุ่มอาคารที่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรม โดยตั้งให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ 

ในปี ๑๙๗๒ มีการสถาปนากฎหมายภูมิทัศน์ของเมืองเกียวโตซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรก
ของประเทศที่ตราบัญญัติขึ้นโดยกําหนดขอบเขตของการอนุรักษ์ในพ้ืนที่เขตเมืองเกียวโต คือกําหนด
เขตภูมิทัศน์ที่สวยงาม, กําหนดเขตอนุรักษ์พิเศษทางประวัติศาสตร์ 

ต่อมาในปี ๑๙๗๕ ได้มีการแก้ไขกฎหมายอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (ค.ศ.๑๙๕๐) 
โดยเพ่ิมเติมพ้ืนที่อนุรักษ์ขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่า "ย่านอนุรักษ์อาคารดั้งเดิม" ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญของรัฐบาลที่พยายามขยายขอบเขตมรดกทางวัฒนธรรม วัด ศาลเจ้า ปราสาทโบราณ เมืองเก่า 
มาสู่ที่มีอาคารบ้านเรือนของประชาชน 

ดังนั้น ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๖๐-๑๙๗๐ บรรดาหัวหน้าผู้นําฝุายปฏิรูปจากโตเกียว, เกียวโต, 
โยโกฮาม่า, และที่อ่ืนๆ เป็นจํานวนมาก ไม่ใช้คําว่า“แผนการพัฒนาเมืองใหญ่” แต่เริ่มใช้คําว่า 
Machitsukuri แทน เพ่ือต้องการให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการสร้าง
แผนพัฒนาเมืองครั้งนี้ และแสดงถึงการพ่ึงพาคนในเมืองมากขึ้น ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๘๐ 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้มีการริเริ่มเอา Machitsukuri มาพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นของ
ประเทศญี่ปุุน จนปัจจุบัน Machitsukuri ถูกประเมินในระดับสากล ที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “การ
สร้างเมืองแบบญี่ปุุน” 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒.๑: ย่านนิเนนซากะภายใต้กฎย่านอนุรักษ์อาคารดั้งเดิมของญี่ปุุน, เกียวโต 
 

ลักษณะของย่านอนุรักษ์อาคารดั้งเดิมนี้ คือเป็นพื้นที่ท่ีมีการพัฒนามาแต่โบราณ ส่วนใหญ่
เป็นย่านถนนการค้า หรือย่านที่อยู่อาศัยดั้งเดิมมีอาคารคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแบบพ้ืนถิ่น ซึ่งข้อ
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แตกต่างจากมรดกโลกทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่มีประชาชนยังอาศัยและทําการค้าอยู่ ทําให้ย่านดังกล่าว
เกิดการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา 

อาคารอนุรักษ์ชุดแรกเป็นอาคารที่ใช้เพ่ือการค้าและพักอาศัยลักษณะคล้ายเรือนแถวไม้
ในบ้านเรา เรียกว่า ‘มะจิยะ’ โดยพ้ืนที่อาคารในนิเนนซากะ ซันเนนซากะ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
พ้ืนที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ในเป็นพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของญี่ปุุน นับเป็นครั้งแรกที่เสียง
เรียกร้องจากคนในชุมชนได้สร้างให้ เกิดผลทางกฎหมายที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์ย่านสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และยังเป็นโมเดลแรกของการสรรค์สร้าง ปลูกชุมชนที่ส่งผลต่อย่านประวัติศาสตร์จน
เกิดเป็นกระแส Little Kyoto ไปทั่วประเทศ 
 

๒.๑.๓. แนวทางการสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri) 
สภาเทศบาลเมืองเกียวโตกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไว้หลักๆ คือ การอนุรักษ์สร้าง

เมืองให้มีชีวิตชีวา, การสร้างสรรค์ให้เกิดการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดพ้ืนที่ธรรมชาติและ
คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง และการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเมืองเก่ากับย่านธุรกิจ 
โดยมีกฎหมายข้อบังคับท่ีใช้ในการควบคุมพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด 

แนวนโยบายทางวัฒนธรรมเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุุน จึงมีหลักสําคัญในการอนุรักษ์ 
ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการตลาดเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มุ่งเน้นไปที่การให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เพราะนั่น
คือหัวใจหลักที่เป็นเสน่ห์และจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สําคัญของเมือง เกิดเป็นกระแสเที่ยวกันแบบ
ลึกซึ้งมากกว่าการแค่ไปถึงสถานที่แล้วถ่ายรูป เป็นรูปแบบการเรียนรู้เรื่องราวของสถานที่และซึมซับ
บรรยากาศนานมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุุนมีความสนใจและรับรู้การอนุรักษ์สูงขึ้น เนื่องจาก
ต้องการสัมผัสบรรยากาศหรือวิถีชีวิตในชุมชนสูงขึ้นเช่นกัน 

พลังของประชาชนและชุมชน มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการที่จะฟ้ืนฟูเมืองเก่า 
เพ่ิมเติมจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นในช่วงปลายยุค ๙๐ ได้มีการสํารวจบ้านในเขตเมืองเกียวโตจํานวน
กว่า ๒๘,๐๐๐ หลัง ผ่านอาสาสมัครจากนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความคิดที่ต้องการจะอนุรักษ์บ้าน
เก่า ร้านค้าเก่า และอาคารเก่าแบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ทํามาจากไม้ หลังจากนั้นก็มีการสํารวจ
ความเห็นของประชาชนที่มีต่ออาคารเก่า โดยพบว่าประชาชนกว่า ๘๐% อยากให้ลดความสูงของ
อาคารเพราะไปบดบังบ้านเก่า จึงมีความพยายามที่จะฟ้ืนฟูบ้านเก่าโดยจัดเป็นห้องพักแบบญี่ปุุนเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีคนจํานวนมากสนใจบ้านไม้เหล่านี้ 

นอกจากนี้ การเปิดบ้านเป็นแหล่งวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวมาลองฝึกทํางานฝีมือก็
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก เท่ากับว่าบ้านเก่าเหล่านี้สามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ 
ในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์สนับสนุนการใช้พื้นที่บ้านเก่าเพ่ิมขึ้น ภายใต้กฎของย่านที่มีการควบคุมทั้งสี 
ความสูง และรูปแบบอาคาร หรือแม้กระทั่งการควบคุมสีของแสงในพ้ืนที่เพ่ือแสดงภูมิทัศน์เมือง 
(Townscape) และยังได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาลอีกด้วย 

แนวโน้มการท่องเที่ยวเกียวโตในลักษณะดังกล่าวทําให้เกิดรายได้นอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนจากท้องถิ่นและจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว โดยนําเม็ดเงินวนมาใช้อนุรักษ์อาคารเก่าอีกทีหนึ่ง 
แทนที่เอาไปใช้ในการขยายถนน และการพัฒนาความเจริญด้านอ่ืน ๆ ของเมือง 
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ฉะนั้นการท่องเที่ยวจะต้องให้ความสําคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการวาง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง และนําธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมมาล้อมรอบ ผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น
อีกด้วย ที่สําคัญคือยังสามารถส่งต่อวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

สังเกตได้ว่าแรงกระตุ้นจากชาวชุมชนได้ส่งเสียงไปถึงรัฐบาล บวกกับความร่วมมือกันจาก
ทุกภาคส่วนในเกียวโต ก่อให้เกิดเป็นกระแสมาจิสึคุริในระดับประเทศได้สําเร็จ ปัจจุบันรูปแบบนี้ยัง
เป็นการปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจให้คนรุ่นหลังได้รักและหวงแหนในถิ่นฐานของตนเอง คงไว้ซึ่ง
ภาพลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถอยู่ร่วมกับรูปแบบชีวิตใหม่ๆ ของ
เมืองได้เป็นอย่างดี 

ในหนังสือ machizukuri no hassou ได้สรุปวิธีการสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ 
(machizukuri) ว่า มีอยู่ ๓ วิธีหลักท่ีควรใช้ร่วมกัน ได้แก่ 

๑. วิธีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับธรรมชาติ คือ การ “สร้าง” ในด้านที่สัมพันธ์กับลักษณะ
ทางธรณีวิทยา สภาพอากาศ สิ่งมีชีวิต รวมไปถึง การสร้างทางโยธา ทางสถาปัตยกรรม ไฟฟูา หรือ
เครื่องจักร กลุ่มนี้ เป็นด้านกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. วิธีการที่สัมพันธ์กับสํานึกของสังคมหรือแบบแผนการใช้ชีวิต วิธีการจัดการ โครงสร้าง
สังคมเศรษฐกิจ โครงสร้างการบริหาร ระบบต่าง ๆ กลุ่มนี้ เป็นด้านสังคมวัฒนธรรม และงานบริหาร
จัดการ 

๓. วิธีที่สัมพันธ์กับจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ประสาทสัมผัสของมนุษย์ เช่น ความงาม 
ความสนุก ความอบอุ่นหรือความสงบ เป็นต้น กลุ่มนี้ เป็นด้านศิลปะ 

สามกลุ่มนี้แบ่งตามวิชาเฉพาะ และยังสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายแขนง ดังนั้น 
กุญแจสําคัญของการสร้างเมืองคือ การให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางวิชาการทั้ง
สามสาขานี้ในแขนงต่างๆ และมีความรู้เฉพาะท้องถิ่น ให้มาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น โดยในงานวิจัยนี้จะ
ศึกษาการสร้างเมืองภายในเมืองเชียงใหม่ ลําพูน น่าน โดยมุ่งเน้นที่การสร้างเมืองด้วยศิลปะร่วมสมัย 
เพ่ือวิเคราะห์ว่าง ๓ เมือง จะนําหลักการสร้างเมืองใดมาใช้บ้างและสัมพันธ์กับศิลปะร่วมสมัยอย่างไร 

 
๒.๑.๔. โครงการศิลปะ (Art Project) ในการสร้างเมือง 
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะมีนโยบายหรือแนวคิดย่อยที่แตกต่างกันไปตามความแตกต่างทาง

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์แต่ละท้องถิ่น หลายท้องถิ่นในประเทศญี่ปุุนได้หันมาพัฒนาท้องถิ่นโดย
เจาะจงในด้านศิลปะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างโครงการศิลปะ (Art Project) 

จากงานสัมมนาหัวข้อ “ความคิดเก่ียวกับอนาคตของการสร้างเมืองกับศิลปะ” เมื่อวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ปีค.ศ. ๒๐๑๔ Hayashi Akio ผู้เป็นวิทยากรได้กล่าวถึงโครงการศิลปะ (Art Project) ว่า
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะของแต่ละท้องถิ่นที่มุ่งใช้ศิลปะสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาในช่วงปี ค.ศ.๑๙๙๐ 
เป็นต้นมา และได้กล่าวถึง หลักการของโครงการศิลปะว่า คือการมุ่งเน้นกระบวนการและเปิดให้
สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผู้ดาเนินโครงการที่หลากหลาย และ
ดําเนินการด้วยความร่วมมือจากหลายองค์กร ได้แก่ ศิลปิน (Artist), ผู้กํากับหรือผู้อานวยการผลิต 
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(Director), ผู้ผลิต (Producer), องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, NPO หรือ 
องค์กรไม่แสวงผลกําไร (Nonprofit Organization), มหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวอย่างของโครงการศิลปะในท้องถิ่นของประเทศญี่ปุุน 
๑. โครงการ FUKIAGE WONDER MAP เมือง Fukiage จังหวัด Kagoshima เริ่มขึ้นเมื่อ 

ปี ค.ศ.๒๐๐๙ และจัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยจะมีศิลปินจากทั่วประเทศมารวมตัวกันที่เมืองนี้และ
ร่วมกันทากิจกรรมต่าง ๆ กับชาวเมือง Fukiage และยังมีการตีพิมพ์หนังสือนาเที่ยว “Fukiage 
Wonder Map” เพ่ือประชาสัมพันธ์เมืองอีกด้วย 

๒. Osaka Canvas Project เมือง Osaka เป็นกิจกรรมที่จัดให้มองว่า เมืองทั้งหมดคือ 
ผ้าใบ โดยการให้ศิลปินแสดงผลงานผ่านเมือง  

๓. Hiroshima Art Project จังหวัด Hiroshima เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
การศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นที่ศิลปะร่วมสมัย โดยมีความคิด
เรื่องการออกแบบสร้างสรรค์พ้ืนที่ภายในเมืองด้วยการจัดนิทรรศการ , event, workshop หรือการ
จัดการบรรยาย  

๔. Toride Art Project เมือง Toride จังหวัด Ibaraki ด้วยความร่วมมือของชาวเมืองกับ
มหาวิทยาลัย Tokyo University of the Arts มีทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติและมี
โปรแกรมสาหรับเด็กปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มี “กลุ่มอาคารที่มีศิลปะ” และ “เกษตร
ครึ่งหนึ่งศิลปะครึ่งหนึ่ง”  

๕. MAIZURU RB Art Project เป็นโครงการสร้างเมืองโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมที่นามาสู่
เครือข่ายและวิถีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ของชาวเมือง ซึ่งเกิดจากชีวิตที่ผสมผสานกับรากฐานทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และลักษณะทางภูมิศาสตร์ การมองทรัพยากรท้องถิ่นในมุมใหม่ และ
การร่วมมือขององค์กร NPO กับเมือง Maizuru ใน Kyoto 

๖. Beppu Project จากรายงาน “ศิลปะร่วมสมัยกับการกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่น” ได้
กล่าวถึงการสร้างเมืองด้วยศิลปะร่วมสมัยของเมือง Beppu โดยมี Beppu Projectเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนงาน ซึ่งเริ่มจากการบูรณะบ้านเรือนหรือร้านค้าเก่าแก่ และการก่อตั้งพ้ืนที่สาหรับการพบปะ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียกว่า “Platform” ขึ้น จากนั้นในปีค.ศ. ๒๐๐๙ เมือง Beppu ได้
เริ่มจัดเทศกาล Beppu Contemporary Art Festival   

๗. Naoshima Art Project รายงานที่ได้กล่าวถึงข้างต้นยังได้ยกตัวอย่างโครงการนี้ของ
เกาะ Naoshima จังหวัด Kagawa ที่เกิดจากความร่วมมือของเมือง Naoshima กับบริษัท Benesse 
และจัดเทศกาลร่วมกับเกาะต่างๆ ซึ่งมีศิลปินทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน รวมทั้งมีกิจกรรมของ
กลุ่มอาสาสมัคร koebitai อีกด้วย11 

NAOSHIMA มีแนวคิดว่า Where Art Space Lands on Seascape “ศิลปะมีอยู่ในทุก
ที่” คงจะไม่ใช่ถ้อยคําที่กล่าวเกินจริงนัก เพราะทุกวันนี้ ศิลปินสามารถนําสิ่งรอบตัวมาใช้เป็นทั้ง
วัตถุดิบ สื่อกลาง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ และเมื่อความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์

                                           
11 ชุติมา บริสุทธิ์, การศึกษาการสร้างเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย ภายในเมือง 

Kanazawa จังหวัด Ishikawa, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗), หน้า ๙-๑๕. 
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นั้นไร้ขีดจํากัด กรอบที่มีชื่อว่า “ค่านิยม” ของการเดินชมศิลปะจึงถูกทลายลงจากประตูพิพิธภัณฑ์ 
ผนังห้องจัดแสดง ไปสู่พ้ืนที่กลางแจ้ง สวนสาธารณะ หรือแม้แต่เกาะกลางทะเลอย่างนะโอะชิมะ 
(Naoshima)   

Lonely Planet ต่างยกให้นะโอะชิมะเป็นปลายทางใหม่ที่เหล่านักเสพศิลปะร่วมสมัยไม่
ควรพลาด ทั้งยังเป็นขุมทรัพย์แห่งศิลปะที่รวบรวมผลงานของศิลปินระดับแม่เหล็ก จากเกาะเล็กๆ 
ที่ตั้งอยู่แถบทะเลเซโตะ-ไนไก (Seto Inland Sea) ไร้เงาของฝูงชนแออัดอย่างเกียวโตหรือโอซาก้า 
ทุกวันนี้ นะโอะชิมะจึงกลายเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของแดน
ปลาดิบไปอย่างรวดเร็วคําถามท่ีเกิดข้ึนก็คือ ทําไมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะ ไกลห่างจากเมืองที่คราคร่ํา
ไปด้วยนักทอ่งเที่ยว ทั้งยังต้องใช้เวลาในการเดินทางนานหลายต่อ จึงถูกเลือกให้เป็นเมืองศิลปะ และ
ที่สําคัญรัฐบาลญี่ปุุนมองเห็น “อะไร” บนเกาะแห่งนี้ 

จากเมืองนิรนามที่แทบจะไม่เคยถูกกล่าวถึง แต่เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ระดับโลกหลาย
สํานัก อาทิ ไทม์ (TIME), เดอะ การ์เดียน (The Guardian), ทราเวล + ลีเชอร์ (Travel + 
Leisure) หรือแม้แต่ โลนลี แพลเน็ต สามสิบกว่าปีก่อน นะโอะชิมะ ยังเป็นที่รู้จักในฐานะที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมของมิตซูบิชิ ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะรายได้หลักทางตอนเหนือของเมือง แต่ในความเป็นจริง
ประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพประมงและทําไร่นาเกลือเป็นหลักบนวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แม้
การเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ จะนํามาซึ่งความ
เฟ่ืองฟูของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะหนุ่มสาว 
ก็พากันอพยพออกจากเกาะเพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า บ้านเรือนถูกทิ้งร้าง จํานวนประชากรลดลง
อย่างรวดเร็ว กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในนะโอะชิมะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหมู่เกาะ
ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในแถบนี้เกือบทั้งสิ้นด้วย ชิคัตสึกุ มิยาเกะ (Chikatsugu Miyake) นายกเทศมนตรี จึง
พยายามคิดหาวิธีฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทางตอนใต้ของนะโอะชิมะให้กลับมาชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยในปี ๑๙๘๕ เขา
ได้ร่วมมือกับเท็ตสึฮิโกะ ฟุคุทะเคะ (Tetsuhiko Fukutake) ผู้ก่อตั้งเบเนซเซ โฮลดิงส์ อินคอร์ปอเร-
ชั่น (Benesse Holdings, Inc.) กลุ่มบริษัทรายใหญ่ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านศึกษาเชิง
กุลยทธ์ในญี่ปุุน เพ่ือฟ้ืนฟูนะโอะชิมะจากความกร่อนสลาย 
 ฟุคุทะเคะนั้นหลงใหลการสะสมศิลปะและใฝุฝันที่จะสร้างพ้ืนที่อิสระเพ่ือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
ศิลปะท่ามกลางธรรมชาติ ไกลห่างจากแสงสีและความเจริญทางวัตถุ ซึ่งคุณสมบัติของเกาะแห่งนี้ก็
ตอบโจทย์ได้เกือบทุกด้าน หลังจากที่ เท็ตสึ ฮิโกะเสียชีวิตลง โซอิชิโระ ฟุคุทะเคะ (Soichiro 
Fukutake) บุตรชายคนโตจึงเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป โดยวางเปูาหมายของโครงการฟ้ืนฟู
นะโอะชิมะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีขาวที่สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว 
ผ่านการศึกษาและทํากิจกรรมด้านศิลปะ มากกว่ามุ่งการกอบโกยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์
เท่านั้น ไม่นานนัก พ้ืนที่ศิลปะก็ค่อยๆ ผุดเพ่ิมขึ้น โดยมีเบเนซเซ เฮาส์ (Benesse House Museum) 
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกท่ีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและบริการที่พักไปในตัว 
 ปัจจุบัน นะโอะชิมะ กลายเป็นปลายทางสําคัญของนักท่องเที่ยวที่สนใจและชื่นชมศิลปะ
ร่วมสมัย โดยมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจาก ๔๖,๘๗๓ คน ในปี ๒๐๐๒ เป็น ๔ แสนกว่าคนในปี ๒๐๑๒ 
นับเป็นการเรียกความมีชีวิตชีวาที่สูญหายไปกว่าทศวรรษให้กลับคืนสู่หมู่บ้านชาวประมงอีกครั้ง 
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๒.๒. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
๒.๒.๑. รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๗  สมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่สําคัญที่ทางชาว
ต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น  แต่เมื่อประมาณ ๑๐ ปี ที่ผ่านมาทางองค์การท่องเที่ยว
โลก (www.unwto.org) ได้มีการกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ ๓ รูปแบบหลัก ซึ่งแต่ละรูปแบบ
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) คือ การท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

๑.๑. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)  หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

๑.๒. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึงการท่อง เที่ยว 
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

๑.๓.  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ําน้ําลอด ถ้ําหินงอกหินย้อย เพื่อดูความงามของภูมิ
ทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และ
ฟอสซิล ได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตสํานึกต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

๑.๔. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
พ้ืนที่เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือชื่นชมความ
สวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบ  มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น 

๑.๕. การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาว
ตก จันทรุปราคา และการดูดาว จักราศีที่ปรากฏในท้องฟูาแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริย
จักรวาล มีความรู้ความประทับใจ ความทรงจําและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน  

๒.  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) ประกอบด้วย 
๒.๑. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทาง

ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
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ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดล้อมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

๒.๒. การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional 
tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ   
จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ  
การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม    
มีประสบการณ์ใหม่ๆ เ พ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม  โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 

๒.๓. การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism/ village tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
มีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

๓. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบด้วย 
๓.๑. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสํานึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความ
งาม (health beauty and spa) 

๓.๒. การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism)  หมายถึง 
การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมี
การฝึกทําสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมี
จิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการการทอ่งเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย เช่น การทําอาหารไทย การนวดแผนไทย รําไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรมไทย   
รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง เป็นต้น 

๓.๓. การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย (ethnic 
tourism)  หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้าน
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย หมู่ บ้านชาวกูย 
หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นมีคุณค่า
และคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

๓.๔. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเล่น
กีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโต้คลื่น 
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สกีนํ้า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่
เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน มีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

๓.๕. การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)  หมายถึง การเดินทางท่อง 
เที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับความ
สนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่ 

๓.๖. การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay)  
หมายถึง นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยมีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่ง
แวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นท่ียั่งยืน 

๓.๗. การท่องเที่ยวพํานักระยะยาว (longstay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลาย
หลังเกษียณอายุจากการทํางานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห้าของชีวิตคือ 
การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย ๓ – ๔ ครั้งต่อปี คราวละนาน ๆ อย่างน้อย ๑ 
เดือน 

๓.๘.  การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel)  หมายถึง การจัดนําเที่ยว
ให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้น ๆ ตาม
เปูาหมายหรือเกินเปูาหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจําหน่ายรถยนต์ ผู้แทนบริษัทจําหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟูา ผู้แทนบริษัทจําหน่ายเครื่องสําอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขายสินค้า
ประเภทนั้นได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจําหน่ายในประเทศตั้งเปูาหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดนํา
เที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วม
เดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่ ๒ – ๗ วัน เป็นรายการนําเที่ยวชมสถานท่องที่ต่าง ๆ อาจ
เป็นรายการนําเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนําเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

๓.๙. การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ 
C=conference/ E=exhibition)  เป็นการจัดนําเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการจัด
นําเที่ยวก่อนการประชุม (pre-tour)  และการจัดรายการนําเที่ยวหลังการประชุม (post-tour)  โดย
การจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ  เพ่ือบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง 
หรือสําหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรือ
รายการเที่ยวพักค้างแรม ๒ – ๔ วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว 

๓.๑๐. การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่องเที่ยว  
คัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นํามาจัดรายการนําเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ ๒ – ๗ วันหรือมากกว่านั้น เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–agro tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ 
(agro-historical tourism)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (eco-adventure travel)  การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (geo- historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม (agro-cultural tourism) เป็นต้น 
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นอกจากนี้ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมทําให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ขึ้นมา เช่น Green tourism ที่คนมา
ท่องเที่ยวจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น การท่องเที่ยวในเกาะสมุย หรือ 
War tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช่น การท่องเที่ยวสะพานข้าม
แม่น้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรีหรือ Volunteer tourism ที่นักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครมาช่วยทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในสถานที่และเดินทางท่องเที่ยวต่อ เช่น การที่มีอาสาสมัครมาช่วยงาน     
สึนามิในประเทศไทย เป็นต้น12 

นอกจากนั้นแล้ว ในปัจจุบันการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษ มีรูปแบบที่
แตกต่างกันอีกมากมาย โดยแต่ละรูปแบบตอบสนองต่อความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco–tourism) คือ การท่องเที่ยวอย่างมีการรับผิดชอบใน
แหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่าง
มีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิ เวศอย่างยั่งยืน นักท่องเที่ยว 
Eco–tourism เฉพาะตลาดต่างชาติ มีสัดส่วน ๕% ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย 
ส่วนตลาดคนไทยยังมีสัดส่วนน้อยมาก แต่ทั้งสองตลาดมีโอกาสเติบโตสูง ที่สําคัญ นักท่องเที่ยวตลาด
นี้ไม่หวั่นไหวง่ายจากวิกฤตการเมือง  

๒. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม ๓ รูปแบบ คือ  

๒.๑. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการ
ดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ  

ก. การท่องเที่ยวเพ่ือรักษาโรคของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในลักษณะนี้กําลัง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทย เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลภายในประเทศไทยที่ถูกกว่า
ต่างประเทศ และประเทศไทยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญและฝีมือ  

ข. การท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวต้องการ
อากาศที่บริสุทธิ์ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สดใส อาหารเพ่ือสุขภาพ และการออกกําลังกายอย่างเบา ๆ เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ  

ค. การท่องเที่ยวเพ่ือรักษาสุขภาพนักท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น การ
ท่องเที่ยวในลักษณะนี้กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั่วโลก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เริ่มให้
ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพของตัวเองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ย่ําแย่ในปัจจุบัน โดยการหันมา
ออกกําลังกายที่ถูกวิธี การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ ไทเก็ก การพักผ่อนในที่อากาศบริสุทธิ์ใกล้ชิด
ธรรมชาติมาก การอาบน้ําแร่ การนวดแผนโบราณ การรับประทานสมุนไพร และอาหารเพื่อสุขภาพ  

๒.๒. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ  

                                           
12 วารัชต์ มัธยมบุรุษ, “รูปแบบการท่องเท่ียวในประเทศไทย”, ข้อมูลออนไลน์ [แหล่งข้อมูล]: 

www.estudytourism.com/TourismJournal/TourismModelInthailand.pdf. [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]. 
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ก. การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ คือ นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวพร้อมกับวัตถุประสงค์
ที่จะ ไปออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬา เช่น เล่นกอล์ฟ ดําน้ํา พายเรือ 

ข. การเล่นกีฬาเพ่ือการแข่งขัน คือ นักกีฬาไปแข่งขันกีฬาระหว่างจังหวัดหรือ
ระหว่างประเทศ หรือระดับโลก โดยถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการแข่งขัน แต่นักท่องเที่ยวก็จะ
ได้รับสุขภาพท่ีแข็งแรงในทางอ้อม และยังได้ท่องเที่ยวซึ่งส่งผลทําให้สุขภาพจิตดีด้วย  

ค. การท่องเที่ยวเพื่อไปดูการแข่งขันกีฬา คือ จัดรายการทัวร์เพ่ือไปชม เชียร์การ
แข่งขั้นกีฬาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ  

        ๒.๓. การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure tourism) เป็นอีกรูปแบบย่อยอีกอย่าง
หนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แต่นอกจากจะเน้นผลต่อสุขภาพกายแล้วยังมุ่งเน้นไปที่ความตื่นเต้น
ขณะทํากิจกรรมนั้น ๆ เช่น การปีนเขา ไต่หน้าผา การล่องแก่ง 

๓. การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือ
ความสนใจพิเศษที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวมักสนใจและต้องการเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนที่แตกต่างไปจากตน โดยผ่านการ
ชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม
แบบเจาะลึก ลดจังหวะการเดินทางให้ช้าลง ภายใต้แนวคิด “Slow Tourism” รูปแบบเป็นการ
นําเสนอสินค้าแนวใหม่ที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่จะทําให้ได้มองเห็นความงามของสิ่งใกล้ตัว
มากขึ้น ได้ความรู้ ได้ปัญญา ได้ความภูมิใจและได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง ได้คิดอะไรมากขึ้น ได้เห็นอะไร
ที่แปลกออกไปจากสิ่งที่เคยเห็นหรือเคยรู้มาก่อน  

๔. การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน (Ethnic tourism) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษ ความสนใจเบื้องต้นที่ทําให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมการ
เดินทาง คือ การใฝุหาโอกาสที่จะได้สัมผัสกับกลุ่มคนที่มีชาติพันธุ์ และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างไปจากตัวของนักท่องเที่ยวโดยตรง ด้วยความคิดที่ว่าถึงแม้พิพิธภัณฑ์และงานทาง
ศิลปวัฒนธรรม อาจจะสามารถสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างชาติพันธุ์นั้นได้ในระดับหนึ่งก็ตาม 
การสัมผัสสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่อาจเทียบได้กับการสัมผัสโดยตรงกับคนต่างชาติพันธุ์นั้น จากการได้ใช้ชีวิต
ร่วมกันหรือพบปะพูดคุยกันในระยะเวลาหนึ่งได้ ระดับของการสัมผัสโดยตรงนี้ก็มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของการท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นอย่างน้อย ๒ รูปแบบ 
คือ  

     ๑) การท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ โดย
นักท่องเที่ยวไปพํานักอาศัยอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ เป็นเวลานาน และใช้ชีวิตเหมือนคนพ้ืนเมืองนั้น       

   ๒) การท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นแบบมีการจัดการ โดย
นักท่องเที่ยวไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยพยายามเรียนรู้เข้าใจ
วัฒนธรรมชนเผ่านั้น และอาจจะไม่ได้ลองใช้ชีวิตในรูปแบบเดียวกับชนพื้นเมืองเสียทั้งหมด 

๕. การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การเดินทางที่มีการ
เรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งมีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการเรียนรู้ โดยมีการจัดการ มีการวางแผน
ล่วงหน้า มีข้ันตอนที่ชัดเจน มีครูผู้สอนที่ชํานาญ และมีวิธีการฝึกหัดตามแบบแผน เป็นต้น นอกจากนี้ 
การเรียนรู้มักได้จากประสบการณ์จริงไม่ใช่การเรียนรู้จากตํารา การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้มักจะ
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ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการวางแผนการเดินทาง การวางแผนการศึกษาใน
รูปแบบของหลักสูตร การเรียนรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวและการประเมินผล ลักษณะดังกล่าวทําให้การ
ท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษามีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งมี
ลักษณะของการได้เรียนรู้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาต้องมี
การเรียนรู้ที่เป็นกิจจะลักษณะจากครูผู้สอน โดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนในการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษานี้ 
มักเป็นครูหรืออาจารย์อยู่แล้ว 

๖. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่กําลังได้รับ
ความนิยมอยู่ในขณะนี้ รูปแบบของ Creative Tourism เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง (Hands on Experience) จากสถานที่นั้น ๆ เช่น เรียนรู้และลงมือทํางานศิลปะ 
กิจกรรม วัฒนธรรมของสถานที่นั้น ๆ ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์สุดพิเศษที่จะไม่มีวัน
ลืม ซึ่งกิจกรรม Creative Tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเรียนรู้มากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ 
เรียนนวดไทย เรียนทําอาหารไทย เรียนมวยไทย แนวคิดของการตลาดท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน  ต้องมี
องค์ประกอบ ๓ มิติ คือ เป็นประโยชน์กับสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างผลกําไรที่ยั่งยืนสําหรับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยว และผู้ประกอบการ ซึ่งการท่องเที่ยว
แบบ Creative Tourism จะตอบโจทย์ Marketing ๓.๐ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประเทศไทยมี
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกที่พร้อมจะนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวในรูปแบบ Creative Tourism ตลาดกลุ่มนี้ต้องสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
Added) ให้แก่สินค้าท่องเที่ยวโดยการนําเสนอ “ประสบการณ”์ (Experience) ให้แก่นักท่องเที่ยว13 

โดยสรุป การท่องเที่ยวในประเทศไทย มีหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เอง และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม  ผลของการท่องเที่ยวจะ
เกิดมิติในแง่บวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมอย่างไร  

ตัวอย่างกรณีการศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น 
งานศึกษาของ เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช ชัยปินชนะ (๒๕๕๒) เรื่อง โครงการวิจัยและ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา บ้านไร่ปุาคา ตําบลท่าตุ้ม อําเภอ
ปุาซาง จังหวัดลําพูน พบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวบ้านไร่ปุาคาโดยพิจารณาจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า บ้านไร่ปุาคา มีจุดแข็งเป็นแหล่งความรู้ด้านโคขาวลําพูน ดังนั้น
สามารถใช้เป็นจุดสําคัญในการส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาด้านโคขาวลําพูน 
สามารถสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวได้โดยใช้กระบวนการการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนั้น ผลการวิจัยสามารถเสริมสร้างพัฒนาบ้าน
ไร่ปุาคา ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาด้านโคขาวลําพูน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่มุ่งใช้กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาอย่างมีรูปแบบ โดยเริ่มจากการกําหนด
                                           

13 กรวรรณ สังขกร, แหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวตลาดใหม่, (เอกสารประกอบการประชุมเสวนา 
“การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อตอบสนองตลาดใหม่ทางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน” จัดโดย โครงการ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยของศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จ.ลําปาง ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕), (เอกสารอัดสําเนา),
หน้า ๓ – ๕. 



๒๓ 
 

กลุ่มที่ เป็นทางการเพ่ือทําหน้าที่จัดการการท่องเที่ยวเ พ่ือการศึกษาของหมู่บ้านในรูปแบบ
คณะกรรมการ กําหนดโครงสร้างการบริหารงาน การบรรยายลักษณะงาน นอกจากนั้นทําการกําหนด
รูปแบบการจัดการ ได้แก่การกําหนดวิธีการในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การ
กําหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ การกําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ การพัฒนาความพร้อม
บุคลากรในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา นอกจากนั้นได้ร่วมกัน การกําหนดโปรแกรม
และต้นทุนการท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์และการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเปูาหมาย14 

งานศึกษาของ พระบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง (๒๕๕๓) เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวใน 
พระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรมใน  
พระอารามหลวงชั้นเอกทุกวัด มีศักยภาพโดดเด่น ซึ่งทางภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุน ภาคเอกชนมี
ความสนใจร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยังปลาบปลื้มในความงดงามของพระอาราม 
แต่ในด้านการบริการการท่องเที่ยวของพระอาราม ๕ วัดยังไม่ได้มาตรฐาน ยกเว้นวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องจากความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เหมาะสมในทิศทางเดียวกันได้ ระหว่างแนวคิดการอนุรักษ์กับแนวคิดเพ่ือ
การพัฒนาวัดเพ่ือบริการการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้อานาจบริหารสั่งการต่าง ๆ ของวัด 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวภายในพระอารามหลวงนั้น ควรเน้น ๑) การชื่นชม
ศิลปกรรมต่าง ๆ ๒) การนมัสการไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓) การฝึกสมาธิภาวนาในวันหยุดและวัน
พักผ่อน ๔) สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรได้รับในการมาท่องเที่ยวคือความเพลิดเพลิน คติธรรม เกร็ดความรู้
ทางศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง และ ๕) ควรปรับปรุงด้านการบริการ
ท่องเที่ยวของวัดที่ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจเพ่ือมาตรฐานแรงจูงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
สาธารณูปโภค15 

งานศึกษาของ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (๒๕๕๓) เรื่อง การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชาวมอญ ด้าน ประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่าง 
เครื่องปั้นดินเผา ตุ่มสามโคก ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์ธง
ตะขาบ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญได้แก่ อาหารการกิน การแต่งกาย 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ควรเน้นการพัฒนาคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ให้คงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

                                           
14 เอนก ชิตเกษร และ พรรณนุช ชัยปินชนะ, โครงการวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา บ้านไร่ป่าคา ต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน , รายงานวิจัย, (เครือข่าย
บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๒). (เอกสารอัดสําเนา). 

15 พระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง, การจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะ
รัตนโกสินทร์, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 



๒๔ 
 

แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด้านการ
คมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงถึงกัน 
ตลอดจนพัฒนาด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับ
นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ16 

งานศึกษาของ พระสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะวัด ๙ แห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  วัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช -
วรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  และศึกษาขีดความสามารถ
ในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ลักษณะกิจกรรม แนวทางการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ชุมชนที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร เพ่ือหารูปแบบและแนวทางที่
เหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า วัดทั้ง ๙ แห่งมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปทั้งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารของวัด การปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากนี้วัดยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจํานวนมากและใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างวัดพระแก้ว จะมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในระดับสูง 
ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดเบญจมบพิตร ส่วนวัดที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง
การท่องเที่ยวหลักจะมีขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร วัดไตรมิตร 
และวัดชนะสงครามเป็นต้น จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่ารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและการจัดการ
ท่องเที่ยว มี ๔  รูปแบบ ได้แก่ ๑.รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม  ๒.รูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ ๓.รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาความรู้ 
(เชิงนามธรรมการเรียนรู้)  ๔. รูปแบบและกจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา17 

งานศึกษาของ รัชนี เพ็ชร์ช้าง (๒๕๕๕) เรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติลําน้ําน่าน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน ผล
การสํารวจบริบทชุมชน พบว่า อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านน้ําลี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบไทยล้านนา ส่วนหมู่บ้านประมงห้วยเจริญเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่ ซึ่งบาง
ครอบครัวจะมาอาศัยอยู่ในแพมีอาชีพประมง เก็บของปุา และรับนักท่องเที่ยวมาพักบนแพอยู่แล้ว แต่

                                           
16 พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 
17 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดใน

กรุงเทพมหานคร”, ประชาคมวิจัย, (ฉบับท่ี ๙๕ ปีท่ี ๑๖ เดือน มกราคม  - กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔) : ๕๑.   



๒๕ 
 

ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมในด้าน
ต่างๆ จากการสํารวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร และรักษาโรค กล้วยไม้ และ
ปลา พบพืชสมุนไพร รวม ๒๗ วงศ์ ๓๕ สกุล ๓๘ ชนิด กล้วยไม้รวม ๒ วงศ์ย่อย ๑๕ สกุล ๓๖ ชนิด 
และปลา ๒๐ ชนิด ส่วนรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน พบว่า เป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นการศึกษาวิถีชีวิตและธรรมชาติ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นและชุมชน และเน้นกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการ 
และวัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งได้เส้นทางท่องเที่ยวที่เอ้ือประโยชน์กับทั้งสองหมู่บ้าน ที่มีการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และแบบแพลอยน้ําอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ
ไป-กลับหรือแบบ ๒ วันพัก ๑ คืน รวมทั้งเสริมความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว ๓ แหล่งเรียนรู้ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายของสมุนไพร กล้วยไม้ และ
ปลาหน้าเขื่อนสิริกิติ์  จากนั้นได้ขยายผลการวิจัยโดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนําร่องให้กับ
นักท่องเที่ยวรวม ๓๐ คน นําผลการประเมินความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นแม่บทในการจัดการท่องเที่ยวครั้งต่อไป18 

งานศึกษาของ อภิวัฒน์ ปันทะธง และคณะ (๒๕๕๕) เรื่อง การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผลจากการวิจัยการสืบค้นข้อมูล
อ้างอิงวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ พบว่า ชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีทั้งสิ้น ๑๒ ชุมชนล้วนเป็นชุมชนประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และชุมชนซึ่งเป็นเจ้าขององค์ความรู้และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
รวมกันใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม อันได้แก่ มุขปาฐะ ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือพ้ืนบ้าน 
ธรรมชาติและจักรวาล และประเพณีพิธีกรรม ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่อง เที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จะสามารถให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกมากขึ้น และยังจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นําไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัยที่ยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิด
รายได้เข้ามาสู่จังหวัดสุโขทัยได้มากยิ่งข้ึน19 

จากงานศึกษาของ กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ (๒๕๕๕) เรื่อง 
การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พบว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสําคัญที่นํารายได้
เข้าสู่ประเทศไทย และยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม อย่างไรก็ดี สถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยว
ในปัจจุบันได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทําให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยใช้อัตลักษณ์ของประเทศ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาในประเทศไทย เพราะนอกจาก
การท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ และนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว 
การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสืบเนื่องจากการท่องเที่ยว เช่น การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
                                           

18 รัชนี เพ็ชร์ช้าง, รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, (ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๔ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕) : ๙๑ – ๑๐๖. 

19 อภิวัฒน์ ปันทะธง และคณะ, การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (ปีที่ ๓ ฉบับท่ี ๑ 
เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕): ๑๑๔ – ๑๒๕. 



๒๖ 
 

หรือการให้บริการด้านต่างๆ นับได้ว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนํา
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ตลาดการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ประเทศไทยจึงควรส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้
ความสําคัญกับการใช้วัฒนธรรม เป็นจุดขายในการแข่งกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยมี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จํานวน ๕ 
แห่งด้วยกัน และรอการขึ้นทะเบียนจํานวน ๒ แห่ง นอกจากนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมอีกจํานวนมาก 
เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี และวิถีการดําเนินชี วิต ทั้งนี้ หัวใจ
สําคัญของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คือการ
รักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งจะสําเร็จลุล่วงไปได้จะต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรอิสระ และชุมชน ขั้นตอนของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย การตลาดที่จะต้องตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึง
การวางแผนการใช้พ้ืนที่การวางแผนการขนส่ง การประเมินผลกระทบและศักยภาพในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการโครงสร้างองค์กรและการจัดการที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
รวมถึงการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมกับการอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมให้ยั่งยืนในระยะยาว
ต่อไป20 

งานศึกษาวิจัยของ ปวีณา ทองบุญยัง (๒๕๕๖) เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก ตําบลบ้านบาก อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบว่า 
บ้านบาก มีศักยภาพชุมชน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การเป็นที่ตั้งของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชุมชน ที่ยัง
มีร่องรอยที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงให้ศึกษาทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคคลที่ยังมีชีวิต
อยู่ซึ่งปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย ๕๕ – ๘๕ ปี และประกอบอาชีพเกษตรกร ยังคงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่
ผ่านมาได้เป็นอย่างดี (๒) มีทรัพยากรที่สําคัญของท้องถิ่น ได้แก่ อาหารการกินที่ยังสามารถหาได้ใน
ท้องถิ่นตามฤดูกาล สมุนไพร หลากหลายชนิด ต้นไม้และพืชพรรณ รวมถึงทัศนียภาพที่สวยงามเช่น 
ภูเขา ปุาไม้ เหว ซึ่งยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์และ (๓) ด้านวัฒนธรรม บ้านบากยังคงรักษา
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การนับถือผีบรรพบุรุษของชนเผ่า  
ข่ากะเลิง มีพิธีกรรมและการปฏิบัติตัว เพ่ือแสดงออกถึงความเชื่อ ความเคารพ รวมถึงยังคงรักษา
ประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นและมีเกือบตลอดปี เช่น บุญเปิดประตูเล้า บุญบูชาปูุ เจ้า         
บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญกฐิน เป็นต้น บ้านบากยังมีต้นทุนทางสังคมที่ดีนั้น คือ ความสามัคคี
และเคารพซึ่งกันและกันภายในชุมชนนอกเหนือจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากร อันส่งผลให้
การวิจัย สามารถดําเนินการเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว ของชุมชนได้เป็นรูปธรรม 

                                           
20 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, 

Executive Journal, (October – Decenber ๒๐๑๒), หน้า ๑๓๙ – ๑๔๖. 



๒๗ 
 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านบาก คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบไป-กลับเพ่ือศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมชนเผ่าและร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชุมชน โดย
มีการกําหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมเสริม และมีการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคน
ในชุมชนไว้21 

จะเห็นได้ว่า แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีจุดเริ่มต้นจากการที่องค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้จัดการประชุมสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้ข้อสรุปให้ประเทศ
สมาชิกหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ทั้งนี้การประชุมครั้งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากเห็นว่า การท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างชุมชน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Theobald, ๑๙๙๔) ต่อมา
กรอบแนวคิดนี้ได้ถูกพัฒนาโดย Swarbrooke (๑๙๙๙) เพ่ือมุ่งเน้นการรักษาสมดุลของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดย
แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนคําจํากัดความว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมอย่างยั่งยืน คือ การท่องเที่ยวซึ่งทําให้
เศรษฐกิจเจริญงอกงาม แต่ต้องไม่ทําลายทรัพยากรซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และต้องไม่ส่งผลเสียต่อ
มูลค่าทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น รวมถึงโครงสร้างทางสังคมของพ้ืนที่นั้น หลักการพัฒนาที่
สําคัญของ Swarbrooke (๑๙๙๙) นั้นเน้นที่การพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างการเติบโต และการ
รักษามูลค่าทางวัฒนธรรม โดยแนวคิดนี้จะเน้นการวางแผนและจัดการที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ทั้งนี้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดีไม่ควรที่จะมองมรดกทางวัฒนธรรม หรือ
แหล่งท่องเที่ยวเป็นเพียงแค่สินค้าที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศ หากแต่ควรมองแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
ให้เสมือนเป็นมรดกของคนท้ังประเทศท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป 

สรุปได้ว่า งานศึกษาในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มากขึ้น ดังที่ Ivanovic (๒๐๐๘) และ Cooper Fletcher Fyall Gilbert และ Wanhill (๒๐๐๘) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการพัฒนาในการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่โดย
แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมต่างๆ มีบทบาทสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชม ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเน้นการเดินทางไปสู่ประสบการณ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตที่
อาจจะพบเห็นได้ยากในชีวิตประจําวัน (Goeldner & Ritchie, ๒๐๐๙) ทั้งนี้ Ismail (๒๐๐๘) เสนอ
แบบจําลองเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
ชุมชนจะได้รับจากการจ้างงาน และรายได้ที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต
แบบเดิม ซึ่งสนองความต้องการของชุมชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ Ximba 
(๒๐๐๙) ซึ่งเสนอว่า พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรเน้นความเข้าใจวัฒนธรรม และการมีส่วน

                                           
21 ปวีณา ทองบุญยัง, รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก 

ต าบลบ้านบาก อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่,  (ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ 
มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๙๙ – ๑๑๕. 
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ร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านภูมิปัญญา ความงาม จิตวิทยา และความรู้สึก ภายใต้
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้างความประทับใจ พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้
ช่วยกันอนุรักษ์ สืบทอดและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน22 
 

๒.๒.๒. อัตลักษณ์และกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
อัตลักษณ์และกระบวนการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

(Creative Tourism) มากขึ้น เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่ให้ความสําคัญกับความ
ผูกพัน (Engaged) ของนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน-Guest) กับผู้ถูกท่องเที่ยว (เจ้าบ้าน-Host) สนใจการ
เข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (Authentic-active Participation) ซึ่ง
รูปแบบและลักษณะของการท่องเที่ยวดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตนไปร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิ ดความจดจํา
ประทับใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว (Understanding Specific Cultural of the Place) 
และโดยการท่องเที่ยวแนวใหม่นี้ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและจะ
ได้นําประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้กับหน้าที่การงานของตนแล้ว  ยังถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะ
รักษาความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้ออกประกาศว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (The UNESCO Universal 
Declaration on Cultural Diversity) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการพิทักษ์รักษาและส่งเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยในปีต่อมา UNESCO ได้ริเริ่มโครงการพันธมิตรนานาชาติเพ่ือความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Global Alliance for Cultural Diversity) เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสนทนาระหว่างวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นจริง อันจะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมในเกิดสันติภาพและความ
ยั่งยืนของชุมชนและโลก เพ่ือดําเนินการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโลก ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ องค์การยูเนสโกเสนอโครงการ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” (The 
Creative Cities Network) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industries) ที่จะนําไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในภาคประชาชนเอกชน 
สาธารณะและประชาคม เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มีทั้งหมด ๗ กลุ่ม เมืองหนึ่งเมืองใดที่
จะเข้าร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ภายใต้การประกาศรับรองโดยยูเนสโกจะต้องเลือก
เสนอตนเองได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. วรรณกรรม (Literature) 
๒. งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (Crafts and Folk art) 
๓. งานออกแบบ (Design) 
๔. ดนตรี (Music) 

                                           
22 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, 

Executive Journal, (October – Decenber ๒๐๑๒), หน้า ๑๔๑. 
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๕. อาหาร (Gastronomy) 
๖. ภาพยนตร์ (Cinema) 
๗. สื่อศิลปะ (Media Arts) 
นอกจากจะมีเปูาหมายที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเพ่ือสร้างสันติภาพและ

ความยั่งยืนของชุมชนในระดับนานาชาติด้วยการเชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว องค์การ
ยูเนสโกได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการสร้างการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Creating New Tourism 
Opportunities) ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถรับและเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมเมืองนั้น ๆ ทั้ง
วัฒนธรรมในลักษณะที่จับต้องได้ และที่เป็นนามธรรม (Tangible and Intangible Cultural) โดย
ผ่านประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเอง 

โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแนวใหม่ของยูเนสโก จึงเน้นถึงความ
ผูกพัน (Engaged) ผ่านประสบการณ์จริง (Authentic Experience) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่จะ
ทําให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลักษณะทางวัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน (active 
understanding of the specific cultural features of a place) ซึ่งทิศทางดังกล่าวนี้สอดรับกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ 

คําว่า Creative Tourism “บัญญัติ” ขึ้น โดย คริสปิน เรย์มอนด์ ( Crispin Raymond ) 
และ เกร็ก ริชาร์ด (Greg Richards ) ซึ่งกล่าวว่าเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มาเยือนประเทศแถบเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ที่ได้เขียนเล่าประสบการณ์อันน่าประทับใจของตนเมื่อได้เข้าฝึกนวดแผน
ไทยที่จังหวัดเชียงใหม่หลายสัปดาห์ ก่อนจะไปเรียนรู้การปรุงอาหารมังสวิรัติที่บาหลี อินโดนีเซีย แล้ว
ไปอบรมช่วงสั้นๆเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลฝูงแกะและปศุสัตว์ (Jillaroo) ในออสเตรเลีย คําว่า 
“Creative Tourism” จึงเป็นคําที่เหมาะสมเพื่อใช้เรียกพฤติกรรมการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว ที่
ให้ความสําคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมมากขึ้น 

คริสปิน เรย์มอนด์ และ เกร็ก ริชาร์ด ได้ร่วมกันกําหนดนิยามการท่องเที่ยวแนวใหม่นี้ว่า 
Creative Tourism (การท่องเที่ยวสร้างสรรค์) หมายถึง การท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทาง
ในการพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่เปูาหมายที่ได้ท่องเที่ยว (“tourism which 
offer visitors the opportunities to develop their creative potential through active 
participation in courses and learning experiences which are characteristic of the 
holiday destination where they are undertaken”) (Richards and Raymond, ๒๐๐๐) 

ในการประชุม Creative Cities Network ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือวางแผนเตรียมการประชุม Santa Fe International Conference on Creative 
Tourism ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมนานาชาติว่าด้วยการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก (พ.ศ.
๒๕๕๑) ได้มีการหารือกําหนดคํานิยามให้กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ขึ้น
ใหม่ ว่า “การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ คือการท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณ์อันแท้จริง 
ซึ่งได้มาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่” (Creative Tourism is a tourism directed toward an engaged and authentic 
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experience, with participative learning in the arts, heritage or special character of a 
place. (Wurzburger) โดยนิยามดังกล่าวนี้ ยังคงยึดตามหลักการสําคัญของนิยามเริ่มแรก ที่เน้น
ประสบการณ์จริงทางวัฒนธรรม (hands-on experiences that are culturally authentic) ซึ่งจะ
ทําให้แตกต่างไปจากการรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเดิมคือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หรือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agri-tourism) ซึ่ง
จากการศึกษาเก่ียวกับการนิยามและกิจกรรมของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ได้ประมวลคุณลักษณะต่าง 
ๆ ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน (Each engaging the other) 
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural engagement /Cultural 

experience) 
๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ท่องเที่ยว (Spirit of place/ deep 

meaning/ understanding of the specific cultural of the place) 
๔. ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hands-on experience) 
๕. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน/ ส่งผ่าน -ส่งต่อประสบการณ์ (Exchange 

information/ transformation and transformative experiences) 
๖. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม (More participate than observe) 
๗. นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ (Co-creating tourism experience) 
๘. ความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์จริง (Authentic 

both process and product / genuine experience) 
๙. จดจําประทับใจ เข้าใจ (Memorable/ I hear and I forget, I see and I 

remember I do and I understand) 
๑๐. การท่องเที่ยวแบบจําเพาะเจาะจง (Tailor-made approaches) 
คุณสมบัติของ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติในสอง

ลักษณะ คือ ทั้งในเชิงพ้ืนที่และกระบวนการ 
๑. คุณสมบัติในเชิงพ้ืนที่ 

๑.๑ ความหลากหลายและโดดเด่นทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 
๑.๒ มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจ้าของวัฒนธรรม 

๒. คุณสมบัติในเชิงกระบวนการ 
๒.๑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
๒.๒ มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม 
๒.๓ มีกระบวนการที่นําไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
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๒.๔ ไม่ทําลายคุณค่าของชุมชนและนําไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม23 

จากผลการศึกษามีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีศึกษาเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
งานศึกษาของ วิชชานันท์ ผ่องศรี และสมพงษ์ ธงไชย (๒๕๔๙) เรื่อง การสร้างสรรค์

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการพ้ืนที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พบว่า มีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์  
ดีมาก แสดงถึงความพร้อมทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลายหลาก ในแต่ละหมู่บ้านก็มีความแตกต่างกัน จากการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ศึกษา พบว่าเป็นทรัพยากรที่อยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ํา ปุาไม้ ถ้ํา หน้าผา น้ําตก รองลงมา คือ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ วิถีชีวิตของชนเผ่าบรู ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพเขียนโบราณ รวมไปถึงทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้ ผลการศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง ๔ หมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านเวินบึก และ
หมู่บ้านตามุย อยู่ระหว่างการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการสร้างสรรค์ รูปแบบการ
ท่องเที่ยว พบว่าหมู่บ้านเวินบึกมีสภาพภูมินิเวศที่เหมาะสมโดยเน้นรูปแบบการท่องเที่ยว ทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และมีความพยายามที่จะผลักดันให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮม 
สเตย์ ส่วนหมู่บ้านตามุยเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทางธรรมชาติ โดยมีความพยายามที่จะ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หาดวิจิตรา เพ่ือใช้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลชมบั้งไฟพญานาค และมีความพยายามที่จะ
ผลักดันให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์เช่นเดียวกัน ส่วนอีก ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านท่าล้ง 
และหมู่บ้านซะซอม มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้แล้ว และเป็นการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน 
ผลการสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยว พบว่า หมู่บ้านท่าล้งเน้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพราะ
เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวบรูที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และได้รับการเลือกให้
เป็นหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยวและได้รับมาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และปัจจุบันมีการดําเนินการด้านท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และหมู่บ้านซะซอม ผลการสร้างสรรค์
รูปแบบการท่องเที่ยว พบว่าหมู่บ้านซะซอมเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรผสมผสานในหลักการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีการทํานาข้าว และการท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ เพราะเป็นหมู่บ้านแห่งแรกที่มีการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของอําเภอโขงเจียม และ
ได้รับมาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเช่นเดียวกัน และมีการจัดทํา
เส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านกินข้าวเซาเฮือนในปุาชุมชนโดยรอบพ้ืนที่หมู่บ้าน24 

ในผลงานการศึกษาวิจัยของ ทรงคุณ จันทจร และคณะ (๒๕๕๒) เรื่อง คุณค่าอัตลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการนํามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
                                           

23 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, ท่องเท่ียวสร้างสรรค์: เครื่องมือส าคัญน าไปสู่ชุมชนยั่งยืน, รายงาน
วิจัย, (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๔) 

24 วิชชานันท์ ผ่องศรี และสมพงษ์ ธงไชย, การสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการพ้ืนที่ อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, Environment and Natural Resources Journal, (Vol.๕, No.๒, Dec ๒๐๐๗) : 
๑๖๔ – ๑๗๒. 
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จากการศึกษาพบว่า 
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเป็นภูมิปัญญาและมรดก ทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรม
ที่มีการสืบสานองค์ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญต่าง ๆ ถ่ายทอดมายังกลุ่มชนรุ่นหลัง โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องจักสาน และเครื่องปั้นดินเผาเป็นศิลปหัตถกรรม
ท้องถิ่นท่ีพบเกือบทุกจังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทการหล่อหลอมโลหะและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
พบการผลิตในบางท้องถิ่นเท่านั้น 

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผาและ
ผ้า เป็นศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นที่พบมากที่สุดเกือบทุกจังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภท การหล่อ
หลอมโลหะและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ พบการผลิตในบางชุมชนเท่านั้น ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องจักสานเป็นศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่นที่พบมากที่สุดเกือบทุกจังหวัด 
ส่วนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทเครื่องปั้นดินเผา การหล่อหลอมโลหะ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ พบการผลิต
ในบางชุมชนเท่านั้น 

โดยแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมต้องมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบัน สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย พยายามลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นโดยไม่ทําให้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง มีการส่งเสริมอาชีพให้กับคน ในท้องถิ่น 
เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตกระบวนการผลิต การจัด
นิทรรศการและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ภายในท้องถิ่น เพ่ือเป็นแรงจูงใจและอํานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับผู้เยี่ยมชม 

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีความเกี่ยวเนื่อง
ด้วยวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชน ซึ่งทําให้คุณค่าทางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความโดด
เด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยที่ศิลปหัตถกรรมเหล่านั้นได้สั่งสมคุณค่าความเป็นท้องถิ่นในแต่ละ
ภูมิภาคไว้พร้อมที่จะได้รับการสืบทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีการดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่าง
ยั่งยืนแม้กระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อชุมชน
และท้องถิ่น25 

ผลงานศึกษาวิจัยของ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (๒๕๕๒) เรื่อง แผนงานวิจัยแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดกําแพงเพชร  ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร ควรมีรูปแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร โดยมีคู่มือ/เอกสาร
แนะนําเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว ปูายแนะนําโบราณสถานและวัดต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์ และการได้ประทับตราโบราณสถานและวัดต่าง ๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรลง

                                           
25 ทรงคุณ จันทจร และคณะ, คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการนํามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้, 
รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒). 



๓๓ 
 

ในสมุดท่องเที่ยวเพ่ือรับรางวัลจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร กิจกรรมนั่งช้างชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชร และ กิจกรรมนั่งเรือชมกําแพงเมืองเก่า และควรมีการแสดง แสง เสียง ๒ 
ตอน คือ ตอนที่ ๑ การแสดงพ้ืนบ้าน โดยการจัดการแสดงพ้ืนบ้านและระบําต่าง ๆ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวนั่งชมระหว่างรับประทานอาหารรูปแบบการจัดสํารับกับไทย นักท่องเที่ยวนั่งบนเสื่อ โดย
มีการ ๑) การแสดงพ้ืนบ้านระบํา ก. ไก่ ๒) การแสดงเพลงรําโทน ๓) การแสดงดนตรีไทยผสมวง
ดนตรีสากล ๔) การแสดงระบํารวมเผ่าชาวเขา และ ๕) การแสดงระบําเทพธิดาดอย ตอนที่ ๒ การ
แสดงแสง-เสียง เรื่อง “เสกศิลป์....สืบสายแสง.... กําแพงเพชร”26 

งานศึกษาของ แพรวพโยม พัวเจริญ (๒๕๕๔) เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน 
ผลการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเยาวชนมีความต้องการต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราช และคณะหมอเพลงโคราชรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงโคราชตามที่
นักท่องเที่ยวต้องการ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเพลงโคราช มีบริการเช่า
ชุดเครื่องแต่งกายของเพลงโคราชเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสวมใส่และได้ถ่ายภาพเพ่ือเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
การแข่งขันประกวดร้องเพลงโคราช จัดให้มีเพลงโคราชเข้ามาอยู่ในแพ็คเก็จทางการท่องเที่ยว ให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการแสดงเพลงโคราช นักท่องเที่ยวได้ฝึกร้องเพลงโคราช จัดให้มีร้านขาย
ของที่ระลึกเกี่ยวกับเพลงโคราช จัดทํารูปแบบเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับเพลงโคราชเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้
ร่วมสนุก จัดให้มีการนําเพลงโคราชเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนา จัดให้มีกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านหมอเพลงโคราช27 

งานศึกษาของ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (๒๕๕๔) เรื่อง ท่องเที่ยวสร้างสรรค์: 
เครื่องมือสําคัญนําไปสู่ชุมชนยั่งยืน พบว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่สนับสนุน
ให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือทําความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือ
เจ้าของวัฒนธรรม ประเด็นสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีคุณสมบัติทั้งในเชิงพ้ืนที่
และเชิงกระบวนการ กล่าวคือในเชิงพ้ืนที่ กิจกรรมนั้น ๆ จะต้องมีความหลากหลายและโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมและ/หรือธรรมชาติ และชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมจะต้องมีความตระหนักใน
ศักยภาพดังกล่าว ในเชิงกระบวนการ กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะต้องนําไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็น

                                           
26 ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, แผนงานวิจัยแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสะท้อนอัต

ลักษณ์จังหวัดก าแพงเพชร,  สักทอง : วารสารการสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร, (Vol ๑๕, No ๒ 
กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒) : ๑๙ – ๓๕. 

27 แพรวพโยม พัวเจริญ, การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน, (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๒๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๔): ๗๕๙ – ๗๖๔. 



๓๔ 
 

ส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นําไปสู่การทําความความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ท่องเที่ยว และด้วย
ทิศทางนี้ จะนําไปสู่ความสมดุลในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยที่จะทําให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประสบผลสําเร็จ และจะเป็นเครื่องมือที่
นําไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนก็คือ ชุมชนต้องมีความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และ/
หรือ ธรรมชาติของตนเองและขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนั กท่องเที่ยว 
ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความผูกพันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและจะก่อให้เกิดความจดจําประทับใจอย่างลึกซึ้งถึง “จิต
วิญญาณ” ของพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวและผลที่จะตามมาในท้ายที่สุดก็คือความสมดุลในทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน28 

ผลงานการศึกษาของ ดวงกมล เวชวงค์ (๒๕๕๔) เรื่อง กระบวนการนําเสนออัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและตลาดท่าน้ํา : ศึกษากรณี
ชุมชนยวน ตําบลต้นตาล อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ตําบลต้นตาลประกอบไป
ด้วยกลุ่มคนในชาติพันธุ์ยวนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพวกเขายังคงมีสํานึกในความเป็นชาติพันธุ์ยวนอยู่อย่าง
ชัดเจน แม้จะอพยพจากถิ่นฐานเดิมคือ เมืองเชียงแสนมาอยู่ในสภาพแวดล้อมและสังคมแห่งใหม่มา
นานกว่า ๒๐๐ ปี ผ่านการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย แต่สํานึกและอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของพวกเขาก็ยังคงดํารงอยู่และรักษาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ชาวยวนบ้านต้นตาลได้แสดงออกถึง
ความมีสํานึกทางชาติพันธุ์ของตนผ่านการใช้ชีวิตประจํา การรวมกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม
ยวนของเยาวชนยวน การจัดตั้งชมรมไทยยวนสระบุรี การก่อตั้งหอวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไทยยวนและ
การจัดตั้งตลาดท่าน้ําโบราณบ้านต้นตาล ต่อมาเมื่อการท่องเที่ยวได้เข้ามาในชุมชนทําให้ชาวยวนต้อง
มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือนํามาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือ
ความอยู่รอดของพวกเขา โดยพวกเขาได้มีการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนของตนผ่านสถานที่
ท่องเที่ยวอันสําคัญของชุมชน ๒ แห่ง ได้แก่ หอวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไทยยวน และตลาดท่าน้ําโบราณ
บ้านต้นตาล ซึ่งความเป็นยวนที่ถูกนําเสนอผ่านทั้ง ๒ สถานที่นี้ล้วนได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ คือ  

๑. การนิยามความเป็นยวนภายใต้บริบทที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  
๒. การเลือกสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุยวนหรือความเป็นยวนตามคํา

นิยามที่กําหนดขึ้นโดยมีวิธีการที่เกี่ยวข้องในการนําสัญลักษณ์ต่างๆที่เลือกไว้มาใช้ คือ การใช้ของเก่า 
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ การใช้ของเดิมท่ีมีอยู่ และการเปลี่ยนแปลง  

๓. การนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยว  
๔. การนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนภายใต้การปฏิสัมพันธ์ในบริบทของการ

ท่องเที่ยว ซึ่งการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวนี้จะมีการปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ความเป็นยวนจะมีความชัดเจน

                                           
28 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, ท่องเท่ียวสร้างสรรค์: เครื่องมือส าคัญน าไปสู่ชุมชนยั่งยืน, รายงาน

วิจัย, (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๔) 



๓๕ 
 

มากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ จึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ29 

ในงานการศึกษาของ จิตตินุช วัฒนะ (๒๕๕๕) เรื่อง การศึกษาเพ่ือกําหนดอัตลักษณ์ถนน
วัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) ของจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ การรับรู้ของกลุ่มเปูาหมายต่อ
การกําหนดอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก มีความคล้ายคลึงกันระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดย
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เห็นว่า อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก คือ ๑) 
พระพุทธชินราช ๒) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓) น้ําตก และ ๔) ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นประชาชน และผู้ประกอบการสินค้า OTOP แต่ประชาชน และผู้ประกอบการสินค้า OTOP 
เห็นว่ากล้วยตาก และสุนัขบางแก้วเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด พิษณุโลก นอกจากนี้ การรับรู้ของ
ประชากรสองกลุ่ม ไม่ได้กล่าวถึง พระนางพญา ไก่ชนพระนเรศวร และดนตรีมังคละ ซึ่งปรากฏใน
ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําเสนอรูปแบบการ
จัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการถนนคนเดินภายใต้อัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ที่จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป30  

งานวิจัยของ จุฑามาศ วิศาลสิงห์ (๒๕๕๕) เรื่อง โครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาแสดงไว้อย่างชัดเจนใน
ภาพความเป็นการท่องเที่ยวไทย คือ ความสนุกสนาน (Fun) ความมีไมตรีจิต (Hospitable) ความ
ตื่นเต้น (Excited) น่าประหลาดใจ (Amazing) โดยมิได้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเห็นว่า
เป็นที่ผ่อนคลาย (Relaxed) จัดการดี (Organized) และพบว่า นักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์กับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มาก่อน มีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทยซึ่งกลายเป็น
ความคาดหวังก่อนการเดินทางมาเที่ยวค่อนข้างเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศ
ไทยแล้ว หากแต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยซ้ํา จะมีการรับรู้ในเรื่องมิตรไมตรีและสัมผัส 
‘ความสุข’ แบบไทยๆ ในระดับที่ลึกซ้ึงมากขึ้น ดังนั้นการกําหนดช่องทางในการใช้สื่อ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสื่อออนไลน์ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล้วให้บอกต่อ ควรเลือกใช้
อย่างระมัดระวังเพ่ือให้เกิดผลที่คุ้มค่าในการทั้งสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ือเกิดประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการศึกษานี้บ่งชี้ให้เห็นด้วยว่า การสร้าง
ภาพลักษณ์อาจไม่จําเป็นต้องแยกเป็นกลุ่มย่อยแตกหลาย Segments หรือที่เรียกว่า Portfolio 
Management คือการจัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวแยกเป็นประเภทและดําเนินงานการตลาดตามแบบที่
เหมาะสมตามกลุ่ม คําถามเชิงกลยุทธ์นี้มีความสําคัญเกี่ยวเนื่องไปถึงการจัดการงบประมาณด้าน
การตลาดซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้อย่างมีประสิทธิผลมากท่ีสุดในจํานวนที่มีอยู่จํากัด ดังนั้นการศึกษานี้บ่งชี้
                                           

29 ดวงกมล เวชวงค์, กระบวนการน าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเท่ียวผ่าน
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ า : ศึกษากรณีชุมชนยวน ต าบลต้นตาล อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบรุี, 
วารสารวิทยบริการ, (ปีท่ี ๒๒ ฉบบัท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔) : ๑๓๐ – ๑๔๙. 

30 จิตตินุช วัฒนะ, การศึกษาเพ่ือก าหนดอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) ของจังหวัดพิษณุโลก
, วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (ปีที่ ๗ ฉบับท่ี ๒ เมษายน – กันยายน 
๒๕๕๕): ๗๑ – ๘๐. 



๓๖ 
 

ไว้ว่ามิพบความแตกต่างในแต่ละกลุ่มประเทศจนเป็นนัยสําคัญแต่อย่างไร ดังนั้นนักการตลาดควร
คํานึงถึงการจัดการประเภทความเป็นจุดหมายปลายทาง (Category Management) ดังกล่าวแล้ว
การเข้าใจภาพลักษณ์และกําหนดในเชิงกลุ่มเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศคู่แข่งในสายตานักท่องเที่ยว31 

สรุปได้ว่า แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีที่มาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
มีจุดเริ่มต้นจากในแถบทวีปยุโรปซึ่งจะเน้นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นประสบการณ์ และการเพ่ิมพูนความรู้
Raymond และ Richards ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเพ่ือการศึกษาการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
(ATLAS) ได้ให้คําจํากัดความการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการ ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เน้น
การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของชุมชนผ่านทางกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ (Wurzburger, 
Aagesen, Pattakos, & Pratt, ๒๐๐๙) ในขณะเดียวกัน แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับ
การสนับสนุนโดยองค์กร UNESCO โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ซึ่ง
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านประสบการณ์ นอกจากนี้จะเห็นได้
ว่า แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มีปฎิสัมพันธ์ 
ได้ความรู้ ได้รับคุณค่า พร้อมได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวในบริบทของมรดกทาง
วัฒนธรรม ทั้งนี้ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์จะเน้นที่การสะท้อนถึงความมี
ชีวิต วิถีชีวิต และการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมจนทําให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ32 

 
๒.๓. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

๒.๓.๑. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้ประมวลสรุปการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (๒๕๕๔) ไว้ว่า 
๑) พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ํา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าเงินมาก
ขึ้น ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวที่หดตัว
ลง ทําให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึน ซึ่งมีผลให้เกิดพฤติกรรม Last 
minute คือ ใช้เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพ่ือตัดสินใจในการจอง/ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพ่ือ
แสวงหาความคุ้มค่า 

๒) นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 

                                           
31 จุฑามาศ วิศาลสิงห์, โครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ยูเรก้า คอนซัลติ้ง จํากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๘ – ๙. 
32 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, 

Executive Journal, (October – Decenber ๒๐๑๒), หน้า ๑๔๑ – ๑๔๒. 



๓๗ 
 

และกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS IMT-
GT และ BIMSTEC เป็นต้น ช่วยลดอุปสรรคและข้อจํากัดในการท่องเที่ยว 

๓) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest 
Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและ
นิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยว
ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากร
พ้ืนฐานสําหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

๔) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกกําลังกาย ทําให้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยว สําหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเทศต่าง ๆ ได้แข่งขันกันแย่งสิทธิ์ในการจัด
กิจกรรม หรือ Event ด้านการกีฬา ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความพร้อมด้านบุคลากร  
สนามแข่งขัน ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬาที่มีเอกลักษณ์ เช่น 
มวยไทย และตระกร้อ สําหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของสปา การนวดแผน
ไทยความพร้อมในด้านของบุคลากร มีสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ซึ่งพร้อมต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวในอนาคต 

๕) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมกําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นลําดับ และกําลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่
การจัดการที่คํานึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ  ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของพ้ืนที่
ท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่รู้ จักและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล33 

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระแสความนิยมท่องเที่ยว
ทางเลือกการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ทําให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual 
Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) มีแนวโน้มขยายตัว และประเทศไทยก็มีความพร้อม จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสร้าง

                                           
33 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔), หน้า ๘ – ๙. 



๓๘ 
 

นวัตกรรมใหม่เพ่ือรองรับแนวทางการท่องเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต34 ดังนั้น ในแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จึงมุ่งเน้นในการกระจายตลาดการท่องเที่ยวและพัฒนา
ระบบตลาดสินค้าทางการท่องเที่ยวสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และรสนิยมของนักท่องเที่ยว
ในกลุ่ม MICE กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่ม
ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (Health and Wellness) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
เกษตร และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 

จากการศึกษาของ Bywater (๑๙๙๓) ได้แยกประเภท ซึ่งเป็นแบบอย่างพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น ๓ ประเภท 

๑. นักท่องเที่ยวตามแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Culturally Motivated) หมายถึง ผู้ที่
เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตผุลทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษา
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน 

๒. นักท่องเที่ยวตามแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม (Culturally Inspired) หมายถึง ผู้ที่ถูก
ดึงดูดใจด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกัน หรือได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ รูปภาพ 
โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้ จะใช้ระยะเวลาที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่าประเภทแรก แต่มี
โอกาสที่จะเดินทางกลับมายังสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต 

๓. นักท่องเที่ยวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม (Culturally Attracted) หมายถึง ผู้ที่มี
ความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวน้อย อาจจะเป็นในลักษณะเยี่ยมชมมากกว่าการพักอาศัย 

Smith (๒๐๐๓) ได้จัดประเภทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่และกิจกรรมที่สนใจ 
 

ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมที่สนใจ 
นักท่องเที่ยวแหล่งมรดก (Heritage Tourist) ปราสาท พระราชวั ง  บ้ านโบราณ แหล่ ง

โบราณคดี อนุสาวรีย์ 
นักท่องเที่ยวศิลปะ (Arts Tourist) โรงละคร การแสดงคอนเสิร์ต เทศกาล งาน

ประเพณ ี
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourist) ถ่ายภาพ วาดภาพ เครื่องปั้น ทําอาหาร 

หัตถกรรม 
นักท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง (Urban Cultural 
Tourist) 

แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งอุตสาหกรรม 
 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท (Rural Cultural การท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง เ กษตร  ชุ มชน  ฟาร์ ม 

                                           
34 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙, หน้า ๑๙. 



๓๙ 
 

Tourist) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภูมิทัศน์ 
นักท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
(indigenous Cultural Tourist) 

ชาวเขา ทะเลทราย เดินปุา ศูนย์วัฒนธรรม 
ศิลปะและหัตถกรรม 

นักท่องเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย 
(Popular Cultural Tourist) 

สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า การแสดงคอนเสิร์ต 
งานแข่งขันกีฬา 

 
การแบ่งประเภท และลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังตารางข้างต้น ทําให้ทราบ

ถึงลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อันจะนําไปสู่การสร้างรายได้ให้แหล่งท่องเที่ยว 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการรักษาวัฒนธรรมของชุมชนให้คงไว้35 มีกรณีศึกษา
ของงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น 

งานศึกษาของ ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (๒๕๕๑) เรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวเมืองโบราณ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท โดยนักท่องเที่ยว ส่วน
ใหญ่พอใจต่อทัศนียภาพความสวยงามของเมืองโบราณ และพอใจต่อความกว้างขวางของสถานที่ โดย
ยังเห็นว่าราคาค่าเข้าชมเหมาะสม และคุ้มค่าในการมาเที่ยว แต่ยังเห็นว่าเมืองโบราณยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ และไม่มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเมืองโบราณ ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต 
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการมาเที่ยวและใช้ขับเที่ยวชมภายในเมืองโบราณ และโดยมากมาเที่ยว
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเที่ยวเมืองโบราณ คือ เพ่ือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
ในการเที่ยวเมืองโบราณแต่ละครั้ง คือ ๕๙๒ บาท โดยนักท่องเที่ยวเห็นว่าการมาเที่ยวเมืองโบราณ
คุ้มค่ากับเวลา การรับรู้เมื่อมาเที่ยวเมืองโบราณสูงกว่าที่คาดหวัง ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 
พอใจ โดยอาจจะกลับมาเที่ยวเมืองโบราณอีกในครั้งหน้า และจะมีการแนะนําให้คนที่รู้จักมาเที่ยว
เมืองโบราณ 

นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่างกันมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเมืองโบราณ ด้านความพึงพอใจโดยรวมและด้านการรับรู้เมื่อเทียบกับความคาดหวังต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อส่วนต่างๆของเมือง
โบราณโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้านการรับรู้เมื่อเทียบกับความคาดหวัง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ํา36 

                                           
35 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, 

Executive Journal, (October – December ๒๐๑๒): ๑๔๒. 
36 ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี, ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเมืองโบราณ 

จังหวัดสมุทรปราการ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑). 



๔๐ 
 

ผลการศึกษาของ ณัฐพล ตันติวงศ์ตระกูล (๒๕๕๔) เรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  จากผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๒๖ - ๓๕ ปี สถานภาพโสด เป็นนิสิต 
นักศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า  ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรม และชื่นชอบในกิจกรรม 
ตักบาตรข้าวเหนียวโดยเหตุผลหลักที่เลือกมาเที่ยวเชียงคานก็เพ่ือต้องการที่จะศึกษาประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ส่วนใหญ่แล้วจะมาเที่ยวเชียงคานร่วมกันประมาณ 
๓-๕ คน ในช่วงฤดูหนาว โดยศึกษาข้อมูลจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์ รวมถึ งเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจโดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างจะมาเที่ยวเชียงคานประมาณ ๑ ครั้งต่อปี และใช้เวลาอยู่
ที่เชียงคานประมาณ ๒ วัน เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท 

จากความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวชื่นชอบในความเป็น
เอกลักษณ์ของเชียงคาน ทั้งในด้านบรรยากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่ง
นักท่องเที่ยวอยากให้เชียงคานยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ไม่อยากให้วิถีชีวิตประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลง37 

งานศึกษาของ อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จํากัด, บริษัท (๒๕๕๔) เรื่อง โครงการ
สํารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการส่งออก
นักท่องเที่ยว พบว่า การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มเปูาหมายที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาใช้แรงจูงใจ เพ่ือทําให้เกิด
การเดินทางท่องเที่ยว (ในอดีต) ของตนอยู่ ๕ ประเภทได้แก่ “แรงจูงใจจากการได้เห็น ได้สัมผัส
ประสบการณ์ทางกายภาพ” “แรงจูงใจด้านความรัก/ความสัมพันธ์” “แรงจูงใจจากการได้ซื้อสินค้า/ 
ช้อปปิ้ง” “แรงจูงใจจากการแสวงหาความอ่ิมเอิบทางจิตใจผ่านการทําบุญ/ภาวนา” และ “แรงจูงใจที่
อยากได้รับความสุขจากการให้ประโยชน์คืนกลับสู่ธรรมชาติหรือสังคม” นอกจากนั้นการใช้แรงจูงใน
เพ่ือ “แสวงหาความอ่ิมเอิบทางจิตใจผ่านการทําบุญ/ภาวนา” ก็มีแนวโน้มสูงในบางพ้ืนที่ อย่างเช่น
จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาภาคกลาง และตะวันออก (หมายเหตุผู้วิจัย: อาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมไหว้
พระ ๙ วัด) รวมถึงกลุ่มเปูาหมายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หมายเหตุผู้วิจัย: 
เชียงใหม่มีศาสนสถานสําคัญอยู่โดยรอบเป็นจํานวนมาก สุราษฎร์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ ยวยอดนิยม) 
ขณะที่การใช้แรงจูงใจด้าน “ความสุขจากการให้ประโยชน์คืนกลับสู่ธรรมชาติหรือสังคม” นั้นยังมีการ
ประยุกต์ใช้ในสัดส่วนไม่สูงมากนักในปัจจุบัน แต่ก็มีกลุ่มศักยภาพที่น่าสนใจจํานวนไม่น้อยในบางพ้ืนที่
เช่นในจังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น หากพิจารณาเปรียบเทียบการใช้
แรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางของกลุ่มวิถีชีวิตต่างๆ พบความสอดคล้องระหว่าง
คุณลักษณะสําคัญของแต่ละกลุ่มวิถีชีวิตกับการประยุกต์ใช้แรงจูงใจเพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจด้าน “ความรัก/ความสัมพันธ์” ระหว่างมวลสมาชิกของกลุ่ม ”
ครอบครัวสําคัญ” และกลุ่ม “เพ่ือเพ่ือนและแฟน” ขณะที่แรงจูงด้านการซื้อสินค้ามีสูงในกลุ่ม 

                                           
37 ณัฐพล ตันติวงศ์ตระกูล, พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๔). 



๔๑ 
 

“สะอาดปลอดภัยและทันสมัย” และ “ครอบครัวสําคัญ” ส่วนแรงจูงใจด้าน “แสวงหาความอ่ิมเอิบ
ทางจิตใจผ่านการทําบุญ/ภาวนา” นั้นโดดเด่นในกลุ่ม “ครอบครัวสําคัญ” กับ “เริงรื่นเทศกาล” และ
แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการ “ความสุขจากการให้ประโยชน์คืนกลับสู่ธรรมชาติหรือสังคม” ถูกใช้
ในกลุ่ม “อนุรักษ์นิยม” และ “บุกเบิกค้นหา” ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มวิถีชีวิตอ่ืนๆ ส่วนแรงจูงใจ
พ้ืนฐานด้านการ “ได้เห็น ได้สัมผัสประสบการณ์ทางกายภาพ” นั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มวิถี
ชีวิตและในทุกพ้ืนที่ศึกษา38 

งานศึกษาวิจัยของ แสงเดือน รตินธร (๒๕๕๕) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด
ที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  ผลการวิจัย พบว่า 
นักทอ่งเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๒๙,๙๓๑ หยวนขึ้นไป พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยผลักดันในการ
ตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยคือ การมีประสบการณ์ในการมาเยือนประเทศไทยแล้วอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทุกอย่างด้วยตนเองและเดินทางกับบริษัททัวร์ในระดับที่
ใกล้เคียงกัน มีเพ่ือนหรือญาติเป็นผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว มีค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเที่ยวประมาณ 
๕,๙๙๑ -๑๑,๙๗๐ หยวน ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว
คือ เพ่ือการพักผ่อนวันหยุด โดยต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในภาคตะวันออกและ
ภาคใต้เมื่อมาเยือนประเทศไทย ส่วนปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ อาหารไทย วัฒนธรรมไทย ความงดงามของธรรมชาติ ทะเลและ
ชายหาดที่สวยงาม และความพร้อมของข้อมูลการท่องเที่ยวตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ
เห็นด้วยระดับมาก จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีปัจจัยผลักดันในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างกัน 
และยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่ต้องการจะทําเมื่อมาเยือนประเทศไทยแตกต่างกัน จะมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕39  

ผลศึกษาของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๕) เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ จากผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ๔๐๐ 
คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๔๐๐ คน ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ อายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี ร้อยละ ๓๕.๐ สถานภาพโสดร้อยละ ๖๔.๘ นับ
ถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๒.๒ อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาร้อยละ ๒๖.๘ รองลงเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวร้อยละ ๒๑.๔ และพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ ๒๑.๑ ซึ่งมีรายได้ประมาณเดือนละ 
๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๐ และ ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๗.๐ จบการศึกษา
                                           

38 อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จํากัด, บริษัท, โครงการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเท่ียวของชาวไทยในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อินทัช 
รีเสริ์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘ – ๕๙. 

39 แสงเดือน รตินธร, ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือก 
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย, รายงานวิจัย, วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(สสอท.) (ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕), หน้า ๘๔ - ๑๐๔. 



๔๒ 
 

สูงสุดในระดับปริญญาตรีร้อยละ ๕๔.๔ เป็นคนที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๕๓.๒ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางกับครอบครัวหรือญาติร้อยละ ๓๔.๖ รองลงมาคือ เดินทางกับ
กลุ่มเพ่ือนร้อยละ ๓๓.๐ นักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวร้อยละ ๑๐.๑ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเดินทางกับ
กลุ่มทัวร์ ร้อยละ๑.๕ เท่านั้น สําหรับที่พักระหว่างเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพักที่บ้านร้อยละ 
๖๒.๑ ทั้งบ้านตนเอง บ้านเพ่ือนหรือบ้านญาติ ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ ๕๒.๙ 
รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง ร้อยละ ๓๓.๓ ช่วงเวลาเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ร้อยละ ๔๖.๖ และมีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 
๑๒.๕๔ ครั้งต่อปี) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จากการบอก
ต่อของเพ่ือนและคนรู้จักร้อยละ ๒๘.๙ รองลงมาคือ จากวิทยุหรือโทรทัศน์ร้อยละ ๒๖.๓ และ
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ ๒๕.๘ เหตุผลสําคัญในการท่องเที่ยว คือ การพักผ่อนร้อยละ ๓๘.๘ รองลงมาคือ 
ไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ ๒๑.๙ นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๑๕.๕ นิยมการจับจ่ายใช้สอย 
ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถลดความเครียดได้ ความนิยมอันดับรองลงมาคือ 
การทําบุญ หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ ๑๒.๙ การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานและแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมร้อยละ ๑๑.๒ และการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาอาหารอันอร่อยรับประทาน ร้อยละ 
๑๑.๑ ผู้ที่นิยมการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตมีเพียงร้อยละ ๙.๘ และ ๘.๙ 
ตามลําดับ อาจเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่มากนักและอาจไม่ดึงดูดใจพอ 
นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเพ่ือชมงานแสดงสินค้าหรือนวัตกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงวิชาการมีเพียงร้อยละ ๗.๐ และ ๓.๒ ตามลําดับ ทั้ง ๆ ที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวม
ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจัดกิจกรรมงานเทศกาลและ งาน
แสดงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง40 

ผลงานการศึกษาของ Market Wise Ltd. (๒๕๕๕) เรื่อง โครงการสํารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ ๒) จากการสํารวจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวม ๑๒ ตลาด จํานวน ๓,๖๐๐ คน 
พบว่ามีความโน้มเอียงไปทางกลุ่มชาวต่างประเทศที่เป็นเพศชาย (๕๖%) อายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี 
(๒๒%) สถานภาพโสด (๔๗%) และแต่งงาน/มีครอบครัว (๔๖%)ไม่มีบุตร (๓๔%) รายได้ครอบครัว
ต่อเดือนน้อยกว่า US$ ๑๕,๐๐๐ (๕๒%) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (๒๓%) เจ้าของกิจการ 
(๑๖%) นักเรียน/นักศึกษา (๑๔%) และวิชาชีพเฉพาะ (๑๓%) 

ปัจจัยพ้ืนฐานที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสําคัญ ๕ อันดับแรกในการพิจารณา
เลือกประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ได้แก่ ความเป็นมิตรของคนในพ้ืนที่ (๕๘%) ความสวยงาม
ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (๕๔%) ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว (๕๒%) ความ
น่าสนใจของวัฒนธรรม (๔๘%) และความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ (๔๖%) 
ในขณะที่ปัจจัยที่สําคัญ ๕ อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้พิจารณาในการเลือกเดินทางมา

                                           
40 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘, 

(กรุงเทพมหานคร : กองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕), หน้า 
๔๐ – ๔๔. 



๔๓ 
 

ท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ได้แก่ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (๖๐%) ความเป็น
มิตรของคนในพ้ืนที่ (๕๙%) ความน่าสนใจของวัฒนธรรม (๕๐%) ความคุ้มค่า/ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่สูง (๔๘%) ความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ และความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยว (๔๗%) หากวิเคราะห์ถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการท่องเที่ยวต่างประเทศและปัจจัยที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกเดินทางมาประเทศไทยดังกล่าว จะพบว่ามีคุณลักษณะเฉพาะของ
ประเทศไทยบางอย่างที่ถือว่าเป็นจุดสร้างความโดดเด่นเนื่องจากเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวเลือกว่าเป็น
สิ่งสําคัญท่ีทําให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากกว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทั่ว ๆ ไปในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความเป็น
มิตรของคนในพ้ืนที่ ความน่าสนใจของวัฒนธรรม ความคุ้มค่า/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูง ความ
น่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่ดี และ
คําแนะนํา/บอกตอ่จากเพ่ือน/คนในครอบครัว 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาสัมผัสประสบการณ์ด้านความบันเทิงและอาหาร 
(๘๔%) ซึ่งได้แก่ การมารับประทานอาหารไทย ซื้อสินค้าท้องถิ่น/เสื้อผ้าไทย/สินค้า brand name 
และการท่องเที่ยวกลางคืน นอกจากนี้ ๘๓% เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่ง
รวมถึงการท่องเที่ยวทะเล/ชายหาด ปุา ภูเขา น้ําตก การล่องแพ เรือแคนู ปีนเขา และการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ๗๕% เดินทางมาท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรม และผู้คน ซึ่งได้แก่ สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ การชมเมือง การเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ การสาธิต
ผลงานศิลปะและหัตถกรรม ๕๓% เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การใช้บริการ Spa & 
Wellness การเข้ารับการรักษาพยาบาล และการทําบุญ/แสวงบุญ/ปฏิบัติธรรม ๓๓% มาทํากิจกรรม
อ่ืน ๆ เช่น ดําน้ํา ตีกอล์ฟ และร่วมเทศกาล/งานประเพณีของไทย ทั้งนี้ จากกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมาทําที่ประเทศไทย พบว่า มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างชอบ ได้แก่ การท่องเที่ยว
ตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลและชายหาด มีนักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ทํา
กิจกรรมเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ตนเองชอบ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวและทํากิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุด ๘๓% อาทิ 
กรุงเทพฯ และพัทยา ตามด้วยภาคใต้ ๕๖% อาทิ ภูเก็ต กระบี่ เกาะพงัน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  
หัวหิน ชะอํา และภาคเหนือ ๓๑% อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และหากวิเคราะห์นักท่องเที่ยวจําแนก
ตามปัจจัยผลักดันในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จะพบว่าสําหรับกลุ่มที่ต้องการการฟ้ืนฟู
ร่างกายและจิตใจ ต้องการการหลุดพ้น และใช้เวลาร่วมกันกับผู้อ่ืน มีแนวโน้มที่จะไปที่จังหวัดภูเก็ต
มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันสําหรับกลุ่มที่ต้องการการเรียนรู้/ค้นหา มีแนวโน้มจะไปที่จังหวัด
เชียงใหม่มากกว่ากลุ่มอ่ืน และหากวิเคราะห์จําแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่ม First visit มี
แนวโน้มจะไปที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่ากลุ่ม Revisit ในขณะที่กลุ่ม Revisit มีแนวโน้มไปที่พัทยา/ชลบุรี 
และหัวหิน/ชะอํามากกว่ากลุ่ม First visit 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ (จากคะแนนเต็ม ๕) โดยมีนักท่องเที่ยวที่พึงพอใจกับการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยถึงพึงพอใจมากที่ ๘๘% และในทางตรงกันข้ามมีนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงพอใจถึงไม่พอใจ
มากที่ ๔% โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับสูงในด้านความมีน้ําใจไมตรี และการ
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ต้อนรับที่ดีของคนไทยที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ และความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ ในทางตรงข้าม ประเด็นที่นักท่องเที่ยวยังพึงพอใจในระดับที่ไม่สูงมากนัก ได้แก่บริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘ และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย ๓.๙๔ ส่วน
ประเด็นที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างไม่พึงพอใจจะเป็นในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ ยวที่
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ ส่วนประเด็นด้านความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ในรายละเอียด
พบว่า สิ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ในระดับที่สูง ได้แก่ อาหารไทย สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น การท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ/Spa 
& Wellness และสถานที่ซื้อสินค้า ในขณะที่สิ่งที่สร้างความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวได้เพียงระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ความหลากหลายของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว การเป็นประเทศที่มีความ
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวกับครอบครัว/เด็ก การให้ประสบการณ์ความเป็นไทยแท้ และสิ่งที่
นักท่องเที่ยวค่อนข้างไม่พึงพอใจ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
และการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและการรักษาธรรมชาติ41 

 
๒.๓.๒. กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยว 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจะสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้จะต้อง
อาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสนองความต้องการระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการ ทั้งนี้ การทําตลาดการท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งนั้นมี
ความแตกต่างด้านบริการที่นักท่องเที่ยวได้รับ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งสามารถจับต้องได้ หรือไม่สามารถจับ
ต้องได้ ซึ่งโดยขั้นตอนการตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคํานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ก่อนการพัฒนาการ
ตลาดทางด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควรทราบถึงความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนมากเน้นที่ความรู้ ความประทับใจ ความสุนทรีย์ 
ประสบการณ์ ฯลฯ ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวควรมีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับประโยชน์ และสนองความต้องการสูงที่สุด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะผลักดันการตลาด
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งจากการโฆษณาปากต่อปาก และการกลับมาเยือนอีกครั้ง นอกจากนี้ การสร้าง
ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination Branding) เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สําคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน มีอัตลักษณ์และมีศักยภาพที่จะสามารถดึงดูดความ
สนใจและชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือน 

๒) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมการตลาดเป็นกล
ยุทธ์ที่จะทําให้นักท่องเที่ยวรับรู้ และสนใจเยือนแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น 
การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือ การพูดแบบปากต่อปากเพ่ือกระตุ้นให้

                                           
41 MarketWise Ltd., โครงการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลัก

และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ ๒), (กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ๒๕๕๕), หน้า ๒ 
– ๑๕. 
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นักท่องเที่ยวสนใจและต้องการท่องเที่ยว การนําเสนอที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยั่งยืน อาจเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการจัดนิทรรศการภาพถ่าย การใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้
คงอยู่สืบเนื่องต่อไป (Gowdy, ๑๙๙๙) ซึ่งการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์จะนําจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนวิธีในการดําเนินชีวิตเป็นจุดขาย (Brand Idea) และสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว 
(Brand Communication) เพ่ือสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และสัมผัสประสบการณ์ 
(Brand Experience) จนเกิดเป็นกระบวนการท่องเที่ยว42  

จากผลการศึกษากรณีศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
แหล่งท่องเที่ยว ในงานศึกษาของ วรสิกา อังกูร และคณะ (๒๕๔๗) เรื่อง ศึกษารูปแบบการจัด
การศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พบว่า วัดพระเชตุพนจัดเป็นมหาวิทยาลัยเปิด
แห่งแรก และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ แล้ว ยังมีการนําความรู้ทางธรรมสอดแทรกไปควบคู่กับองค์ความรู้ต่างๆ 
เหล่านั้นได้อย่างกลมกลืน ทั้งวิธีการในการเรียนรู้นั้นยังมีลักษณะเป็น “กระบวนการเรียนรู้” ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์กล่าวคือมีทั้งการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนผู้สอน การศึกษาโดยใช้วิธีจากการชมของจริง 
การศึกษาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อวัสดุการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียนรู้โดยอาศัย
ประสบการณ์จริง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและได้รับความรู้ควบคู่ไปกับ
คุณธรรมอย่างแท้จริง รูปแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้มี ๔ รูปแบบ คือ ๑) การจัดทัศนศึกษานํา
ชมวัด ๒) หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต.วัดพระเชตุพน ๓) ศิลาจารึก ๘ หมวด ๔) โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ
และการนวดแผนโบราณ ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาในการจัดการแหล่งเรียนรู้ คือ ปัญหาด้านข้อมูล 
บุคลากร ทักษะและเทคนิควิธีในการถ่ายทอด การดูแลรักษาองค์ความรู้ที่จารึกอยู่ตามโบราณสถาน 
และด้านสถานที่ และได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
ครบองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมในเชิงนโยบาย ความพร้อม
ด้านบุคลากร และความพร้อมด้านการบริหารจัดการ43 

และงานศึกษาของ จริญญา ณพิกุล และวารัชต์ มัธยมบุรุษ (๒๕๕๕) เรื่อง การศึกษา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าจังหวัด
เชียงรายมีศักยภาพในด้านกายภาพ ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้าน
วัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ และ ด้านการบริหารและการจัดการ จากการวิเคราะห์ด้านศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย คือ พัฒนา
ถนนหรือเส้นทางการคมนาคมให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและสามารถเดินทาง
                                           

42 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ , การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, 
Executive Journal, (October – Decenber ๒๐๑๒), หน้า ๑๔๓. 

43 วรสิกา อังกูร และคณะวิจัย, “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”, รายงานวิจัย,
(กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชช่ิง, ๒๕๔๗). 



๔๖ 
 

ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล อนุรักษ์ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติหรือการคงรักษาสภาพดั้งเดิม 
เพ่ือให้เกิดคุณค่าและนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ไม่ทําลายความสวยงามของธรรมชาติ มีอุปกรณ์
รองรับของปริมาณขยะที่เพียงพอ และออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดการด้าน
คุณภาพอากาศ และไม่สร้างความรําคาญในแหล่งท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจในคุณค่าเชิงการ
ท่องเที่ยว รักษาความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วัฒนธรรม สร้างความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของแหล่งท่องเที่ยว ดูแลให้ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และมีเจ้าหน้าดูแลนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง จัดเตรียมเอกสาร
เผยแพร่ที่กล่าวถึงการอนุรักษ์และรักษาแหล่งท่องเที่ยว การมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพ่ือให้ข้อมูล
ในการท่องเที่ยวที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว44 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๐) ดําเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมีหลักการดําเนินการที่สําคัญ ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. การเร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการ
ท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเอกชนเพ่ือที่จะรักษา
แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน 

๒. การเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการ
ท่องเที่ยวแหล่งมรดก การท่องเที่ยวศิลปะ การท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง การท่องเที่ยววัฒนธรรม
ชนบท รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

๓. การเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก การวางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สวัสดิการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

๔. การส่งเสริมความเชื่อมโยง ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชนใน
ชุมชน เพื่อที่จะสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ของการท่องเที่ยวท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 45 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรมีการวางแผน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง และความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่าเพียง
พอที่จะดึงดูดใจนักเที่ยวเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
เป็นอย่างไร ซึ่งรวมถึงภาพรวมด้านความสวยงาม ลักษณะเด่น อัตลักษณ์ ความเ ก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ ความสําคัญทางศาสนา สภาพภูมิทัศน์ และวิถีชีวิต นอกจากนี้ ประเด็นของความ
พร้อมทางด้านความสะดวก ซึ่งรวมถึงทั้งความสะดวกในการเข้าถึง และสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นสิ่ง
สําคัญในการวางแผนการใช้พ้ืนที่และการกําหนดศักยภาพรองรับแหล่งท่องเที่ยว ในการกําหนด
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้น ประเด็นสําคัญ คือ ต้องสามารถจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องต้น 
                                           

44 จริญญา ณพิกุล และวารัชต์ มัธยมบุรุษ, การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, รายงานวิจัย, (พะเยาวิจัย ๑ กลุ่มการวิจัยท่องเที่ยวยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕๕๕) , 
หน้า ๑๖๗ – ๑๗๕. 

45 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๐). [เอกสารเผยแพร่]. 



๔๗ 
 

เช่น ถนน ไฟฟูา น้ําประปา การกําจัดขยะ ระบบสื่อสารคมนาคม ลานจอดรถ ที่พักโรงแรม 
ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกให้พอเพียงกับจํานวนนักท่องเที่ยว รวมถึงต้องควบคุมจํานวน
นักท่องเที่ยวไม่ให้เกินความสามารถที่จะรองรับได้ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้น
ของจํานวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าว ตลอดจนปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ประเด็นพ้ืนฐานที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่จะนําไปสู่การวางนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม คือ การประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งนี้ การสร้างหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ในการประเมินผลกระทบขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละฝุาย ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลกระทบของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน (Butler, ๑๙๙๙) โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบนั้นแบ่งเป็น
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม และผลกระทบต่อการ
เสริมสร้างลักษณะเด่น อัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ ผลกระทบต่อการดํารงรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่การวางแผนนโยบายที่สมดุล และแนวทางการจัดการเพ่ือควบคุมผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวอันจะนําไปสู่การก่อให้เกิดผลประโยชน์สุทธิที่สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรจะรวมถึงการฝึกอบรมคน
ในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ และการฝึกอบรม  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และ
แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นับว่าเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

การจัดการโครงสร้างองค์กรและการจัดการที่เหมาะสมเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการที่
จะกําหนดทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยทั่วไปแล้วจะสามารถสรุป
โครงสร้างองค์กรและการจัดการสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจะมุ่งเน้นที่
ประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นต้องนําการท่องเที่ยวขยายเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพ่ือที่จะร่วมกันหาจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ที่จะเป็นจุดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นเพ่ือที่จะร่วมกันวิเคราะห์ หรือแก้ไขปัญหาและข้อ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ต่างกันเป็นอีกแนวทางที่มีความจําเป็นต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนอีกด้วย46 

ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เ อ้ือต่อการพัฒนาการปรับปรุงหรือทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่ามีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (๒๕๕๐) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและการกําหนดศักยภาพหรือความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 

๑) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ความสําคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 

                                           
46 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ , การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, 

Executive Journal, (October – Decenber ๒๐๑๒), หน้า ๑๔๔ – ๑๔๕. 



๔๘ 
 

๒) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง 
ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๓) สิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ 
ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์และการรักษาความปลอดภัย 

๔) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศระบบนิเวศและสภาพอ่ืนๆ 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

๕) ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ ข้อจํากัดทางด้านบริการ
สาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

๖) ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยวและจํานวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ จารุจน์ กลิ่นดีปลี (อ้างถึงใน วิภา ศรีระทุ, ๒๕๕๑) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการ
พิจารณาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมองค์ประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านพ้ืนที่ คือ การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ
หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์โบราณ วัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น รวมทั้งต้องมีปัจจัยอ่ืนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

๒) ด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆและการจัดการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ 

๓) ด้านกิจกรรมและกระบวนการ คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวการสร้างจิตสํานึกและการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

๔) ด้านการมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาว่าองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล
แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ้าง และประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจหรือสนใจที่จะให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 

ดังนั้น ในการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเกณฑ์ที่ ใช้ในการพิจารณา ๘ ด้าน ได้แก่ 
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึง สิ่งอํานวยความสะดวก ข้อจํากัดในการรองรับ
นักท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม ความมีชื่อเสียง กิจกรรมท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
๒.๔. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการท่องเที่ยว 

๒.๔.๑. ความหมายของเครือข่าย 
    เครือข่าย (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงของคนของกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรที่
สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงการ
ของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายไว้หลากหลายทัศนะ
ดังนี้ 
     เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลองค์การ
หน่วยงานหรือสถาบันใดๆได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลง



๔๙ 
 

อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล นิราทร ที่ได้กล่าวถึงเครือข่ายว่า การทํางานที่รูปแบบการ
ประสานงานของกลุ่มคนหรือองค์การที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือทํากิจกรรม
ร่วมกันให้ความช่วยเหลือระหว่างกันจึงอาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายเป็นการทํางานที่เป็นรูปแบบความ
ร่วมมือหรือการพ่ึงพาอาศัยกัน และ สนธยา พลศรี ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง 
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม 
เครือข่ายต่อเครือข่ายกลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้
เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเปูาหมายในการทํากิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจ
เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์ และพัฒนาไปสู่
การลงมือร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยเปูาหมาย และจุดประสงค์เดียวกัน ดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็น
เพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจัดระบบให้สมาชิกสามารถดําเนิน
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน คือ 
วัตถุประสงค์ หรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งใน
ความหมายของเครือข่ายดังกล่าวทั้งหมดนั้นนั้นเป็นความหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับความหมาย
ของเครือข่ายทางสังคมซึ่ง เบรนท์ และ ไวเนิร์ต (Brandt and Weinert) ได้ให้ความหมายของ
เครือข่ายทางสังคมว่า หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีทั้งบุคคลภายในครอบครัวและภายนอก
ครอบครัว เพ่ือให้ความช่วยเหลือบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่กําลังเผชิญอยู่  สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เชเฟอร์ คอยเน่ และ ลาซารุส (Schaefer, Coyne and Lazarus) ที่ได้ให้ความหมาย
ของเครือข่างทางสังคมว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งจะมีการติดต่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคล หรือระหว่างกลุ่ มบุคคลกับกลุ่มบุคคล และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ มิทเชล (Mitchell) ที่ได้ให้ความหมายของเครือข่ายทางสังคมไว้ว่า หมายถึง 
ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่ งกับบุคคลหนึ่ง เช่น กลุ่มเพ่ือน ลักษณะของ
ความสัมพันธ์นี้สามารถนํามาอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายทางสังคมนั้นได้ 
เครือข่ายทางสังคมจึงเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ตลอดจนพฤติกรรมของ
บุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสังคม ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการไทยที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวิชาการตะวันตก คือ พิมพ์วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์ ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมไว้ว่า 
เครือข่ายทางสังคมของบุคคลหนึ่งประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดของบุคคลนั้นใน
สังคมที่เขาอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนบ้าน เรา
สามารถพิจารณาเครือข่ายสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้โดยการมองเป็นภาพที่ประกอบด้วยจุดต่างๆ ที่มี
เส้นหลายๆ เส้นโยงไปโยงมาระหว่างจุดต่างๆ เป็นตัวแทนของบุคคลรายรอบทั้งหลายที่บุคคลนั้นมี
ความสัมพันธ์ด้วย ส่วนเส้นโยงใยเหล่านั้นหมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บุคคลมีต่อกันและกัน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมว่า เครือข่ายทาง
สังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมอง โดยโครงสร้างของสมองนั้นจะทําให้เกิดการเรียนรู้ในระดับสูงเพ่ือ
การมีชีวิตรอด และโครงสร้างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร้างทางสมองมากขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของงสังคม จากสังคมใช้อํานาจไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และการที่จะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ โครงสร้างทางสังคมต้องปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างอํานาจใน



๕๐ 
 

แนวดิ่ง ไปเป็นเครือข่ายสังคมที่มีการโยงใยความสัมพันธ์ในทุกทิศ และได้สรุปว่า เครือข่ายทางสังคม 
คือ สังคมแห่งกัลยาณมิตรหรือเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยเครือข่ายสังคมจะต้องมี
ความสามารถปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพได้  และพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
เครือข่ายไว้ว่า เครือข่ายนั้นได้ถูกนํามาอธิบายในมิติของความสัมพันธ์และปรากฏการณ์ทางสังคม
มนุษย์มากกว่าการอธิบายในมิติขิงความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในเชิงชีววิทยา 
ตามทัศนะของวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ โดยเป็นการกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล 
กลุ่ม องค์กร ที่มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันและขยายผลการทํางานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มอ่ืน องค์กรอ่ืน 
เพ่ือเสริมสร้างพลังในการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ โดยผ่านกระบวนการสื่อสารที่ทํา
ให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสในการรับรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
    กล่าวโดยสรุปแล้ว เครือข่ายทางสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
อยู่ในสังคมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน จนกลายเป็นกลุ่ม
บุคคลขึ้นมาเพ่ือสนองตอบวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของการรวมกลุ่ม และมีการประสาน
เชื่อมโยงด้านข้อมูล แนวคิด วิธีปฏิบัติภายในกลุ่มทางสังคมนั้นๆ และสามารถเชื่อมโยงหรือขยายไป
ยังกลุ่มอ่ืนๆ จนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคมขนาดใหญ่ได้ 
 
 9.1.2. ประเภทของเครือข่าย และเครือข่ายทางสังคม 
    สเปท (Specth) ได้จําแนกเครือข่ายทางสังคมจากคุณภาพของความหนาแน่นได้ 2 
ประเภทดังนี้    
    1. เครือข่ายที่มีความหนาแน่นน้อย ได้แก่ เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้าง
น้อย สมาชิกในเครือข่ายมีความผูกพันระหว่างกันน้อยกว่า การติดต่อระหว่างกันและกันมีอยู่ในอัตรา
ความถี่ท่ีน้อย ซึ่งมีผลให้บุคคลในเครือข่ายมีความคิดเห็นและการกระทําที่แตกต่างกันออกไปมากและ
มีอิทธิพลต่อกันและกันน้อย  
    2. เครือข่ายที่มีความหนาแน่นสูง ได้แก่ ลักษณะของเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างเหนียวแน่นและใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือมีกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์อยู่ใน
ความถี่ท่ีสูง ทําให้มีลักษณะความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากและมีอิทธิพลต่อกันและกันมาก 
    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  กล่าวถึงองค์ประกอบที่สําคัญของเครือข่ายว่ามี
องค์ประกอบที่สําคัญ 7 ประการคือ  
     1. การรับรู้มุมมองร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายต้องมี
ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อาทิ มีความเข้าใจในปัญหา มี
สํานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมบางอย่างเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้น  
    2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้ เข้าใจและการมีเปูาหมายที่จะดําเนินไปร่วมกันจะช่วยทําให้
ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมีพลัง เกิดเอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมอง
ที่แตกต่างออกไป  
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    3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกแต่ละคนมา
รวมกันเพ่ือประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่งผลประโยชน์ และความต้องการนั้นจะไม่
สามารถบรรลุผลสําเร็จได้กับสมาชิก ดังนั้น จึงมีการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมที่มาก
เพียงพอที่จะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย  
    4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การมีส่วนร่วมของสมาชิกมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิด
การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทําอย่างแข็งขัน ดังนั้น สมาชิกในเครือข่ายจึง
ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของความเท่าเทียมกัน และในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่ายและ
ควรสานต่อความสัมพันธ์ในแนวราบ  
    5. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายต่างก็
ต้องเสริมสร้างกระบวนการทํางานของกันและกัน โดยที่ใช้จุดแข็งของฝุายหนึ่งไปช่วยเหลืออีกฝุายเห็น
ที่มีจุดอ่อน ซึ่งจะทําให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน การเสริมสร้างต่อกันนั้นเกิดขึ้นจากการ
รวมตัวเป็นเครือข่ายซึ่งมีผลดีมากกว่าการไม่รวมเป็นเครือข่าย  
    6. การพ่ึงพิงร่วมกัน คือการเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝุาย เนื่องจากทุกฝุาย
ต่างก็มีข้อจํากัดในกระบวนการทํางานและมีความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง ดังนั้นจึงมีการพ่ึงพาอาศัย
กันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย  
    7. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน หมายถึง  การที่สมาชิกในเครือข่ายมีการทํา
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
นั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย 
   สนธยา พลศรี (2550) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้กัน
ทั่วไป คือ  
   1) แบ่งตามความซับซ้อนของกลไกการทํางาน โดยพิจาณาจากความซับซ้อนในการ
รวมตัว และขยายตัวของสมาชิกจากความซับซ้อนน้อยแล้วเพ่ิมความซับซ้อนมากขึ้นเป็นลําดับแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายชั้นเดียว เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพียง
ระดับเดียว โครงสร้างไม่มีความซับซ้อนมากนัก 2) เครือข่ายหลายชั้น เป็นเครือข่ายที่สมาชิกรวมกัน
ในลักษณะของการขยายเครือข่ายออกไปหลายระดับหรือหลายชั้น ซึ่งจะมีความซับซ้อนที่หลายระดับ 
  2) การแบ่งตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)เครือข่าย
แนวนอน (Horizontal Network) เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อรวมเป็น
เครือข่ายจะมีตําแหน่ง และหน้าที่ทัดเทียมกัน ไม่มีใครมีอํานาจเหนือกว่าใคร แต่ต่างนําศักยภาพของ
ตนมาใช้ในการดําเนินงานของเครือข่ายอย่างเต็มที่ 2) เครือข่ายแนวตั้ง (VerticalNetwork) เป็น
เครือข่ายที่สมาชิกมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อรวมเป็นเครือข่ายสมาชิกจะมีตําแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่นสมาชิกแกนนํา สมาชิกธรรมดา สมาชิกสมทบ เป็นต้น 
  3) การแบ่งตามระดับการรวมตัวของสมาชิก เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่ายตามลักษณะ
การมารวมกันเป็นเครือข่ายของสมาชิก ซึ่งมีระดับแตกต่างกันออกไปหลายระดับ คือ 1) เครือข่าย
ระดับบุคคลเป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคลต่างๆ มารวมกันเป็นเครือข่าย เช่น เครือญาติ 
เพ่ือนบ้าน บุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน เป็นต้น 2) เครือข่ายระดับกลุ่มหรือองค์การ เป็นเครือข่าย
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ที่สมาชิกเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มหรือองค์การไม่ใช่บุคคล เช่น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
สงขลา สหพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต่างๆ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นต้น 3)เครือข่ายระดับบุคคลกับ
กลุ่มหรือองค์การ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วย บุคคลต่างๆ กับกลุ่มหรือองค์การ ซึ่งเป็นคนละ
ระดับกัน 4) เครือข่ายระดับชุมชนต่างๆ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยชุมชนขนาดต่างๆ เช่น 
ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเมืองกับเมือง ประเทศต่อประเทศ เป็น
ต้น หรือสมาชิกอาจจะประกอบด้วยชุมชนขนาดเดียวกันหรือต่างขนาดก็ได้ 5) เครือข่ายระดับสถาบัน 
เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยสถาบันประเภทเดียวกัน เช่น สถาบันครอบครัวกับสถาบัน
ครอบครัว หรือสถาบันต่างประเภทกัน เช่น สถาบันครอบครัวกับสถาบันศาสนา เป็นต้น 
  4) การแบ่งตามลักษณะการเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับสมาชิกว่าเป็นแบบใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 1) 
เครือข่ายรวมศูนย์ เป็นเครือข่ายที่มีศูนย์กลางเพียงศูนย์เดียว มีลักษณะเป็นแบบการรวมอํานาจไว้ใน
ศูนย์กลาง สมาชิกเป็นเพียงผู้ร่วมใช้บริการจากศูนย์กลางเท่านั้น หรือมีศูนย์กลางเป็นแม่ข่าย ส่วน
สมาชิกเป็นลูกข่ายที่ต้องดําเนินงานตามแม่ข่าย เช่น คุรุสภา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็น
ต้น 2) เครือข่ายกระจายศูนย์ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีอิสระในการดําเนินงาน แต่จะมีคณะกรรมการ
ร่วมทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือประสานงานเครือข่าย 3) เครือข่ายผสม เป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้าง
ทั้งรูปแบบรวมศูนย์ และกระจายศูนย์รวมกัน กล่าวคือ มีศูนย์กลางทําหน้าที่ประสานงานระหว่าง
สมาชิก แต่ให้สมาชิกมีอิสระในการติดต่อประสานงานกันได้โดยตรงอีกด้วย 4) เครือข่ายเชิงซ้อนเป็น
เครือข่ายที่โครงสร้างเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถติดต่อประสานงานร่วมมือกันดําเนินงานภายใน
เครือข่ายได้โดยตรง โดยมีศูนย์กลางประสานงานหลายศูนย์ 5) การแบ่งตามระดับความสัมพันธ์กับ
ศูนย์กลางเป็นการแบ่งประเภทของเครือข่าย โดยพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับ
ศูนย์กลางของเครือข่าย แบ่งได้ 3 ประเภทคือ  
   1) เครือข่ายใกล้ชิด (Intimate Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย สมาชิกที่
ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลางมากที่สุด เช่น เครือข่ายญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท เป็นต้น  
   2) เครือข่ายรอง (Effective Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกที่
บุคคลผู้เป็นศูนย์กลางรู้จักคุ้นเคยน้อยกว่ากลุ่มเครือข่ายใกล้ชิด ได้แก่ ญาติพ่ีน้องลําดับห่างๆ คนที่
รู้จักคุ้นเคยท่ัวๆ ไป เป็นต้น  
   3) เครือข่ายขยาย(Extended Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย สมาชิกซึ่ง
บุคคลผู้เป็นจุดศูนย์กลางไม่รู้จักโดยตรง แต่สามารถติดต่อสัมพันธ์โดยผ่านบุคคลในเครือข่ายใกล้ชิด
อีกทีหนึ่ง 
  6) การแบ่งตามขนาดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากจํานวนของสมาชิกที่
รวมกันเป็นเครือข่าย แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายรวม (Total 
Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกเป็นจํานวนมาก เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองต่างๆมากกว่า 
70,000 กองทุน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยซึ่งสมาชิกประกอบด้วยสหกรณ์
การเกษตรทุกอําเภอ เป็นต้น 2) เครือข่ายขนาดเล็กหรือเครือข่ายย่อย (Sub Network) เป็น
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เครือข่ายที่มีขนาดเล็กกว่าเครือข่ายรวม มารวมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น เช่น กองทุนหมู่บ้าน
ของแต่ละหมู่บ้านรวมกันเป็นเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตําบล ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของแต่ละตําบลรวมกันเป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอําเภอ เป็นต้น 
  7) การแบ่งตามแหล่งกําเนิดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะของที่มา
หรือแหล่งเกิดของเครือข่ายเป็นสําคัญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายธรรมชาติเป็น
เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างสนับสนุน เช่น เครือญาติเดียวกันนับ
ถือศาสนาเดียวกัน ร่วมถิ่นกําเนิดเดียวกัน ประสบปัญหาเหมือนกัน เป็นต้น 2) เครือข่ายจัดตั้งเป็น
เครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพ่ือปูองกันแก้ไข
ปัญหาชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือการเพ่ิมพูนรายได้ เพ่ือรวมพลังของคนในชุมชน เพ่ือความมั่นคง
ของชุมชนหรือจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 
  8) การแบ่งตามลักษณะของสมาชิกที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก
ความเหมือน หรือความคล้ายคลึงกันของสมาชิก และความแตกต่างกันของสมาชิกแบ่งได้ 2 ประเภท 
คือ 1) เครือข่ายประเภทเดียวกัน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคล กลุ่มหรือองค์การที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เครือข่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดต่างๆสมาพันธ์ครูแห่ง
ประเทศไทย สมัชชาคนจนภาคอีสาน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เป็นต้น 2) เครือข่ายต่างประเภทกัน เป็นเครือข่าย
ที่สมาชิกประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มารวมกันเป็นเครือข่ายเนื่องจากมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น เครือข่ายประชารัฐจังหวัดต่างๆ ประชาคมจังหวัดต่างๆ เป็นต้น 
  9) การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐบาล เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจัดตั้ง 
และการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสําคัญ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายภาครัฐ เป็น
เครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้ง หรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล เช่น เครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม เครือข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
เครือข่ายอ่ืนๆ ที่จัดตั้งและสนับสนุนโดยกระทรวง กรมและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล 2) เครือข่าย
ภาคเอกชน เป็นเครือข่ายที่ประชาชนรวมกันจัดตั้ งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยไม่อยู่ใต้การ
บังคับบัญชาของรัฐบาล เช่น สโมสรออนไลน์แห่งประเทศไทย สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมพ่อค้าจังหวัดต่างๆ 3) เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน เป็นเครือข่าย
ที่เกิดจากองค์การพัฒนาเอกชน (Non Government Organization = N.G.O.) ซึ่งไม่ถูกบังคับ
บัญชาโดยรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยไม่แสวงหากําไร เช่น คณะกรรมการ
ประสานงานองค์การพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน
ภาคใต้ เป็นต้น 
  10) การแบ่งตามลักษณะของงานเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมการ
ดําเนินงานของเครือข่าย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายพ้ืนที่ (Area Network) เป็น
เครือข่ายที่ดําเนินงานอยู่ในพื่นท่ีเดียวกัน โดยกิจกรรมมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น อยู่
ในหมู่บ้านเดียวกัน ตําบลเดียวกัน อําเภอเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน ประเทศเดียวกัน เป็นต้น แต่
รวมกันเป็นเครือข่าย 2) เครือข่ายกิจกรรม (Issue Network) เป็นเครือข่ายที่ดําเนินงานในกิจกรรมที่
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เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะครอบคลุมพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน หลายตําบล หลายอําเภอ หลาย
จังหวัดหลายประเทศ เป็นต้น 
  11) การแบ่งตามกฎหมายเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจดทะเบียน หรือการไม่จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายที่ไม่เป็นนิติ
บุคคล เป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ หรือยังไม่ได้ดําเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ชมรม สมาคมต่างๆ ที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นต้น 2)เครือข่าย
นิติบุคคล เป็นเครือข่ายที่ดําเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของ
ส่วนราชการ เช่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย สมาคมออนไลน์แห่งประเทศไทย 
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
  12) การแบ่งตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างสมาชิกเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะ
ความร่วมมือของสมาชิกในการดําเนินงานของเครือข่าย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1)เครือข่ายไม่
เป็นทางการ (Informal Network) เป็นเครือข่ายที่สมาชิกรวมกันเป็นเครือข่าย โดยไม่ต้องมีการลง
นาม ไม่ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มารวมกันด้วยความจริงใจเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น เครือข่ายขององค์การพัฒนาเอกชน เป็นต้น 2) เครือข่ายเป็นทางการ 
(Formal Network) เป็นเครือข่ายที่สมาชิกรวมกันภายใต้พันธสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีการ
กําหนดโครงสร้าง กฎระเบียบของเครือข่ายบทบาท หน้าที่ของสมาชิกไว้อย่างชัดเจน เช่น สภา
ทนายความ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) เป็นต้น 
  13) การแบ่งตามคุณสมบัติของเครือข่ายเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของการ
รวมกันเป็นเครือข่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครือข่ายเทียม เป็นเครือข่ายที่ขาดคุณสมบัติของ
การเป็นเครือข่ายแต่เข้าใจว่าเป็นเครือข่าย เพราะเป็นเพียงการรวมกันของสมาชิกแต่ไม่ได้ร่วมกัน
แบบเครือข่าย ไม่มีวัตถุประสงค์ และเปูาหมายร่วมกัน ไม่มีความตั้งใจที่จะดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
ตัวอย่างเช่น สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าบางสถาบันการศึกษาที่มีการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าทุกปี 
สมาชิกในรุ่นเดียวกันต่างมาสังสรรค์กันในลักษณะของการรับประทานอาหารเท่านั้น ไม่ได้มีกิจกรรม
อ่ืนใดอีก เป็นต้น 2) เครือข่าย แท้ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมารวมกันเป็นเครือข่ายแล้วมีลักษณะของ
การเป็นเครือข่ายที่แท้จริง 
  14) การแบ่งตามลักษณะของเครือข่ายเป็นการแบ่งโดยพิจารณาลักษณะที่สําคัญของ
เครือข่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ชมรมแพทย์แผนไทยภาคใต้ เป็นต้น 2) 
เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายช่วยเหลือ และร่วมมือทํากิจกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือสนับสนุน
ส่งเสริมกัน เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 3) 
เครือข่ายทรัพยากร เป็นเครือข่ายที่ระดม และจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ภาคราชการเอกชน เข้าไป
ส่งเสริมสนับสนุนการขาดแคลนทรัพยากรในแต่ละพ้ืนที่ให้สามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างที่คาดหวัง 
เช่น เครือข่ายประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลา เป็นต้น 
  15) การแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบ
อาชีพของสมาชิกเครือข่ายเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นหลายประเภท เช่น เครือข่ายครู เครือข่ายนักวิชาการ 
เครือข่ายนักการเมือง เครือข่ายกํานันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทย เครือข่ายนักวิจัย เป็นต้น 
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  16) การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะของ
กิจกรรม หรืองานที่ดําเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่นเครือข่ายสตรีเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชน เป็นต้น 
  การพัฒนาเครือข่ายต้องอาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นสําคัญ
ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงมีความสัมพันธ์กับการจัดโครงสร้างเครือข่ายทั้งเป็นระดับบุคคลกับบุคคล 
กับกลุ่มหรือองค์การ และระหว่างกลุ่มหรือองค์การด้วยกัน  และการติดต่อสื่อสารรวมทั้งการ
ประสานงานจะต้องเป็นทั้งแนวราบและแนวดิ่งด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง การติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือสําคัญของการสร้างเครือข่ายเป็นการทํา
ให้เกิดความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ ตลอดจนความต้องการให้กับสมาชิกของเครือข่าย
การศึกษาสถานภาพของเครือข่าย โดยทั่วไปมักศึกษาจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิก
ของเครือข่าย โดยโครงสร้างการจัดองค์การเครือข่ายจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสื่อสารและการ
ตัดสินใจของสมาชิกภายในเครือข่าย ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังนี้   
  จากความหมายและโครงสร้างดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาได้ว่า องค์ประกอบอันเป็นทางการ
บริหารที่สําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จของเครือข่ายมีดังนี้ 1) กระบวนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งต้องมี
ความสม่ําเสมอ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เทคนิค ประสบการณ์ ตลอดจนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปความก้าวหน้าในผลการดําเนินกิจกรรมของสมาชิกและเครือข่าย 
2) ความต้องการของมวลชนสมาชิกเครือข่าย การได้แลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง ต่อเปูาหมายของ
กิจกรรมในความร่วมมือ ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจร่วมกันในการกําหนดเปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติและประสานความร่วมมือได้อย่างต่อเนื่อง 
3) ความร่วมมือ และโครงสร้างเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการประสานความร่วมมือ ลด
ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 4) การส่งเสริมบทบาทและการ
ตัดสินใจในขั้นดําเนินการของมวลสมาชิก เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ5) การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิกเพ่ือระดมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจใน
การดําเนินงานทั้งแก่มวลสมาชิกและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการขยายผลต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป 
  9.1.3 ระดับของเครือข่าย 
  นฤมล นิราทร47 ได้กล่าวว่าระดับของเครือข่ายสามารถแบ่งได้ใน 2 มิติ ดังนี้  
   1) มิติด้านโครงสร้างการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายนั้นสามารถทําได้ในหลายระดับ
ที่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ ไปจนถึงระดับที่มาร่วมมือกันเป็นครั้งคราว ในทางทฤษฎีโครงสร้าง
เครือข่ายการทํางาน สามารถอธิบายได้ 4 ระดับ คือ 

                                           
47 นฤมล นิราทร, การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย: สถานการณ์และ

ทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น, งานวิจัย,  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560, หน้า 22-26 
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   ระดับที่ 1 ระดับการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ( Information Cooperation)
หมายถึงการที่องค์การหรือหน่วยงานร่วมกันทํางานโดยไม่ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ระดับที่ 2 ระดับการร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Agreement) ซึ่งหมายถึง
การที่หน่วยงานร่วมกันทํางานภายใต้พันธะสัญญา ซึ่งกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละฝุายโดยชัดเจน 
   ระดับที่ 3 ระดับการร่วมมือโดยการร่วม “ลงทุน” ในองค์การใหม่ หรือโครงการ
ใหม่ (Minority Investment) ซึ่งหมายถึงการที่หน่วยงานเข้าร่วม “ลงทุน” ในองค์การหรือหน่วยงาน
ใหม่การลงทุนดังกล่าวนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การใหม่ 
   ระดับที่ 4 ระดับการร่วมมือแบบ Joint Venture โดยการที่องค์การ 2 แห่งขึ้นไป
เข้าไปร่วมจัดตั้งองค์การใหม่ 
  2) มิติด้านความสัมพันธ์ เราอาจจําแนกระดับของเครือข่ายได้จากการประสานงานภายใน
ระดับต่างๆ ขององค์การ กล่าวคือ 
   (1) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งเป็น
ระดับปฏิบัติการ เช่น ทําความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ 
เป็นต้น 
   (2) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานระดับกลางซึ่ง
มักจะเป็นฝุายจัดการระดับกลาง เช่น จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลอย่างเป็นทางการจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ จัดโครงการร่วมกัน เป็นต้น 
   (3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับสูง หรือฝุายจัดการระดับสูง
หรือระดับนโยบาย เช่น ลงทุนร่วมกัน หรือพิจารณางบประมาณร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน 
หรือทําข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 
    9.1.4. กระบวนการสร้างเครือข่าย 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์48 ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ  
   1) ขั้นตอนการก่อรูปเครือข่าย (Network Forming) ไว้ว่า การก่อตัวของเครือข่าย
นั้นอาจเกิดได้สองแนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือ เครือข่ายที่เกิดจากรัฐเข้าไปริเริ่ม ( State 
Initiative) และเครือข่ายที่ประชาชนเป็นแกนนําจัดตั้ง (Citizen Initiative) และในการรวมตัวของ
เครือข่ายที่สองนั้น หน่วยงานภาครัฐก็อาจเข้าไปช่วยในฐานะของผู้สนับสนุน (Supporter) และผู้
อํานวยความสะดวก (Facilitator) ให้การจัดตั้งเครือข่ายทําได้งานขึ้น ซึ่งกระบวนการก่อตัวของ
เครือข่ายมีดังนี้ 
    (1) การสร้างเครือข่ายตะหนักในปัญหา และสํานึกในการรวมตัว เกิดจาก
ฉันทานุมติของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง อันจะนํามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจ และมีความจําเป็นในการสร้าง
กระแสให้เป็นกระแสสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสที่ลงไปสู่ประชาชนในระดับรากหญ้า ใช้กลยุทธ์
ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้สื่อมวลชน การจัดรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ การทําจดหมายข่าว 

                                           
48 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ จอมปราชญ์นักการศึกษา: สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์แนวพระ

ราชด ารสัด้านการศึกษาและพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร: ด่านสทุธาการพิมพ,์ 2543), หน้า 61 
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การเปิดเวทีระดมความคิดเห็น การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกจัดสัมมนาเป็นต้น เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ สื่อสารให้สังคมได้รับรู้โดยการกําหนดกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน 
    (2) การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ เป็นการหาประเด็น (issues) ที่จะ
เป็นศูนย์กลางที่จะทําให้เกิดการรวมตัวกันและการเข้าหากันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ประเด็นที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
    (3) การแสวงหาแกนนําที่ดีของเครือข่าย โดยการหาผู้เล่นหลัก (Key 
Actors) ในแต่ละภาคี และกลุ่มเปูาหมาย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดัน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านนโยบาย ด้านการสร้างกระแส ด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
    (4) การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย เป็นการสร้างแนวร่วมของ
สมาชิกเครือข่ายให้กว้างขวงและการดึงปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น
สมาชิกเครือข่ายในลักษณะของ “ดาวกระจาย” โดยเน้นที่แกนนําของกลุ่ม หรือองค์การที่มีการ
รวมตัวหรือเข้มแข็ง อยู่ก่อนแล้วจะทําให้การก่อตังเครือข่ายเป็นไปได้เร็วขึ้น 
   2) การจัดระบบบริหารเครือข่าย (Network Organizing) เป็นการจัดระบบ
เครือข่ายทีจ่ะช่วยให้เครือข่ายสามารถดําเนินงานไปได้อย่างราบรื่น โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
    (1) การจัดผังกลุ่มเครือข่าย (Mapping) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลของเครือข่ายทุกกลุ่มในประเทศ โดยเอาข้อมูลของแต่ละเครือข่ายมาทําการจัดแผนที่
หรือแผนผังของเครือข่าย (Network Map) ในภาพรวมระดับประเทศ จัดผังตามความสนใจและ
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย เพ่ือที่จะได้ทราบว่ามีเครือข่ายกี่กลุ่มที่มีเปูาหมายการดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน การกระจายตัวของเครือข่ายตามเปูาหมายการทํางานเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะทราบ
เปูาหมายที่ยังขาดเครือข่ายเข้าไปช่วยจัดการ ด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะมีแผนที่เครือข่ายที่ชัดเจนและ
ทันสมัย จะช่วยสนับสนุนการรวมตัวเพ่ือเครือข่ายแต่ต้องคํานึงถึงการยินยอมในการเข้าร่วมเครือข่าย
รวมทั้งค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
    (2) การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย (Role and 
Responsibility) หลักการสําคัญในการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่คือ การนําเอาความสนใจ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคนมาเสริมกัน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นไป
ในลักษณะที่เอ้ือให้สมาชิกเข้าร่วมได้แม้มีเวลาจํากัด ซึ่งผู้ที่บทบาทในการกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบคือ ผู้นํา นั้นเอง 
    (3)  การจัดระบบติดต่อสื่อสาร (Communication System) 
เปรียบเสมือนกลไกที่เชื่อมสมาชิกของเครือข่ายเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และแพร่กระจายความคิด ซึ่งมีผลต่อการรักษา และขยายตัวของเครือข่าย ซึ่งแนวทางการ
สร้างระบบการติดต่อสื่อสารสามารถกระทําได้ทั้งแบบเป็นทางการ เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุม การสัมมนา เป็นต้น และช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะสังสรรค์ระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในโอกาสสําคัญต่างๆ จดหมายข่าวระหว่างสมาชิก เป็นต้น 
    (4) การจัดระบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning System) เครือข่ายจะพัฒนาให้
ก้าวหน้าไปไห้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับการเรียนรู้ความสามารถของสมาชิกเครือข่ายด้วยการ
ทําให้เครือข่ายแข็งแรงจึงต้องอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบการ
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เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกัน (Interactive Action Learning) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจะดําเนินไปก็ต่อเมื่อ
สมาชิกในเครือข่ายต้องมีใจเปิดกว้างยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง สมาชิกแต่ละคนให้ความสนใจ
และเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน ต่างคนต่างประนีประนอมภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่างมิใช่ยึด
มั่น ในความคิดของตนเอง 
    (5) การจัดระบบสารสนเทศ (Information System) ความมีหน่วยงาน
เป็นแกนกลางทําหน้าที่จัดระบบฐานข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเปูาหมาย รูปแบบ วิธีการ
ความสําเร็จปัญหาและอุปสรรค และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จําเป็น ระบบสารสนเทศควรยึดหลักการใช้งานได้
ง่าย (User Friendly) เป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ (Accessible) และเผยแพร่ได้
กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งเครือข่ายฐานข้อมูลที่ดีจะช่วยเพ่ือประสิทธิภาพของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ระหว่างกัน 
   3) การใช้ประโยชน์เครือข่าย (Network Utilizing) 
    (1) การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีกลางประสานงานร่วมกัน เป็นช่องทางใน
การประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านวัตถุประสงค์ ขอบข่าย แผนการทํางาน วิธีการทํางาน
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
    (2) การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู้ ยิ่ง
เครือข่ายมีอัตราการหมุนเวียนแลกเปลี่ยน (Velocity of Exchange) สารสนเทศและความรู้ระหว่าง
สมาชิกมากขึ้นเท่าใด เครือข่ายนั้นก็จะยิ่งเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น เพราะการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือบทเรียนใหม่ๆ ที่ค้นพบขึ้นมาจะช่วยต่อยอดความคิด และความรู้
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังช่วยประสานงานให้รู้ว่าปัจจุบันใครสนใจเรื่องเดียวกันบ้าง ซึ่งอัตรา
หมุนเวียนของการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความสะดวกของการพบปะกันระหว่างสมาชิกความสามารถ
ในการเข้าถึงสารสนเทศ และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของเครือข่าย ดังนั้นเครือข่ายพึง
กระทํา 
ให้สมาชิกพบปะกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และทําให้สมาชิกเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายที่สุด
เช่นเดียวกัน 
    (3) การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร ควรมี
หน่วยงานกลางเข้ามาทําหน้าที่สนับสนุนเงินทุนเพิ่มจากส่วนที่เครือข่ายได้ระดมจากสมาชิกในกลุ่มอยู่
แล้วโดยอาจดําเนินการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ หรือมูลนิธิในต่างประเทศที่มี
จุดหมายเหมือนกันกับเครือข่ายนั้น หรืออาจทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเรื่องแหล่งเงินทุน 
วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรเพ่ือให้เครือข่ายเข้ามาสืบค้นได้ โดยมีหน่วยงานกลางดําเนินการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศแทนเครือข่ายก็ได้ นอกจากนี้ ก็อาจใช้วิธีสร้างระบบรับรอง
เครือข่าย เช่น การออกเอกสารรับรองเครือข่าย เพ่ือให้เครือข่ายสามารถนําไปใช้ขอทุนจากธุรกิจ
โดยตรงได ้
    (4) การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ควรให้
สมาชิกของแต่ละเครือข่ายมีทักษะในการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง ในกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking) ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ จะเกิดจากเครือข่าย หากมีการแลกเปลี่ยนความรู้และลง
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มือศึกษาค้นคว้าร่วมกันระหว่างสมาชิก และลักษณะองค์ความรู้ที่ได้รับจะสอดคล้องกับบริบท
แวดล้อมของพ้ืนที่ของตนเอง 
    (5) การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีสร้างกระแสผลักดันประเด็นใหม่ๆ 
เครือข่ายสามารถที่เป็นผู้ปลุกกระแสบางเรื่อง เพ่ือปลุกให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องนั้นๆ และอาจ
รวมถึงการขยายผลออกไปในวงกว้างขึ้นด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความกว้างและความเข็มแข็งของ
เครือข่าย รวมไปถึงความสามารถของเครือข่ายในการครอบคลุมกลุ่มคนหลักๆ ของสังคมความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม และความเป็นเอกภาพในการร่วมมือ 
   4) การธํารงรักษาเครือข่าย (Network Maintaining) 
    (1) การจัดกิจกรรมร่วมที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การจะรักษาเครือข่าย
สามารถกระทําได้ด้วยกําหนดโครงสร้างของกิจกรรมอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่และการ
จัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วม โครงสร้างของกิจกรรมดังกล่าวอาจ
มิได้เป็นกิจกรรมเดียวสําหรับสมาชิกทุกคนโดยรวม แต่น่าจะพิจารณาถึงความต้องการเฉพาะของ
สมาชิกในระดับย่อยลงไปแต่ละคนแต่ละกลุ่มย่อยด้วย 
    (2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย สัมพันธ์ที่ดีเป็น
องค์ประกอบสําคัญยิ่งในการช่วยรักษาเครือข่ายให้ยั่ง ยืนต่อไป ซึ่งควรมีการจัดกิจกรรมบางอย่างเพ่ือ
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่าเสมอ และเมื่อใดที่เกิดความ
ขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็ต้องรับแก้ไขแบะดําเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความ
เข้าใจกันใหม่ และควรมีมาตรการปู องกันปัญหาก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน 
    (3) การดําเนินกลไกสร้างระบบจูงใจ สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงในเพียงพอดึงดูดให้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นในการรักษาเครือข่ายและ
การขยายเครือข่าย จึงจําเป็นต้องกําหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจ
อยากเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ค่าตอบแทน การให้เกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น 
    (4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ หลายเครือข่ายต้องหยุด
ดําเนินการไปเนื่องจากขาดทรัพยากรที่มาสนับสนุนการดําเนินการ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐควรจะมี
บทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่าย อีกทั้งประสานงานและอํานวยความสะดวก
ให้แก่องค์การเอกชนในการจัดตั้งโครงการสนับสนุนการดําเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย 
    (5) การใช้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหา แต่ละเครือข่ายอาจจะเกิด
ปัญหาระหว่างการดําเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายที่พ่ึงเริ่มต้นดําเนินการใหม่ๆ การมีที่
ปรึกษาท่ีดีคอยให้คําแนะนําและความช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถดําเนินการต่อไปได้และจะ
ช่วยสนับสนุนเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยอาจเป็นการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการดําเนินบทบาทหน้าที่หลักอันได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ ให้
ความรู้ และสร้างผู้นํา เป็นต้น 
    (6) การสร้างผู้นํารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง กุญแจหลักของการรักษาเครือข่าย
ให้คงอยู่และดําเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนคือการสร้างผู้นํารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละเครือข่าย
จะต้องมีการคัดเลือก ฝึกฝน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ โดยแต่ละ
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เครือข่ายต้องคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การมีประสบการณ์
ร่วมกับเครือข่าย และเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์ร่วมใจของคนในเครือข่ายได้ 
   9.1.5. การพัฒนาเครือข่าย 
   Burke (1999) เสนอแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มุ่งรักษาความสมดุล
ระหว่างความต้องการของหน่วยสนับสนุนและเครือข่าย ดังนี้  
  1) ปัจจัยนําเข้าจากภายนอก ประเด็นสําคัญที่สุด คือ อันตรายอันเกิดจากทรัพยากรจาก
ภายนอกที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดี การเปิดกว้างและกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถช่วย
ได้ การรวมศูนย์จะมีมากผ่านการจัดหาเงินอุดหนุน และเป็นการทําลายเครือข่ายจึงเป็นเรื่องสําคัญที่
ต้องให้ตัวแทนกลุ่มมีความรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรแทนที่หน่วยงานสนับสนุนจะเป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงในเรื่องนี้  
  2) ความเป็นเอกภาพ รูปแบบที่ถูกออกแบบไว้ยากที่จะเติบโตได้ แต่ละเครือข่ายไม่
เหมือนกัน ต้องเปิดโอกาสให้เครือข่ายออกแบบของตัวเอง  
  3) คํานิยาม เครือข่ายต้องนิยาม/กําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตประเด็นหรือขอบเขต
พ้ืนที่ของตัวเอง เครือข่ายจําเป็นต้องแน่ใจว่าไม่ซ้ําซ้อนหรือแข่งขันกับเครือข่ายที่มีอยู่แล้วแต่จะ
พัฒนาความสัมพันธ์ไปเชื่อมโยงกับสถาบันที่เก่ียวข้อง  
  4) ความเก่ียวข้องในวงกว้าง ถ้าจะให้เครือข่ายอยู่รอด เครือข่ายต้องมีสมาชิกที่มีความมุ่งมั่น 
อยู่เป็นหลักในการดําเนินกิจกรรของเครือข่ายมากกว่า 1 คน ต้องมีกลุ่มแกนของเครือข่ายที่คอย
ผลักดัน คนกลุ่มนี้ควรเป็นคนที่คอยกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
ควรติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่ห่างหายไปให้บ่อยครั้ง สม่ําเสมอ มีการแบ่งงานให้กับสมาชิกร่วมผิด
ชอบ  
  5) การมีส่วนร่วม ปกติเครือข่ายประกอบด้วย สมาชิกขององค์การพัฒนาเอกชน นักวิจัย 
องค์การชุมชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่ างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ยังคงติดต่อและเอ้ือประโยชน์ให้กันอยู่  
  6) ความขัดแย้งภายในสมาชิกเครือข่ายมักจะสงสัยระแวงกัน หรือมีวาระแฝงต่างกัน ออกไป 
การเปิดเผยและการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในเครือข่ายจะช่วยลดความตึงเครียดได้ความเป็น
ประชาธิปไตย และการบวนการตัดสินใจแบบใสสะอาด มีความสําคัญสําหรับการจัดการกับเรื่องนี้  
  7) รางวัลการรับรู้ถึงความพยายามที่สมาชิกทุ่มเทให้กับเครือข่ายมีความสําคัญต่อการรักษา
ไว้ซึ่งความกระตือรือร้นของสมาชิก แต่ก็เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่เครือข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เวลาผ่านไป กลุ่มแยกตัวออกไปตั้งใหม่ วาระที่สนใจเปลี่ยนไป สมาชิกลาออกหรือเข้ามาใหม่ คุณค่ า
ของเครือข่ายอาจมาจากสายสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆ เครือข่าย  
  8) ความยืดหยุ่นเครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่ต้องไม่ตายตัวมากเกินไป 
ความสามารถในการปรับมีความสําคัญต่อความยั่งยืนของเครือข่าย ขณะที่วัตถุประสงค์ของเครือข่าย
ควรจะชัดเจน แต่ก็ต้องมีขอบเขตที่เครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้  
  9) ทําประสบการณ์ให้เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเครือข่ายเป็นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ 
การเรียนรู้ก็จําเป็นต้องถูกทําให้เป็นเรื่องเป็นราว เพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
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  10) การให้เงินอุดหนุนเครือข่ายไม่อาจดําเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จําเป็นต้องใช้เงินและ
ทรัพยากรอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงินในการทํางานของเครือข่าย แหล่งอุดหนุนเงินที่หลากหลายเป็นสิ่งจําเป็นใน
การสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย  
  11) ความถูกต้องตามกฎหมาย เครือข่ายต้องมีชื่อและมีการติดต่อเพ่ือจัดตั้งชื่อเสียงเรียง
นามของเครือข่าย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
จะช่วยสร้างความยั่งยืนและพลังอํานาจของเครือข่าย  

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปเป็นความเจริญ อยู่ที่คนในสังคมมีปัญญาความสามารถรู้จักริเริ่มด้วย
การค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่ยังเร้นอยู่ และด้วยการประดิษฐ์เสริมสร้างสิ่งใหม่ๆบนรากฐานสิ่งเก่า เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและบุคลิกลักษณะสังคมของตนไว้ การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่านั้ นที่จะทําให้
วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งมีเสถียรภาพ เปรียบเสมือนลูกข่างที่ต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาจึงจะยืนอยู่ได้ 
เช่นนี้จึงเรียกว่าวัฒนธรรมมี พลวัต และในการเคลื่อนที่ไปนั้นหากไม่มีการสลัดของเก่าที่ไม่สอดคล้อง
แล้วทิ้งไปเสียบ้างพร้อมกับต่อเติมเสริมแต่งสิ่งใหม่เข้าไป ก็จะทําให้วัฒนธรรมเกิดอาการล้าและค่อย
เสื่อมไปในที่สุด 49   

สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่า ค่านิยมของสังคม ที่
แสดงออกทางจารีตประเพณี วิถีชุมชนที่มีรากฐานจากความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความรู้และ
ภูมิหลังของบุคคล ซึ่งมีที่มาจาก(ตระกูล) เผ่าพันธุ์ สถานภาพทางสังคม (ชนชั้น) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
เกิดจากการที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีการสะสมขึ้นเป็นมรดกของสังคมนั้น ๆ มีการปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและมีการถ่ายทอดต่อไปยังคนรุ่นใหม่ ผู้ที่เกิดมาในสังคมใดก็จะได้รับ
มรดกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นโดยอัตโนมัติเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงมีการปรับปรุงเพ่ิมเสริมเติม
แต่งตามยุคตามสมัยและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นความงอกงามของวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม
หากสังคมใดมีแต่รับเอาแต่สิ่งที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมารักษาไว้เพียงอย่างเดียว ไม่มีการประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมเติมเข้าไป ในที่สุดก็จะเกิดวัฒนธรรมล้า ซึ่งจะนําไปสู่การสลัดทิ้งวัฒนธรรมของตน แล้ว
รับเอาวัฒนธรรมของคนอ่ืนเข้ามาแทนที่ อันจะเป็นผลให้สังคมนั้นต้องสูญเสียเอกลักษณ์ของคนไปใน
ที่สุด  

ดังนั้น การพัฒนาวัฒนธรรมในตัวของมันเอง คือการพัฒนาวัฒนธรรมในชุมชนใดก็ตาม
จะต้องเกิดจากการพัฒนาจากภายในชนบทนั้นเอง ไม่ใช่ให้คนภายนอกไปพัฒนาให้ นอกจากการมอง
จากภายในแล้ว การพัฒนาวัฒนธรรมต้องไม่แยกส่วนสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้กับคุณค่าที่แฝงอยู่ ส่วน
วิธีการสามารถทําได้โดย การค้นหาวัฒนธรรมดีงามที่ยังมีอยู่โดยใช้มาตรฐานภายในวัฒนธรรมนั้นเอง 
เป็นตัววัดความดีและความไม่ดี ไม่ใช่มาตรฐานภายนอก แล้วฟ้ืนฟูสิ่งที่ดีแต่คลายความสําคัญไปแล้ว
นั้นขึ้นมา หรือประยุกต์โดยการตีความหรือให้ความหมายใหม่ โดยอาศัยราฐานเดิมที่มีอยู่หรือ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่ดีจากภายนอก เช่นอาจใช้รูปแบบของภายนอกแต่นําคุณค่าเดิมจากภายใน

                                           
49 พระยาอนุมานราชธน, ความหมายของวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, 2515), หน้า 

7. 
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เข้ามาสวมในทํานอง เหล้าเก่าในขวดใหม่ และแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องในฐานะต่าง ๆ นําไปพิจารณา
และพัฒนาต่อคือ ชาวบ้าน พระ รัฐ ปัญญาชนท้องถิ่นนักวิชาการ นักพัฒนา 50   

ประเวศ วะสี ได้นําเสนอแนวความคิดของวัฒนธรรมชุมชนว่า วัฒนธรรมชุมชนเป็น
ทรัพยากรอันมีค่าของสังคม โดยให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มและองค์กรย่อย เพ่ือช่วยเหลือและ
สร้างความเข้มเข็งให้แก่สมาชิก ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและชุมชนควรเป็นแบบเท่าเทียม ควรลด
บทบาทหน้าที่ของรัฐ และปรับปรุงวัฒนธรรมพ้ืนบ้านโดยการเพ่ิมบทบาทของศาสนา และนํา
วัฒนธรรมสากลเข้ามาผสมด้วยเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านจิตใจ ชีวิตชุมชน และความสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม51 

ฉัตรทิพย์  นาคสุภา กล่าวว่าชุมชนหมู่บ้านเป็นองค์กรที่มีพลัง หมู่บ้านไทยยังมีพลังยึดเหนี่ยว
กันไว้แม้จะถูกแรงกระแทกจากภายนอก ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 1) ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพซึ่ง
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกในชุมชนทําให้เกิดระบบความสัมพันธ์แบบ เครือ
ญาติพ่ึงพากัน 2) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ 3) ลักษณะพิเศษของรัฐศักดินาไม่
เข้าใจและได้เข้าไปจัดการกระบวนผลิตในระดับหมู่บ้าน 

โดยการบริหารการปกครองในอดีตให้ความสําคัญเพียงหมู่บ้านทําหน้าที่ส่งส่วยให้ตามที่
ต้องการเท่านั้น ทําให้ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดํารงอยู่ ระบบร่วมในทรัพย์สินคือเป็นหัวใจของ
ชุมชน  ดังนั้นวิธีการศึกษาโดยเน้นถึงวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นพลังการผลักดันชุมชน ที่สําคัญเป็นสิ่งที่
ประชาชนสร้างขึ้นมาเอง หากนักพัฒนาต้องการทําความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับชาวบ้าน ก็
ต้องเข้าใจวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นการบ่งบอกวิธีการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งยังได้เสนอแนวคิด
แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย 6 ข้อดังนี้ 1) เน้นการพัฒนาแบบกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งไม่  คํานึงการแข่งขันระหว่างปัจเจกชน 2) ปลูกจิตสํานึกแบบ
ชุมชนในด้านความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 3) มีกระบวนการผลิตซ้ําจิตสํานึก
ชุมชนไทยผ่านปัญญาชนของท้องถิ่น นักวิชาการในเมือง นักพัฒนาและผู้อาวุโสในชุมชนเพ่ือสืบทอด
จิตสํานึกของชุมชนต่อไป 4) มีกลุ่มชาวบ้านในรูปของการ จัดองค์กร เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ เพ่ือให้มี
อํานาจต่อรองกับองค์ เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ เพ่ือให้มีอํานาจ ต่อรองกับองค์กรภายนอก 5) มีการ
ประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ  แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
6) มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยช่วยกันอนุรักษ์ปกปูอง ธรรมชาติเพ่ือคงความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 52 

                                           
50 สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์, รากฐานแห่งชีวิต วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์หมู่บ้าน. 2534), หน้า 42. 
51 ประเวศ วะส,ี ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ธนาคารออมสิน. 2541), 

หน้า 26.   
52 ฉัตรทิพย์  นาคสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั), 2540. หน้า 251.   
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ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 53กล่าวถึงความหมายของทุนทางวัฒนธรรมว่า ทุนทางวัฒนธรรม
เกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้คู่ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรง
ความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันสังคม ทําให้เกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือ
สร้างกฎกติกาที่เป็นคุณต่อสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปยัง
อีกรุ่นหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุป ทุนทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่า ที่สั่งสมมาในอดีตและ
ถ่ายทอดรุ่นต่อรุน ทั้งเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้น
มาแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคมในที่สุด  วัฒนธรรม
ในท้องถิ่นชนบทไทยมีลักษณะหลากหลายไปตามชาติพันธ์และประวัติศาสตร์ของแต่ละแห่ง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันหนึ่งของสังคมไทย อย่างไรก็ตามใน
ความหลากหลายนี้เราได้พบลักษณะร่วมบางอย่างที่ทําให้เราเรียกตัวเองร่วมกันว่าคนไทยได้ ใน
ทํานองเดียวกับที่คนไทยมีลักษณะร่วมวัฒนธรรมบางอย่างกับชาติตะวันออกอ่ืน ๆ ที่ทําให้เกิดคําว่า
ชาวตะวันออกและชาวตะวันตกข้ึนในโลกสิ่งที่ร่วมกันนี้คือคุณค่าที่คนให้กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ   

หลักการสําคัญของวัฒนธรรมกับการพัฒนาในฐานะที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม  คือ 1) 
วัฒนธรรมไม่ใช่เครื่องมือของการพัฒนา แต่การพัฒนาวัฒนธรรมคือการพัฒนาในตัวของมันเอง 2)
การพัฒนาวัฒนธรรมต้องให้ความสําคัญกับการ มองจากข้างใน โดยเจ้าของวัฒนธรรม คือชาวบ้าน
เองเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ คนภายนอกอาจมีบทบาทในการส่งเสริม
และสนับสนุน 3) วัฒนธรรมมีทั้งส่วนของการพัฒนาสิ่งมองเห็นจับต้องได้ และที่มองไม่เห็นจับต้อง
ไม่ได้ การพัฒนาวัฒนธรรมจึงต้องทําทั้งสองส่วนและจะต้องไม่มองอย่างแยกเป็นส่วนๆ และ 4) พลัง
ทางวัฒนธรรมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ หากทั้งคนในและคนนอกช่วยกันค้นหาฟ้ืนฟู ประยุกต์ และประดิษฐ์
สร้างเสริมข้ึนมา เป็นพลังที่แฝงเร้นอยู่ในสังคมที่มีค่ายิ่งเป็นพลังที่สามารถนํามาพัฒนาทั้งชุมชนชนบท 
ชุมชนเมือง และประเทศชาติโดยรวม หากแต่ผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้แล้ว จะต้องทําให้คนทั่วไปเข้าใจ
ตระหนักในพลังนี้ด้วย 

 
๒.๖. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
 ๒.๖.๑. ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม  

“ทรัพยากรวัฒนธรรม” (Cultural Resource) มีความหมายที่ครอบคลุมถึงทรัพยากร
ประเภทต่างๆทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ในรูปของวัตถุ สิ่งก่อสร้าง (Object) 
สถานที่/แหล่ง (Sites) และภูมิทัศน์ (Land scope) และวัฒนธรรมที่ยังดํารงอยู่ (Living Culture) 
หรือวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Culture) เช่น ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ วรรณคดี ประเพณี
บอกเล่า และภาษา เป็นต้น ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยยอมรับว่า 
วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเป็นอินทรีย์ (Organic) และสามารถวิวัฒน์ (Evolving) ไปได้อย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น จัดว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่งของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท

                                           
53 ดิเรก ปัทมสริิวัฒน ์,การคลังท้องถิ่น : รวมบทความวิจัยเพ่ือเพ่ิมพลังให้ท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท พี.เอ ลีฟว่ิง จํากัด), 2549 หน้า 6. 
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จับต้องได้ (Tangible Cultural Resource) ในกลุ่มที่เรียกว่า มรดก (Heritages) ในที่นี้หมายถึง 
สถานที่ สิ่งก่อสร้าง และวัตถุสิ่งของที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่
ในอดีต เป็นสิ่งที่สามารถนํามาจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของผู้คนสมัยปัจจุบัน 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ กล่าวถึง ทรัพยากรวัฒนธรรม ว่าหมายถึง ส่วนประกอบของระบบ
วัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่จับต้องมองเห็นได้ และที่เป็น
ความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ จินตนาภาพ และความรู้สึก
นึกคิด ที่ไม่สามารถจับต้องมองเห็นหรือสัมผัสได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคม
ปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกสืบทอดมาจากอดีต และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมา
ใหม่ เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมและชุมชน54 

โทมัส เอฟ คิง (Thomas F.King) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพยากรวัฒนธรรมชาวอเมริกัน 
ระบุว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ (Historic Properties) 
โบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) เอกสารโบราณ (Documents / Archives) สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (Physical Environment) ได้แก่ สถานที่ที่มีภูมิทัศน์
สวยงามและร่วมสมัย (Esthetic Associative Places) รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built 
Environment) และทรัพยากรที่เป็นนามธรรม (Non- Physical Resources) ได้แก่ แบบแผนวิถีชีวิต 
(Way of life) แบบแผนพฤติกรรม (Standard of Practice) ขนมธรรมเนียม/วิถีประชา (Norm) 
ค่านิยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs) ศาสนา (Religion) แบบแผนของปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Pattern 
of Interaction) รูปแบบสถาบัน/องค์กร (Organizations) 

สุภัทรดิศ ดิศกุล กล่าวว่า ทรัพยากรทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์กล่าวว่า 
ทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบราณสถาน และโบราณวัตถุมีคุณค่า ความสําคัญ และ
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้ ช่วยสอบสวนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้
แน่นอนยิ่งขึ้น เพราะการศึกษา ประวัติศาสตร์นั้น ย่อมต้องอาศัยเอกสารเป็นสําคัญ เอกสารบางชิ้น
อาจเขียนขึ้นจากความทรงจําที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ทําให้มีการเขียนผิดพลาดเกินความเป็น
จริง ด้วยเหตุนั้นการใช้โบราณวัตถุสถานซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นนั้น อาจทําให้ทราบถึงความเป็นจริงใน
ประวัติศาสตร์ดีขึ้นได้ ทําให้ประชาชนในชาติเกิดความรักชาติ เนื่องจากโบราณสถาน โบราณวัตถุนั้น
มีขนาดใหญ่โต และสวยงาม จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทํานุบํารุงรักษาสิ่งนั้นไว้ให้คงอยู่ไปตลอด
กาล55 

๒.๖.๒. ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม 
ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น มีปรากฏในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่โบราณหรือ

แหล่งอารยธรรมในอดีต ซึ่งสามารถพบเห็นและศึกษาได้ใน 3 กลุ่ม คือ ทรัพยากรทางโบราณคดี 
(Archaeological Resources) วัตถุทางชาติพันธุ์ (Ethnographic Material) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Local Wisdom) ที่มีความสัมพันธ์กับกับทั้งทรัพยากรโบราณคดีและทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ

                                           
54 สายันต์ ไพรชาญจติร์, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จํากัด, 2548), หน้า 19 - 20. 



๖๕ 
 

ทางชาติพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึงวรรณกรรม ดนตรี การละเล่น การแสดง นิทาน ขนมธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อ ศาสนพิธี พิธีกรรมตามความเชื่อ เป็นต้น ปัจจุบันสามารถจัดแบ่งทรัพยากรวัฒนธรรม
ออกเป็นประเภทต่างๆ ตามแนวทางการศึกษาด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ 

1) แหล่งโบราณคดี  (Archaeological Site) หมายถึง สถานที่ที่เคยมีมนุษย์ในอดีตเข้า
ไปใช้ประโยชน์ในการทํากิจกรรมต่างๆในการดํารงชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นการถาวร 
หรือเป็นครั้งเป็นคราว อาจจะมีสิ่งก่อสร้างหรือไม่มีสิ่งก่อสร้างก็ได้ เช่น พ้ืนที่เพาะปลูก คอกสัตว์ 
เหมืองแร่โบราณ แหล่งผลิตเครื่องมือหิน แหล่งถลุงโลหะ บ่อเกลือและเตาต้มเกลือโบราณ สุสานฝัง
ศพ โรงงานผลิตเครื่องถ้วยชามหม้อไห (แหล่งเตาโบราณ) โรงงานผลิตแก้ว หลุมดักสัตว์  ถ้ําและเพิง
ผาที่เป็นที่พักอาศัยหรือประกอบพิธีกรรมวาดภาพและฝังศพ ย่านตลาดเก่า โรงสีข้าว ฯลฯ ซึ่งใน
บริเวณแหล่งโบราณคดีมักจะพบหลักฐานที่เป็นวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ของผู้คนสมัยโบราณ เช่น เศษ
เครื่องปั้นดินเผา ลูกปัด เครื่องมือหิน อิฐ กระดูกสัตว์ เปลือกหอย หรือชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆอยู่ตามผิวดิน เป็นต้น 

2) โบราณสถาน (Ancient Structures) หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพและใช้วัสดุคงทน
ที่เกิดจากคนสร้าง  สถานที่ธรรมชาติประเภทถ้ําและเพิงผาที่คนสมัยโบราณได้ดัดแปลงก่อสร้างต่อ
เติมเป็นอาคาร โรงเรือนเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เป็นศาสนสถาน สถานที่ประกอบ
พิธีกรรม โรงเรือนหรืออาคารที่ประกอบกิจการงานอาชีพ (ปั้นหม้อ ทอผ้า จักสาน หล่อโลหะ ทํา
ลูกปัด ตีเหล็ก ชําแหละสัตว์ ฯลฯ) ที่ประชุม บ่อน้ํา อ่างเก็บน้ํา เขื่อนกั้นน้ํา ถนน คู คลอง กําแพง
เมือง ปูอมปราการ ท่าเรือ ปุาช้าเผาศพ สวนปุาสมุนไพร ศาลาท่าน้ํา ศาลาพักร้อน โรงพยาบาล หอดู
ดาว พะเนียดจับช้าง อนุสาวรีย์ โบสถ์ วิหาร หอไตร กุฏิ เจดีย์ พระปรางค์ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้า ศาลผีต่างๆ เสาอินทขีล เสาใจบ้าน มัสยิด โบสถ์คริสต์ วัดฮินดู ปราสาทขอม คุก  
ตะแลงแกง เสาชิงช้าพราหมณ์ ฯลฯ ที่มีสภาพติดที่ไม่สามารถเคลื่อนย้าย 

3) วัตถุโบราณ (Ancient Objects) หมายถึง วัตถุสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกิดจาก
การประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน หรือเกิดจากการดัดแปลงจากวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามภูมิปัญญาความรู้
ของคนในยุคสมัยต่างๆเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ (การทํามาหากิน) การศึกษา (การอบรมสั่งสอน) การรักษาพยาบาลและปูองกันโรคภัยไข้
เจ็บ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในวาระต่างๆของชีวิตเฉพาะบุคคล (เกิด – เจริญเติบใหญ่ – 
ปุวยไข้ไม่สบาย – หายจากโรค – มีโชคมีเคราะห์ – เปลี่ยนวัยได้คู่ครอง - และการตาย) และพิธีกรรม
ของกลุ่มคน ชุมชนและสังคม การค้าพาณิชย์ การอุตสาหกรรม หัตถกรรม การเดินทาง - ขนส่งและ
การสื่อสาร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การขุดแร่ ถลุงโลหะ หล่อเครื่องมือ ทําเครื่องประดับ ตีเหล็ก
ทํามีดพร้าอาวุธและเครื่องมือการเกษตร ทําเครื่องมือ/เครื่องประดับหิน ทําเครื่องมือ – ภาชนะ - 
เครื่องประดับแก้ว เครื่องมือจับและดักสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีก เครื่องมือและผลผลิตในการปั่นด้าย - 
ทอผ้า เครื่องมือ/อุปกรณ์และผลผลิตในการปั้นหม้อ การสร้างเตาเผาถ้วยชาม เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทําเกลือ จักสานภาชนะใส่ข้าวและพืชผัก ภาชนะตักน้ํา - ใส่น้ํา ภาชนะและอุปกรณ์ในการ

                                                                                                                         
55 สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หม่อมเจ้า,  ศิลปะลพบุรี , พิมพ์ครั้ งที่  2 ,  (กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2547 ) , หน้า 124 - 127. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3


๖๖ 
 

เตรียม – การปรุง – การถนอม – การแปรรูป - การบรรจุอาหาร เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการสร้างงาน
ศิลปะและชิ้นงานศิลปะประเภทแกะสลักไม้ แกะสลักหิน ภาพวาด ปูนปั้น หล่อโลหะ หนังสือ ศิลา
จารึก คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ปั๊บสา ปั๊บหลั่น ฯลฯ  

วัตถุโบราณในที่นี้หมายรวมถึง โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ตามมาตรา 4 แห่ง พ .ร.บ . 

โบราณสถาน ฯ พ.ศ. 2504 ที่ระบุว่า โบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถาน ซาก
มนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
ของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลป์ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีและ ศิลปวัตถุหมายถึง
สิ่งที่ทําข้ึนด้วยมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป์ด้วย56 

๒.๒.๓. ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม   
ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าว ล้วนมีความสําคัญ จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และจัดเป็น

ทุนทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าทางด้านต่างๆ เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าอดีตที่
สะท้อนมาถึงภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สามารถนํามาจัดการให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของผู้คนสมัยปัจจุบันได้ในระบบความรู้สากล ทรัพยากรโบราณคดีมีอยู่ใน
แต่ละท้องถิ่นมีคุณค่าและความสําคัญ 4 แบบ ได้แก่  

1) คุณค่าที่แสดง ความเก่า แท้ ดั้ง เดิมหรือนัยของอดีต (associative/symbolic 
value) ทรัพยากรทางโบราณคดีทุกแห่งทุกชิ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีขึ้นจริงในห้วงเวลาต่าง ๆ ในอดีต
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะโบราณสถานแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง โดยที่
สิ่งก่อสร้าง สถานที่ และวัตถุสิ่งของนั้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีใช้ยืนยันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตได้
ด้วยสภาพของตัวมันเอง ในขณะที่หลักฐานเอกสารหรือข้อเขียนทางประวัติศาสตร์ที่แต่งขึ้นไม่
สามารถใช้ยืนยันได้ดีเท่าหลักฐานที่เป็นวัตถุจริง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บันทึกไว้ เรื่องเล่า 
ตํานาน นิทาน ก็เป็นเพียงบันทึกหรือเล่าว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่
จริง ณ เวลานี้แล้ว ทรัพยากรทางโบราณคดีที่เป็นสิ่งก่อสร้างและเป็นวัตถุสิ่งของจริง ๆ สามารถจับ
ต้องได้ พิสูจน์ทราบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์กายภาพย่อมมีน้ําหนักและความสําคัญในฐานะที่
เป็นตัวแทนของอดีตที่เชื่อถือได้มากกว่า แต่ก็มิได้หมายความว่าตํานาน นิทาน บันทึก วรรณกรรม 
เรื่องเล่าหรือนิทานปรัมปราจะไร้คุณค่า เพราะในปัจจุบันวิทยาศาสตร์เชิงจิต (spiritual science) ก็
เริ่มเป็นที่ยอมรับมากข้ึนและเมื่อว่าจะสามารถใช้ในการอธิบายเรื่องราวของอดีตผ่านการแปลความได้
อีกมิติหนึ่ง และหากความรู้ที่ได้จากทั้งสิ่งก่อสร้างและวัตถุสิ่งของสอดคล้องและรับรองต้องกันกับ
ความรู้ที่ได้จากเรื่องเล่า ตํานาน นิทาน ก็จะทําให้คุณค่าของทรัพยากรทางโบราณคดีในฐานะที่เป็น
สัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ความเป็นจริงของอดีตและเป็นความทรงจําของอดีต มีพลังสูงในการสื่อสารถึง
คนสมัยปัจจุบันให้สามารถทําความเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของมนุษย์ในท้องถิ่นต่าง  ก็ได้
โดยง่าย ในสังคมตะวันตกทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบสถ์โบราณ  สนามรบสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ รูปปั้นหรือบ้านของบุคคลสําคัญมักถูกใช้เป็นสื่อในการปลุกจิตสํานึกให้ผู้คนในสังคม

                                           
56 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพฯ : 

โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน, 2550), หน้า 82. 



๖๗ 
 

ตระหนักถึงระบบความคิด ความเชื่อที่ยึดถือสืบกันมาเป็นเวลานาน หรือเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์
สําคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นตอก่อเกิดความมั่นคงของสังคมและชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน  
แหล่งประวัติศาสตร์สําคัญ ๆ เช่น ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุ่งสําริดจังหวัด
นครราชสีมา ทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หาดไม้ขาว จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก จังหวัดจันทบุรี ฯลฯ ที่เป็นสมรภูมิสําคัญในประวัติศาสตร์ หรือ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ประเด็นอื่น ก็มักถูกนํามาอ้างถึงและมีการพัฒนาเป็นสถานที่สําคัญใน
การปลูกจิตสานึกด้านความม่ันคงของชาติและเป็นเกียรติประวัติแก่ท้องถิ่นปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป 

2) คุณค่าทางวิชาการ (informational value) ในขณะที่ทรัพยากรทางโบราณคดี มี
คุณค่าในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของอดีตโดยตัวของมันเองแล้วตัววัสดุที่นํามาสร้างรูปแบบ คติความเชื่อที่
อยู่เบื้องหลังการออกแบบก่อสร้างกระบวนการสร้างและผลิต ประวัติการสร้าง การผลิต การใช้
ประโยชน์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสาระแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นๆ ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่
ชวนให้สนใจเรียนรู้ เรื่องราวว่าได้มาจากไหน ได้มาอย่างไร ซึ่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กขนาดย่อม หรือขนาดใหญ่ กว้างขวาง หรือเล็กแคระ
อย่างไรก็ล้วนแต่มีพลังในการบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดีตได้ทั้งสิ้น แต่การจะรู้เรื่องราวต่าง ๆที่ถูกต้อง
ตามท่ีเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้นั้นจําเป็นจะต้องผ่านกระบวนการ
ตั้งคําถามและมีวิธีการหาคําตอบที่เหมาะสมที่เราเรียกว่า การศึกษาวิจัย ซึ่งการวิจัยพ้ืนฐานที่นิยมใช้
หาคําตอบเกี่ยวกับอดีตได้แก่ การวิจัยทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม ภูมิประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา ดึกดําบรรพ์วิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ประวัติศาสตร์ คติชน
วิทยา ฯลฯ ซึ่งเป็นการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่ใช้ทั้งวิธีการพิสูจน์เชิง
ประจักษ์ด้วยวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณเชื่อมโยงกับการแปลความจากหลักฐานแวดล้อมที่เป็นนามธรรม
ในแบบแผนวิทยาศาสตร์เชิงคุณภาพที่อาจจะต้องอธิบายด้วยระบบความเชื่อ  ศาสนา จิตวิทยา และ
ระบบความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 

3) คุณค่าด้านความงดงาม (aesthetic value)โบราณสถานบางแห่ง โบราณคดีบางแห่ง 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุบางชิ้น มีรูปทรง ลักษณะพ้ืนผิวสีสันและคุณลักษณะภายนอกอ่ืน ๆ ที่เมื่อ
มองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชื่นชอบ ถูกใจเพราะว่ามีความงดงามกว่าชิ้นอื่น ๆ สวยงามกว่าแห่งอ่ืน ๆใน
มุมมองของผู้คนในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆที่มีมาตรวัดและเกณฑ์กําหนดคุณค่าของความสวยงามแตกต่าง
กันออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน คุณค่าด้านความงามอาจจะไม่ได้เกิดหรือมีอยู่ในตัววัตถุทาง
วัฒนธรรมนั้นเองเพียงอย่างเดียว แด่อาจจะถูกกําหนดจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ แบบแผนและความงามที่
เป็นประเพณีนิยมในสังคมและห้วงเวลาที่วัตถุนั้นถูกสร้างขึ้น หรืออาจจะเกิดจากข้อวิจารณ์ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือไม่ก็เป็นไปตามความนิยมของตลาดซื้อขายชิ้นงานทาง ศิลปะ ก็ได้ 

4) คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ทรัพยากรทางโบราณคดีที่เป็นมรดกตก
ทอดอยู่ทุกวันนี้ถือเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน มีทั้งส่วนที่
ยังคงถูกใช้สอยสืบทอดต่อเนื่องเรื่อยมา และส่วนที่กําลังถูกละทิ้งไม่ได้ใช้สอยหรือจัดการให้เป็น
ประโยชน์ ปัจจุบันไม่ว่า ณ แห่งหนใดในโลก ทรัพยากรทางโบราณคดีกําลังถูกนับรวมเป็นปัจจัย
นําเข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่าในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นมาตรวัดที่มีมิติ
ทางเศรษฐศาสตร์เข้ามากํากับ คุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทางโบราณคดีอาจจะเกิดจาก
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มูลค่าของตัวสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุสิ่งของที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของคนปัจจุบันได้ เช่น อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่ทํางาน เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น นอกจากนี้คุณค่าพ้ืนฐานด้านอื่น ๆ ทั้งด้านที่เป็นตัวแทนของอดีต ด้านความ
สวยงามก็ถูกนํามาคิดคํานวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับผู้บริโภคที่จะเต็ม
ใจหรือไม่เต็มใจในการจ่ายเงินเป็นค่าเข้าไปซม ซื้อมาเป็นเจ้าของลงทุนใด ๆ เพ่ือให้เกิดกําไร หรือเพ่ือ
การอนุรักษ์เอาไว้ตามคุณค่าและและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการจัดการโบราณสถานเมืองเก่า
สุโขทัยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และโครงการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ และเมืองเก่าอ่ืนๆ อีกสิบ
กว่าแห่งในปัจจุบัน57 

๒.๖.๔. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนนั้น จัดว่าเป็นกระบวนการหรือชุดของการ
กระทําการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีตของชุมชน ซึ่งรวมเรียกว่า
มรดก (Heritage) ซึ่งอาจเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมืองและชุมชนโบราณ แหล่ง
เตาผลิตเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณ วัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมทั้งภูมิ
ปัญญา ความรู้ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติ ศาสนพิธี พิธีกรรมตามความเชื่อ เป็น
ต้น ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางโบราณคดีต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน หรือที่ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความมุ่งหมายเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาคุณค่าระดับสูง  หรือการพัฒนาทางจิตใจที่เป็น
เปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน  ซึ่งการจัดการนั้นประกอบด้วย  

1) การศึกษาวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ (Resource Research) เพ่ือให้เกิดความรู้ที่
แท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงกายภาพและคุณลักษณะทางนามธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอยในอดีต ศักยภาพคุณค่า และข้อจํากัดของทรัพยากรทางโบราณคดี
นั้นๆ ต่อชุมชนปัจจุบันในระดับต่างๆ  

2)  การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรท างโบราณคดี  (Resource 
Assessment and Evaluation) จะช่วยให้สามารถทราบข้อมูลรวบยอดของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และโบราณคดีนั้นๆ ว่ามีคุณค่าทางด้านใดบ้าง และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการตัดสินใจลงทุนลงแรง
ดําเนินการใดๆต่อไปหรือไม่   

3) การสงวนและการอนุรักษ์ (Preservation) หมายถึง การคงไว้ซึ่งสภาพทางกายภาพ
และคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดี เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทัศนศึกษา
หรือการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของทรัพยากร
วัฒนธรรมแต่ประเภทแต่ละแห่ง เช่น การเสริมสร้างความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุ การบูรณะ 
การจําลอง การทําเทียม เป็นต้น 

4) การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource Based 
Community Business) ซึ่งในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความจําเป็นต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการ  เนื่องจากเราอยู่ในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี ที่มีการคิดเรื่อง

                                           
57 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มปป. หน้า 19-23. 
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ลงทุน-ขาดทุน-กําไร อยู่ตลอดเวลา  แม้ว่าในกรอบคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงจะพยายามไม่ให้คิดเรื่องกําไร - ขาดทุนมากนัก แต่ในการจัดการจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลา ดังนั้นกิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมีความสําคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถ
สร้างรายได้โดยการจัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร ภาพ จัดทําของที่ระลึก ผลิตสินค้าเอกลักษณ์ของแหล่ง
โบราณคดีและชุมชนออกจําหน่าย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการนําชม เป็นต้น 

5) การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ให้แก่คนอ่ืนๆ ทั้งในและนอกชุมชน ถือ
ว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญในกระบวนการเรียนรู้และให้การศึกษา อาจจะจัดให้มีสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ
ออกเผยแพร่ โดยการจําหน่ายหรือให้เปล่าซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่มคนที่จัดการ ในการ
จําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงกับการจัดการเชิงธุรกิจ 

6) การบังคับใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติ (Enforcement) ซึ่งอาจจะเป็นข้อตกลง
ของชุมชน กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรประชาชน หรือข้อกฎหมายที่กําหนดโดยรัฐก็ได้ แต่การ
บังคับใช้จะต้องดําเนินไปในรูปแบบที่เอ้ืออํานวยต่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และ
เป็นคุณต่อทั้งชุมชนและต่อทรัพยากรวัฒนธรรม 

7) การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ํา และสร้างใหม่ (resource rehabilitation / revitalization) เป็น
การสร้างความหมาย คุณค่า และกําหนดบทบาทและหน้าที่ใหม่ให้กับทรัพยากรทางโบราณคดีที่
อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ดั้งเดิมอย่างที่เคยเป็น (De-Functioned resource) และมีการนําเอาทรัพยากร
ทางโบราณคดีนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ (re-functioning) เพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหาของชุมชน หรือสร้างประโยชน์ใหม่ให้กับชุมชน เช่น การฟ้ืนฟูประเพณี พิธีกรรม
บางอย่างที่เคยปฏิบัติกันในสถานที่โบราณบางแห่งขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นวิธีการในการระดมพลังของชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน หรือการนําเอาพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากกรุใต้พระเจดีย์หรือสถูปโบราณที่
พังทลายไปประดิษฐานในพระสถูป พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ดั้งเดิมที่พบ นอกจากนี้ยังมีการนําเอารูปแบบโบราณสถาน  สัญลักษณ์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีต่างๆไปดัดแปลงเป็นตราสัญลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ตรา
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด เครื่องหมายการค้า และตราประจําองค์กรต่างๆ เป็นต้น   

8) การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ (networking) เป็นการแสวงหาความร่วมมือ
จากสถาบัน กลุ่ม ชุมชน องค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครับ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
โดยการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีที่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
เป็นกระบวนการเสริมพลังซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและ
ยั่งยืน  

ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีนั้น มีวิธีการสําคัญที่ได้พัฒนาขึ้นมา
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการทําความเข้าใจและอธิบายกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  เรียกว่า 
3E-Model ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม (Actions) ที่สําคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ  

1) กระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษา (E1-Education) เน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงและการจัดการศึกษาท่ีเน้นการสื่อสารสองทาง (two-way communication) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหมู่นักวิชาการ นักจัดการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆที่
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เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน หมายความว่าการใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณลักษณะทางวิชาการ 

2) การสร้างสรรค์และประดิษฐ์นวัตกรรมในการจัดการ (E2-Engineering) หมายถึง การ
คิดค้นรูปแบบวิธีวิทยา (methodology) และเทคนิควิธีที่เหมาะสม (appropriate technique 
/technology)ในการจัดการด้านวิชาการหรือการศึกษาวิจัย  (research) ด้ านการอนุรักษ์ 
(conservation) การสงวนรักษา (preservation) และรูปแบบการพัฒนา (development pattern) 
รวมไปถึงการสร้างเงื่อนไข (conditions) กฎเกณฑ์หรือข้อบัญญัติ (rules) และกฎหมาย (acts) เพ่ือ
ใช้ในการการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น  
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3) การบังคับใช้กฎระเบียบ (E3 - Enforcement) หมายถึงการนําเอาเงื่อนไข กฎเกณฑ์ 
ข้อบัญญัติ และกฎหมายที่ชุมชนและสังคมกําหนดขึ้นร่วมกันมาบังคับใช้เพ่ือคุ้มครอง ปูองกัน และ
เอ้ืออํานวยให้กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดลงกลางคัน 
หรือไม่ถูกละเมิดให้เสื่อมค่าหรือเสื่อมสภาพไปด้วยเหตุอันไม่สมควร 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายใต้กรอบปฏิบัติการ 3 E-model ดังกล่าว อาศัย
หลักการและวิธีการของการพัฒนาชุมชนที่เน้นเปูาหมายของการจัดการเพ่ือให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดการได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง พึ่งตนเอง คิดหาหนทางแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง มีความสุขกับการจัดการทรัพยากร และสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรู้เท่าทัน 
ไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแส หรือสถานการณ์ท่ีผู้อื่นสร้างข้ึนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 58 

ในขณะที่ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ กล่าวถึง “การพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” ว่า 
ควรคํานึงถึงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนที่มีการกล่าวถึงในวงกว้างและนําไปใช้กันอย่าง
แพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 วิธีหลัก 59 

(1) การวิจัย คือ เครื่องมือสําคัญในการประเมินคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากร
วัฒนธรรม ผลการวิจัยทรัพยากรวัฒนธรรมยังนําไปพัฒนาด้านต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม  

(2) การให้การศึกษาแก่สาธารณชน สามารถเข้าถึงผู้คนส่วนมากในสังคมและมีพลังที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก รวมถึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบางอย่างในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมได้ด้วย  

(3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถสร้างเสริมความรู้แก่สาธารณชน และพัฒนาบุคคล 
หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้โดยตรง 

 นอกจากนี้ ปรีชา นุ่นสุข ได้กล่าวถึงหลักการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่ผู้ดําเนินการต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่  

                                           
58 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มปป. หน้า 69 - 75.  
59 ธนิก เลิศชาญฤทธ์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 

2554), หน้า 156 - 166. 
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(1) การสํารวจโบราณ เป็นขั้นตอนการค้นหาให้ทราบว่ามีโบราณสถานปรากฏในที่ใด 
และโบราณสถานแห่งนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร  

(2) การตรวจสอบโบราณสถาน เพ่ือการตรวจสอบโบราณสถาน ศึกษาค้นคว้าถึงรูปแบบ
ทางศิลปะ อายุสมัย และความสําคัญ  

(3) การศึกษาโบราณสถาน ควรจัดลําดับความสําคัญ ความเร่งด่วนและความจําเป็นใน
การรักษาโบราณสถานเหล่านั้น แล้วดําเนินการตามลําดับ อย่างไรก็ตาม โบราณสถานทุกแห่งจะต้อง
ได้รับการเอาใจใส่ดูแล และรักษาในทันทีที่มีการค้นพบ จะทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้ ดังนั้น จึงได้มีการ
กําหนดให้มีการรักษาโบราณสถานใน 3 ลักษณะ คือ การรักษาสภาพ การปรับปรุงสภาพ และการ
บูรณปฏิสังขรณ์60  
 นอกจากนี้ ในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีนั้น ก็ต้องมีกระบวนการหลักการเข้ามาเป็น
ส่วนช่วยเพ่ือที่จะสามารถทําให้เกิดประโยชน์ในทางพัฒนาด้านมิติต่างๆ ตามมาอีกด้วย เช่น การ
พัฒนาวัตถุโบราณ การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม ฯลฯ ดังนั้น สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 61 จึงได้สร้าง
แนวคิดอํานวยการวิจัยและพัฒนาโบราณคดีชุมชน (Research steering concepts) โดยอัญเชิญ
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นทฤษฎีหลัก ผสานเข้ากับแนวคิดการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน 
และทฤษฎีการพัฒนาชุมชน จนเกิดเป็นแบบแผนการวิจัยเชิงจัดการ “โบราณคดีชุมชน” ที่มีทั้ง
ปรัชญา หลักการ วิธีการเชิงกระบวนการชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลักการสําคัญในการดําเนินงาน 
“โบราณคดีชุมชน” มี 10 ประการ ได้แก่ 

1. สมดุลและองค์รวม (Balance & Holistic approach) หมายถึง การศึกษาและการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่บนฐานความคิดองค์รวม ให้ชุมชนเป็นหน่วย
ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ และมุ่งทําการศึกษาเรื่องราวในอดีตทุกมิติของชุมชนนั้นๆ ทั้งเรื่องภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ แหล่งน้ํา ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม การทํามาหากิน วัฒนธรรม ประเพณี 
การเมืองการปกครอง ศาสนา ความเชื่อ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนผลกระทบของแต่ละส่วนที่มีต่อกันและกัน บนหลักการพ้ืนฐานที่ว่าเรื่องราวของทุกๆ มิติใน
ท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ 

2. หลักพหุรักษ์ การยอมรับและรักษาความแตกต่างหลากหลาย (Multiplism 
approach) ต้องยอมรับว่าท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรทางโบราณคดี และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ไม่เหมือนกันหรือเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด นัก
บริหารจัดการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรเชี่ยวชาญตามกฎหมายจะต้อง
เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบ
ความเชื่อของชุมชนเรื่องผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางสังคมต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นจะต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงใจ 

                                           
60 ปรีชา นุ่นสุข, การอนุรกัษ์และพฒันาโบราณวัตถุสถานในท้องถิ่น, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ป.), หน้า 

103 - 105. (อัดสําเนา). 
61 สายันต์ ไพรชาญจติร์ , การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพฯ : 

โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน, 2550), หน้า ๑๒๒-๑๒๗. 
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3. อนิจจัง การไม่ยึดติดตายตัว (Dynamic approach) ต้องให้ความสําคัญกับความไม่
แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจลักษณะ กล่าวคือ ต้องยอมรับหลักการที่ว่าสังคมและ
วัฒนธรรมตลอดจนสรรพสิ่งรวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ มีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะต้องไม่ใช้แผนงานหรือตัวแบบในการดําเนินงานแบบเดียวตายตัวกับทุก
ท้องถิ่น 

4. การมีส่วนร่วม (Participation enhancement) สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการ เนื่องจากเรื่องทรัพยากรทางโบราณคดีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและคนส่วนมาก ใน
การจัดการจึงต้องส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนและผู้คนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม
ของการจัดการให้มากที่สุดไม่ว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะอะไรก็ตาม เพราะการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่
บ่งบอกถึงความเข้มแข็ง และความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

5. การสร้างความสุขและความประทับใจร่วมกัน (Common appreciative building) 
การจัดการแนวโบราณชุมชนต้องมุ่งสร้างความประทับใจในคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรทาง
โบราณคดี เรื่องราวภูมิหลังของทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆ รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ทั้งใน
ระดับมหภาคและระดับจุลภาพนักวิชาการและนักจัดการเห็นว่าทรัพยากรทางโบราณคดีนั้น ๆ มี
คุณค่าและความสําคัญอย่างไร ก็จะต้องทําให้คนในชุมชนท้องถิ่นและคนทั่วไปเห็นคุณค่าและ
ความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน 

๖. การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบเปิดกว้างจากการปฏิบัติงานจริง (Learning  
Through participative openness-practice /doing) ผู้ที่ดําเนินงานจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
และทรัพยากรทางโบราณคดีในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักโบราณคดีอาชีพ นักอนุรักษ์ นัก
จัดการ นักศึกษา นักโบราณคดี นักวิชาการและนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุ เยาวชน ครู ฯลฯ 
ทํางานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ทุกคนมีส่วนได้เสมอหน้ากัน 
เรียนรู้จากการลงมือทําจริง เปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่น และคนภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรี ยนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

7. ไม่เป็นทางการแต่สร้างสาระประโยชน์ด้านการเรียนรู้ (Informal & informative   
approach) แบบแผนและเทคนิควิธีการในการจัดการควรปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมกับภูมิสภาพ 
และสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ สอดคล้องกับแบบแผนการดํารงชีวิ ตของชุมชน
ท้องถิ่น เป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ 

8. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาเพื่อฟ้ืนฟูพลังของชุมชน (research & community  
Empowerment: R&CE) ให้ความสําคัญต่อกระบวนการศึกษาวิจัยที่มีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่
เป็นการส่งเสริมสร้างพลังสร้างความเข้มแข็งและแบบแผนความสัมพันธ์ที่เป็นไปในลักษณะเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ แบ่งปัน ให้กําลังใจกันและกันด้วยความรักความเมตตาให้กับชุมชน 

9. หลักความเรียบง่าย พ่ึงตนเองได้ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Simple with 
self-reliance accompanies with to local culture) ความเรียบง่ายและการพ่ึงตนเองได้เป็น
หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการทํางานทุกประเภททุกชนิด การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
จะต้องดําเนินไปอย่างไม่ซับซ้อนหรือใช้เทคนิควิชาการที่ยุ่งยากเกินไปจนชาวบ้านหรือผู้ที่มีส่วนร่วม
เข้าไม่ถึงทําไม่ได้  
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10. หลักการร่วมกันนําและสร้างความสุขเสมอกัน (Accompanying/co-existing) การ 
จัดการทางทรัพยากรทางโบราณคดี ทั้งในเรื่องของการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิชาการ
และการบริรักษ์ (อนุรักษ์และพัฒนาใช้ประโยชน์ร่วมกัน) ทรัพยากรทางโบราณคดี และทรัพยากร
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในดารจัดการให้มากขึ้นในทุกขั้นตอน 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคการเมืองแล้ว พบว่า 
ในแนวนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินออกไปสู่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ระดับต่างๆ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากขึ้นเป็นลําดับ ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 2 มาตรา 16 ที่กําหนดให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นของตนเอง (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น มาตรา 17 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (20) 
การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และใน มาตรา 21 กําหนดว่า บรรดาอํานาจและหน้าที่ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอํานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการแทนได้    

ปัจจุบันได้มีกลุ่มประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ เริ่มตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีถูกทําลาย และเห็นว่ามี
ปัญหาการจัดการที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมากมาย จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการในรูปแบบและด้วย
วิธีการต่างๆ มากขึ้น แต่อาจจะยังไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเป็นงานที่ดําเนินการโดยภาครัฐฝุายเดียวมาเป็นเวลานานมาก  
อีกทั้งยังคงมีกฎหมายสงวนอํานาจในการบริหารและจัดการไว้ที่ศูนย์การบริหารราชการส่วนกลาง 
(พ.ร.บ. โบราณสถานฯ พ.ศ. 2504/อธิบดีกรมศิลปากร) เท่านั้น อีกทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่จะมีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีในองค์กรต่างๆ ยังขาดความมั่นใจ  ขาดข้อมูล ขาดความรู้  
ขาดความเข้าใจ  ขาดทักษะและไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงในการปฏิบัติการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมและโบราณคดีดังกล่าวด้วยตนเอง62   

กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรวัฒนธรรมจัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และจัดเป็นทุนทางสังคมเชิง
วัฒนธรรมที่ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าทางด้านต่างๆ เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าอดีตที่สะท้อนมาถึงภาพความ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและโบราณคดีโดยชุมชน จึงเป็น
วิธีการหนึ่งที่คนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล บํารุง รักษา
ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ การจัดการวัฒนธรรมยังเป็นกระบวนเพ่ือนําไปสู่

                                           
62 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาพัฒนาโบราณคดีชุมชน, 2553), หน้า 55 - 58. 
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การพัฒนางาน ศิลปวัฒนธรรมในด้านการศึกษาอนุรักษ์และส่งเสริมให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ยังคงได้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องจําเป็นที่ต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศิลปวัฒนธรรม ทําให้เกิดประโยชน์ในทางพัฒนาด้านมิติต่างๆ ตามมาอีกด้วย เช่น 
การพัฒนาวัตถุโบราณ การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม เป็นต้น 

 
๒.๗. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พระใบฎีกาเสนห ญาณเมธี และคณะ 63 ทําการศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการทอง
เที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคเหนือ:  กระบวนการเรียนรูสูการสรางสรรคเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสงเสริมการเรียนรูของวัดในภาคเหนือ มีประเด็นสําคัญ คือ 
(๑) การจัดการดานพ้ืนที่ มีการจัดทําผังการใชสอยพ้ืนที่ของวัดตามบทบาทหนาที่  (๒) การจัดการด
าน แผนพัฒนา มีการจัดทําแผนพัฒนาวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (๓) การจัดการดานบุคลากร มี 
กระบวนการจัดการบุคลากร และ (๔) การจัดการดานระบบการสื่อความหมาย การสงเสริมการเรียน
รเูพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมของวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และเพ่ือการสงเสริมการ เรียน
รเูพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม มีการพัฒนาทางดานระบบสื่อความหมายของวัด  โดยมีเสนทางและการ
ประเมินทรัพยากรการทองเที่ยวของวัดในภาคเหนือ ๓ เสนทาง คือ เสนทางที่ ๑ เสนทางการทอง
เที่ยวตามรอยตํานานพระเจาเลียบโลก จํานวน ๑๗ วัด เสนทางที่ ๒ เสนทางการทองเที่ยวตามรอย
คติความเชื่อชุธาตุ จํานวน ๑๒ วัด และ เสนทางที่ ๓ เสนทางการ ทองเที่ยวตามรอยวัดสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและการทองเที่ยว จํานวน ๒๓ วัด สวนผลการประเมิน ทรัพยากรการทองเที่ยวของวัด
ในภาคเหนือ จําแนกได ๔ ลักษณะ คือ ๑) ความสามารถในการรองรับ ด านเศรษฐกิจ ๒) 
ความสามารถในการรองรับดานกายภาพ ๓) ความสามารถในการรองรับดาน นิเวศวิทยา และ ๔) 
ความสามารถในการรองรับทางความรูสึก การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการทองเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาในภาคเหนือ แบงออกเปน ๑) กลุมนักทองเที่ยว ๒) กลุมธุรกิจการทองเที่ยว ๓) 
รัฐบาล และ ๔) กลุมพระสงฆในวัดและชาวบานในชุมชน ส่วนผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของวัดในภาคเหนือ พบวา (๑) ปญหาความเสื่อมโทรมของวัดที่เปนแหลงทอง
เที่ยวภาคเหนือบางแหง (๒) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสวัสดิภาพของนักทองเที่ยว (๓) ปญหาการ
รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม (๔) ปญหาดานการจัดการ 
ทองเที่ยว และ (๕) ปญหาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยทองถิ่น   

ณัทธีร์ ศรีดี, ปัญญา คล้ายเดช และดวงดี โอฐสู 64 ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและ
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคกลาง: กระบวนการจัดการพุทธศิลป์ถิ่น
                                           

63 พระใบฎีกาเสนห ญาณเมธี และคณะ, รูปแบบและกระบวนการจดัการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
ในภาคเหนือ: กระบวนการเรียนรูสูการสรางสรรคเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม, รายงานการวิจัย. 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), ๒๕๕๖. 

64 ณัทธีร์ ศรีดี, ปัญญา คล้ายเดช และดวงดี โอฐสู , รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาใน ภาคกลาง : กระบวนการจัดการพุทธศิลป์ถิ่นสยามเพ่ือความงามของจิตใจและปัญญา,  
รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร :สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), ๒๕๕๖. หน้า บทคัดย่อ.    



๗๕ 
 

สยามเพ่ือความงามของจิตใจและปัญญา” ผลการศึกษา พบว่า 1. รูปแบบอัตลักษณ์และกระบวนการ
การจัดการท่องเที่ยวในวัดในเขตภาคกลาง ประกอบไปด้วย 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม/พุทธศิลป์ 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเชิง ประวัติศาสตร์ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี 4) รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมชมกราบไหว้พระเกจิและพระศักดิ์สิทธิ์ 5) 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของประชาชนเป็น
พ้ืนฐาน 6) รูปแบบการท่องเที่ยวอันเกิดจากสายสัมพันธ์ ทางสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยวัด
ท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง มีอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตนเอง โดยจําแนกตามอิริยาบถของ
พระพุทธรูปในลักษณะปางต่างๆ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางสมาธิ ปางประทับยืน ปาง
ไสยาสน์ มีขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตามลักษณะของสื่อพุทธศิลป์ที่มิใช่พระพุทธรูป ได้แก่ เจดีย์ ต้นโพธิ์ รอยพระพุทธบาท อีกทั้งยัง
มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ  และกระบวนการการจัดการ ท่องเที่ยวในวัด ในลักษณะเป็น
ระบบโดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือการรักษาและส่งเสริม ความหลากหลายของ
ธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม พร้อมกับการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับท้องถิ่น 
ประสานแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีประชุมและปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องที่มี บทบาทการจัดการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากร จัดเตรียมข้อมูลบริการข่าวสารการ ท่องเที่ยว  2. 
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในเขตภาคกลางกล่าวคือ จะเดินทางมา ท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่ง นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะมาเคยมาท่องเที่ยวที่วัดนั้นมาก่อน การเดินทางมาท่องเที่ยวจะมุง่เน้นแบบ เช้าไปเย็นกลับ 
หรือ One-Day Trip โดยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาจากเวปไซต์ การ ท่องเที่ยว เพ่ือน
หรือญาติของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 1000 บาทต่อคนต่อครั้ง และจะเดินทาง ต่อไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวอ่ืนต่อไป  นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า วัดท่องเที่ยวในเขตภาค กลางส่วนใหญ่
เป็นวัดที่สําคัญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างมาก ส่วนใหญ่ตั้งของ โบราณสถานที่
สําคัญ โดยวัดเหล่านั้นมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นสื่อพุทธศิลป์ที่มี ความงดงาม มี
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ที่สามารถสืบค้นได้ และเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจใน
ฐานะชาวพุทธ ซึ่งประดิษฐานคู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชน ทั่วไป ทั้งใน
ยามปกติหรือเมื่อมีความเดือดร้อน และในขณะที่ต้องการประสบความสําเร็จซึ่งเมื่อได้มา กราบไหว้
พระพุทธรูปที่วัดแล้ว นักท่องเที่ยวจะมีความรู้สึกทําให้มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้น มี
กําลังใจในการฟันฝุาอุปสรรคและผ่านพ้นไปได้ เพราะเมื่อมีสติมากขึ้น ก็จะทําให้ทํางานได้ดีขึ้น 
ประสบความสําเร็จมากขึ้น จิตใจที่ฟูุงซ่านก็สงบลง และมีสติมากขึ้น รู้สึกมีความสุขมากขึ้นโดยมีการ 
ตั้งความปรารถนาขอให้ช่วยดลบันดาลให้ประสบความสําเร็จตามที่อธิษฐานขอพร , ขอให้สําเร็จในการ 
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ตลอดจนถึงโชคลาภ และต้องการทําบุญไหว้พระ ทําให้มีแนวทาง 
ในการดําเนินชีวิตหลังจากได้กราบไหว้ กล่าวคือ ได้ทําความดี ละเว้นความชั่ว ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ ทํา 
ให้ไม่ประมาทในชีวิต และได้ดําเนินชีวิตด้วยความมีสติ 3. จากการสอบถามความคิดเห็นและความพึง
พอใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศต่อวัดท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง สําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน ใหญ่เป็นผู้หญิงมีอายุอยู่ในระหว่าง 21-30 ปีมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยยังเป็นนักเรียน/ นักศึกษาอยู่ มาท่องเที่ยวเนื่องจากไปพักผ่อนกับ



๗๖ 
 

ครอบครัว เพื่อน เพ่ือศึกษาหาความรู้ทางพุทธ ศาสนา และชื่นชอมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาคือการ
ไหว้พระ - สวดมนต์ โดยมีความคิดเห็นต่อการ ท่องเที่ยววัดในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ
พุทธศิลป์หรือพระพุทธรูปที่สําคัญในวัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการท่องเที่ยว และด้านการ ประชาสัมพันธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาได้แก่ ด้าน
การต้อนรับ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการขนส่ง ตามลําดับ และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว วัดในเขตภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอํานวยสะดวกในการเข้าถึงด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้านสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาได้แก่ 
ด้านการจัดการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามลําดับ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีอายุ อยู่ในระหว่าง 21 -30 ปีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เดินทางมา ท่องเที่ยวเนื่องจากเดินทางมาประชุม ทัศนศึกษาแล้วแวะ
เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะวัดใน บริเวณใกล้เคียง เพ่ือเที่ยวชมความงามของวัดและพุทธศิลปะ 
โดยชื่นชอบในกิจกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีที่สําคัญโดยมีความ
คิดเห็นต่อการท่องเที่ยววัดในเขตภาค กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อพุทธศิลป์หรือพระพุทธรูปที่สําคัญ
ในวัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการต้อนรับ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยรองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการ ท่องเที่ยว ด้านการขนส่ง ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยววัดในเขตภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านสิ่งอํานวยสะดวกในการเข้าถึง ด้านสถานที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปและด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นและความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะพบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นและความ พึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัดในเขตภาคกลาง แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดย นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีความเห็นและความพึงพอใจในระดับที่สูง
กว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทั้งโดยรวมและในรายด้าน 4 เส้นทางท่องเที่ยวสามารถแบ่ง
ออกเป็น 9 เส้นทางตามลักษณะของความโดดเด่น ของสื่อพุทธศิลป์ดังนี้เส้นทางที่หนึ่งวัดพระ
ศักดิ์สิทธิ์เส้นทางท่ีสอง วัดพระนอน (ไสยาสน์) เส้นทางที่ สามวัดพระนั่งเส้นทางที่สี่พระปราง/ เจดีย์
ใหญ่เส้นทางที่ห้าเส้นทางที่หกวัดกิจกรรมเส้นทางที่เจ็ด พระที่มากับสายน้ํา เส้นทางที่แปดวัดเบญจ
ภาคีเส้นทางที่เก้าวัดหลวงพ่อโตและผลการประเมิน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า วัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 36 วัด มีศักยภาพมากที่สุด จํานวน 28 วัดและมีศักยภาพมากจํานวน 8 วัด    
5 ผลกระทบการท่องเที่ยวที่มีต่อวัดและพระพุทธศาสนา มีดังนี้ คือ 1) ผลกระทบ ทางบวก คือ 
ชุมชนมีจิตสํานึกเกิดการพัฒนาตนเองพ่ึงพาตนเองคิดเป็น ทําเป็นมีความพยายามในการ เรียนรู้
พัฒนาเกิดรายได้เพ่ิมข้ึนมีการรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมและนําไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ ความรู้
ภูมิปัญญาสืบสานสืบทอดตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์ได้ และ 2) ผลกระทบด้านลบคือ ทํา ให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาทิจํานวนขยะที่เพ่ิมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวการใช้นุ้าระบบนิเวศ ธรรมชาติ
การรับวัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเกิดกระแสการเลียนแบบมีความขัดแย้งทางความคิด เสียความ
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เป็นส่วนตัวในการที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวและที่สําคัญคืออาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณ์ ของ
ท้องถิ่นหากมีการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป 6. ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวของวัดในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ  หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือกันน้อยมาก จึงควรมี การสร้างความร่วมมือกันในการบริหารจัดการเพ่ิม
มากขึ้น 2) ด้านแหล่งท่องเที่ยวกับกิจกรรม การ ดําเนินกิจกรรมบางชนิดยังส่งผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรกําหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด 3) ด้านการบริการ ยัง ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการและยังไม่มีการ
กํากับดูแลด้านมาตรฐานการให้บริการ ควรส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและให้บริการที่มีคุณภาพ
โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นระบบ และยั่งยืน 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิ
ทัศน์ มีการจัดสร้างและต่อเติมสิ่งแปลกปลอมขึ้นโดยมิ รู้ตัว ก่อให้เกิดการทําลายภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ควรสร้างความสัมพันธ์ของ ชุมชนในการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกของ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถ่องแท้ในคุณค่าของทรัพยากรกับ กระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ยว 
5) ด้านนักท่องเที่ยว ยังขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรทําให้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นเสื่อมโทรม ควรสร้างเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ความ เข้าใจจิตสํานึกของนักท่องเที่ยวและ
เจ้าของท้องถิ่น ให้ความรัก หวงแหน และรับผิดชอบต่อทรัพยากร ท่องเที่ยว 6) ด้านชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว ยังขาดจิตสํานึกในการเป็นเจ้าของสถานที่ที่ดี ควรมีการ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นผู้
เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดเพ่ิม มากขึ้น  

 พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล 65
 งานวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ขององค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ  วัฒนธรรมองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัด
อุบลราชธานีพบว่ากระบวนการจัดการในองค์กรชุมชน คือ การมีส่วนร่วมในการทํางาน การยึดมั่นใน
อุดมการณ์ การวางแผนการทํางาน การเปิดโอกาส  ในการแสดงความคิดเห็น การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน ลักษณะการมีส่วนร่วมได้แก่ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้จาก ประสบการณ์กับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งร่วมกันหาทางออกในการ
จัดการกับปัญหาด้วยความเข้าใจใน ระบบนิเวศแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรชุมชนท้องถิ่น ใน
จังหวัดอุบลราชธานี คือ การทํางาน เป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพสมาชิกในองค์กรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน องค์กรการเรียนรู้และการเปิดรับวัฒนธรรมองค์กรการเสริมแรง
พฤติกรรมซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา  ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
อุบลราชธานีได้อย่างยั่งยืนสืบไป  

พรรณวลัย ศรีวงศ์วัฒนา 66
 ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมแก่เด็กและ

เยาวชนของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ผลการวิจัยพบว่า 1) 
                                           

65 พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล, กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ขององค์กรชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1, มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗, หน้า ๑-๑๖. 

66 พรรณวลัย ศรีวงศ์วัฒนา, การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น, มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร,์ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1, 2549, หน้า 
93. 
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การดําเนินงานพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นราช
ภัฏราชนครินทร์ มีการดําเนินการโดยจัดเป็นประจําต่อเนื่องไปตลอดปีรวม 19 ครั้ง ต่อปีด้วยวิธีการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมเผลแพร่ความรู้ในรูปแบบ
นิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การปลูกฝังอบรม กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2) การเห็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมจากศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่นราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับองค์ความรู้ด้านความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะเทคนิคและทักษะการ
สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) 
แนวทางในการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมแก่เยาวชน ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นได้แก่ จัดกิจกรรม
ที่เป็นประสบการณ์ตรงและหลากหลาย ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ สอดคล้องกับ
สังคมไทย และเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลปะแก่เยาวชน  

เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์67 ทําการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่าน 
ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีของชุมชนทุ่งม่านมีวิธี คิดและกระบวนการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทในแต่ละ
ช่วงเวลา ผู้จัดการ กลุ่มศิลปินสืบสานภูมิปัญญาโบราณในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง มี วิธี
คิดและวิธีการจัดการ 2 รูปแบบ คือในช่วง พ.ศ. 2525 - ก่อน พ.ศ. 2530 มีกระแส ความต้องการ
สะสมโบราณวัตถุเวียงกาหลงจากภายนอก พ้องกับความยากจนและความไม่รู้ทําให้ผู้จัดการคิดว่า
ตนเองไม่ใช่เจ้าของเตาและโบราณวัตถุเวียงกาหลงซึ่งมี คุณค่าเชิงมูลค่าเพียงอย่างเดียว เกิดรูปแบบ
การจัดการแบบขุดหาโบราณวัตถุขาย (พ.ศ. 2525-2528) ทําให้ผู้จัดการได้รายได้ตอบแทน แต่ไม่
ยั่งยืนเพราะทรัพยากรถูกทําลาย ในช่วง พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน วิธีคิดมีความเปลี่ยนแปลงเป็นมองว่า
ทรัพยากรเป็นสมบัติของตนเองและชุมชน รู้สึกผูกพันและเห็นคุณค่าที่หลากหลาย เกิดการจัดการเพ่ือ 
ใช้ประโยชน์ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ความดั้งเดิม คือการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาโบราณ เพ่ือผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่เหมือนโบราณวัตถุจําหน่าย ตอบสนองความต้องการ โบราณวัตถุเวียงกาหลง ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน และการจัดการอนุรักษ์เตาเวียงกาหลง ใน พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการภายนอก ทําให้ผู้จั ดการสามารถอนุรักษ์เตาโบราณ และใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ผู้จัดการที่อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ฯ มีวิธีคิดและดําเนินการจัดการทรัพยากร ทาง
โบราณคดี 2 รูปแบบ พ.ศ. 2428-2549 ผู้จัดการมีวิธีคิดว่าทรัพยากรไม่มีเจ้าของ มีคุณค่าเชิง
มูลค่า ทําให้เกิดการขุดหาโบราณวัตถุขาย เพราะไม่รู้คุณค่าของ ทรัพยากรและกระแสความต้องการ
สะสมและศึกษาโบราณวัตถุเวียงกาหลงของคนนอก ผลการจัดการทําให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า 
และได้เรียนรู้ว่าการขุดโบราณวัตถุขาย เป็นการทําประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกับผู้จัดการกลุ่มแรก 
ดังนั้นเมื่อกลุ่มได้รับแนวความคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากนักวิชาการ

                                           
67 เพ็ญรุ่ง สุรยิกานต์, การจัดการทรพัยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่าน ตําบลเวยีงกาหลง อําเภอ

เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย. ด ารงวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับท่ี ๒, มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๓, หน้า ๓๑-๔๙. 



๗๙ 
 

จากภายนอก ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ทําให้เกิดการจัดการอนุรักษ์เตาเวียงกาหลง เพ่ือให้สามารถใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน 

ประเสริฐ ตระการศุภกร 68 การพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเขากับการลงทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษากระบวนการจัดการทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนชาว
ไทยภูเขา 5 เผ่า ได้แก่ เผ่าปกาเกอะญอ, ม้ง, เมี่ยน, ลาหู่และลีซู โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้ 1) 
เพ่ือศึกษาศักยภาพชุมชนชาวเขาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละเผ่า 2) เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน นักพัฒนา นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) เพ่ือร่วม
ศึกษาและพัฒนาแผนการลงทุนทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางเลือกสําหรับชุมชนที่เข้าร่ว ม
โครงการฯ และ 4) เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณสู่ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  สรุปเนื้อหาแต่ละกรณีศึกษาท่ีเจาะลึกของแต่ละชนเผ่าได้ดังนี้ 

1. กรณีศึกษาของปกาเกอะญอ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ อาชีพทางเลือกการเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืนของ
ชุมชนปกาเกอะญอบ้านปุาโปุง หมู่ที่ 1 ตําบลปุาโปง อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศึกษา
สัตว์เลี้ยงของชุมชน 8 ชนิด ได้แก่ ไก่ สุกร เป็ด แมว สุนัข วัว ควายและช้าง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ ความเชื่อและ พิธีกรรม วัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ วิธีการเลี้ยงสัตว์ แบบพ้ืนบ้านโรค
สัตว์และการรักษาโดยสมุนไพร  ตลอดจนได้ศึกษาประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์
เลี้ยงไว้อย่างน่าสนในยิ่ง 

2. กรณีศึกษาม้ง ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กัญชงกับวิถีม้ง ของชุมชนม้ง บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตําบล
โปุงแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาประเด็นเก่ียวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
กัญชง การเพาะปลูก และการใช้ประโยชน์และความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องและคุณค่าของกัญชง 
ความสัมพันธ์ของกัญชงที่ มีต่อวิถีชีวิตม้ง กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านกัญชง ตลอดจนศึกษา
ถึงพัฒนาการและแนวโน้มของกัญชงในอนาคตไว้อย่างครบครัน  

3. กรณีศึกษาของลาหู่ ได้ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนที่มีทุนทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนสู่การพ่ึงตนเองของชุมชนลาหู่บ้านต้นผึ้ง หมูที่ 12 ตําบลท่าตอน 
อําเภอแม่อายุ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว ใน
ชุมชนการจัดการท่องเที่ยวของคนในชุมชน ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนทั้งในด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมรายได้ที่สามารถดําเนินการควบคู่กับการ
ท่องเที่ยวของชุมชนได้ 

4. กรณีศึกษาของเมี่ยน ได้ศึกษาเกี่ยวกับลายปักเมี่ยนกับการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นพลังสู่การ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ของชุมชนเมี่ยน บ้านเล่าชีก๋วย หมู่ที่ 16 ตําบลปุาตึง อําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย โดยศึกษาประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตํานานและความเชื่อเกี่ยวกับลายปักเมี่ยน 
ประเภท กระบวนการเรียนรู้และเทคนิคลายปักเมี่ยน ชื่อและความหมายของลายปักและ

                                           
68 ประเสริฐ  ตระการศภุกร, การพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเขากับการลงทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม), 2544. หน้า 
บทคัดย่อ.    

 



๘๐ 
 

ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับลายปักเมี่ยน ตลอดจนได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่มี
ต่อลายปัก ผลกระทบและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของลายปักเมี่ยน ไว้อย่างชัดเจน 

5. กรณีศึกษาของลีซู ได้ศึกษาเหล้าสมุนไพรลีซูกับการพ่ึงตนเอง ของชุมชนลีซูบ้านสหกรณ์
แปลง 5 หมู่ที่  11 ตําบลปุาตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และตํานานเหล้าพ้ืนบ้าน ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของเหล้า
พ้ืนบ้านกับการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปุา ของลีซูตลอดจนได้ศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้
ผลิตเชื้อแปูงเหล้าแบบพื้นบ้านของลีซูอีกด้วย 

โดยสรุปแล้วการศึกษาวิจัยของทั้ง 5 ทีมวิจัยเผ่าถือว่าได้ริเริ่มให้ชุมชนวิจัยเกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางและมีนักวิจัยของชุมชนที่สามารถจะนําชุมชนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและ
จัดทํากิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองได้มากขึ้น ตลอดจนได้สะท้อนถึงความร่ํารวยในศักยภาพ
และทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าที่สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่ร่วมวิจัย อีกทั้งได้ข้อเสนอแนะต่อบุคคลหรือหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
นําไปพัฒนาและจัดปรับทัศนะหรือกระบวนการสนับสนุนให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้รับการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย 

ชนกพร ไผทสิทธิกุล69 ได้ศึกษาการอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมกก
แม่น้ํากก จังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมต่าง  ๆ เช่นความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนแม่น้ํา สภาพกายภาพของชุมชน ผังหมู่บ้านและเรือนพ้ืนถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิต คติความ
เชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม ตลอดจนผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นแนวทางการอนุรักษ์
ของชุมชนจํานวน 3 ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํากกจังหวัดเชียงราย คือ ชุมชนรวมมิตร ชุมชนบ้านจะคือ และ
ชุมชนแม่สลัก จากการศึกษาพบว่าทั้ง 3 ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์
กับแม่น้ํากก ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการดํารงชีวิต ตลอดจนมีประเพณี พิธีกรรมทางด้าน
ความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ํากก และปัจจุบันชุมชนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลจากผลกระทบใน
ด้านต่าง ๆ ทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ปัญหาด้านวัฒนธรรมซึ่งส่งผลกับวิถีชีวิต
ทางด้านกายภาพและจิตใจ 

ปรีดา  พูลสิน 70 ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาชุมชนวัดโสมนัส การทําวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนวัดโสมนัส 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนวัดโสมนัส โดยศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทน
ชุมชน กลุ่มประชาชน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มบุคคลภายนอก  ผลการศึกษาพบว่าชุมชนวัดโสมนัส มี

                                           
69 ชนกพร  ไผทสิทธิกุล,  การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมรมิแม่น้ ากก จังหวัด

เชียงราย ,รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทมุ), 2554. หน้า บทคัดย่อ.    
70 ปรีดา  พูลสิน, การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวดั

โสมนสั, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม), 2554. หน้า บทคัดย่อ.    



๘๑ 
 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงยังคง
สืบทอดศิลปะ ประเพณี และศาสนปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า แหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 4 แห่ง คือ 1. วัด
โสมนัสราชวรวิหาร 2. ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3. โรงเรียนวัดโสมนัส และ 4. ศูนย์เยาวชน
วัดโสมนัส 

รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 71 ได้ทําการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนใน
อําเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม มีข้อค้นพบใหม่คือแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอําเภอ
ปายและขุนยวม ซึ่งทําให้เพดานอายุของร่องรอยการอยู่อาศัยเก่าไม่น้อยกว่าประมาณ 10,000 ปี
มาแล้ว และยังพบแหล่งโบราณคดีโลงไม้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของกลุ่มคนในวัฒนธรรม
โลงไม้ที่เข้ามาถึงอําเภอปาย นอกจากนี้ข้อมูลใหม่ที่แหล่งโบราณคดีบ้านน้ําฮู - ผาเสื่อ อําเภอปางมะ
ผ้า ทําให้ยืนยันการฝังศพในโลงไม้ของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็ก ชุมชนปัจจุบันที่อาศัยอยู่ใน
อําเภอปายและขุนยวมอาจจะมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในแต่ละช่วงเวลา  
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในอําเภอปาย เช่น พระพุทธรูป จารึก และศาสนสถาน แสดงถึงร่องรอย
การอยู่อาศัยที่เก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่ 21 สมัยอาณาจักรล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์เดิม ได้แก่ คนเมือง 
ไทใหญ่ และลั้วะ ขณะที่อําเภอขุนยวมและอําเภอปางมะผ้า พบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยในช่วง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งสอดรับกับประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในระยะแรก คือ
ไทใหญ่และคนเมือง ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ เช่น ปกาเกอะญอ ลาหู่ ลีซู ม้ง  และจีนฮ่อ ซึ่งเข้ามา
ภายหลังก็มีปัจจัยการเคลื่อนย้ายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น การค้าขาย การขยายที่ดินทํา
กิน และการรับจ้างเป็นแรงงาน ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ใช้ผลงานวิจัยเป็นเอกสารอ้างอิง
หลักในการปรับปรุงหลักสูตรแม่ฮ่องสอนศึกษา สําหรับชุมชนท้องถิ่น ในอําเภอปาย-ปางมะผ้า-
ขุนยวม ที่ได้ร่วมกระบวนการวิจัย เกิดความภาคภูมิใจในทําให้ชุมชนตระหนักถึงภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของท้องถิ่นของตน รวมทั้งเกิดสํานึก
ร่วมของชุมชนต่างชาติพันธุ์ที่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน  และนําสู่การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่สําคัญร่วมกับท้องถิ่นในการให้ข้อมูลสําหรับการจัดทําศูนย์ข้อมูลและปูายอธิบายข้อมูลของ
แหล่งโบราณคดีถ้ําลางจันทร์ หรือ “Coffin cave” พัฒนาพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สําคัญของอําเภอขุนยวม และมีศูนย์วัฒนธรรมไทใหญ่ที่บ้านเมืองปอน อําเภอปาย  

พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา และสมหมาย แจ่มกระจ่าง72 ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม: การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่ายชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออกได้แก่ การวางแผนชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง
ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เสื่อมโทรมไปตามสภาพ เห็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นสัญลักษณ์ของอดีต แต่มิได้
                                           

71 รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, โครงการสืบค้นและจดัการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอําเภอปาย – 
ปางมะผ้า - ขุนยวม, รายงานการวิจัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552, หน้า บทคัดย่อ. 

72  พรรณวลยั คีรีวงศ์วัฒนา และ สมหมาย แจ่มกระจา่ง,  “การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : การ
อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก”, วารสารการศกึษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีท่ี 8 ฉบับ
ที ่1 (2555), หน้า 33- 34. 
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นํามาใช้ประโยชน์ ในปัจจุบัน ให้คุณค่าในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ การจัดองค์การ : เจ้า
อาวาสวัดกรรมการวัดจะได้รับความไว้วางใจให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่มักจะคงสภาพเดิมไว้ เนื่องจากองค์กรในระดับท้องถิ่น ยังขาด
ความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม การควบคุม : สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มและผู้นํากลุ่มชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  

แนวทางการจัดการและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความพร้อมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปกรรมในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนรับผิดชอบการดําเนินงาน
วัฒนธรรมของชุมชนเองโดยฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถดําเนินการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเท่าที่สามารถ
ทําได้ และสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยองค์ความรู้จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก เพ่ือเป็น
ฐานความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน 

สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 73 ได้ทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาการบริหารจัดการประเพณีสลากภัตของหมู่บ้านหนองไทร 
ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับประเพณีสลากภัตของหมู่บ้านหนองไทร มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีสลากภัต ดังนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลเขาชายธง ผู้นําท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ชาวบ้าน
ตําบลเขาชายธงและปราชญ์ชุมชน พระภิกษุสงฆ์ของวัดคีรีวง หมู่บ้านหนองไทรและวัดภายในตําบล
เขาชายธง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานประเพณีสลากภัต การเข้าร่วมงานประเพณีสลากภัตอาจกล่าว
ได้ว่า จะมีคน 2 กลุ่ม คือ ชาวบ้านทั่วไปที่นําหาบมาทําบุญอย่างเดียว กับชาวบ้านที่นําหาบมา
ประกวด สําหรับชาวบ้านที่นําของมาทําบุญสามารถนําอาหารคาวหวานตามกําลังทรัพย์ของแต่ละ
ครัวเรือนได้โดยไม่ได้มีการจํากัดชนิดของ ในการอนุรักษ์ การสืบทอด การปรับประยุกต์ การส่งเสริม
และเผยแพร่การบริหารจัดการประเพณีสลากภัตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
โดยประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ชุมชนหมู่บ้านหนองไทร ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟูา จังหวัด
นครสวรรค์ ได้จัดงานสลากภัตขึ้นทุกปี และน้อยที่สุดคือ ประเพณีสลากภัตเคยได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชนมาถ่ายทําออกโทรทัศน์บ่อยครั้งอยู่ในระดับน้อย การส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีสลากภัต
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 โดยประเด็นที่มีมากที่สุดคือ คนใน
ชุมชนมีความสําคัญในการช่วยเหลือทางวัดในการส่งเสริมและเผยแพร่การจัดงานประจําปีสลากภัต 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และประเด็นที่มีน้อยที่สุดคือ ประชาชนทราบว่าจะมีการจัด
งานประจําปีประเพณีสลากภัตจากทางอินเตอร์เน็ท อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 การ
ปรับประยุกต์ประเพณีสลากภัตพบว่า ในภาพรวมการปรับประยุกต์ประเพณีสลากภัตอยู่ในระดับปาน

                                           
73 สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์, การบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน: กรณีศึกษาการบริหารจัดการประเพณีสลากภัตของหมู่บ้านหนองไทร ตําบลเขาชายธง อําเภอ
ตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ , รายงานการวิจัย . 2551, หน้า บทคัดย่อ.    
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กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 โดยประเด็นที่มีมากที่สุดคือ มีการจัดประกวดต่างๆ ควบคู่กับการจัด
งานประเพณีสลากภัตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และน้อยที่สุดคือ มีการละเล่นควบคู่
กับการจัดงานสลากภัต อาทิ ตักไข่ ปาลูกโปุง ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 
 ธานัท ภุมรัช (๒๕๕๗)74 ศึกษาแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ย่านบ้านศิลปินและพ้ืนที่
เกี่ยวเนื่อง ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า การท่องเที่ยวย่านบ้าน
ศิลปิน ตั้งอยู่ริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เคยเป็นพ้ืนที่สําคัญแห่งหนึ่งของ
เมืองบางกอกบนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าบริเวณพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกช่วงคลองบางกอกใหญ่หรือ
คลองบางหลวง มีผู้คนตั้งถิ่นฐานมานับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีวัดที่เก่าแก่ ๒ แห่งคือ วัดคูหา
สวรรค์วรวิหารและวัดกําแพง บางจากเป็นศูนย์รวมจิตใจทั้งคนไทยและคนจีนทําสวนปลูกผักค้าขาย 
โดยอาศัยแม่น้ําลําคลอง ย่านนี้จึงมีวิถีชุมชน มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมาแต่อดีต จน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ นายชุมพล อักพันธานนท์ และเพ่ือน ตระหนักในความสําคัญและคุณค่าของย่านนี้ 
จึงเข้าไปซื้อบ้านไม้หลังหนึ่งปรับปรุงให้เป็นที่ทํางาน แสดงผลงานศิลปะ (ภาพถ่าย ภาพวาด) จนได้รับ
การเรียกขานว่า บ้านศิลปิน จากการศึกษาพบว่า การก่อตั้งบ้านศิลปินนับแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่งผลให้
เกิดการท่องเที่ยวย่านบ้านศิลปิน ทําให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์พ้ืนที่ด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญามากขึ้น นอกจากการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการแสดงของคนนอก คือ หุ่นละครเล็กคณะคํานายแล้วยังมีคณะกระตั้วแทงเสือลูกหลานศิษย์
ลูกหลานหลวงพ่อบ้านแหลมของคนในพ้ืนที่นับเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวย่านนี้ เมื่อการท่องเที่ยว
เข้ามากรุงเทพมหานครได้เข้ามาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านนี้ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่และภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยไม่ฟังความเห็นของคนใน 
ด้วยการสร้างทางเดินเท้าริมน้ําเชื่อมต่อพ้ืนที่บ้านศิลปินรองรับการท่องเที่ยว ดังนั้นเพ่ือให้ย่านบ้าน
ศิลปินและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ควรมีการพัฒนาให้เป็นย่าน
ของแหล่งเรียนรู้โดยการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของย่านบ้านศิลปินที่จะช่วยให้คนใน
และคนนอกตระหนักคุณค่าและความสําคัญ กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้าน
การแสดง ด้านโบราณสถานและสถาปัตยกรรม และด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวิถีชุมชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน ความเข้าใจ และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มียุวมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น มาเป็นกําลังสําคัญและสร้างแนวร่วมเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อันจะ
นําไปสู่การพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ย่านบ้านศิลปินและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยวเรียนรู้ในย่านนี้ต่อไป75 
 มณินทร กีรติวัฒน์ (๒๕๕๙) ศึกษาเรื่องการให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์ทาง
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา บ้านศิลปิน คลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร 
พบว่า เจ้าหน้าที่ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาส
                                           

74 ธานัท ภุมรัช, แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ย่านบ้านศิลปินและพื้นที่เกี่ยวเน่ือง ชุมชนคลองบาง
หลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2557, หน้า 98 

75 ธานัท ภุมรัช, แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ย่านบ้านศิลปินและพื้นที่เกี่ยวเน่ือง ชุมชนคลองบาง
หลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๕๗). 



๘๔ 
 

ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงคนไทยในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนไม่สูญ
หายไปจากสังคม และเผยแพร่ความเป็นไทยไปสู่ชาวต่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การออกแบบกิจกรรม และด้านผู้มีส่วนร่วม ปัญหาที่พบอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ปัญหาคือ ด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและขนาดของบ้านไม่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดได้ แนวทางการแก้ปัญหาคือเปิดซีดีในส่วนที่สําคัญ เช่น อธิบาย
เกี่ยวกับการแสดง และใช้บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษอธิบาย แก้ไขโดยให้นักท่องเที่ยวชมการ
แสดงจากชั้น ๒ ของตัวบ้าน76 
 พลวัฒ ประพัฒน์ทอง (๒๕๕๗) ศึกษาเรื่องเชียงรายเมืองศิลปิน : การพัฒนาเมืองด้วย
ชุมชนศิลปินที่พํานักถาวรในเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า เรื่องงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวบ้านศิลปิน
เชียงราย ที่ได้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินร่วมสมัย ใน
จังหวัดเชียงรายต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ชุมชนศิลปินที่ก่อตัวขึ้นและได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้มีอัตลักษณ์เมืองศิลปิน คือการเกิดขึ้นของชุมชนศิลปินที่สร้างบ้านเพ่ือ
การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย เช่นการเข้ามาพํานักเป็นการถาวร การเกิดกิจกรรมในการพัฒนา
เมืองและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน การสืบเนื่องอย่างยั่งยืนของบ้านศิลปินในฐานะสถาบันทางสังคม 
การสร้างความต่อเนื่องเพ่ือสร้างทุนให้กับศิลปินรุ่นใหม่ด้วยกลุ่มศิลปินเอง ทําให้บ้านศิลปินและ
จังหวัดเชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางของการจาริกแสวงหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตบนเส้นทาง
ศิลปะให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ77 
 ศรีสุคล พรมโส และซิสิกกา วรรณจันทร (๒๕๖๑) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบ้าน
ศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า สภาพทั่วไปของบ้านศิลปิน
แห่งชาติสะท้อนถึงตัวตนของศิลปินผ่านรูปแบบผลงานที่จัดแสดง ทุกหลังจะมีพ้ืนที่สําหรับให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้าน
งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการ และองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติ ส่วนแนวทางการพัฒนา 
นั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้บ้านศิลปินแห่งชาติสามารถอยู่ได้ แม้ไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ิมทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านศิ ลปิน
แห่งชาติ ให้แก่บุคลากรในบ้าน รวมทั้งขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพ่ือ
เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมและ
สร้างรายได้ให้กับบ้านศิลปิน และสนับสนุนให้บ้านศิลปินแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนเพ่ือให้
เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของบ้านศิลปินแห่งชาติสืบไป78 

                                           
76 มณินทร กีรติวัฒน์, “การให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

กรณีศึกษา บ้านศลิปิน คลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร”, การประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวนัท์, ๒๕๕๙). 

77 พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, เชียงรายเมืองศิลปิน : การพัฒนาเมืองด้วยชุมชนศิลปินที่พ านักถาวรใน
เชียงราย, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร:  สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๗), หนา้ บทคัดย่อ. 

78 ศรีสุคล พรมโส และซิสิกกา วรรณจันทร, “แนวทางการพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรยีนรู้
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม”, วารสารศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ เดือน
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๕๐ – ๑๗๕. 



๘๕ 
 

 พระวิมลศิลปะกิจ, (๒๕๖๑) ศึกษาเรื่อง เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ พบว่า  พุทธศิลป์นั้นเป็น
สื่อและภาพสะท้อนพระพุทธศาสนาได้ชัดเจน พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้ พุทธศิลป์
สร้างเศรษฐกิจที่ดีงามแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เชียงรายปัจจุบันเป็นเมืองที่มีศิลปิน หรือ  
สล่ามากกว่า ๕๐๐ คน และมีการแสดงหอศิลป์ของตนเองไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง และกําลังผลักดันให้
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จํานวน ๒๑ แห่ง ให้เป็นศูนย์การแสดง
นิทรรศการ “ช่างสิบหมู่” ประจําแต่ละอําเภออีกด้วย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เชียงรายเป็น “เมือง
แห่งศิลปะ” ที่แท้จริง79 
 พลวัฒ ประพัฒนทอง และ ทรงสรรค อุดมศิลป์ (๒๕๔๘) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและแนว
ทางการจัดการทองเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวเข้าใจดีว่าศิลปินเป็นจุดเดนของ
จังหวัดเชียงรายและสนใจในการท่องเที่ยวบ้านศิลปิน และมีความเห็นว่า การท่องเที่ยวบ้านศิลปินไม่
แตกต่างจากการท่องเที่ยวอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีการทําความเข้าใจกับสังคมให้มากขึ้น ในส่วนรูปแบบการ
ท่องเที่ยวพบข้อสรุปว่า ๑) รูปแบบการทองเที่ยวแบบกลุ่มพ้ืนที่ ๒) รูปแบบการทองเที่ยวกลุ่มทักษะ 
๓) รูปแบบการทองเที่ยวแบบฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว และ ๔) รูปแบบการทองเที่ยวตาม
เทศกาลเชียงรายเมืองศิลปิน80 
 ชุติมา บริสุทธิ์ ศึกษาเรื่อง การศึกษาการสร้างเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย 
ภายในเมือง Kanazawa จังหวัด Ishikawa พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เมือง Kanazawa นําเอาศิลปะร่วม
สมัยเข้ามาใช้ได้ว่าเกิดจากการที่เมือง Kanazawa มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับด้านศิลปะ
มายาวนาน และมีความต้องการสร้างเสน่ห์แบบใหม่ที่แตกต่างจากเสน่ห์เดิมที่มีความเป็นเมืองเก่า 
ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนาเมืองว่าจะ “พัฒนาสู่สากล” ซึ่งทาให้เมือง Kanazawa เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดรับศิลปะจากต่างประเทศ นอกจากนี้เมือง Kanazawa ยังเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เป็นจุดศูนย์รวมของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในภูมิภาคที่
สามารถร่วมมือกับทางเทศบาลในการพัฒนาเมืองได้ และปัจจัยที่สําคัญคือการมีอํานาจบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ผู้นาท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและดาเนินการนโยบายพัฒนาท้องถิ่นได้
โดยตรง ซึ่งนายกเทศมนตรีเมือง Kanazawa ในขณะนั้นได้มีความสนใจในด้านการสร้างเสน่ห์ที่แปลก
ใหม่ให้แก่เมือง Kanazawa ซึ่งเสน่ห์ที่ทางเมือง Kanazawa ได้เลือกก็คือ “เมืองที่มีการผสมผสานกัน
ของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมในยุคใหม่ทีทันสมัย” นั่นเอง81 
 ณัฐกานต์ กันธิ ศึกษาเรื่อง มะจิสุคุริ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว: กรณีศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุุน พบว่า  
๑. Machizukuri มีความเกี่ยวข้องกับองค์การสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นในจังหวัดโออิตะ ๒. 
หลายโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจาก (Machizukuri) มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการ
                                           

79 พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธ์ิ แก้วเปียง), ผศ., “เชียงรายเมืองแหง่ศิลปะ”, สารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑): ๔๔ - ๕๓. 

80 พลวัฒ ประพัฒนทอง และ ทรงสรรค อุดมศิลป์, รูปแบบและแนวทางการจัดการทองเที่ยวบ้าน
ศิลปินเชียงราย, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘), หนา้ บทคัดย่อ. 

81 ชุติมา บริสุทธ์ิ, การศึกษาการสรา้งเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย ภายในเมือง 
Kanazawa จังหวัด Ishikawa, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๕๗. หน้า ข. 
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ท่องเที่ยวในจังหวัดโออิตะ และมีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดโออิตะดีขึ้น 
และ ๓. ผลจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในโออิตะทําให้ประชาชนในพื้นท่ี มีอาชีพ มีรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน82 
 วาริชา วงศ์พยัต (๒๕๖๑) ศึกษาเรื่อง จากประเพณี สู่วิถีสมัยใหม่: พ้ืนที่ในระหว่างในการอยู่
อาศัยญี่ปุุน พบว่า นับตั้งแต่ยุคปฏิรูปสมัยเมจิประเทศญี่ปุุนได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ การ
เปิดรับอารยธรรมตะวันตก ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม 
เมื่อผนวกกับการปรับตัวและฟ้ืนฟูประเทศจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผ่นดินไหว รวมถึงผลลัพธ์และผลพวงจากการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งนับเป็นปัจจัยเร่งสําคัญ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการอยู่อาศัยญี่ปุุน ทั้งในมิติกายภาพ ได้แก่ การเติบโตของเมือง การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และนวัตกรรมที่เอ้ืออํานวยความสะดวกสบายต่าง ๆ และ
มิติทางสังคมวัฒนธรรม อาทิมโนทัศน์และวิถีการดําเนินชีวิต อย่างไรก็ดีภายใต้พลวัตดังกล่าว ญี่ปุุนมี
การสืบสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของการอยู่อาศัย ซึ่งสื่อให้เห็นความสัมพันธ์กับบริบทได้อย่าง
เป็นที่ประจักษ์ โดยการศึกษาพัฒนาการการอยู่อาศัยของญี่ปุุน ผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
หน้าที่ใช้สอยและการตีความหมายของ“พ้ืนที่ในระหว่าง”โดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมจาก
บทความและบทสัมภาษณ์ร่วมกับการสํารวจอาคารกรณีศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บ้านพ้ืนถิ่น (ได้แก่ 
บ้านชาวนา บ้านพ่อค้า) กระท่อมชงชาในพระราชนิเวศน์คัตทสึระ (ได้แก่ เก็ปปะโระโชะคินเทอิ)และ
บ้านพักอาศัยออกแบบโดยโยะชิจิทะเคะฮะระ (ได้แก่ บ้านศิลปิน บ้านสถาปนิก) วิวัฒนาการของพ้ืนที่
ในระหว่างเริ่มต้นจาก “คุณลักษณะที่แตกต่างและแยกจากกันของเอ็นกะวะและโดะมะ”ในบ้านพ้ืน
ถิ่น สู่“การประกอบสร้างพ้ืนที่ในระหว่างในความสัมพันธ์ใหม่”ดังปรากฏในกระท่อมชงชาของ 
พระราชนิเวศน์คัตทสึระและสู่“การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ใหม่ของพ้ืนที่ในระหว่าง”ดัง
ปรากฏในสถาปัตยกรรมพักอาศัยออกแบบโดยทะเคะฮะระ สะท้อนพัฒนาการของการอยู่อาศัยของ
ญี่ปุุน ซึ่งยังดํารงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม การอยู่อาศัยที่ให้ความสําคัญกับความไม่สมบูรณ์และ
สภาวะเปลี่ยนผ่าน ในบริบทและความสัมพันธ์ระหว่างคน บ้านเมือง และธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
ไป83 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนําแนวคิดในการวิจัย ๔ แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านศิลปิน แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์ของบ้านศิลปินล้านนาในจังหวัดเชียงราย การจัดเสวนา
ทางวิชาการและกิจกรรม Art Workshop เกี่ยวกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์ของบ้านศิลปิน
                                           

82 ณัฐกานต์ กันธิ, มะจิสุครุิ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๕๕), 
หน้า ๒. 

83 วาริชา วงศ์พยัต, “จากประเพณี สู่วิถีสมัยใหม่: พื้นที่ในระหว่างในการอยู่อาศัยญีปุุ่น”, 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๓๙ – 
๑๕๖. 
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ล้านนา โดยมีตัวแทนจากผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายเข้าร่วมเวทีเสวนา เพ่ือพัฒนาเป็นเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป 

 
 



บทที่ ๓ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็น
แหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการ
ท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา และพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๓.๑. รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบวิธีการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยกัน ๔ แบบ คือ ๑) การ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) การวิจัยในลักษณะนี้ผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลในเอกสารที่ผู้
เก็บข้อมูลแล้ว 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามและแบบ
ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว แจกนักท่องเที่ยวจ านวน 400 ในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ 3) การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มพ้ืนที่หลัก กลุ่ม 
พ้ืนที่สร้างสรรค์ กลุ่มท าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว และกลุ่มเครือข่ายบ้านศิลปิน และ 
๔) แบบเชิงปฏิบัติการ (Action research) ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการชวนตัวแทนวัดต่างๆ 
ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว ตัวแทนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ศิลปินใน
พ้ืนที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือท าเส้นทางร่วมกันและออกแบบ
เส้นทาง โดยเป็นลักษณะของเครือข่าย จากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และมีขั้นตอนดังนี้ 

๓.๑.๑) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะในล้านนา พุทธศิลปกรรมใน
ล้านนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ดังนี้ 

๑) ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะพ้ืนบ้านและพุทธศิลปกรรมใน
ล้านนา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา  
เช่น  ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม การออกแบบงานศิลปกรรมในพ้ืนที่
ศิลปะชุมชนที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม  

๒) รูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินในล้านนา 
เช่น การพัฒนารูปแบบผลงานทางศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย เป็นต้น 

๓) การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดที่เป็นต้นแบบพุทธศิลปกรรมในล้านนา 
เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง เป็นต้น  

๔) รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ศิลปะของวัดและชุมชน  
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๕) แนวทางการพฒันาพื้นที่ศิลปะและการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
รวมทั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๓.๑.๒ การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งเน้นการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน และนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
ล้านนา เพ่ือทราบถึงรูปแบบการเดินทาง ความสนใจต่องานศิลปะและการสร้างสรรค์ เส้นทางการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและงานสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้  
  ๑) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่พัฒนาและสร้างสรรค์
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ๘ จังหวัด  
  ๒) การส ารวจกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ 
และการสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๘ จังหวัด 
  ๓) ประมวลความคิดเห็นในรูปแบบของข้อมูลทางสถิติ ระบบสารสนเทศ และพัฒนา
ไปสู่ประเด็นการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในเชิงนโยบาย 
  ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา ๘ จังหวัด 
 ๓.๑.๓. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) การลงพ้ืนที่ใน ๘ จังหวัดกลุ่มล้านนา เพ่ือสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ และรวบรวม
ข้อมูลจากพระสงฆ์ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา  เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  ๒) การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและการกีฬาประจ าจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บริษัทท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือ
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะและการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัด
ล้านนา การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๓) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพ้ืนบ้าน และกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่
พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่ม
จงัหวัดล้านนา 
  ๔) การพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มจิตอาสาที่ท างานในพ้ืนที่ พัฒนาและ
สร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 
 ๔. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจผลงานทาง
ศิลปกรรมล้านนาในแต่ละพ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบันใน 8 จังหวัด เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้
พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่จะน ามาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แล้ว
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น าไปสร้างเป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนาโดยเน้นการท างาน
วิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเกี่ยวกับ
การศึกษาข้อมูลชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม การจัดล าดับความส าคัญและความ
ต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในชุมชน โดยการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้ สภาพของชุมชน วิถี
ชีวิต สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าและประกอบการ
พิจารณาวางแผนงานวิจัยในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ขั้นตอนที่ ๒ การร่วมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนาหลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นของ
ชุมชนแล้ว และน าข้อมูลมาวิเคราะห์พ้ืนที่ศิลปะในชุมชน โดยการน ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเพ่ือก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ การก าหนดวิธีการและแนวทางการ
ด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพ่ือการวิจัย  

ขั้นตอนที่ ๓ การร่วมด าเนินการ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
พัฒนา หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และ
แรงงาน รวมทั้งการเข้าร่วมในการบริหารงาน การประสานขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีที่มี
ความจ าเป็น   

ขั้นตอนที่ ๔ การร่วมรับผลประโยชน์ โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดการ
แจกจ่ายผลประโยชน์จากกิจกรรมการวิจัยในพื้นท่ีศิลปะในชุมชนร่วมกันอย่างเท่าเทียม 

ขั้นตอนที่ ๕ เป็นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย และผลของการ
พัฒนาจากการด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัด
อย่างไร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และน าข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการด าเนินการ
ต่อไป การเปิดให้ประชาชนหรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วมในพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนทั้งใน
ด้านการสร้างสรรค์และร่วมกันอนุรักษ์ ซึ่งก่อให้เกิดรากฐานแห่งความยั่งยืนของการพัฒนา 

          
๓.๒. พื้นที่ในการวิจัย 
  พ้ืนที่ในการวิจัยผู้วิจัยได้เลือก 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา แต่ละ
จังหวัดจะมีงานศิลปะที่ผสมผสานเข้ากับบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับศิลปินใน
พ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ศิลปะของวัด
และชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ประกอบด้วย 
  ๑) จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง กลุ่มวัดในเวียงกุม

กาม วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) วัดผาลาด วัดเจ็ดยอด 

  ๒) จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์บ้านด า 
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  ๓) จังหวัดล าพูน ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดบ้านปาง วัดวัดพระบาทตากผ้า 
วัดพระธาตุ ๕ ดวง 
  ๔) จังหวัดล าปาง ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้า วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดศรีชุม วัดศรีลอง
เมือง วัดป่าฝาง วัดจองค า วัดไหล่หิน วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดปงยางคก วัดปงสนุกเหนือ 
  ๕) จังหวัดแพร่ ได้แก่ วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดสูงเม่น วัดพระธาตุสุ
โทนมงคลคีรี  
  ๖) จังหวัดน่าน ได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดหนองบัว วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดมิ่งเมือง,  
  ๗) จังหวัดพะเยา ได้แก่ วัดศรีโคมค า วัดจอมทอง วัดอนาลโย 
  ๘) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ วัดพระธาตุกองมู วัดจองค า 
 
   กลุ่มที่ 2 พื้นที่พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ประกอบด้วย 
  ๑) วัดและชุมชนบ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
  ๒) วัดบ้านโป่งและบ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
  ๓) วัดและชุมชนบ้านล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
  ๔) วัดและชุมชนบ้านต้นไคร ้ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
  ๕) วัดและชุมชนบ้านดอนไชย ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
  ๖) วัดและชุมชนบ้านบุญยืน ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
  ๗) วัดและชุมชนบ้านแม่นาเรือ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
  ๘) วัดและชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  ๑๐) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 
   กลุ่มที่ 3 พื้นที่พัฒนาสินค้าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ประกอบด้วย 
  ๑) ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
  ๒) ชุมชนผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ่ง ชุมชนผ้าทอมือ  ในอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
  ๓) กลุ่มผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลป่าเห็ว อ าเภอเมือง และ
ชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้ และกลุ่มเครื่องเงิน อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน 
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   กลุ่มที่  ๔ กลุ่มเครือข่ายศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในล้านนา
ประกอบด้วย 
  ๑) สมาคมขัวศิลป์ จังหวัดเชียงราย 
  ๒) หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน 
  ๓) เครือข่ายศิลปินล้านนา 
  ๔) สมาคมการท่องเที่ยวภาคเหนือ 
  ๕) โรงเรียนภูมิปัญญาล้านนา 
  ๖) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ๗) สาขาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๘) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ฯลฯ 
 
๓.๓. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย  

๑) นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดในกลุ่มของจังหวัดล้านนา  เปิดตาราง 
Krejcie and Morgan84 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แต่ละ
จังหวัดไม่น้อยกว่า 400 คน  

 ๓ .๓ .๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประกอบด้วย 

๑) ตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 15 รูป/คน  
๒) ศิลปินในพื้นที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา จังหวัดละ จ านวน 10 คน 
๓) ตัวแทนเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการวิจัย จังหวัดละ จ านวน 20 คน 
๔) ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว จ านวน 15 คน 

 ๓.๓.๓ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 
๑) ตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 15 รูป/คน  
๒) ศิลปินในพื้นที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา จังหวัดละ จ านวน 10 คน 
๓) ตัวแทนเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการวิจัย จังหวัดละ จ านวน 20 คน 
๔) ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว จ านวน 15 คน 

 
 

                                           
84 บุญชม  ศรีสะอาด. การวจิัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี  7. (กรุงเทพมหานคร: สุวีรยิาสาส์น, 2545). 
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๓.๔. เครื่องมือการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการลงพ้ืนที่เป้าหมายในการ

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา ทั้ง ๘ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งประกอบไป
ด้วย  

1. แบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดในกลุ่มของจังหวัดล้านนา ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ เครื่องมือชิ้นนี้จะเก็บนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือ แต่ละ
จังหวัดไม่น้อยกว่า 400 คน 

๒. แบบประเมินเพ่ือประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา ๘ 
จังหวัด ภาคเหนือ เครื่องมือชิ้นนี้จะเก็บนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 
และ ตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศิลปินในพ้ืนที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา ตัวแทนเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย และผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว 

๓. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยจะมีโครงร่างการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการณ์และ
ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ การน าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ลงสู่สินค้าชุมชน และ
พัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

๔ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งผู้วิจัยจะมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยกับพ้ืนที่ พัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะในการระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศิลปินในพื้นที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา ตัวแทนเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย และผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว 

๕. ชุดปฏิบัติการ เส้นทางการท่องเที่ยวเนื้อหาประกอบด้วย การจ าลองออกแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา และการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของ
กลุ่มจังหวัดล้านนา  

 
๓.๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยออกเป็น 5 ระยะ มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ การจัดประชุมทีมวิจัย เพ่ือชี้แจงความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ การจัดสัมมนากลุ่มย่อย  การประเมินเพ่ือประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
และการจ าลองออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา ตลอดจนการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการวิจัย ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพและเสียง และความพร้อมของอุปกรณ์
เครื่องมือการท างาน 

ระยะที่ ๒ การศึกษาภาคสนาม (Field Study) และการลงส ารวจข้อมูลภาคสนาม (Field 
Study) โดยการใช้พ้ืนที่พัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๘ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เ พ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น า
ทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือ
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ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มา
สร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ระยะที่ ๓ คัดเลือกเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ได้จากลง
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มจังหวัดล้านนา โดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแจกแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดในกลุ่มของจังหวัดล้านนา ๘ จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ไม่ต่ ากว่า 400 
คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ระยะที่ 4 เป็นการระดมความเห็นของตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศิลปินในพ้ืนที่กลุ่ม
ของจังหวัดล้านนา ตัวแทนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อ
การท่องเที่ยว ๘ จังหวัดภาคเหนือ โดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็นการน า
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ลงสู่สินค้าชุมชนของของกลุ่มจังหวัดล้านนาในการเสริมสร้างเมืองศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ และน ามาซึ่งชุดปฏิบัติการเส้นทางการท่องเที่ยว เนื้อหาประกอบด้วย การจ าลอง
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา และการสร้างเครือข่ายเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพ่ือศึกษาการน าศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ในพื้นที่ลงสู่สินค้าชุมชนของของกลุ่มจังหวัดล้านนา  

ระยะที่ ๕ การสรุปองค์ความรู้ของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัด
ล้านนา แล้วน าข้อมูลไปสู่การจัดท าเวทีประชาคมในพ้ืนที่ โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดท าประชาพิจารณ์ โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก
ของเครือข่ายชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พัฒนารูปแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ระยะที่ ๕ การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art Workshop) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของเครือข่ายแต่ละจังหวัดทั้ง ๘ จังหวัดล้านนา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่ ๔ เพ่ือพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 
๓.๖. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา และข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้วิธีการวิ เคราะห์แบบอุปนัย  (Analytic 
Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจน
ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี และการ
สร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้าง
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เป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็น
รูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ   

 
๓.๗ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การพัฒนากิจกรรมด้านศิลปะ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
น ามาท าการวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล โดยจับประเด็นหลักของเรื่ อง (Traits) และจ าแนก
เหตุการณ์หลักๆ ด้วยการแยกเป็นประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยจะ
น าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) พร้อมอ้างอิงค าพูดผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญและน าเสนอรูปภาพประกอบเหตุการณ์ของเรื่องเพ่ือยืนยันประเด็นที่พรรณนาวิเคราะห์ตาม
ความเหมาะสม โดยเป็นการน าเสนอผลการวิจัยชุดองค์ความรู้ในการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประกอบการบรรยายตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายพร้อมการบรรยาย จากผลการลงพ้ืนที่ส ารวจผลงานทางศิลปกรรมล้านนาในแต่ละ
พ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหาข้อมูลที่จะน ามาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แล้วน าไปสู่การ
สรุปองค์ความรู้ศิลปกรรมล้านนา แล้วน าข้อมูลไปสู่การจัดท าเวทีประชาคมในชุมชนหรือพ้ืนที่ โดย
การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดท าประชาพิจารณ์ ในชุมชน
หรือพ้ืนที่ หลังจากนั้น จึงด าเนินการลงมือปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
ของกลุ่มจังหวัดล้านนา และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานวิจัย วีดิทัศน์น าเสนอ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน รวมทั้งการจัดท าแผ่นพับโบว์ชัวส์ หนังสือสรุปองค์ความรู้ และการเผยแพร่สู่
สื่อสารมวลชน สื่อสารสนเทศ วารสารท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และการจัดพิมพ์เอกสารรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 
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๓.๘. สรุปกิจกรรมและข้ันตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๓.๑: สรุปกิจกรรมและขั้นตอนการวิจัย 

สภาพการณ์และศักยภาพ
การท่องเที่ยวศิลปะเชิง

สร้างสรรค์ของกลุม่จังหวัด
ล้านนา 

รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรคข์องกลุ่มจังหวัดล้านนา 

 

๘ จังหวัดภาคเหนือ 

พื้นทีส่่งเสรมิการเรียนรู้ การ
อนุรักษ์ และการสร้างสรรค์

ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา พื้นทีพ่ัฒนาและ

สร้างสรรคศ์ิลปะเชิง
สร้างสรรค์ในล้านนา 

พื้นทีพ่ัฒนาสินค้า
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์

ในล้านนา 

กลุ่มเครือข่ายศลิปะ
เชิงสร้างสรรค์และ
การท่องเที่ยวใน

ล้านนา 



บทที่ ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา มี
วัตถุประสงค๑ เพ่ือสํารวจและรวบรวมข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวที่นําทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร๎างสรรค๑เป็น
แหลํงทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา เพ่ือศึกษาสภาพการณ๑และศักยภาพการ
ทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา และพัฒนารูปแบบเส๎นทางการทํองเที่ยวศิลปะ
เชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัด ซ่ึงรูปแบบวิธีการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยด๎วยกัน 
๔ แบบ คือ ๑) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) การวิจัยในลักษณะนี้ผู๎วิจัยจะศึกษา
ข๎อมูลในเอกสารที่ผู๎เก็บข๎อมูลแล๎ว 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู๎วิจัยนํา
แบบสอบถามและแบบประเมินเส๎นทางการทํองเที่ยว แจกนักทํองเที่ยวจํานวน 400 ในพ้ืนที่ ๘ 
จังหวัดภาคเหนือ 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู๎วิจัยนําแบบสัมภาษณ๑ไป
สัมภาษณ๑กลุํมพ้ืนที่หลัก กลุํม พ้ืนที่สร๎างสรรค๑ กลุํมทําผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงทํองเที่ยว และ
กลุํมเครือขํายบ๎านศิลปิน และ ๔) แบบเชิงปฏิบัติการ (Action research) ผู๎วิจัยจะใช๎กระบวนการ
ชวนตัวแทนวัดตํางๆ ผู๎ประกอบการตํางๆ ที่เชื่อมโยงตํอการทํองเที่ยว ตัวแทนเครือขํายที่เกี่ยวข๎องกับ
การวิจัย ศิลปินในพ้ืนที่กลุํมของจังหวัดล๎านนา การสนทนากลุํม (Focus Group) เพ่ือทําเส๎นทาง
รํวมกันและออกแบบเส๎นทาง โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย ดังนี้ 

 
๔.๑. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็น

แหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  
 กลุ่มที่ 1 พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา ประกอบด๎วย 
 
๑. จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.1 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
1.1.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๒๙ ในสมัยพญากือนา 

กษัตริย๑องค๑ที่ ๖ แหํงอาณาจักรล๎านนา ราชวงศ๑มังราย พระองค๑ทรงได๎อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
องค๑ใหญํ ที่ได๎ทรงเก็บไว๎สักการบูชาสํวนพระองค๑ถึง ๑๓ ปี มาบรรจุไว๎ที่นี่ ด๎วยการทรงอธิษฐานเสี่ยง
ช๎างมงคลเพ่ือเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช๎างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร๎องสามครั้ง 
พร๎อมกับทําทักษิณาวัตรสามรอบแล๎วล๎มลง พระองค๑จึงโปรดเกล๎าฯให๎ขุดดินลึก ๘ ศอก กว๎าง ๖ วา 
๓ ศอก หาแทํนหินใหญํ ๖ แทํน มาวางเป็นรูปหีบใหญํในหลุม แล๎วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลง
ประดิษฐานไว๎ จากนั้นถมด๎วยหิน แล๎วกํอพระเจดีย๑สูง ๕ วา ครอบบนนั้น ด๎วยเหตุนี้จึงห๎าม



98 
 

พุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท๎าใน บริเวณพระธาตุ และมิให๎สตรีเข๎าไปบริเวณนั้น ในปี พ.ศ. 
๒๐๑๘ สมัยพระเมืองเกษเกล๎า กษัตริย๑องค๑ที่ ๑๒ ได๎โปรดฯให๎เสริมพระเจดีย๑ให๎สูงกวําเดิม เป็นกว๎าง 
๖ วา สูง ๑๑ ศอก พร๎อมทั้งให๎ชํางนําทองคําทําเป็นรูปดอกบัวทองใสํบนยอดเจดีย๑ และตํอมาเจ๎าท๎าว
ทรายคํา ราชโอรสได๎ทรงให๎ตีทองคําเป็นแผํนติดที่พระบรมธาตุ ในปี พ.ศ. ๒๑๐๐ พระมหาญาณ
มงคลโพธิ์ วัดอโศการาม เมืองลําพูนได๎สร๎างบันไดนาคหลวงทั้ง ๒ ข๎าง เพ่ือให๎ประชาชนขึ้นไป
สักการะได๎สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัย ทํานได๎สร๎างถนนขึ้นไป โดยถนนที่สร๎างนี้มี
ความยาวถึง ๑๑.๕๓ กิโลเมตร  

 
1.1.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
ใช๎เส๎นทางถนนห๎วยแก๎วผํานหน๎ามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, สวนสัตว๑เชียงใหมํ 

ตรงขึ้นไปตามทางจะมีปูายบอกเป็นระยะ สามารถขี่มอเตอร๑ไซค๑ขึ้นไปได๎ รถเก๐ง eco car ขับขึ้นไปได๎ 
สภาพถนนดีมีโค๎งบ๎าง แตํไมํชัน ขาขึ้นถนนมี ๒ เลน ขาลงมี ๑ เลน กํอนถึงวัดจะมีทางเข๎าที่จอดรถ
อยูํทางซ๎ายมือ สามารถจอดได๎ฟรี แตํชํวงวันหยุดหรือเทศกาล อาจมีที่จอดรถไมํเพียงพอต๎องหาที่จอด
ตามข๎างทาง 

๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
ขึ้นรถสองแถวแดงบริเวณหน๎ามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ หรือ สวนสัตว๑

เชียงใหมํฝ๓่งถนนห๎วยแก๎ว จะมีรถให๎บริการเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 

๑.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
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 ๑.๒ วัดเจดีย์หลวง  

๑.๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร ตั้งอยูํใจกลางเมืองเชียงใหมํ ที่ถนนพระปกเกล๎า เป็นวัดที่มี

ชื่อเสียง มีนักทํองเที่ยวมาชมเป็นจํานวนมาก และภายในประดิษฐานเจดีย๑ใหญํที่สุดในจังหวัด
เชียงใหมํ และเป็นเจดีย๑เกํากวํา ๕๐๐ ปี สร๎างขึ้นในรัชกาลพระเจ๎าแสนเมืองมากษัตริย๑องค๑ที่ ๗ แหํง
ราชวงศ๑มังราย (พ.ศ.๑๙๑๓-๑๙๕๔) ตํอมาพระยาติโลกราชโปรดให๎ชํางขยายเจดีย๑ให๎สูงและกว๎าง
กวําเดิม แล๎วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๔ และอัญเชิญพระแก๎วมรกตมาประดิษฐานระหวําง พ.ศ.๒๐๑๑-
๒๐๙๑ นานถึง ๘๐ปี ตํอมาในสมัยพระนางจิระประภา ได๎เกิดแผํนดินไหวเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๘ ทําให๎ยอด

ภาพประกอบที่ ๔.๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

ภาพประกอบที่ ๔.๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
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เจดีย๑หักโคํนลง ป๓จจุบันเจดีย๑มีความสูงคงเหลือ ๔๐.๘ เมตร ฐานกว๎างด๎านละ ๖๐ เมตร วิหารหลวง
ของวัด เจ๎าคุณอุบาลีคุณปรมาจารย๑ (สิริจันทะเถระ) และเจ๎าแก๎วนวรัฐเป็นผู๎สร๎างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๑ 
หน๎าประตูทางเข๎าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง ใช๎หางเก่ียวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ๎มประตูวิหาร นาค
คูํนี้เป็นฝีมือเกําแกํที่มีมาตั้งแตํเดิมได๎ชื่อวําเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ สิ่งกํอสร๎างเกําของวัด
นอกจากเจดีย๑แล๎ว ก็ยังมีพระอุโบสถหลังเกํา ขนาด ๘.๙๕ ยาว ๒๐.๓๓ เมตร เป็นสถาป๓ตยกรรมแบบ
ล๎านนา สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ ปฏิสังขรณ๑เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ และในวัดเจดีย๑หลวงนี้ยังมี เสาอินทขิล 
หรือ เสาหลักเมือง สร๎างขึ้นเมื่อครั้งพํอขุนเม็งรายมหาราชสร๎างเมืองเชียงใหมํ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ 
ประดิษฐานอยูํในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ เสาอินทขิลนี้สร๎างด๎วยไม๎ซุงต๎นใหญํ ฝ๓งอยูํใต๎ดิน ทุก
ปีในวันแรม ๑๒ ค่ําเดือน - (เหนือ) หรือประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีงานเรียกวํา เข๎าอินทขิล เป็น
การฉลองหลักเมือง วัดพันเตา ถนนพระปกเกล๎า ติดกับวัดเจดีย๑หลวง วิหารเดิมเป็นหอคําหรือท๎อง
พระโรงหน๎าของพระเจ๎ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม๎แบบพ้ืนเมือง ซุ๎มประตูประดับไม๎
แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ๑ของเจ๎านายฝุายเหนือซึ่งมองดูวิจิตรและสงํางาม 
 

๑.๒.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
วัดตั้งอยูํบริเวณคูเมืองด๎านใน ถนนพระปกเกล๎า ภายในวัดมีที่จอดรถฟรี 

สามารถจอดได๎หลายคันหรือจอดท่ีริมถนนได๎ วันคูํจอดฝ๓่งวัด สํวนวันคี่จอดฝ๓่งตรงข๎าม 
 
๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
นั่งรถสองแถวสีแดงท่ีให๎บริการในเมือง คําโดยสารจากในเมืองคนละ ๒๐-

๓๐ บาท หรือ นั่งรถประจําทาง RTC Bus สาย R3 (สายวนรอบเชียงใหมํ) คํารถคนละ ๒๐ บาท ลง
อนุสาวรีย๑สามกษัตริย๑ แล๎วเดินย๎อนลงมาประมาณ ๓๐๐ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

๑.๒.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  
 

 
 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร  

ภาพประกอบที่ ๔.๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร  
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 ๑.๓ วัดในเวียงกุมกาม  

๑.๓.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
เวียงกุมกามเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล๎านนา ที่พญามังรายโปรดให๎สร๎างขึ้น

เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๙ โดยโปรดให๎ขุดคูเวียงทั้ง ๔ ด๎าน ไขน้ําแมํปิงให๎ขังไว๎ในคูเมือง โบราณสถานที่
ปรากฏอยูํในเวียงกุมกามและใกล๎เคียงเป็นเมืองทดลองที่สร๎างขึ้นมา กํอนจะเป็นเมืองเชียงใหมํ  เวียง
กุมกาม เกิดขึ้นหลังจากที่พญามังรายได๎ปกครองและพํานักอยูํในนครหริภุญชัย(ลําพูน)อยูํ ๒ ปี 
พระองค๑ทรงศึกษาสิ่งหลายๆอยํางและมีพระราชดําริที่จะลองสร๎างเมืองขึ้น เมืองนั้นก็คือ”เวียงกุม
กาม” แตํพระองค๑ก็ทรงสร๎างไมํสําเร็จ เพราะเวียงนั้นมีน้ําทํวมอยูํทุกปี จนพญามังรายจึงทรงต๎องไป
ปรึกษาพระสหายคือพํอขุนรามคําแหงแหํงสุโขทัยและพญางําเมืองแหํงอาณาจักรพะเยา หลังจากทรง
ปรึกษากันแล๎วจึงทรงตัดสินใจไปหาที่สร๎างเมืองใหมํ ในที่สุดจึงได๎พ้ืนที่นครพิงค๑เชียงใหมํเป็นเมืองใหมํ
และเป็นเมืองหลวงแหํงอาณาจักรล๎านนาตํอมา จึงสรุปได๎วําเวียงกุมกามนั้นเป็นเมืองที่ทดลองสร๎าง
ขึ้น วียงกุมกามลํมสลายลงเพราะเกิดน้ําทํวมครั้งใหญํ ในชํวงระหวํางปี พ.ศ. ๒๑๐๑ – ๒๓๑๗ ซึ่งตรง
กับสมัยพมําปกครองล๎านนา พมําปกครองล๎านนาเป็นเวลาสองร๎อยกวําปี แตํไมํปรากฏหลักฐานที่
กลําวถึงเวียงกุมกามทั้งๆที่เหตุการณ๑น้ําทํวมครั้งใหญํนี้เป็นเรื่องร๎ายแรงมาก ผลของการเกิดน้ําทํวมนี้
ทําให๎เวียงกุมกามถูกฝ๓งจมลงอยูํใต๎ตะกอนดินจนยากที่จะฟ้ืนฟูกลับมา สภาพวัดตํางๆและโบราณ
สถานที่สําคัญเหลือเพียงซากวิหารและเจดีย๑ร๎างที่จมอยูํใต๎ดินในระดับความลึกจากพ้ืนดินลงไป
ประมาณ ๑.๕๐ -๒.๐๐ เมตร โดยวัดที่จมดินลึกที่สุดคือวัดอีคําง รองลงมาคือ วัดปูุเปี้ย และวัดกูํปุา
ด๎อม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่องราวของเวียงกุมกามก็เริ่มเป็นที่สนใจของนักวิชาการและประชาชนทั่วไป 
ทําให๎หนํวยศิลปากรที่ ๔ ขุดแตํงบูรณะวัดร๎าง(ขุดแตํงวิหารกานโถม ณ วัดช๎างค้ํา) และบริเวณ
โดยรอบเวียงกุมกามอยํางตํอเนื่องจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ป๓จจุบันเวียงกุมกามก็ได๎รับการพัฒนาให๎
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กลายเป็นสถานที่ทํองเที่ยวแหํงหนึ่งของเมืองเชียงใหมํ เพราะเห็นวําเวียงกุมกามมีความสมบูรณ๑และ
เป็นแหลํงความรู๎การศึกษาในแบบของเรื่องราวทางสถาป๓ตยกรรมและศิลปกรรมตลอดจนวัฒนธรรม
ล๎านาตํางๆ โดยศูนย๑กลางของการนําเที่ยวชมโบราณสถานตํางๆในเขตเวียงกุมกามอยูํที่วัดช๎างค้ํา  
เวียงกุมกามมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎ามีความยาวประมาณ ๘๕๐ เมตร ไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียง
ใต๎สูํทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และกว๎างประมาณ ๖๐๐ เมตร ตัวเมืองยาวไปตามลําน้ําปิงสายเดิมที่
เคยไหลไปทางด๎านทิศตะวันออกของเมือง ดังนั้นในสมัยโบราณตัวเวียงกุมกามจะตั้งอยูํบนฝ๓่งทิศ
ตะวันตกหรือฝ๓่งเดียวกับเมืองเชียงใหมํ แตํเชื่อกันวําเนื่องจากกระแสของแมํน้ําปิงเปลี่ยนทิศทาง จึง
ทําให๎เวียงกุมกามเปลี่ยนมาตั้งอยูํทางฝ๓่งด๎านตะวันออกของแมํน้ําดั่งเชํนป๓จจุบัน โดยหลังจากที่หนํวย
กรมศิลปากรที่ ๔เชียงใหมํได๎ทําการขุดค๎นหาซากเมืองและโบราณสถานเพ่ิมเติมก็ได๎ค๎นพบเจอวัด
ตํางๆที่จมอยูํใต๎พ้ืนดินเป็นจํานวนหลายวัด ดังตํอไปนี้ วัดกูํคํา หรือวัดเจดีย๑เหลี่ยม วัดกานโถม หรือ
วัดช๎างคํ้า วัดหัวหนองและวัดธาตุขาว 
 

๑.๓.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
เดินทางจากอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํไปทางอําเภอหางดง ตามเส๎นทาง

หลวงหมายเลข ๑๐๘ จะผํานแยกไฟแดงหลักอยูํ ๓ แหํง ได๎แกํ แยกสนามบิน มีห๎างโรบินสันเป็นจุด
สังเกต ตํอมาไมํเกิน ๑ กิโลเมตรจะเป็นแยกไฟแดงหน๎าห๎างโลตัส และขับตํอไปอีก ๑ กิโลเมตรกวําๆ
จะเห็นแยกไฟแดงหน๎าห๎างบิ๊กซี ให๎เลี้ยวซ๎ายที่แยกนี้ และขับตรงไปอีก ๑ กิโลเมตรจะเจอสะพานข๎าม
แมํน้ําปิง ข๎ามสะพานไปประมาณ ๓๐๐ เมตร จะพบศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวทางด๎านซ๎ายมือ นํารถ
ไปจอดและติดตํอเจ๎าหน๎าที่เพ่ือเข๎าชมตามจุดตํางๆ 
 
  ๑.๓.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในเวียงกุมกาม 
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 ๑.๔ วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)  

๑.๔.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดต๎นแกว๐นเป็นวัดที่มีความสวยงามเกําแกํของเชียงใหมํ  สิ่งที่สําคัญของวัดนี้คือ 

ศาลาจตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ และเป็นต๎นแบบ ทางศิลปกรรมล๎านนาที่มีคุณคําและ
ยังคงความสมบูรณ๑ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให๎เป็นอาคารอนุรักษ๑ดีเดํน เมื่อปี พ.ศ.2532 
และสถาป๓ตยกรรมจากวัดต๎นเกว๐นแหํงนี้เองได๎กลายเป็นแรงบันดาลใจให๎สถาปนิกใช๎เป็นต๎นแบบ ใน
การออกแบบหอคําหลวงซึ่งตั้งอยูํกลางอุทยานหลวงราชพฤกษ๑ ด๎วยความสวยงามแบบล๎านนาดั้งเดิม 
วัดแหํงนี้ถูกใช๎เป็นสถานที่ถํายทําละครย๎อนยุคที่สะท๎อนให๎เห็นถึงวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของล๎านนา เชํน
ละครเรื่องรอยไหม, เมื่อดอกรักบาน, รากนครา, เพลิงพระนาง ฯลฯ วัดต๎นแกว๐นสร๎างขึ้นประมาณ จ.
ศ. 1218 (พ.ศ. 2399-2412) สมัยพระเจ๎ากาวิโลรสสุริยวงศ๑ เป็นเจ๎าหลวงปกครองนครเชียงใหมํ 
ต๎นเกว๐น (ชื่อต๎นไม๎ชนิดหนึ่งตามภาษาพ้ืนเมืองล๎านนา) ซึ่งมีอยูํในบริเวณที่ สร๎างวัด จึงได๎ชื่อวัดครั้ง
แรกวํา “วัดต๎นเกว๐น” ตํอมาจึงเปลี่ยนชื่อใหมํวํา “วัดอินทราวาส” มาจากชื่อของ เจ๎าอาวาสที่สร๎าง
วัดผสมกับคําวํา เจ๎าอาวาส (อินทร๑ + อาวาส) วัดต๎นเกว๐น เป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทอง 
จากอําเภอจอมทอง มาที่นครพิงค๑เชียงใหมํ ในอดีตเป็นประเพณีที่เจ๎าหลวงเมืองเชียงใหมํ มีการสรง
น้ําพระธาตุ คือจากวัดพระธาตุจอมทองมาก็เดินทางมาด๎วยขบวนช๎าง ขบวนม๎า แล๎วแวะมาที่วัดต๎น
เกว๐น ให๎ประชาชนแถวนี้สรงน้ําพระธาตุศรีจอมทอง หลังจากนั้นก็อัญเชิญไปที่วัดสวนดอก 3 วัน 7 
วัน แล๎วก็ข้ึนวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นประจําทุกปี เป็นเรื่องของเจ๎านายฝุายเหนือในอดีต 
 

๑.๔.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
จากตัวเมืองเชียงใหมํ ใช๎ถนนสายเชียงใหมํ-หางดง (108)  พอถึงสี่แยกสะ

เมิงให๎เลี้ยวขวา จนถึงแยกต๎นเกว๐นโดยจะมีตลาดวิบูรณ๑ทอง ซ๎ายมือ (สี่แยกข๎ามคลองชลประทาน) 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในเวียงกุมกาม 
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ขับผํานแยกต๎นเกว๐นไปสัก ๑๐๐ เมตร  จะมีซอยเข๎าทางซ๎ายมือ (ซอยคํอนข๎างเล็กต๎องสังเกตให๎ดี) 
ขับไปตามปูายวัดจะอยูํซ๎ายมือในซอย หรือสังเกตุวําวัดจะอยูํหลัง อบต.หนองควาย 

ทางถนนเลียบคลองชลประทาน เลยทางแยกวัดดอยคําหรือแยกราชพฤกษ๑ 
ไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร จะพบ สี่แยกต๎นเกว๐น เลี้ยวขวาไปทางอําเภอสะเมิง แตํเลี้ยวไปเพียง 
๑๐๐ เมตร ก็จะเจอซอยซ๎ายมือเข๎าวัดต๎นเกว๐น 
 

๑.๔.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดต้นเกว๋น 
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 ๑.๕ วัดผาลาด  

๑.๕.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดผาลาดเดิมสร๎างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ๎ากือนา เพ่ือเป็นอนุสรณ๑ในการเสี่ยงทาย

เพ่ือหาสถานที่สําหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ ตามตํานานสร๎างพระธาตุดอยสุเทพ ช๎างที่อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุนั้น ได๎เดินทางมุํงตรงไปทางดอยอ๎อยช๎าง ทิศตะวันตกของเมือง พระเจ๎ากือนา
พร๎อมทั้งพญาลิไทยจากเมืองสุโขทัย และเหลําเสนาอํามาตย๑ ก็แหํฆ๎อง กลอง ตามหลังช๎างไป เมื่อไป
ถึงยอดดอยแหํงหนึ่งช๎างก็หยุดและยํอเขําลง พระเจ๎ากือนาพร๎อมทั้งบริวารตํางเห็นพ๎องกันวําควร
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ที่นั่น  วัดผาลาดเป็นวัดปุา ๑ ใน ๓ วัดที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่อุทยาน
แหํงชาติดอยสุเทพ – ปุย วัดแหํงนี้มีประวัติศาสตร๑ยาวนานกวํา ๕๐๐ ปี เคยถูกปลํอยให๎รกร๎างวําง
เปลําไป แตํก็ได๎รับการบูรณะปฏิสังขรณ๑ ฟ้ืนฟูขึ้นมาใหมํ ให๎มีสถานภาพเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม สํวนสาเหตุที่ตั้งชื่อวําวัดผาลาดนั้น ผู๎เฒํา ผู๎แกํบางทํานเลําวํา เดิมเรียกวํา ผะเลิด เพราะคน
ทีด่ินตามช๎างมาตามลําธารน้ําตก แล๎วเกิดลื่นหกล๎มกันหลายคน บ๎างก็วําช๎างก็ลื่นเหมือนกัน จึงให๎ชื่อ
วําวัดะเลิด ตํอมาเรียกวําวัดผาลาด ตามชื่อน้ําตก 
 

๑.๕.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
ใช๎เส๎นทางถนนห๎วยแก๎วผํานหน๎ามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, สวนสัตว๑เชียงใหมํ 

ตรงขึ้นไปตามทางจะมีปูายบอกเป็นระยะ สามารถข่ีมอเตอร๑ไซค๑ข้ึนไปได๎ รถเก๐ง eco car ขับข้ึนไปได๎ 
สภาพถนนดีมีโค๎งบ๎าง แตํไมํชัน ขาขึ้นถนนมี ๒ เลน ขาลงมี ๑ เลน อยูํระหวํางทางขึ้นดอยสุเทพ ตาม
ถนนขึ้นมายังดอยสุเทพ หํางจากอนุสาวรีย๑ครูบาศรีวิชัยประมาณ 5 กิโลเมตร อยูํใน ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหมํ 
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108 
 

๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
ขึ้นรถสองแถวแดงบริเวณหน๎ามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ หรือ สวนสัตว๑

เชียงใหมํฝ๓่งถนนห๎วยแก๎ว จะมีรถให๎บริการเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 

๑.๕.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดผาลาด 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดผาลาด 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดผาลาด 



109 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 ๑.๖ วัดเจ็ดยอด 

๑.๖.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดเจดีย๑เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหมํ มี

ลักษณะของเจดีย๑อันเป็นเอกลักษณ๑ คือ มีถึงเจ็ดยอดใน ๑ เจดีย๑ มีลักษณะใกล๎เคียงกับ มหาเจดีย๑
พุทธคยา อินเดีย เป็นวัดประจําปีคนเกิดปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สําคัญ ได๎แกํ เจดี ย๑
พระเจ๎าติโลกราช มณฑปและสถูปโบราณอ่ืนๆ ให๎ชมอีกด๎วย จึงเป็นวัดที่มีความสําคัญในการศึกษา
แหลํงเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร๑ สันนิษฐานวําสร๎างในระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๒ ด๎วยฝีมือชํางชาว
อินเดีย และได๎รับการตกแตํงเพ่ิมเติมในรัชสมัยของพระเจ๎าติโลกราชสร๎างด๎วยศิลาแลงกํอสร๎างเป็น
พระสถูปเจดีย๑มีจํานวนเจ็ดยอดด๎วยกัน ประดับด๎วยลวดลายปูนป๓้นเทพโดยรอบมีความเกําแกํและ

ภาพประกอบที่ ๔.๑๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดผาลาด 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดผาลาด 
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งดงาม  ซึ่งตามความเชื่อของชาวล๎านนา พระธาตุประจําปีเกิดปีมะเส็ง คือ โพธิบัลลังก๑ วิหารมหาโพธิ
เจดีย๑ ประเทศอินเดีย แตํเพราะอยูํไกลจึงมีการอนุโลมให๎เป็นพระเจดีย๑ที่มีลักษณะใกล๎เคียงกัน 
 

๑.๖.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
จากลําปางมุํงหน๎าเข๎าเชียงใหมํด๎วยถนนซูเปอร๑ไฮเวย๑(เชียงใหมํ-ลําปาง) จะ

เห็นทางแยกวัดเจ็ดยอดอยูํขวามือ ซ๎ายมือมีโรงเรียนรวมบริรักษ๑ เข๎าชํองขวาเตรียมเลี้ยวตรงไฟแดง 
๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
รถสองแถวแดงที่ให๎บริการวิ่งวนรอบเมืองเชียงใหมํ และสามารถเรียกได๎

แทบทุกจุดในตัวเมือง สําหรับคําโดยสารในเขตตัวเมืองจะอยูํที่คนละ ๒๐-๓๐ บาท 
 

๑.๖.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดเจ็ดยอด 
 

 
 
 

 

 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจ็ดยอด 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจ็ดยอด 
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๒. จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๑ วัดร่องขุ่น  
  ๒.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  วัดรํองขุํนตั้งอยูํที่ตําบลปุาอ๎อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถือเป็นศาสน
สถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นผลงานการออกแบบและกํอสร๎างโดย อาจารย๑เฉลิม
ชัย โฆษิตพิพัฒน๑ จิตรกรไทยที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลากหลาย จนได๎รับการยกยํองขึ้นเป็น ศิลปิน
แหํงชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554 ผู๎ซึ่งอุทิศตนสร๎างวัดรํองขุํนอันยิ่งใหญํนี้ขึ้น
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ด๎วยความตั้งใจที่จะสร๎างสรรค๑ให๎วัดแหํงนี้งดงามดังสวรรค๑ที่มีอยูํจริง อีกทั้ง
มนุษย๑สามารถสัมผัสได๎บนพ้ืนพิภพ คล๎ายเป็นสิ่งกระตุ๎นเตือนให๎คนเราใฝุปฏิบัติธรรม และประกอบ
แตํกรรมดีในการดําเนินชีวิต 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจ็ดยอด 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจ็ดยอด 
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๒.๑.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
สําหรับการเดินทาง ถนนสายเชียงราย-กรุงเทพฯ ถ๎ามาจากกรุงเทพฯ หรือเชียงใหมํ 

วัดรํองขุํนจะอยูํกํอนถึงตัวเมืองเชียงราย 13 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 816 ถนนพหลโยธิน 
(หมายเลข 1/A2) เลี้ยวเข๎าไปประมาณ 100 เมตร จะมีปูายบอกเป็นระยะๆ  
 

๒.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดร่องขุ่น 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดรํองขุํน 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดรํองขุํน 
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 ๒.๒ วัดร่องเสือเต้น 
๒.๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว  
วัดรํองเสือเต๎น ตั้งอยูํหมูํบ๎านรํองเสือเต๎น หมูํที่ 2 เขตเทศบาลนครเชียงราย อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย โดยตั้งอยูํริมแมํน้ํากก ฝ๓่งด๎านซ๎ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมือง
เชียงราย ในอดีตสถานที่แหํงนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร๎าง กํอนจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณสถานในวัด
แหํงนี้เป็นจํานวน มาก เมื่อ 80-100 ปีกํอน จากคําบอกเลําของคนเฒําคนแกํ เลําวําในสมัยนั้นยังไมํ
มีบ๎านเรือนและผู๎คนอาศัยอยูํมากนัก สัตว๑ปุาจึงมีจํานวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ๎านที่ผํานแถวนั้นมัก
ชอบเห็นเสือกระโดด ข๎ามรํองน้ําไปมาตรงที่แหํงนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ตํอๆ กันมาวํา “รํองเสือเต๎น” 
รวมทั้งได๎เรียกหมูํบ๎าน ใกล๎เคียงบริเวณนี้วํา “บ๎านรํองเสือเต๎น” 

จากตํานานคําบอกเลําของคนเฒําคนแกํ เลําวํา ที่ตั้งวัดรํองเสือเต๎น เดิมมีซาก
โบราณสถานเกําแกํ ซึ่งคนเชียงรายเรียกวํา “กูํ” เป็นลักษณะของวัดร๎าง แตํไมํทราบวําวัดนั้นสร๎างใน
สมัยใด แตํเข๎าใจกันวําสถานที่แหํงนี้เป็นฐานเจดีย๑เกํา ซึ่งมีซากกองอิฐที่ปรักหักพังมากมาย ป๓จจุบันได๎
สร๎างวิหาร และพระธาตุทับฐานเจดีย๑เกํานั้นไว๎เพื่อมิให๎นักขุดเจาะหาของเกําโบราณมาขุดเจาะ ดังนั้น 
โบราณสถานเดิมจึงไมํพบเจอ ซึ่งพบเจอแตํพุทธสถานใหมํที่บูรณปฏิสังขรณ๑ในรูปแบบใหมํตามยุค
สมัยศิลปะตระกูลชําง “เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑” จากนั้น ได๎สร๎างสถานที่แหลํงโบราณสถานแหํงนี้ให๎
เป็นที่เคารพสักการะเชํนครั้งอดีต และเป็นสถานที่ทํองเที่ยวของจังหวัดเชียรายอีกด๎วย 

วัดรํองเสือเต๎นถูกสร๎างข้ึนเนื่องจากชาวบ๎านรํองเสือเต๎นไมํมีที่ทําบุญในหมูํบ๎าน เวลา
ทําบุญในวันสําคัญต๎องไปทําบุญที่วัดอ่ืน ทําให๎คนในหมูํบ๎านตํางกระจัดกระจายกันไป จึงได๎รํวมกัน
บูรณะวัดร๎างแหํงนี้ เพ่ือเป็นศูนย๑รวมจิตใจของชาวบ๎านรํองเสือเต๎น และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาในวันสําคัญ จึงสร๎างวัดแหํงนี้ขึ้นและให๎ชื่อวํา “วัดรํองเสือเต๎น” ความโดดเดํนของวันรํองเสือ
เต๎นที่เห็นไดช๎ัดคือ วิหารวัดรํองเสือเต๎น สร๎างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ๎านชาวเชียงราย นายพุทธา 
กาบแก๎ว หรือท่ีคนรู๎จัดในนาม สลํานก หลังจากที่จบการศึกษาใหมํๆ ก็มีโอกาสได๎มาเป็นลูกศิษย๑ของ
อาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ ในการสร๎างวัดรํองขุํน จนได๎ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย๑
เฉลิมชัย เรียกวํา ศิษย๑ก๎นกุฏิเลยก็วําได๎ การสร๎างวิหารวัดรํองเสือเต๎น สร๎างขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 
2548 โดยมีขนาดกว๎าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร๎างเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 รํวมใช๎
เวลากํอสร๎างแล๎วเสร็จถึง 11 ปี โทนสีที่ใช๎เป็นโทนสีน้ําเงินฟูาตัดกับสีทองเพ่ือสร๎างความโดดเดํน
ให๎กับวิหาร โดยสีน้ําเงินฟูาของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค๑สมเด็จพระพุทธเจ๎าที่ขจรขจายไป
ทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคําสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เปรียบเสมือนดังท๎องฟูาที่สดใส เป็น
ศิลปะแนวพุทธศิลป์รํวมสมัยที่แฝงด๎วยธรรมของพุทธองค๑ และพญานาคที่อยูํหน๎าวิหาร สลํานก ได๎รับ
อิทธิพลจากศิลปะของอาจารย๑ ถวัลย๑ ดัชนี ที่เน๎นลักษณะโครงสร๎างที่เข๎มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูนํา
เกรงขาม แตํมีความอํอนช๎อยในแบบล๎านนา 
 

๒.๒.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ตั้งอยูํในเทศบาลนครเชียงราย หํางจากสะพานแมํน้ํากก 300 เมตร เดินทางจากห๎า

แยกพํอขุนเม็งรายมหาราช ถนนสายแมํจัน-แมํสาย เมื่อข๎ามสะพานแมํน้ํากกแล๎วถึง ทางแยก เลี้ยว
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ซ๎ายประมาณ 250 เมตร เข๎าไปถนนสายแมํยาวแล๎วเลี้ยวซ๎ายประมาณ 50 เมตร เข๎าสูํวัดรํองเสือ
เต๎น 
 

๒.๒.3 ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดร่องเสือเต้น 
 

 
 
 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดรํองเสือเต๎น 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดรํองเสือเต๎น 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดรํองเสือเต๎น 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดรํองเสือเต๎น 
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2.3 วัดพระแก้ว  
๒.๓.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว  
วัดพระแก๎วเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยูํบนถนนไตรรัตน๑ ต.เวียง อ.

เมือง จ.เชียงราย กรมศิลปากรได๎ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแหํงชาติเมื่อ พ .ศ. 2478 
ป๓จจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ โดยได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ยกฐานะขึ้น
เป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521  

วัดพระแก๎ว แตํเดิมมีชื่อวํา “วัดปุาเยี๊ยะ” หรือ วัดปุาญะ (ไม๎เยี๊ยะ เป็นไม๎ไผํพันธุ๑
พ้ืนเมืองชนิดหนึ่ง ชาวบ๎านนิยมนําไม๎ชนิดนี้ไปทําหน๎าไม๎หรือขาธนู) จนกระทั่ง พ.ศ.1977 พระเจดีย๑
วัดปุาเยี๊ยะ ได๎ถูกอสนีบาต (ฟูาผํา) พังทลายลง เจ๎าอธิการและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายได๎พบ
พระพุทธรูปปูนป๓้นองค๑หนึ่ง ครั้งแรกเข๎าใจ กันวําเป็นพระพุทธรูปธรรมดาจึงได๎อัญเชิญไปไว๎ในพระ
วิหาร ตํอมาปูนที่พอกไว๎ตรงพระนาสิก (จมูก) ได๎กะเทาะออก จึงเห็นเป็นแก๎วสีเขียว จึงได๎กะเทาะ
ออกท้ังองค๑ ปรากฏเป็นพระแก๎วมรกต หมื่นค๎อม ผู๎รักษาการเชียงราย เมืองเชียงรายจึงได๎ทูลรายงาน
ไปยังเจ๎าเมืองเชียงใหมํให๎ทรงทราบ ซึ่งตํอมาพระเจ๎าสามฝ๓่งแกน เจ๎าเมืองเชียงใหมํ จึงได๎ตกแตํง
ขบวนช๎างมารับพระแก๎วมรกตไปเมืองเชียงใหมํ แตํพอถึงเมืองแจ๎สัก (อยูํในท๎องที่ อ.พร๎าว จ.
เชียงใหมํ) ช๎างไมํยอมไปเมืองเชียงใหมํจึงต๎องนําไปเมืองลําปาง สรุปแล๎วพระแก๎วมรกตได๎ประดิษฐาน
อยูํตามเมืองตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

เมืองเชียงราย   ประดิษฐาน 45 ปี (ตั้งแตํ พ.ศ.1934-1979) 
เมืองลําปาง ประดิษฐาน 32 ปี (ตั้งแตํ พ.ศ.1979-2011) 
เมืองเชียงใหมํ  ประดิษฐาน 85 ปี (ตั้งแตํ พ.ศ.2011-2096) 
เมืองเวียงจันทร๑  ประดิษฐาน 225 ปี (ตั้งแตํ พ.ศ.2096-2321) 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดรํองเสือเต๎น 
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กรุงรัตนโกสินทร๑ (กรุงเทพมหานคร) ประดิษฐาน 242 ปี (ตั้งแตํ พ.ศ.2321-
ป๓จจุบัน) 

ครั้งหลังสุด เมื่อ พ.ศ.2321 สมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งดํารง
พระยศเป็นสมเด็จเจ๎าพระยศเป็นสมเด็จเจ๎าพระยามหากษัตริย๑ศึก ได๎เสด็จเป็นจอมทัพไปปราบเมือง
เวียงจันทร๑ และได๎อัญเชิญพระแก๎วมรกตมาประดิษฐานไว๎  ณ วัดอรุณราชวราราม ตํอมาได๎สร๎างกรุง
รัตนโกสินทร๑เสร็จแล๎ว พระองค๑ได๎เถลิงถวัลยราชสมบัติตั้งปฐมราชวงศ๑จักรี จึงได๎โปรดให๎อัญเชิญพระ
แก๎วมรกตมาประดิษฐานไว๎ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2327 
และได๎ถวายนามวํา “พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร” 

นับแตํที่ได๎มีการค๎นพบพระแก๎วมรกต ณ วัดแหํงนี้ ชาวเชียงรายจึงได๎ขนานนามวํา 
“วัดพระแก๎ว” ตั้งแตํ พ.ศ.1977 เป็นต๎นมา และเป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองของชาวเชียงรายมาโดยตลอด 
เจ๎าอาวาสวัดพระแก๎วเกือบทุกรูป เป็นผู๎ดํารงตําแหนํงทางการปกครองคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงราย 
เทําท่ีค๎นพบหลักฐาน เมื่อ พ.ศ.2420 ครูบาสมณะ โสภโณ ได๎เป็นเจ๎าอาวาสวัดพระแก๎วและได๎ดํารง
ตําแหนํงเป็นราชครูเมืองเชียงราย อันเป็นตําแหนํงเทียบเทําเจ๎าคณะจังหวัดในสมัยป๓จจุบัน ครูบา
สมณะทํานได๎ปรับปรุงพระอารามขึ้นมาใหมํ และสร๎างพระอุโบสถหลังป๓จจุบัน เมื่อ พ .ศ.2433 พระ
อุโบสถหลังนี้ได๎ทําการซํอมแซมใหญํอีกครั้งหนึ่ง พ.ศ. 2504๘๖ 
 

2.๓.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
เมื่อถึงห๎าแยกพํอขุนเม็งรายกลางตัวเมืองเชียงรายให๎เลี้ยวซ๎ายไปตามถนนสิงหไคล 

แล๎วตรงเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให๎เลี้ยวซ๎ายไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นวัดพระแก๎วอยูํทาง
ขวามือ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๘๖ พระอุดมป๓ญญาภรณ๑, ประวัติวัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย : ไพศาลการพมิพ๑

, 2533), หน๎า 8-9. 
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๒.๓.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระแก้ว 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎ว 

ภาพประกอบที่ ๔.๓๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎ว 
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ภาพประกอบที่ ๔.๓๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎ว 

ภาพประกอบที่ ๔.๓๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎ว 
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 2.4 พิพิธภัณฑ์บ้านด า 
๒.๔.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
พิพิธภัณฑ๑บ๎านดําเป็นกลุํมงานสถาป๓ตยกรรมกวํา 40 หลัง แตํละหลังได๎รับแรง

บันดาลใจในการออกแบบแตกตํางกัน ภายในจัดแสดงสิ่งของที่ศิลปินรวบรวมไว๎เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลและ

ภาพประกอบที่ ๔.๓๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎ว 

ภาพประกอบที่ ๔.๓๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎ว 
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สร๎างแรงบันดาลใจในการออกแบบงานศิลปกรรม สํวนชื่อ 'บ๎านดํา' มาจากสีของบ๎านที่ทาด๎วยสีดําจน
คนเรียกกันติดปากวําบ๎านดํา 

บ๎านดํา หรือ พิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา ตั้งอยูํที่  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น
พิพิธภัณฑ๑ศิลปะพ้ืนบ๎านขนาดใหญํบนเนื้อที่กวํา 100 ไรํ สร๎างขึ้นโดย อ.ถวัลย๑ ดัชนี ศิลปินแหํงชาติ 
สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ที่มีฝีมือทางด๎าน จิตรกรรม ปฏิมากรรมและสถาป๓ตยกรรม อาจารย๑ได๎
สร๎างงานด๎านศิลปะไว๎มากมาย ทั้งทางด๎านภาพเขียนและด๎านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะของบ๎าน
ดําจะเป็นกลุํมบ๎านศิลปะแบบล๎านนาทุกหลังทาด๎วยสีดําซึ่งเป็นที่มาของคําวํา“บ๎านดํา”และยังเป็นสีที่
อาจารย๑ถวัลย๑โปรดปราน 

พิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา อ.ถวัลย๑ ดัชนี สร๎างขึ้นมา มากกวํา 40 ปี ซึ่งแบํงออกเป็น สาม
เจนเนอเรชั่น คือเป็นเจเนอเรชั่นไม๎ ไม๎ผสมปูน และบ๎านคอนกรีต คอนเซ็ปต๑ทั้งหมดเป็นงาน
สถาป๓ตยกรรมที่อาจารย๑ออกแบบสร๎างสรรค๑ด๎วยตัวเองโดยบ๎านแตํละหลังได๎แรงบันดาลใจมาจากล๎าน
ช๎างล๎านนาและสุวรรณภูมิทั้งหมด ซึ่งจะประดับด๎วยไม๎แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม เขาสัตว๑ อาทิ เขา
ควาย เขากวาง ตลอดจนกระดูกช๎าง ภายในบริเวณบ๎านเต็มไปด๎วยแมกไม๎นานาชนิด มีบรรยากาศที่
รํมรื่นลมพัดเย็นสบาย ซึ่งในบริเวณประกอบไปด๎วยบ๎านทั้งหมด 40 หลัง แตํละหลังจะมีลักษณะที่
แตกตํางกันไป สิ่งของที่สะสมและจัดแสดงภายในบ๎านก็จะมีคอนเซ็ปต๑แนวคิดแตกตํางกันออกไป ซึ่ง
บ๎านเหลํานี้ไมํได๎สร๎างไว๎สําหรับอยูํอาศัยแตํสร๎างไว๎สําหรับเก็บสิ่งของสะสมตํางๆ ของอาจารย๑ถวัลย๑ 

ในจังหวัดเชียงรายจะมีวัดรํองขุํนของอาจารย๑เฉลิมชัยซึ่งมีสีขาวเหมือนสวงสวรรค๑ 
ทําให๎มีผู๎เปรียบเทียบบ๎านดําของอาจารย๑ถวัลย๑ จะเป็นแนวออกทางนรก ซึ่งอาจารย๑ตอบวํา “นั่นคือ
เป็นข๎อเปรียบเทียบ คือ อ.เฉลิมชัยทําวัดรํองขุํนจะคํอนข๎างเหมือนกับสรวงสวรรค๑ อาจารย๑ถวัลย๑จะ
เน๎นโทนดําๆ ถ๎าจะเปรียบก็เฉลิมสวรรค๑ ถวัลย๑นรก เป็นแคํการเปรียบเทียบแตํไมํใชํออกในแนวนรก
คอนเซ็ปต๑ที่นี่ไมํใชํนรกแตํเป็น บ๎านดํา ที่นี่เค๎าเรียกบ๎านดํานางแลลักษณะจะเป็นสีดํา คนก็เลยเปรียบ
เปรยกันอยํางนี”้ 

นอกจากนี้ภายในเขตพิพิธภัณฑ๑ยังเป็นที่ตั้งของ “บ๎านดําแกลลอรี่” สถานที่สําหรับ
จัดแสดงผลงานศิลปะและจัดจําหนํายสินค๎าที่ระลึกของอาจารย๑ถวัลย๑ ดัชนี เชํน เสื้อยืด กระเป๋า ภาพ
พิมพ๑ หนังสือ และอ่ืนๆ โดยรายได๎จากการขายหลังหักคําใช๎จํายจะถูกนําไปใช๎เป็นกองทุนทํานุบํารุง
พิพิธภัณฑ๑บ๎านดําและเพ่ือนักเรียน นักศึกษาศิลปะ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑ 

พิพิธภัณฑ๑บ๎านดําเปิดตลอดไมํเคยปิดเพราะไมํมีรั้ว สําหรับการเข๎าชมนั้นแบํง
ออกเป็น 2 ชํวง คือ ชํวงเช๎าเปิดให๎เข๎าชมตั้งแตํเวลา 09.00-12.00 น. สํวนชํวงบํายเปิดให๎เข๎าชม
ตั้งแตํเวลา 13.00-17.00 น. สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ พิพิธภัณฑ๑  

 
2.๔.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางรถส่วนตัว 
จากจังหวัดเชียงราย ขับโดยใช๎ถนนซุปเปอร๑ไฮเวย๑ตรงไปทางแมํสาย ผําน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหมูํบ๎านนางแล ให๎สังเกตซ๎ายมือจะมีบริษัท
เสริมสุข แล๎วให๎เลี้ยวเข๎าซอยถ๎ดไป ขับเข๎าไปจะมีปูายสีฟูาบอกทางเป็นระยะๆ จากปากซอยถึงบ๎าน
ดํามีระยะทางประมาณ 300 เมตร 
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๒) การเดินทางด้วยรถประจ าทาง 
ใช๎บริการรถเมล๑สีเขียวสายเชียงราย – แมํสาย โดยขึ้นที่สถานีขนสํงฯ แหํง

ที่ 1 (เกํา) ผํานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปประมาณ 3 กิโลเมตร จนถึงหมูํบ๎านนางแล ให๎สังเกต
ซ๎ายมือจะมีบริษัทเสริมสุข ให๎ลงปูายนี้ จากนั้นเลือกวําจะเดินหรือนั่งมอเตอร๑ไซต๑เข๎าไปก็ได๎ จากปาก
ซอยถึงบ๎านดํามีระยะทางประมาณ 300 เมตร 
 

๒.๔.3 ภาพสถานที่ส าคัญภายในพิพิธภัณฑ์บ้านด า 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๓๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา 

ภาพประกอบที่ ๔.๓๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา 
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ภาพประกอบที่ ๔.๓๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา 

ภาพประกอบที่ ๔.๓๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา 
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๓. จังหวัดล าพูน  
 ๓.๑ วัดพระธาตุหริภุญไชย  

๓.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสําคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่อยูํคูํเมืองลําพูนมาอยํางยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกวําพันปี ตั้งอยูํใจกลางเมืองลําพูน หํางจาก
ศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑๕๐ เมตร มีถนนล๎อมรอบสี่ด๎าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัย
มงคลทางทิศใต๎ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก นอกจากนั้นยังเป็นองค๑พระธาตุประจําปีเกิดของคน
เกิดปี ระกาพระบรมธาตุหริภุญไชย ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคํา ประดิษฐานใน
พระเจดีย๑ ประกอบด๎วยฐานป๓ทม๑ แบบฐานบัวลูกแก๎ว ยํอเก็จ ตํอจากฐานบัวลูกแก๎วเป็นฐานเขียงกลม
สามชั้น ตั้งรับองค๑ระฆังกลม บัลลังก๑ยํอเหลี่ยม สูง ๒๕ วา ๒ ศอก ฐานกว๎าง ๑๒ วา ๒ ศอก ๑ คืบ มี
สัตติ- บัญชร (รั้วเหล็กและทองเหลือง) ๒ ชั้น สําเภาทอง ประดิษฐานอยูํประจํารั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือ 
และทิศใต๎ มีซุ๎มกุมภัณฑ๑ และฉัตรประจําสี่มุม และหอคอยประจําทุกด๎านรวม ๔ หอ บรรจุ
พระพุทธรูป นั่งทุกหอ นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแทํนบูชากํอประจําไว๎เพ่ือเป็นที่สักการะบูชา
ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ๎าอทิตยราช
กษัตริย๑ผู๎ครองนครหริภุญชัย องค๑ที่ ๓๓ ตํอจาก พระนางจามเทวี ปฐมบรมกษัตริย๑ของเมืองหริภุญ
ไชย บริเวณกําแพงพระราชวังของพระเจ๎าอาทิตยราชได๎แบํงออกเป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ใน
กาลตํอมาภายหลังพระเจ๎าอาทิตยราช ได๎ถวายราชวังของพระองค๑ให๎เ ป็นสังฆารามไว๎กับทาง
พระพุทธศาสนาเมื่อถวายเป็นสังฆารามแล๎ว ได๎รื้อกําแพงชั้นนอกออกแล๎วป๓้นสิงห๑คูํหนึ่งไว๎ที่ซุ๎มประตู
ด๎านทิศตะวันออก เป็นสิงห๑ขนาดใหญํประดับเครื่องทรงยืนอ๎าปากประดิษฐานไว๎แทน ตามคติโบราณ

ภาพประกอบที่ ๔.๓๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา 
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ทางเหนือซึ่งนิยมสร๎างสิงห๑เฝูาวัด วัดพระธาตุหริภุญไชย จึงมีกําแพงสองชั้นตามรูปลักษณ๑ของ
พระราชวังเดิมของพระเจ๎าอาทิตยราช คือ รอบบริเวณวัดชั้นนอกชั้นหนึ่ง และกํอกําแพงเป็ นศาลา
บาตรรอบองค๑พระธาตุหริภุญไชยเป็นกําแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่ง 

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ตั้งอยูํใจกลางเมืองลําพูนมีถนนล๎อมรอบสี่ด๎าน 
สร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๖๕๑ มีสิ่งที่นําสนใจคือ ซุ๎มประตูซึ่ง กํอนที่จะเข๎าไปในบริเวณวัด ต๎องผํานซุ๎ม
ประตูกํออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด๎วยซุ๎มยอดเป็น 
ชั้น ๆ เบื้องหน๎าซุ๎มประตูมีสิงห๑ใหญํคูํหนึ่งยืนเป็นสงําบนแทํนสูงประมาณ ๑ เมตร สิงห๑คูํนี้ป๓้นขึ้นใน 
สมัยพระ เจ๎าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให๎เป็นสังฆารามวิหารหลวง เมื่อผํานซุ๎มประตูเข๎าไปแล๎วจะ
เห็นวิหารหลังใหญํ เรียกวํา วิหารหลวง เป็นวิหารหลัง ใหญํมีพระระเบียงรอบด๎านและมีมุขออกทั้ง
ด๎านหน๎าและด๎านหลัง เป็นวิหารที่สร๎างขึ้นใหมํแทนวิหารหลังเกํา ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๖๖ 

๓.๑.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
เดินทางมาบนถนนสายเอเชียมุํงตรงมายังตัวจังหวัดลําพูนพอถึงตัวเมืองก็ใช๎

เส๎นทางถนนเจริญราษฎร๑ วัดตั้งอยูํติดริมถนน 
 
๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  

 เดินทางโดยรถประจําทางมีรถประจําทางวิ่งจากกรุงเทพเข๎าตัวเมืองลําพูน จากนั้นก็ใช๎
บริการรถท๎องถิ่นเข๎าไปยังตัววัด 

 
๓.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร 
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 ๓.๒ วัดบ้านปาง  

๓.๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดบ๎านปางตั้งอยูํบนเนินเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง บริเวณด๎านหน๎าของวัดมีบันไดพญานาค

ขึ้นไปสูํวัด วัดแหํงนี้ยังเป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยได๎ทําการบูรณะปฏิสังขรณ๑ขึ้น ภายในวัดจะรํมรื่นไปด๎วย
ต๎นไม๎น๎อยใหญํท้ังไม๎พํุม ไม๎ดอกหลากหลายชนิด ที่สําคัญในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานอันเกําแกํเมื่อ
ครั้งสมัยที่ครูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยูํก็คือพระวิหารหลวง สร๎างขึ้นตามรูปแบบของสถาป๓ตยกรรมล๎านนา
มีลักษณะอํอนช๎อยสวยงามมากที่สุดแหํงหนึ่ง นอกจากพระวิหารหลวงแล๎วยังมีปราสาทหินอํอนซึ่ง

ภาพประกอบที่ ๔.๔๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร 

ภาพประกอบที่ ๔.๔๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร 
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สร๎างข้ึนตรงสถานที่ครูบาศรีวิชัยมรณภาพ ใกล๎ ๆ กันยังมีพิพิธภัณฑ๑ครูบาศรีวิชัย เก็บรวมรวบรูปภาพ
เกําและข๎าวของเครื่องใช๎ที่ครูบาศรีวิชัยเคยใช๎ เมื่อครั้งที่ทํานยังมีชีวิตอยูํ  วัดบ๎านปางเป็นวัดเกําแกํ
แหํงหนึ่งในจังหวัดลําพูน สร๎างขึ้นมาเมื่อประมาณร๎อยปีกํอน คือเริ่มสร๎างวัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๔๔ จนเมื่อครูบาศรีวิชัยอายุได๎ ๒๔ ปี ทํานได๎นําพระเณรและศรัทธาชาวบ๎านรํวมกันสร๎างวัดขึ้น
โดยได๎ขอให๎นายควาย โยมบิดาเป็นผู๎แผ๎วถางเป็นปฐมฤกษ๑ให๎เกิดความเป็นสิริมงคล ตํอจากนั้นพระ
เณรและศรัทธาชาวบ๎านได๎รํวมแรงรํวมใจกันปรับสถานที่บนเนินเขาให๎เป็นที่ราบ ในการสร๎างและ
บูรณะวัดบ๎านปางในสมัยนั้นเป็นไปอยํางลําช๎า ยากลําบากเพราะขาดเครื่องมือที่จําเป็น เมื่อกํอนนั้น
วัดบ๎านปางจะตั้งอยูํในบริเวณหมูํบ๎าน ซึ่งทํานครูบาศรีวิชัยเล็งเห็นวําเมื่อหมูํบ๎านเริ่มเจริญมากขึ้นอาจ
ทําให๎วัดเกิดความไมํสงบ เนื่องจากถูกบ๎านเรือนตั้งอยูํล๎อมรอบ ดังนั้นทํานครูบาจึงได๎ไปสร๎างวัดใหมํ
อยูํบนยอดเขาใกล๎ ๆ หมูํบ๎าน โดยเมื่อทํานมาถึงได๎สร๎างเขตกําแพงหินของวัดกํอนเป็นอันดับแรก โดย
มีชาวบ๎าน ชาวลัวะ ชาวกะเหรี่ยงรํวมกับคนเมืองท๎องถิ่นได๎ชํวยกันนําหินคนละก๎อน สองก๎อนมากํอ
เรียงเป็นกําแพงหิน รอบพ้ืนที่วัด ประมาณความยาวได๎กวํา ๒ กิโลเมตร กําแพงหินนี้ถือได๎วําเป็น
สิ่งกํอสร๎างตั้งแตํสมัยครูบาศรีวิชัยขึ้นมาสร๎างวัด ซึ่งหลงเหลือมาจนป๓จจุบัน อันเป็นความรํวมแรงรํวม
ใจของชาวบ๎านที่มีความศรัทธาตํอตัวครูบาเจ๎าศรีวิชัย ซึ่งบางคนก็หอบลูกสะพายหลานไว๎ข๎างหลังมา
ชํวยกันขนหิน ชาวลัวะที่มีช๎างก็นําช๎างมาชํวยกันลากหินปรับพ้ืนที่ บางคนที่ไปชํวยกันขนหินในห๎วย
แมํลอง ถือเป็นแรงศรัทธาอันยิ่งใหญํ หลังจากนั้นครูบาศรีวิชัยและศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย จึงได๎
ชํวยกันกํอสร๎างวิหาร กุฏิ พระเจดีย๑ โดยเฉพาะพระเจดีย๑วัดบ๎านปาง  ครูบาศรีวิชัยได๎ไปเห็นพระธาตุ
หลวงลําพูน ก็คือ พระธาตุหริภุญชัย แล๎วอาศัยจําแบบมากํอสร๎างเจดีย๑วัดบ๎านปาง นอกจากนั้นเมื่อ
ทํานได๎จาริกไปบูรณะวัดตําง ๆ ในภาคเหนือครูบาศรีวิชัยก็ได๎ไปสร๎างเจดีย๑วัดตําง ๆ ตามแบบของ
พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งอาจเป็นคติในเชิงความหมายวํา ทํานต๎องการให๎พระธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย๑กลาง
ในการเผยแพรํพุทธศาสนาออกไปทั่วภาคเหนือ อีกความหมายหนึ่งก็อาจเป็นการประกาศให๎รู๎วําตัวครู
บาเจ๎าศรีวิชัยนั้นเป็นพระจากเมืองลําพูน กระทั่งเมื่อสร๎างวัดเสร็จแล๎วพระเณรบางสํวนจึงได๎ย๎ายขึ้น
ไปอยูํบนวัดใหมํแหํงนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกวํา “วัดจ๐อมศะหรีทรายมูลบุญเรือง”แตํชาวบ๎านสํวนใหญํจะ
เรียกวํา “วัดบ๎านปาง” ซึ่งวัดนี้มีอาณาบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๑๖๐ ไรํ ในบริเวณเขตพุทธวา
สจะมีกําแพงกํอด๎วยหินล๎อมรอบถึง ๔ ชั้น ซึ่งเป็นความคิดของครูบาศรีวิชัยที่พยายามจะจัดให๎วัดนี้
เป็นอรัญวาสี (วัดปุา) โดยครูบาศรีวิชัยได๎แนวคิดมาจากที่ได๎เห็นพระฤาษีกํอกําแพงหินล๎อมรอบ
อาศรม ซึ่งป๓จจุบันคือ มํอนฤาษี ซึ่งอยูํได๎หํางจากวัดบ๎านปาง และที่สําคัญทํานไมํต๎องการที่จะทําลาย
ธรรมชาติ จึงได๎ให๎ชาวบ๎านนําหินมาตั้งเรียงซ๎อนกันจนเป็นแนวกําแพง นอกจากในบริเวณวัดจะมีศา
สนสถานที่สําคัญตําง ๆ แล๎ว สิ่งที่ดึงดูดให๎ผู๎ศรัทธาเดินทางมาเที่ยวยังวัดบ๎านปางก็คือ “พิพิธภัณฑ๑
เครื่องอัฐบริขารของครูบาศรีวิชัย” พิพิธภัณฑ๑แหํงนี้สร๎างขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นปูด๎วย
กระเบื้องหินอํอน ชั้นบนมีรูปป๓้นเหมือนจริงของครูบาศรีวิชัยทําจากขี้ผึ้งทั้งองค๑ในลักษณะทํานั่ง 
นอกจากนั้นยังมีภาพเกําของครูบาศรีวิชัยเมื่อครั้งที่ทํานจาริกไปในสถานที่ตําง ๆ รวมทั้งถ๎วยชามของ
เกําของทํานที่เคยใช๎มากํอน ในชั้นนี้ยังมี ปราสาทห๎ายอดที่เคยบรรจุโลงศพและโกศบรรจุอัฐิของทําน
นํามาจัดแสดงให๎ผู๎สนใจได๎ชม ซึ่งทุกวันจะมีศรัทธาประชาชนเดินทางมากราบไหว๎ของพรจากรูปป๓้นครู
บาในบริเวณชั้นลํางของอาคาร จัดแสดงเครื่องใช๎ถ๎วยชามและของใช๎สมัยเกําที่หาดูหาชมได๎ยาก อาทิ 
รถยนต๑คันแรกที่ทํานเคยนั่งขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เมื่อตอนที่สร๎างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุ
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เทพฯแล๎วเสร็จใหมํ นอกจากนั้นยังมีรถสามล๎อถีบของหลวงอนุสารสุนทรที่ใช๎ใสํอาหารเพ่ือถวายครู
บาศรีวิชัยเมื่อครั้งที่ทํานจําพรรษาอยูํที่วัดพระสิงห๑ แตํที่หาดูได๎ยากได๎แกํ เตียงนอนของครูบาศรีวิชัย
และเสลี่ยงหาม พาหนะสําหรับเดินทางจาริกไปในวัดตําง ๆ ทั่วภาคเหนือ 

 
๓.2.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
เดินทางออกจากตัวอําเภอลี้ไปอีกประมาณ ๓๘ กิโลเมตร ตามทางหลวง

หมายเลข ๑๐๖ สายลี้-บ๎านโฮํง-เชียงใหมํ กิโลเมตรที่ ๘๙ ทางแยกเข๎าวัด สามารถเข๎าได๎ทางซอย ๓ 
และ ซอย ๔ 
 
  ๓.๒.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดบ้านปาง 
 

 
 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๔๓: ภาพสถานท่ีสําคัญภายในวัดบ๎านปาง 

ภาพประกอบที่ ๔.๔๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดบ๎านปาง 
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 ๓.๓ วัดพระพุทธบาทตากผ้า  

๓.๓.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระพุทธบาทตากผ๎า ตั้งอยูํระหวํางดอยมํอนช๎างกับดอยเครือ นับถือกันวําเป็น

รอยพระบาทของพระพุทธเจ๎าที่มาประทับไว๎ตรงบริเวณที่นําผ๎าจีวรมาตาก มีรอยตารางบนผาหินที่
เชื่อวําคือรอยตากผ๎าจีวรพระพุทธเจ๎า ตํานานเลําวํา ครั้งพระพุทธเจ๎าเสด็จมาสูํดินแดนสุวรรณภูมิ 
หลังจาริกและประทับพระบาทในที่ตํางๆ แล๎ว เมื่อเสด็จมาถึงบนลานผาลาด (คือบริเวณที่ตั้งวัดพระ
พุทธบาทตากผ๎าป๓จจุบัน) สถานที่ที่พระองค๑ทรงตั้งพระทัยจะประดิษฐานปาทเจดีย๑ จึงทรงหยุด

ภาพประกอบที่ ๔.๔๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดบ๎านปาง 

ภาพประกอบที่ ๔.๔๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดบ๎านปาง 
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พักผํอน แล๎วให๎พระอานนท๑นําเอาจีวรไปตากบนผาลาดใกล๎กับที่ประทับ หลังจากนั้นทรงอธิษฐาน
เหยียบพระบาทประดิษฐานรอยไว๎บนผาลาดนี้ และตรัสทํานายวําสถานที่แหํงนี้จะปรากฏชื่อวํา “พระ
พุทธบาทตากผ๎า”ได๎กลําวไว๎วําในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ๎าได๎เสด็จมาโปรดเวไนย
สัตว๑ในดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทยในป๓จจุบัน) พระองค๑ได๎เสด็จไปในที่ตําง ๆ กระทั่งเสด็จถึง
บริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ๎าแหํงนี้ซึ่งเป็นผาลาด จึงได๎ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลง ณ 
ที่แหํงนี้ เพ่ือเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย๑ทั้งหลายและพระองค๑ได๎ตรัสให๎พระอานนท๑ 
เอาจีวรไปตากบนผาลาด ใกล๎บริเวณที่ประทับ ซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยูํ ดังนั้น วัดนี้จึงได๎ชื่อวํา 
“วัดพระพุทธบาทตากผ๎า” มาถึงทุกวันนี้ 

ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ พระนางจามเทวี พระราชธิดาในพระเจ๎ากรุงละโว๎ (ลพบุรี) 
ได๎เสด็จมาครองนครหริภุญชัย (ลําพูน) พระนางได๎ทรงเป็นองค๑อุปถัมภ๑ให๎สร๎างมณฑปครอบรอยพระ
พุทธบาทเป็นพุทธบูชา พ.ศ. ๒๔๗๒ ทํานครูบาศรีวิชัย นักบุญแหํงล๎านนาไทย วัดบ๎านปาง อ.ลี้ จ.
ลําพูน ได๎รับอาราธนาจากคณะสงฆ๑จังหวัดลําพูน ซึ่งมีพระครูพุทธิวงศ๑ธาดา วัดฉางข๎าวน๎อยเหนือ เจ๎า
คณะอําเภอปากบํอง (ปุาซาง) เป็นประธานฝุายสงฆ๑ และมีหลวงวิโรจน๑รัฐกิจ (เปรื่อง โรจนกุล) เป็น
ประธานฝุายฆราวาส ได๎ทําการกํอสร๎างวิหารจัตุรมุขจนสําเร็จ พ.ศ. ๒๓๗๕ ครูบาอาจารย๑หลายทําน 
โดยมีครูบาป๋า ปารมี วัดสะปุ๋งหลวง เป็นประธาน พร๎อมด๎วยทายก  ทายิกา ได๎กํอสร๎างวิหารหลังใหญํ
คํอมมณฑปไว๎อีกชั้นหนึ่ง พ.ศ. ๒๔๘๖ คณะสงฆ๑ โดยมีพระญาณมงคล เจ๎าคณะจังหวัดลําพูน วัดพระ
ยืน เป็นประธาน พร๎อมด๎วยข๎าราชการ ประชาชน ได๎อาราธนาทํานครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดปุา
หนองเจดีย๑ ต.ทําตุ๎ม อ.ปุาซาง มาเป็นประธานอํานวยการกํอสร๎าง และดูแลกิจการของวัด โดยมีพระ
อธิการศรีนวล อินฺทนนฺโท วัดช๎างค้ํา เป็นผู๎รักษาการแทนเจ๎าอาวาส พ.ศ. ๒๕๐๒ ทํานครูบาพรหมา 
ได๎เริ่มการพัฒนาวัดอยํางเต็มที่ โดยการลงมือทั้งกํอสร๎างและซํอมแซมถาวรวัตถุที่ทรุดโทรม เชํน พระ
วิหารจตุรมุข ได๎ตํอเติมยอดมณฑปขึ้นอยํางที่เห็นในป๓จจุบัน กํอสร๎างพระอุโบสถทั้งหลังเกําและหลัง
ใหมํ ศาลาการเปรียญทั้งหลังเล็กและหลังใหญํ กุฏิแถว โรงเรียนพระปริยัติธรรม กําแพงวัดและอ่ืน ๆ 
เป็นที่ปรากฏอยํางที่เห็นใจป๓จจุบัน ประวัติวัดพระพุทธบาทตากผ๎า  เดิมเป็นวัดราษฎร๑ ได๎รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และได๎รับการยกฐานะเป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ตั้งอยูํในเนื้อที่ประมาณ ๑๗๕ ไรํ ซึ่ง
เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยูํใกล๎ดอย (เขา) ๒ ลูกคือ ดอยช๎างและดอยเครือ อยูํหํางจากเมืองลําพูนประมาณ 
๑๙ กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของจังหวัดลําพูน หรือของภาคเหนือ ป๓จจุบัน วัดพระ
พุทธบาทตากผ๎า เป็นศูนย๑กลางที่สําคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรม และบาลี 
ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ นอกจากนี้แล๎ว ทางวัดได๎จัดให๎มีการปฏิบัติธรรมควบคูํไปกับ
การศึกษา ได๎จัดตั้งสํานักวิป๓สสนากรรมฐานขึ้น เพ่ือเป็นที่ปฏิบัติธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา และผู๎สนใจทั่วไป 

 
๓.๓.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
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ใช๎ทางหลวงหมายเลข 106 หํางจากตัวเมืองลําพูนไปทางทิศใต๎ประมาณ 
๑๕ กิโลเมจร ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 136-137 จะเห็นทางเข๎าวัดให๎เลี้ยวซ๎ายเข๎าไปประมาณ 1 
กิโลเมตร จะเห็นบันไดทางขึ้นวัดอยํางชัดเจน  
 
  ๓.๓.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระพุทธบาทตากผ้า 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๔๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระพุทธบาทตากผ๎า 

ภาพประกอบที่ ๔.๔๘: ภาพสถานท่ีสําคัญภายในวัดพระพุทธบาทตากผ๎า 
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 ๓.๔ วัดพระธาตุ ๕ ดวง 

๓.๔.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
สันนิษฐานวําเป็นบริเวณเวียงเกําลี้ เพราะมีซากกําแพงและคูเมืองตั้งเป็นแถว วัดนี้

เป็นที่ตั้งของหมูํเจดีย๑ ๕ องค๑ ตามตํานานกลําววําพระนางเจ๎าจามเทวี กษัตริย๑ครองเมืองหริภุญชัย ได๎
ยินขําวจากราษฎรเมืองลี้วํามีดวงแก๎ว ๕ ดวง ปรากฏให๎เห็นอยูํบํอยครั้ง จึงได๎เสด็จมาดูด๎วยพระองค๑
เอง เวลากลางคืนได๎ทอดพระเนตรเห็นแสงสวํางจากดวงแก๎วทั้ง ๕ ดวง ลอยอยูํบนกองดิน ๕ กอง จึง
ได๎สอบถามความเป็นมาก็ทราบวํา คือพระเมโตธาตุ (น้ําไคลมือ) ขององค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
ที่เคยล๎างพระหัตถ๑ และน้ําก็ไหลผํานปลายนิ้วทั้ง ๕ ลงพ้ืนดิน พระนางจึงเกิดศรัทธาและได๎สร๎างพระ

ภาพประกอบที่ ๔.๔๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระพุทธบาทตากผ๎า 

ภาพประกอบที่ ๔.๕๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระพุทธบาทตากผ๎า 
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ธาตุเจดีย๑ครอบกองดินทั้ง ๕ กองไว๎ โดยในวันที่ ๒๐ เมษายนของทุกปีจะมีประเพณสีรงน้ําพระธาตุห๎า
ดวง เพ่ือแสดงถึงวําสถานที่แหํงนี้เคยเป็นสถานที่ ที่องค๑พระประทีปแก๎วได๎เคยเสด็จมาสํองแสงจรัสจ๎า
เป็นประทีปสํองนําป๓ญญาแกํชาวบ๎านผู๎ที่พบเห็น ภายในบริเวณวัดประกอบด๎วยอาคารตํางๆ มากมาย 
แตํที่เดํนสะดุดตาเป็นจุดสนใจตั้งแตํจอดรถ ก็คือ "วิหาร 9 ครูบา" ในระหวําง พ.ศ.2364 - 2368 
เจ๎าหลวงเศรษฐีคําฝ๓้น เป็นผู๎ครองนครลําพูน ทํานได๎ทําการบูรณะเมืองลําพูนเป็นอยํางดี ตามข๎อความ
ในพงศาวดารลี้ ฉบับพ้ืนเมืองอักษรล๎านนาจารึกลงใบลานวํา "เจ๎าหลวงเศรษฐีคําฝ๓้น" ได๎นําบริวารมา
ปรับปรุงเมืองลําพูนไปตามสายแมํน้ําลี้ ไปตลอดจนถึงเมืองลี้ มิได๎เข๎าไปในเวียง คงตั้งอยูํที่เชิงเขาพระ
ธาตุ 5 ยอดนั่นเอง แล๎วก็ทําการซํอมแซมองค๑พระธาตุจนสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี หลังจากนั้นก็ได๎มีพระ
ครูบา 6 รูป ได๎มาปฏิบัติธรรมบําเพ็ญภาวนาและดูแลรักษารวมถึงบูรณะปฏิสังขรณ๑วัดพระธาตุ ห๎า
ดวง 

๓.๔.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
จาก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ใช๎ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ สาย ลําพูน – 

ลี้ ประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร แล๎วเดินทางตํอไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร  
 
  ๓.๔.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุห้าดวง 
 

 
 
 ภาพประกอบที่ ๔.๕๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุห๎าดวง 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5


134 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๕๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุห๎าดวง 

ภาพประกอบที่ ๔.๕๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุห๎าดวง 
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๔. จังหวัดล าปาง  
 4.1 วัดพระแก้วดอนเต้า 

๔.1.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระแก๎วดอนเต๎าตามประวัติกลําววํา ได๎มีมหาเถระรูปหนึ่งจําพรรษาอยูํที่วัดนี้ มี

จิตศรัทธาอยากจะสร๎างพระพุทธรูปไว๎บูชา แตํยังหาวัสดุไมํได๎ จนกระทั่งมีอุบาสิกาชื่อ นางสุชาดา ได๎
นําแตงโม (หมากเต๎า) ขนาดใหญํมาถวาย เมื่อพระมหาเถระผําแตงโมก็พบแก๎วมรกตอยูํภายใน จึงได๎
นําไปแกะเป็นพระพุทธรูปก็พยายามแกะพระพุทธรูปขึ้น แตํก็แกะไมํสําเร็จเพราะเนื้อแข็งมาก 
จนกระท่ังมีตาปะขาวซึ่งเป็นเทวดาปลอมตัวมาอาสาแกะพระให๎ เมื่อแกะเสร็จตาปะขาวก็หายไป ครั้น
เมื่อพระมหาเถรและนางสุชาดาทําการสมโภชแล๎วก็ถวายพระนามพระพุทธรูปแก๎วมรกตองค๑นั้นวํา 
"พระแก๎วดอนเต๎า" วัดพระแก๎วดอนเต๎า ได๎รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรม
ศิลปากร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ใน ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 52 ตอนที่ 75 

วัดสุชาดาราม ตามประวัติกลําววํา  ได๎มีผู๎ใสํความไปฟูองเจ๎าเมืองลําปางในขณะนั้น
วํา พระเถระและนางสุชาดาเป็นชู๎กัน (ซึ่งนางสุชาดาเป็นอุป๓ฏฐากอุบาสิกาผู๎หนึ่งของวัดพระแก๎วดอน
เต๎า) เจ๎าเมืองลําปางจึงให๎จับนางสุชาดาไปประหารชีวิต กํอนตายนางได๎ตั้งสัจจะอธิษฐานวํา ถ๎าตนไมํ
มีความผิดขอให๎เลือดพํุงขึ้นสูํอากาศ เป็นการประกาศความบริสุทธิ์เพ่ือให๎ พระมหาเถระ พ๎นข๎อครหา 
เมื่อเพชฌฆาตลงดาบ ศีรษะนางขาด เลือดก็พํุงขึ้นสูํท๎องฟูาหายไป เมื่อพระมหาเถระพ๎นจากความผิด
จึงอัญเชิญ พระแก๎วดอนเต๎า ไปประดิษฐานยังวัดพระธาตุลําปางหลวงตราบถึงป๓จจุบัน สวนสถานที่ตั้ง
บ๎านของนางสุชาดา ก็ได๎มีผู๎มีจิตศรัทธาในคุณงามความดีของนางสุชาดา บริจาคเงินและสร๎างวัดขึ้น 
ชื่อ “วัดสุชาดาราม”  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527 “วัดพระแก๎วดอนเต๎า” กับ “วัดสุชาดาราม” ซึ่ง
ทั้งสองวัดนี้มีอาณาเขตติดตํอกัน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศาสนา ประกาศรวมวัดพระแก๎ว

ภาพประกอบที่ ๔.๕๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุห๎าดวง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2478
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ดอนเต๎า และ วัดสุชาดาราม เข๎าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ “วัดพระแก๎วดอนเต๎าสุชาดาราม” ( พระอาราม
หลวง )  

๔.๑.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

- มุํงหน๎าทางตะวันออก ไปตามถนนหมายเลข 1 ให๎ออกไปตาม
ทางคํูขนาน ถนน พหลโยธิน 

- เลี้ยวซ๎าย ที่ ทางแยก ดอยพระบาท เข๎าสูํ ถนน เขลางค๑นคร  
- ขับตํอไปยัง ถนน ไปรษณีย๑ ตรงไป 76 ม. 
- ขับตํอไปยัง ถนน ทํามะโอ ตรงไป 650 ม. 
- เลี้ยวขวา เข๎าสูํ ถ. พระแก๎ว ตรงไป 350 ม. 
- เลี้ยวขวา ตรงไป 55 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย ตรงไป 67 ม. 
- วัดพระแก๎วดอนเต๎าสุชาดารามจะอยูํทางซ๎ายมือ 

๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสามารถใช๎บริการรถสองแถวสีฟูาที่

ถนนรอบเวียงใกล๎ตลาดออมสิน 
 

๔.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
 

 
 
 ภาพประกอบที่ ๔.๕๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎วดอนเต๎าสุชาดาราม 



137 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 4.2 วัดเจดีย์ซาวหลัง 

๔.๒.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
เมื่อ 500 ปี หลังจากพระพุทธเจ๎าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล๎ว มีพระอรหันต๑จาก

อินเดียสองรูป ได๎จาริกเผยแผํพระพุทธศาสนามาถึงยังบริเวณนี้ เห็นสถานที่เงียบสงบเหมาะที่จะ

ภาพประกอบที่ ๔.๕๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎วดอนเต๎าสุชาดาราม 

ภาพประกอบที่ ๔.๕๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระแก๎วดอนเต๎าสุชาดาราม 
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บําเพ็ญธรรม จึงใช๎เป็นที่พํานักอาศัยปฏิบัติวิป๓สนา และอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในละแวกนั้น จน
มีผู๎ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ในครั้งนั้น พญามิลินทร ผู๎แตกฉานในหลักธรรม  ได๎มา
สนทนาซักถามป๓ญหาธรรมกับพระอรหันต๑เถระทั้งสองรูป และมีความประสงค๑จะทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนา พระอรหันต๑ทั้งสองรูปได๎ใช๎มือลูบศีรษะ มีเส๎นเกศาติดมือมารูปละสิบเส๎นแล๎วมอบให๎ 
พญามิลินทร จึงได๎สร๎างเจดีย๑ขึ้นยี่สิบองค๑ แล๎วนําเอาเส๎นเกศาบรรจุในเจดีย๑องค๑ละเส๎น  ตํอมาคน
ทั้งหลายจึงเรียกวัดนี้วํา วัดเจดีย๑ซาวหลัง ( คําวํา “ซาว” แปลวํา “ยี่สิบ” คําวํา “หลัง” แปลวํา 
“องค๑” ฉะนั้น วัดเจดีย๑ซาวหลัง จึงแปลได๎วําวัดที่มีเจดีย๑ 20 องค๑ )  ตํอมาใน พ.ศ.2456 ได๎มี พระอู
ชะยันตําเถระ ขณะนั้นทําดํารงตําแหนํงเจ๎าอาวาสวัดปุาฝาง ซึ่งเป็นคนคัดลอกประวัติ วัดเจดีย๑ซาวที่
หายไปและ นําประวัติของวัดเจดีย๑ซาวหลัง มากลําวอํานให๎พุทธศาสนิกชนชาวไทยและพมําฟ๓ง ตํอมา
ใน ปี พ.ศ.2547 ความได๎ทราบไปถึง พํอลัว หรือ พระครูศีลคันธวงศ๑ (เจ๎าอาวาสรูปแรกของวัดเจดีย๑
ซาวหลัง) จึงได๎ทําการจัดพิมพ๑เพ่ือให๎ความรู๎แกํลําปาง หลังจากนั้นจึงเกิดผู๎มีจิตศรัทธาจํานวนมากได๎
รวมกันทําการบูรณะปฏิสังขรณ๑เจดีย๑ที่ปรักหักพังขึ้นมาใหมํ โดย “สลํา” หรือ “ชําง” ชาวพมํา ขําว
แพรํสะพัดออกไปคนเมืองที่รู๎ตํางขอบูรณะ 1 องค๑บ๎าง 2 องค๑บ๎าง สํวนองค๑ที่ใหญํที่สุดนั้นมี เจ๎าพํอ
บุญวาทย๑วงค๑มานิต เจ๎าผู๎ครองนครลําปางองค๑สุดท๎ายรวมบูรณะด๎วยจนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 กุมพา
พันธ๑ พ.ศ.2464 นั่นเอง วัดโบราณแหํงนี้เป็นที่ศักการะของพุทธศาสนิกชนนิกายอรัญวาสของพมําใน
อดีต ความงามของวัดนี้อยูํที่หมูํพระเจดีย๑สีขาวจํานวนยี่สิบองค๑ที่ตั้งตระงํานสามารถมองเห็นได๎ตั้งแตํ
ทางเข๎าวัดองค๑ใหญํสุดอยูํตรงกลาง แวดล๎อมด๎วยเจดีย๑อีกสิบเก๎าองค๑ 

 
๔.2.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
- มุํงหน๎าทางตะวันออก ไปตามถนนหมายเลข 1 เข๎าสูํที่ทางออก 

4  
- ชิดซ๎าย เข๎าสูํที่ทางออก 4 เพ่ือวิ่งตํอบน ทางคูํขนาน ถนน 

พหลโยธิน ตรงไป 61 ม.  
- เลี้ยวซ๎าย ตรงไป 260 ม.   
- เลี้ยวขวา เข๎าสูํ ถนน ซุปเปอร๑ไฮเวย๑สาย ลําปาง - งาว/ถนน 

พหลโยธิน ตรงไป 500 ม.  
- เลี้ยวซ๎าย เข๎าสูํ ถนน สวนดอก ตรงไป 600 ม. 
- เลี้ยวขวา เข๎าสูํ ถนน ตลาดเกํา ตรงไป 600 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย เข๎าสูํ ถนนรัษฎา ตรงไป 260 ม. 
- เลี้ยวขวา เข๎าสูํ ถนนพระแก๎ว ตรงไป 220 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย เพื่อวิ่งบน ถนนพระแก๎ว ตรงไป 160 ม. 
- ขับตรงตํอไปยัง ถนนประตูม๎า ตรงไป 1.7 กม. 
- ขับตํอไปยัง ถนนหมายเลข 1035 ตรงไป 1.5 กม. 
- เลี้ยวซ๎าย ตรงไป 700 ม. 
- เลี้ยวขวา ตรงไป 35 ม. 
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- เลี้ยวซ๎าย ตรงไป 38 ม. 
- วัดเจดีย๑ซาวหลังจะอยูํทางซ๎ายมือ 

๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสามารถใช๎บริการรถสองแถวสีฟูาที่

ถนนรอบเวียงใกล๎ตลาดออมสิน 
 

๔.๒.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดเจดีย์ซาวหลัง 
 

 
 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๕๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจดีย๑ซาวหลัง 

ภาพประกอบที่ ๔.๕๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดเจดีย๑ซาวหลัง 
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 4.3 วัดศรีชุม 
๔.๓.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
กํอนที่คหบดีชาวพมําจะสร๎างวัดขึ้น ที่บริเวณนี้เคยเป็นวัดมากํอน แตํเป็นวัดเล็กๆ มี

เพียงศาลา บํอน้ํา และต๎นโพธิ์นั้น ไมํมีกุฏิ ไมํมีพระ เพราะมีต๎นศรีมหาโพธิ์ล๎อมรอบวัดอยูํหลายต๎น จึง
เป็นเหตุให๎ชาวบ๎านเรียกชื่อวัดวํา “วัดศรีชุม” ซึ่งต๎นศรีมหาโพธิ์เรียกตามภาษาไทยล๎านนาวํา “ศรี” 
คําวํา “ชุม” มีความหมายวํา ชุมนุมล๎อมรอบ ฉะนั้นเมื่อมีความหมายดังกลําว จึงเรียกชื่อวัดตามภาษา
พมําวํา “หญํองไวง๑จอง” ในปีพ.ศ. 2436 โดยคหบดีพมํา ซึ่งติดตามชาวอังกฤษเข๎ามาทํางานปุาไม๎
ในประเทศไทย เมื่อตนเองมีฐานะดีขึ้น จึงต๎องการทําบุญโดยสร๎างวัดศรีชุมขึ้นในเขตตําบลสวนดอก 
พระวิหารที่สร๎างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม๎ ที่มีศิลปะการตกแตํงภายใน รํวมสมัยระหวํางศิลปะล๎านนา
และศิลปะพมํา หลังคาเครื่องไม๎ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2535 วําได๎เกิดเหตุเพลิงไหม๎พระวิหารลงทั้งหลัง คงเหลือเพียงไม๎แกะสลักตรงซุ๎มประตูเป็นลวดลาย
พรรณพฤกษาฉลุโปรํง เทํานั้น ป๓จจุบันได๎สร๎างพระวิหารขึ้นใหมํเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม๎ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบพมํา หลังคาเครื่องไม๎ยอดแหลม แกะสลักเป็นลวดลายบานปะตู
เป็นไม๎สัก ฉลุลวดลายโปุง ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติและภาพจําลอง
แผนผัง ของวัด 

๔.๓.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

- มุํงหน๎าทางตะวันออก ไปตามถนนหมายเลข 1 เข๎าสูํออกที่
ทางออก 4 ชิดซ๎าย เพื่อวิ่งตํอบน ทางคํูขนาน ถนน พหลโยธิน 

- เลี้ยวซ๎าย ที่แยก ศรีชุม เข๎าสูํ ถนน ทิพย๑วรรณ ตรงไป 270 ม. 
- วัดศรีชุมจะอยูํทางซ๎ายมือ 

๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสามารถใช๎บริการรถสองแถวสีฟูาที่

ถนนรอบเวียงใกล๎ตลาดออมสิน 
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๔.๓.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดศรีชุม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๖๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดศรีชุม 

ภาพประกอบที่ ๔.๖๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดศรีชุม 
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 4.4 วัดศรีลองเมือง 

๔.๔.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดศรีรองเมืองสร๎างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งแตํปี พ.ศ. 2447 โดยคหบดีชาวพมํา

ที่เข๎ามาทําไม๎ในเมืองลําปาง ของบริษัท บอมเมย๑เบอร๑มํา ในสมัยนั้นลําปางเป็นศูนย๑กลางการค๎าขาย
และการทําปุาไม๎ เหตุที่มีอาชีพตัดไม๎ โคํนต๎นไม๎ในปุา จึงได๎สร๎างวัดศรีรองเมืองนี้ได๎เพ่ือเป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ ขอขมาตํอธรรมชาติ อีกทั้งเพ่ืออธิษฐานขอให๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปุาคุ๎มครอง และได๎มี พํอเฒําอินต๏ะ 
ศรีรองเมือง รํวมกับชาวบ๎านบริจาคที่ดิน จัดหาวัตถุมากํอสร๎าง ใช๎เวลาสร๎างอยูํประมาณ 7 ป ีภายใน
วัดนี้มีทั้งวิหารใหญํ และวิหารน๎อย สําหรับวิหารน๎อยนั้นมีอยูํถึง 9 หลังแตํป๓จจุบันวิหารน๎อยเหลํานั้น
ปรักหักพังไปจนหมดสิ้น จึงเหลืออยูํเพียงวิหารใหญํ ในวิหารวัดศรีรองเมือง มีพระประธานไม๎สักทอง
อายุ 106 ปี ปางอ๎ุมบาตรสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ ธรรมาสน๑เทศน๑ขาสิงห๑ 8 เหลี่ยม อายุ 106 ปี 
ลวดลายที่งดงามที่ประดับไปด๎วยกระจกสี สวยงามมาก นอกจากนี้เสารูปทรงกลม และเพดานมีการ
สลักลายเป็นรูปตํางๆ อยํางวิจิตรบรรจงสวยงาม เป็นงานศิลปกรรมแบบพมํา  ทั้ง วิหารไม๎ หลังคาจั่ว
มีลายฉลุ การแกะสลักพระพุทธรูปไม๎ และลวดลายตํางๆ  กรมศิลปากรข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2524  

๔.๔.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว  
- มุํงหน๎าทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามถนนหมายเลข 1 เข๎าสูํออกท่ี

ทางออก 3 ชิดซ๎าย เพื่อวิ่งตํอบน ทางคํูขนาน ถนน พหลโยธิน 
- เลี้ยวซ๎าย 260 ม. 
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- เลี้ยวซ๎าย เข๎าสูํ ถนน ซุปเปอร๑ไฮเวย๑สาย ลําปาง - งาว/ถนน พหลโยธิน 
ตรงไป 750 ม. 

- เลี้ยวขวา ที่ สิริวิสาล ตรงไป 300 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย เข๎าสูํ ฉัตรไชย ตรงไป 170 ม. 
- เลี้ยวขวา เข๎าสูํ ซอย ศิรินาวิน ตรงไป 850 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย เข๎าสูํ ทําคราวน๎อย ตรงไป 14 ม. 
- เลี้ยวขวา ตรงไป 42 ม.  
- วัดศรีรองเมืองจะอยูํทางซ๎ายมือ 
๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสามารถใช๎บริการรถสองแถวสีฟูาที่

ถนนรอบเวียงใกล๎ตลาดออมสิน 
 

๔.๔.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดศรีรองเมือง 
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 4.5 วัดป่าฝาง 
๔.๕.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว  
วัดสร๎างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2435  ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 แหํงราชวงศ๑จักรี โดยผู๎ที่ทํา

การสร๎างวัด คือ พํอเฒําอูสํวยอัตถ๑ และ แมํเฒําคําหวาน สุวรรณอัตถ๑ สองสามีภรรยาที่มีจิตศรัทธา
อยํางแรงกล๎าตํอพระพุทธศาสนา ปรารถนาความเจริญรุํงเรืองแหํงพระพุทธศาสนา ตั้งแตํเมื่อครั้งที่ได๎
เข๎ามาประกอบอาชีพปุาไม๎ในเมืองลําปาง จึงได๎ทําการสร๎าง วัดศาสนโชติการาม พ.ศ. 2435 ก็ได๎

ภาพประกอบที่ ๔.๖๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดศรีรองเมือง 
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อาราธนาพระสงฆ๑เข๎ามาอยูํจําพรรษาและอุปถัมภ๑ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให๎เจริญรุํงเรืองเรื่อยมา 
พ.ศ. 2449 ได๎สร๎างพระเจดีย๑ใหญํสีทองอีกทั้งยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก
พมํา ครั้งเวลาตํอมาจึงได๎ให๎หมํองตีกับเหลํามัคคทายก ไปขออนุญาต เพ่ือขอเขตอุโบสถจากเจ๎าผู๎
ครองนครลําปางในสมัยนั้น ก็คือ เจ๎าหลวงบุญวาทย๑ วงศ๑มานิตย๑ เพ่ือทําหนังสือขอ กราบบังคมทูลตํอ
พระเจ๎าแผํนดินสยามด๎วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎น   
ในรุํนตํอมาก็มี คุณสมพร (สุวรรณอัตถ๑) โอสถานุเคราะห๑ บุตรีของคุณแมํเหมํ เป็นโยมอุปถัมภ๑ 
จนกระท่ังถึงป๓จจุบัน  

๔.๕.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
- มุํงหน๎าทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามถนนหมายเลข 1 เข๎าสูํถนน ดวง

รัตน๑  
- ชิดซ๎าย เพื่อวิ่งตํอบน ทางคํูขนาน ถนน พหลโยธิน 
- เลี้ยวซ๎ายที่ทางแยก สนามบิน เข๎าสูํ สนามบิน ตรงไป 300 ม. 
- วัดศาสนโชติการาม หรือ วัดปุาฝาง อยูํทางขวามือ 
 
 
 
๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสามารถใช๎บริการรถสองแถวสีฟูาที่

ถนนรอบเวียงใกล๎ตลาดออมสิน  
 

๔.๕.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดป่าฝาง 
 

 
 
 ภาพประกอบที่ ๔.๖๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดปุาฝาง 



146 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 4.6 วัดจองค า 
  ๔.๖.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว  
  วัดจองคํา พระอารามหลวง ตั้งอยูํตําบลบ๎านหวด บนถนนสายลําปาง-งาว หํางจาก
ตัวอําเภองาว 10 กิโลเมตร วัดจองคําเป็นวัดเกําแกํแหํงหนึ่งในจังหวัดลําปาง สถาป๓ตยกรรมกํอสร๎าง
โดดเดํนเป็นสงํา เป็นศิลปะแบบไทยใหญํผสมพมํา พ้ืนที่วัดยาวถึงบนเขาไมํปรากฏผู๎สร๎างชัดเจน 
สันนิษฐานวําสร๎างจากคหบดีชาวไทยใหญํที่ได๎รับสัมปทานปุาไม๎ในจังหวัดลําปางเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
เนื่องจากซุ๎มประตูสีทองสลักลวดลายสวยงาม กําแพงหินเป็นแนวยาวกวํา 200 เมตร จึงทําให๎วัดจอง

ภาพประกอบที่ ๔.๖๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดปุาฝาง 

ภาพประกอบที่ ๔.๖๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดปุาฝาง 
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คําเป็นที่สะดุดตาของผู๎ที่สัญจรไปมา วิหารไม๎หลังป๓จจุบันเป็นศิลปะที่สร๎างขึ้นมาใหมํในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2549 สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
วัดจองคําได๎รับคัดเลือกให๎เป็นพระอารามหลวงแหํงใหมํในจังหวัดลําปาง และเป็นโรงเรียนสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดลําปาง บนวิหารมีพระพุทธรูปศิลปะแบบพมําซึ่งแกะสลักจากไม๎
ต๎นเดียวทั้งองค๑ด๎วยลวดลายปราณีตงดงามอยูํเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้วัดจองคํานอกยังมีวิหาร ซึ่ง
ใช๎เป็นทั้งศาลา วิหาร และกุฏิสงฆ๑ แล๎วยังมีเจดีย๑และอุโบสถที่สร๎างไว๎ที่มุมด๎านซ๎ายของวัดซึ่งแปลก
กวําวัดอ่ืนๆ ที่จะสร๎างอุโบสถไว๎ตรงกลาง รวมทั้งมีพระมหาเจดีย๑พุทธคยา จําลอง เป็นพระเจดีย๑ที่
สร๎างจําลองแบบขนาดเทียบเทํากับพระมหาเจดีย๑พุทธคยา ประเทศอินเดีย และมีหนํอต๎นโพธิจาก
บริเวณพุทธคยาที่ตรัสรู๎ของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามาปลูกบริเวณข๎างๆ พระเจดีย๑ด๎วย 
 
  ๔.๖.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
  การเดินทางจากตัวเมืองลําปาง ใช๎ถนนซุปเปอร๑ไฮเวย๑ สายลําปาง – งาว ตรงตาม
ทางมาเรื่อยๆ ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงถึง เมื่อถึงวัด จะมีปูายเขียนทางไป เจดีย๑พุทธคยา เข๎าประตู
มาจะเป็นทางขึ้นเขาเล็กน๎อย ตรงมาตามทางจะเห็นเจดีย๑ชัดเจน  

 
  ๔.๖.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดจองค า 
 

 
 
 ภาพประกอบที่ ๔.๖๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดจองคํา 
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 4.7 วัดไหล่หิน 
  ๔.๗.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว  
  วัดไหลํหินหลวง หรือ วัดเสลารัตนป๓พพตาราม ตั้งอยูํที่บ๎านไหลํหิน ต.ไหลํหิน อ.
เกาะคา จ.ลําปาง เป็นวัดสําคัญเกําแกํของจังหวัดลําปางที่มีอายุหลายร๎อยปี นับวําเป็นโบราณสถานที่

ภาพประกอบที่ ๔.๗๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดจองคํา 

ภาพประกอบที่ ๔.๗๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดจองคํา 
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ยังคงใช๎ประกอบพิธีทางศาสนาอยูํในป๓จจุบัน และเป็นวัดสําคัญที่เกําแกํที่สุดแหํงหนึ่งของจังหวัด
ลําปาง จากหลักฐานทางด๎านโบราณ จารึกและตํานานตําง ๆ ได๎กลําวถึงวัดไหลํหินในอดีตวําเป็นวัดที่
มีความสําคัญทางศาสนา มีหลักฐานวําในปี พ.ศ.2181 วัดไหลํหินสมัยนั้นยังเป็นอารามเล็ก ๆ มี
พระภิกษุสามเณรมาอาศัยบวชเรียนเป็นจํานวนมาก ความสําคัญของวัดไหลํหินนอกเหนือจากเป็นวัด
สําคัญเกําแกํของจังหวัดลําปางแล๎วนั้น ยังเป็นสถานที่เก็บคัมภีร๑โบราณที่ผู๎คนทั้งในและนอกชุมชนเข๎า
มาศึกษาและคัดลอกกัน ป๓จจุบันคัมภีร๑สํวนหนึ่งที่ชํารุดเสียหายไป แตํยังมีบางสํวนที่คงสภาพดีและได๎
เก็บรักษาไว๎ในโรงธรรมของวัด คัมภีร๑โบราณของวัดเป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร๑และศาสนา
ที่แสดงให๎เห็นความสําคัญของวัดไหลํหินในฐานะที่เป็นแหลํงศึกษาพระธรรมในสมัยโบราณ พบวํามี
เอกสารโบราณที่มีอายุเกํากวํา 700 ปีเศษ จารเป็นภาษาบาลี ตัวอักษรล๎านนา ซึ่งจารไว๎เมื่อปี จ.ศ.
601 (พ.ศ.1782 ชื่อคัมภีร๑ “สกาวกณณ”ี มีทั้งสิ้น 7 ผูก จํานวน 364 หน๎า) 
  ในวัดไหลํหินยังมีโบราณสําคัญตําง ๆ มากมาย อาทิ วิหาร โถง โบสถ๑ เจดีย๑ ซุ๎ม
ประตูโขงและโรงธรรม ซึ่งนับเป็นโบราณสถานสําคัญทั้งในด๎านความเกําแกํและมีคุณคําทางด๎าน
ศิลปะท่ีแสดงออกถึงความสามารถในเชิงชําง การสร๎างสรรค๑ความงามในด๎านโครงสร๎างสถาป๓ตยกรรม
และการประดับตกแตํงตามคติความเชื่อและการใช๎ประโยชน๑ของชุมชน โดยมีพระวิหารเกําแกํฝีมือ
ชํางเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล๎านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง เป็นสถาป๓ยกรรมแบบล๎านนา
ตามประวัติการสร๎างวิหารมีบันทึกไว๎บนแผํนไม๎ที่ท๎องขื่อในวิหารกลําววํา ในปี จ.ศ.1045 (พ.ศ.
2226) พระมหาปุาเกสร ป๓ญโญ เป็นประธานพร๎อมด๎วยเจ๎าฟูาเมืองเชียงตุงและศิษยานุศิษย๑ได๎สร๎าง
วิหารนี้ขึ้นในปีกดไก๏ เดือน 5 เป็งไทยเตําสง๎า จากรูปทรงสันนิษฐานวําคงมีการปฏิสังขรณ๑ให๎คงอยูํใน
สภาพเดิมมาหลายยุคหลายสมัย เนื่องจากชาวบ๎านสมัยนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับข๎อห๎ามในการรื้อถอน
อาคารสิ่งกํอสร๎างทางศาสนา หากผู๎ใดละเมิดจะพบกับความหายนะ จึงทําให๎วิหารหลังนี้ได๎รับการ
อนุรักษ๑ตลอดมา ป๓จจุบันกรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนโบราณสถานวิหารหลังนี้ไว๎เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2523 สิ่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน คือ วิหารทรงล๎านนา พระธาตุเจดีย๑ พระอุโบสถ ซุ๎มประตู
กําแพงแก๎ว และหอธรรม นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2550 ยังได๎ขึ้นเป็นอาคารอนุรักษ๑จากสมาคม
สถาปนิกสยาม 
 
  ๔.๗.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  การเดินทาง จากที่วําการอําเภอเกาะคาเข๎าทางเดียวกับวัดพระธาตุลําปางหลวง 1 
กิโลเมตร และแยกซ๎ายอีก 6 กิโลเมตร (เส๎นทางเดียวกันกับทางเข๎าวัดพระธาตุลําปางหลวง แล๎วมี
ทางแยกในหมูํบ๎านไหลํหิน) 
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๔.๗.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดไหล่หิน 
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 4.8 วัดพระธาตุล าปางหลวง 
  ๔.๘.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  ในสมัยพุทธการ พระพุทธเจ๎าพร๎อมด๎วยพระเถระสามองค๑ได๎เสด็จจาริกไปตาม
บ๎านเมืองตํางๆ จนถึงบ๎านลัมภะการีวัน หรือ บางฉบับเรียกบ๎านลัมพกลานะ (บ๎านลําปางหลวง) 
พระพุทธเจ๎าได๎ประทับเหนือดอยมํอนน๎อย มีชาวลัวะคนหนึ่ง ชื่อ ลัวะอ๎ายกอน เกิดความเลื่อมใส ได๎
นําน้ําผึ้งบรรจุกระบอกไม๎ปูางมะพร๎าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ๎า พระพุทธองค๑ได๎ฉันน้ําผึ้งแล๎ว
ทิ้งกระบอกไม๎ปูางไปทางทิศเหนือ แล๎วทรงพยากรณ๑วํา สถานที่แหํงนี้ตํอไปจะมีชื่อวํา ลัมพกัปปะนคร 
แล๎วได๎ทรงลูบพระเศียรได๎พระเกศามาหนึ่งเส๎น มอบให๎แกํลัวะอ๎ายกอนผู๎นั้น ลัวะอ๎ายกอนได๎นําพระ
เกศานั้น บรรจุในผอบทองคํา และใสํลงในอุโมงค๑พร๎อมกับถวาย แก๎ว แหวน เงิน ทอง เป็นเครื่องบูชา 
แล๎วแตํงยนต๑ผัด (ยนต๑หมุน) รักษาไว๎ และถมดินให๎เรียบเสมอกัน แล๎วกํอเป็นพระเจดีย๑สูงเจ็ดศอก
เหนืออุโมงค๑ และเป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองลําปางมาแตํโบราณ ตามตํานานกลําววํา สมัยพระนางจามเทวี 
ในราวพุทธศตวรรษที่  20 ตอนปลายเป็นวัดไม๎ที่สมบูรณ๑ที่สุดแหํงหนึ่งของไทย งดงามด๎วย
สถาป๓ตยกรรมเกําแกํมากมาย ได๎แกํ พระธาตุลําปางหลวง, วิหารหลวง, วิหารพระพุทธ, ซุ๎มพระบาท, 
กุฏิพระแก๎ว, วิหารพระเจ๎าศิลา และพิพิธภัณฑ๑   
  เมื่อปี พ.ศ. 2275 นครลําปางวํางจากผู๎ครองนคร และเกิดความวุํนวายขึ้น สมัยนั้น
พมําเรืองอํานาจได๎แผํอิทธิพลปกครองอาณาจักรล๎านนาไว๎ได๎ทั้งหมด พมําได๎ยึดครองนครเชียงใหมํ 
ลําพูน โดยแตํงตั้งเจ๎าผู๎ครองนครอยูํภายใต๎การปกครองของกษัตริย๑พมํา ท๎าวมหายศ เจ๎าผู๎ครองนคร
ลําพูนได๎ยกกําลังมายึดนครลําปาง โดยได๎มาตั้งคํายอยูํภายในวัดพระธาตุลําปางหลวง ครั้งนั้น หนาน
ทิพย๑ช๎าง ชาวบ๎านปงยางคก (ป๓จจุบันอยูํอําเภอห๎างฉัตร) วีรบุรุษของชาวลําปาง ได๎รวบรวมพลทําการ
ตํอสู๎ทัพ เจ๎ามหายศ โดยลอบเข๎ามาในวัด และใช๎ปืนยิงท๎าวมหายศตาย แล๎วตีทัพลําพูนแตกพํายไป 
ป๓จจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยูํบนรั้วทองเหลืองที่ล๎อมองค๑พระธาตุเจดีย๑ ตํอมาหนานทิพย๑ช๎างได๎รับ
สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ๎าทิพย๑จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม เจ๎าผู๎ครองนครลําปาง และเป็นต๎นตระกูล ณ 
ลําปาง เจ๎าเจ็ดตน ณ เชียงใหมํ ณ ลําพูน ในสมัยตํอมาก็ได๎มีกษัตริย๑เจ๎าผู๎ครองนครลําปางอีกหลาย
พระองค๑ มากํอสร๎างและบูรณะซํอมแซม จนกระท่ังเป็นวัดที่มีความงามอยํางที่เป็นอยูํในป๓จจุบัน 
 
  ๔.๘.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว  
    - ตามถนนหมายเลข 1 เบี่ยงออกซ๎ายแล๎วขับไปตามถนนไป ตรง
ไป 850 ม.  
    - เลี้ยวซ๎ายเข๎าสูํ ถนนหมายเลข 1034 ตรงไป 750 ม.  
    - เลี้ยวขวาที่ ถนนหมายเลข 5006 ตรงไป 
    - ขับตํอไปยังถนนหมายเลข 1034 ตรงไป 1.9 กม. 
    - เลี้ยวซ๎ายเข๎าสูํ ถนน ลําปางหลวง ตรงไป 1.1 กม.   
    - วัดพระธาตุลําปางหลวงจะอยูํทางซ๎ายมือ 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสามารถใช๎บริการรถสองแถวสีฟูาที่

ถนนรอบเวียงใกล๎ตลาดออมสิน 
 

๔.๘.3 ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุล าปางหลวง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๗๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุลําปางหลวง 

ภาพประกอบที่ ๔.๗๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุลําปางหลวง 



154 
 

 
 

 
 
 
 4.9 วัดปงยางคก 
  ๔.๙.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  วัดปงยางคก ตั้งอยูํที่ตําบลปงยางคก อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง เป็นวัดที่มีความ
เป็นมาเกําแกํมากแหํงหนึ่ง มีวิหารพระแมํเจ๎าจามเทวีซึ่งเป็นวิหารไม๎เกําแกํ ภายในประดิษฐานมณฑป
ปราสาทเกําที่มีตํานานสืบเนื่องมาตั้งแตํสมัยพระนางจามเทวี เมื่อ พ.ศ. 1253 เป็นวิหารไม๎ที่สวยงาม
เป็นแบบฉบับของลักษณะสถาป๓ตยกรรมสกุลชํางลําปาง มีลักษณะเป็นหลังคาสามชั้น เดิมเป็นแปูนไม๎
เกล็ดแตํได๎ผุกรํอนไปจึงได๎เปลี่ยนมามุงด๎วยดินขอเกล็ดไมํมีฝูาเพดาน โครงสร๎างของวิหารทั้งขื่อคาเสา
เขียนลายทองซึ่งตํางจากวิหารทั่ว ๆ ไปซึ่งเป็นภาพเขียนลายน้ําแต๎ม ภายในมีซุ๎มมณฑปพระประธาน
ซึ่งทางภาคเหนือเรียกวํา "โขงพระประธาน" ประกอบด๎วยซุ๎มขนาดเล็ก ฐานซุ๎มมณฑปเป็นฐานกํออิฐ
ทําลายปูนป๓้นยํอมุมไม๎สิบสองอยํางประณีตสวยงาม และในซุ๎มประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ
เพชร ผนังด๎านซ๎ายมือของมณฑปกํอสร๎างเป็นซุ๎มลายปูนป๓้น ภายในซุ๎มยังประดิษฐานรูปป๓้น
พระพุทธรูปปางประทานพรอยูํภายใน สํวนธรรมาสน๑ฐานกํอสร๎างเป็นด๎วยอิฐฉาบปูน ทําลวดลายปูน
ป๓้นติดกระเบื้องเคลือบดินเผาสีตําง ๆ ตกแตํงแบบชาวล๎านนา ซึ่งป๓จจุบันหลุดรํอนไปเกือบหมดแล๎ว 
ตัวธรรมาสน๑ทําด๎วยไม๎ลงรักปิดทองลวดลายเป็นรูปดอกไม๎ ภาพเขียนบนผนังด๎านหลังพระประธานซึ่ง
เป็นภาพต๎นศรีมหาโพธิ์สามต๎น มีเทวดาถือฉัตรและชํอดอกไม๎ประดับทั้งสองข๎างของพระประธานและ
ลายเขียนตามผนังเสาขื่อคานของวิหารทั้งหมด ภาพลายดอกไม๎หรือลายหม๎อดอกหรือภาพแจกัน
ดอกไม๎ตามคติพุทธเรียกอีกอยํางหนึ่งวําปูรณฆฎะหรือปูรณกลศ หมายถึงหม๎อน้ําที่มีน้ําเต็มเปี่ยม สํวน
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ไม๎เลื้อยนั้นหมายถึงความงอกงามของชีวิตและการสร๎างสรรค๑ ซึ่งแตํละภาพเขียนลวดลายดอกใบกิ่ง
ก๎านเป็นลวดลายตํางกันออกไป และถือวําเกําแกํที่สุดในภาคเหนือ ฝาผนังวิหารด๎านขวามือจะมีรอย
ดาบที่เกิดจากรอยดาบของการรบระหวํางหนานทิพย๑ช๎างกับท๎าวมหายศ 
 
  ๔.๙.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  การเดินทาง จากอําเภอเมืองเข๎าสูํถนนสายห๎างฉัตร-เกาะคา ประมาณ 5 กิโลเมตร 
มีทางแยกซ๎ายไปถึงวัดประมาณ 100 เมตร 
 
  ๔.๙.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดปงยางคก 
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 4.10 วัดปงสนุกเหนือ 
๔.๑๐.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดปงสนุก สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นในสมัยที่ เจ๎าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจาม

เทวีแหํงหริภุญไชย (ลําพูน) เมื่อ พ.ศ.1223 ชื่อเดิมของวัดปงสนุกมีถึง ๔ ชื่อในเวลาที่แตกตํางกัน 
ได๎แกํ วัดศรีจอมไคล, วัดเชียงภูมิ, วัดดอนแก๎ว, วัดพะยาว (พะเยา) พ.ศ. ๑๙๒๙ ในขณะนั้นใช๎ชื่อวํา 

ภาพประกอบที่ ๔.๘๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดปงยางคก 

ภาพประกอบที่ ๔.๘๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดปงยางคก 
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"วัดเชียงภูมิ”สําหรับชื่อปงสนุกเป็นชื่อลําสุดที่พบหลักฐาน อยํางน๎อยตั้งแตํ พ.ศ. ๒๓๕๒ เมือเกือบ 
๒๐๐ ปีที่ผํานมาชื่อวัดพะยาว (พะเยา) และวัดปงสนุกเป็นชื่อที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร๑การอพยพ
ผู๎คนในเหตุการณ๑ชํวงปี พ.ศ. ๒๓๔๖ ที่พญากาวิละได๎ยกทัพ เข๎าโจมตีเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่น
ของพมําและได๎กวาดต๎อนชาวเชียงแสน ซึ่งมีชาวบ๎านปงสนุกลงมาตั้งถ่ินฐานใหมํที่เมืองลําปาง รวมไป
ถึงมีการอพยพคนเมืองพะยาว (พะเยา) หนีศึกพมําลงมายังเมืองลําปางชาวปงสนุกเชียงแสนและชาว
พะเยาได๎ตั้งบ๎านเรือนอยูํริมฝ๓่งแมํน้ําวังแถบบริเวณวัด โดยนําชื่อหมูํบ๎านเดิมมาเรียกขานชุมชนแหํง
ใหมํ ตํอมาราว พ.ศ. ๒๓๘๖ เจ๎าหลวมหาวงศ๑ได๎ไปฟ้ืนฟูเมืองพะเยาขึ้นใหมํ ครูบาอินทจักรพระ
อุป๓ชฌาย๑ของครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนีและชาวพะยาว (พะเยา) อพยพกลับคืนสูํบ๎านเกิดคงเหลือ
เพียงพวกที่ไมํยอมกลับและมารวมอยูํกับชาวบ๎านปงสนุก ชื่อวัดและชื่อหมูํบ๎านจึงเหลือเพียงชื่อปง
สนุกตราบเทําทุกวันนี้ 

 
๔.๑๐.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
- มุํงหน๎าทางตะวันออก ไปตามถนนหมายเลข 1 เข๎าสูํถนนหมายเลข 

1037 
- เลี้ยวซ๎าย ที่ ทางแยก สนามบิน ตรงไป 750 ม. 
- ขับตํอไปยัง ถนน ไปรษณีย๑ ตรงไป 450 ม. 
- เลี้ยวขวา เข๎าสูํ ถนน ทิพย๑ช๎าง ตรงไป 93 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย เข๎าสูํ ถนนรัษฎา ตรงไป 400 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย เข๎าสูํ ถนน ปงสนุก ตรงไป 280 ม. 
- เลี้ยวขวา ตรงไป 48 ม. 
- เลี้ยวขวา ตรงไป 18 ม. 
- เลี้ยวซ๎าย ตรงไป 22 ม. 
- เลี้ยวขวา ตรงไป 15 ม. 
- วัดโปงสนุกจะอยูํทางซ๎ายมือ 
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๔.๑๐.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดปงสนุกเหนือ 
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๕. จังหวัดแพร่  
 ๕.๑ วัดพระธาตุช่อแฮ  

๕.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระธาตุชํอแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เกําแกํคูํบ๎านคูํเมืองจังหวัดแพรํ และเป็นวัดพระ

ธาตุประจําปีเกิดของผู๎ที่เกิดปีขาล ตามตํานานกลําววําสร๎างข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๑๘๗๙ - ๑๘๘๑ ในสมัยพระ
มหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระมหาอุปราชซึ่งครองกรุงศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) 
อยูํในครั้งนั้น โดยพระราชทานพระบรมสารีริกขธาตุแกํขุนลัวะอ๎ายก๏อม ให๎นํามาบรรจุไว๎ในฐานเจดีย๑ 
เมื่อขุนลัวะอ๎ายก๏อมมาถึงบริเวณดอยโกสิยธชัคคะ เห็นวําทําเลดีจึงสร๎างเจดีย๑ขึ้นและนําผอบพระบรม
สารีริกขธาตุบรรจุไว๎ในสิงห๑ทองคํา สร๎างแทํนที่ตั้งผอบด๎วยเงินและทองแล๎วตั้งสิงห๑ทองคําไว๎โดยโบก
ปูนทับอีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นก็จัดงานบําเพ็ญกุศลเฉลิมฉลอง ๗ วัน ๗ คืน พระธาตุชํอแฮเป็นเจดีย๑ที่
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ๎ายของพระพุทธเจ๎า เป็นเจดีย๑ทรงแปด
เหลี่ยม ยํอมุมไม๎สิบสอง ศิลปะเชียงแสน สูง ๓๓ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว๎างด๎านละ ๑๑ เมตร สร๎างด๎วย
อิฐโบกปูนหุ๎มด๎วยแผํนทองเหลืองลงรักปิดทอง สําหรับชื่อพระธาตุชํอแฮนั้น บ๎างวําได๎มาจากชื่อผ๎า
แพรชั้นดี ทอจากสิบสองป๓นนา และชาวบ๎านนํามาผูกบูชาพระธาตุ บ๎างก็วํามาจากผ๎าแพรที่ขุนลัวะ
อ๎ายก๏อมนํามาถวาย ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น ๙ ค่ํา- ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ (ประมาณ
เดือนมีนาคม) ของทุกปี  

 
๕.๑.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
ใช๎ถนนหมายเลข ๑๐๒๒ เริ่มตั้งแตํสี่แยกบ๎านทุํง อําเภอเมืองแพรํ ซึ่งเป็นสี่

แยกใจกลางเมืองแพรํ เข๎าสูํถนนชํอแฮ และขับตรงไปตามถนนชํอแฮ ผํานโรงพยาบาลแพรํ สนามบิน
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จังหวัดแพรํ หมูํบ๎านเหลํา หมูํบ๎านนาจักร หมูํบ๎านแต (กวีรัตน๑) หมูํบ๎านมุ๎ง วัดพระธาตุชํอแฮอยูํใน
บริเวณเขตเทศบาลตําบลชํอแฮ ด๎วยระยะทาง ๙ กิโลเมตร จากตัวเมืองจังหวัดแพรํ 
 

๕.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง 
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 ๕.๒ วัดพระบาทม่ิงเมือง  
๕.๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตั้งอยูํถนนเจริญเมือง อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ แตํ

เดิมเป็นวัดราษฎร๑ตํอมาในปี พ.ศ. 2498 ได๎รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกฐานะวัดพระ
บาทมิ่งเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดพระบาทมิ่งเมืองมาจากสองวัดรวมกัน 
ได๎แกํ วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง ตั้งอยูํหํางกันเพียงมีถนน กั้นเทํานั้น วัดพระบาทเป็นวัดของพระยา
อุปราชหรือเจ๎าหอหน๎า สํวนวัดมิ่งเมืองเป็นวัดของเจ๎าผู๎ครองนครแพรํ เมื่อเมืองนครแพรํถูกล๎มเลิก
ระบบเจ๎าผู๎ครองนคร วัดทั้งสองก็ถูกทอดทิ้งอยูํในสภาพทรุดโทรมมาก กระทั่งคณะกรมการจังหวัด
เห็นสมควรรวมสองวัดเข๎าด๎วยกัน ให๎ชื่อวํา วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธ
โกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคูํบ๎านคูํเมืองของจังหวัดแพรํ และยังมีพระเจดีย๑มิ่งเมือง ซึ่งเป็นเจดีย๑
เกําแกํมีรอย พระพุทธบาทจําลองอยูํภายใน นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารยาขอบอนุสรณ๑เพ่ือ
ระลึกถึง "ยาขอบ"หรือ นายโชติ แพรํพันธุ๑ นักเขียนผู๎ลํวงลับไปแล๎วซึ่งเป็นทายาทเจ๎านครเมืองแพรํ
องค๑สุดท๎าย 

 
๕.๒.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
เดินทางตามถนนเจริญเมืองเข๎าทางสี่แยกประตูชัย วัดจะอยูํทางซ๎ายมือของ

ถนน หํางจากประตูชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ประมาณ ๑๒๐ เมตร 
 

  ๕.๒.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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 ๕.๓ วัดสูงเม่น  
๕.๓.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดสูงเมํน เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุล้ําคําที่นําสนใจ ทั้งพระพุทธรูปแกะสลักด๎วยไม๎ 

พระพุทธรูปถอดชิ้นสํวนได๎ เจดีย๑วัดสูงเมํน พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและภาษาบาลี และคัมภีร๑ใบ
ลานที่สมบูรณ๑มากที่สุดในประเทศไทย ตามตํานานเลําวํา วัดสูงเมํน หรือ ชื่อในคัมภีร๑ธรรม ปรากฏชื่อ
วัดวํา “วัดสุ่งเม้นแก้วกว้าง” เคยมีพ้ืนที่กว๎างขวาง และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑ เจ๎าเมือง 
เจ๎าผู๎ครองนคร เจ๎าราชวงค๑ตําง ๆ ทั้งใน ล๎านนา และ ล๎านช๎าง ตํางเคยมานมัสการคัมภีร๑ธรรม
พระไตรปิฎก ณ วัดสูงเมํน วัดแหํงนี้ยังเคยเป็น ศูนย๑กลางในการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
เป็นแหลํงการศึกษาเลําเรียนที่ยิ่งใหญํของล๎านนา มีวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม ครูบาทั้งหลาย 
ตลอดถึงบัณฑิต นักปราชญ๑ ทั้งบรรพชิต และ คฤหัสถ๑ในล๎านนาหลายทําน ในอดีตล๎วนแล๎วแตํเคยมา
ศึกษา และ จารอักขระธรรมพระไตรปิฏก ณ สถานที่แหํงนี้ เพราะมีเจ๎าผู๎ครองนครแพรํ และศรัทธา
ประชาชนให๎การอุปถัมภ๑อยูํโดยตลอด และวัดสูงเมํนยังเป็นวัดที่เจ๎าเมืองแพรํ เจ๎าผู๎ครองนคร เจ๎าราช
วงค๑อาณาจักรล๎านนา และ ล๎านช๎าง ตํางให๎ความ เคารพนับถือ เป็นอยํางมาก เพราะเป็นแหลํงจัดเก็บ
คัมภีร๑ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผํานการทําสังคายนาเป็นจํานวนมาก จากพระมหาเถระผู๎เป็นสัพพัญ๒ูแตกฉานใน
พระไตรปิฏก และ วิป๓สสนาญาณระดับขั้นสูง ซึ่งมหาเถระดังกลําวคือ “ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหา
เถร” อดีตเจ๎าอาวาสวัดสูงเมํน จนมีตํานานปรากฏ ในธรรมกลําววํา วัดสูงเมํน คือ “วัดก๏กวัดเก๏าวัดตุ๏
เจ๎ามหาเถร”ภายในวัดประกอบด๎วยศาสนสถานหลายแหํง ทั้งพระอุโบสถอันเกําแกํศิลปะแบบล๎านนา 
สันนิฐานวํามีอายุไมํน๎อยกวํา ๒๐๐ ปี โครงสร๎างเป็นแบบทรงล๎านนาพ้ืนเมือง สํวนลวดลายล๎านนา
พ้ืนเมืองปนศิลปะพมํา มีเสาจํานวน ๑๖ ต๎น ลงรักสีดํา เขียว วาดลวดลายเถาวัลย๑สีทอง เสาแตํละต๎น
มีลวดลายที่แตกตํางกัน เพดานงดงามด๎วยลวดลายแบบพมํา หลังคามุงด๎วยกระเบื้องเคลือบดินเผา
หน๎าบันสลักเป็นรูปนาศีเกี้ยวนํามอง สําหรับพระประธานในพระอุโบสถ คือ หลวงพํอโต เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย สําหรับเจดีย๑วัดสูงเมํน เป็นเจดีย๑ทรงหกเหลี่ยมบรรจุพระบรมธาตุและ
สารีริกธาตุซึ่งครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร นํามาแตํประเทศพมํา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๓ หอ
พระไตรปิฎก เป็นตึกชั้นเดียว พ้ืนเทคอนกรีต หลังคามุงด๎วยกระเบื้องซีเมนต๑ มีรางน้ําล๎อมรอบเพ่ือ
ปูองกันมด ปลวก และแมลงตํางๆ ภายในบรรจุพระไตรปิฎกฉบับพ้ืนเมือง คัมภีร๑ธรรม และ
วรรณกรรมล๎านนาที่ครูบามหาเถรเจ๎านํามาไว๎ ถือวําเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวรรณกรรมภาษาล๎านนา
มากที่สุดใประเทศไทย ประเพณีสําคัญของวัดแหํงนี้คือ “ตากธรรม ตานข๎าวใหมํ หิงไฟพระเจ๎า” จัด
ขึ้นในเดือนมกราคม โดยตากธรรม คือการนําคัมภีร๑ธรรมใบลาน ที่เก็บรักษาไว๎ในหอไตร ออกมาตา
แดดเพ่ือไลํความชื้น การตานข๎าวใหมํ คือการทําบุญหลังฤดูการเก็บเก่ียว ด๎วยข๎าวที่เก็บเกี่ยวใหมํ และ
การหิงไฟพระเจ๎า เป็นความเชื่อท่ีมาจาก สภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นมากของภาคเหนือ จึงมีการหา
ไม๎ฟืนมาจุดเผาผิงให๎พระพุทธรูปคลายหนาว หากใครได๎กระทําเชํนนี้ก็นับวําจะได๎อานิสงส๑ผลบุญแรง
กล๎า 
 

๕.๓.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
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เดินทางจากถนนยันตรกิจโกศล หํางจากตัวเมืองแพรํ ๑๐ กิโลเมตร ใช๎ทาง
หลวงสาย ๑๐๑ วัดอยูํติดริมถนนใหญํ 
 
  ๕.๓.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดสูงเม่น 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๙๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดสูงเมํน 

ภาพประกอบที่ ๔.๙๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดสูงเมํน 
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ภาพประกอบที่ ๔.๙๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดสูงเมํน 
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ภาพประกอบที่ ๔.๙๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดสูงเมํน 

ภาพประกอบที่ ๔.๙๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดสูงเมํน 
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 ๕.๔ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
๕.๔.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีนั้น ออกจะเป็นเรื่องแปลก และนําอัศจรรย๑ หากใครได๎มา

เห็นวัดพระธาตุสุโทน ที่อ.เดํนชัย จ.แพรํ แล๎วมีคนบอกวําทั้งหมดท่ีเห็นนี้เป็นฝีมือของเจ๎าอาวาสที่อายุ
เพียง ๓๐ กวําปี ชื่อหลวงพํอมนตรี หรือที่ชาวบ๎านเรียกวําครูบาน๎อย บางคนบอกวําเป็นเรื่อง
เหลือเชื่อ วําเป็นไปได๎ยังไงที่อดีตของพระรูปนี้เป็นลูกชาวนาในพ้ืนที่ อ.เดํนชัย เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย 
และเรียนหนังสือแคํชั้นประถมปีที่ ๗ จากนั้นก็ต๎องออกด๎วยเหตุผลเพราะต๎องการบวช จนถึงปี ๒๕๒๑ 
(อายุ ๑๘) ก็เริ่มกํอสร๎างวัด จากนั้นอีก ๑๗ ปี ก็แล๎วเสร็จและกลายเป็นวัดที่สวยงามแหํงหนึ่งของ
ภาคเหนือ ชนิดที่ใครมาเห็นแล๎วอาจตื่นตะลึงกับความสวยงาม วําไมํเคยเห็นที่ใดจะอลังการเทําวัดนี้ 
วัดพระธาตุสุโทน ประกอบพิธีฝ๓งลูกนิมิตเมื่อปี ๒๕๔๐ โดยสมเด็จพระบรมฯ เสด็จแทนพระองค๑ เป็น
ที่ปลาบปลื้มให๎กับประชาชนชาวอําเภอเดํนชัย และชาวจังหวัดแพรํเป็นอยํางยิ่ง วัดพระธาตุสุโทน
มงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาป๓ตยกรรมล๎านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพํอมนตรีได๎
จําลองรูปแบบมาจากวัดสําคัญ ๆ ของภาคเหนือ และจากประเทศอ่ืนได๎แกํ พมํา จีน และลาว โดย
เลือกเอา จุดเดํนของแตํละแหํงมารวบรวมไว๎ที่วัดนี้ เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทําให๎มีลักษณะตํางจาก
วัดทั่วไป นอกจากจะนําเอาสุดยอดงานด๎านพุทธศิลป์ของล๎านนา ที่มีชื่อเสียงมารวมกันไว๎ที่เดียวแล๎ว 
ยังระดมชํางฝีมือชั้นยอดท่ีเรียกวํา"สลํา"ของภาคเหนือมารํวมกัน กํอสร๎างจนแล๎วเสร็จ โดยมีหลวงพํอ
มนตรีควบคุม ออกแบบ และลงมือกํอสร๎างด๎วยตัวเองในสํวนที่เป็นงานชิ้นสําคัญ ๆ บํอยครั้งที่มีผู๎พบ
เห็นหลวงพํอกําลังทํางานบนนั่งร๎านหลังคาโบสถ๑ หรือกําลังป๓้นโครงพระพุทธรูปกํอนที่จะให๎ชํางฝีมือ
ดําเนินการตํอ ความสามารถในงานพุทธศิลป์ ได๎รับการกลําวขานจากผู๎พบเห็นเป็นอันมาก แม๎แตํ
เจ๎าหน๎าที่จากกรมศิลปากรก็เคยมาเห็น และตํางทึ่งในฝีมือเป็นอันมาก โดยเฉพาะการเขียนลวดลาย
ตําง ๆ ไมํมีต๎นแบบ ไมํมีแบบรําง เมื่อจรดดินสอบนกระดาษก็วาดลายได๎ทันที ตํางกับหลักการรํางลาย
ไทยโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งหลวงพํอมนตรี ได๎นําเอาจุดเดํนของวัดหลายแหํงมาประยุกต๑ไว๎ที่วัดนี้ จากการได๎
ตระเวนตามวัดตําง ๆ ทางภาคเหนือและดินแดนล๎านนาในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เมืองเชียงตุง 
พมํา และจากประเทศลาว เพื่อศึกษารูปแบบของ ศิลปะล๎านนาที่บรรพบุรุษได๎สรรสร๎างไว๎ ทั้งงานป๓้น 
งานแกะสลัก รวมทั้ง จิตกรรมฝาผนัง พร๎อมกันนี้ก็ได๎เสาะหาชํางฝีมือเอกของล๎านนามารํวมงาน สร๎าง
วัดพระธาตุสุโทน บนที่ดิน ๒๕ ไรํ ของดอยมํอนทองที่ได๎รับการบริจาคจากชาวบ๎าน ซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่
ปลูกฝูายมากํอน สุดยอดของศิลปะล๎านนาจํานวนถึง ๑๑ แหํง ที่นํามาประยุกต๑สร๎างโบสถ๑วิหาร และ
สิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ ภายในวัดพระธาตุสุโทน ได๎แกํ ซุ๎มประตูด๎านหน๎าโบสถ๑ -จากวัดพระธาตุลําปาง
หลวง ซุ๎มประตูด๎านตะวันออก-จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซุ๎มประตูด๎านตะวันตก-จากวัดพระธาตุ
หลวงเวียงจันทร๑ซึ่งวัดนี้สร๎าง จากชํางฝีมือเชียงใหมํที่พระเจ๎าชัยเชษฐาธิราชแหํงลาวเป็นผู๎นําไปสร๎าง 
ฐานพระอุโบสถรูปซิกแซก-จากวังประทับพระยามังราย จ.เชียงราย ประตูและหน๎าตํางลวดลาย
แกะสลัก -จากวิหารลายคําวัดพระสิงห๑ เชียงใหมํ ป๓้นลมลวดลายเกําศิลปะทางเหนือ- จากวัดต๎นเกวน 
อ.สเมิง เชียงใหมํ นาค ๗ เศียร แบบขอม/ นางอัปสรปูนป๓้น-จากวัดเจ็ดยอด เชียงใหมํ หอไตร-จากวัด
พระสิงห๑ เชียงใหมํ หอระฆัง-จากวัดพระธาตุหริภูญชัย กุฏิหลังใหญํสร๎างจากไม๎สักทอง- บ๎านไทยสิบ
สองป๓นนาประเทศจีน และพระบรมธาตุ ๓๐ ทัส ศิลปะเชียงแสน-จากวัดพระธาตุนอ (หนํอ) ของพระ
ชนกพระเจ๎าเม็งรายมหาราช จากแคว๎นสิบสองป๓นนา สิ่งที่นําชมภายในวัด คือ ศาลาพิพิธภัณฑ๑สร๎าง

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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ด๎วยไม๎สักทองทั้งหลังรูปทรงล๎านนา ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุมีคําของหัวเมืองฝุายเหนือไว๎มากมาย 
เชํนพระพุทธรูปตําง ๆ เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล๎านนา อาวุธโบราณ รูปภาพเจ๎านายฝุายเหนือ และ
ภาพเหตุการณ๑ในอดีตตําง ๆ 

 
๕.๔.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   ใช๎ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ จากตัวอําเภอเมืองแพรํ ใช๎เวลาประมาณครึ่ง
ขั่วโมง ขับมาตามเส๎นทางจะพบวัดตั้งอยูํริมถนน 
 
  ๕.๔.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๙๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 

ภาพประกอบที่ ๔.๙๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 
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๖. จังหวัดน่าน  
 ๖.๑ วัดภูมินทร์  

๖.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดภูมินทร๑ (Wat Phumin) จังหวัดนําน เดิมชื่อวําวัด “พรหมมินทร๑” สร๎างใน พ.ศ. 

๒๑๓๙ โดยพระเจ๎าเจตบุตรพรหมมินทร๑ เจ๎าผู๎ครองนครนําน มีความโดดเดํนกวําวัดอ่ืนๆ ตรงที่เป็น
วัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย๑ประธานในอาคารเดียวกัน ซึ่งกรม
ศิลปากรสันนิษฐานวําเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแหํงแรกในประเทศไทย สําหรับอุโบสถทรงจตุรมุขนี้ 
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จะเห็นนาค ๒ ตัวเอาหลังหนุนบันไดไว๎ตามความเชื่อเกี่ยวกับนาคในพระพุทธศาสนาวํา  “เมื่อ
พระพุทธเจ๎าเสด็จลงจากสวรรค๑ชั้นดาวดึงส๑ พระองค๑ได๎เสด็จผํานบันไดแก๎วที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมี
พญานาค ๒ ตัวหนุนหลังเอาไว๎” โครงสร๎างของหลังคาถูกค้ําด๎วยเสาไม๎สัก ๑๒ ต๎น ลงรักปิดทอง
เคลือบเงาเป็นรูปดอกไม๎และช๎าง ใจกลางพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ๔ องค๑ 
ประทับนั่งบนฐานชุกชี ปางมารวิชัย ซึ่งพระกรรณ(หู) และพระนาสิก (จมูก) ของพระพุทธรูปได๎รับ
อิทธิพลจากศิลปะลาว หันพระพักตร๑ออกไปสูํประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏางค๑(หลัง) ของแตํละ
องค๑เข๎าหากันที่ตรงกลางของพระอุโบสถ อีกจุดหนึ่งที่นําใจและควรชี้ชวนกันไปชมคือ จิตรกรรมฝา
ผนังหรือ “ฮูบแต๎ม” ซึ่งได๎แบํงออกเป็น ๓ เรื่อง ได๎แกํ พุทธชาดก ตํานานพ้ืนบ๎าน และความเป็นอยูํ
ของชาวนํานในอดีต ตลอดผนังทั้ง ๔ ด๎าน วัดภูมินทร๑ได๎รับการบูรณะครั้งใหญํสมัยเจ๎าอนันตวรฤทธิ
เดช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ (ปลายสมัยรัชกาลที่ ๔) ใช๎เวลาซํอมนานถึง ๗ ปี ถ๎าพิจารณารายละเอียดของ
วิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่นําสนใจอยูํหลายภาพ เชํน ภาพของ “ปูุมําน ยํามําน” ซึ่งเป็น
คําเรียกผู๎ชายผู๎หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู๎ชายสักหมึก ผู๎หญิงแตํงกายไทลื้อ
อยํางเต็มยศ ภาพวาดของหนุํมสาวคูํนี้มีความประณีตมาก และได๎รับการยกยํองวําเป็นภาพที่งามเป็น
เยี่ยมของวัดภูมินทร๑ มีการใช๎สีแดง ฟูาดํา น้ําตาลเข๎มเป็นปื้นใหญํๆ คล๎ายภาพสมัยใหมํ วัดภูมินทร๑
ได๎รับเกียรติให๎ตีพิมพ๑ลงในธนบัตรที่ใช๎ในประเทศ สมัยรัชกาลที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๘๕) โดยการออกแบบ
ของพระอุโบสถ และพระวิหาร รวมอยูํในอาคารเดียวกันเป็นสถาป๓ตยกรรมที่งดงามและแปลกตาควร
คูํกับจังหวัดนําน 
 

๖.๑.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   จากทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ เข๎าสูํตัวเมืองนําน ตามถนนมหายศ เมื่อ
ผํานวัดสวนตาล แยกขวาเข๎าถนนผากอง ผําน เทศบาลเมืองนําน วัดภูมินทร๑อยูํทางด๎าน ขวามือ 
  
  ๖.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดภูมินทร์ 
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 ๖.๒ วัดหนองบัว  

๖.๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดหนองบัวเป็นวัดที่เกําแกํประจําหมูํบ๎านหนองบัว ต. ปุาคา อ. ทําวังผา จ. นํานอยูํ

ทํามกลางหมูํบ๎านไทยลื้ออัน สงบรํมเย็น วัดแหํงนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาป๓ตยกรรม และ
จิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองนําน วัดหนองบัวเป็น วัดชาวบ๎าน ลักษณะการตกแตํงภายในตัววิหารจึง
เรียบงํายกวํา ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าธรรมดา แตํกระนั้น วิหารวัดหนองบัว ก็เป็น
อาคารที่ทรงคุณคํา ในแงํสถาป๓ตยกรรมพ้ืนบ๎าน ที่สวยงาม และหาชมได๎ยาก จากคําบอกเลํา กลําววํา 
วัดนี้สร๎างขึ้น ในราว พ.ศ.๒๔๐๕ (สมัยรัชกาลที่ ๔) โดยทํานสุนันต๏ะ (ครูบาหลวง) เป็น หัวเรี่ยวหัว
แรง นําชาวบ๎าน สร๎างขึ้นเป็นวัดประจําหมูํบ๎านหนองบัว  สิ่งที่นําสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือ
จิตรกรรมฝาผนัง ที่ได๎สะท๎อนให๎เห็นสภาพความเป็นอยูํของผู๎คน ในสมัย นั้นได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะ
การแตํงกายของผู๎หญิงที่นุํงผ๎าซิ่นลายน้ําไหลหรือผ๎าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับวํามี คุณคําทางศิลปะและ 
ความสมบูรณ๑ของภาพใกล๎เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร๑ในเมืองนํานเชื่ อ กันวํา 
ภาพเขียนฝาผนังใน วัดหนองบัวแหํงนี้ เขียนขึ้นด๎วยชํางสกุลเมืองนํานผู๎เดียวกันกับ ผู๎เขียนภาพฝา
ผนัง ในวัดภูมินทร๑ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ๑เลําเรื่องหนึ่งในป๓ญญาสชาดก ซึ่งเป็นพระชาติหนึ่ง
ของพระพุทธเจ๎า สันนิษฐาน วําเขียนโดย “ทิดบัวผัน” ชํางเขียนลาวพวนที่บิดาของครูบาหลวงสุ ชื่อ
นายเทพ ซึ่งเป็นทหารของเจ๎าอนันตยศ (เจ๎าเมืองนํานระหวํางปี พ.ศ. ๒๓๙๕- ๒๔๓๔) ได๎นํามาจาก
เมืองพวน ในแคว๎นหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีนายเทพ และพระแสนพิจิตรเป็นผู๎ชํวยเขียนจน
เสร็จ และยังมีภาพของเรือกลไฟ และดาบปลายปืนซึ่งเริ่มเข๎ามาใน ประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๔
ถึงรัชกาลที่ ๕ ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแหํงนี้ได๎สะท๎อนให๎เห็นสภาพความ เป็นอยูํของผู๎คนในสมัย
นั้นได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะการแตํงกายของผู๎หญิงที่นุํงผ๎าซิ่นลายน้ํา ไหลหรือผ๎าซิ่นตีน จกที่สวยงาม 
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นับวํามีคุณคําทางศิลปะและความสมบูรณ๑ของภาพใกล๎เคียงกับภาพจิตรกรรม ฝาผนังของวัดภูมินทร๑ 
ใน เมืองนําน นอกจากภาพจิตรกรรมแล๎วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล๎านนาองค๑
เล็กอยูํหลายองค๑ และยังมีบุษบกสมัยล๎านนาอยูํด๎วย อกจากภาพจิตรกรรมแล๎วที่ฐานพระประธานยัง
ประดิษฐานพระพุทธรูปล๎านนาองค๑เล็กอยูํหลายองค๑ และยังมี บุษบก สมัยล๎านนาอยูํด๎วย นอกจากนี้
ด๎านหลังวัดหนองบัว ยังเป็นที่ตั้งของศูนย๑บริการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ซึ่งเป็นแหํงผลิตและขาย
ผ๎าซิ่น ทอมือ พ้ืนเมืองของชาวนําน รวมถึงแสดงข๎าวของเครื่องใช๎ของชาวบ๎านในชุมชนอีกด๎วย 

 
๖.๒.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
จาก รพ.ทําวังผา ใช๎ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ไปทางอําเภอเมือง กํอนถึง

สะพานข๎ามแมํน้ํานําน เลี้ยวขวาไป ประมาณ ๑ กม. แล๎วเลี้ยวขวาตรงทางแยกอีกครั้ง ตรงไป ๕๐๐ 
เมตร เลี้ยวซ๎ายสามแยกโรงบํม ข๎ามสะพาน แมํน้ํานํานตรงไปอีก ๓ กม. 

 
๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
นั่งรถสองแถวสายนําน-ป๓ว หรือรถบัสสายนําน-ปอน ลงที่ตลาดทําวังผา 

จากนั้นนั่งรถจักรยานยนต๑รับจ๎างตํอไป ยังวัดหนองบัว 
 

๖.๒.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดหนองบัว 
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 ๖.๓ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

๖.๓.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
สันนิษฐานวํามี อายุราว ๖๐๐ ปี พญาการเมืองโปรดให๎สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๑ 

เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได๎มาจาก กรุงสุโขทัย องค๑พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูํบน
ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว๎างด๎านละ ๒๒.๕ เมตร บุด๎วยทอง เหลืองหมดทั้งองค๑ เป็นโบราณสถาน ที่
งดงามที่สุดแหํงหนึ่งของล๎านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแชํแห๎ง ระหวํางวันขึ้น ๑๑ ค่ํา 
ถึง ๑๕ ค่ําเดือน ๖ ทางเหนือ ซึ่งจะอยูํราวปลายเดือนกุมภาพันธ๑หรือต๎นเดือนมีนาคมของทุกปี พระ
บรมธาตุแชํแห๎งปูชนียสถานที่สําคัญของเมืองนําน มีอายุกวํา ๖๐๐ ปี ตามพงศาวดาเมืองนํานกลําววํา
พญาการเมืองโปรดเกล๎าให๎ สร๎างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได๎มาจากเมืองสุโขทัยระหวํางปี 
พ.ศ.๑๘๙๑-๑๙๐๑ สถาป๓ตยกรรมด๎านโบสถ๑ของวัดพระธาตุแชํแห๎ง ที่สําคัญและแสดงให๎เห็นถึง
แบบอยํางสถาป๓ตยกรรมและศิลปกรรมสกุลชํางนําน ศิลปะ การกํอสร๎าง ที่ได๎รับอิทธิพล การกํอสร๎าง
มาจากเจดีย๑พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค๑พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค๑ 
ด๎วยทองจังโกในสํวน ของทางเดิน ขึ้นสูํงองค๑พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน๎าบันเหนือประตู
ทางเข๎าลักษณะของการป๓้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ๑เฉพาะของ ชํางฝีมือและของ 
ศิลปะ ของจังหวัดนํานโดยแท๎จริง ชาวเมืองล๎านนามีความเชื่อกัน วําการ ได๎เดินทางไปสักการบูชา
กราบไหว๎นมัสการองค๑พระธาตุแซํแห๎ง หรือชาวล๎านนาจะเรียกกันวํา การชูธาตุ แล๎วนั้นจะทําได๎รับ 
อานิสงค๑อยํางแรงกล๎า ทําให๎ชีวิตอยูํดี มีสุข ปราศจากโรคภัยตํางๆ มาเบียดเบี ยน หน๎าที่การงาน
เจริญก๎าวหน๎า เป็นต๎น ภายในวัดมีสิ่งที่นําสนใจ ได๎แกํ วิหารหลวง วิหารพระเจ๎าทันใจ เจดีย๑วัดพระ
ธาตุแชํแห๎ง วิหารพุทธไสยาศน๑ บันไดนาค 
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๖.๓.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   จากตั ว เมืองข๎ ามสะพานแมํน้ํ านํ าน  ไปตามทางหลวงหมายเลข 
๑๑๖๘  สายนําน-แมํจริม ประมาณ ๓ กิโลเมตร 
 
  ๖.๓.๓. ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุแช่แห้ง 
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 ๖.๔ วัดมิ่งเมือง 

๖.๔.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดมิ่งเมืองเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดนําน เดิมเป็นวัดร๎าง มีเสาหลัก

เมืองที่เป็นทํอนซุงขนาดใหญํสองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี ๒๔๐๐ เจ๎าอนันตวรฤทธิเดช เจ๎า
ครองนครนํานสถาปนาวัด ใหมํ ตั้งชื่อวํา วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองวํา เสามิ่งเมือง ตํอมา
ปี ๒๕๒๗ ได๎มีการรื้อถอนและสร๎างอุโบสถหลังใหมํเป็น แบบล๎านนารํวมสมัยแบบในป๓จจุบัน ลักษณะ
เดํนคือ ลายปูนป๓้นที่ผนังด๎านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูล
ชํางเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให๎เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองนําน ฝีมือชํางท๎องถิ่นยุคป๓จจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยูํ
ในศาลาจตุรมุข ด๎านหน๎าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ ๓ เมตร ฐานประดับด๎วยไม๎แกะ
ลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร๑มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  เสา
หลักเมืองนําน ซึ่งแตํเดิมเรียกวํา “เสามิ่งเมือง” เดิมเป็น ไม๎สักทองขนาดใหญํ มีเส๎นผํานศูนย๑กลาง
ประมาณ ๓ ฟุต สูง ประมาณ ๓ เมตร ลักษณะเป็นเสาทรงกลมสํวนหัวเสาเกลาเป็น ดอกบัวตูมฝ๓งไว๎
กับพ้ืนที่ดินโดยตรง ไมํมีศาลหรืออาคารครอบ แตํอยํางใด สันนิษฐานวําอาจจะสร๎างขึ้นในสมัยเจ๎า
อัตถวรป๓ญโญ เป็นเจ๎าผู๎ครองนครนําน เหตุเพราะแตํกํอนมานั้นเมืองนํานไมํมีคติการสร๎าง เสาหลัก
เมือง 

๖.๔.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   จากตัวเมืองนํานมายังถนนสุริยพงศ๑ จะเห็นวัดตั้งอยูํริมถนนไมํไกลจากวัด
ภูมินทร๑ 
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  ๖.๔.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดม่ิงเมือง 
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๗. จังหวัดพะเยา  
 ๗.๑ วัดศรีโคมค า  

๗.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดศรีโคมคํา ตั้งอยูํริมกว๏านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองพะเยา 

สร๎างราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ประดิษฐาน พระเจ๎าตนหลวง พระพุทธรูปใหญํที่สุด และเกําแกํที่สุดใน
แผํนดินล๎านนา"วัดศรีโคมคํา"เป็นชื่อทีใช๎ ทางราชการแตํชาวบ๎านโดยทั่วไป ยังคงเรียกตามชื่อเดิม
วํา วัดพระเจ๎าตนหลวง หรือวัดทุํงเอ้ียงเนื่องจาก มีพระพุทธรูปขนาดใหญํ เป็นประธานของวัด ที่มี
ประวัติความ เป็นปรากฎ ตามตํานาน เกี่ยวข๎องกับการเสด็จ มาของพระพุทธเจ๎ารวมถึงการแสดง 
พุทธทํานายเกี่ยวกับการสร๎างพระเจ๎าตนหลวง ในบริเวณที่เป็นหนองเอ้ียง สันนิษฐานวําวัดศรีโคมคํา
สร๎างราว พ.ศ. ๒๐๖๗ ภายหลังจากที่มีการสร๎างพระพุทธรูป ขนาดใหญํ ซึ่งป๓จจุบันเรียกติดปาก กัน
วํา "พระเจ๎าตนหลวง"สําหรับพระเจ๎าตนหลวงองค๑นี้ เป็นพระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัยหน๎าตักกว๎าง 
๑๔x๑๖ เมตร ป๓จจุบันประดิษฐานเป็น พระประธานในวิหารหลวง สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นราวปีพ.ศ. 
๒๐๓๔ ในสมัยพระยาเมืองยี่ครองเมืองพะเยา (สมัยพระยอดเชียงราย กษัตริย๑ลําดับที่ ๑๓ แหํงราช
วงค๑มังรายของเชียงใหมํ) ตํอมาในสมัยพระยาอุปราชเจ๎าบุรีย๑รัตน๑ได๎ทําการ กํอสร๎างพระวิหาร ,
เสนาสนะตํางๆและลําดับตํอมาก็ได๎ตั้งเป็น วัดขึ้นในสมัยของพระยาตู๎ ครองเมืองพะเยา ชาวพะเยาถือ
เป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมือง เดือนหกของทุกปีจะมีงานนมัสการพระเจ๎าตนหลวง 
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๗.๑.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   เดินทางจากเขตเทศบาลเมืองพะเยา  ไปบนถนนพหลโยธิน หํางจากตัว
เมืองไปทางเหนือประมาณ  ๑ ก.ม. 
   
  ๗.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดศรีโคมค า 
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 ๗.๒ วัดพระธาตุจอมทอง  

๗.๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระธาตุจอมทอง  ตั ้ง อยู ํบน เน ิน เ ขาทางทิศ เหนือของว ัดศร ีโ คมคํา 

ประชาชนสามารถขึ้นไปมนัสการพระธาตุได๎สามเส๎นทาง คือ เดินขึ้นบันไดนาคด๎านทิศใต๎ 
และขับรถขึ้นเวียนได๎ทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลังของวัด พระธาตุเจดีย๑ตั้งอยูํบนฐานสี่เหลี่ยม 
๑ ชั้น ตํอด๎วยฐานเขียงยํอมุม ๓ ชั้น และเป็นฐานป๓ทม๑ยํอมุมตํอด๎วยฐานวงกลม ๓ ชั้น ตํอ
ขึ้นเป็นชั้นมาลัยเถาทรงกลม ๓ ชั้นรองรับองค๑ระฆัง สํวนบัลลังก๑นั ้นมียํอมุม สํวนปล๎อง
ไฉนนั้นมีปูนป๓ ้นบัว ๒ ชั้นประดับอยูํที ่ฐานและยอดของปล๎องไฉน ตํอขึ้นไปเป็นปลียอด
และฉัตร เชื ่อกันวํา เป็นพระเจดีย๑ที ่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุ ทธเจ๎า ถือเป็นปูชนีย
สถานและโบราณสถานที่สําคัญคูํบ๎านคูํ เมืองพะเยามาตั้งแตํโบราณ กว๎าง ๒๐ เมตร สูง 
๓๐ รูปลักษณะขององค๑เจดีย๑เป็นทรงเดียวกันกับเจดีย๑พระธาตุจอมทอง อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหมํ และวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน ซึ่งศิลปะรูปทรงแบบนี้เป็นที่นิย ม
ของชํางสกุล ครูบาเจ๎าศรีวิชัย นักบุญแหํงล๎านนาไทยที่เคยมาเป็นประธานบูรณะพระธาตุ
ดังกลํา ว  ด๎านหน๎า เป็นพระวิหารขนาดกว๎า ง  ๘  เมตร  ยาวประมาณ ๒๐ เมตร  ผนัง
ด๎านข๎างโลํงเรียบ ไมํมีประตู หน๎าตําง ภายในมีพระพุทธรูปหินทราย ตั้งอยูํบนฐานชุกชี
เป็นพระประธาน และมีพระหินทรายขนาดกลางอีกหลายองค๑ประทับเรียงราย รอบ ๆ 
บริเวณพระธาตุและพระวิหารซึ่งเป็นเขตพุทธาวาส ล๎อมรอบด๎วยศาลาราย เคยเป็นที่จํา
วัด เจริญสมาธิภาวนาของครูบาเจ๎าศรีวิชัย คราวมาเป็นประธานบูรณะพระวิหารวัดพระ
เจ๎าตนหลวง วัดจอมทองเป็นพระเจดีย๑ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า และเป็นปู
ชนียสถานและโบราณสถานที่สําคัญคูํบ๎านคูํ เมืองพะเยามาตั้งแตํโบราณ  พระธาตุจอมทอง 
พระธาตุเจดีย๑ตั ้งอยูํบนฐานสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ตํอด๎วยฐานเขียงยํอมุม ๓ ชั้น และเป็นฐาน
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ป๓ทม๑ยํอมุมตํอด๎วยฐานวงกลม ๓ ชั้น ตํอขึ้นเป็นชั้นมาลัยเถาทรงกลม ๓ ชั้นรองรับองค๑
ระฆัง สํวนบัลลังก๑นั ้นมียํอมุม สํวนปล๎องไฉนนั้นมีปูนป๓้นบัว ๒ ชั้นประดับอยูํที ่ฐานและ
ยอดของปล๎องไฉน ตํอขึ้นไปเป็นปลียอดและฉัตร องค๑เจดีย๑กว๎าง ๒๐ เมตร สูง ๓๐ เป็น
ทรงเดียวกันกับเจดีย๑พระธาตุจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเ ชียงใหมํ และวัดพระธาตุ
หริภุญชัย จังหวัดลําพูน ซึ่งศิลปะรูปทรงแบบนี้เป็นที่นิยมของชํางสกุล ครูบาเจ๎าศรีวิชัย 
นักบุญแหํงล๎านนาไทยที่ เคยมาเป็นประธานบูรณะพระธาตุ   

 
๗.๒.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   เดินทางจากสี่แยกประตูชัย ทางหลวงหมายเลข ๑ มุํงหน๎าสูํ อําเภอ
แมํใจ ๒.๕ กิโลเมตร มีแยกซ๎ายมือผํานหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติไป ๓๐๐ เมตร 
วัดตั้งอยูํฝ๓่งขวาของถนน  
 
  ๗.๒.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุจอมทอง 
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 ๗.๓ วัดอนาลโย 
๗.๓.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดอนาลโย ตั้งอยูํบนดอยบุษราคัม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบงดงามทํามกลาง

ธรรมชาติสร๎างขึ้นด๎วยแรงศรัทธาของผู๎เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและวัตรปฏิบัติของพระป๓ญญา
พิศาลเถร (หลวงพํอไพบูลย๑ สุมังคโล) โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดอนาลโยที่เห็นเดํนชัดเมื่อเวลา
เดินทางมาที่นี่ก็คือ ซุ๎มประตูที่ทําด๎วยหินทรายและปูนป๓้นดินขาว มีลักษณะรูปทรงศิลปแบบล๎านนา
บริเวณทางเดินปูด๎วยหินทรายประมาณ ๒๐๐ ขั้น เมื่อเดินขึ้นไปถึงด๎านบนจะพบกับซุ๎มประตูอิฐ หอ
พระพุทธชินราช พระพุทธเมตตานภาวิสุทธิมงคล รัตนเจดีย๑บริวาร ๕ องค๑ เมื่อเดินเข๎าไปจะพบพระ
อุโบสถที่สวยงามด๎วยปูนป๓้นเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน ใกล๎กันเป็นซุ๎มประตูมังกรซึ่งแบํงเขตระหวําง
สงฆ๑กับฆราวาส ในบริเวณเขตสังฆาวาสจะมีหอประดิษฐานพระเกํา ซึ่งภายในจะมีพระแก๎วมรกต พระ
บุษราคัม พระพุทธรูปทองประดับเพชร พระพุทธรูปทองคําหนัก ๒๗๓ บาทและพระพุทธรูปที่มีคํา
มากมายประดิษฐานอยูํ นอกจากนั้นในบริเวณวัดอนาลโยยังประดิษฐานเจดีย๑พุทธคยา ที่ยํอสํวนมา
จากของจริงที่ประเทศอินเดีย เจดีย๑องค๑นี้มีความสูง ๒๕ เมตร มีต๎นโพธิ์ตรัสรู๎อยูํด๎านหลัง ประกอบกับ
เมืองพะเยามีแมํน้ําอิงซึ่งไหลขึ้นไปทางเหนือคล๎ายดังกับแมํน้ําเนรัญชราในประเทศอินเดีย เหมือนกับ
สถานที่ตรัสรู๎จริงในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ภายในวัดประกอบด๎วยพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย
ลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางตําง ๆ อีกหลายองค๑ อาทิ พระพุทธไสยาสน๑ พระพุทธรูป
ปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร๎างด๎วยความประณีตสวยงามแบบศิลปะไทย องค๑รัตนเจดีย๑เป็น
ศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เก๐งจีนประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิม หอพระแก๎วมรกตจําลองทําด๎วยทองคํา 

 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุจอมทอง 
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๗.๓.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   เดินทางจากตัวเมืองไปเส๎นทางพะเยา -เชียงราย กิโลเมตรที่  ๗๔๓ 
ประมาณ ๗ กม.แยกซ๎ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗ ประมาณ ๙ กิโลเมตร 

 
  ๗.๓.๓. ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดอนาลโย 
 

 
 
 

 

 
 

 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดอนาลโย 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดอนาลโย 
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 ๗.๔ เตาเผาโบราณเวียงบัว ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
  ๗.๔.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  เมืองโบราณเวียงบัว  เป็นแหลํงโบราณคดี ค๎นพบเตาเผาโบราณ ซึ่งมีอายุกวํา ๗๐๐ 
ปี ซึ่งเป็นเตาเผาโบราณที่เกําแกํที่สุดในล๎านนา ค๎นพบเตาเผาและเศษเครื่องจานชามอยูํตามที่ลาดเนิน 
ตามริมลําน้ําห๎วยแมํต๋ํา ตามไรํนา และสวนของชาวบ๎าน เตาเผาที่พบนั้นอยูํในกลุํมของเตาเก๏ามะเฟือง 

เตาเก๏ามะเฟืองที่พบ มีความยาว ๕.๑๕ เมตร กว๎าง ๑.๙๐-๒.๐๐ เมตร ปลํองสูง 
๑.๖๕ เมตร ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางปลํอง ๑.๖๕ เมตร ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางปลํอง ๔๐-๔๕ ซม. 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดอนาลโย 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดอนาลโย 
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พ้ืนเตาเป็นดินอัดเรียบและยาทับด๎วยดินเหนียวมีกําแพงกันไฟสูง ๓๕ ซม. ห๎องภาชนะยาว ๒.๔๕ 
เมตร 

การขุดพบหลักฐานการผลิตเครื่องจานชามเนื้อแกรํงชนิดเคลือบ อยูํประมาณปีพ.ศ.
๑๘๒๓-๑๘๔๓ ในสมัยพระยางําเมือง แหํงเมืองพะเยา พบลวดลายภูมิจักรวาลที่เป็นอัตลักษณ๑ของ
เครื่องจานชามที่เวียงบัวหลายแบบ มีเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนเฉพาะตัวคือ การกดทับลายด๎วยดวงตรา 
การพิมพ๑กดลาย การขูดเส๎น ขูดสี เซาะรํอง แกะสลักลายเป็นรูปตํางๆ สํวนใหญํจะตกแตํงลวดลาย
ตรงกลางชามด๎านใน 

หลักฐานโบราณวัตถุที่พบในการขุดค๎นเตาเก๏ามะเฟือง ทั้งหมดเป็นเครื่องป๓้นดินเผา 
ที่สําคัญม ี๔ กลุํม 

๑. ภาชนะประเภทจานชาม 
๒. ภาชนะประเภทไห 
๓. กี๋แผํนกลมแบบสําหรับทําลวดลาย 
๔. ตราประทับสําหรับทําลวดลาย 
เครื่องป๓้นดินเผาที่ค๎นพบในกลุํมเตาเก๏ามะเฟือง เป็นเครื่องจานชามชนิดเนื้อแกรํง 

เคลือบผิวอยํางสวยงาม สํวนใหญํเคลือบผิวเฉพาะด๎านใน ไมํทาดินรองพ้ืนสีขาวที่ด๎านนอก มีการ
เคลือบและเผาซ้ํา ทําให๎จานชามเนื้อแกรํงยิ่งขึ้น สีที่เคลือบสํวนมากเป็นโทนสีเขียว เชํน สีเขียวอํอน 
สีเขียวแกมเหลือง และสีขาวนวล เนื้อดินที่ใช๎ในการป๓้นสํวนมากเป็นเนื้อดินสีดํา และมีเนื้อดินละเอียด
สีขาว และสีขาวนวลปะปนอยูํด๎วย แตํมีจํานวนน๎อย 
 

๗.๔.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
แหลํงเตาเวียงบัวอยูํที่บ๎านเวียงบัว หมูํที่ ๗ ตําบลแมํกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

อยูํหํางจากกว๏านพะเยาไปทางทิศใต๎ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และอยูํตรงข๎ามกับที่ ตั้งมหาวิทยาลัย
นเรศวรพะเยา 
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๗.๔.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในเตาเผาเวียงบัว 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในเตาเผาเวียงบัว 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในเตาเผาเวียงบัว 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในเตาเผาเวียงบัว 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๒๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในเตาเผาเวียงบัว 
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๘. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ๘.๑ วัดพระธาตุกองมู  

๘.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดพระธาตุกองมู เดิมมีชื่อเรียกวํา วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคูํบ๎านคูํเมืองที่

สําคัญ ประกอบด๎วยพระธาตุเจดีย๑ที่สวยงาม ๒ องค๑ พระเจดีย๑องค๑ใหญํ จากวัดสามารถมองเห็นภูมิ
ประเทศและสภาพตัวเมืองแมํฮํองสอนได๎อยํางชัดเจนและสวยงามมาก ถือเป็นสัญลักษณ๑ของจังหวัด

ภาพประกอบที่ ๔.๑๓๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในเตาเผาเวียงบัว 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๓๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในเตาเผาเวียงบัว 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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แมํฮํองสอนที่ทุกคนต๎องแวะเวียนไปเยี่ยมชมและสักการะคือพระธาตุแหํงนี้นั่นเอง ที่นี่ถือเป็นวัด
ศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองของชาวจังหวัดแมํฮํองสอนมาช๎านาน เดิมทีวัดแหํงนี้มีชื่อเรียกวํา วัดปลายดอย 
ประกอบด๎วยพระธาตุเจดีย๑ที่สวยงาม ๒ องค๑ พระเจดีย๑องค๑ใหญํสร๎างโดยจองตํองสูํ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ 
เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนํามาจากประเทศพมํา สํวนพระธาตุเจดีย๑องค๑เล็ก
สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ๎าเมืองแมํฮํองสอนคนแรก และจากวัดพระธาตุ
ดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแมํฮํองสอนได๎อยํางสวยงามชัดเจน 
นอกจากนี้บริเวณวัดยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสําคัญประจําปีหลายงานของจังหวัด เชํน ปีใหมํ วัน
สงกรานต๑ และวันออกพรรษาที่จะมีการตักบาตรดาวดึงส๑ อันเป็นประเพณีที่นําสนใจของแมํฮํองสอน 
สิ่งที่นําชมคือ พระธาตุเจดีย๑องค๑ใหญํ ของวัดพระธาตุดอยกองมู สร๎างโดยพํอค๎าชาวไทใหญํชื่อ "จอง
ตํองสูํ" เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ ลักษณะเป็นเจดีย๑ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลายปูนป๓้น มีฐานแปด
เหลี่ยมซ๎อนสามชั้น บริเวณฐานด๎านลํางประดับด๎วยซุ๎มพระตามทิศทั้งแปด พระธาตุเจดีย๑องค๑เล็ก ของ
วัดพระธาตุดอยกองมูสร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ โดย "พญาสิงหนาทราชา" เจ๎าผู๎ครอง แมํฮํองสอนคนแรก
เพ่ือเป็นที่ระลึกในการขึ้นครองแมํฮํองสอน และเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่ง
นํามาจากพมํา โดยเจดีย๑องค๑นี้มีลักษณะเป็นเจดีย๑ทรงเครื่องแบบมอญ มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ๎อนสาม
ชั้น ตรงมุมท้ังสี่ของฐานมีปูนป๓้นรูปสิงห๑ประดับอยูํ บริเวณฐานด๎านลํางประดับด๎วยซุ๎มพระแบบศิลปะ
มอญ ซุ๎มประธานมีหลังคาประดับเรือนยอดสามยอด แตํละยอดเป็นทรงปราสาทซ๎อนสามชั้น ประดับ
ลวดลายปูนป๓้นสวยงาม วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู อยูํติดกับพระธาตุเจดีย๑องค๑ใหญํซึ่งสร๎างขึ้นพร๎อม
กัน วิหารหลังนี้มีลักษณะเป็นอาคารเปิดโลํง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า หลังคาซ๎อนสามชั้น มุงด๎วย
กระเบื้องไม๎และตกแตํงโลหะ ฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญํ 

 
๘.๑.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยูํบนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
แมํฮํองสอน เดินทางโดยแยกจากทาง หลวงสาย ๑๐๘ ตรงบริเวณอนุสาวรีย๑พระยาสิงหนาทราชาขึ้น
ไปทางซ๎ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีก ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัด 
   ๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร 
   สามารถเหมารถตุ๏กๆหรือสองแถวในเมืองเพ่ือขึ้นไปยังพระธาตุดอยกองมู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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๘.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดพระธาตุดอยกองมู 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

ภาพประกอบที่ ๔.๑๓๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุดอยกองมู 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๓๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในวัดพระธาตุดอยกองมู 



194 
 

 
 
 
 
 
 ๘.๒ วัดจองค า 

๘.๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
วัดจองคํา ตั้งอยูํบริเวณสวนสาธารณะหนองจองคํา เป็นวัดเกําแกํ สร๎างเมื่อ พ.ศ. 

๒๓๗๐ โดยชํางฝีมือชาวไทยใหญํเป็นศิลปะแบบไทยใหญํที่แปลกและงดงามมาก  เป็นวัดที่มี
ความสําคัญและเป็นสัญลักษณ๑ของเมืองแมํฮํองสอน และปรากฏบนภาพถํายทํองเที่ยวของจังหวัดอยูํ
บํอยครั้ง ทั้งวัดจองคําและวัดจองกลางซึ่งอยูํติดกันนั้นเป็นเสมือนสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของเมือง
ไทใหญํเพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแล๎ว วัดทั้งสองยังเป็นศูนย๑กลางของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และประเพณีของชาวแมํฮํองสอน พ้ืนที่ด๎านหน๎าของวัดซึ่งเป็นสวนสาธารณะหนองจองคํา 
ยังใช๎เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีตําง ๆ ในรอบปีอีกด๎วย สําหรับ วัดจองคํา หรือพระอาราม
หลวงวัดจองคํา ตั้งอยูํข๎าง"หนองจองคํา"สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๐ และเป็นวัดแรกของเมือง
แมํฮํองสอนที่มีความเกําแกํและสร๎างตามแบบอยํางศิลปะไทใหญํ โดยมีสิ่งที่นําสนใจภายในวัด
มากมาย ไฮไลท๑นําชม เจดีย๑วัดจองคําที่ชาวไทใหญํเรียกกันวํา "กองมู" เจดีย๑มีลักษณะคล๎ายมณีทบ 
โดยชํางฝีมือชาวไทใหญํรูปทรงจุฬามณี ความสูง ๓๒ ศอก ฐานสี่เหลี่ยมมีมุข ๔ ด๎าน พร๎อมสิงห๑ด๎าน
ละหนึ่งตัว ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด๎านละหนึ่งองค๑ และเริ่มสร๎างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ 
สร๎างแล๎วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยศรัทธาขุนเพียร (พํอเลี้ยงจองนุ) พิรุญกิจและแมํจอง
เฮือนคหบดี ชาวแมํฮํองสอนและในองค๑พระเจดีย๑ได๎บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว๎ เพ่ือเป็นสิริมงคลแกํ
ผู๎ที่มานมัสการองค๑พระเจดีย๑ อุโบสถ เป็นอาคารรูปทรงมณฑปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า กว๎าง ๖ เมตร ยาว 
๑๒ แมตร หลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กรูป พระเจดีย๑ ๕ ยอด ภายในเขียนภาพพุทธประวัติบนฝา
ผนัง บานประตู หน๎าตํางทําด๎วยไม๎แกะสลัก พระประธานในอุโบสถนี้ ทางวัดได๎ทําพิธีเททองหลํอขึ้น 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เบิกพระเนตรเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ วิหารหลวงพํอโต
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ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน คือ "หลวงพํอโต" สร๎างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยชํางชาวพมําเป็น
พระพุทธรูปขนาดใหญํ มีขนาดหน๎าตักกว๎าง ๔.๘๕ ม. จําลองมาจากพระศรีศากยมุนี (หลวงพํอโต) ที่
วัดสุทัศน๑เทพวราราม วิหารแหํงนี้มีลักษณะทางสถาป๓ตยกรรมแบบไทใหญํผสมฝรั่ง อาคารมีผังเป็นรูป
ตัวแอล ผนังกํออิฐถือปูน ประตู หน๎าตํางตอนบนโค๎ง ประดับลวดลายแบบสถาป๓ตยกรรมตะวันตก 
หลังคามุงสังกะสี เชิงชายมีลูกไม๎ฉลุแบบขนมป๓งขิง 

 
๘.2.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   วัดจองคําตั้งอยูํในตัวอําเภอเมืองแมํฮํองสอน หํางจากการทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ เขต ๑ ประมาณ ๕ กม.ไปทางทิศตะวันออก ทางถนนชํานาญสถิตย๑ 
หํางจากขุนลุมประพาสประมาณ ๑๐๐ เมตร 
 

๒) ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดจองค า 
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กลุ่มที่ 2 พื้นที่พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา  
 ๑. วัดและชุมชนบ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
 ๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  วัดทําข๎าม หรือ ชื่อเดิมวําวัดชัยชนะเป็นวัดของชุมชนบ๎านทําข๎ามใต๎ อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหมํ เป็นชุมชนเกําท่ีเพ่ิงย๎ายมาตั้งถิ่นฐานใหมํเมื่อครั้งแมํน้ําปิงถูกกั้นเป็นเขื่อนยันฮี ได๎รับ
การพัฒนาด๎วยการสร๎างสรรค๑ศิลปะเพ่ิออนุรักษ๑วัฒนธรรมมรดกชุมชนท๎องถิ่น โดยเริ่มจากการที่
ชุมชนต๎องการบูรณะวิหารให๎สวยงามด๎วยศิลปะ มีการบันทึกภาพประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชี วิต
ท๎องถิ่นของคนในลงบนกําแพงวัด จึงเป็นที่สะดุดตาในความแปลกใหมํที่แตกตํางจากภาพเขียนฝาผนัง
โบส๑วิหารหรือกําแพงวัดทั่วไปที่มักจะเป็นภาพจิตรกรรมไทยหรือพุทธประวัติ 
 
 ๑.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  ขับจาก ถนนหมายเลข 11, ถนนหมายเลข 1033, ถนนหมายเลข 116 และถนน
หมายเลข 108 ไปตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ 
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 ๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในวัดบ้านท่าข้าม  
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 ๒. วัดบ้านโป่งและบ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
  ๒.1 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ๑ดอยเวียง ดอยวง ตั้งอยูํที่ศูนย๑การเรียนรู๎บ๎านเหลําพัฒนา หมูํ 22 ต.ปุา
แดด อ.แมํสรวย จ.เชียงราย จัดตั้งขึ้นหลังจากท่ีมีการขุดพบเศษหม๎อไห ขวานหิน  จากดอยเวียง และ
ดอยวง ซึ่งเป็นแหลํงโบราณคดีท่ีตั้งอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติ อุทยานแหํงชาติดอยเวียงผา โดยมีการ
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ขุดค๎นพบเมื่อประมาณราวเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2553 ดร.พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (อบอํุน) ได๎
จัดตั้งโครงการวิจัยโบราณคดีชุมชนอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงรายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือ 
เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและสํารวจหลักฐานของแหลํงโบราณคดีในยุคกํอนประวัติศาสตร๑ และ
ยุคประวัติศาสตร๑ในเขตอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย โดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนทั้ง
ในด๎านการจัดการทรัพยากรชุมชนทางโบราณคดีและประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น และคณะทีมงานของ
ศาสตราจารย๑สายันต๑ ไพรชาญจิตร๑ แหํงภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและ สาขาการ
พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ จากการขุดสํารวจขุดค๎น สันนิษฐาน ทําให๎พบวํา ดอยเวียง – 
ดอยวง เป็นแหลํงโบราณคดีในยุคหินใหมํ (Neolithic หรือ New Stone Age) ซึ่งมีอายุอยูํในชํวง
ประมาณ 5,000 – 3,000 ปี โดยเป็นยุคที่มนุษย๑เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมที่เคยเป็นพรานปุา
ลําสัตว๑ เรํรํอนติดตามฝูงสัตว๑และอาศัยอยูํตามถ้ํา (ยุคหินเกํา -หินกลาง) มาอาศัยอยูํเป็นหลักแหลํง 
และผลิตอาหาร ปลูกพืชได๎เอง มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทําด๎วยหิน ได๎รับการขัดเกลาให๎แหลมคมเพ่ือการ
ใช๎งานได๎ดีที่เรียกวํา เครื่องมือหินขัด ดอยเวียงนั้น มีข๎อสันนิษฐานวํา นําจะเป็นที่อยูํอาศัยของมนุษย๑
ยุคหิน เพราะมีคูเมืองล๎อมรอบถึง 3 ชั้น ด๎วยกัน ยังพบเครื่องมือหินขัดและภาชนะดินเผาจํานวนมาก 
สํวนบริเวณดอยวง สันนิษฐานวํานําจะเป็นสถานที่ฝ๓งศพ หรือเก็บกระดูก (อัฐิ) เมื่อมีคนตายจึงนําศพ
หรือกระดูกขึ้นไปเก็บไว๎บนดอยวง โดยมีการสร๎างหลุมดินเผาไว๎ คาดวําผํานความร๎อนถึง 1,200 
องศา แล๎วนําศพพร๎อมภาชนะหรือของใช๎บางอยํางของคนตายมาใสํไว๎เพ่ือฝ๓งรวมกัน จากหลักฐาน
ดังกลําวทําให๎ทราบวํา ต.ปุาแดด อ.แมํสรวย จ.เชียงราย เป็นสถานที่อยูํของมนุษย๑ยุคหินและที่สําคัญ 
ยังไมํเคยปรากฎหลักฐานการค๎นพบการนําศพหรือกระดูกมาสร๎างหลุมดินเผาไว๎บนดอยสูงแบบนี้มา
กํอนในประเทศไทย หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  นอกจากนี้ การขุดค๎นของนักโบราณคดีห็พบ
เครื่องมือเครื่องใช๎วัตถุโบราณ แยกออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1) เครื่องมือที่ทําด๎วยหิน ที่พบมากคือ ขวานหินขัด ที่ชาวบ๎านเรียกวํา ขวานฟูา 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าปลายข๎างหนึ่งมน สํวนปลายอีกข๎างหนึ่งขัดไม๎แหลมเรียบ แตํงให๎คม ชาวบ๎าน
เชื่อวําเป็นขวานศักดิ์สิทธิ์ที่ตกลงมาจากฟูาขณะที่ฟูาแลบหรือฟูาผํา ขวานหินขัดนี้ขุดพบทั่ วไปในทุก
ภาคของประเทศไทย อายุของขวานหินขัดนี้ประมาณ 4,000 ปี 

2) เครื่องมือที่ทําด๎วยกระดูก เชํน ปลายหอก ลูกศร เป็นต๎น 
3) เครื่องมือที่ทําด๎วยหอย เชํน พวกใบมีด 
4) เครื่องมือที่ทําด๎วยดินเผา ทําเป็นเครื่องใช๎รูปตําง ๆ เชํน หม๎อ จาน แกนป๓่นด๎าย 

กระสุนดินเผา เป็นต๎นจากหลักฐานที่พบ นักโบราณคดีสันนิษฐานวํามนุษย๑ยุคหินใหมํที่อยูํในบริเวณ
ประเทศไทยป๓จจุบันคงมีจํานวนมาก และตั้งหลักแหลํงกระจายอยูํทั่วทุกภาคของประเทศไทย บาง
กลุํมยังอาศัยอยูํในถ้ําบางกลุํมออกมาจากถํ้ามาสร๎างบ๎านพักหรือกระทํอม ในด๎านวัฒนธรรมด๎านอ่ืน ๆ 
มนุษย๑สมัยนี้มีความก๎าวหน๎ามากขึ้น มีความรักสวยรักงาม รู๎จักทําเครื่องประดับรํางกายจากเปลือก
หอย ลูกป๓ด ทํากําไลหิน กําไล 

จากนั้นจึงได๎มีการรวบรวมวัตถุโบราณที่ค๎นพบ เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ โดยชุมชนได๎มี
การจัดสร๎างพิพิธภัณฑ๑ชุมชนท๎องถิ่นขึ้น โดยมีการบริหารจัดการด๎วยชุมชน และพิพิธภัณฑ๑ดอยเวียง 
ดอยวง เปิดอยํางไมํเป็นทางการเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2555 โดยตั้งอยูํที่ศูนย๑เรียนรู๎ชุมชน 
สามารถเข๎าชมได๎ทุกวันโดยไมํเสียคําใช๎จําย หากต๎องการเข๎ามาเยี่ยมชมสามารถติดตํอทางฝุาย
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ประสานงานชุมชน ซึ่งป๓จจุบันบริเวณพิพิธภัณฑ๑ได๎มีการขยายพ้ืนที่เป็นแหลํงเรียนรู๎หลายๆ ด๎าน เชํน 
การจัดแสดงแหลางเรียนรู๎ที่สะท๎อนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกิน ความ
เป็นอยูํ เป็นต๎น๘๗  
 

2.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
จากจังหวัดเชียงราย ขับตามถนนพหลโยธินลงมา 30 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข๎าสูํทาง

หลวงหมายเลข 118 (สันปุาสัก-เชียงใหมํ) 20 กิโลเมตร มุํงหน๎าอําเภอแมํสรวย จากนั้นเลี้ยวขวาเข๎า
สูํทางหลวงหมายเลข 109 (แมํสรวย-ฝาง) 8 กิโลเมตร ศูนย๑การเรียนรู๎ตําบลปุาแดด บ๎านเหลํา
พัฒนา จะอยูํขวามือ 

 
๒.3 ภาพสถานที่ส าคัญภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนดอยเวียง ดอยวง บ้านเหล่า

พัฒนา 
 

 
 

                                           
๘๗ สัมภาษณ๑ จันทร๑เพญ็ ไฝเครือ ภณัฑารักษ๑ท๎องถิ่น, 26 เมษายน 2563 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๔๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑ชุมชนดอย
เวียง ดอยวง บ๎านเหลําพัฒนา 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๔๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑ชุมชนดอย
เวียง ดอยวง บ๎านเหลําพัฒนา 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๔๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑ชุมชนดอย
เวียง ดอยวง บ๎านเหลําพัฒนา 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๔๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑ชุมชนดอย
เวียง ดอยวง บ๎านเหลําพัฒนา 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๔๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑ชุมชนดอย
เวียง ดอยวง บ๎านเหลําพัฒนา 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๔๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑ชุมชนดอย
เวียง ดอยวง บ๎านเหลําพัฒนา 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๔๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในพิพิธภัณฑ๑ชุมชนดอย
เวียง ดอยวง บ๎านเหลําพัฒนา 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในบ๎านเหลําพัฒนา 
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 ๓. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
  ๓.๑. ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน เป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ได๎กํอตั้งและดําเนินการเปิดการเรียนการสอนขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยคณะสงฆ๑ 
ข๎าราชการ พํอค๎า ศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลําพูน ได๎รํวมกันกํอตั้งและผลักดัน โดยการนําของพระ

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในบ๎านเหลําพัฒนา 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในบ๎านเหลําพัฒนา 
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ราชธีราภรณ๑ เจ๎าคณะจังหวัดลําพูน พระราชมหาเจติยาภิบาล เจ๎าอาวาสวั ดพระธาตุหริภุญชัย 
วรมหาวิหาร และพระปิฎกคุณาภรณ๑ ประธานพระปริยัตินิเทศภาคเหนือ ซึ่งพระสังฆาธิการทุกรูปทั่ว
ทั้งจังหวัด มีฉันทามติสละนิตยภัต จํานวน ๑ เดือน เพ่ือถวายสมทบเป็นกองทุนในการกํอตั้ง เพ่ือยื่น
เสนอขอจัดตั้งสถาบัน“มหาวิทยาลัยสงฆ๑ล๎านนา” โดยใช๎อาคารเรียนของโรงเรียนหอปริยัติ วัดพระ
ธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นสถานที่ทําการเรียนการสอน เดิมมีชื่อวํา “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมํ ศูนย๑การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย” โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาแกํบรรพชิตและคฤหัสถ๑ ได๎มีโอกาสศึกษาวิชาการ
ทางธรรมที่ควบคูํกับทางโลก ให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มีความเจริญงอกงาม เสียสละอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและสังคม ดํารงตนตามแนววิถีพุทธ และเพ่ือพัฒนาป๓ญญามุํงก๎าวเป็นสถาบันหลัก
ทางสังคมที่ยั่งยืนสืบตํอไป 
 วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลํมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติฯ นี้ จึงได๎เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมํ วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน”ตามราชกิจจานุเบกษาเลํม๑๑๕ ตอนพิเศษ 
๑๐๐ ง พุทธศักราช ๒๕๔๒ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร๑ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได๎ย๎ายจากวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มาตั้ง ณ 
ป๓จุบันนี้ ซึ่งคุณเจ๎าดารารัตน๑ ณ ลําพูน ทายาทอดีตเจ๎าผู๎ครองนครลําพูนได๎ถวายที่ดินจํานวน ๒๐ ไรํ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร๑ สาขาวิชา
รัฐศาสตร๑ (ตํอมาเปลี่ยนเป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑) พุทธศักราช ๒๕๕๖ เปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เปิดการเรียนการระดับปริญญาโท สอน
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  
 ๓.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
 ใช๎ถนนสนามกีฬา เลี้ยวขวาเข๎าสูํทางหลวงชนบทลําพูน 024 และเลี้ยวซ๎ายถึงวิทยาลัย
สงฆ๑ลําพูน 
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 ๓.๓ ภาพสถานที่ส าคัญในวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๓: ภาพสถานที่สําคัญในวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๔: ภาพสถานที่สําคัญในวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๕: ภาพสถานที่สําคัญในวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๖: ภาพสถานที่สําคัญในวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 
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 ๔. วัดและชุมชนบ้านล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
  ๔.๑. ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 

ภาพวาดลวดลายสามมิติเสมือนจริง บนแนวกําแพงที่มีความยาวกวํา ๑๐๐ เมตร ในชุมชน
บ๎านลําปางหลวง ถนนลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพ่ือทําเป็นถนนคนเดิน ถนนสตรีท
อาร๑ทกลางชุมชน ซึ่งเกิดจากความรํวมมือระหวํางศิลปินกับชุมชนในโครงการวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือรํวมสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยวเชิงศิลปะ -วัฒนธรรมที่
กลุํมศิลปินจิตอาสา ปูายสี แต๎มฝ๓น ป๓นจินตนาการ นําความรู๎ด๎านศิลปะมาสอนแกํเยาวชนและ
ชาวบ๎านในชุมชน เพื่อรํวมกันวาดภาพและลงสีผํานลวดลายอัตลักษณ๑ของบ๎านตัวเอง โดยมีหลายภาพ
สอดแทรกเอกลักษณ๑ของเมืองลําปางและชีวิตของคนในท๎องถิ่นไว๎อยํางลงตัว เชํน ภาพรถม๎าเมือง
ลําปาง การฟูอนเจิง รวมถึงการหาบน้ําทิพย๑จากบํอน้ําเจ๎าแมํจามเทวีที่หลํอเลี้ยงชาวลําปางมาตั้งแตํ
อดีต ซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์บริเวณหลังวัดพระธาตุลําปางหลวง โดยในทุกๆปีจะมีประเพณีการตัก
น้ําศักดิ์สิทธิ์ไปสรงน้ําพระธาตุ ภาพวาดเหลํานี้จึงถือเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชนและ
ประวัติศาสตร๑กับการทํองเที่ยวของชุมชนให๎มีภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวที่มีคุณคําด๎านวัฒนธรรมและ
เป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการให๎เยาวชนและคนในชุมชน
ได๎มาสร๎างพื้นที่การเรียนรู๎รํวมกันทําให๎เยาวชนคนรุํนใหมํได๎เข๎าใจถึงวิถีชิวิตดังเดิมของคนรุํนกํอนผําน
การวาดภาพ ศิลปะรํวมสมัย โดยเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 ๔.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว  
   - ตามถนนหมายเลข 1 เบี่ยงออกซ๎ายแล๎วขับไปตามถนน ตรงไป 850 ม.  

ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๗: ภาพสถานที่สําคัญในวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 
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   - เลี้ยวซ๎ายเข๎าสูํ ถนนหมายเลข 1034 ตรงไป 750 ม.  
   - เลี้ยวขวาที่ ถนนหมายเลข 5006 ตรงไป 
   - ขับตํอไปยังถนนหมายเลข 1034 ตรงไป 1.9 กม. 
   - เลี้ยวซ๎ายเข๎าสูํ ถนน ลําปางหลวง ตรงไป 1.1 กม.   
   - วัดพระธาตุลําปางหลวงจะอยูํทางซ๎ายมือ 
 

๒) การเดินทางด้วยรถโดยสาร  
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางสามารถใช๎บริการรถสองแถวสีฟูาที่

ถนนรอบเวียงใกล๎ตลาดออมสิน 
 
 ๔.๓ ภาพสถานที่ส าคัญในชุมชนบ้านล าปางหลวง 

 

 
 
 ภาพประกอบที่ ๔.๑๕๘: ภาพสถานที่สําคัญในชุมชนบ๎านลําปาง

หลวง 
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 ๕. ชุมชนบ้านต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
  ๕.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  ภูมิป๓ญญาผ๎าด๎นมือ หรือทางภาษาถิ่นเรียกวํา “เนา” เป็นความรู๎ท๎องถิ่นที่นํามาใช๎
ในการนําผ๎ามาใช๎ในการทําผ๎าแบบพ้ืนบ๎าน เป็นที่รู๎จักในนามของ “ผ๎านวม” มาช๎านานไมํต่ํากวํา ๒ 
ชั่วอายุคน จากที่เย็บผ๎าหํมจากฝูายหรือนุํนที่ใช๎ภายในครอบครัวอยูํแล๎วและทําขึ้นเพ่ือใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ จนได๎สืบทอดตํอๆ กันมาโดยผสมผสานพ้ืนเมือง-สากล ในปี ๒๕๑๗ เมื่อมิชชั่นนารีที่
เข๎ามาเผยแพรํศาสนาคริสต๑ผํานคริสตจักร สามัคคีธรรมได๎มาสอนประยุกต๑ ดัดแปลง เดิมทําเป็นงาน
ด๎นมือชิ้นเล็กจึงได๎พัฒนาชิ้นงานใหญํขึ้น จึงกลายเป็นผ๎าด๎นมือในรูปแบบใหมํที่มีมิใชํเพียงแคํการเนา
ผ๎าหํมเทํานั้น ได๎พัฒนารูปแบบใหมํ ๆ ขึ้น เชํน ผ๎าหํม ผ๎าคลุมเตียง ปลอกหมอนอิง กระเป๋าผ๎าด๎นมือ 
ขนาดตําง ๆ เป็นต๎น และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น มีความสวยงาม 
นําใช๎ จึงเป็นที่นิยมทําในกลุํมสตรีในจังหวัดแพรํอยํางกว๎างขวาง ตลอดจนทําให๎เกิดรายได๎แกํตนเอง
และครอบครัว  
  ผ๎าด๎นมือ เป็นศิลปะการแตํงลวดลายด๎วยผ๎า ซึ่งจะเย็บ ปะ ตํอ หรือเลํนลายตําง ๆ 
โดยใช๎มือล๎วนๆ วัตถุดิบ ผ๎าที่ใช๎แตกตํางกันไปตามความต๎องการของลูกค๎า สํวนใหญํเน๎นใช๎ผ๎าฝูาย 
๑๐๐ เปอร๑เซ็นต๑ เพราะมีความนุํมเนียนนําสัมผัส มีองค๑ประกอบสําคัญคือ ผ๎าพ้ืน และบุในให๎เกิด
ความนุํม อดีตใช๎นุํน แตํป๓จจุบันใช๎วัสดุใยโพลีเอสเตอร๑ ลวดลายบางชิ้นออกแบบจากการวาดมือ ซึ่ง
จําเป็นต๎องใช๎ทักษะและความชํานาญอยํางสูง ลายเส๎นที่ไมํตายตัว ชํวยให๎ผลงานมีเสนํห๑แตกตํางกัน
ไป เกิดความสวยงามและรายละเอียดความปราณีตสูง ทุกชิ้นเปรียบเป็นงานชิ้นเดียว ในโลกลวดลาย

ภาพประกอบที่ ๔.๑๖๓: ภาพสถานที่สําคัญในชุมชนบ๎านลําปาง
หลวง 
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นับเป็นพันแบบ เชํน ลายการ๑ตูน ดอกไม๎ กราฟิก สัตว๑ ฯลฯ โดยทําออกมาเป็นสินค๎าตําง ๆ ได๎แกํ ผ๎า
หํม ผ๎าคลุมเตียง ปลอกหมอนอิง ผ๎าปูโต๏ะผ๎าติดผนังฯลฯ ๘๘ 
  การทําผ๎าดันมือในสมัยกํอนเมื่อครั้งที่ยังไมํมีจักรเย็บผ๎า ชาวบ๎านได๎ใช๎เข็มกับด๎าย
ชํวยในการเย็บและซํอมแซมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม โดยใช๎วิธีเนา สอย ป๓กชุนด๎วยมือมาโดยตลอดโดยไมํ
มีการประยุกต๑ใช๎เครื่องทุํนแรงหรืออุปกรณ๑อ่ืนๆ ตํอมาเมื่อ ๒๐ กวําปีที่ผํานมาการด๎นผ๎าได๎มีขึ้นครั้ง
แรกในกลุํมสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ เทํานั้น ตํอมาได๎ขยายวําจ๎างกลุํมสตรีในหมูํบ๎าน
ใกล๎เคียงรับงานไปทําที่บ๎าน ตํอมา ปี ๒๕๔๕ เทศบาลตําบลชํอแฮ ได๎สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจ สนับสนุนหัตถกรรมผ๎าด๎นมือการทําผ๎าดันมือในสมัยกํอนเมื่อครั้งที่ยังไมํมี
จักรเย็บผ๎า ชาวบ๎านได๎ใช๎เข็มกับด๎ายชํวยในการเย็บและซํอมแซมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม โดยใช๎วิธีเนา 
สอย ป๓กชุนด๎วยมือมาโดยตลอดโดยไมํมีการประยุกต๑ใช๎เครื่องทุํนแรงหรืออุปกรณ๑อ่ืนๆ ตํอมาเมื่อ ๒๐ 
กวําปีที่ผํานมาการด๎นผ๎าได๎มีขึ้นครั้งแรกในกลุํมสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ เทํานั้น ตํอมาได๎
ขยายวําจ๎างกลุํมสตรีในหมูํบ๎านใกล๎เคียงรับงานไปทําที่บ๎าน ตํอมา ปี ๒๕๔๕ เทศบาลตําบลชํอแฮ ได๎
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจ สนับสนุนหัตถกรรมผ๎าด๎นมือ 
  การทําผ๎าด๎นมือในสมัยกํอนเมื่อครั้งที่ยังไมํมีจักรเย็บผ๎าชาวบ๎านได๎ใช๎เข็มกับด๎าย  
ชํวยในการเย็บและซํอมแซมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม โดยใช๎วิธีการเนา สอย ป๓กชุน ด๎วยมือมาโดยตลอด
โดยไมํได๎มีการประยุกต๑ใช๎ ซึ่งตํอมาเม่ือ ๒0 กวําปีที่ผํานมาการด๎นผ๎าได๎มีครั้งแรกในกลุํมสตรีชาวคริศ
จักรสามัคคีธรรมที่ ๕ เทํานั้น ตํอมาได๎ขยายวําจ๎างกลุํมสตรีในหมูํบ๎านใกล๎เคียง ซึ่งหมูํที่ ๕ บ๎านต๎น
ไคร๎ได๎รับงานมาทําที่บ๎าน  ซึ่งตํอมาในปี ๒๕๔๕ ทางกลุํมแมํบ๎านบ๎านต๎นไคร๎ได๎รับเงินงบประมาณ
โครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจของสภาตําบลชํอแฮ และโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลชํอ
แฮจึงได๎มีการรวมกลุํมขึ้นโดยใช๎ชื่อวํา กลุ่มหัตกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ หมูํที่ ๕ ตําบลชํอแฮ 
อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ เมื่อวันที่ ๒9 กันยายน ๒๕๔๕ เป็นต๎นมา  
 
  ๕.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  ใช๎เส๎นทาง ถนนชํอแฮ ตัดผําน และถนนปุาแดง – ทุํงโฮ๎ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ๘๘ กลุํมวิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมผา๎ด๎นมือ บ๎านต๎นไคร๎, “ผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้”(แพรํ: โครงการตาม
มาตรการสําคัญเรํงดํวนเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน, ๒๕๕๘), 
เอกสารแผํนพับ.  
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  ๕.๓ ภาพสถานที่ส าคัญของชุมชนบ้านต้นไคร้ 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๖๔: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๖๖: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ 
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๖. วัดบุญยืน 
  ๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 

วัดบุญยืน เป็นวัดประจําอําเภอเวียงสา มีความสําคัญตํอความมั่นคงของจังหวัดนําน ตั้งแตํ
สมัยเจ๎าฟูาอัตถวรป๓ญโญ เจ๎าผู๎ครองนครนําน องค๑ที่ 56 เป็นต๎นมา เมื่อบ๎านเมืองเกิดความไมํสงบ
หรือเกิดภัยธรรมชาติ ในเมืองบนํานคราใด เจ๎าผู๎ครองนครนํานและประชาชนจะประกอบพิธีบวงสรวง

ภาพประกอบที่ ๔.๑๗๐: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๗๑: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ 
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กักการะบูชาพระธาตุเจดีย๑วัดบุญยืน ซึ่งกํอให๎เกิดขวัญกําลังใจตํอประชาชนได๎เป็นอยํางดี และสมัยที่
ยังมีเจ๎าผู๎ครองนครนํานนั้น ได๎มีการประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน๑สัตยาขึ้น ในพระวิหารตํอหน๎าพระพุทธ
ปฏิมาปางประทับยืน องค๑พระประธานตลอดมา สิ่งสําคัญภายในวัดบุญยืนพระอารามหลวง 1.พระ
ประธานในพระวิหาร สร๎างเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน เมื่อ พ.ศ. 2340 สมัยเจ๎าฟูาอัตถวร
ป๓ญโญเจ๎าผู๎ครองนครนํานในประวัติวัดบุญยืนกลําววําเป็นปางเปิดโลก ลักษณะพระพุทธรูปปางเปิด
โลกพระพุทธรูปปางนี้อยูํในพระอิริยาบทยืน ห๎อยพระหัตถ๑สองข๎างลงตามปกติ เหมือนประทับยืน แตํ
แบฝุาพระหัตถ๑ทั้งสองออกไปข๎างหน๎าเป็นกริยาเปิด ที่ทําเป็นแบบยกฝุาพระหัตถ๑ทั้งสองขึ้นก็มี ตรงนี้
ผิดกับพระประธานในวิหารวัดบุญยืน ซึ่งไมํแบฝุาพระหัตถ๑แตํอยํางใด เพียงปลํอยพระหัตถ๑ไว๎ที่ข๎าง ๆ 
พระวรกายเทํานั้น 2.ประตูวิหารวัดบุญยืน ประกอบด๎านบานประตูไม๎สักแกะสลักลวดลายสามชั้น 
เป็นภาพพระอินทร๑ประทับบนดอกบัว และพระพรหมประทับอยูํบนช๎างเจ็ดเศียร ขอบด๎านบนของ
บานประตูทั้งสองข๎าง (ขวา-ซ๎าย) มีจารึกโดยกลําวถึงเจ๎าฟูาอัตถวรป๓ญโญ พร๎อมด๎วยเจ๎าสุมนเทวราช 
และเจ๎าราชวงศ๑เชียงของเป็นผู๎แกะสลัก เมื่อ พ.ศ. 2350-2353 เป็นเวลา 3 ปี จึงแล๎วเสร็จ มีความ
งดงามยิ่ง 3.ความสําคัญของวัดบุญยืน พ.ศ. 2485 กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถาน พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มายังวัดบุญยืนและทรงกราบพระประธานในพระวิหาร 
พ.ศ. 2538 รับพระราชทานยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ชื่อ "วัดบุญยืน พระ
อารามหลวง 
  ๑.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  เดินทางไปยังถนนหมายเลข 1039 และขับจาก ถนนหมายเลข 1 ถนนวังซ๎าย, 
ถนนหมายเลข 1120, ถนนหมายเลข 1091 และถนนหมายเลข 101 ไป ตําบลกลางเวียง อําเภอ 
เวียงสาจังหวัดนําน 
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  ๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญของวัดบุญยืน 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๗๒: ภาพสถานที่สําคัญของวัดบุญยืน 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๗๓: ภาพสถานที่สําคัญของวัดบุญยืน 
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 ๖. วัดและชุมชนบ้านดอนไชย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
  ๖.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
 ภายใต๎โครงการวิจัย“การพัฒนาศิลปะเชิงพุทธ สูํวิถีชุมชนบนพ้ืนที่สาธารณะ” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 
เป็นการวาดภาพเชิงอัตลักษณ๑พ้ืนถิ่น สร๎างจุดเช็คอิน 5 จุด โดยกลุํมศิลปินจิตอาสา รํวมกับศิลปิน
กลุํม PainD TeeD CNX Thailand บนผนังสาธารณะบริเวณหมูํบ๎านดอนไชย ตําบลกลางเวียง 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน เพ่ือสํงเสริมและกระตุ๎นการทํองเที่ยวแกํชุมชนเชิงทดลอง  ประกอบด๎วย 
จุดที่ 1 เป็นภาพเรือ 2 ลํา กําลังวิ่งแขํงกันมาในแมํน้ํานํานคือเรือเทพพิรุณ 88 และเรือเทพสุนทรซึ่ง
เป็นเรือที่สวยงามและมีชื่อเสียง ของหมูํบ๎าน ที่คนในจังหวัดนํานรู๎จักดีอีกทั้งยังเป็นเรือที่ได๎รับรางวัล
พระราชทานอีกด๎วย ศิลปินได๎จําลองรูปทรงเรือขึ้นมาบนผนัง เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าไปยืน
ถํายภาพด๎าในเรือ เสมือนได๎พายเรือแขํงด๎วยตนเอง จุดที่ 2 ภาพ 3 มิติผสม Street Art ศิลปิน
จําลองการทอผ๎าลายน้ําไหลที่มีชื่อเสียงของหมูํบ๎านที่ชุมชนยังยึดเป็นอาชีพหลักอยูํ แล๎วสร๎างเป็นภาพ
บนผนังใหญํในหอประชุม ภาพลายผ๎าลอยออกมาจากก่ีทอด๎วยเส๎นสีอันวิจิตรพิสดารทําให๎รู๎สึกลื่นไหล
ไปด๎วยกันตามจินตนาการ เป็นศิลปะประยุกต๑สิ่งโบราณกับงานรํวมสมัยได๎เป็นอยํางดี จากภาพเขียน
โบราณของเมืองนํานให๎นักทํองเที่ยวมาเลํนถํายรูปได๎อีกจุด ซึ่งบางครั้งผนังนี้ยังปรับให๎เป็นฉากเวที
การแสดงในเทศกาลตําง ๆ อีกด๎วย จุดที่ 3 อยูํบนผนังอาคารหอประชุมหมูํบ๎านด๎านนอกศิลปินนํา
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนมาสกัดเป็นรูปภาพตามจินตนาการคือการจําลองระบบนิเวศใต๎แมํน้ํานํานที่ไหล
ผํานหมูํบ๎าน ซึ่งแมํน้ําสายนี้มีพันธุ๑ปลาหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเชํน ปลาเพ้ีย ปลาสวาย ปลาปีกแดง เป็นต๎น 
ในปกติชาวบ๎านจะมีการหาปลาโดยวิธีการลากแห(อวน)ทอดแห เพ่ือนํามาเป็นอาหาร ภาพเขียน 3 
มิติชิ้นนี้ นอกจากจะบันทึก เรื่องราวจากสัตว๑น้ําแล๎วยังสอดแทรกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเรื่องการตีกะหลก
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เรียกปลามากินอาหารซึ่งมีอยูํจริงในบริเวณเขตอนุรักษ๑พันธุ๑ปลาในหมูํบ๎าน ที่ชุมชนมีข๎อตกลงในการ
ดูแลชํวยกันมาตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบัน จุดที่ 4 ศิลปินจําลอง กรรมวิธีการทํายาสูบ ตั้งแตํการเพาะปลูก 
จนกระท่ังมาเป็นขี้โยมวนใหญํ ให๎คนไปเลํนสูบบุหรี่ยักษ๑กัน โดยมีมีดหั่นยาสูบ รออยูํ สําหรับผู๎ที่อยาก 
จะหั่นใบยาสูบ เป็นอารมณ๑แบบขํา ๆ เป็นเสนํห๑อีกมุมหนึ่งที่นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าไปเลํนได๎ จุดที่ 
5 เป็นภาพ 3 มิติแบบงําย ๆ ฝีมือของเด็กเยาวชน ในอําเภอเวียงสา โดยกิจกรรมปูายสีแต๎มฝ๓น ป๓น
จินตนาการครั้งที่ 12 เป็นการบันทึกภาพของใช๎วัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่จําเป็นในฤดูน้ําหลาก เชํนไฟ
ฉาย วิทยุ ยาสามัญประจําบ๎าน ฟืน เทียนไข อาหารแห๎ง เป็นต๎น ซึ่ งภาพเขียนจุดนี้ชุมชนจึงลง
ความเห็นกันวํา อยากให๎มีการบันทึกไว๎เพ่ือเตือนให๎ชาวบ๎าน เตรียมตัวกันทุกๆ ปีอีกทั้งยังเป็นความรู๎ 
แกํนักทํองเที่ยวได๎ผํานภาพบนผนังสาธารณะบริเวณหมูํบ๎านดอนไชย ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนําน 
 ๖.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
 เดินทางไปยังถนนหมายเลข 1039 และขับจาก ถนนหมายเลข 1 ถนนวังซ๎าย, ถนน
หมายเลข 1120, ถนนหมายเลข 1091 และถนนหมายเลข 101 ไป ตําบลกลางเวียง อําเภอ เวียง
สาจังหวัดนําน 
 
 ๖.๓  ภาพสถานที่ส าคัญของวัดและชุมชนบ้านดอนไชย 
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 ๗. วัดและชุมชนบ้านแม่นาเรือ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
  ๗.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 

 ตําบลแมํนาเรือมีประวัติศาสตร๑ยาวนานกวํา 900 ปี ปรากฏจากตํานานวัดพระธาตุ
ภูขวาง พ.ศ. 1639 พํอขุนจอมธรรมได๎รับแบํงราชสมบัติจากพํอขุนเงินยางผู๎เป็นราชบิดากษัตริย๑แหํง
นครเงินยางเชียงแสนให๎มาครอบครองเมืองภูกามยาวซึ่งเป็นหัวเมืองฝุายใต๎ เมืองภูกามยาวเป็นเมือง
โบราณเมืองหนึ่งมีชื่อเดิมวําเมือง "สีหราช"เมื่อพํอขุนจอมธรรมพร๎อมด๎วยข๎าราชบริวาร ได๎สร๎าง
ปรับปรุง เมืองใหมํ จึงได๎สร๎างพระธาตุไว๎เป็นแจํงเมืองทั้งสี่ทิศวัดพระธาตุภูขวาง เป็นทิศตะวันตกเฉียง
ใต๎ของเมืองป๓จจุบัน อยูํในพื้นท่ีบ๎านสันปุาสัก หมูํ 6 ตําบลแมํนาเรือ พระศรีจอมธรรมเจ๎าเมืองพะเยา
ตามตํานานที่กลําวมาแตํต๎น ด๎วนกาลเวลาอันยาวนานมหาธาตุเจ๎าก็ชํารุดผุพังตามกาลเวลา ตํอมาใน
ปีพุทธศักราช 2469 ครูบาเจ๎าศรีวิชัย นักบุญแหํงล๎านนา พร๎อมด๎วยศิษยานุศิษย๑ ได๎มาเป็นประธาน
สร๎างพระธาตุภูขวางดวงนี้  

นอกจากตํานานวัดพระธาตุภูขวางแล๎วในพุทธศตวรรษที่ 21 ยังมีหลักฐานสําคัญที่ปรากฏ
ตามหลักศิลาจารึกเมืองเมืองพะเยา ซึ่งพระคุณเจ๎าพระธรรมวิมลโมลี ได๎เก็บรวมรวมไว๎ที่วัดพระเจ๎า
ตนหลวง และจัดจัดพิมพ๑ตามหนังสือประชุมจารึกเมืองพะเยา โดยมีจารึกที่ค๎นพบในเขตพ้ืนที่ตําบล
แมํนาเรืออยูํหนึ่งหลัก ระบุวําเป็นจารึกวัดนางหมื่น (สมัยพระยายอดเชียงราย) เป็นกษัตริย๑อาณาจักร
ล๎านนา และเจ๎าหมื่นจุฬาปกครองเมืองพะเยา ป๓จจุบันจารึกนี้ได๎ถูกเก็บรักษาและแสดงไว๎ ณ หอ
วัฒนธรรมนิทัศน๑ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

พํออ๎ุยแก๎วมา ใจบุญ ผู๎เฒําผู๎แกํในตําบลแมํนาเรือที่มีความรู๎เกี่ยวกับประวัติตําบลแมํนาเรือ 
ได๎บอกวําครั้งหนึ่งเคยมีซากเจดีย๑ใหญํทรงระฆังคว่ําบริเวณด๎านหลังของวัดโบสถ๑ ซึ่งเป็นวัดเดิมของ
บ๎านแมํนาเรือ กํอนที่จะย๎ายมาตั้งอยูํกลางชุมชนที่หมูํ 10 ตํอมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได๎มี
นายยศไมํทราบนามสกุล เป็นทหารจากปราจีนบุรี มาตั้งคํายอยูํที่บริเวณโรงพยาบาลรํองห๎า หรือ
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โรงพยาบาลพะเยาในป๓จจุบัน ได๎มาอยูํกินแตํงานกับคนแมํนาเรือ แล๎วได๎ลักลอบขุดได๎ของมีคําและ
พระพุทธรูปขนาดหน๎าตักประมาณ 3 นิ้ว 1 องค๑ และตํอมานายยศ ได๎นําพระที่ขุดได๎นําไปมอบให๎กับ
เจ๎าอาวาสวัดแมํนาเรือและเรียกพระองค๑นี้วํา พระฝนแสนหํา ตํอมาชาวบ๎านซึ่งเป็นเจ๎าของที่ดิน
บริเวณด๎านหลังวัดโบสถ๑ได๎ให๎รถเกรดปรับดินให๎เป็นที่นาแล๎วก็พบหลักศิลาจารึกดังกลําวโดยบังเอิญ 
จึงนํามาไว๎ที่หน๎าวัดโบสถ๑ และตํอมาได๎มีคนนําศิลาจารึกดังกลําวไปไว๎ที่วัดพระเจ๎าตนหลวง จาก
หลักฐานดังกลําวจึงทําให๎ทีมงานรู๎วําบริเวณวัดโบสถ๑เดิมได๎เคยเป็นที่ตั้งของวัดนางหมื่น และนําจะมี
พ้ืนที่ครอบคลุมบริเวณนั้นถึง 200 ตารางเมตร จากการสังเกตซากเจดีย๑เกําแกํที่เหลืออยูํบริเวณหําง
ออกจากวัดโบสถ๑ไปทางทิศตะวันออกไปประมาณ 250 เมตร ตรงกลางมีเนินดินสูงซึ่งป๓จจุบันยังพอ
สังเกตเห็นได๎ ซึ่งบริเวณเนินดินสูงนําจะเป็นวิหารเดิมและเป็นจุดศูนย๑กลางของวัด และบริเวณวัด
โบสถ๑นําจะเป็นบริเวณด๎านหลังวัดนางหมื่น เดิมมีรํองน้ําไหลจากดอยหมํอนโปุงหินมาจนถึงบริเวณ
ด๎านขางวัดโบสถ๑ทางทิศตะวันตก ป๓จจุบันชาวบ๎านได๎ถมรํองน้ําดังกลําวเป็นถนนสัญจรไปสูํพ้ืนที่
การเกษตร 
  ๗.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
   นักทํองเที่ยวที่สนใจเข๎ามาทํองเที่ยวและเยี่ยมชมชุมชนแมํนาเรือ สามารถ
เดินทางตามเส๎นทาง 4 เส๎นทาง ดังนี้ 
   (1) ทางหลวงแผํนดิน ถนนสายพะเยา-แมํนาเรือ-วังเหนือ-เชียงใหมํ 
   (๒) ทางหลวงชนบท ถนนแมํนาเรือ-แมํใจ 
   (๓) ทางหลวงชนบท ถนนแมํนาเรือ-รํองคํา 
   (๔) ทางหลวงชนบท ถนนสันปุาสัก-วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโยโลยี
พะเยา-วังเหนือ 
 
  ๗.๓ ภาพสถานที่ส าคัญของวัดและชุมชนบ้านแม่นาเรือ 
 

 
 

 ภาพประกอบที่ ๔.๑๘๗: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๘๘: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๘๙: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๐: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๑: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๒: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๓: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๔: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๕: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๖: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๗: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 
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 ๘. วัดและชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ๘.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
   วัดศรีดอนชัยเป็นวัดแรกของอําเภอปาย เมื่อครั้งตั้งเมือง เดิมชื่อ “วัดหลวง 
สะหรีบัวบาน” เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิงหิงค๑ พระสิงห๑ปาย) พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน สิงห๑
หนึ่ง เป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองที่มีอายุเกําแกํที่สุดในเมืองปาย 
    วัดสร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1855 โดยพระกําหมํองซอ ได๎นําทัพพมํามาตั้ง
หมูํบ๎านขึ้น ณ บ๎านดอนแหํงนี้และได๎สร๎างวัดขึ้นมาเป็นวัดแรก ให๎ชื่อวํา “วัดบ๎านดอนจองใหมํ” ให๎
เป็ที่บําเพ็ญกุศลแกํเหลําทัพและประชาชนในสมัยนั้น ตํอมา ปี พ .ศ. 2020 พระเจ๎าติโลกราช 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๘: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 

ภาพประกอบที่ ๔.๑๙๙: ภาพสถานที่สําคัญของวัดและชุมชนบ๎านแมํนาเรือ 
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กษัตริย๑ผู๎ครองนครพิงค๑เชียงใหมํ ได๎มีพระบัญชาให๎เจ๎ามหาชีวิตศรีไจยา หรือ พระเจ๎าศรีไจย๑ ผู๎เป็น
หลาน นําเหลําเสนาอํามาตย๑และมหาร พร๎อมด๎วยช๎างเผือก 2 เชือก คือ  ช๎างพลายเผือกเฒํามงคล 
และช๎างพลายแก๎วมงคล เพ่ือมาตีเมืองนี้จากพะกํากั่นนะ และพะกํากมํองซอ ผู๎ปกครองในสมัยนั้น 
หลังจากได๎รับชัยชนะในการศึกครั้งนี้ ปรากฏวําช๎าง 2 เชือก ได๎หนีเข๎าปุา เมื่อทหารตามหาช๎าง ก็พบ
ช๎างในปุาที่ขุนลําหวยแหํงหนึ่ง เมื่อนําช๎างกลับมาและได๎กราบทูลเจ๎ามหาชีวิตศรีไจย๑ให๎ทรงทราบแล๎ว
พระองค๑ได๎ปรารภวํา แมํน้ํานี้สมควรให๎ชื่อวํา “แมํน้ําปาย” (เพราะช๎างพลาย ภาษาเหนือเรียกวําจ๏าง
ปาย) เมื่อบ๎านเมืองมีความเจริญและขยายตัวขึ้น เมืองนี้จึงเรียกตามชื่อแมํน้ําปายวํา “เมืองปาย”  
 
  ๘.๑.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
   ใช๎ถนนหมายเลข 1095 ไปทางหลวงชนบท แมํฮํองสอน 4024 มุํงไป 
ตําบลแมํฮ้ี และเดินทางไปตํอบนถนน ทางหลวงชนบท แมํฮํองสอน 4024 ไปยังวัดศรีดอนชัย 
 
  ๘.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญของวัดศรีดอนชัย 
 

 
 
 ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๐: ภาพสถานที่สําคัญของวัดศรีดอนชัย 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๑: ภาพสถานที่สําคัญของวัดศรีดอนชัย 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๒: ภาพสถานที่สําคัญของวัดศรีดอนชัย 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๓: ภาพสถานที่สําคัญของวัดศรีดอนชัย 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๔: ภาพสถานที่สําคัญของวัดศรีดอนชัย 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๕: ภาพสถานที่สําคัญของวัดศรีดอนชัย 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๖: ภาพสถานที่สําคัญของวัดศรีดอนชัย 
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 ๙. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
๙.๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร๑

บัณฑิต ๔ ปี รายวิชาที่เปิดสอน ได๎แกํคณะสังคมศาสตร๑ ภาควิชารัฐศาสตร๑ สาขาการเมืองการ
ปกครอง คณะพุทธศาสตร๑ ภาควิชาพุทธศาสนา วิชาเอกพุทธศาสนา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
วิชาเอกปรัชญา คณะครุศาสตร๑ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนภาษาไทย วิชาเอก
สังคมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรประสบการณ๑วิชาชีพครู ๑ ปี ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แรกเริ่มจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ๑พะเยา ตามประกาศคณ
สงฆ๑จังหวัดพะเยา ที่ ๑/๒๕๓๔ วันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๓๔ โดยมีพระเทพวิสุทธิเวที เป็นประธาน
กรรมการบริหาร พระโสภณธรรมเมธี เจ๎าคณะจังหวัดพะเยา เป็นผู๎อํานวยการ ตํอมา วันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๓๔ ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติ
วิทยาลัยสงฆ๑พะเยาเป็น วิทยาเขต ในนาม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 
วิทยาเขตพะเยา” ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔๐/๒๕๓๔ เรื่อง ตั้งวิทยาเขตพะเยา ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๔ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้น ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของวัดปุาอุบาลีที่กํอตั้งเพ่ือเป็นสถานุสรณ๑
เพ่ือรําลึกถึงคุณูปการแดํพระอุบาลีคุณูปมาจารย๑ และเป็นพุทธสถานแดํพุทธศาสนิกชนผู๎ใฝุในการ
ปฏิบัตธรรมพระกรรมฐาน อีกท้ัง  ยังกํอตั้งเพ่ือเป็นสถานที่ในการพักผํอนจิตใจเพ่ือมาถึงยังความสงบ แดํผู๎
มาเยือน วัดปุาพระอุบาลีเริ่มกํอตั้งโดยคณะจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพะยาและพุทธบริษัท
ทั้งหลายโดยการควบคุมการดําเนินการและพัฒนา  โดยสถานที่จัดสร๎างนั้นถือวํามีความสวยงาม
อลังการ บนยอดเขาสามารถสัมผัสทัศนียภาพ ทํามกลางขุนเขาได๎ 360 องศา นอกจากนั้น ยังมี
ศิลปะการกํอสร๎างพระเจดีย๑ ที่มีความสวยงามยิ่งใหญํอลังการแบบจตุรมุข และยังมีภาพวาดที่เป็น
ลักษณะเรืองแสง ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวพะเยา ให๎ได๎ชมกันและถือเป็นสถานที่ทํองเที่ยว
ทําบุญแหํงใหมํของจังหวัดพะเยา ทํามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม รูปแบบของการกํอสร๎างนั้น จะเป็น
รูปแบบที่ผสมผสานระหวํางศิลปะเชียงแสน เชียงใหมํ นําน และพะเยา ผสมผสานกัน โดยเฉพาะ
เจดีย๑นั้นจะทํารูปแบบเป็นจตุรมุข ที่มีพระพุทธรูปทั้งสี่ด๎าน นอกจากนั้นภายในบริเวณโถงของพระ
เจดีย๑ดังกลําว ก็จะมีภาพวาดที่สวยงามแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวพะเยา และประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นที่มีมาตั้งแตํอดีต รวมทั้งพระวิหารพระเจ๎าทันใจ ก็จะมีพระเจ๎าทันใจ ที่ได๎กํอสร๎างขึ้นครั้งเมื่อ
เริ่มกํอสร๎างวัด หรือสํานักสงฆ๑ดังกลําว โดยจะมีพระเจ๎าทันใจประดิษฐานอยูํ และมีภาพวาดสีน้ํามันที่
มีความโดดเดํน และเป็นภาพเรืองแสง และบริเวณวิหารดังกลําวโดยรอบ ก็จะสามารถสัมผัส
ทัศนียภาพได๎ 360 องศา ทํามกลางขุนเขาทั้งสี่ด๎านบริเวณโดยรอบ ซึ่งสามารถสัมผัสทัศนีภาพได๎
อยํางสวยงาม 

 
๙.๑.2 การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

   ๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
   จากอําเภอเมืองพะเยา ใช๎ทางหลวงหมายเลข ๑ ขับตรงไปบนถนน
พหลโยธิน  
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  ๙.๑.๓ ภาพสถานที่ส าคัญภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา 
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กลุ่มที่ 3 พื้นที่พัฒนาสินค้าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา  
 ๑. ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
  ๑.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  ย๎อนไปในอดีตนับพันปี “เวียงกาหลง”นครโบราณ ต๎นตํารับอุตสาหกรรม
เครื่องป๓้นดินเผาเวียงกาหลง มีชื่อเสียงมาเป็นเวลาเนิ่นนาน มีการทําเป็นล่ําเป็นสันกันมากมายมี
นับเป็นพันเตากระจัดกระจายอยูํทั่วไป ในตําบลเวียงกาหลงจนถึงอําเภอวังเหนือ ด๎วยวัตถุดิบคือดิน
คุณภาพดี ทําการเผาด๎วยอุณหภูมิสูง(เซรามิค) รูปทรงการออกแบบที่ลงตัวแล๎วใสํความงามจากการ
เขียนลวดลายเลียนแบบธรรมชาติและมักเขียนลายแมํกาเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะ ผลิตทําเป็นสินค๎า
สําคัญ สํงขายทั้งทางบกทางน้ํากระจายไปทั่วเอเชียและบางสํวนของยุโรป ป๓จจุบันมีจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ๑ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกที่สําคัญยิ่งเวียงกาหลง เป็นสถานในตํานานแหํงต๎นธาตุต๎นธรรมต๎นพุทธ
ศาสนาในภัทรกัปป์ มีในธรรมเทศน๑โบราณ ธรรมพญากาเผื อก(ท๎าวฆติกามหาพรหม) การเกิด
พระพุทธเจ๎า ๕ พระองค๑ หรือธรรมผางประติ๊ด บางสํวนมีในพระไตรปิฏก เกี่ยวโยงกับหลายตํานาน
หลายสถานที่ 
  เริ่มต๎นด๎วยตํานานวัดพระเกิด วําเป็นสถานที่แมํกาขาว ออกไขํ ๕ ฟองในรังที่ต๎น
มะเดื่อ (ต๎นเลียบ) ริมฝ๓่งแมํน้ําคงคา(แมํน้ําวัง) วันหนึ่ง ได๎บินข๎ามภูเขาออกมาหากินในปุาอันอุดม 
สมบูรณ๑ แหํงหนึ่งจนหลง ดินแดนปุาแหํงนี้ป๓จจุบันก็คือ “เวียงกาหลง” เชื่อมโยงเป็นต๎นตํานานการ
สักการะบูชาด๎วย ตุงชัย กลําววําฤาษีพระโพธิสัตว๑พ่ีน๎องทั้ง ๕ ตนที่เกิดออกจากไขํแล๎วลาแมํเลี้ยงออก
บวชได๎พบกันที่ดอยสิงกุตตระ จึงรวมนําเอาผ๎ามัดทําตุงป๓กไว๎แล๎วตั้งสัจจะอธิษฐานจนได๎พบพระ
มารดาแท๎คือพญากาเผือก(ท๎าวฆติกามหาพรหม) ได๎ขอของที่ระลึก พระมารดาให๎เอาฝูายฝ๓้นทํา
ประทีปตีนกาเอาไว๎จุดบูชาพระคุณแมํและได๎เป็นต๎นตํานานแหํงความกตัญ๒ู ตํานานจุดผางประทีป 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๐๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา 
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(ประทีปตีนกา) บูชาท๎าวฆติกามหาพรหม (พระแมํกาเผือก) หรือ ประเพณียี่เป็ง ของล๎านนา หรือ 
ประเพณีลอยกระทงของชนชาวไทย ซึ่งมีมาตั้งแตํกรุงสุโขทัย หรือกํอนหน๎านั้นที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ง เลําสืบกันมาวําเกิดมีคําพยากรณ๑เกําแกํตั้ง แตํสมัยอยุธยาหรือต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ ได๎พยากรณ๑
อนาคตเหตุการณ๑ตํางๆที่เกิดในแผํนดินทั้ง ๙ รัชกาล เฉพาะในรัชสมัยป๓จจุบัน ยุคกึ่งพุทธกาล วําจะ
เป็นยุคแหํงแผํนดิน “ถิ่นกาขาว ชาวศรีวิไล” ผู๎คนสํวนใหญํจิตใจดีงาม บริสุทธิ์สะอาด ตั้งอยูํใน
ศีลธรรม จะสักการะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เทอดทูนบูชาพระมหากษัตริย๑ อาณาประชาราษฏร๑
เชื่อฟ๓ง ปฎิบัติตามพระธรรมราชา พอเพียง พัฒนา พ่ึงพาตนเอง บ๎านเมืองสงบรํมเย็นเป็นบูระณะกะ
ตะ มีชีวิตอุดมสุข อุดมธรรม ยิ่งกวํายุคใด “เวียงกาหลง” ชื่อนี้จึงเหมือนเป็นมนต๑ขลัง ประดุจวํามีพลัง
ศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนเมื่อได๎ยินจะมีความรู๎สึกอบอํุนเหมือนวําเคยได๎มาอยูํอาศัย เป็นคําที่คุ๎ นหูดังวําเคยได๎
ยินอยูํเป็นประจํา ที่รู๎สึกดังนี้อาจจะเป็นเพราะเคยได๎อธิษฐานรํวมกันสร๎างบุญบารมีตั้งแตํต๎นภัทรกัปป์ 
กับ พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ๕ พระองค๑ ลูกพระแมํกาเผือก (ท๎าวฆติกามหาพรหม) หรือเคยรํวมแผํนดิน
ได๎อาศัยภายใต๎รํมพระบารมีแหํงพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙  
  เรื่องราว “เวียงกาหลง” สํวนหนึ่งที่สืบตํานานมาได๎เพราะด๎วยพระบุญญาบารมีคุณ
แหํง พระครูบาเจ๎าศรีวิชัย ผู๎ได๎สืบตํอและบูรณะกํอสร๎างพุทธสถานอันเกี่ยวกับตํานานเหลํานี้ ไว๎ เชํน 
วัดพระเกิดหรือวัดแมํกาเกิด ตั้งอยูํที่ บ๎านแมํเลียบ ต.ทุํงฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง อยูํหํางจากเวียง
กาหลงประมาณ ๙ กม. พระครูเจ๎าบาศรีวิชัย ได๎บูรณะพระมหาเจดีย๑วัดพระเกิด สร๎างพระเจดีย๑องค๑
เล็กรายรอบอีก ๔ องค๑ หลํอรูปแมํกาไว๎บนยอดฉัตร พระธาตุทั้ง ๕ ยอด เป็นการยืนยัน ตํานานแหํง
ต๎นพระพุทธศาสนา และได๎ไปบูรณะ พระธาตุอักโขชัยคีรี อ.แจ๎หํม จ.ลําปาง อยูํหํางจากวัดพระเกิด
ประมาณ ๕๐ กม. ได๎สร๎างพระเจ๎าตนหลวง (พระพุทธกกุสันโธ) พุทธรูปยืนองค๑ใหญํและวิหารหลวง 
(ในตํานานวําเป็นสถานที่แมํพญากาเผือกสิ้นใจตายเพราะตามหาลูกไปตามแมํน้ําคงคาหรือแมํน้ําวัง
แล๎วไมํพบจนหมดกําลัง) บูรณะ พระเจ๎าตนหลวง และสร๎างวิหารหลวง วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา 
(มีตํานานเกี่ยวกับพระพุทธเจ๎าโคดมบรมศาสดาของเรา สั่งให๎พญานาคผู๎รักษากว๏านพะเยา สร๎าง
พระพุทธรูปองค๑ใหญํคือ พระเจ๎าตนหลวง เป็นองค๑แทนของ พระพุทธเจ๎ากกุสันโธ (ลูกแมํกาเผือกองค๑
ปฐม สูง๔๐ศอก) และไปบูรณะ พระพุทธบาทสี่รอย อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ แล๎วสร๎างพระวิหารครอบ
พระพุทธบาทอันเป็นรอยพุทธบาทของ พระพุทธเจ๎ากกุสันโธ พระพุทธเจ๎าโกนาคม พระพุทธเจ๎า
กัสสป พระพุทธเจ๎าโคตม(พระบรมศาสดาของพวกเราองค๑ป๓จจุบัน) ในอนาคตพระศรีอาริย๑ จะเสด็จ
มาประทับรอยเป็นองค๑สุดท๎าย(ตามตํานานพระพุทธบาทสี่รอย) 
 

๑.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
เดินทางบนถนนหมายเลข 1035 ไปตําบลกาหลง และชุมชนศิลปะเวียงกาหลงจะ

อยูํทางขวามือ 
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๑.3 ภาพสถานที่ส าคัญของชุมชนศิลปะเวียงกาหลง 
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 ๒. ชุมชนผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ่ง ชุมชนผ้าทอมือ  ในอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
  ๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  ผ๎าหม๎อห๎อม เป็นผ๎าพ้ืนเมืองที่สําคัญของจังหวัดแพรํ คําวํามํอฮํอม เขียนได๎หลาย
แบบ เชํน มํอห๎อม ,หม๎อฮํอม,หม๎อห๎อม ซึ่งแล๎วแตํใครจะนํามาใช๎ แตํ ความหมายที่แท๎จริงนั้น 
เหมือนกันทุกคํา คือ เสื้อผ๎าที่มีสีครามที่เกิดจากภูมิป๓ญญาของบรรพบุรุษชาวไทย เป็นการใช๎ผ๎าฝูายที่

ภาพประกอบที่ ๔.๒๑๔: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนศิลปะเวียงกาหลง 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๑๕: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนศิลปะเวียงกาหลง 
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ได๎จากการทอ ย๎อมด๎วยสีครามท่ีได๎จากต๎นฮํอมหรือต๎นคราม จะได๎ผ๎ามีสีเดียวกันตลอดทั้งผืน ป๓จจุบัน
นํามาตัดเป็นผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ เชํน กางเกงกระโปรง เสื้อ ผ๎าเช็ดหน๎า เป็นต๎น งานเทศกาลตําง ๆ เชํน 
ลอยกระทง, สงกรานต๑, วันขึ้นปีใหมํ, งานบุญประจําปี, งานไหว๎พระธาตุ, การทํองเที่ยว และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย มํอฮํอมเป็นที่นิยมในการสวมใสํของคนภาคเหนือ และของคนท่ัวประเทศ 
  มํอฮํอม เป็นภาษาถิ่นเหนือ เกิดจากคําวํา มํอ และฮํอม แตํหลายคนเรียกเพ้ียนวํา 
หม๎อห๎อม หรือหม๎อฮํอม หรือ มํอห๎อม ซึ่งก็สามารถเรียกได๎ เพียงแตํความหมายก็เหมือนกัน คือ 
เสื้อผ๎าที่เกิดจากภูมิป๓ญญาของบรรพบุรุษในแบบของสีครามมํอฮํอมต๎นฮํอม หรือต๎นคราม เป็นพืช
ล๎มลุกในตระกูลคราม ซึ่งชาวทุํงโฮ๎งตําบลทุํงโฮ๎ง อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ นําเอาสํวนที่เป็นลําต๎น 
และใบมาหมักในหม๎อที่บรรจุน้ําตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแตํโบราณ ทําให๎ได๎น้ําสีคราม ที่จะนํามา
ย๎อมผ๎าขาวให๎เป็นผ๎าคราม ที่เรียกกันวํา ผ๎ามํอฮํอมซึ่งเป็นผ๎าที่ชาวแพรํ และคนทั่วประเทศ นิยมใช๎ทุก
เพศทุกวัย ไมํเว๎นแม๎แตํชาวตํางประเทศ ซึ่งจะเห็นได๎วําชาวตํางประเทศได๎นิยมชมชอบในผ๎ามํอฮํอม
กัน 
  การจัดตั้งวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมของชุนชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
  เกดิจากการรวมกลุํมของคนในชุมชนประกอบการเพ่ือการจัดการกองทุนของชุมชน
อยําง สร๎างสรรค๑ โดยคนในชุมชนเพ่ือตอบสนองการพ่ึงพาตนเอง และความพอเพียงของครอบครัว
และชุมชน เกิดจากทุนของชุมชน ซึ่งมีทั้งทุนที่เน๎นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ทุนที่เป็นผลผลิต ทุน
ความรู๎ภูมิป๓ญญา ทักษะตําง ๆ ประเพณีวัฒนธรรม คน ความเป็นพ่ีน๎อง ความไว๎ใจของชุมชนและทุน
เงินตรา จึงได๎จัดตั้งเป็นกลุํม วิสาหกิจชุมชนหม๎อห๎อมทุํงเจริญย๎อมสี ธรรมชาติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2548 และได๎รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 มีสมาชิกเริ่มจัดตั้งจํานวน 7 คน 
ป๓จจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 25 คน มีที่ทําการอยูํบ๎านเลขท่ี 291 หมูํที่ 5 ตําบลทุํงโฮ๎ง อําเภอเมืองแพรํ 
จังหวัดแพรํ สมาชิกสํวนใหญํ ประกอบอาชีพทําผ๎าหม๎อห๎อมที่ผลิตมาจากโรงงาน ป๓จจุบันได๎นําเอาภูมิ
ป๓ญญาจากบรรพบุรุษของคนพวนบ๎านทุํงโฮ๎ง ที่ถํายทอดกันมารุํนสูํรุํนในการทําผ๎าหม๎อห๎อมสี
ธรรมชาติ ซึ่งได๎จากธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านในการทําหัตถกรรมสิ่งทอย๎อมสีห๎อม
ธรรมชาติ เป็นการพัฒนาผ๎าหม๎อห๎อมให๎ไปสูํสากล และรักษาความเป็นอัตลักษณ๑ ของผ๎าหม๎อห๎อมให๎
ยั่งยืน และสืบทอดตํอไป  
  เอกลักษณ๑/จุดเดํนผลิตภัณฑ๑ ผ๎าหม๎อห๎อมของดีจังหวัดแพรํ มีเอกลักษณ๑จําเพาะ
ของผ๎าหม๎อห๎อม เป็นเส๎นใยฝูายธรรมชาติย๎อมสีธรรมชาติ ด๎วยภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นจากการนําเอาใบ
ห๎อม ซึ่งเป็นพืชประจําถิ่น ผสมผสานกันอยํางลงตัวด๎วยกรรมวิธีการย๎อมตามสูตรโบราณ ผําน
กระบวนการทอด๎วยมือผสมกับอารยธรรมท๎องถิ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม กํอกําเนิดเป็น
ผลิตภัณฑ๑เสื้อผ๎าอาภรณ๑ เรียกขานกันวํา “เสื้อหม๎อห๎อม” พร๎อมทั้งพัฒนาไปสูํสากล เป็นผลิตภัณฑ๑
สูทหม๎อห๎อม ซึ่งสามารถ สร๎างผลิตภัณฑ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นอันเลื่องชื่อจนเป็นที่ยอมรับของ 
ชาวไทย ชาวตํางชาติที่แวะเข๎ามาชนและเลือกซื้อ  
  ผ๎าหม๎อฮํอมเป็นภูมิป๓ญญาพ้ืนบ๎านที่มีคุณคําควรแกํการศึกษาอนุรักษ๑ถํายทอดและ
สืบทอดไว๎ให๎เป็นสมบัติของชาวจังหวัดแพรํและคนไทยทั้งชาติจากการผลิตผ๎าหม๎อฮํอมเพ่ือไว๎ใช๎สอย
กันเองในครอบครัวสังคมและการแลกเปลี่ยนจนกระทั่งมาสูํการผลิตเพ่ือจาหนํายโดยมีกระแสการ
อนุรักษ๑ผ๎าย๎อมสีธรรมชาติเป็นแรงจูงใจจนสามารถทําเป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎และเศรษฐกิจแกํชุมชน
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ท๎องถิ่นเกิดการบริหารจัดการในหลาย ๆ ด๎านเชํนการจัดตั้งเพ่ือรวมกลุํมกันเป็นสมาคม/ชมรมในการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผ๎าหม๎อฮํอมการจัดหาวัตถุดิบตลอดจนการลงทุนและการจาหนําย เป็นต๎นดังนั้น 
จึงควรอนุรักษ๑ไว๎ให๎อนุชนรุํนหลังได๎สืบทอด๘๙ ขั้นตอนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมรวมถึงการ
ประยุกต๑และพัฒนารูปแบบตําง ๆ ให๎เป็นไปตามความต๎องการของตลาดโดยไมํสูญเสียความเป็น
เอกลักษณ๑ดั้งเดิมของผ๎าหม๎อฮํอมซึ่งจะเป็นการอนุรักษ๑สํงเสริมถํายทอดและสืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ที่มีคุณคํานี้ให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปอันจะกํอให๎เกิดความรักความหวงแหนและภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ๑ของชุมชนตนเองอีกทั้งยังสามารถนํามาประกอบเป็นอาชีพเพ่ือเสริมสร๎ างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติได๎อยํางยั่งยืน๙๐ 
  การผลิตผ๎าหม๎อฮํอมของจังหวัดแพรํนอกจากจะเป็นการทําให๎มีเสื้อผ๎าและ
ผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายแล๎วยังเป็นการสร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนการที่ชุมชนเห็นคุณคํา
ของธรรมชาติและรู๎จักนํามาใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจําวันได๎อยํางเหมาะสมรวมถึงการคงไว๎ซึ่งภูมิ
ป๓ญญาและการพัฒนาองค๑ความรู๎ใหมํ ๆ การถํายทอดจากรุํนสูํรุํนในชุมชนตลอดจนการที่ชุมชนเกิด
การจัดการโดยชุมชนเองเชํนการรวมกลุํมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นสหกรณ๑ เป็นต๎น เป็นเอกลักษณ๑ประจําชาติ
ไทยถูกถํายทอดลงบนผืนผ๎าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนในชาติทุกสาขาอาชีพให๎ความสนใจเอาใจใสํ
และให๎การสํงเสริมอยํางจริงจังป๓จจัยดังกลําวทําให๎ชาวบ๎านมีกําลังใจในการประกอบอาชีพทําผ๎าหม๎อ
ฮํอมการสืบทอดภูมิป๓ญญาอยํางตํอเนื่องเป็นเรื่องสําคัญหัตถกรรมแตํละชิ้นต๎องใช๎เวลาฝีมือกรรมวิธี
การผลิตยุํงยากซับซ๎อน ต๎นทุนสูง เราคนไทยควรให๎การสนับสนุนและใช๎สินค๎าไทยที่ผลิตโดยคนไทย
ในรูปแบบของผ๎า๙๑  
 

๒.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
หํางจากตัวจังหวัดแพรํ ประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางสูํตําบลสามารถใช๎

เส๎นทางหลวง 101 ถนนยันตรกิจโกศล และเดินทางโดยเครื่องบินถึงสนามบินจังหวัดแพรํ และ
เดินทางตํออีก 5 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๘๙ สัมภาษณ๑นางยุพิน สายสําเภา วนัอาทิตย๑ ท่ี ๒๑ เดือนมิถุนายน พทุธศักราช ๒๕๖๓ 
๙๐ สัมภาษณ๑นางประภาพรรณ ศรีตรัย ปราชญ๑ท๎องถิ่น วันอาทิตย๑ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ๑นายพงศกร เสนาธรรม ผู๎ประกอบการ วันอาทิตย๑ ท่ี ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓. 
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๒.3 ภาพสถานที่ส าคัญของชุมชนผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ่ง 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๑๖: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนผ๎าหม๎อห๎อมทุํงโฮํง 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๑๗: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนผ๎าหม๎อห๎อมทุํงโฮํง 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๑๘: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนผ๎าหม๎อห๎อมทุํงโฮํง 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๑๙: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนผ๎าหม๎อห๎อมทุํงโฮํง 
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 ๓. กลุ่มผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลป่าเห็ว อ าเภอเมือง  
  ๓.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  “ตุง” เป็นภาษาถิ่นทางภาคเหนือที่ชาวล๎านนาใช๎เรียกขานกันโดยทั่วไปซึ่งหมายถึง 
"ธง" ในภาษาไทยภาคกลาง และตรงกับลักษณะของธงอินเดียประเภท "ปฎากะ" ที่มีลักษณะเป็นแผํน
ใช๎ห๎อยลงมา โดยการผูกติดกับปลายไม๎หรือปลายเสา “ตุง” เป็นภาษาถิ่นพ้ืนเมือง เป็นคําเฉพาะที่ใช๎
เรียกผืนผ๎า ผืนกระดาษ แผํนไม๎ แผํนโลหะเป็นต๎น ที่มีลักษณะเป็นแผํนยาวผืนแคบใช๎ห๎อยยาวลงมา 
โดยมีขนาดตํางๆ กันไปตามหน๎าที่การใช๎งานในพิธีกรรมและตามความนิยมของแตํละท๎องถิ่น จะมี
ความสูงหรือมีความยาวตั้งแตํ 6 เมตร จนถึงขนาดเล็กที่สุด ประมาณ 1 ฟุต คําวํา "ตุง" ในภาษาไทย
ใหญํเรียกวํา “ตําขํอน” หรือเรียกวํา “ตะขุํน” ในภาษาพมํา และในอีสานบางท๎องถิ่นเรียกวํา “ตุง” 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๐: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนผ๎าหม๎อห๎อมทุํงโฮํง 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๑: ภาพสถานที่สําคัญของชุมชนผ๎าหม๎อห๎อมทุํงโฮํง 
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ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ได๎ให๎คํานิยามไว๎วําคําวํา “ธง” ไว๎วํา หมายถึง ผืน
ผ๎าโดยมากเป็นสี และบางอยํางมีลวดลายเป็นรูปตํางๆ ที่ทําด๎วยกระดาษและสิ่งอ่ืนๆ ก็มี สําหรับใช๎
เป็นเครื่องหมายบอกชาติ ตําแหนํงราชการ เครื่องหมายแบบสากลนิยม เครื่องหมายเดินทะเล คณะ
สมาคม อาคารและอ่ืนๆ ใช๎เป็นอาณัติสัญญาณ เครื่องหมายตกแตํงสถานที่ในงานรื่นเริงหรือถือเข๎า
ขบวนเป็นต๎น การใช๎ธงปรากฏหลักฐานมานานนับพันปีแล๎ว มีการพัฒนารูปแบบตามความเชื่อในแตํ
ละสังคมและยังใช๎กันแพรํหลาย๙๒   

ดังนั้นสามารถสรุปคํานิยาม ตุ ง  หรือ ตุ ง  เป็นภาษาล๎านนาหมายถึ ง  ธง 
พุทธศาสนิกชนใช๎ตุงตกแตํงและประกอบประเพณีและพิธีกรรมในเทศกาลตามวัดตําง ๆ ฉะนั้นเมื่อไป
วัดจะเห็นตุงหลายชนิดแขวนอยูํตามทางเดินเข๎าวัด บางชนิดเป็นผ๎าทอผืนยาวผูกติดกับไม๎ไผํปลิวไสว
ป๓กไว๎หน๎าวัด หรือตามทางเข๎าสู๎วัดเมื่อวัดมีงานสําคัญเป็นสัญลักษณ๑วําวัดแหํงนั้นมีงานฉลองหรือเป็น
การบอกทางเข๎าวัด เรียกวํา “ตุงไชย” บางครั้งจะเห็นตุงที่ทอด๎วยเส๎นด๎ายสวยงามแขวนไว๎หน๎า
พระพุทธรูปประธานในวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตุงบางชนิดทําด๎วยแผํนไม๎ปีกแกะสลักไว๎หน๎าพระ
ธาตุหรือเจดีย๑เป็นการบูชาพระธาตุเรียกวํา “ตุงกระด๎าง” 

ในเทศกาลสงกรานต๑ทุกปีชาวบ๎านจะตัดตุงด๎วยกระดาษสีตําง ๆ จากบ๎านนํามาป๓ก
ไว๎บนเจดีย๑ทรายที่ชาวบ๎านรํวมกันสร๎าง เพ่ืออุทิศสํวนกุศลถึงบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว ตุงบางชนิด
ทําด๎วยผ๎าขาวที่ปลายทําเป็นสามแฉก ตุงชนิดนี้จะใช๎ถือนําหน๎าขบวนศพไปสูํปุาช๎าเรียกวํ า "ตุงสาม
หาง" จึงกลําวได๎วําตุงในล๎านนามีหลายประเภทหลายรูปแบบ และหลากหลายสีและใช๎ประกอบ
ประเพณีและพิธีกรรมที่แตกตํางกันไป๙๓   

ผลิตภัณฑ๑ตุงล๎านนา เป็นงานพุทธศิลป์อันเกําแกํที่ทรงคุณคํา เป็นมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษ ปูยําตายาย ที่สั่งสมสืบทอดกันมา มีความเกี่ยวพันกับประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของ
ชนชาวล๎านนาเป็นอยํางมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดตามคติความเชื่อและสร๎างขึ้น เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา ถือเป็นการสร๎างสมบุญบารมีให๎แกํตนเอง เพ่ือจะได๎ไปเกิดในดินแดนที่ดีในภพหน๎าหรือถวาย
ทานอุทิศสํวนกุศลไปให๎แกํญาติพ่ีน๎องผู๎ลํวงลับไปแล๎ว หวังจะให๎ได๎เกาะหางชายตุงขึ้นไปสูํสวงสวรรค๑
หลุดพันจากวิบากกรรม 

ตุงล๎านนา จึงมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน กําเนิดขึ้นมาพร๎อมกับความเชื่อของ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและพิธีกรรมพ้ืนบ๎านที่มีมาตั้งเดิม สร๎างขึ้นเพ่ือเป็นสื่อสัญลักษณ๑สนองหน๎าที่ใน
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของ พุทธศาสนิกชนชาวล๎านนา จึงบังเกิดรูปแบบของตุงอันหลากหลาย
ตามความคิดสร๎างสรรค๑ประดิษฐ๑ตุงขึ้นมาของสลําหรือชํางในแตํละท๎องถิ่น ซึ่งแตกตํางกันไปทั้ง
ลักษณะรูปทรง วัสดุ ตกแตํงความหมายของตุงแตํละชนิดและหน๎าที่การใช๎สอยจะมีเอกลักษณ๑เฉพาะ
ตน ที่บํงบอกถึงปรัชญาความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและภูมิป๓ญญาในการสืบทอด
ทางวัฒนธรรม ตุงจึงปรากฏพบเห็นอยูํมากมายในดินแดนล๎านนา๙๔   

                                           

 ๙๒ นิรันดร๑  อภิวฑฺฒโน,ตุงล้านนาภูมิปัญญาของบรรพชน, (เชียงใหมํ : อนุพงษ๑การพิมพ๑ 2547) หนา๎  
 ๙๓ ศักดิ์  รัตนชัย, ตุงช่อพญายอเจดี๋ย์ทรายปี๋ใหม่เมือง,(เชียงใหมํ : มหาวิทยาลยัเชียงใหมํ. 2532), หน๎า 
45 
 ๙๔ อ๎างแล๎วใน, นิรันดร๑  อภิวฑฺฒโน,ตุงล้านนาภูมิปัญญาของบรรพชน ,หน๎า 55 
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๓.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ขับรถบนถนนหมายเลข 11 มุํงไป ตําบล อุโมงค๑ และใช๎ถนนหมายเลข 106 ไป

ทาง ถนนหมายเลข 1031 แล๎วจะถึงวัดปุาเห็ว 
 
๓.3 ภาพส าคัญของกลุ่มผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๒: ภาพสําคัญของกลุํมผลิตตุงและโคมล๎านนาของโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๓: ภาพสําคัญของกลุํมผลิตตุงและโคมล๎านนาของโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ 
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 ๔. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
  ๔.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  การสร๎างพระพุทธรูปไม๎ของเมืองนําน นิยมสร๎างขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาตามหลัก
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ครอบครัวใดไมํมีบุตรชาย และไมํมีโอกาสได๎บวชในพระพุทธศาสนา
แล๎วจะสร๎างพระพุทธรูปถวายแทนตนเองเสมือนหนึ่งวําได๎ใกล๎ชิดพระพุทธเจ๎า พร๎อมทั้งสร๎างบุญกุศล
อันยิ่งใหญํให๎กับตนเองเพ่ือประโยชน๑ในภายภาคหน๎าตามความเชื่อทางศาสนา วัสดุที่นํามาแกะสลัก
เป็นพระพุทธรูปไม๎มักนิยมใช๎ไม๎ที่มีชื่อมงคล เชํนไม๎ขนุน ไม๎ค้ํา ไม๎โพธิ์ ไม๎สักทอง เป็นต๎น เป็นไม๎ที่หา
งํายตามท๎องถิ่นและใช๎เวลาแกะพระพุทธรูปไม๎ไมํนาน สามารถสร๎างได๎หลายองค๑ รวมถึงมีต๎นทุนใน
การสร๎างที่ถูกกวําวัสดุจําพวก เหล็ก ทองแดง ทองเหลืองซึ่งอดีตเป็นสิ่งที่หายาก ทําให๎ไม๎เป็น
ทางเลือกสําหรับผู๎ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะเข๎าถึงบุญได๎งําย 
 

๔.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ขับรถบนถนนหมายเลข 101 ไปทาง ถนนมหายศ มุํงไปตําบลผาสิงห๑ แล๎วถึงวัด

มหาโพธิ อําเภอเมือง จังหวัดนําน 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๔: ภาพสําคัญของกลุํมผลิตตุงและโคมล๎านนาของโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ 
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๔.3 ภาพส าคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๕: ภาพสําคัญกลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎สร๎างสรรค๑งานพระพุทธรูปไม๎ 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๖: ภาพสําคัญกลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎สร๎างสรรค๑งานพระพุทธรูปไม๎ 
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 ๕. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
  ๕.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  เครื่องเงินเมืองนํานทั้งในรูปแบบของเครื่องเงินโบราณ และเครื่องเงินชมพูภูคา มี
ชื่อเสียงทั้งใน ด๎านคุณภาพและความสวยงามเป็นเอกลักษณ๑ ซึ่งชิ้นงานสํวนใหญํทําขึ้นด๎วยมือ จึงมี
ความประณีตและอํอนช๎อยงดงามมากกวําเครื่องเงินทั่วไปตามท๎องตลาด โดยเครื่องเงินของเมืองนําน
มีความพิเศษในการเลือกใช๎วัตถุดิบเป็นเนื้อเงินที่มีคําความบริสุทธิ์สูงกวํามาตรฐาน เป็นเม็ดเงินที่มีคํา
ความบริสุทธิ์ระหวําง 96-98% ซึ่งมีความอํอนตัวสูงกวําเนื้อเงินทั่วไป ทําให๎นําไปตีหรือขึ้นรูปได๎งําย
ขึ้น ประกอบกับกรรมวิธีในการตีเครื่องเงิน และการออกแบบลวดลายก็จะมีความเป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะตัวตามแบบฉบับของชํางเงินท๎องถิ่น และชํางเงินชาวเขา 
 ลักษณะของเครื่องเงินเมืองนําน นอกจากจะมีความอํอนตัวมากกวําเครื่องเงินทั่วไปแล๎ว
เนื้อโลหะจะมีลักษณะไมํมันวาว พ้ืนผิวดูมีความเรียบ และชิ้นงานมีน้ําหนักมากกวําสแตนเลส 
ลวดลายที่ปรากฏสํวนมากมักมีที่มาจากลวดลายทางธรรมชาติ อาทิ ลายดอกกระถิน ลายพันธุ๑ไม๎ใน
ปุาหิมพานต๑ ลายดอกกลีบบัวหรือกาบบัว ลายตาสับปะรด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีลวดลายที่โดดเดํน 
ได๎แกํ ลายเทพพนม และลายสิบสองนักษัตร ซึ่งป๓จจุบันการผลิตเครื่องประดับเงินของจังหวัดนํานมี
การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ๑และการออกแบบลวดลายให๎รํวมสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือให๎ผู๎บริโภคหลาย
ชํวงวัยสามารถใช๎สอยได๎เหมาะกับตนเองเอกลักษณ๑ของเครื่องประดับเงินของจังหวัดนํานได๎แกํ 
เครื่องประดับที่มีรูปแบบชาวเขา ซึ่งมีการตกแตํงด๎วยตุ๎งติ้งหรือระย๎า ลูกประคําหรือพระพรวนและ
งานลงยารูปดอกไม๎ และผีเสื้อ ในการตําแตํงลวดลายพบการใช๎อยูํ 2 กลุํม คือกลุํมลายเรขาคณิต เชํน 
ลายขอ ลายขด ลายฟ๓นปลา และกลุํมลายพรรณพฤกษา (รวมถึงลายฉลุดอกไม๎แบบจีน) 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๗: ภาพสําคัญกลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎สร๎างสรรค๑งานพระพุทธรูปไม๎ 
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๕.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ขับรถบนถนนหมายเลข 1251 ถนนหมายเลข 1091 ไปทาง รอบเมืองทิศใต๎ 

ตําบลในเมือง ตามรอบเมืองทิศใต๎ไปทาง ซอย สุริยพงษ๑ 1 
 
๕.3 ภาพสถานที่ส าคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๘: ภาพสถานที่สําคัญของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๒๙: ภาพสถานที่สําคัญของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๐: ภาพสถานที่สําคัญของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๑: ภาพสถานที่สําคัญของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๒: ภาพสถานที่สําคัญของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน 
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กลุ่มที่ ๔ กลุ่มเครือข่ายศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในล้านนา 
 ๑. สมาคมขัวศิลป์ จังหวัดเชียงราย 

1.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
สมาคมขัวศิลปะ ตั้งอยูํ 551 หมูํ 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ๎านดูํ อําเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 วันและเวลาท าการ ทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. ค่าเข้าชม 
ไมํเก็บคําเข๎าชม 

 ย๎อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุํมสลําไตยวน เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของศิลปิน
เชียงราย ได๎แสดงผลงานศิลปะรํวมกัน ณ ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 
2546 กลุํมศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดย
ใช๎ชื่อนิทรรศการวํา “สลําเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” ที่ศูนย๑ศิลปหัตถกรรม
เชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร๎องการสร๎างหอศิลปะรํวมสมัยบนเกาะ
กลางแมํน้ํ ากกที่ เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์ เ พ่ือหอศิลป์” ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแตํปี 2547 เป็นต๎นมา กลุํมศิลปินเชียงรายได๎กํอตั้ง
เป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดําเนินงานทางด๎านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอยํางตํอเนื่อง 

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ มอบเงินทุนตั้งต๎น 
500,000 บาท สําหรับกํอตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพ่ือสนับสนุนสํงเสริมการทํางานของศิลปินและ
การศึกษาของนักศึกษาศิลปะในจังหวัดเชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกองทุน  
จากการประชุมของคณะกรรมการ มีความประสงค๑ให๎กองทุนศิลปินเชียงรายมีความงอกงามและ
ยั่งยืน จึงจําเป็นต๎องหารายได๎ คณะกรรมการจึงมีมติวําจะทําธุรกิจรํวมกัน โดยใช๎ระบบการรํวมทุนใน 
หมูํพ่ีน๎องศิลปินและผู๎ที่รักศิลปะทุกทําน คณะกรรมการได๎เลือกทําเลที่ตั้งของอาคารให๎เชําแหํงหนึ่ง
เพ่ือลงทุนทําธุรกิจเพ่ือสํวนรวม โดยตั้งชื่อโครงการวํา “ขัวศิลปะ” “ขัวในภาษาเหนือ แปลวํา  
สะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสูํสังคม ขัวศิลปะ ไมํใชํองค๑กรธุรกิจ แตํคือองค๑กร

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๓: ภาพสถานที่สําคัญของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงิน 
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การศึกษา ที่ทําธุรกิจเล็กๆ เพ่ือจะเลี้ยงดูตัวเอง คือบ๎านของศิลปินที่เปิดประตูต๎อนรับทุกทําน และ 
ตํอมาศิลปินคนอ่ืนๆ ก็รํวมกันสมทบทุนตาม ตลอดระยะเวลาประมาณ 3 ปีที่ผํานมา (พ.ศ.2556 -
พ.ศ.2558) ได๎ทุํมงบประมาณรวมกันประมาณ 10 ล๎านบาท พวกเราคาดหวังวําในอนาคตเมื่อได๎ทุน
รอนเพียงพอ ก็จะได๎มีโอกาสจัดตั้งหอศิลป์ให๎เป็นศูนย๑รวมของศิลปินชาวเชียงราย และแหลํงเรียนรู๎ 
จัดแสดงผลงานของศิลปินแขนงตํางๆ ได๎อยํางสมบูรณ๑ตํอไป)  

พันธกิจของเครือข่ายขัวศิลปะ 2556-2558 
1. สร๎างรายได๎เข๎าสูํกองทุนศิลปินเชียงราย 
2. พัฒนาด๎านการศึกษาศิลปะให๎แกํสังคม 
3. ฐานข๎อมูลศิลปินเชียงราย   
วัตถุประสงค์ของขัวเครือข่ายศิลปะ  
1. มีความประสงค๑ให๎กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน จึง

จําเป็นต๎องหารายได๎คณะกรรมการจึงมีมติวํา จะทําธุรกิจรํวมกัน โดยใช๎ระบบการแบํงป๓นหุ๎น ในหมูํพ่ี
น๎องศิลปินและผู๎ที่รักศิลปะทุกทําน คณะกรรมการได๎เลือกทําเลที่ตั้งของอาคารให๎เชําแหํงหนึ่งเป็น
เพ่ือลงทุนทํา ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพ่ือสํวนรวม เราตั้งชื่อโครงการวํา “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ 
แปลวําสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสูํสังคม 

2. เป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเชื่อวําศิลปะสัมพันธ๑กับวิถีชีวิต เพราะ
ที่ผํานมาศิลปะแยกตัวอยูํอยํางโดดเดียว เป็นที่รู๎จักกันในกลุํมเล็กๆ เนื่องจากพ้ืนที่ของศิลปะมักจะ
เป็นพ้ืนที่เฉพาะ เชํน พิพิธภัณฑ๑ และแกลลอรี่ ซึ่งทําให๎เกิดป๓ญหายากตํอ “การเข๎าถึง” ใครที่ไมํ
คุ๎นเคยก็ไมํกล๎าเข๎า ไมํกล๎าถาม ไมํกล๎าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาวําเป็นกลุํมบุคคลที่มีบุคลิก
พิเศษ ยากตํอการเข๎าถึงเชํนกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล๎ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อวํา
มนุษย๑ทุกคนมีความงามอยูํแล๎วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมชํองวํางการเข๎าถึงศิลปะ ด๎วยกิจกรรมงํายๆ 
ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให๎ชม 
และ จําหนําย มีห๎องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต๎น ตั้งแตํการวาดเส๎น สีน้ํา ไปจนถึงวิชา
สุนทรียศาสตร๑ และประวัติศาสตร๑ศิลป์ขัวศิลปะ ไมํใชํองค๑กรธุรกิจ แตํคือองค๑กรการศึกษา ที่ทําธุรกิจ
เล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ๎านของศิลปิน ที่เปิดประตูต๎อนรับผู๎ที่สนใจ   

3. ขัวศิลปะจะทําธุรกิจร๎านอาหาร และ ร๎านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร๎านขายผลงาน
หัตถศิลป์  ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทําโรงเรียนสอนศิลปะสําหรับเด็กและบุคคล
ทั่วไป สอน โดยศิลปินผู๎เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห๎องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของ
ศิลปิน  เชียงรายทั้งรุํนใหญํและรุํนใหมํๆ และ ศิลปินนานาชาติ เพ่ือสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค
ลุํม แมํน้ําโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการที่จะ
แลกเปลี่ยน  ศิลปินกับเพ่ือนบ๎านในพมํา ลาว เวียดนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพํานัก และ 
การสัมนาเชิง ปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะตํอไป 

4. เพ่ือสร๎างประชาสังคมที่ทุกคนมีสํวนรํวมในการกําหนดสิ่งที่อยากจะทํา การ
รวมตัวกัน ของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอยํางของความพยายามจากคนกลุํมหนึ่ง 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงราย จากมุมเล็ก ๆ เพ่ือสร๎างประชาสังคมที่เราทุกคนมีสํวนรํวมในการ
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กําหนดสิ่งที่อยากจะทําและอยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง ดังนั้นจึงเชื่อในศักยภาพของมนุษย๑ใน
การเปลี่ยนแปลง เราเชื่อวําเราทําได๎ ถ๎าเรารํวมมือ และ รวมใจกัน1 
 

2.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
๑) การเดินทางด้วยรถส่วนตัว จากจังหวัดเชียงราย ขับโดยใช๎ถนน

ซุปเปอร๑ไฮเวย๑ตรงไปทางแมํสาย ขัวศิลปะจะอยูํซ๎ายมือติดถนนใหญํ กํอนจะถึงแม็คโครสาขาเชียงราย 
๒) การเดินทางด้วยรถประจ าทาง ใช๎บริการรถเมล๑สีเขียวสายเชียงราย – 

แมํสาย โดยขึ้นที่สถานีขนสํงฯ แหํงที่ 1 (เกํา) ให๎ลงที่ขัวศิลปะได๎เลย โดยขัวศิลปะจะอยูํซ๎ายมือติด
ถนนใหญํ กํอนจะถึงแม็คโครสาขาเชียงราย 
 

๒.3 ภาพสถานที่ส าคัญภายในสมาคมขัวศิลปะ 
 

 
 
 

 

                                           
1 สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย, ขัวศิลปะ, เอกสารอัดสําเนา 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๖: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๗: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๘: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 
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 ๒. หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน 
  ๒.๑ ประวัติแหล่งท่องเที่ยว 
  หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญํบนพ้ืนที่กวํา ๑๓ ไรํ ตั้งอยูํริม
แมํน้ํานําน เป็นแหลํงรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนําน กํอตั้งและดําเนินการโดยศิลปินชาว
นําน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวนํานชื่อดังที่รักใน ศิลปะที่ต๎องการสร๎างหอศิลป์เพ่ือรวบรวมงานศิลปะ
จากมันสมองของศิลปินไทยรํวมสมัยที่มีผลงานการสร๎างสรรค๑และมีเอกลักษณ๑โดดเดํนเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินัย  ในรูปแบบกึ่ง
นิทรรศการถาวรให๎ได๎ชมเกือบตลอดปีขึ้น ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพ่ือให๎คนที่มาเสพ
ศิลปะนั้นได๎ความรู๎สึกสบายใจและพักผํอนไปด๎วย ภายในพ้ืนที่หอศิลป์มีอาคาร ๒ หลัง หลังแรกเป็น
อาคาร ๒ ชั้น อาคารหลังแรกเป็นอาคารขนาดใหญํภายในจัดแสดงภาพวาด และงานศิลปะตํางๆ ที่จะ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามวาระตําง ๆ ภาพที่จัดแสดงสํวนมากมักจะจัดแสดงเพียงเพ่ือให๎ผู๎ชมได๎
เข๎าถึงศิลปะ เหมือนได๎ไปพบปะเพ่ือนใหมํที่ชื่อศิลปะ ให๎มากขึ้น สํวนอีกอาคารหนึ่งที่ ตั้งอยูํริมแมํน้ํา
นําน เป็นอาคารชื่อ เฮือนหนานบัวผัน เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร ภาพถํายจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ
ของหนานบัวผัน ศิลปินผู๎เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร๑ วัดหนองบัว รวมถึงภาพจากวัดตํางๆ 
ที่สําคัญในเมืองนําน ที่เกี่ยวข๎องกับชํางจิตรกรรมฝาผนังเมืองนําน มีเฮือนศรีนวล ร๎านกาแฟและ
สถานที่จัดจําหนํายสินค๎าที่ระลึก งานฝีมือพ้ืนเมือง รวมไปถึงของตกแตํงบ๎านที่นําสนใจ นักทํองเที่ยว
สามารถเดินชม และเลือกซื้อสินค๎ากลับไปเป็นของฝากได๎ สามารถนั่งพักผํอน จิบเครื่องดื่ม พร๎อมชม
ทิวทัศน๑ของแมํน้ํานําน และชมงานศิลปะและข๎าวของเครื่องใช๎โบราณตํางๆ ที่จัดแสดงอยูํภายใน 
 
 ๒.๒ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  ๒.๒.๑ โดยรถยนต์ส่วนตัว 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๓๙: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 



265 
 

จากตัวอําเภอเมืองนําน ขับรถขึ้นไปทางตอนเหนือของจังหวัด และเดินทางไปตามเส๎นทางที่
จะไป อ.ทําวังผา  อ.ป๓ว  อ.ทุํงช๎าง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  ขับรถไปเรื่อย ๆ จะพบเส๎นทางที่รายล๎อมไป
ด๎วยต๎นไม๎และธรรมชาติ ๒ ข๎างทาง เมื่อถึง กม.ที่ ๒๐ ก็จะถึงหอศิลป์ริมนําน อยูํทางด๎านขวามือ 
  
 ๒.๓ ภาพสถานที่ส าคัญของหอศิลป์ริมน่าน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๐: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๑: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๒: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๓: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 
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๔.๒. สภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 
 ผลการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
(แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน) 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๔: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 

ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๕: ภาพสถานที่สําคัญภายในสมาคมขัว
ศิลปะ 
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 จากการประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา 
(แมํฮํองสอน เชียงใหมํ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพรํ พะเยา นําน) โดยมีองค๑ประกอบ 5 
องค๑ประกอบ คือ ด๎านสิ่งดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว (Attractions) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(Amenities)  ด๎านการเข๎าถึงสถานที่ (Accessibility) ด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และ 
การบริหารจัดการทางการทํองเที่ยว (Tourism Management) โดยมีการให๎คะแนนโดยใช๎ระบบ
มาตรสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ซึ่งให๎ผู๎ประเมินพิจารณาให๎คะแนนตัวชี้วัดนั้นมีคุณสมบัติตรง
กับเกณฑ๑การประเมินระดับใด  

ระบุให๎  0  หมายถึง  ไมํมีศักยภาพการทํองเที่ยว 
1  หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวน๎อย 
2  หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวปานกลาง 
3  หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวมาก 
4  หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวมากท่ีสุด 

ทั้งนี้ ได๎มีเกณฑ๑การแปลผล โดยการแบํงระดับการประเมินคํา 5 ระดับ สามารถนํามา
วิเคราะห๑ด๎วยการกําหนดอันตรภาคชั้น  

 
 

อันตรภาคชั้น (class Interval) = พิสัย (range) 
  จํานวนชั้น 
 = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
              จํานวนชั้น 
 = 4 – 0 
            5 
 = 0.80 
 

ดังนั้น จึงกําหนดระดับของการแปลผลเป็น 5 ระดับ แตํละระดับมีคําคะแนนแตกตํางกัน 
0.80 คะแนน ดังนี้ 

0.00 – 0.80 หมายถึง ไมํมีศักยภาพการทํองเที่ยว 
0.81 – 1.60 หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวน๎อย 
1.61 – 2.40 หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวปานกลาง 
2.41 – 3.20 หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวมาก  
3.21 – 4.00 หมายถึง  ศักยภาพการทํองเที่ยวมากท่ีสุด 
 
ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการประเมินได๎ ดังนี้  

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัด
ล๎านนา (แมํฮํองสอน เชียงใหมํ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพรํ พะเยา นําน) โดยนําเสนอข๎อมูลเป็นคํา
ร๎อยละ ดังแผนภูมิตํอไปนี้ 
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ด้านเพศ 
 

 
 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปด๎านเพศของกลุํมผู๎ประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิง
สร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา กลุํมผู๎ประเมินสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 62 
และเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 38 ตามลําดับ 
 
ด้านอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปด๎านอายุของกลุํมผู๎ประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิง
สร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา กลุํมผู๎ประเมินสํวนใหญํ มีอายุ  31 – 40 ปี มากที่สุด คิด
เป็นร๎อยละ 39 รองลงมา คือ อายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 27 อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร๎อยละ  
16 และ อายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นอันดับสุดท๎าย คิดเป็นร๎อยละ 7 
 



270 
 

ด้านระดับการศึกษา 
 

 
  

จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปด๎านระดับการศึกษาของกลุํมผู๎ประเมินศักยภาพการ
ทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา กลุํมผู๎ประเมินสํวนใหญํ มีการศึกษาอยูํ
ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็น คิดเป็นร๎อยละ 47 รองลงมา คือ อนุปริญญา คิดเป็นร๎อยละ 23  
สูงกวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 19 และอันดับสุดท๎าย คือ มัธยมศึกษาหรือต่ํากวํา คิดเป็นร๎อยละ 
11 
 
ด้านสถานะ 
 

 
  

จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปด๎านสถานะของกลุํมผู๎ประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะ
เชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา กลุํมผู๎ประเมินสํวนใหญํมีสถานะสมรส มากที่สุด คิดเป็น
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ร๎อยละ 42 รองลงมา คือ หยําร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 19 สถานะโสด คิดเป็นร๎อยละ 14 และอันดับ
สุดท๎าย คือ สถานะหม๎าย คิดเป็นร๎อยละ 14 
ด้านประสบการณ์  
 

 
 
จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปด๎านประสบการณ๑ของกลุํมผู๎ประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิง
สร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีประสบการณ๑ 11 – 15 ปี 
มากที่สุด รองลงมา คือ 15 ปี และ 5 -10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 24  และอันดับสุดท๎าย น๎อยกวํา 5 ปี 
คิดเป็นร๎อยละ 13 
 
ตารางที่ ๔.๑: แสดงผลศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 

 
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) ค่าเฉลี่ย ระดับศักยภาพ 
1. ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะ

พ้ืนบ๎านและพุทธศิลปกรรมในล๎านนา เชํน 
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาป๓ตยกรรม 
สามารถสะท๎อนความเป็นเอกลักษณ๑ของ
ล๎านนา 

3.78 มากที่สุด 

2. การเก็บรวบรวมข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ 
โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม มีความ
ชัดเจน ตํอเนื่อง 

3.83 มากที่สุด 

3. การออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นที่ศิลปะ
ชุมชนมีความสอดคล๎องกับสังคมและ

3.29 มากที่สุด 

น้อยกว่า 5 ปี 
13% 

5- 10ปี 
24% 

11-15 ปี 
39% 

15 ปี ขึ้นไป 
24% 

ประสบการณ์ 
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วัฒนธรรม 
 

4. การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของกลุํมศิลปินใน
ล๎านนา มีเอกลักษณ๑ มีความโดดเดํน 

3.74 มากที่สุด 

5. รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสร๎างสรรค๑
ผลงานรํวมสมัย มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

3.69 มากที่สุด 

6. การวางแผนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ของวัดที่เป็นต๎นแบบพุทธศิลปกรรมในล๎านนา 
อยํางชัดเจน 

3.21 มากที่สุด 

7. การสนับสนุน สํงเสริม การอนุรักษ๑ศิลปะของ
วัดและชุมชน เพ่ือถํายทอดแกํผู๎ที่สนใจหรือ
นักทํองเที่ยว 

3.32 มากที่สุด 

รวม 3.55 มากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ด๎านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว (Attraction) พบวํา ภาพรวมมีศักยภาพการทํองเที่ยวอยูํในระดับมากที่สุด 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.55 โดยพบวําการเก็บรวบรวมข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดี สังคม และ
วัฒนธรรม มีความชัดเจนตํอเนื่อง อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.83 รองลงมาได๎แกํ 
ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะพ้ืนบ๎านและพุทธศิลปกรรมในล๎านนา เชํน จิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาป๓ตยกรรม สามารถสะท๎อนความเป็นเอกลักษณ๑ของล๎านนา อยูํในระดับมาก
ที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.78 การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของกลุํมศิลปินในล๎านนา มีเอกลักษณ๑ มี
ความโดดเดํน อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.74 รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสร๎างสรรค๑
ผลงานรํวมสมัย มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.69 การ
สนับสนุน สํงเสริม การอนุรักษ๑ศิลปะของวัดและชุมชน เพ่ือถํายทอดแกํผู๎ที่สนใจหรือนักทํองเที่ยว อยูํ
ในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.32 การออกแบบงานศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนมีความ
สอดคล๎องกับสังคมและวัฒนธรรม อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.29 และมีการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดที่เป็นต๎นแบบพุทธศิลปกรรมในล๎านนาอยํางชัดเจน อยูํใน
ระดับมากท่ีสุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.21 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๒: แสดงผลศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว(Amenities) 
 
ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ ยว
(Amenities) 

ค่าเฉลี่ย ระดับศักยภาพ 

1. บริการร๎านค๎า ร๎านอาหารเพียงพอตํอความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยว 

3.11 มาก 
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2. การจัดสถานที่นั่งพักผํอนของนักทํองเที่ยวมี
เพียงพอ 

3.01 มาก 

3. พ้ืนที่จอดรถเพียงพอสําหรับรองรับจํานวนรถที่
เข๎ามาโดยเฉพาะในชํวงที่มีนักทํองเที่ยว
หนาแนํน 

3.12 มาก 

4. การให๎บริการห๎องสุขาที่มีจํานวนเพียงพอ อยูํ
ในสภาพการใช๎งานดี แยกสัดสํวนสําหรับเพศ 
หญิง และมีสัญลักษณ๑ที่ชัดเจน 

2.74 มาก 

5. การให๎บริการด๎านที่พักท่ีมีมาตรฐาน จํานวน
เพียงพอ มีการออกแบบ ใช๎วัสดุกํอสร๎างที่
สะท๎อนถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ๑ในพ้ืนที่ได๎ 

2.64 มาก 

6. การคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกแกํผู๎พิการ 
เชํน ห๎องน้ําสําหรับผู๎พิการ การบริการเส๎นทาง
สําหรับผู๎พิการในการเข๎าชมแหลํงทํองเที่ยว 

2.11 ปานกลาง 

7. มาตราการในการรักษาความปลอดภัยให๎แกํ
นักทํองเที่ยวจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในแหลํง
ทํองเที่ยว อาทิ เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 
อุปกรณ๑ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ข๎อมูลสําคัญ
ในการติดตํอโรงพยาบาล สถานีตํารวจ 

2.32 ปานกลาง 

8. การจัดตั้งศูนย๑บริการข๎อมูล โดยเจ๎าหน๎าที่
ประชาสัมพันธ๑มีความรู๎ รวมถึงมีสื่อนําเสนอ
ข๎อมูลบริการแกํนักทํองเที่ยว อาทิ แผํนพับ 
แผนที่ ที่นําสนใจ และเป็นข๎อมูลป๓จจุบัน 

2.54 มาก 

รวม 2.69 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ด๎านสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการทํองเที่ยว (Amenities) พบวํา ภาพรวมมีศักยภาพการทํองเที่ยวอยูํใน
ระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.69 โดยพบวําพ้ืนที่จอดรถเพียงพอสําหรับรองรับจํานวนรถที่เข๎ามา
โดยเฉพาะในชํวงที่มีนักทํองเที่ยวหนาแนํน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.12 รองลงมาได๎แกํ มี
บริการร๎านค๎า ร๎านอาหารเพียงพอตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยว อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.11 การจัดสถานที่นั่งพักผํอนของนักทํองเที่ยวมีเพียงพอ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.01 การให๎บริการห๎องสุขาที่มีจํานวนเพียงพอ อยูํในสภาพการใช๎งานดี แยกสัดสํวนสําหรับเพศ 
หญิง และมีสัญลักษณ๑ที่ชัดเจน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.74 การให๎บริการด๎านที่พักที่มี
มาตรฐาน จํานวนเพียงพอ มีการออกแบบ ใช๎วัสดุกํอสร๎างที่สะท๎อนถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ๑ในพ้ืนที่
ได๎ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.64 มีการจัดตั้งศูนย๑บริการข๎อมูล โดยเจ๎าหน๎าที่
ประชาสัมพันธ๑มีความรู๎ รวมถึงมีสื่อนําเสนอข๎อมูลบริการแกํนักทํองเที่ยว อาทิ แผํนพับ แผนที่ ที่
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นําสนใจ และเป็นข๎อมูลป๓จจุบัน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.54 มีมาตราการในการรักษา
ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแหลํงทํองเที่ยว อาทิ เจ๎าหน๎ าที่รักษา
ความปลอดภัย อุปกรณ๑ปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน ข๎อมูลสําคัญในการติดตํอโรงพยาบาล สถานีตํารวจ 
อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.32 และการคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกแกํผู๎พิการ เชํน 
ห๎องน้ําสําหรับผู๎พิการ การบริการเส๎นทางสําหรับผู๎พิการในการเข๎าชมแหลํงทํองเที่ยว อยูํในระดับปาน
กลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.11 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๓: แสดงผลศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว(Accessibilities) ค่าเฉลี่ย ระดับศักยภาพ 

1. ความสะดวกของการจราจร เส๎นทางท่ีไปยัง
แหลํงทํองเที่ยวมีระดับความหนาแนํนและ
ความแออัดของการจราจรต่ํา 

2.94 มาก 

2. การให๎บริการรถสาธารณะไปยังแหลํงทํองเที่ยว
มีความหลากหลาย มีตารางการเดินรถชัดเจน 
และสม่ําเสมอ 

2.14 ปานกลาง 

3. การมีปูายบอกทางไปยังแหลํงทํองเที่ยวมีความ
ชัดเจน 

2.91 มาก 

4. เส๎นทางการเดินทางถึงแหลํงทํองเที่ยวมีความ
หลากหลาย 

3.32 มากที่สุด 

5. สภาพเส๎นทางการเดินทางถึงแหลํงทํองเที่ยวมี
ความปลอดภัย 

3.14 มาก 

6. การแสดงข๎อมูลการเดินทางในระบบออนไลน๑มี
ความชัดเจน เชํน ระบบการเดินทางดว๎ย GPS 

2.56 มาก 

รวม 2.83 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ด๎านการ
เข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibilities) พบวํา ภาพรวมมีศักยภาพการทํองเที่ยวอยูํในระดับมาก มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 2.83 โดยพบวําเส๎นทางการเดินทางถึงแหลํงทํองเที่ยวมีความหลากหลาย  อยูํใน
ระดับมากท่ีสุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.32 รองลงมาได๎แกํ สภาพเส๎นทางการเดินทางถึงแหลํงทํองเที่ยวมี
ความปลอดภัย อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.14 ความสะดวกของการจราจร เส๎นทางที่ไปยัง
แหลํงทํองเที่ยวมีระดับความหนาแนํนและความแออัดของการจราจรต่ํา อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 2.94 การมีปูายบอกทางไปยังแหลํงทํองเที่ยวมีความชัดเจน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 2.91 การแสดงข๎อมูลการเดินทางในระบบออนไลน๑มีความชัดเจน เชํน ระบบการเดินทาง
ด๎วย GPS อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.56 และการให๎บริการรถสาธารณะไปยังแหลํง
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ทํองเที่ยวมีความหลากหลาย มีตารางการเดินรถชัดเจน และสม่ําเสมอ อยูํในระดับปานกลาง มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 2.14 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๔ แสดงผลศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  
ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activities) 

 
ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว(Activities) ค่าเฉลี่ย ระดับศักยภาพ 

1. กิจกรรมทางการทํองเที่ยวสามารถสะท๎อน
เอกลักษณ๑เฉพาะตนทางวัฒนธรรม อาทิ วิถี
ชีวิต การแตํงกาย ลักษณะของกิจกรรม
ประเพณี ที่อยูํอาศัย อาหาร เครื่องมือใช๎สอย 
ลักษณะสิ่งประดิษฐ๑  เป็นต๎น 

2.94 มาก 

2. กิจกรรมทางการทํองเที่ยวสามารถกํอให๎เกิด
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และมีจํานวน
การจัดกิจกรรมบํอยครั้งในแตํละปี 

3.38 มากที่สุด 

3. กิจกรรมทางการทํองเที่ยวสามารถสะท๎อน
ความงดงามทางด๎านศิลปวัฒนธรรม สร๎าง
ความประทับใจแกํผู๎พบเห็นได๎ 

2.32 ปานกลาง 

4. กิจกรรมทางการทํองเที่ยวกํอให๎เกิดความ
ผูกพัน ระหวํางคนในชุมชน และนักทํองเที่ยว
ได๎ 

2.14 ปานกลาง 

5. กิจกรรมทางการทํองเที่ยวมีจํานวนหลากหลาย 
นักทํองเที่ยวมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมที่ตนพึง
พอใจได๎ 

2.79 มาก 

6. กิจกรรมทางการทํองเที่ยวไมํสํงผลให๎แหลํง
วัฒนธรรมเกิดความเสื่อมโทรม 

2.38 ปานกลาง 

รวม 2.65 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ด๎าน
กิจกรรมทางการทํองเที่ยว (Activities) พบวํา ภาพรวมมีศักยภาพการทํองเที่ยวอยูํในระดับมาก มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 2.65 โดยพบวํากิจกรรมทางการทํองเที่ยวสามารถกํอให๎เกิดการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี และมีจํานวนการจัดกิจกรรมบํอยครั้งในแตํละปี อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.38 รองลงมาได๎แกํ กิจกรรมทางการทํองเที่ยวสามารถสะท๎อนเอกลักษณ๑เฉพาะตนทางวัฒนธรรม 
อาทิ วิถีชีวิต การแตํงกาย ลักษณะของกิจกรรมประเพณี ที่อยูํอาศัย อาหาร เครื่องมือใช๎สอย 
ลักษณะสิ่งประดิษฐ๑ เป็นต๎น อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.94 กิจกรรมทางการทํองเที่ยวมี
จํานวนหลากหลาย นักทํองเที่ยวมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมที่ตนพึงพอใจได๎ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
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เทํากับ 2.79 กิจกรรมทางการทํองเที่ยวไมํสํงผลให๎แหลํงวัฒนธรรมเกิดความเสื่อมโทรม อยูํในระดับ
ปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.38 กิจกรรมทางการทํองเที่ยวสามารถสะท๎อนความงดงามทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม สร๎างความประทับใจแกํผู๎พบเห็นได๎ อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.32 
และกิจกรรมทางการทํองเที่ยวกํอให๎เกิดความผูกพัน ระหวํางคนในชุมชน และนักทํองเที่ยวได๎ อยูํใน
ระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.14 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่๔.๕: แสดงผลศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว (Administration) 

 
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว(Administration) ค่าเฉลี่ย ระดับศักยภาพ 

1. การสร๎างโอกาสให๎ชุมชนหารายได๎จากกิจกรรม
ทํองเที่ยว 

2.72 มาก 

2. การสนับสนุนสินค๎าท๎องถิ่นในการดําเนินการ
ของแหลํงทํองเที่ยว เชํน ผลิตภัณฑ๑ของฝาก
จากสินค๎าหัตถกรรม 

2.76 มาก 

3. การสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยวหรือกิจกรรมทํองเที่ยว
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

3.32 มากที่สุด 

4. การวิเคราะห๑ ประเมินผลกระทบจากการ
ทํองเที่ยว รวมถึงมาตรการปูองกันผลกระทบที่
เกิดจากการทํองเที่ยว 

2.14 ปานกลาง 

5. การจัดตั้งกลุํมโดยชุมชนเพ่ือกําหนดเปูาหมาย
ในการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว มีความ
เข๎มแข็ง 

2.47 มาก 

6. การมีสํวนรํวมระหวํางหนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชน ในการกําหนดนโยบาย 
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 

2.97 มาก 

รวม 2.73 มาก 
 

ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ด๎านการ
บริหารจัดการทํองเที่ยว (Administration) พบวํา ภาพรวมมีศักยภาพการทํองเที่ยวอยูํในระดับมาก 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.73 โดยพบวํา การสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวหรือกิจกรรมทํองเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ๎อม อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.32 
รองลงมาได๎แกํ การมีสํวนรํวมระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ในการกําหนด
นโยบาย การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.97 การสนับสนุนสินค๎า
ท๎องถิ่นในการดําเนินการของแหลํงทํองเที่ยว เชํน ผลิตภัณฑ๑ของฝากจากสินค๎าหัตถกรรม อยูํในระดับ
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มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.76 การสร๎างโอกาสให๎ชุมชนหารายได๎จากกิจกรรมทํองเที่ยว อยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.72 การจัดตั้งกลุํมโดยชุมชนเพ่ือกําหนดเปูาหมายในการบริหารจัดการด๎าน
การทํองเที่ยว มีความเข๎มแข็ง อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.47 และการวิเคราะห๑ ประเมินผล
กระทบจากการทํองเที่ยว รวมถึงมาตรการปูองกันผลกระทบที่เกิดจากการทํองเที่ยว อยูํในระดับปาน
กลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.14 ตามลําดับ 

 
วิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 
๑) วัดบ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
บ๎านทําข๎ามมีวัดอยูํจํานวน ๒ แหํง คือ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของฝ๓่งลําน้ําแมํ

แจํม และวัดสันกูํ ตั้งอยูํทางฝ๓่งน้ําด๎านทิศเหนือของลําน้ําแมํแจํม มีแหลํงน้ําเพื่อการเกษตร ๓ แหํง คือ 
ลําน้ําแจํม ลําน้ําปิง และหนองน้ําประจําหมูํบ๎าน สภาพทั่วไปของบ๎านทําข๎าม ตั้งอยูํในเขตตําบลหาง
ดง ติดลําน้ําแจํมและลําน้ําปิงซึ่งมีน้ําทํวมทุกปี ด๎านวัฒนธรรมประเพณี คนในหมูํบ๎านทําข๎าม ร๎อยละ 
๙๙ เป็นคนล๎านนาพ้ืนเมือง และการนับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ได๎แกํ วัดชัยชนะ
และวัดสันกูํ นอกจากนี้คนบ๎านทําข๎ามมีความเชื่อและความเคารพศรัทธาในผีบรรพบุรุษ ได๎แกํ ผีปูุยํา 
ผีพํอบ๎าน ผีเจ๎าที่ ตามพิธีกรรมตามประเพณีพ้ืนบ๎านในชํวงเดือน ๙ หรือประมาณเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี และมีประเพณีในรอบปีอีกได๎แกํ ประเพณีปีใหมํเมือง ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อ
บ๎าน ประเพณีสลากภัตร ประเพณีตานข๎าวใหมํ ประเพณีฟ๓งธรรมหลวง ประเพณียี่เป็ง ประเพณีแหํ
ลูกแก๎ว ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีปอยหลวง นอกจากนี้บ๎านทําข๎ามมีภูมิป๓ญญาหลากหลายที่
สืบทอดจากบรรพบุรุษได๎แกํ ภูมิป๓ญญาด๎านการจักสาน เครื่องมือหาปลาเชํน แห แชะ ไซ สุํมไกํ ข๎อง
หรือจักสานที่ใช๎ในวิถีชีวิตเชํน ก๐วย ส๎า กระบุง ซึ่งมีคนสนใจและมีรายได๎ที่แนํนอน แตํป๓จจุบันกําลัง
จะสูญหายไปเนื่องจากไมํมีใครสืบสาน นอกจากนี้ยังมีภูมิป๓ญญาด๎านการละเลํนดนตรีพ้ืนเมืองสะล๎อ
ซอซึง ได๎แกํ กลอง แหํ โมงกลางชุดแหํครัวตานเข๎าวัดชุดใหญํ ภูมิป๓ญญาด๎านสมุนไพรทางภาคเหนือ
เรียกวํา ยาเมือง ภูมิป๓ญญาด๎านการเปุาเสกคาถารักษาโรคกระดูกแตกหัก เปุามะเฮง เปุาตาแดง เปุา
แมลงปุองจี้ แตนจี้ เป็นต๎น ๙๕ 
 บ๎านทําข๎าม มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญในชุมชน ดังนี้  
 วัดท่าข้าม (วัดชัยชนะ) มีโบราณสถานที่เป็นสถานที่ทํองเที่ยวหลายแหํงเชํน โบสถ๑เกําที่มี
การประดับด๎วยศิลปะกระจกรอบ ๆ ภายนอก วิหารที่มีภาพวาดพุทธประวัติ รวมถึงภาพวิถีชีวิตคน
เมืองฮอด พระธาตุเจดีย๑ หอพระตรัย และโบราณวัตถุ เชํน องค๑พระธาตุ พระพุทธรูปอายุ ๑,๐๐๐ ปี 
บทสวดใบลานภาษาบาลี มีอายุเกําแกํกวํา ๑๐๐ ปี ภายในวัดกําลังมีการกํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑เมืองฮอด 
ซ่ึงจะเป็นสถานในการเก็บรวบรวมของเกําพ้ืนบ๎าน และงานศิลปะรํวมสมัยของชุมชน 
 ศิลปกรรมกระจกบนผนังวิหารวัดท่าข้าม เป็นการสร๎างสรรค๑งานศิลปะโดยการมีสํวนรํวม
ของคนในชุมชนกับนักวิจัยจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ภายใต๎โครงการวิจัย “การ
สร๎างสรรค๑ศิลปกรรมกระจก เพ่ืออนุรักษ๑วัฒนธรรมมรดกชุมชนท๎องถิ่น” ได๎รับการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได๎รํวมกัน

                                           
๙๕ บริบทชุมชนบ้านท่าข้าม, ม.ป.ป. (เอกสารอัดสําเนา). 
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สร๎างสรรค๑ศิลปะโดยใช๎วัสดุกระจก สร๎างเป็นตัวภาพแบบ ๒ มิติ เหมือนจิตรกรรมไทยตกแตํงไว๎บน
ผนังวิหารวัดทําข๎าม มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม เชํน ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 
เวียนเทียน สลากภัต ตานก๐วยสลาก แหํครัวทาน แหํไม๎ค้ํา ยี่เป็ง ปอยหลวง เข๎าพรรษา  ประเพณี
เดือนเก๎าเป็ง การเลี้ยงดงหอ ฯลฯ รวมถึง วิถีชีวิตของผู๎คนในท๎องถิ่น และภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไว๎
บนผนังวิหาร เพ่ือต๎องการให๎ภาพศิลปกรรมกระจกบนผนังวิหารนี้เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน ไมํวําจะ
เป็นเด็กนักเรียน นักศึกษาทั้งในชุมชนและตํางชุมชน ได๎เข๎ามาชื่นชมและศึกษา หาความรู๎  
 ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ (ไม้ค้ าสะหลี) ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ถือเป็นประเพณีตามความเชื่อ
ของชาวล๎านนา ในจังหวัดเชียงใหมํ ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง ของอําเภอ
จอมทอง ถือได๎วําเป็นงานประเพณีท่ีดึงดูดนักทํองเที่ยวและผู๎สนใจมารํวมงานเป็นจํานวนมากและทุก 
ๆ ปี จะมีการจัดประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์อยํางยิ่งใหญํ ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์จอมทอง เป็นประเพณี
สําคัญของชาวจอมทองที่ได๎กระทําสืบตํอกันมานานและยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอําเภอ
จอมทองอีกด๎วย ชาวบ๎านมีความเชื่อวํา ไม๎ค้ําเป็นสํวนหนึ่งในพิธีสืบชะตาราศีเป็นการค้ําชีวิตของ
ตนเองให๎ยั่งยืนนาน ให๎มีความรํมเย็นเป็นสุขและยังเป็นการค้ําจุลพระบวรพุทธศาสนา สําหรับ
ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์นั้นเป็นประเพณีที่มีมาแตํโบราณกวํา ๑๐๐ ปีมาแล๎ว ชาวบ๎านมีความเชื่อวําใน
เทศกาลสงกรานต๑หรือประเพณีปี๋ใหมํเมือง ทุกคนจะต๎องทําบุญสืบชะตาราศีของตน เพ่ือเป็นการ
เฉลิมฉลองที่ตนเองได๎มีชีวิตอยํางสงบสุข ผํานพ๎นไปอีกหนึ่งปี นอกจากชาวบ๎านในอําเภอจอมทอง ยัง
มีชาวบ๎านจากอําเภอใกล๎เคียงคือ อําเภอฮอด อําเภอดอยเตํา อําเภอหางดง อําเภอสันปุาตอง มารํวม
ขบวนแหํไม๎คํ้าโพธิ์ด๎วย  
 อุปกรณ๑ท่ีใช๎ในพิธีสืบชะตา คือ ไม๎ท่ีมีงํามขนาดตําง ๆ หลังจากท่ีนําเข๎าในพิธีสืบชะตาของตน
แล๎วก็จะนําไปคํ้าต๎นโพธิ์ที่อยูํในวัดใกล๎บ๎าน สําหรับที่อําเภอจอมทองจะนิยมนําไม๎ค้ําไปค้ําต๎นโพธิ์ที่วัด
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งการนําเอาไม๎ค้ําที่มีงํามไปค้ําต๎นโพธิ์นั้นมีความเชื่อทางปุคลาธฐานวํา 
เป็นการค้ําชีวิตของตนเองให๎ยืนยาว มีความรํมเย็นเป็นสุขเหมือนกับต๎นโพธิ์ที่แผํกิ่งก๎านสาขาปกคลุม
ไปทั่ว นอกจากนั้นแล๎วยังเป็นการค้ําจุนพระพุทธศาสนาให๎เจริญก๎าวหน๎าและอยูํคูํกับโลกตํอไปให๎นาน
แสนนาน กํอนที่ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์จะกลายมาเป็นประเพณีสําคัญและมีชื่อเสียงของอําเภอ
จอมทองนั้น เริ่มต๎นจากที่ชาวบ๎านแตํละบ๎านได๎นําเอาไม๎ค้ํามาทําพิธีสืบชะตาของตนแล๎วจึงนําไปค้ํา
ต๎นโพธิ์ที่วัด ตํอมาเมื่อได๎กระทําเป็นประจําทุกปี นาน ๆ เข๎าพอถึงชํวงเดือนเมษายน ชาวบ๎านก็ได๎
รํวมกันเป็นหมวด ๆ หาไม๎ที่มีลักษณะดังกลําวมาเลื่อยแกะสลักเป็นลวดลายขนาดใหญํ และเมื่อถึง
วันที่ ๑๕ เมษายนก็จะตกแตํงให๎สวยงามแล๎วนําไม๎ค้ําขึ้นสูํล๎อเกวียนแล๎วแหํไปถวายและค้ําที่ต๎นโพธิ์
วัดพระธาตุศรีจอมทอง ในขบวนแหํจะมีผู๎เฒํา ผู๎แกํ หนุํมสาว แตํงตัวตามประเพณีพ้ืนเมือง รํวมขบวน
แหํร๎องรําทําเพลงเป็นที่สนุกสนาน และเนื่องจากประเพณีดังกลําวอยูํในชํวงปี๋ใหมํเมือง ตลอดสองข๎าง
ทางท่ีขบวนแหํผํานไปจะมีการรดน้ําดําหัวอวยชัยให๎พรไปด๎วย 
 กระทั่งเมื่อประมาณ ๒๐ กวําปีมานี้ ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ก็มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย
โดยเฉพาะในด๎านการตกแตํงประดับประดาก็มีการนําเอาลูกเลํนตําง ๆ เข๎ามาใสํในขบวนแหํสร๎างสีสัน
ให๎กับงานประเพณีนี้ไปไมํน๎อย นอกจากการตกแตํงไม๎ค้ําโพธิ์แล๎ว พาหนะที่ใช๎บ รรทุกไม๎ค้ําก็
เปลี่ยนแปลงไปด๎วย จากเมื่อกํอนที่เคยใช๎ล๎อเกวียนบรรทุกป๓จจุบันได๎มีการนํารถยนต๑กระบะ รถพํวง 
เข๎ามาใช๎บรรทุกแทนมีการประดับตกแตํงเป็นรูปภาพ รูปวิวมีทั้งความสวยงาม ความคิดสร๎างสรรค๑ใน



279 
 

ขบวนแหํก็จะประกอบด๎วยกลุํมแมํบ๎าน ขบวนฟูอนพ้ืนเมือง ขบวนดนตรีพ้ืนเมืองและขบวนแหํไม๎ค้ํา
โพธิ์ ซึ่งจะมีการแหํอยํางพร๎อมกันเป็นจํานวนนับหลายสิบอันจากหมูํบ๎านตําง ๆ มุํงหน๎าไปยังวัดพระ
ธาตุศรีจอมทอง หลังจากที่ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ของอําเภอจอมทองได๎รับความสนใจจากผู๎คนเป็น
จํานวนมากแล๎วนั้น ทางเทศบาลตําบลจอมทองได๎มองเห็นความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมเกําแกํ
ของท๎องถิ่นในด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว จึงได๎เชิญชวนหนํวยงาน องค๑กรทั้งภาครัฐและเอกชนให๎
เข๎ามารํวมสนับสนุนสํงเสริมโดยมอบเงินเป็นคําใช๎จํายให๎กับกลุํมตําง ๆ ไปดําเนินการประดับตกแตํง
ขบวนแหํไม๎ค้ําโพธิ์ให๎สวยงาม นอกจากนั้นก็ได๎มีการจัดประกวดและมอบรางวัลขบวนแหํไม๎ค้ําโพธิ์
เพ่ือเป็นการให๎กําลังแกํชาวบ๎านที่ยึดถือสืบทอดประเพณีนี้อีกด๎วย 
 ประเพณีแหํไม๎คํ้าโพธิ์ของชาวจอมทองนับวําเป็นเอกลักษณ๑ของอําเภอจอมทอง เพราะจะมีที่
อําเภอจอมทองแหํงเดียวเทํานั้นและจะจัดขึ้นในชํวงงานสงกรานต๑ จึงอาจกลําวได๎วําประเพณีสําคัญ
เชํนนี้จะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเทํานั้น เมื่อถึงงานดังกลําวพ่ีน๎องประชาชน  ชาวอําเภอจอมทองที่ไป
ทํางานที่อ่ืนก็จะทยอยกลับบ๎านเพ่ือรํวมงานประเพณีสําคัญเป็นประจําทุกปี นอกจากนั้นแล๎วยังถือ
โอกาสนี้รดน้ําดําหัวญาติผู๎ใหญํที่ตนเคารพนับถืออีกด๎วย๙๖ 
 จากการศึกษาข๎อมูลและสํารวจบริบทชุมชน ทีมวิจัยได๎พูดคุยกับพระสงฆ๑และแกนนําชุมชน
พบวําภายในวัดทําข๎ามมีการดําเนินกิจกรรมที่ศิลปะชุมชนในรูปแบบภาพวาดที่เก่ียวกับวิถีชีวิตของคน
เมืองฮอดในอดีตโดยอาจารย๑มานิตย๑ โกวฤทธิ์ ศิลปินชาวเมืองฮอดและอาจารย๑พิเศษสาขาพุทธศิลป์ 
มจร.วิทยาเขตเชียงใหมํ และการทําศิลปะประดับกระจกโดยรอบวิหารด๎วยการสนับสนุนจากคณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ มีการรวบรวมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของคนเมืองฮอด อยูํในระหวํางการ
กํอสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ๑เมืองฮอด ดังนั้นเพ่ือการตํอยอดการสร๎างสรรค๑ศิลปะชุมชนที่มีฐานมาจาก
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความโดดเดํน คือ ประเพณีบุญแหํไม๎ค้ําโพธิ์ (ไม๎ค้ําสะหลี) ของวัด
ทําข๎ามซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอยํางยาวนาน โดยเป็นประเพณีที่มีความสัมพันธ๑กับประเพณี
แหํไม๎ค้ําโพธิ์ของวัดพระธาตุศรีจอมทองซึ่งเป็นประเพณีท่ียิ่งใหญํของจังหวัดเชียงใหมํ  
 ในการสร๎างสรรค๑ และประดิษฐ๑นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนทํา
ข๎าม ทีมวิจัย ทีมศิลปินรํวมกับชุมชนทําข๎ามได๎สร๎างสรรค๑ศิลปะชุมชนในรูปแบบศิลปะจัดวาง หรือ
ศิลปะติดตั้ง (Installation Art) หมายถึงประเภทของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด เป็นงานสามมิติ ที่
ออกแบบเพ่ือที่จะแปรสภาพการรับรู๎ของสิ่งแวดล๎อม (Perception of a Space)๙๗ การทําไม๎ค้ําต๎น
โพธิ์โดยใช๎เหล็กมาแทนไม๎ มีแนวคิดมาจากการที่ได๎เห็นการตัดไม๎จากปุาชุมชน เพ่ือมาทําไม๎ค้ําต๎นโพธิ์
ในงานประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์เป็นจํานวนมากในทุก ๆ ปี ทําให๎ภายในวัดมีไม๎ค้ําโพธิ์ทั้งขนาดเล็กใหญํ
สะสมเป็นประจําทุกปี แตํไมํได๎นําไปใช๎ประโยชน๑อยํางอ่ืน อีกท้ังยังทําให๎ไม๎จากปุาชุมชนลดลงทุก ๆ ปี 
ดังนั้นทีมศิลปินจึงได๎มีการวางแผนจัดทําไม๎คํ้าโพธิ์รูปแบบใหมํที่ทํามาจากเหล็ก และวาดภาพลวดลาย

                                           

 ๙๖ จักรพงษ๑ คําบุญเรือง, ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/473509/ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓). 
 ๙๗ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรํวมสมยั, Installation Art, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา : 
https://ocac.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-18-
installatio n-art/ (๓ กันยายน ๒๕๖๓). 

https://ocac.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-18-installatio
https://ocac.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-18-installatio
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ตําง ๆ ลงบนไม๎ค้ําโพธิ์ โดยกลุํมศิลปินที่เข๎ารํวมโครงการในครั้งนี้เป็นกลุํมศิลปินจิตอาสาที่มาชํวยกัน
รังสรรค๑งานศิลปะ รวมไปถึงเด็กและเยาวชนภายในชุมชนท๎องถิ่นที่มีความสามารถและสนใจในงาน
ศิลปะ เป็นการนําศิลปะรํวมสมัยแบบใช๎ไม๎คํ้าสะหลี  
 มานิตย๑ โกวฤทธิ์ ศิลปินซึ่งเป็นคนในชุมชนทําข๎าม ซึ่งเป็นผู๎จุดประกายแนวคิดนี้กลําววํา เมื่อ
สมัยกํอนตอนเรียนหนังสือได๎วาดรูปไม๎ค้ําทุกปีแล๎วนําไปถวายทานทุกปีซึ่งถือวําเป็นบุญใหญํเพราะมี
การแหํ นอกจากนั้นยังกํอให๎เกิดความสนุกสนานและได๎บุญ ในระยะหลังเกิดวิกฤติเรื่องของภัย
ธรรมชาติสํงผลให๎ทรัพยากรปุาไม๎มีจํานวนลดน๎อยลง อาจจะรวมไปถึงมนุษย๑ที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
สํงผลให๎จํานวนปุาไม๎มีจํานวนน๎อยลง ยกตัวอยํางจากอดีตถึงป๓จจุบันตนเองได๎ถวายไม๎ไปไมํน๎อยกวํา
จํานวน ๒๐ ต๎น จึงเกิดความคิดขึ้นวําจะลดจํานวนการใช๎ไม๎ลงโดยเริ่มจากตนเอง เมื่อปีที่แล๎วจึงเริ่ม
วาดภาพไม๎ค้ําจํานวน ๒ ต๎น รํวมกับทํานพระครูที่มีแนวความคิดคล๎าย ๆ กัน และลองนําไปถวายวัด
โดยไมํต๎องบอกชาวบ๎านวําคืออะไร จากนั้นชาวบ๎านนําไปแหํรอบหมูํบ๎านโดยที่ไมํทราบวําที่แท๎จริงมัน
คืออะไร หลังจากท่ีแหํเสร็จเข๎าบ๎านจึงได๎นํามาวางไว๎ที่นี่ เวลาผํานไปสองปีตนเองได๎กลับมาที่นี่อีกครั้ง
และคิดที่จะขยายแนวความคิดนี้ออกไปจึงไปปรึกษากับผู๎ใหญํบ๎านซึ่งทํานเห็นด๎วยและมีความคิดวํา
เป็นไปได๎ แตํจําเป็นต๎องอยูํบนพื้นฐานของพิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธาเพ่ือให๎ชาวบ๎านต๎องการเข๎า
มามีสํวนรํวม  
 

  “ประเพณีบุญแห่ไม้ค้้าโพธิ์ เป็นประเพณีที่ดีงาม มีความเชื่อ
เรื่องการค้้าชูพระศาสนา กว่า ๒๐ ปีที่ผมเขียนภาพตกแต่งไม้ค้้าโพธิ์ 
อย่างน้อยก็คงเกิน ๓๐ ต้น ดังนั้น การตัดไม้ที่มีอายุกว่า๑๐ ปีมาใช้ก็
หมดไปกับประเพณีนี้ด้วย ท้าให้ผมได้คิดและตระหนักถึงผลกระทบนี้ จึง
ขอเป็นคนเริ่มเปลี่ยนเทคนิคบางอย่างจากวัสดุที่หาได้ง่ายและทดแทน
การใช้ไม้ โดยการท้าให้ดูก่อน ใช้แห่และจัดพิธีกรรมทุกอย่างให้ครบ
สมบูรณ์ตามประเพณีดั้งเดิม”๙๘ 

 

พระครูพิสิษฐ๑ บุญญาภิรักษ๑ เจ๎าอาวาสวัดทําข๎าม กลําววําเนื่องจากตนเองอาศัยอยูํภายใน
ชุมชนนี้มานานพอสมควร ประมาณ ๒๐ กวําปี แตํละปีจะมีการกิจกรรมในเรื่องของไม๎ค้ําเป็นประจํา
ทุกปี บางปีใช๎เป็นจํานวนหลายต๎นในแตํละหมูํบ๎านและรวมไปถึงในอีกหลายอําเภอของจังหวัด
เชียงใหมํ ซึ่งทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมการทําบุญด๎วยการแหํไม๎ค้ํา จึงคํานึงถึงต๎นไม๎ที่ต๎องถูกตัดลงใน
แตํละปีและการทําไม๎คํ้าคํอนข๎างท่ีจะต๎องใช๎ไม๎สวยงาม ไม๎ที่คดงอชาวบ๎านไมํสามารถนํามาทําไม๎ค้ําได๎ 
จําเป็นต๎องใช๎ไม๎ที่มีความซื่อตรงและมีอายุพอสมควรจึงจะสามารถนํามาใช๎ทําเป็นไม๎ค้ําได๎ จากการที่
ได๎เห็นการจัดกิจกรรมเชํนนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีสํงผลให๎ครุํนคิดเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการที่ไมํ
ต๎องมีการตัดไม๎ในชํวงเทศกาลมากเกินไป เพราะต๎นไม๎กํอให๎เกิดความรํมรื่น หากต๎นไม๎ถูกตัดลงไป

                                           
๙๘ สัมภาษณ๑, มานติย๑ โกวฤทธิ์ ศิลปนิอิสระ /อาจารย๑พเิศษ สาขาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยามหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมํ, วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
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เรื่อย ๆ ความรํมรื่นจะคํอย ๆ หมดไป ซึ่งป๓จจุบันจะเห็นได๎วําอากาศได๎เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
จํานวนต๎นไม๎ท่ีลดน๎อยลงเรื่อย ๆ  

จึงกํอให๎เกิดแนวคิดที่ต๎องการให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ที่มีการพัฒนาไป
ตามยุคสมัยใหมํโดยพยายามลดการตัดต๎นไม๎ลงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ และพิจารณาหาสิ่งที่จะ
มาทดแทนต๎นไม๎ในการจัดทํากิจกรรมซึ่งวัสดุที่ดีที่สุด คือเหล็กเพราะมีความคงทนประกอบกับการที่
รู๎จักและสนิทสนมกับอาจารย๑มานิตย๑ โกวลิต ซึ่งเป็นศิลปินที่มีความสามารถจึงสามารถรังสรรค๑ผลงาน
ให๎มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เพราะหากไมํมีความรู๎และความสามารถทางด๎านงานศิลปะก็จะพํนสี
เพียงอยํางเดียว ผลงานที่ออกมาจะกระด๎างไมํมีความงดงามไมํสามารถนํามาแสดงผลงานได๎ ๙๙ 

ดาบตํารวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตําบลทําข๎าม กลําววํา ภารกิจของเทศบาล
ภารกิจหนึ่งคือการสํงเสริมและอนุรักษ๑ประเพณีและวัฒนธรรม ทางเทศบาลได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับ
ชุมชน มีการปรึกษาหารือกับผู๎ใหญํบ๎าน ทํานพระครู และคนเฒําคนแกํภายในหมูํบ๎าน ขณะนี้บ๎านทํา
ข๎ามได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดกิจกรรมประเพณีที่สามารถอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติไปใน
คราวเดียวกัน เมื่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสําเร็จจะเป็นแนวทางให๎กับอีกหลาย ๆ หมูํบ๎านใน
หลายอําเภอได๎นําไปปฏิบัติตาม ซึ่งในแตํละครั้งที่จัดกิจกรรมประเพณีไม๎ค้ําจะใช๎ไม๎ประมาณ ๑๐ ต๎น
ตํอ ๑ วัด การรณรงค๑การจัดงานในลักษณะเชํนนี้สามารถลดการตัดไม๎ได๎เป็นจํานวนมาก ซึ่งอําเภอ
ฮอดมีจํานวน ๖๖ หมูํบ๎าน ในหนึ่งปีสามารถลดการตัดไม๎ไปได๎ ๖๖๐ ต๎น อีกทั้งการตัดไม๎จําเป็นต๎อง
เลือกต๎นที่ดีที่สุด สวยงามที่สุดซึ่งต๎นไม๎จําเป็นต๎องมีอายุมากกวํา ๕ ปีขึ้นไปถึงจะสามารถนํามาทําเป็น
ไม๎คํ้าได๎ การหาไม๎คํ้า ชาวบ๎านจะเข๎าไปตัดไม๎ในปุาโดยให๎ทางผู๎ใหญํบ๎านหรือผู๎นําชุมชนจําเป็นต๎องทํา
หนังสือสํงไปที่กรมปุาไม๎เพ่ือไปตัดไม๎ในปุาหรือปุาชุมชน แตํทางกรมปุาไม๎ไมํสามารถให๎การอนุญาตใน
การตัดต๎นไม๎ได๎เนื่องจากเป็น การกระทําความผิดกฎหมายปุาไม๎ จึงทําให๎ชาวบ๎านไม๎สามารถหาไม๎จริง
มาทําไม๎คํ้าได๎ และต๎นไม๎ที่มีอยูํภายในชุมชนมีจํานวนลดน๎อยลงไปเรื่อย ๆ ๑๐๐ 

ในการดําเนินงานศิลปะสร๎างสรรค๑ได๎มีการประชุมรํวมกับคนในชุมชน ประกอบด๎วย เจ๎า
อาวาสวัดทําข๎าม ผู๎ใหญํบ๎าน ประธานกองทุนหมูํบ๎าน และแกนนําชุมชนเพ่ือนําเสนอแนวคิดการ
พัฒนาศิลปะชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมคือ ประเพณีแหํไม๎ค้ําสะหลีของชุมชนทําข๎ามที่เป็นประเพณี
ประจําปีของคนในชุมชน แตํละปีจะใช๎ไม๎จากปุาเพ่ือนํามาทําไม๎ค้ําเป็นจํานวนมาก และใช๎ไม๎ที่มีลําต๎น
ใหญํเพ่ือการประกวดแขํงขัน สํงผลให๎ไม๎ถูกตัดจากปุาชุมชนเป็นจํานวนมากในทุก ๆ ปี หลังจากเสร็จ
พิธีไม๎ค้ําต๎นโพธิ์ในแตํละปี จะถูกนํามาทิ้งขว๎าง และไมํได๎นํามาใช๎ประโยชน๑ ดังนั้นจึงได๎มีการเสนอ
แนวคิดการทําไม๎ค้ําที่ทํามาจากเหล็ก เพ่ือลดการใช๎ไม๎จากปุา อีกทั้งยังสามารถนําเหล็กมาใช๎
ประโยชน๑ในการกํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑เมืองฮอด (Hot Community Art Museum) ที่กําลังดําเนินงาน
กํอสร๎างภายในบริเวณวัด ทั้งนี้ในปีที่ผํานมา อาจารย๑มานิตย๑ โกวฤทธิ์ ได๎ทําไม๎ค้ําโพธิ์จากเหล็ก 
รวมทั้งการวาดภาพลวดลายลงบนเหล็กเป็นศิลปะรํวมสมัย และนําไปถวายวัด จํานวน ๒ ต๎น ทําให๎

                                           
๙๙ สัมภาษณ๑, พระครูพิสิษฐ๑ บุญญาภิรักษ๑ เจ๎าอาวาสวัดทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ, วันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓.  
๑๐๐ สัมภาษณ๑, ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตําบลทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ,                

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
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คนในชุมชนที่มาทําบุญที่วัดทําข๎ามได๎เห็นวําไม๎ค้ําโพธิ์จากเหล็กมีความคงทน สวยงาม และสามารถ
นําไปใช๎ประโยชน๑ตํอได๎ แนวคิดการสร๎างสรรค๑ไม๎ค้ําโพธิ์จากเหล็กจึงได๎รับการสนับสนุนจากทางวัด 
และชุมชน  

เมื่อคนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงการลดลงของไม๎ และเห็นประโยชน๑จากการ
เปลี่ยนแปลงจากการนําเหล็กมาทดแทนการตัดไม๎จากปุา ทางวัดจึงได๎มีการประชาสัมพันธ๑ให๎คนใน
ชุมชนได๎มารํวมกันทํากิจกรรมโดยให๎รํวมกันบริจาคเหล็กที่จะมาทําไม๎ค้ําโพธิ์ จํานวน ๒๙ ต๎น ความ
ยาว ๖ เมตร ในการดําเนินงานคนในชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการตัดเชื่อมเหล็กให๎เป็นไม๎ค้ํา เพ่ือให๎
ศิลปินได๎วาดภาพ ให๎มีสีสัน และลวดลายสวยงามตําง ๆ ลงบนไม๎ค้ํา  ซึ่งชุมชนได๎กําหนดให๎มีการจัด
งานถวายไม๎คํ้าโพธิ์ และสืบชะตาหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลให๎แกํตนเองและสงบสุขรํมเย็นในชุมชน 

 
การถ่ายทอดความรู้เพื่อหาแนวทางในการดูแล รักษาและพัฒนาพื้นที่ 
ในชํวงระหวํางวันที่ ๒๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วัดทําข๎ามและชุมชน รํวมกับทีมศิลปินจิต

อาสาที่ประกอบด๎วย ศิลปินเมืองลําพูน ศิลปินสามมิติ นักเรียนจากโรงเรียนวัดศรีสวําง อําเภอหางดง 
และศิษย๑เกําพุทธศิลป์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหมํได๎ดําเนินการจัดกิจกรรม “ค้ําสลี ค้ําวิถี ค้ําชีวิต” 
ภายในวัดทําข๎าม ในการจัดงานศิลปินได๎วาดภาพลวดลายที่แสดงให๎เห็นถึงความศรัทธาที่มีตํอ
พระพุทธศาสนา และลวดลายสร๎างสรรค๑บนไม๎ค้ําโพธิ์ ได๎แกํ ลายคําล๎านนา ลาย ๑๒ นักษัตร ลาย
เครือเถา ลายเส๎นรํวมสมัย ลายดอกลอย ลายต๎นไม๎ ลายดอกไม๎ ดอกบัว ผ๎าทอปะกาเกอญอ                 
(กระเหรี่ยง) ลายเส๎นรํวมสมัย เป็นต๎น หลังจากวาดลวดลายแล๎วเสร็จ ได๎มีการลงน้ํายาเคลือบ                   
เพ่ือกันสนิม  

สมบัติ เอกเรื่อง ผู๎ใหญํบ๎านทําข๎ามใต๎ กลําววํา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการรณรงค๑
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับการจัดกิจกรรมประเพณีอันดีงามและยังถือเป็นการมีสํวน
รํวมของบ๎านในชุมชนท๎องถิ่นจึงเกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมา การจัดกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จในครั้งนี้
ต๎องอาศัยความรํวมมือจากชาวบ๎าน ผู๎นําชุมชน พระสงฆ๑ ชํางฝีมือภายในหมูํบ๎าน และศิลปินจิตอาสา
ทุกทํานที่เสียสละเวลา แรงกายแรงใจในการทํางาน รํวมกันเสนอความคิดเห็นในการออกแบบและ
จัดทําเหล็กเป็นไม๎ค้ําจนประสบผลสําเร็จ และชาวบ๎านภายในชุมชนรํวมกันเป็นเจ๎าภาพ รํวมบุญกัน
เพ่ือถวายทานเป็นพุทธบูชา และหวังเป็นอยํางยิ่งวําจะได๎รับความรํวมมือจากทุกทํานในการจัด
กิจกรรมประเพณีอ่ืน ๆ ที่มีอยูํภายในชุมชน 

 
“ตนเองรู้สึกภูมิใจที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่ผ่านมาไม่ได้มี

การเก็บบันทึกเรื่องราวของชุมชน จึงมีความสนใจ และสนับสนุนการท้า
กิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ เพราะจะท้าให้คนในชุมชนมีจิตใจที่ดีงาม
มากขึ้น”๑๐๑  

 

                                           
๑๐๑ สัมภาษณ๑, สมบัติ เอกเรื่อง ผู๎ใหญํบ๎านทําข๎ามใต๎ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ, วันท่ี ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
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“การท้ากิจกรรมครั้งนี้  คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมด้าน
แรงงานในการเตรียมวัสดุ ตั้งแต่ตัดเหล็ก พ่นสี ร่วมท้าอาหารเลี้ยง
ทีมงานศิลปินจิตอาสาและคนที่มาร่วมกิจกรรม การด้าเนินงานครั้งนี้ถือ
ว่าเป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมไปถึง
เทศบาลต้าบลท่าข้ามที่ได้มาร่วมในการท้ากิจกรรม ในอนาคตน่าจะ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาภายในวัดเพื่อให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวชุมชน เช่น การท้าป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
เมืองฮอด เป็นต้น” ๑๐๒ 

 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการถํายทอดความรู๎โดยการให๎คนในชุมชน นักเรียนโรงเรียนฮอด

พิทยาคม และกลุํมเยาวชนต๎นกล๎า สภาเด็กเยาวชนอําเภอฮอด รวมถึงหนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ามารํวม
ได๎มีสํวนรํวมในการป๓๊มลวดลายลงบนไม๎ค้ําสะหลี กิจกรรมการป๓้มลาย ๑๒ ราศี เพ่ือให๎คนในชุมชนที่
มารํวมได๎ป๓้มลายลงบนตุงหลากสี เพ่ือเป็นพุทธบูชา และนําไปแขวนบนที่ไม๎ค้ําสลี สํวนเงินที่ได๎จาก
การทําบุญ ทางวัดจะนําไปสมทบเพ่ือสร๎างพิพิธภัณฑ๑วัดทําข๎ามตํอไป  

ในการทํากิจกรรมมีกลุํมสภาเด็กและเยาวชนตําบลทําข๎ามเป็นที่ปรึกษาสํวนตัวให๎แกํนายก
เทศบาลตําบลทําข๎ามในการกําหนดนโยบายการพัฒนาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเด็กและเยาวชน โดยใช๎
ชื่อวํา “เยาวชนต๎นกล๎า” ซึ่งจะมีสํวนในการขับเคลื่อนกิจกรรมและประเพณีตําง ๆ ในตําบลทําข๎าม 
และมีโอกาสได๎รํวมแรงรํวมใจในการจัดงาน ประกอบด๎วยนักเรียนจาก ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชน
ทําข๎าม และโรงเรียนฮอดวิทยาคม มีสมาชิกจํานวนทั้งหมด ๒๑ คน ซึ่งถือเป็นกลุํมพลังที่มี
ความสําคัญและเป็นที่ปรึกษาให๎กับเทศบาลตําบลทําข๎าม เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความคิดเห็น 
และมีมุมมองที่แตกตํางจากผู๎ใหญํแตํสามารถนํามาปรับใช๎และประยุกต๑ให๎เข๎ากันสามารถรํวมกัน
พัฒนาเพื่อสร๎างประโยชน๑ชุมชนตํอไปได๎ ๑๐๓

 

หลังจากนั้นทางวัดทําข๎าม ได๎จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การถวายไม๎ค้ําโพธิ์ และคนใน
ชุมชนรํวมในพิธีสืบชะตาหลวง ซึ่งมีคนเข๎ามารํวมในกิจกรรมเป็นจํานวนมาก จึงเป็นที่มาของงานสืบ
ชะตาในครั้งนี้ และด๎วยเหตุจากสถานการณ๑โควิด๑๙ สํงผลให๎ชาวบ๎านเกิดความรู๎สึกหดหูํจึงถือโอกาส
จัดงานสืบชะตาครั้งนี้โดยใช๎ไม๎ค้ําที่ถือเป็นการค้ํารํวมกันและถือโอกาสขยายเป็นพิธีกรรม อยํางไรก็
ตามต๎องเป็นพิธีกรรมที่ใหญํคือการสืบชะตาหลวงของหมูํบ๎าน การจัดงานในวันนี้ถือวําประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง ถ๎าต๎องการให๎มีความประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นจําเป็นต๎องหาวิธีการให๎
ขยายไปสูํหมูํบ๎านอื่น ๆ ให๎หันมาลดการใช๎ไม๎จริงเพ่ือเป็นการลดป๓ญหาการตัดไม๎ทําลายปุา แตํยังคงไว๎
ซึ่งประเพณีอันดีงาม จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําววํา  

 

                                           
๑๐๒ สัมภาษณ๑, พระสุภัทร ศิริมังคโล ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ, วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๐๓ สัมภาษณ๑, ธีรพงษ๑ ปิงสุแสน หัวหน๎าสํานักงานปลดัเทศบาลตําบลทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม,ํ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
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“เทศบาลต้าบลท่าข้าม เป็นหน่วยงานที่ด้าเนินงานเรื่อง
องค์กรคุณธรรม เน้นเรื่องการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 
เพราะฉะนั้นเทศบาลจึงเห็นความส้าคัญของการจัดงานในครั้งนี้ 
ประเพณีแห่ไม้ค้้าโพธิ์ เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่สืบต่อกันมายาวนาน 
เป็นการค้้าชูชีวิตให้ยาวนาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนไม้มา
เป็นเหล็ก ซึ่งไม่มีปัญหากับคนในชุมชนเพราะว่ามีความเข้าใจ และเห็น
ประโยชน์จากการน้าเหล็กมาใช้ในการท้ากิจกรรมอย่างอ่ืนของวัดใน
อนาคต ๑๐๔ 

 
ในการขยายผลจากศิลปะไม๎คํ้าโพธิ์ คนในชุมชนได๎มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้  
๑. การรณรงค๑การใช๎เหล็กมาทดแทนการใช๎ไม๎ให๎ได๎มากที่สุด โดยเชิญชวนชาวบ๎านให๎รํวมกัน

รณรงค๑ และเห็นความสําคัญของการใช๎วัสดุอ่ืนเข๎ามาแทนที่ไม๎ ทั้งนี้ต๎องดําเนินการแบบคํอยเป็นคํอย
ไป ชํวยกันลดปริมาณการใช๎ไม๎ลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงปริศนาธรรมในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนความคิดและวิธีการดําเนินชีวิตของ
ชาวบ๎าน จําเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องสร๎างความเข๎าใจ ให๎รับทราบวัตถุประสงค๑และคุณประโยชน๑ที่แท๎จริง
จากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎เกิดการความรํวมมือและสร๎างความยั่งยืนตํอไปในอนาคต 

๒. ในอนาคตภายหน๎าหากมีจํานวนเหล็กสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการจัดกิจกรรมประเพณี
ในแตํละปีจะนํามาจัดวางเรียงกันเพ่ือสร๎างเป็น landmark ในการดึงดูดนักทํองเที่ยว การตํอยอดให๎
เกิดความยั่งยืน โดยนําไม๎ค้ําทํามาจากเหล็ก เพ่ือให๎สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ตํอไปได๎ให๎มากที่สุดเพ่ือ
เป็นการตํอยอดเชํน นําไปวางเรียงแถวทําเป็นซุ๎มทางเดินและมีการประดับตกแตํงด๎วยนกหรือหงส๑ซึ่ ง
ถือได๎วําจะเป็นเอกลักษณ๑ของวัดทําข๎าม ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให๎พ่ีน๎องชาวบ๎านภายในชุมชนได๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างแหลํงทํองเที่ยวของหมูํบ๎านอีกด๎วย จะเห็นได๎วําเป็นการตํอยอดการ
แสดงผลงานศิลปะที่ได๎ทั้งการสร๎างบุญและยังสามารถเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือ
กํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดจากการจัดสร๎างผลงานศิลปะไม๎คํ้าที่มีอยูํภายในชุมชน 

๓. ประเพณีของชุมชน ไมํวําจะเป็นประเพณีแปดเป็ง ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ งานสืบชะตา
ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ควรจะมีการจัดประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานกับงานทางด๎าน
ศิลปะ เชํนจัดกิจกรรมถวายไม๎คํ้าและสืบชะตาบ๎าน เป็นการตํอยอดการจัดงานให๎ยิ่งใหญํมากขึ้น งาน
ประเพณีแปดเป็งถือได๎วําเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญํของหมูํบ๎าน ในทุกปีต๎องมีการสืบชะตาประเพณีงาน
แปดเป็งและจะมีงานไม๎คํ้าเข๎าไปผสมผสาน  

๔. เทศบาลตําบลทําข๎ามมีแนวคิดเชิงนโยบายที่จะนําไปสูํการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน ป๓จจุบันจังหวัดเชียงใหมํในสํวนของทางเทศบาลและหนํวยงานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตําง 
ๆ จะสนับสนุนงบประมาณการจัดประเพณีซึ่งจะต๎องเป็นประเพณีที่ได๎รับการอนุมัติจากจังหวัดเพ่ือ
การสนับสนุนงบประมาณลงไปยังท๎องถิ่นในการจัดทํากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับประเพณี อยํางไรก็ตาม

                                           
๑๐๔ สัมภาษณ๑, ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตําบลทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ, วันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓. 
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ต๎องมีการสร๎างความเข๎าใจในวัตถุประสงค๑ของการจัดกิจกรรมในลักษณะเชํนนี้ให๎กับชาวบ๎านเพ่ือ
กํอให๎เกิดความรํวมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือกํอให๎เกิดความยั่งยืน โดยเทศบาลตําบลทําข๎ามจะเริ่ม
จากการจัดกิจกรรมเล็ก ๆ ซึ่งเริ่มจากวัดโดยจะให๎การสนับสนุนงบประมาณไปในแตํละวัด จะมีการ
ปรึกษาหารือรํวมกันในการประยุกต๑ผสมผสานการจัดกิจกรรมประเพณีที่รํ วมกันอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยยังคงไว๎ซึ่งประเพณีอันดีงามเป็นการใช๎วัดทําข๎ามเป็นโครงการ
นํารํอง 

๕. การสร๎างให๎ชุมชนท๎องถิ่นให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่โดดเดํนแตกตํางและหลากหลาย จะเกิด
การกระตุ๎นเศรษฐกิจภายในชุมชน เมื่อนักทํองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมภายในชุมชนจะมาจับจํายใช๎
สอย ร๎านค๎าและสถานบริการตําง ๆ จะได๎รับผลประโยชน๑ การจ๎างงานภายในชุมชนมากขึ้น สินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่ผลิตภายในชุมชนสามารถจัดจําหนํายได๎ สํงผลให๎เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน 

๖. การปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายในวัดในตําบลทําข๎าม เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยว 
เนื่องจากวัดในตําบลทําข๎ามมีประวัติอันยาวนานเป็น ๑๐๐ ปี เพราะฉะนั้นจะไมํมีการรื้อถอนและ
สร๎างขึ้นมาใหมํ แตํจะเป็นการบูรณะซํอมแซม มีการสํงเสริมให๎ปลูกต๎นไม๎ในวัดเพ่ือความรํมรื่นสบาย
ใจ สามารถสร๎างเรื่องราวความเชื่อเพ่ือสร๎างศรัทธาให๎กับชาวบ๎านเพ่ือดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามา
ทํองเที่ยวอาจนําเสนอในรูปแบบของการไหว๎พระ ๙ วัดเพ่ือเป็นสิริมงคล โดยแตํละวัดจะมีเรื่องราว
และความเชื่อตําง ๆ หากมีโอกาสได๎สักการะจะได๎บุญและเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว 

๗. การสานตํอทางจัดประเพณีและวัฒนธรรมผํานทางสภาเด็กเยาวชน  เข๎ามาเรียนรู๎และรับ
การถํายทอดจากผู๎รู๎และผู๎มีประสบการณ๑ในด๎านตําง ๆ สามารถเป็นมัคคุเทศก๑น๎อยท๎องถิ่นเพ่ือคอย
ชํวยเหลือและแนะนําเรื่องราวตําง ๆ ที่สําคัญให๎แกํนักทํองเที่ยวเพ่ือให๎เด็กและเยาวชนได๎เข๎ามามี
บทบาทและมีสํวนรํวมกับชุมชนเป็นการสร๎างจิตสํานึกรักบ๎านเกิด 

๘. การสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุได๎มีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในการวาดภาพ เพ่ือเป็นการ
ชํวยเหลือผู๎สูงอายุในเรื่องของความคิดสร๎างสรรค๑ เสริมสร๎างกําลังเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎สูงอายุและเด็กรํวมกัน 

๙. สํงเสริมการจัดทําแผนที่เดินดินภายในชุมชนเพ่ือให๎เห็นถึงจุดเดํนและสถานที่ทํองเที่ยวที่
สําคัญภายในชุมชนเป็นการจัดเตรียมในเรื่องของการทํองเที่ยวภายในชุมชนในอนาคต เนื่องจากการ
ทํองเที่ยวภายในชุมชนต๎องเกิดจากชาวบ๎านท๎องถิ่นภายในชุมชนที่รํวมมือรํวมแรงรํวมใจกัน ไมํต๎อง
อาศัยกลุํมทุนจากบุคคลภายนอก เป็นการระเบิดจากข๎างในชุมชน 

แม๎วําการจัดแหลํงทํองเที่ยวภายในชุมชนโดยชุมชนจะเป็นแบบคํอยเป็นคํอยไปแตํจะ
กํอให๎เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ต๎องได๎รับความรํวมมือจากผู๎นําชุมชน แกนนํา พระสงฆ๑ นักวิชาการ 
หนํวยงานภาครัฐในท๎องถิ่นในการติดตามคอยชํวยเหลือให๎การสนับสนุนเพ่ือให๎สามารถพัฒนาไปยัง
ท๎องถิ่นอ่ืนตํอไปได๎ กลําวโดยสรุป ไม๎ค้ําโพธิ์วัดทําข๎ามถือเป็นงานศิลปะจัดวาง ( Installation art) 
เป็นงานศิลปะรํวมสมัย ที่มีความโดดเดํนเนื่องจากชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วยความศรัทธา มีการสํงใจ 
มีการอธิษฐาน มีการสวดมนต๑ มีการถวายทาน จึงถือได๎วําเป็นงานศิลปะที่รํวมสมัยที่ ลงมาสูํชุมชน 
การเผยแพรํนวัตกรรมไม๎คํ้าโพธิ์ของวัดทําข๎าม ชุมชนได๎มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้  
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(๑) พัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม การทําข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ของวัดในตําบล
ทําข๎าม และตําบลอ่ืน ๆ อําเภอฮอด เพราะอําเภอฮอดถือเป็นเมืองประวัติศาสตร๑ เชํน วัดศิลานิมิ ตร 
ซึ่งเป็นเส๎นทางผํานที่เจ๎าแมํจามเทวีเดินทางจากลพบุรีมาสูํเชียงใหมํ รวมทั้งประวัติศาสตร๑ในด๎านการ
เป็นผู๎เสียสละพ้ืนที่อยูํอาศัยให๎กับการสร๎างเขื่อนยันฮี (เข่ือนภูมิพล)  

(๒) จัดทําเว็บไซด๑ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลของวัดทําข๎ามซึ่งภายในวัดมีสิ่งที่นําสนใจหลายอยํา ง 
เชํน ภาพวาดในโบสถ๑ ศิลปะกระจกบนผนังวิหาร ไม๎คํ้าโพธิ์  

(๓) อบรมกลุํมสภาเด็กเยาวชนให๎เป็นมัคคุเทศก๑ เพ่ือสื่อสารเรื่องราวของวัฒนธรรมชุมชนตํอ
สาธารณะ  

(๔) พัฒนาบริเวณวัดโดยรอบ ตั้งแตํปูายทางเข๎าวัดให๎มีความชัดเจน สังเกตได๎งําย ปูาย
เส๎นทางทํองเที่ยว และการจัดภูมิทัศน๑ภายในวัดให๎เป็นสัดสํวน แยกระหวํางเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส รวมทั้งการจัดทําท่ีจอดรถภายนอกวัด 

(๕) การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับไม๎ค้ําโพธิ์ โดยนํามาเป็นเสาป๓กตั้งแตํทางเข๎าวัดมาจนถึงหน๎าวัด
และแขวนโคมหรือตุง หรือทําเป็นนาคพันเสาไม๎ค้ําโพธิ์ เพ่ือทําเป็นจุดเช็คอิน หรือเป็นแลนด๑มาร๑ค
แหํงใหมํของอําเภอฮอด ซึ่งจะดึงดูดนักทํองเที่ยว และนําไปสูํการสร๎างรายได๎ให๎แกํคนในชุมชน 

(๖) การจัดตลาดชุมชนภายในวัด เพ่ือจําหนํายสินค๎า อาหารจากชุมชน เชํน ผัก ผลไม๎ตาม
ฤดูกาล และผลิตภัณฑ๑ชุมชนให๎แกํนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเยี่ยมชม 
 
 ๒) ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 โป่งน้ าร้อนสามสี จากสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของชุมชนบ๎านเหลําพัฒนา จากเดิมมีลักษณะเป็นดิน
ที่มีความอํอนตัวมีต๎นหญ๎าและพืชจําพวกเฟิร๑นขึ้นปกคลุม บางบริเวณเป็นหลํมโคลนลึก ทําให๎พ้ืนที่
แหํงนี้จึงไมํเหมาะสมกับการทํานา ซึ่งน้ําร๎อนจะมีกลิ่นกํามะถัน ลักษณะน้ําร๎อนในบํอตอนเช๎าจะมีสี
ขุํน กลางวันจะเปลี่ยนเป็นสีคราม ๆ มํวง ๆ และตอนเย็นจะกลายเป็นสีใส ซึ่งตํอมา ชาวบ๎านจึง
เรียกวํา โปุงน้ําร๎อนสามสี พ้ืนที่บริเวณโปุงน้ําร๎อนนั้น มีลักษณะที่อุดมสมบูรณ๑ ในอดีตจะเป็นแหลํง
อาหารของชุมชน เพราะจะเป็นที่อยูํอาศัยของสัตว๑น้ํา โดยมีอุณหภูมิประมาณ ๖๐-๗๐ องศา มีความ
พิเศษคือ สามารถลงแชํได๎เลย โดยไมํต๎องใช๎น้ําเย็นผสม ป๓จจุบันหลังจากที่วิถีชีวิตความทันสมัยของ
คนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้น การทําเกษตรกรรมก็เริ่มมีความสําคัญ ชาวบ๎านจึงได๎มีการปรับสภาพ
พ้ืนที่บริเวณนี้โดยการดูดน้ําออกเพ่ือใช๎ทํานาปลูกข๎าว ทําให๎ดินที่มีสภาพเป็นหลํมโคลนยืดหยุํนได๎มี
ความแข็งตัวมากข้ึน ขยายพ้ืนที่ทํานาเข๎ามาในบริเวณโปุงน้ําร๎อนมากขึ้น แตํก็เหลือพ้ืนที่โปุงน้ําร๎อนไว๎
สํวนหนึ่ง๑๐๕  
 โปุงน้ําร๎อนสามสีของชุมชนบ๎านเหลําพัฒนานี้มีความสําคัญกับชุมชน และมีประโยชน๑ และ
เอ้ือตํอวัฒนธรรมการดํารงชีวิตตํอชุมชนตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน เพราะทรัพยากรธรรมชาติจากโปุง
น้ําร๎อนนั้น สามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ หลาย ๆ ด๎าน ทั้งด๎านเกษตรกรรม ด๎านธรรมชาติบําบัด 
โดยเฉพาะคุณสมบัติของน้ําแรํ และดินโปุง หรือ ดินภูโคลน ๑๐๖ คือ ดินโคลนบริสุทธิ์สีดําที่ขึ้นมา

                                           
๑๐๕ สัมภาษณ๑, จันทร๑เพ็ญ ไฝเครือ กลุํมแมํบ๎านเหลาํพัฒนา, วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖ กรมทรัพยากรธรณ,ี ๒๕๕๑. มปป. (เอกสารอัดสําเนา). 
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พร๎อมกับสายน้ําแรํธรรมชาติใต๎ดินที่สะอาด ไมํมีกลิ่นของกํามะถัน ซึ่งอุดมไปด๎วยแรํธาตุที่เป็น
ประโยชน๑ตํอผิวหนัง และระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย๑ ในพ้ืนที่บ๎านเหลําพัฒนาได๎ใช๎ประโยชน๑จาก
ดินโปุงและน้ําโปุงในหลาย ๆ ด๎าน เชํน (๑) การเกษตร คือ การปลูกข๎าวในบริเวณรอบ ๆ โปุงน้ําร๎อน
สามสีนั้น จะสามารถปลูกข๎าวได๎ ๓ ครั้ง ตํอปี และเมล็ดข๎าวนั้นจะมีความสมบูรณ๑เป็นเมล็ดที่มี
ลักษณะใหญํ และข๎าวที่ปลูกบริเวณรอบ ๆ จะสามารถเก็บเกี่ยวเก็บได๎กํอนพ้ืนที่อ่ืน (๒) การถนอม
อาหาร หรือวัฒนธรรมการกินโดยมีการนําดินโปุง จากโปุงน้ําร๎อนมาหมักไขํเป็ด หรือไขํไกํ เพ่ือทําไขํ
มันซึ่งเมื่อนําไปต๎มแล๎ว ลักษณะเนื้อไขํจะมีรสชาติที่มัน ๆ และหากต๎องการเพ่ิมรสชาติก็มีการเพ่ิม
สํวนผสมของเกลือในการหมัก เป็นต๎น (๓) ธรรมชาติบําบัด การบําบัดโรคที่เกิดจากการปวดเมื่อยตาม
รํางกาย โดยการแชํ และการนวดฝุาเท๎าแบบธรรมชาติ โดยการเหยียบดินโปุงในโปุงน้ําร๎อนสามสี  
 วัดบ้านโป่ง ตั้งอยูํที่บ๎านโปุง หมูํที่ ๑๐ เลขที่ ๑๗๙ โฉนดเลขที่ ๔๘๕๙ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙ ไรํ 
๑ งาน ๑๔๓ ตารางวา แบํงเป็น ๒ สํวน ๆ ที่ ๑ เป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส จํานวน ๔ ไรํ ๑ งาน 
๔๙ ตารางวา สํวนที่ ๒ เป็นเขตธรณีสงฆ๑ จํานวน ๕ ไรํ-งาน ๔๗ ตารางวา ได๎รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๔๘๙ ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗ 
 วัดบ๎านโปุงเดิมชื่อวํา วัดศรีบุญเรือง ได๎ย๎ายมาจากวัดปงตําหนองกว๎าง ซึ่งตั้งอยูํทางทิศใต๎ของ
วัดบ๎านโปุง หํางประมาณ ๒๐๐ เมตร ในขณะนั้นมีศรัทธาสาธุชนให๎ความอุปถัมภ๑ ๒๓ หลังคาเรือน 
สํวนมากเป็นชาวไทยใหญํ (ไตเงี้ยว) คือบ๎านโปุงหลวง ๖ หลังคาเรือน บ๎านโปุงสันกลาง ๕ หลังคา
เรือน และบ๎านโปุงสันขี้เหล็ก ๑๒ หลังคาเรือน ตํอมามีชาวบ๎านร๎องขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหมํ ได๎ย๎ายถิ่นฐานมาอยูํที่บ๎านดอนสลี ได๎รํวมเป็นศรัทธาอุปถัมภ๑วัดเดียวกัน จากนั้นตํอมาเมื่อ 
พ.ศ.๒๓๗๐ ชาวบ๎านได๎มีความเห็นวํา วัดปงตําหนองกว๎างเป็นสถานที่ไมํสะดวกแกํการประกอบ
ศาสนกิจ จึงได๎รํวมใจกันสร๎างวัดขึ้นใหมํ ที่บ๎านโปุงหนองหลวง โดยการนําของพระไชยวงค๑ และทําน
ท๎าวนันทะไชย ได๎ตั้งชื่อวัดวํา วัดศรีบุญเรือง ตํอมาภายหลังได๎เปลี่ยนชื่อวัดให๎ตรงตามชื่อของหมูํบ๎าน
วํา วัดบ๎านโปุง  
 จากนั้นตํอมาได๎เริ่มสร๎างเสนาสนะขึ้น เชํน กุฏิ วิหาร ศาลา ได๎ฉลองพร๎อมกัน เมื่อวันที่ ๔ 
มกราคม พ.ศ.๒๓๗๗ ตํอมาเจ๎าอาวาสรูปที่ ๒ คือ พระธรรมวงค๑ ทํานได๎สร๎างธรรมาสจัตุรมุขหรือหอ
ธรรม ทรงศิลปะล๎านนา (ป๓จจุบันยังมีอยูํ) จากนั้นตํอมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ เจ๎าอาวาสรูปที่ ๗ คือ ครูบา
ไชยมังคละวุฑฒิวชิรป๓ญญาหรือครูบาป๓ญญา ทํานได๎สร๎างอุโบสถกลางน้ําขนาดกว๎าง ๕ เมตร ยาว ๙ 
เมตร และปลูกสร๎างเสนาสนะไว๎หลายอยําง เชํนวิหาร ศาลาบาตร เป็นต๎น ตํอมาในปี พ.ศ.๒๔๕๖ ครู
บาทํานได๎รับตําแหนํงปกครองคณะสงฆ๑ เป็นเจ๎าคณะแขวงแมํพริก(เจ๎าคณะอําเภอรูปแรกของอําเภอ
แมํสรวย) จากนั้นตํอมาครูบาได๎นําญาติโยมไปอัญเชิญพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนเป็นเนื้อทองสําริด 
จํานวน ๔ องค๑ คือ พระทรงเครื่อง พระสิงห๑หนึ่ง พระสิงห๑สาม และพระอ๎ุมบาตร จากวัดปงตําหนอง
กว๎างเดิม มาประดิษฐานไว๎ ณ วัดบ๎านโปุง เพ่ือเก็บรักษาไว๎สักการบูชา จากนั้นมาในวันพฤหัสบดี 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๒ ตรงกับเดือน ๑๑ เหนือ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ครูบาทํานได๎อาพาธหนัก จึงได๎
ถึงแกํมรณภาพ รวมศิริอายุได๎ ๗๕ ปี ๕๔ พรรษา จากนั้นตํอมาวัดบ๎านโปุงมีเจ๎าอาวาสถึง ๒๒ รูป  
  ป๓จจุบันเจ๎าอาวาสรูปที่ ๒๖ คือ พระมหาจรินทร๑ จิรวุฑฺโฒ ป.ธ.๕ เมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นเจ๎าคณะตําบลปุาแดด แตํงตั้งเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ และได๎รับ
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พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ในราชทินนามที่ พระครูสิริจิรวัฒน๑ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔๑๐๗  
 ไข่เค็มหมักโคลนออนเซน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการตั้งกลุํมสร๎างผลิตภัณฑ๑อาหารนํา
วิถีวัฒนธรรมการถนอมอาหารและการรับประทานจากคนรุํนกํอนมารื้อฟ้ืนเพ่ือสร๎างรายได๎เสริมและ
ต๎องการสร๎างชื่อเสียงให๎แกํชุมชน โดยมีการทําไขํเค็มหมักจากดินโปุง และทางกลุํมได๎ตั้งชื่อวํา ไขํเค็ม
หมักโคลนออนเซน โดยเริ่มจากการตั้งกลุํมโดยธรรมชาติของแมํบ๎านบ๎านเหลําพัฒนา มีการรํวมกัน
ลงทุนในจัดหาวัสดุในการทําไขํเค็มจากกลุํมกันเองโดยลดการพ่ึงพิงจากหนํวยงานภาครัฐ หรือเอกชน
ให๎น๎อยที่สุด ซึ่งสมาชิกกลุํมนั้นมีประมาณ ๑๕ คน โดยการทํางานของกลุํมนั้นแบํงเป็นฝุาย ได๎แกํ ฝุาย
ผลิต ฝุายประชาสัมพันธ๑ ฝุายการตลาด และฝุายการเงิน ซึ่งการดําเนินการของกลุํมตั้งแตํการเริ่มต๎น
ในการทํานั้นเริ่มตั้งแตํเดือนกรกฎาคมจนถึงป๓จจุบัน อยํางไรก็ตาม สปาบ๎านทุํง และกลุํมไขํเค็มนั้นมี
การดําเนินการมาได๎ระยะหนึ่ง แตํพบอุปสรรคคือ การบริหารจัดการที่ยังไมํเป็นระบบ ขาดการพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎มาตรฐาน การทํางานยังเป็นในรูปแบบของชาวบ๎านที่ยังไมํมี
แบบแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ขาดเครือขํายการทํางานที่จะชํวยมาสนับสนุนอยํางแท๎จริง ๑๐๘ 
 ทั้งนี้ ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนบ๎านเหลําพัฒนา ประกอบด๎วย แหลํงโบราณคดีดอยเวียง
ดอยวง พิพิธภัณฑ๑ดอยเวียง ดอยวง วัดบ๎านโปุง และมีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดํนสําคัญ ได๎แกํ 
แหลํงน้ําพุร๎อนธรรมชาติ หรือโปุงน้ําร๎อนสามสี ซึ่งล๎อมรอบด๎วยทุํงนาข๎าวของบ๎านเหลําพัฒนา ทําให๎
เห็นความสัมพันธ๑ของระบบนิเวศและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ในรูปแบบของนิเวศวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยวของชุมชนในอนาคต ทีมวิจัยรํวมกับชุมชนได๎สร๎างสรรค๑ศิลปะใน
รูปแบบของการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและประติมากรรมต๎นข๎าว เมล็ดข๎าวและรวงข๎าว บริเวณโปุงน้ํา
ร๎อนสามสีที่มีแนวคิดมาจากการมีทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่มีความโดดเดํน คือ ทุํงนาและแหลํง
น้ําพุร๎อนธรรมชาติ  
 จากทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรวัฒนธรรมของบ๎านเหลําพัฒนาที่มีความโดดเดํน และ
เชื่อมโยงสัมพันธ๑กัน ได๎นํามาสูํการสร๎างสรรค๑ประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโปุงในบริเวณโปุงน้ําร๎อนสาม
สี ที่พัฒนามาจากจุดเดํนของทรัพยากรวัฒนธรรมและมีความสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยได๎แรง
บันดาลใจจากบริบทของชุมชนที่เป็นเมืองอํูอารยธรรม เป็นเมืองยุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่ประกอบด๎วย
แหลํงโบราณคดีดอยเวียง ดอยวง และตํานานเมล็ดข๎าวจากเกาะแมํมํายที่ตั้งอยูํกลางทุํงนาของ
หมูํบ๎าน จากตํานานแมํมํายทุบข๎าว จึงนํามาสูํการออกแบบศิลปะงานประติมากรรมสูํชุมชน จํานวน ๓ 
ชิ้นงาน เรียกวํา “ข๎าวเป็นเจ๎า” แตํละชิ้นงาน ประกอบด๎วย 
  (๑) “เมล็ดข๎าวงอก” มีสํวนที่เป็นใบและรากงอกออกมาจากเมล็ดข๎าวทั้งสองสํวน
เทํากัน หมายถึง รากเหง๎าหยั่งลึกแคํไหน ก็จะสูงงดงาม  
  (๒) ต๎นกล๎า มีสามต๎น มีลักษณะเป็นต๎นข๎าวที่อ๎วนใสํความรู๎สึกที่มีตํอข๎าวถึงความ
อุดมสมบูรณ๑ซึ่งความสมบูรณ๑โดยความหมาย ต๎นที่ ๑ หมายถึง อดีต คือ ตั้งแตํบรรพบุรุษของเรากิน

                                           
๑๐๗ สัมภาษณ๑,  พระครูสริิจิรวัฒน๑ เจา๎อาวาสวัดบ๎านโปุง ตําบลปุาแดด อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย, 

วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๘ อมลณัฐ กันทะสัก, โป่งน้ าร้อนสามสีและไข่หมักโคลนออนเซ็น, ม.ป.ป. เอกสารอดัสําเนา.  
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ข๎าว มาตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ มีการพบเมล็ดข๎าวในภาชนะดินเผาในยุคบ๎านเชียง นั่นก็ ๓,๐๐๐ 
- ๓,๕๐๐ ปีมาแล๎ว แสดงให๎เห็นถึง การบริโภคข๎าวมีมากํอน พระพุทธเจ๎าเสด็จมาโปรดสัตว๑ 
แม๎กระท่ังพระพุทธเจ๎าพระองค๑เอง ยังฉันข๎าวเป็นภัตตาหาร นั่นเป็นนัยยะของต๎นข๎าวต๎นที่ ๑ คืออดีต 
ต๎นที่ ๒ คือป๓จจุบันความอุดมสมบูรณ๑ในการปลูกข๎าวของเราคนไทย ยังมีอยูํทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย และคนไทยยังบริโภคข๎าวเป็นปกติ ถือวําเป็นอาหารหลัก และมีการพัฒนาสายพันธุ๑ข๎าวขึ้นมา 
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนสืบมา ต๎นที่ ๓ ยังสื่อความหมายไปถึงอนาคตวํามวล
มนุษยชาติ ยังคงบริโภคข๎าวเป็นอาหารอยูํ ตราบเทํามนุษย๑จะสูญสิ้นเผําพันธุ๑ ประติมากรรมในชิ้นที่ ๒ 
นี้ จึงสื่อความหมายถึงความสําคัญของต๎นกล๎าที่แข็งแกรํง จากอดีตป๓จจุบัน สูํอนาคตให๎รวมเป็นกอ
ข๎าวอันสมบูรณ๑ 
  (๓) รวงข๎าว รวงข๎าวจะมีเม็ดข๎าวอยูํ ๙ เม็ด อันมีหลายระยะที่ต๎องการสื่อสารและ
แสดงออกคือ รัชกาลที่ ๙ พระองค๑ทรง มีโครงการหลวงที่พัฒนาสายพันธุ๑ข๎าวอยํางไมํหยุดยั้ง ถือวํา
รัชกาลที่ ๙ พระองค๑ทรงมีวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกล และตัวศิลปินเอง ยังมีความศรัทธาตํอรัชกาลที่ ๙ 
นัยที่ ๒ เลข ๙ เป็นเลขท่ีมีความเป็นมงคล ในหลักธรรมของพุทธศาสนา มรรคมีองค๑ ๘ + นิพพาน ๑ 
คือเลข ๙ และคําวําเก๎า เมื่อพูดออกไป พ๎องเสียงคําวํา ๙ ไปข๎างหน๎าอยํางไมํหยุดยั้ง เพราะเมล็ดพันธุ๑
ที่สมบูรณ๑คือก๎าวตํอไปของมวลมนุษยชาติ ศิลปินมีความเชื่ออยํางยิ่งวําในอนาคตเม็ดข๎าว หรือการทํา
นาข๎าว จะกลับไปเหมือนในอดีตซึ่งเป็นการทํานาแบบอินทรีย๑ รูปทรงที่โค๎งล๎มลงอยํางเห็นได๎ชัดของ
ประติมากรรมชิ้นนี้ แสดงถึงความนอบน๎อม ถํอมตน ไมํเยํอหยิ่ง เสมือนผู๎ที่อยูํสูง หรือเป็นผู๎ใหญํหรือ
มีความสําเร็จ ถ๎าบุคคลนั้นมีธรรมะ มีการฝึกฝนที่ดี มีการอบรมที่ดียํอมถํอมเนื้อถํอมตน น๎อมตนให๎
เป็นประโยชน๑ตํอสังคม 
  สํวนฐานของประติมากรรมทั้ง ๓ ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก๑ขนาด ๑๒๐ ซม. ที่มีรู
วงกลม ๒ วงจรทะลุให๎เห็นอีกฝ๓่ง มีนัยยะที่สื่อความหมายสําคัญคือวงกลม เป็นวัฏจักรของชีวิตของ
ธรรมชาติของจักรวาล และเป็นสากล จักรวาลนี้ อันประกอบด๎วยวงกลมเล็ก ๆ อนุภาคเล็ก ๆ จนไป
ถึงอานุภาพใหญํ ๆ เรียกวําวัฏจักร เสมือนการทํานาที่มีวัฏจักรตามเวลาฤดูกาลในการเพาะปลูกข๎าว 
เป็นต๎น การใช๎วงกลมในการแก๎ไขป๓ญหาทางความรู๎สึกในงานประติมากรรม วงกลมในฐานข๎าวเป็นเจ๎า
ทั้งสามนี้ สามารถเชื่อมระหวํางคนดู ประติมากรรม และสิ่งแวดล๎อม ให๎ไมํสามารถแบํงแยกออกจาก
กัน เสมอเหมือนลมหายใจของเรา ที่มีลมหายใจเป็นตัวเชื่อมระหวํางกายกับสภาวะภายนอก ภายใน 
ทําให๎เกิดคําวํา”ชีวิต” ๑๐๙ 
   มานิตย๑ กันทะสัก อาจารย๑สาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ๑เชียงราย ผู๎สร๎างสรรค๑
งานศิลปะ “ข๎าวเป็นเจ๎า” กลําวถึงแนวคิดในการสร๎างวํา ได๎แรงบันดาลใจจากบริบทของชุมชนบ๎าน
เหลําพัฒนาที่เป็นเมืองอํูอารยธรรม เป็นเมืองยุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่ประกอบด๎วย แหลํงโบราณคดี
ดอยเวียง ดอยวง และตํานานเมล็ดข๎าวจากเกาะแมํมํายที่ตั้งอยูํกลางทุํงนาของหมูํบ๎าน จากตํานาน
แมํมํายทุบข๎าวจึงนํามาสูํการออกแบบศิลปะงานประติมากรรมสูํชุมชน ใช๎ตํานานและใช๎ป๓จจุบันใน

                                           
๑๐๙ มานิตย๑ กันทะสัก, การบรรยายพิเศษและพิธีเปิดศิลปะชมุชน “ข้าวเป็นเจ้า” วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ณ โปุงน้ําร๎อนสามสี บ๎านเหลําพัฒนา หมูํ ๒๒ ตําบลปุาแดด อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย. (เอกสารอัด
สําเนา). 
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การออกแบบเมล็ดข๎าวงอก มีสํวนที่เป็นใบและรากงอกออกมาจากเมล็ดข๎าว  ทั้งสองสํวนเทํากัน 
หมายถึง รากเหง๎าหยั่งลึกแคํไหน ก็จะสูงงดงาม การจัดวางได๎จัดวางไปตามเหตุการณ๑ คือ จากซ๎ายไป
ขวา เหมือนเขียนตัวอักษรไทยเป็นประโยคเริ่มมาจากด๎านซ๎ายคือ เมล็ดข๎าวงอก ซึ่งถือวําเป็นการเริ่ม
การเจริญเติบโต ขยับมาด๎านขวาหรือตรงกลางเป็น ต๎นกล๎าข๎าวที่กําลังเติบโต จากนั้นเป็นรวงข๎าวที่
โดนลม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาว ลมหนาวเป็นสัญญาณของการเก็บเกี่ยวข๎าวนาปี
ตลอดมา ศิลปินจึงจัดวางไปตามแนวยาวของภูเขาจากซ๎ายไปขวา ให๎วิวทิวทัศน๑เป็นสํวนหนึ่ง และเป็น
สิ่งสําคัญ เพ่ือเชื่อมโยงประติมากรรมกับท๎องทุํง รวมไปถึงอากาศเมฆฝน แม๎กระทั่งเงาน้ําที่กระทบ
จากบํอน้ําพุร๎อน ๓ สี ให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นบริบทที่สวยงามของท๎องทุํง เป็นวัฏจักรของ
อาชีพมนุษย๑ สํงผลไปถึงความรู๎สึกที่ผํอนคลายของผู๎ที่ได๎มาเยี่ยมชมประติมากรรมข๎าวเป็นเจ๎า ในท๎อง
ทุํงบ๎านเหลําพัฒนาแหํงนี้ ๑๑๐ 
  การพัฒนาให้เกิดพื้นที่ศิลปะเชิงสร้างสรรค์  โปุงน้ําร๎อนสามสี ซึ่งถือเป็นทรัพยากร
วัฒนธรรมเป็นจุดแข็งของชุมชนที่เห็นเป็นรูปธรรม และมองเห็นภาพที่จะสามารถพัฒนาให๎เกิดเป็น
แหลํงทํองเที่ยวและสร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชน๑๑๑ เพราะในป๓จจุบันเทรนด๑การเที่ยวแนวธรรมชาติ
บําบัดเป็นที่นิยม หรือการบริโภคอาหารที่เน๎นเชิงเกษตรอินทรีย๑ จึงทําให๎ชุมชนบ๎านเหลําพัฒนาได๎มี
การตั้งกลุํม รํวมกันคิดค๎น และรื้อฟ้ืนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของชุมชนมาแตํตั้งเดิม และเพ่ือนํามาบูรณา
การกับยุคป๓จจุบัน โดยใช๎ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่มีอยูํ  คือ ทรัพยากรที่เกิดจากโปุงน้ําร๎อน
สามสี ได๎แกํ น้ําแรํ และ ดินโปุง ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน๑มากมายตามความเชื่อของชุมชน โดย
การปรับภูมิทัศน๑ของโปุงน้ําร๎อนสามสี เพ่ือให๎ผู๎คนได๎มาบําบัดรํางกาย ใช๎ประโยชน๑จากน้ําแรํและดิน
โปุง เรียกวํา สปาบ๎านทุํง ทางชุมชนจึงมีการพัฒนาในบริเวณโปุงน้ําร๎อนสามสี เพ่ือให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวอีกแหํงหนึ่งในอําเภอแมํสรวยโดยองค๑การบริหารสํวนตําบลปุาแดด และสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได๎สนับสนุนงบประมาณในการปรับถนนทางเข๎า 
ปรับภูมิทัศน๑ และสร๎างห๎องอาบน้ําแรํในบริเวณโปุงน้ําร๎อนสามสี  
  แนวทางในการดูแล รักษา และพัฒนาพื้นที่ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได๎มี
พิธีเปิดศิลปะชุมชน “ข๎าวเป็นเจ๎า” ณ โปุงน้ําร๎อนสามสี บ๎านเหลําพัฒนา มีการเสวนาเรื่อง “ข๎าวเป็น
เจ๎า” ซึ่งเป็นชุดงานประติมากรรมที่สร๎างสรรค๑จากแผนงานวิจัยการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑
ในล๎านนา โดยมีผู๎เข๎ารํวมจากผู๎นํา ชาวบ๎านในชุมชน นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านโปุง และนักวิจัยจาก
แผนงานการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ในล๎านนา ๘ จังหวัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวมทั้งหมดประมาณ ๘๐ คน เข๎ารํวมในกิจกรรม การดําเนินงานวิจัยมีเปูาหมายเพ่ือสร๎าง 
Community Art เป็นแหลํงเรียนรู๎และสถานที่ทํองเที่ยวของชุมชน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได๎นําเสนองาน
ศิลปะภายใต๎แนวคิด “ข๎าวเป็นเจ๎า” เป็นศิลปะที่อยูํกับท๎องทุํงนาในตําบลปุาแดด อําเภอแมํสรวย 

                                           
๑๑๐ บ้านเมืองออนไลน์, วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓"ข๎าวเป็นเจ๎า"! ศิลปะชุมชนแหํงใหมํแมํ

สรวยเชียงราย”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/education/199166                   
(๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  

๑๑๑ สัมภาษณ๑, กรณิศภา กลุอินต๏ะ, ประธานแมํบ๎านชุมชนบ๎านเหลําพฒันา ตําบลปุาแดด                        
อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย, วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
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จังหวัดเชียงราย บํงบอกถึงศิลปะกับชาวนาที่สามารถอยูํรํวมกันได๎ หลักคิดอันหนึ่งต๎องการให๎ศิลปะที่
มีอยูํในตัวคนไปสูํชุมชน วัด และพ้ืนที่สาธารณะ ๑๑๒ 
  ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาบริเวณโปุงน้ําร๎อนสามสีให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยว และ
แลนด๑มาร๑คแหํงใหมํในอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ๑ที่ชุมชนและสังคม
กําหนดขึ้นรํวมกัน เพ่ือให๎กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นไปอยํางราบรื่น มีประเด็น
สําคัญ ดังตํอไปนี้ 
  ๑. สํงเสริมให๎เยาวชนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ๑
โปุงน้ําร๎อนสามสีและศิลปะชุมชน “ข๎าวเป็นเจ๎า” ผํานสื่อสังคมออนไลน๑หรือสื่อตําง ๆ  
  ๒. สืบค๎นและจัดทําหลักสูตรท๎องถิ่นด๎านทรัพยากรวัฒนธรรมใน อําเภอแมํสรวย 
เชํน วัดแสงแก๎ว กลุํมคนเฒําคนแกํของเลํนพื้นบ๎าน พิพิธภัณฑ๑ดอยเวียงดอยวง โปุงน้ําร๎อนสามสี เป็น
ต๎น เพ่ือให๎เด็กนักเรียนได๎เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น และการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมในแตํละแหํง 
  ๓. พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของเครือขํายกลุํมด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นในตําบล
ตําง ๆ เพื่อสร๎างความรํวมมือของชุมชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของอําเภอแมํสรวย 
  ๔. ออกแบบและทํากิจกรรมเพ่ือสื่อสาร และประชาสัมพันธ๑โปุงน้ําร๎อนสามสีและ
ศิลปะชุมชน “ข๎าวเป็นเจ๎า”อยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สาธารณชนได๎รับรู๎และเข๎ามาทํองเที่ยวในชุมชน 
  ๕. จัดให๎มีคณะกรรมการชุมชนเพ่ือจัดการดูแลรักษาโปุงน้ําร๎อนสามสีและศิลปะ
ชุมชน “ข๎าวเป็นเจ๎า”รวมทั้งการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนในการจัดการพ้ืนที่ดังกลําว 
  ๖. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน โดยการศึกษาดูงานการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะความสามารถของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการโปุงน้ําร๎อนสามสีและศิลปะชุมชน 
๑๑๓ 
 ๓) ชุมชนบ้านล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
 บ๎านลําปางหลวงใต๎ หมูํ ๒ ตําบลลําปางหลวง มีทุนทางทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ 
วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งในบริเวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจํานวนมาก เชํน   
 พระธาตุล าปางหลวง ลักษณะทางสถาป๓ตยกรรม เป็นเจดีย๑กลมทรงระฆังคว่ํา(แตํในหนังสือ
พระเจดีย๑ในล๎านนา โดย สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหมํ กลับเรียกวํา เจดีย๑แบบพุกามล๎านนา 
เนื่องจากมีการปิดทองจังโกคล๎ายแบบพุกามนั่นเอง) ปิดทองจังโกทั่วทั้งองค๑เจดีย๑ รูปทรงหนักแนํน ไมํ
ชลูดเหมือนเจดีย๑แหํงอ่ืนรอบพระธาตุมีการล๎อมรอบด๎วยรั้วเหล็ก โคมรั้ว มีการสร๎างซุ๎มประตูโขงอยูํ
ทางทิศใต๎ของพระธาตุ บริเวณรั้วเหล็กมีเรื่องเลําถึง รอยกระสุนปืน ที่หนานทิพย๑ช๎างยิงปืนสังหารท๎าว
มหายศ เมื่อชํวงพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ปรากฏในตํานานพระธาตุลําปางหลวงที่กลําวถึงการเสด็จมาถึง

                                           
๑๑๒ พระสุธีรตันบัณฑิต, การบรรยายพิเศษและพิธีเปิดศิลปะชมุชน “ข้าวเป็นเจ้า” วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ณ โปุงน้ําร๎อนสามสี บ๎านเหลําพัฒนา หมูํ ๒๒ ตําบลปุาแดด อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย. (เอกสารอัด
สําเนา).  

๑๑๓ สรุปการเสวนาศิลปะชมุชน “ขา้วเป็นเจ้า” วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โปุงน้ําร๎อนสามสี บ๎าน
เหลําพัฒนา หมูํ ๒๒ ตําบลปาุแดด อําเภอแมสํรวย จังหวัดเชียงราย. (เอกสารอัดสําเนา). 
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ของพระพุทธเจ๎าที่บ๎านลัมภะการีวัน(บ๎านลําปางหลวง) เมื่อเสด็จอยูํดอยมํอนน๎อย ขณะนั้นมีชายผู๎
หนึ่ง นาม”ลัวะอ๎ายกอน” เห็นพระพุทธเจ๎า เกิดมีความเลื่อมใสได๎นําเอาน้ําผึ้งบรรจุกระบอกไม๎ปูาง 
(ไม๎ข๎าวหลามไม๎เปราะ) มะพร๎าวและมะตูมอยํางละ ๔ ลูกน๎อมถวายพระองค๑ และพระองค๑ก็มอบพระ
เกษาและได๎มีพุทธพยากรณ๑ตํอไปวํา ในอนาคตจะมีพระอรหันต๑นําเอาอัฐิพระนลาต(หน๎าผาก)ข๎างขวา 
และอัฐิลําคอข๎างหน๎าหลังมาบรรจุไว๎  
 จิตรกรรมฝาผนัง วิหารน้ าแต้ม วัดพระธาตุล าปางหลวง “จิตรกรรมฝาผนังที่เกําแกํ อายุ
ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ปี วิหารน้ําแต๎ม วัดพระธาตุลําปางหลวง” ภาพจิตรกรรมได๎แสดงให๎เห็นวิถีชีวิต 
การแตํงกาย และสถาป๓ตยกรรมในสมัยนั้น เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังเขียนประดับที่บริเวณคอสองของ
วิหารน้ําแต๎ม (ซ่ึงคําวําน้ําแต๎มมีความหมายวํา ภาพจิตรกรรม) อันตั้งอยูํทางด๎านทิศเหนือขององค๑พระ
บรมธาตุ ได๎มีผู๎ศึกษาภาพจิตรกรรมดังกลําวและลงความเห็นไว๎วําควรมีอายุอยูํในชํวงพุทธศตวรรษที่ 
๒๒(จากความเห็น อ.สน สีมาตรัง และ อ.เฟ้ือ หริพิทักษ๑ เห็นวําควรเขียนในระหวํางพุทธศตวรรษที่ 
๒๑ หรือต๎นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ขณะที่ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม เสนอไว๎วํา ควรมีอายุในชํวงพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ ลงมา)เรื่องราวเป็นภาพเลําธรรมะที่เน๎นสอนคุณธรรมเรื่องความไมํประมาท ซึ่งสื่ออกมาทาง
ภาพจิตรกรรมประกอบเรื่องมฆมาณพ หรือประวัติพระอินทร๑ และประวัตินางสามาวดี ๑๑๔ 
 กู่พระเจ้าล้านทอง (เจดีย๑ทรงปราสาท) ตั้งอยูํบริเวณท๎ายวิหารหลวง ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปคือพระเจ๎าล๎านทอง ซึ่งหลํอขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๑๙ กูํนี้คงได๎รับการบูรณะครั้งใหญํใน พ.ศ.
๒๑๐๖ หลังจากท่ีเมืองเชียงใหมํตกอยูํใต๎ปกครองของพมํา สํวนบนของกูํเป็นแบบผสมระหวํางหลังคา
ลาดกับหลังคาลดชั้น องค๑ประกอบตําง ๆ รวมทั้งลวดลายป๓้นประดับมีอยูํอยํางมากมาย แสดงให๎เห็น
ถึงแบบแผนของงานประดับในชํวงเวลานั้นด๎วย 
 โคมรั้ว วัดพระธาตุล าปางหลวง อยูํในหมวดของประตูโขงที่ถือวําเป็นการจําลองเขาพระ
สุเมรุออกมาเป็นรูปทรงสามมิติ เพ่ือให๎เห็นแนวคิดของจักรวาลคติสมบูรณ๑ชัดเจน อีกทั้งยังเป็น
สัญลักษณ๑ของการผํานพ๎นไปสูํมิติที่สูงขึ้นไปสูํสวรรค๑วิมาน และพระนิพพาน หรือเป็นซุ๎ม “สุวรรณ
คูหากูํคํา” อันเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าหลังจากการตรัสรู๎ โคมรั้วนี้ประดับอยูํรายรอบ
พระธาตุลําปางหลวง มีอยูํหลายลักษณะด๎วยกัน 
 หาบน้ าทิพย์จากบ่อน้ าเจ้าแม่จามเทวี ที่หลํอเลี้ยงชาวลําปางมาแตํอดีต ซึ่งหลายคนยังไมํ
ทราบวํายังมีสถานที่อันสําคัญในบริเวณหลังวัดพระธาตุลําปางหลวง โดยทุก ๆ ปีจะมีประเพณีการตัก
น้ําศักดิ์สิทธิ์ไปสรงน้ําพระธาตุโดยวิธีการใช๎ไม๎คานหาบขึ้นพระธาตุแบบโบราณกาล 
  
 การสร้างสรรค์ศิลปะจากทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน 
 ทีมวิจัยรํวมกับแกนนําชุมชนได๎ศึกษาข๎อมูลและสํารวจบริบทของพ้ืนที่ พบวําบ๎านลําปาง
หลวงเป็นชุมชนที่อยูํติดกับพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่
สําคัญของจังหวัดลําปาง และมีทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญหลายแหํง รวมทั้งองค๑กรและแกนนําใน
ชุมชน ได๎แกํ วัดพระธาตุลําปางหลวง เทศบาลตําบลลําปางหลวง จากการประชุมปรึกษาหารือรํวมกับ

                                           
๑๑๔ วัดพระธาตลุําปางหลวง, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: http://www.lampang.go.th/travel/weblp 

/page/page1.html (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓).  

http://www.lampang.go.th/travel/weblp%20/page/page1.html
http://www.lampang.go.th/travel/weblp%20/page/page1.html
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ผู๎นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และปราชญ๑ชาวบ๎าน เพ่ือนําเสนอแนวคิด
การสร๎างสรรค๑ศิลปะชุมชน โดยมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญในชุมชน
ที่ยังคงอยูํ และที่หายไป ประกอบด๎วย การทําล๎อเกวียน วัดพระธาตุลําปางหลวง รถม๎า ประเพณีเลี้ยง
ผีปูุยํา ประเพณีเลี้ยงผีเจ๎าพํออารักษ๑ การฟูอนดาบ ฟูอนเจิง ประเพณีหาบน้ําไปสรงน้ําพระธาตุลําปาง
หลวง ประเพณีแหํไม๎คํ้าสลี จากนั้นผู๎ใหญํบ๎านได๎จัดทําประชาคมชุมชน เมื่อชาวบ๎านมีมติเห็นด๎วยกับ
แนวคิดดังกลําว จึงให๎ชาวบ๎านทําการคัดเลือกสิ่งที่เป็นอัตลักษณ๑ของหมูํบ๎านลําปางหลวงคื อ รถม๎า 
การฟูอนเจิง ประเพณีการหาบน้ําไปสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวง เพ่ือนํามาสร๎างสรรค๑ศิลปะใน
รูปแบบของภาพวาดสามมิติ และ Street Art และการถํายทอดความรู๎และแลกเปลี่ยนเพ่ือกําหนด
กฎระเบียบในการดูแลรักษาการถํายทอดความรู๎เชิงปฏิบัติการศิลปะสร๎างสรรค๑  ทีมศิลปินจิตอาสา
ปูายสีแต๎มฝ๓นป๓นจินตนาการ รํวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถํายทอดความรู๎เชิง
ปฏิบัติการให๎กับเด็กและเยาวชนและชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่ เพ่ือให๎เด็กเยาวชนเกิดจิตสํานึกใน
การดูแลรักษา และพัฒนาเป็นศิลปินจิตอาสาคนรุํนใหมํตํอไปในอนาคต โดยเด็กเยาวชนที่เข๎ามารํวม
คือ นักเรียนโรงเรียนบ๎านลําปางหลวง ในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
สร๎างงานศิลปะซึ่งจะต๎องมีผนังกําแพงของตนเอง โดยมีข๎อแม๎วําชุมชนจะต๎องมอบพ้ืนที่ผนังกําแพง
หนึ่งแหํง เพ่ือเป็นพ้ืนที่ของเด็ก ๆ ให๎เข๎ามามีสํวนรํวม ในอนาคตผนังกําแพงที่ เด็ก ๆ ได๎มีสํวนรํวมใน
การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะเป็นจุด Check-in ที่มีชื่อเสียงนักทํองเที่ยวต๎องการมาถํายภาพ และมี
สํวนชํวยสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนจากการทํองเที่ยว สํงผลให๎เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และ
จะชํวยกันดูแลรักษาไมํให๎มีใครมาทําลาย ทั้งนี้ ในชุมชนหมูํบ๎านลําปางหลวงใต๎มีอัตลักษณ๑ชุมชนที่
เดํนชัดคือ รถม๎า ฟูอนเจิง วัดพระธาตุลําปางหลวง เมื่อนักทํองเที่ยวเข๎ามาทํองเที่ยวภายในวัดจะเดิน
จากหลังวัดลงมาจะเจอภาพวาด ๓ มิติ บนผนังกําแพงบ๎านของชาวบ๎านภายในชุมชน โดย ดร.อดุลย๑ 
กันธิดา ๑๑๕นายกเทศมนตรีตําบลลําปางหลวง กลําววําแนวนโยบายของการสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยว
ของตําบลลําปางหลวงทั้ง ๑๓ หมูํบ๎าน จะเน๎นในจุดของแหลํงทํองเที่ยวดั้งเดิมกํอน รักและหวงแหน
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณดีั้งเดิม ในสํวนของงานศิลปะนี้ ทางเทศบาลมีงบประมาณในการสนับสนุน
ทางด๎านวัสด ุอุปกรณ๑ และสี ให๎ทางชุมชนทําแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  
 
 ๔) ชุมชนบ้านต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 บ๎านต๎นไคร๎ ตั้งอยูํในเขตตําบลชํอแฮ อําเภอเมืองแพรํ มีจํานวนหมูํบ๎านทั้งสิ้น ๑๐ หมูํบ๎าน 
ได๎แกํ หมูํ ๑ บ๎านมุ๎ง หมูํ ๒ บ๎านพันเชิง หมูํ ๓ บ๎านพันเชิง หมูํ ๔ บ๎านธรรมเมือง หมูํ ๕ บ๎านต๎นไคร๎ 
หมูํ ๖ บ๎านใน หมูํ ๗ บ๎านปง หมูํ ๘ บ๎านน้ําจ๎อม หมูํ ๙ บ๎านนาตอง หมูํ ๑๐ บ๎านทุํงสวย 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของชุมชนเป็นที่ราบกว๎างใหญํคํอนข๎างมากและเป็นที่ราบสูงมีภูเขา
ล๎อมรอบ เป็นเขตพ้ืนที่ปุาสงวน มีแหลํงน้ําธรรมชาติ ได๎แกํ แมํน้ําแมํสาย แมํน้ําแมํก๐อน มีพ้ืนที่ปุาไม๎ที่
มีคุณภาพดี เชํน ไม๎สัก ไม๎เบญจพรรณ ประชาชนสํวนใหญํในเขตตําบลชํอแฮประกอบอาชีพทางด๎าน
การเกษตร มีรายได๎จากการทํานา ทําไรํ ทําสวน (สวนชา) การหมักเมี่ยง มีชีวิตความเป็นอยูํอยําง

                                           
๑๑๕ สัมภาษณ๑, อดุลย๑ กันธิดา นายกเทศมนตรตีําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง, วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
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เรียบงําย พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบสูง และพ้ืนราบประมาณ ๓๐ เปอร๑เซ็นต๑ มีถนนชํอแฮตัดผําน
และถนนปุาแดง – ทุํงโฮ๎ง ถนนยุทธศาสตร๑คือเมืองแพรํ – อุตรดิตถ๑ มีแมํน้ําสําคัญ ๒ สาย ไหลผําน
คือ น้ําแมํสายและน้ําแมํก๐อน จุดเดํนของชุมชน คือ ความรํมรื่นของชุมชน เข๎าเขตชุมชนจะเห็นต๎น
มะพร๎าว ต๎นหมากเป็นสํวนใหญํ และดอยเป็นรูปช๎างเรียกวํา ช๎างผาดํานผาแดง  
 บ๎านต๎นไคร๎ มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตํอ ต.ปุาแดง อ.เมือง จ.แพรํ ทิศใต๎ ติดตํอ 
จ.อุตรดิตถ๑ ทิศตะวันออก ติดตํอ ต.ปุาแดง อ.เมือง จ.แพรํ และทิศตะวันตก ติดตํอ ต.บ๎านกวาง อ.สูง
เมํน จ.แพรํ มีแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญได๎แกํ วัดพระธาตุชํอแฮ พระธาตุเกตุแก๎วจุฬามณีสะหลีปุณณะ 
วัดปุาแดง และพิพิธภัณฑ๑วิถีชีวิตพ้ืนบ๎าน  
 วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ ได๎แกํ ๑. ประเพณีเลี้ยงผีเจ๎าพํอผาดําน ๒. ประเพณีเลี้ยงผีเจ๎า
พํอหลวงก๎อม ๓. ประเพณีเลี้ยงผีเฮือน (ผีปูยํา) ๔. ประเพณีไควํผีเฮือน งานแตํงงาน ๕. ประเพณีดา
ปอย เป็กตุ๏ บวชพระ ๖. ประเพณีสลากภัตติ์ ๗. ประเพณีตานขันข๎าว ๘. ประเพณีไหว๎และลอดพระ
ธาตุเกตุแก๎วจุฬามณีสะหลีปุณณะ วัดปุาแดง ๙. ประเพณีเอาขวัญข๎าว ๑ มกราคมของทุกปี ณ วัดปุา
แดง ๑๐. ประเพณีสืบชะตา สํงเคราะห๑ ขึ้นท๎าวทั้งสี่ ๑๑. ประเพณีสวดเบิก ๑๒. งานประเพณีไหว๎สา
พระธาตุชํอแฮเมืองแพรํแหํตุงหลวง และ ๑๓. งานประเพณีเดือนยี่เป็ง 
 ทุนทางทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ มีดังนี้ พระธาตุจอมแจ้ง สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๑๓๓๑ 
ไมํปรากฏชื่อผู๎สร๎าง องค๑พระธาตุจอมแจ๎งสีทอง สูง ๒๙ เมตร ฐานกว๎าง ๑๐ เมตร เดิมเรียกวํา พระ
ธาตุจวนแจ๎ง เนื่องจากสมัยที่พระพุทธองค๑เสด็จถึงสถานที่นี้จวนสวํางพอดี ตํอมาเพ้ียนเป็นจอมแจ๎ง
เชื่อกันวําสถานที่แหํงนี้เป็นที่บรรจุ พระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ๑เบื้องซ๎ายของ
พระพุทธเจ๎า วัดพระธาตุจอมแจ๎งตั้งอยูํบ๎านไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ เลยพระธาตุชํอ
แฮไป ๑ กิโลเมตร หํางจากตัวจังหวัดราว ๑๐ กิโลเมตร วัดพระธาตุจอมแจ๎งมีองค๑พระธาตุจอมแจ๎ง 
ตั้งบนเนินเขาเตี้ย รูปทรงพระธาตุคล๎ายกับพระธาตุชํอแฮ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรม
สารีริกธาตุพระหัตถ๑ซ๎ายของพระพุทธเจ๎า พระธาตุจอมแจ๎งเป็นเจดีย๑ทรงพํุมศิลปะผสมระหวํางสุโขทัย
กับศิลป์เวียงโกศัย ยังอยูํในลักษณะคํอนสมบูรณ๑ นอกจากองค๑พระธาตุจอมแจ๎งแล๎ว ยังมีพระพุทธรูป
ยืนขนาดใหญํปางพระนาคปรกประดิษฐานอยูํคูํกับองค๑พระธาตุ มีพระนอนปางไสยาสน๑องค๑ขนาด
ใหญํ ในสวนลานปฎิบัติธรรมอยูํบริเวณซ๎ายมือของทางเข๎าประตูวัด ภายในวิหารมีหลวงพํอจอมแจ๎ง
ซึ่งมีอายุประมาณ ๖๐๐ กวําปี เป็นพระประธาน ด๎านหลังมีองค๑พระธาตุอันเกําแกํอีกองค๑หนึ่งซึ่งไมํได๎
มีการบูรณะปฏิสังขรณ๑ ยังคงไว๎ในรูปแบบของการกํอสร๎างด๎วยอิฐ  และมีพิพิธภัณฑ๑ที่รวบรวมของ
โบราณของวัด มีรูปป๓้นแสดงรูปสวรรค๑ นรกจําลองเพ่ือเตือนให๎คนทําดี ละเว๎นความชั่ว ๑๑๖ และองค๑
พระธาตุจอมแจ๎งสีทองอรํามตาบุด๎วยทองสวยงามทั้งองค๑ มีความสูงถึง ๒๙ เมตร ฐานกว๎าง ๑๐ เมตร 
เป็นเจดีย๑ทรงพํุมศิลปะผสมระหวํางสุโขทัยกับศิลปะเวียงโกศัย รอบองค๑เจดีย๑มีกําแพงปูนล๎อมรอบ
และมีซุ๎มประตูทั้งสี่ทิศ องค๑พระธาตุยังอยูํในลักษณะที่คํอนข๎างสมบูรณ๑ เชื่อกันวําสถานที่แหํงนี้เป็นที่
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ๑เบื้องซ๎ายของพระพุทธเจ๎า นอกจากองค๑พระ
ธาตุจอมแจ๎งแล๎ว ยังมีพระพุทธรูปยืนขนาดใหญํปางพระนาคปรกประดิษฐานอยูํคูํกับองค๑พระธาตุ 

                                           
๑๑๖ จังหวัดแพรํ, แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: http://www.phrae.go.th 

/tem/tip/nature_ phrae /hagi3.html . (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓). 
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ภายในวิหารมีหลวงพํอจอมแจ๎งซึ่งมีอายุประมาณ ๖๐๐ กวําปี เป็นพระประธาน ในทุก ๆ ปี ชาวแพรํ
จะจัดงานประเพณีนมัสการองค๑พระธาตุจอมแจ๎งขึ้น โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๑ - ๑๕ ค่ําเดือน ๕ 
หรือประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ๑๑๗ 
 วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยูํในตําบลชํอแฮ อําเภอเมืองแพรํ เป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแหํง
หนึ่งของจังหวัดแพรํ ตั้งอยูํบนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของพระธาตุชํอแฮ การสร๎างพระธาตุ
ไมํปรากฏหลักฐานแนํนอนวําสร๎างใน พ.ศ. ใด ด๎วยภูมิทัศน๑ที่ตั้งอยูํบนภูเขาสูง ทําให๎สามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน๑ของเมืองแพรํซึ่งโอบคลุมด๎วยภูเขาและผืนปุาได๎อยํางงดงาม ในยามเช๎า กํอนถึงระเบียงชม
วิว จะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นพระธาตุชํอแฮ เจดีย๑สีทองเหลืองอรําม โดดเดํนอยูํไมํ
ไกล โดยทางจังหวัดแพรํได๎จัดทําเป็นระเบียงชมวิวซึ่งตั้งอยูํกํอนบันไดทางขึ้นไปยังวัด สามารถชมพระ
อาทิตย๑ขึ้นยามเช๎าและสายหมอกได๎อยํางงดงาม ชมพระอาทิตย๑ขึ้นท่ีจุดชมวิวแล๎วจากนั้นเดินขึ้นบันได
ไปตํอเพ่ือกราบไหว๎พระธาตุตํอเพ่ือเป็นศิริมงคล วัดพระธาตุดอยเล็งมีตํานานเกี่ยวกับองค๑พระธาตุวํา 
พระธาตุดอยเล็ง พระธาตุชํอแฮ พระธาตุจอมแจ๎ง เป็นพระธาตุที่สร๎างคูํกันมา โดยเลําวําสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎เสด็จไปโปรดเวไนยวัตว๑มาดอยลูกหนึ่งอยูํทางทิศใต๎ ของดอยธชัคคะบรรพต เสด็จ
มาถึงจวนแจ๎ง ณที่นั้นจึงได๎ชื่อวําดอยจวนแจ๎ง (ใกล๎สวําง) ป๓จจุบันเรียกวํา พระธาตุจอมแจ๎งหลังจาก
นั้นจึงได๎เสด็จมาทางทิศเหนือถึง ธชัคคะบรรพตและได๎ประทับอยูํที่นั้นและทรงมอบพระเกศาธาตุให๎
ขุนลัวะอ๎ายก๎อมได๎เก็บไว๎ ณ ที่นั้นจากนั้นจึงเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ทรงประทับอยูํ ณ ดอย
ลูกหนึ่งซึ่งสูงกวําดอยทั้งหมด ในเมืองโกศัยจึงเอาบาตรวางไว๎ใกล๎ ๆ ดอยลูกนั้นจึงเรียกวํา “ดอยภู
วาง” และได๎เสด็จมาประทับบนดอยอีกลูกหนึ่งและได๎ประทับแลดูภูมิประเทศของเมืองโกศัย ทรงตรัส
วําที่นี่เป็นเมืองที่นํารื่นรมย๑ เหมาะแกํการสร๎างบ๎านสร๎างเมือง การประทับแลดูนั้นตามภาษาพ้ืนเมือง
เหนือแปลวํา “เล็ง” ดังนั้นดอยลูกนี้จึกเรียกวํา “ดอยเล็ง” ๑๑๘  
 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือ ภูมิป๓ญญาผ๎าด๎นมือ หรือทางภาษาถิ่นเรียกวํา “เนา” 
เป็นความรู๎ท๎องถิ่นที่นํามาใช๎ในการนําผ๎ามาใช๎ในการทําผ๎าแบบพ้ืนบ๎าน เป็นที่รู๎จักในนามของ “ผ๎า
นวม” มาช๎านานไมํต่ํากวํา ๒ ชั่วอายุคน จากท่ีเย็บผ๎าหํมจากฝูายหรือนุํนที่ใช๎ภายในครอบครัวอยูํแล๎ว
และทําขึ้นเพ่ือใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ จนได๎สืบทอดตํอ ๆ กันมาโดยผสมผสานพ้ืนเมือง-สากล ใน
ปี ๒๕๑๗ เมื่อมิชชั่นนารีที่เข๎ามาเผยแพรํศาสนาคริสต๑ผํานคริสตจักรสามัคคีธรรมได๎มาสอนประยุกต๑ 
ดัดแปลง เดิมทําเป็นงานด๎นมือชิ้นเล็กจึงได๎พัฒนาชิ้นงานใหญํขึ้น จึงกลายเป็นผ๎าด๎นมือในรูปแบบใหมํ
ที่มิใชํเพียงแคํการเนาผ๎าหํมเทํานั้น ได๎พัฒนารูปแบบใหมํ ๆ ขึ้น เชํน ผ๎าหํม ผ๎าคลุมเตียง ปลอกหมอน
อิง กระเป๋าผ๎าด๎นมือขนาดตําง ๆ เป็นต๎น และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น มีความสวยงาม นําใช๎ จึงเป็นที่นิยมทําในกลุํมสตรีในจังหวัดแพรํอยํางกว๎างขวาง ตลอดจนทํา
ให๎เกิดรายได๎แกํตนเองและครอบครัว  
                                           

๑๑๗ พระธาตุจอมแจ๎ง, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: https://www.museumthailand.com/th 
/3504/storytelling/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B
8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%
B9%89%E0%B8%87/ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓). 

๑๑๘ วัดพระธาตดุอยเล็ง, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: https://www.paiduaykan.com/province/north/ 
phrae/prathatdoileng .html (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓). 

https://www.paiduaykan.com/province/north/%20phrae/
https://www.paiduaykan.com/province/north/%20phrae/
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 ผ๎าด๎นมือ เป็นศิลปะการแตํงลวดลายด๎วยผ๎า ซึ่งจะเย็บ ปะ ตํอ หรือเลํนลาย ตําง ๆ โดยใช๎มือ
ล๎วน ๆ วัตถุดิบ ผ๎าที่ใช๎แตกตํางกันไปตามความต๎องการของลูกค๎า สํวนใหญํเน๎นใช๎ผ๎าฝูาย ๑๐๐ 

เปอร๑เซ็นต๑ เพราะมีความนุํมเนียนนําสัมผัส มีองค๑ประกอบสําคัญคือ ผ๎าพ้ืน และบุในให๎เกิดความนุํม 
อดีตใช๎นุํน แตํป๓จจุบันใช๎วัสดุใยโพลีเอสเตอร๑ ลวดลายบางชิ้นออกแบบจากการวาดมือ ซึ่ งจําเป็นต๎อง
ใช๎ทักษะและความชํานาญอยํางสูง ลายเส๎นที่ไมํตายตัว ชํวยให๎ผลงานมีเสนํห๑แตกตํางกันไป เกิดความ
สวยงามและรายละเอียดความปราณีตสูง ทุกชิ้นเปรียบเป็นงานชิ้นเดียวในโลกลวดลายนับเป็นพัน
แบบ เชํน ลายการ๑ตูน ดอกไม๎ กราฟิก สัตว๑ ฯลฯ โดยทําออกมาเป็นสินค๎าตําง ๆ ได๎แกํ ผ๎าหํม ผ๎าคลุม
เตียง ปลอกหมอนอิง ผ๎าปูโต๏ะผ๎าติดผนังฯลฯ ๑๑๙ 
 การทําผ๎าด๎นมือในสมัยกํอนเมื่อครั้งที่ยังไมํมีจักรเย็บผ๎า ชาวบ๎านได๎ใช๎เข็มกับด๎ายชํวยในการ
เย็บและซํอมแซมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม โดยใช๎วิธีเนา สอย ป๓กชุนด๎วยมือมาโดยตลอดโดยไมํมีการ
ประยุกต๑ใช๎เครื่องทุํนแรงหรืออุปกรณ๑อ่ืน ๆ ตํอมาเมื่อ ๒๐ กวําปีที่ผํานมาการด๎นผ๎าได๎มีขึ้นครั้งแรกใน
กลุํมสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ เทํานั้น ตํอมาได๎ขยายวําจ๎างกลุํมสตรีในหมูํบ๎านใกล๎เคียงรับ
งานไปทําที่บ๎าน ปี ๒๕๔๕ เทศบาลตําบลชํอแฮ ได๎สนับสนุนงบประมาณตามโครงการกระตุ๎ น
เศรษฐกิจ สนับสนุนหัตถกรรมผ๎าด๎นมือการทําผ๎าดันมือ ในสมัยกํอนเมื่อครั้งที่ยังไมํมีจักรเย็บผ๎า 
ชาวบ๎านได๎ใช๎เข็มกับด๎ายชํวยในการเย็บและซํอมแซมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม โดยใช๎วิธีเนา สอย ป๓กชุน
ด๎วยมือมาโดยตลอดโดยไมํมีการประยุกต๑ใช๎เครื่องทุํนแรงหรืออุปกรณ๑อ่ืน ๆ ตํอมาเมื่อ ๒๐ กวําปีที่
ผํานมาการด๎นผ๎าได๎มีขึ้นครั้งแรกในกลุํมสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ เทํานั้น ตํอมาได๎ขยาย
วําจ๎างกลุํมสตรีในหมูํบ๎านใกล๎เคียงรับงานไปทําที่บ๎าน ปี ๒๕๔๕ เทศบาลตําบลชํอแฮ ได๎สนับสนุน
งบประมาณตามโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจ สนับสนุนหัตถกรรมผ๎าด๎นมือ และโครงการกระตุ๎น
เศรษฐกิจของเทศบาลตําบลชํอแฮจึงได๎มีการรวมกลุํมขึ้นโดยใช๎ชื่อวํา  กลุํมหัตกรรมผ๎าด๎นมือบ๎านต๎น
ไคร ๎หมูํที ่๕ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นต๎นมา ผ๎า
ด๎นมือบ๎านต๎นไครไ๎ด๎รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ๑ OTOP ระดับสามดาว ปี พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ข้าวพัน หรือข้าวปัน เป็นอาหารวํางที่ทําจากการหมักข๎าวเหนียวหรือนําแปูงข๎าวเหนียว
สําเร็จรูป ผสมน้ําพอประมาณ หมักไว๎ ๑ คืน มัดห๎อยให๎น้ําออก แล๎วนําข๎าวที่หมักมาผสมน้ําสุก ปรุง
รสด๎วยเกลือนิดหนํอยและงา คนให๎เข๎ากัน เสร็จแล๎วตั้งหม๎อนึ่ง ใสํน้ําพอประมาณ นําผ๎าขาวบางมาขึง
รอบบริเวณปากหม๎อ รอจนน้ําเดือด แล๎วตักน้ําข๎าวที่ผสมไว๎ราดบนผ๎าขาวบางที่ขึงไว๎บนปากหม๎อ 
(คล๎ายทําข๎าวเกรียบปากหม๎อ) ตํอจากนั้นปิดฝาไว๎สักครูํ เมื่อแปูงสุกจึงใช๎ไม๎ด๎าม  กวาดเอาแปูงที่สุก
ม๎วนติดกับไม๎ด๎ามและรูดออกจากไม๎ ทานกับน้ําจิ้มที่มีรสเปรี้ยวหวาน  
 เม่ียง ถือเป็นต๎นกําเนิดของชาวบ๎าน เนื่องจากชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในบ๎านไคร๎มีพ้ืนเพเดิมที่
อาศัยอยูํในปุาซึ่งหํางจากพ้ืนที่ป๓จจุบันประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ในสมัยกํอนการเข๎าไปในปุายากลําบาก
มากต๎องอาศัยวัวและเดินลัดเลาะดอย แตํป๓จจุบันนี้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาเส๎นทาง
เป็นถนนลาดยางเข๎าสูํหมูํบ๎านนาตอง ซึ่งสมัยกํอนชาวบ๎านได๎อพยพการเข๎ามาอยูํหมูํบ๎านต๎นไคร๎และ

                                           
๑๑๙ กลุํมวิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมผา๎ด๎นมือ บ๎านต๎นไคร๎, “ผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้”(โครงการตามมาตรการ

สําคัญเรํงดํวนเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรา๎งความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน, ๒๕๕๘), เอกสาร
แผํนพับ.  
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มาสร๎างบ๎านเรือนเพ่ือลงหลักป๓กฐานและมาอยูํรํวมกันเป็นชุมชน โดยที่ยังคงมีวิถีชีวิตชุมชนยังมีการ
ทําไรํทําสวน มีการทําสวนเมี่ยง 
 การเข็นฝ้าย ซึ่งป๓จจุบันหลงเหลืออยูํน๎อยมาก เนื่องจากชาวบ๎านที่ทําฝูายสํวนใหญํจะเป็นผู๎
สูงวัย มีอายุเกือบ ๙๐ ปี และไมํมีผู๎สานตํอ จึงมีการปรึกษาหารือรํวมกันเพ่ือหาวิธีการหรือแนวทางที่
จะไมํให๎วัฒนธรรมที่ถือเป็นอัตลักษณ๑ของหมูํบ๎านสูญหายไป จึงได๎มีแนวคิดในการปลูกฝ๓งวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ๑ของหมูํบ๎านให๎แกํเด็กและเยาวชนรุํนใหมํได๎เห็นคุณคํา และเสนอแนะให๎กับทางทีม
นักวิจัยได๎เห็นแนวทางในการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือรักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรมของ
หมูํบ๎านต๎นไคร๎ รวมไปถึงการตํอยอดเพ่ือเป็นการดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาทํองเที่ยวภายในชุมชน  
 นอกจากนี้ยังมีต๎นไคร๎ ซึ่งเป็นต๎นไคร๎ที่อยูํริมห๎วยเป็นที่มาของชื่อบ๎าน มีภูมิป๓ญญาด๎านตําง ๆ 
ที่ยังมีการสืบสาน เชํน การโมํแปูง การเสียบหมากขายเพื่อใช๎ในงานพิธีกรรม และประเพณีตําง ๆ การ
ทําสวนเมี่ยง การลงแขกทํานา การเลี้ยงผีเจ๎าพํอ ผีเจ๎าบ๎าน ผีปูุยํา เป็นต๎น๑๒๐  
 การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชนในรูปแบบภาพวาดสามมิติบนผนังสาธารณะ ในการสร๎างสรรค๑
ศิลปะชุมชน ทีมวิจัยรํวมกับชุมชนได๎สร๎างสรรค๑ศิลปะในรูปแบบของภาพวาดสามมิติ และ Street Art 
ที่มีแนวคิดมาจากการมีทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความโดดเดํน คือ พระธาตุจอมแจ๎ง 
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ๎าด๎นมือ การทําสวนชาเพ่ือทําเมี่ยง การทําข๎าวพัน หลังจากนั้นได๎มีการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร๎างสรรค๑โดยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน จากข๎อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมของบ๎านต๎นไคร๎ ได๎นํามาสูํการประชาคมคนในชุมชนเพ่ือ
คัดเลือกสถานที่บริเวณกําแพงวัดต๎นไคร๎ และผนังอาคารอเนกประสงค๑ที่เป็นที่ตั้งของกลุํมวิสาหกิจผ๎า
ด๎นมือ ซึ่งได๎พัฒนาศิลปะชุมชนที่นําเอาอัตลักษณ๑ของทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนได๎แกํ การทําผ๎า
ด๎นมือ การทําข๎าวพัน การโมํแปูง และการป๓่นด๎ายด๎วยมือ ซึ่งทีมศิลปินจิตอาสาได๎ลงมือวาดภาพ
ดังกลําว โดยได๎การสนับสนุนจากวัดและชุมชนในด๎านอาหารและท่ีพัก  
 มานิตย๑ โกวฤทธิ์ ตัวแทนศิลปินจิตอาสา กลําววํา การลงสํารวจพ้ืนที่ชุมชนบ๎านต๎นไคร๎กับ
ทีมงานอาจารย๑นักวิจัย เพ่ือศึกษาหาจุดเดํนเอกลักษณ๑ของชุมชนที่สําคัญที่ควรจะนํามาแสดงให๎กับ
นักทํองเที่ยวได๎ชื่นชมเพ่ือเป็นการดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาเยี่ยมชม แตํการลงพ้ืนที่ครั้งนั้นยังไมํเห็นมี
อะไรที่เดํนชัดและสามารถนํามาเป็นจุดเดํนได๎ แตํเมื่อได๎ลงพ้ืนที่อีกครั้งเพ่ือมาทํางานศิลปะปรากฏวํา
ได๎เห็นวิถีชีวิตของชาวบ๎าน ในแตํละบ๎านมีการทําขนมท๎องถิ่น มีต๎นไคร๎ที่ถือเป็นประวัติความเป็นมา
ของหมูํบ๎านต๎นไคร๎  
 

  “ก่อนจะเข้าท้างานในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่จะมีการเข้าไป
ส้ารวจชุมชน ท้าความเข้าใจบริบทของชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านภายในชุมชน และต้องได้ความร่วมมือจากชาวบ้าน
ภายในชุมชน โดยไม่ได้คัดเลือกจากพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเพื่อต้องการติดตาม
ผลงานในพื้นที่ที่ลงไปจัดกิจกรรมว่าประสบความส้าเร็จหรือไม่อย่างไร 

                                           
๑๒๐ สัมภาษณ๑, สนาม กันต๏ะกวาง ผู๎ใหญํบ๎าน บ๎านต๎นไคร๎ หมูํ ๕ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ, 

วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
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ซึ่งภาพวาด ๓ มิติบนฝาผนังมาจากข้อมูลจริงของชุมชนบ้านต้นไคร้ ที่
ได้จากการศึกษาลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ ศึกษาจากของจริงเพื่อถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพวาดที่มีอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปร่วม” 
 

เมื่อเห็นวิถีชีวิตของชาวบ๎านในหมูํบ๎านจึงทําให๎ได๎ข๎อมูลและเห็นวําสิ่งตําง ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตของ
ชาวบ๎านต๎นไคร๎ควรได๎รับการบันทึกไว๎ ซึ่งวิธีการบันทึกนั้น ด๎วยความที่เป็นชํางฝีมือทางด๎านศิลปะจึง
ต๎องการนําเอาผลงานทางด๎านศิลปะเป็นสื่อเพ่ือดึงดูดใจนักทํองเที่ยว พร๎อมทั้งเป็นการสร๎างอัตลักษณ๑
ในเรื่องของศิลปะ ทางทีมงานปูายสีแต๎มฝ๓นป๓นจิตอาสาซึ่งเป็นทีมงานศิลปินจิตอาสาได๎มารํวมกันคิด
สร๎างสรรค๑ผลงานจากข๎อมูลของหมูํบ๎านต๎นไคร๎ที่ได๎รับจากการลงพ้ืนที่ จึงรังสรรค๑เป็นผลงานที่ถือ
เป็นอัตลักษณ๑และเป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ ซึ่งชาวบ๎านอยูํกันอยํางมีความสุขและต๎องการ
แบํงป๓นความสุขให๎แกํนักทํองเที่ยว เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎รับรู๎และต๎องการเข๎ามาทํองเที่ยว ๑๒๑  

พระใบฎีกาพรสวรรค๑ รองเจ๎าอาวาสวัดต๎นไคร๎ กลําววํา โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะ
เข๎ามาสูํชุมชน หลังจากนั้นจึงมีการปรึกษาหารือรํวมกับผู๎นําชุมชนและชาวบ๎านในชุมชน และยังได๎รับ
ความรํวมมือจากทางอาจารย๑ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาศึกษาดูงานใน พ้ืนที่
และเข๎ารํวมประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีอาจารย๑มานิตย๑ โกวฤทธิ์ และพระมหาไกรสร 
โชติป๒ฺโญ ได๎กลําวถึงความเป็นมาของโครงการและสร๎างความเข๎าใจรํวมกันตลอดจนการเสนอภาพ
โครงการของจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นตัวอยําง ซึ่งได๎รับความสนใจจากทางชุมชนเป็นอยํางมาก รวมถึงผู๎นํา
ชุมชนและชาวบ๎านให๎การตอบรับเป็นอยํางดี ไมํมีการคัดค๎านจากชาวบ๎านเนื่องจากชาวบ๎านมี
ความเห็นตรงกันวําสิ่งใดที่จะนําเข๎าสูํชุมชน ต๎องสามารถพัฒนาชุมชนให๎ดีขึ้นได๎ ชาวบ๎านจะยินดี
ต๎อนรับ จึงทําให๎เกิดโครงการที่ดีแบบนี้เข๎ามาในชุมชน 

เริ่มแรกทางนักวิจัยต๎องการทราบวําชุมชนบ๎านต๎นไคร๎มีจุดเดํนในด๎านใดบ๎างที่แสดงให๎เห็น
ถึงอัตลักษณ๑ตลอดจนถึงวิถีชีวิตของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ จึงได๎มีการนําทีมนักวิจัยลงสํารวจพ้ืนที่ภายใน
ชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยได๎ลงสํารวจพ้ืนที่เพ่ือศึกษาเรียนรู๎วิถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎าน 
ซ่ึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ๑ของหมูํบ๎าน ๑๒๒ 

ศิลปะสร๎างสรรค๑ของชุมชนถํายทอดความรู๎ผํานกิจกรรม “ปูายสี แต๎มฝ๓น ป๓นจินตนาการ” 
การจัดกิจกรรมถํายทอดความรู๎ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ชุมชนอัตลักษณ๑บ๎านต๎นไคร๎ ” โดยใช๎ชื่อวํา
กิจกรรม “ปูายสี แต๎มฝ๓น ป๓นจินตนาการ” เป็นการถํายทอดความรู๎เชิงปฏิบัติการวาดภาพบนกําแพง
สาธารณะแกํเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ๎านต๎นไคร๎ ได๎วาดภาพต๎นไคร๎ที่เป็นชื่อบ๎านและอัตลักษณ๑ของ
ชุมชนบนผนังวัดต๎นไคร๎ โดยมีต๎นแบบของภาพต๎นไคร๎ พร๎อมอุปกรณ๑การวาดภาพ เพ่ือให๎เด็กเยาวชน
ได๎วาดตามจินตนาการของตนเอง  

                                           
๑๒๑ สัมภาษณ๑,  มานิตย๑ โกวฤทธ์ิ อาจารย๑พิเศษสาขาพุทธศิลป์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหมํ, วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๒ สัมภาษณ๑, พระใบฎีกาพรสวรรค๑ วฺพุทธิโก รองเจ๎าอาวาสวัดต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด

แพรํ, วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
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มานิตย๑ โกวฤทธิ์ ตัวแทนศิลปินจิตอาสากลําววํา เหตุผลในการนําเด็กและเยาวชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการวาดภาพเพ่ือให๎เป็นถนนเส๎นศิลปะวัฒนธรรม เนื่องจากโอกาสให๎เกิดการตํอยอดเพราะ
ถ๎าหากมีภาพวาด ๓ มิติ แคํเทําที่มีในวันนี้คงมีพลังไมํเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักทํองเที่ยว แตํเปูาหมาย
ของงานวิจัยชิ้นนี้คือเพ่ือเปิดเส๎นทาง เปิดการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะ เป็นการเปิดโอกาสให๎เด็ก
และเยาวชน ได๎ฝึกความกล๎าในการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะและสามารถตํอยอดผลงานตํอไปได๎ 
แตํต๎องได๎รับความรํวมมือจากชุมชนเพ่ือเปิดพ้ืนที่และเปิดโอกาสให๎กับเด็กและเยาวชนในการ
สร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะตํอไป โดยที่ไมํคาดหวังความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น และไมํมีการลบผลงาน
ของเด็กที่ได๎จัดทําขึ้น 

เด็กและเยาวชนต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑ผลงาน และเข๎าใจถึง อัตลักษณ๑ของ
ชุมชนตนเองเพ่ือถํายทอดออกมาเป็นภาพวาดที่มีความเป็นเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ของชุมชน เด็ก
และเยาวชนมีความสําคัญเป็นอยํางยิ่ง เพราะฉะนั้นชุมชนจึงควรให๎พ้ืนที่และให๎โอกาสในการ
แสดงออกและการฝึกฝนความสามารถของตนเอง เพ่ือให๎เติบโตขึ้นไปเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดตํอไป และเป็นการสร๎างทีมงานศิลปินจิตอาสารุํนตํอไปเรื่อย ๆ ๑๒๓  

 
“การวาดภาพ ๓ มิติของนักเรียน ได้รับการติดต่อ

จากทางทีมงานศิลปิน หลังจากนั้นจึงมีการปรึกษาหารือร่วมกับ
คณะครูเพื่อให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับทางทีมงาน 
จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวาด
ภาพ ๓ มิติ ซึ่งถือได้ว่าประโยชน์แก่เด็ก ๆ เป็นอย่างมาก เป็น
การปลูกฝังศิลปะให้แก่เด็ก ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนได้แค่วาดภาพ
ในสมุดวาดเขียน แต่ครั้งนี้เด็ก ๆ ได้วาดภาพบนฝาผนังซึ่งถือ
ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง เป็นการปลูกฝังให้เห็น
ถึงคุณค่าของงานศิลปะ และเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมที่ได้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็ก ได้ช่วยกัน
ดูแลรักษาภาพวาดที่ตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างขึ้น เกิดความ
สนุกสนานและชื่นชอบในผลงานศิลปะ ทางคณะครูจึงคิดต่อ
ยอดที่จะให้เด็ก ๆ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนก้าแพงที่อยู่
ด้านหลัง การมีส่วนร่วมเล็ก ๆ น้อย ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง
โรงเรียนมีโอกาสได้ช่วยเหลือชุมชนในการสืบสานในเรื่องของ
ศิลปะวัฒนธรรม ๑๒๔ 

 

                                           
๑๒๓ สัมภาษณ๑,  มานิตย๑ โกวฤทธ์ิ อาจารย๑พิเศษสาขาพุทธศิลป์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหมํ, วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๔ สัมภาษณ๑,  ประสิทธ์ิ อ๎นจันทร๑ ผูอ๎ํานวยการโรงเรียนวัดต๎นไคร๎ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ, วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
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ที่สําคัญบ๎านต๎นไคร๎มีกลุํมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ๎าดันมือบ๎านต๎นไคร๎ที่มีชื่อเสียง สามารถ
นําไปเป็นสินค๎า OTOP ที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร และได๎รับการตอบรับจากลูกค๎าเป็นอยํางดี 
มีการสั่งซื้อจากลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง ซึ่งถือได๎วําเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากกลุํมลูกค๎าและนักทํองเที่ยวต๎องการ
เข๎าเยี่ยมชมกลุํมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ๎าดันมือบ๎านต๎นไคร๎ เป็นการเอ้ืออํานวยให๎แกํแหลํง
ทํองเที่ยวอ่ืน ๆ และยังเป็นการสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน ชาวบ๎านเกิดความรักและความหวงแหนตํอ
อาชีพของตนเอง และมีความคาดหวังวําองค๑กรหรือหนํวยงานในท๎องถิ่นจะให๎ความสนใจและเข๎ามา
ชํวยสํงเสริมและดูแลเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนตลอดไป ๑๒๕  

ประสิทธิ์ อ๎นจันทร๑ ผู๎อํานวยการโรงเรียนวัดต๎นไคร๎ กลําววํา ที่ผํานมาเรื่องของศิลปะถือเป็น
สํวนหนึ่งของชุมชน และมีการนําเอาศิลปะเข๎าไปอยูํในหลักสูตรท๎องถิ่น ทั้งในเรื่องของข๎าวป๓น ผ๎าด๎น
มือ ทางโรงเรียนวัดต๎นไคร๎มีมีการสืบสานตํอยอดโดยการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎  และซึมซับ
ศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยูํภายในท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎าด๎นมือ จะเป็นหลักสูตรเฉพาะของนักเรียน
ตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สํวนในเรื่องของการสํงเสริมการทําข๎าวป๓น มีการแขํงขันการทําข๎าวป๓น
ในระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ ๑๒๖  

รัตนา สันตกิจ ผู๎อํานวยการกลุํมสํงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพรํ กลําววํา ในสํวนของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพรํที่มีสํวนในการขับเคลื่อนและสํงเสริม
คุณธรรมตามแผนการสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ มีจุดมุํงหมายที่จะพัฒนาให๎คนเป็นคนดี ในการพัฒนา
จริยธรรมของคนในขั้นพ้ืนฐานคนจะต๎องมีสุขภาพจิตดี มีสติป๓ญญาดี และสิ่งสําคัญที่สุดคือมี
สภาพแวดล๎อมทีด่ี ทางชุมชนต๎นไคร๎ได๎สร๎างสถานที่ และพัฒนาวัดต๎นไคร๎ให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยวและ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน สํวนในเรื่องของกระบวนการวิจัยจะต๎องมีกระบวนการการมีสํวนรํวม 
เกิดจากความต๎องการของชุมชน ชุมชนมีสํวนรํวมในการวางแผน และรํวมลงมือทํากิจกรรมจนได๎มา
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อได๎ผลงานออกมาแล๎วทางหนํวยงานราชการจะมีวิธีการตํอยอดอยํางไร 
จากการขับเคลื่อนการสํงเสริมคุณธรรมจะเกี่ยวข๎องกับชุมชนคุณธรรม องค๑กรคุณธรรม จาก
ประสบการณ๑ที่ผํานมาถนนศิลปะถือได๎วําเป็นพ้ืนที่ให๎องค๑กรหนํวยงานคุณธรรมเข๎ามาจัด
สภาพแวดล๎อมเพ่ือให๎เกิดสภาพแวดล๎อมที่ดีซ่ึงถือได๎วําเป็นการเปิดพ้ืนที่ชุมชนบ๎านต๎นไคร๎  

ผํองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู๎อํานวยการการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สํานักงานจังหวัด
แพรํ กลําววํา ในสํวนของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยมีหน๎าที่ในสํวนของการประชาสัมพันธ๑และ
การตลาดเป็นหลัก จังหวัดแพรํเป็นเมืองเล็ก แตํมีความนํารัก คงไมํสามารถเปรียบเทียบกับจังหวัด
ใหญํได๎ แตํจังหวัดแพรํมีมุมมองเป็นของตนเองที่สามารถดึงเอาอัตลักษณ๑ออกมา จะต๎องขายความ
เป็นจังหวัดแพรํ นักทํองเที่ยวจะให๎ความสนใจความเป็นจังหวัดแพรํ ความเป็นชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ 
ป๓จจุบันนี้ต๎องยอมรับวําสื่อโซเชียลมีเดียมีความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารและการค๎นหาข๎อมูล
ขําวสาร ซึ่งถือได๎วําเป็นดาบสองคม คือถ๎านักทํองเที่ยวได๎เข๎ามาเยี่ยมชมและมีความคิดเห็นวําเป็นสิ่ง

                                           
๑๒๕ สัมภาษณ๑, เกษร ปลาลาด นายกเทศมนตีตาํบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ, วันที่ ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓. 
๑๒๖ สัมภาษณ๑,  ประสิทธ์ิ อ๎นจันทร๑ ผูอ๎ํานวยการโรงเรียนวัดต๎นไคร๎ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ, วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
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ที่ดีก็จะบอกตํอกันปากตํอปากตํอไป แตํหากนักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมชมแล๎วไมํเกิดความประทับใจ
หรือมีความรู๎สึกที่ไมํดี ไมํเหมือนกับที่ประชาสัมพันธ๑ไว๎ก็จะสํงผลที่ไมํดีได๎อยํางรวดเร็วเชํนกัน 

 
“จุดแข็งของชุมชนบ้านต้นไคร้คือมีภู มิประเทศที่ดี  มี 

เอกลักษณ์  มีอัตลักษณ์ เป็นของตนเอง มีการสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมหลายอย่างภายในชุมชน เพียงแต่ทางชุมชนไม่ได้ชูประเด็นที่
น่าสนใจ แต่ทางทีมนักวิจัยได้ดึงเอาความเป็นชุมชนบ้านต้นไคร้ออกมา
เพื่อน้าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว” ๑๒๗ 

 
แนวทางการดูแลรักษา มีดังนี้ 
๑. การทํองเที่ยวในชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ จะต๎องคํานึงถึงแหลํงทํองเที่ยว กิจกรรมภายในชุมชน 

แหลํงอาหารการกิน แหลํงขายของฝากของที่ระลึก ควรมีการดําเนินการอยํางเป็นกิจจะลักษณะ ควร
มีการนําเอาของกินพ้ืนเมืองที่เป็นสัญลักษณ๑ของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ ควรแสดงวิธีการสาธิตการ
ทําอาหารประจําท๎องถิ่นที่มีชื่อเสียง เขํน การสาธิตวิธีการทําเมี่ยง การสาธิตการทําข๎าวป๓น ซึ่งถือ
เป็นอัตลักษณ๑ของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ และเป็นการดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเยี่ยมชมและเป็นการ
สร๎างความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยวเพื่อให๎อยากกลับมาเยี่ยมชมอีก 

๒. ควรมีแหลํงกิจกรรมภายในชุมชนให๎มากยิ่งขึ้น ชาวบ๎านภายในชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ต๎องให๎
ความรํวมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือสํงเสริมให๎ชุมชนกลายเป็นแหลํงทํองเที่ยว มี
การจัดบ๎านเรือนเพ่ืออํานวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยวในการแวะพักค๎างคืน และมีการตํอยอด
เพ่ือรักษาไว๎ซึ่งความเป็นอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑ของชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ 

๓. การหาวิธีการหรือแนวทางที่จะสํงเสริมให๎กาดมั่วน๎อยที่ทางชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ได๎จัดทําขึ้น
เป็นแหลํงอาชีพของพ่ีน๎องชาวบ๎านเป็นแหลํงอาหารการกิน บ๎านต๎นไคร๎มีชื่อเสียงเลื่องลือด๎านการ
ทําอาหารพ้ืนเมือง หากมีการดึงเอาอัตลักษณ๑สิ่งที่โดดเดํนของอาชีพออกมาจะเป็นการสํงเสริมแหลํง
อาชีพให๎แกํชาวบ๎านภายในชุมชน ในชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ยังมีชํางหัตถกรรมอ่ืน ๆ เชํนชํางจักสาน สาน
กระบวยเมี่ยง สานชะลอม และมีการคิดตํอยอดที่จะนําผลิตภัณฑ๑จักสานเหลํานี้ไปจัดจําหนํายเป็น
สินค๎าประเภทของฝากของที่ระลึกซึ่งจะเป็นเอกลักษณ๑ของบ๎านต๎นไคร๎ เป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํ
สินค๎า 

๔. การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดแพรํ จะมีสํวนชํวยเหลือในการ
ประชาสัมพันธ๑ เพราะวัดต๎นไคร๎เชื่อมกับวัดพระธาตุชํอแฮซึ่งเป็นที่รู๎จักดีกันอยูํแล๎วซึ่งถือวําเป็นจุด
แข็ง มีเส๎นทางที่สามารถเชื่อมตํอกันได๎ สามารถสร๎างเป็นจุดแวะทํองเที่ยวกํอนไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพราะชุมชนบ๎านต๎นไคร๎กําลังเริ่มต๎นสร๎างแหลํงทํองเที่ยว กําลังสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน จึงมี
ความสําคัญอยํางยิ่งที่จะต๎องเชื่อมตํอกับแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากํอน และเป็นที่รู๎จักกันเป็น
อยํางดีเพ่ือให๎ชุมชนบ๎านต๎นต๎นไคร๎ก๎าวไปสูํเส๎นทางทํองเที่ยวที่มีความยั่งยืน 

                                           
๑๒๗ สัมภาษณ๑,  ผํองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู๎อํานวยการการทํองเทีย่วแหํงประเทศไทย สํานักงาน

จังหวัดแพรํ, วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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๕. ภาพวาด ๓ มิติ ซึ่งจะทําเป็นถนนเส๎นศิลปะ มีความเป็นเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ของ
ชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ สามารถนําเสนอให๎เห็นถึงเรื่องราวชีวิตของชาวบ๎านภายในชุมชน และเชื่อมโยงไป
ถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่สํงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งคณะครูอาจารย๑ นิสิต ต๎องมีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรมกับชุมชน ซึ่งถือเป็นเรื่องดีงามที่จะอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยการลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนตํอไปในอนาคต 

๖. การทําบริเวณนี้ให๎เป็นจุด Check In ของหมูํบ๎านเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎ชํวยกัน
ประชาสัมพันธ๑เป็นการใช๎นวัตกรรมให๎เกิดประโยชน๑ ทางทีมงานวัฒนธรรมจะชํวยประสานและ
สนับสนุนในเรื่องของเครื่องแตํงกายที่จะใช๎ในการถํายภาพและชํวยประชาสัมพันธ๑ สํวนในเรื่องของ
การตํอยอดตําง ๆ จะมีการทําแผนการสํงเสริมคุณธรรมและมีการประสานงานกับหนํวยงานอ่ืน ๆ ให๎
เข๎ามามีสํวนรํวม 

๗. การสร๎าง Home stay ภายในหมูํบ๎านเพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาแวะพักค๎างคืนภายใน
หมูํบ๎านซึ่งยังคงไว๎ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ๎าน แตํต๎องจัดบ๎านของตัวเองให๎สะอาดเรียบร๎อยและนําอยูํ การ
พัฒนาและสร๎างกิจกรรมให๎แกํนักทํองเที่ยว เชํน การใสํบาตรตอนเช๎า มีการเดินตลาด แวะ
รับประทานอาหาร เป็นต๎น เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลคําให๎แกํการทํองเที่ยวภายในหมูํบ๎าน  

๘. การพัฒนาเป็นถนนศิลปะกาดน๎อยคัวแลงชุมชนบ๎านต๎นไคร๎ โดยจะกําหนดให๎มีประมาณ
เดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให๎เป็นสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไรํทํา
สวน ซึ่งถือได๎วําเป็นการชํวยเหลือเพ่ือให๎ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมมากขึ้น และเป็นการดึงดูดใจนักทํองเที่ยว
ให๎มาเยี่ยมชมชุมชน ทั้งนี้นักทํองเที่ยวจะได๎ชื่นชมความงดงามของภาพศิลปะ รวมไปถึงศูนย๑
หัตถกรรมผ๎าด๎นมือ อยํางไรก็ตามจําเป็นต๎องหาวิธีการหรือแนวทางที่จะสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน โดย
การนําเอาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตํอยอดและสานตํอให๎แกํชุมชนเป็นการเปิดหมูํบ๎านเพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวได๎เยี่ยมชมสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตขึ้นภายในหมูํบ๎าน 

๙. การสร๎าง Webpage Facebook เพ่ือเป็นการชํวยประชาสัมพันธ๑และสร๎างจุด Check in 
ให๎แกํนักทํองเที่ยว ทั้งนี้จะรํวมกับการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยเพ่ือชํวยในการประชาสัมพันธ๑ และ
ขอความรํวมมือจากหนํวยงานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพัฒนาหมูํบ๎านต๎นไคร๎และหมูํบ๎านใกล๎เคียง
ให๎เป็นลานวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว สร๎างให๎เป็นเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งทาง
หมูํบ๎านต๎นไคร๎จะเป็นหมูํบ๎านนํารํองและสานตํอไปยังหมูํบ๎านอ่ืน ๆ  

๑๐. การวางแผนงานรํวมกันภาคีเครือขํายการพัฒนาจากหลายภาคสํวน การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร๑เพื่อให๎เข๎าสูํการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย องค๑การบริหารสํวนจังหวัด โรงเรียน กลําวคือ
สามารถเข๎าไปอยูํในแผนงานของทุกภาคสํวนซึ่งจะเป็นผลดีตํอการจัดกิจกรรมและเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวให๎เกิดขึ้น 

๑๑. การบริหารจัดการและการวางแผนในเรื่องของความปลอดภัย สถานที่จอดรถ ห๎องน้ํา
สาธารณะ การจัดระเบียบร๎านค๎า มีการวางแผนในเรื่องของการอํานวยความสะดวกให๎แกํ
นักทํองเที่ยวโดยใช๎พ้ืนที่วํางด๎านหลังวัดเป็นลานจอดรถ มีการปรับพ้ืนที่เทเป็นลานคอนกรีตเพ่ือให๎
สามารถจอดรถได๎และรถทัวร๑นําเที่ยวสามารถเข๎ามาจอดรถได๎ด๎วย 
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๑๒. การสร๎างห๎องน้ําสาธารณะด๎านหลังวัดจํานวนทั้งหมด ๑๐ ห๎อง เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให๎แกํนักทํองเที่ยวรวมไปถึงอํานวยความสะดวกให๎แกํญาติโยมที่มารํวมทําบุญหรือมารํวมกิจกรรมที่
ทางวัดได๎จัดข้ึน 

๑๓. การจัดการสภาพแวดล๎อมให๎มีความสวยงามและเหมาะสม การจัดการขยะ มีการคัด
แยกขยะของแตํละครัวเรือนภายในชุมชน การจัดการบ๎านเรือนให๎มีความสวยงาม เรื่ องของพ้ืนที่ทาง
ศิลปะ พ้ืนที่สร๎างสรรค๑ การจัดการความเป็นระเบียบของร๎านค๎า 
 
 ๕) วัดบุญยืน ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 ชุมชนบ๎านบุญยืน ตั้งอยูํในเขตตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน เป็นตําบลที่
อยูํบริเวณกึ่งกลางของพ้ืนที่อําเภอเป็นศูนย๑กลางความเจริญ และที่ตั้งของสถานที่ราชการ มีทุน
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
 วัดบุญยืน พระอารามหลวง ถือวําเป็นวัดที่มีความเกําแกํ ประจําอําเภอเวียงสามี
ความสําคัญตํอความมั่นคงของจั งหวัดนํ าน ตั้ งแตํสมัย เจ๎ าฟูา อัตถวรป๓ญโญ เจ๎ าผู๎ ครอง               
นครนําน องค๑ที่ ๕๖ เป็นต๎นมา เมื่อบ๎านเมืองเกิดความไมํสงบหรือเกิดภัยธรรมชาติ ในเมืองนํานครา
ใด เจ๎าผู๎ครองนครนํานและประชาชน จะประกอบพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระธาตุเจดีย๑วัดบุญยืน 
ซึ่งกํอให๎เกิดขวัญกําลังใจตํอประชาชนได๎เป็นอยํางดี สมัยที่ยังมีเจ๎าผู๎ครองนครนํานได๎มีการประกอบ
พิธีถือน้ําพิพัฒน๑สัตยาขึ้นในพระวิหาร ตํอหน๎าพระพุทธปฏิมาปางประทับยืน องค๑พระประธานตลอด
มา สิ่งสําคัญภายในวัดบุญยืนพระอารามหลวง ได๎แกํ ๑) พระประธานในพระวิหาร สร๎างเป็น
พระพุทธรูปปางประทับยืน เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ สมัยเจ๎าฟูาอัตถวรป๓ญโญ  เจ๎าผู๎ครองนครนําน                 
ในประวัติวัดบุญยืนกลําววํา ลักษณะพระพุทธรูปปางเปิดโลกอยูํในพระอิริยาบทยืนห๎อยพระหัตถ๑สอง
ข๎างลงตามปกติ เหมือนประทับยืน แตํแบฝุาพระหัตถ๑ทั้งสองออกไปข๎างหน๎าเป็นกริยาเปิด  ๒) ประตู
วิหารวัดบุญยืน ประกอบด๎านบานประตูไม๎สักแกะสลักลวดลายสามชั้น เป็นภาพพระอินทร๑ประทับบน
ดอกบัว และพระพรหมประทับอยูํบนช๎างเจ็ดเศียร ขอบด๎านบนของบานประตูทั้งสองข๎าง (ขวา -ซ๎าย) 
มีจารึกโดยกลําวถึงเจ๎าฟูาอัตถวรป๓ญโญ พร๎อมด๎วยเจ๎าสุมนเทวราช และเจ๎าราชวงศ๑เชียงของเป็นผู๎
แกะสลัก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๐-๒๓๕๓ เป็นเวลา ๓ ปี จึงแล๎วเสร็จ ๓) ความสําคัญของวัดบุญยืน                
พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็ จฯ มายัง
วัดบุญยืน และทรงกราบพระประธานในพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ รับพระราชทานยกฐานะเป็น             
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ๑๒๘ 
 พระยืน เป็นพระประธานในพระวิหาร สร๎างเป็นพระพุทธรูป ปางประทับยืน เมื่อ พ.ศ.
๒๓๔๐ สมัยเจ๎าฟูาอัตถวรป๓ญโญเจ๎าผู๎ครองนครนํานในประวัติวัดบุญยืนกลําววําเป็น ปางเปิดโลก 

                                           
๑๒๘ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.), วัดบุญยืน, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา:  https://thai.tourism 

thailand.org /Attraction/% E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0% 
B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E 0%B8%8D%E0%B8%A2 %E0%B8 %B7%E0%B8%99 
(วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓). 
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ลักษณะพระพุทธรูปปางเปิดโลกพระพุทธรูปปางนี้อยูํในพระอิริยาบทยืน ห๎อยพระหัตถ๑สองข๎างลง
ตามปกติ เหมือนประทับยืน แตํแบฝุาพระหัตถ๑ทั้งสองออกไปข๎างหน๎าเป็นกริยาเปิด ที่ทําเป็นแบบยก
ฝุาพระหัตถ๑ท้ังสองขึ้นก็มี ตรงนี้ผิดกับพระประธานในวิหารวัดบุญยืน ซึ่งไมํแบฝุาพระหัตถ๑แตํอยํางใด 
เพียงปลํอยพระหัตถ๑ไว๎ที่ข๎าง ๆ พระวรกายเทํานั้น ๑๒๙ 
 ประเพณีแขํงเรือ แมํน้ํานําน ในสมัยกํอนวัดทุกวัดที่ติดกับแมํน้ํานํานจะต๎องสร๎างเรือ 
วัตถุประสงค๑ของการสร๎างเรือเพ่ือสัญจรไปมาและชํวยเหลือชาวบ๎านในหมูํบ๎านที่ถูกน้ําทํวม วัดทุกวัด
ที่สร๎างเรือขึ้นมาเพ่ือชํวยเหลือชุมชนและสังคมเป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อมีเวลาวํางจึงมี
การแขํงขันกันโดยจัดขึ้นเป็นกีฬาแขํงเรือ การแขํงเรือถูกจัดขึ้นในชํวงวันออกพรรษาของวัดบุญยืน
พระอารามหลวง และจะต๎องมีการจัดการตานก๐วยสลากเป็นประจําทุกปี ซึ่งประเพณีแขํงเรือมีมานาน
กวํา ๑๐๐ ปีแล๎ว ในวันออกพรรษาพระสงฆ๑ที่อยูํในอําเภอเวียงสาจะมารวมตัวกันที่วัดบุญยืนพระ
อารามหลวงเพ่ือฟ๓งโอวาทปาติโมกข๑และปวารณาตนในวันออกพรรษาพร๎อมทั้งขอขมาคาราวะ
พระสงฆ๑ที่มีอายุพรรษา จากนั้นจึงมีการตานก๐วยสลากและจัดการแขํงเรือโดยมีผู๎เข๎าแขํงขัน ๑๐๐ 
กวําคน เพื่อชิงถ๎วยรางวัลพระราชทาน 
 ประเพณีตักบาตรเทียนหรือการแขํงเรือชาวบ๎านลูกหลานที่ไปอาศัยอยูํตํางถิ่นจะกลับมา
ยังหมูํบ๎านของตนเองรวมไปถึงได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยว ทุกหมูํบ๎านจะมีเรือแขํงซึ่งถือเป็นสิ่ง
ที่รักของชุมชนนั้น ๆ ในบ๎านหนึ่ง ๆ จะมีเรือแขํงอยูํประมาณ ๑-๒ ลํา หากมีการจัดประเพณีแขํงเรือ
ชาวบ๎านจะให๎ความสนใจในการมาเข๎ารํวมกิจกรรม ในสมัยกํอนหากชนะการแขํงเรือจะได๎รับธงเป็น
รางวัล คือ ธงที่หนึ่ง ธงที่สอง และธงที่สาม ภายหลังตํอมาการแขํงขันเรือจะมีถ๎วยรางวัล คือ ถ๎วย
รางวัลที่หนึ่ง ถ๎วยรางวัลที่สอง และถ๎วยรางวัลที่สาม  และภายหลังตํอมาเป็นการชิงถ๎วยรางวัล
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและพระขนิษฐาธิราชเจ๎า ในสมัยกํอนการแขํงเรือที่
บ๎านบุญยืนวัดและชาวบ๎านในชุมชนบุญยืนเป็นผู๎จัดขึ้นมาเอง ไมํวําจะเป็นการลงรํองน้ํา การตัดสิน 
ระบบไฟฟูา เครื่องเสียง กองเชียร๑ แตํป๓จจุบันต๎องมีการปรับให๎เหมาะสมกับเทศกาลวันออกพรรษาจึง
เป็นหน๎าที่ของเทศบาลตําบลเวียงสาเป็นเจ๎าภาพในการจัดงาน เมื่อใกล๎ถึงวันงานจะมีการรับสมัครเรือ 
โดยเรือจะมาจากอําเภอเมืองและอําเภอเวียงสาเกือบทุกหมูํบ๎าน มีเหลือจํานวนมากกวําร๎อยลํา ๑๓๐ 
 ประเพณีใสํบาตรเทียน ในวันแรม ๒ ค่ํากํอนเข๎าพรรษา การใสํบาตรเทียนมีวัตถุประสงค๑
เพ่ือขอขมาคารวะพระสงฆ๑อาวุโส เป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา และสร๎างความสามัคคีใน
หมูํสงฆ๑ โดยการให๎ญาติโยมมารํวมกันทําบุญ เมื่อได๎เทียนมาจึงนําไปขอขมาคารวะพระอาวุโส 
หลังจากนั้นมีการให๎ความรู๎เรื่องเทียนและเทศนา มีการฟ๓งธรรม การใสํบาตรเทียนเพื่อให๎เกิดแสงสวําง
ทางป๓ญญาเพ่ือไปใช๎ในการดํารงชีวิตที่ถูกต๎องและสามารถหาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้น 
หลังจากนั้นญาติโยมทํานใดที่ต๎องการเทียน สามารถขอเทียนจากการใสํบาตรไปจุดไว๎บ๎านเป็นสิ่งที่
ปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งสอดคล๎องกับภาพการใสํบาตรเทียนสํงผลให๎ชาวบ๎านเกิดความศรัทธามาก

                                           
๑๒๙ วัดบุญยืน, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: https://www.thainorthtour.com/place_detail.php?id= 

1778. (๒๓ เมษายน ๒๕๖๓). 
๑๓๐ สัมภาษณ๑, พระสมุห๑สมาน กิจฺจสาโร ประธานกลุํมติดอาวุธทางป๓ญญา/ เจา๎อาวาสวัดบญุยืน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓. 

https://www.thainorthtour.com/place_detail.php?id=1778
https://www.thainorthtour.com/place_detail.php?id=1778
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ยิ่งขึ้น เกิดความหวงแหนรักษาพระพุทธศาสนา ประเพณีการตักบาตรเทียนมีขึ้นในวันแรม ๒ ค่ําของ
วันเข๎าพรรษา พระสงฆ๑ทั้งหมดในอําเภอเวียงสามารํวมกันใสํบาตรเทียน พุทธศาสนิกชน องค๑กรตําง 
ๆ จะมารํวมกันใสํบาตรเทียน ในประเทศไทยประเพณีการใสํบาตรเทียนจัดขึ้นที่อําเภอเพียงแหํงเดียว 
๑๓๑ 
 ประเพณีแขํงเรือเวียงสา จัดขึ้นในวันออกพรรษา ของทุกปี ณ แมํน้ํานํานตําบลกลางเวียง 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน แตํเดิมงานประเพณีแขํงเรือ เกิดจากการที่ผู๎คนชาวเวียงสา ซึ่งสํวนใหญํมี
บ๎านเรือนอาศัยอยูํริมแมํน้ํา และมีการสัญจรไปมากันโดยใช๎เรือพายเป็นพาหนะ                เมื่อมี
เทศกาลงานบุญตําง ๆ ก็จะพายเรือไปทําบุญกันที่วัดในตอนเช๎า ขากลับก็จะพายแขํงขันกันเพ่ือความ
สนุกสนาน จึงเกิดเป็นประเพณีแขํงเรือ และได๎พัฒนากันจนเป็นงานประเพณีแขํงเรือเทศกาลออก
พรรษา จนถึงป๓จจุบัน 
 งานบุญในเทศกาลออกพรรษาของอําเภอเวียงสา นอกจากจะมีการถวายทานสลากภัต
แล๎วเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนา จะมีการแขํงเรือยาวซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบตํอกันมาทุกปี โดย
คณะศรัทธาจากหมูํบ๎านตําง ๆ นําเรือยาวมาพายแขํงขันกัน โดยเรือที่จะเข๎าแขํงขัน แบํงเป็น ๓ 
ประเภท คือ ๑) เรือใหญํ ความยาวประมาณ ๑๓-๑๕ วา ใช๎ฝีพาย ๔๑-๔๕ คน ๒) เรือกลาง ความ
ยาวประมาณ ๑๑ – ๑๓ วา ใช๎ฝีพาย ๓๑-๔๐ คน และ ๓) เรือเล็ก ความยาวประมาณ ๑๐ – ๑๒ วา 
ใช๎ฝีพายไมํเกิน ๓๐ คน ในการแขํงขัน ฝีพายทุกคนจะถูกจัดให๎นั่งประจําที่มีหัวหน๎าทีมเป็นผู๎กําหนด
รหัสและจังหวะในการพายเรือ เพื่อความพร๎อมเพรียง จะสํงผลทําให๎เรือแลํนเร็ว โดยปฏิบัติตามกติกา
ในการแขํงขันซึ่งคณะกรรมการได๎กําหนดให๎แขํงกันเป็นคูํ ๆ พายแขํงกัน เรือลําไหนแพ๎คัดออกตั้งแตํ
รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ กํอนการแขํงขันจะมีพิธีบวงสรวงเซํนไหว๎แมํยํานางเรือ โดยจะกระทํา
กํอนการนําเรือลงสูํแมํน้ํา เพ่ือเป็นสิริมงคล และชัยชนะในการแขํงขัน สิ่งของที่จะต๎องจัดเตรียมกํอน
พิธีบวงสรวง ได๎แกํ กระทงเครื่อง ๙ จํานวน ๔ กระทง หมายถึงกระทงหนึ่ง ๆ จะต๎องมีอาหารความ
หวาน และเครื่องบูชาอยํางละ ๙ ชิ้น ประกอบด๎วย อาหารคาว หวาน สุรา กล๎วย อ๎อย มะพร๎าว ไขํไกํ 
น้ําหวาน น้ํานม น้ําหอม ผ๎าแพร ดอกไม๎ ธูป เทียน การประกอบพิธีจะมีอาจารย๑เป็นผู๎นําสวด กระทํา
พิธีกลําวขอขมา ขอพร บวงสรวงแมํพระธรณี แมํยํานางเรือ เทวดาท๎าวทั้งสี่ ผีปูุวัดและประพรม
น้ํามนต๑ เมื่อเสร็จพิธีแล๎วฝีพายทุกคนจะชํวยกันยกเรือขึ้นนําลงสูํแมํน้ํา”๑๓๒ 
 ประเพณีสูํขวัญเรือ เป็นพิธีกรรมที่ชาวนํานได๎สืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคน 
กํอนที่จะนําเรือแขํงลงสนามทุกปี ชาวบ๎านจะทําพิธีสูํขวัญเรือกํอนเสมอเพ่ือเป็ นการปลุกเร๎าจิตใจ
ฝีพายและเป็นการรวมพลั งแหํ งความรักความสามั คคีของชุมชน ประ เพณสูํ ข วัญ เรื อ                              
(เรือแขํงนําน) ที่มีเอกลักษณ๑ความโดดเดํนแหํงเดียวในไทย หัวเรือเป็นพญานาค ท๎ายเรือเป็นหาง
หงส๑ ในงานจะมีเรือแขํงที่โดํงดังในอดีต ไมํวําจะเป็นเรือแขํงเจ๎าแมํตะเคียน เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา 

                                           
๑๓๑ สัมภาษณ๑, พระสมุห๑สมาน กิจฺจสาโร ประธานกลุํมติดอาวุธทางป๓ญญา/ เจา๎อาวาสวัดบญุยืน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๒ กระทรวงวัฒนธรรม, ประเพณีแขงํเรือเทศกาลออกพรรษา อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน, [ออนไลน๑], 

แหลํงที่มา: https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid =511&filename=index (๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๓). 
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เทพพิรุณทอง ๘๘ เทพสุนทรสาชล ขุนสยามแดนทอง ไกรทอง ปุาสัก เจ๎าแมํไทรทอง เนตรมงคลทอง 
เสือเฒําบุญเรืองฯลฯและเรือแขํงตํางอําเภอ ในงานจะมีการประกวดแขํงขันสาธิตการสีเทียน การทํา
ขันดอก การทําตุง ซอลํองนําน และนิทรรศการเรือแขํงในอดีต และกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับเรือแขํง๑๓๓ 
 เฮือนรถถีบ หรือ พิพิธภัณฑ๑จักรยาน ตั้งอยูํภายในป๓๊มน้ํามันเชลล๑ อ.เวียงสา จ.นําน ถือ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ถึงพัฒนาการของรถจักรยานในยุคสมัยตําง ๆ จนถึงป๓จจุบัน ประวัติของเฮือนรถถีบนี้
มีอยูํวํา ครอบครัวเต็งไตรรัตน๑ ซึ่งย๎ายจาก อ.เดํนชัย จ.แพรํ เข๎ามาตั้งรกรากอยูํที่นี่ โดยเริ่มรับจ๎างซํอม
จักรยาน และตํอมาเป็นตัวแทนขายจักรยานนําเข๎าจากยุโรปหลายยี่ห๎อ เชํน ราเลย๑ กาเซีย โรบินฮูด 
ฟิลิปส๑ นิวฮัทสัน ฯลฯ การขนสํงรถจักรยานจากกรุงเทพมาเมืองนํานในสมัยกํอนจะมาแบบเป็น
ชิ้นสํวนตําง ๆ แล๎วต๎องมาประกอบเป็นคันที่ปลายทาง ร๎านเต็งไตรรัตน๑จึงผํานประสบการณ๑นี้มาจน
เป็นผู๎ชํานาญการด๎านนี้ไปโดยปริยาย แตํด๎วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จักรยานได๎รับความนิยม
น๎อยลง ครอบครัวเต็งไตรรัตน๑จึงหันมาขายจักรยานยนต๑แทน กํอนจะเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจสถานีบริการ
น้ํามนัเชลล๑อยํางในป๓จจุบัน จึงใช๎พื้นที่สํวนหนึ่งด๎านหลังป๓๊มน้ํามันจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ๑จักรยานโบราณ
ในชื่อ “เฮือนรถถีบ” เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับคนรุํนหลัง ภายในพิพิธภัณฑ๑แหํงนี้มีการจัดแสดง
จักรยานที่คุณสุพจน๑สะสมไว๎ ตั้งแตํรุํนเกําแกํที่สุดซึ่งยังคงสภาพใช๎งานได๎ อยํางเชํน จักรยานที่ไมํมีโซํ 
Hochrad ๑๘๘๐ ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ จักรยานพับได๎รุํนแรก ๆ ที่ทหารอังกฤษใช๎ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ จักรยานที่มีแฮนด๑ทําจากหวาย เบาะนั่งเป็นไม๎ ไปจนถึงแบบที่มีโช๎ค ใช๎เทียนไข
เป็นหลอดไฟ เรื่อยลงมาถึงรุํนที่หลายคนยังพอทันได๎เห็นเมื่อไมํก่ีสิบปีกํอน ๑๓๔ 
 จากการที่จังหวัดนํานติดกับประเทศลาว จังหวัดพะเยา จังหวัดอุตรดิตถ๑ และติดกับ
จังหวัดแพรํ แตํอําเภอเวียงสาเป็นอําเภอหน๎าดํานที่ติดกับจังหวัดแพรํ หากต๎องการไปเยี่ยมชมสถานที่
ทํองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนํานจะต๎องผํานอําเภอเวียงสาแตํกลับกลายเป็นวําอําเภอเวียงสาไมํมี
แหลํงทํองเที่ยวที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวได๎แวะชม ในอําเภอเวียงสาไมํมีสถานที่ทํองเที่ยวตาม
ธรรมชาติ เชํน ภูเขา วนอุทยาน ปุาไม๎ ต๎นไม๎ที่แปลกประหลาด การจัดแหลํงทํองเที่ยวภายในชุมชน
ต๎องมีเจ๎าภาพในการจัดงาน ต๎องมีงบประมาณ และทุกองค๑กรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องให๎ความ
รํวมมือและเอาจริงเอาจังเพ่ือกํอให๎เกิดความยั่งยืน ที่ผํานมาการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย และทาง
เทศบาลตําบลเวียงสาได๎มีแนวคิดที่จะสร๎างแหลํงทํองเที่ยว แตํด๎วยข๎อจํากัดทางธรรมชาติจึงไมํ
สามารถจัดแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติได๎ 

                                           
๑๓๓ นิวส๑แพรํแมกกาซีน วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒, เวียงสาสูํขวัญเรือแขํงตามประเพณี, [ออนไลน๑], 

แหลํงที่มา: 
https://newsphraemagazine.com/site/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8 
%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B
8%AA%E0%B8%B2-
%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0 
%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2/ (๒๓ เมษายน ๒๕๖๓). 

๑๓๔ เปิดประตูสูํนําน, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา : https://sites.google.com/view/chidch 
aichol/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0 
%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2 (๒๓ เมษายน ๒๕๖๓).  

https://sites.google.com/view/chidch
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 อยํางไรก็ตามนายอําเภอ นายกเทศบาลตําบลและผู๎นําชุมชนพยายามผลักดันให๎มีแหลํง
ทํองเที่ยวเพื่อดึงดูดใจให๎มาทํองเที่ยวที่อําเภอเวียงสา โดยใช๎แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอเวียงสา 
เชํน วัดบุญยืนพระรามหลวง พิพิธภัณฑ๑ของเกํา เฮือนรถถีบ ซึ่งทั้งสามแหํงนี้ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่
มีมาแตํดั้งเดิม แตํไมํมี Landmark แหลํงใหมํเกิดขึ้น ในการสร๎าง Landmark แหํงใหมํนั้นต๎องมีการ
พิจารณาให๎รอบคอบถึงความคุ๎มคําในการลงทุน อยํางไรก็ตามอําเภอเวียงสาไมํมีแหลํงทํองเที่ยวตาม
ธรรมชาติ ต๎องอาศัยแหลํงทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมคือการตักบาตร
เทียนและการแขํงเรือซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพียงปีละหนึ่งครั้ง 
 จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําววํา อําเภอเวียงสายังมีจุดเดํนในเรื่องความ
หลากหลายของชนเผํา ซึ่งมีทุกชนเผําที่อยูํอาศัยในเมืองเวียงสา หากมีการรวบรวมสินค๎าที่มาจากแตํ
ละชนเผําเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสถึงวัฒนธรรมของชนเผํา ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑ของเมืองเวี ยงสา
ด๎วยเชํนกัน แตํคงเป็นไปได๎ยากเนื่องจากมีชนเผําอยูํเป็นจํานวนมากเพราะต๎องมีเจ๎าภาพ ไมํวําจะเป็น
ของทางอําเภอและเทศบาล มีข๎อเสนอเรื่องการทํองเที่ยวที่หลากหลาย มีแผนงานและการปฏิบัติ
หลายขั้นตอน มีการดูแลติดตามและตรวจสอบ แตํขาดการเอาใจใสํในการจัดกิจกรรม จึงไมํ มีความ
ตํอเนื่อง ๑๓๕ 
 จากการประเมินศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมของอําเภอเวียงสา พบวํา เวียงสาถือ
เป็นเมืองหน๎าดํานเพราะถ๎าจะไปเมืองนํานจําเป็นต๎องผํานเมืองเวียงสา จึงจําเป็นต๎องหาวิธีการเพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวแวะที่เมืองเวียงสา เพราะมีจุดเดํนคือ ๑) วัดบุญยืนซึ่งเป็นพระอารามหลวง สมเด็จเจ๎า
ฟูาอัตถวรป๓ญโย เจ๎าผู๎ครองนครนํานเป็นผู๎สร๎างขึ้น ๒) พิพิธภัณฑ๑ของเกําพ้ืนบ๎านที่เทศบาล และ ๓) 
เฮือนรถถีบ หากมีพ้ืนที่ด๎านศิลปะเพ่ือจัดทําเป็น Landmark ที่สถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยม            
จะสํงผลให๎เกิดคุณคําในด๎านวัฒนธรรม เห็นมุมมองของศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ รวมถึงกระตุ๎นในเรื่อง
ของเศรษฐกิจภายในชุมชนมีการจับจํายใช๎สอยภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น 
  
 การสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบภาพวาดสามมิติบนก าแพงสาธารณะ  
 ในการดําเนินงาน ทีมวิจัยได๎ลงพ้ืนที่สํารวจสภาพพ้ืนที่โดยรวม และพูดคุยกับแกนนํา
ชุมชนในประเด็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชน เชํน วัดบุญยืน พระยืน พิพิธภัณฑ๑เวียงสา แมํน้ํานําน 
ประเพณีแขํงเรือ ประเพณีสูํขวัญเรือ เรือแขํงเจ๎าแมํตะเคียน เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา เฮือนรถถีบ บ๎าน
กะหลกริมน้ํานําน อาคารเทศบาลตําบลเวียงสา และรถบดทําถนนโบราณ พร๎อมทั้งนําเสนอรูปแบบ
ศิลปะชุมชนในแบบภาพวาดสามมิติ เพ่ือให๎แกนนําชุมชนได๎ปรึกษาหารือกัน  ทั้งนี้ชุมชนได๎มีมติ
สร๎างสรรค๑ศิลปะในรูปแบบของการวาดภาพสามมิติ และStreet Art บนกําแพงอาคารของโรงเรียนศรี
เวียงสา บริเวณขํวงเมืองหน๎าวัดบุญยืน ตรงข๎ามสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงสาโดยใช๎ภาพที่มีแนวคิด
มาจากการมีทรัพยากรวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชนที่มีความโดดเดํน คือ เรือแขํงแมํน้ํานําน 
และประเพณีใสํบาตรเทียน วัดบุญยืน 
 

                                           
๑๓๕ สัมภาษณ๑, พระสมุห๑สมาน กิจฺจสาโร ประธานกลุํมติดอาวุธทางป๓ญญา/ เจา๎อาวาสวัดบญุยืน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
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  “บ้านบุญยืนถือว่ามีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเนื่องจากเปรียบเสมือนเป็นประตูเข้าสู่
จังหวัดน่าน การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในครั้งนี้ได้รับความสนใจ
จากชาวบ้านภายในชุมชนอย่างมากมาย ชาวบ้านมีความรู้สึกตื่นเต้น 
ร่วมกันขอถ่ายรูปทั้งที่ภาพวาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่
สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานศิลปินทุกท่าน ประกอบกับได้รับความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่จากทีมงานที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน ทั้ง ๆ ที่บ้านบุญ
ยืนแห่งนี้เป็นเมืองค้าขาย ชาวบ้านมีเวลาไม่มากนักในการร่วมท้า
กิจกรรม แต่ชาวบ้านมีทุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดท้าผลงานให้ประสบความส้าเร็จได้อย่างรวดเร็ว” ๑๓๖ 
 

กลุํมทีมงานศิลปินจิตอาสาได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะโดยการวาดภาพ ๓ มิติ 
มีความสอดคล๎องกับศาสนา สังคมและวัฒนธรรม และสํงผลให๎ชาวบ๎านในชุมชนรวมไปถึงเด็กและ
เยาวชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องของการเรียนรู๎ การรักษาและการหวงแหน และเป็นการกระตุ๎นให๎เกิด
การเรียนรู๎ในเรื่องของศิลปะซึ่งเป็นผลดีตํอเด็ก เยาวชน และผู๎สูงอายุหันมาสนใจในเรื่องของงาน
ศิลปะ โดยงานศิลปะที่ได๎จัดทําขึ้นมีความสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
โดยตรง จะเห็นได๎วําพุทธศาสนาและศิลปะแทบแยกกันไมํออก มีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน เชํน 
ภาพเรือแขํงซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ๑ของเมืองนําน ภาพการใสํบาตรเทียนเป็นวัฒนธรรมของคณะสงฆ๑ซึ่ง
เกําแกํท่ีสุด และมีมาช๎านานของวัดบุญยืนพระอารามหลวงที่ไมํสามารถระบุ พ.ศ. ได๎  

 
“ภาพเรื อซึ่ งถื อ เป็นตั วแทนของชาวเ มืองน่ าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านบุญยืน ต้าบลเวียงสา เรือถือเป็น
ชีวิตมานานกว่า ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว ทุกบ้านมีเรือเป็นของ
ตนเอง ขณะนี้มีเรือที่เป็นภาพวาดให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายรูป รวมไปถึงอีกหลายภาพวาดที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
ด้าเนินชีวิตในสมัยก่อนของชาวบ้านส่งผลให้ชาวบ้านย้อนไป
เห็นภาพของตนเองในวัยเยาว์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ 
และเกิดความสุข และยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็น
ภาพวาดให้กับนักท่องเที่ยวได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมและประเพณี
และสามารถถ่ายทอดเป็นเรื่องราวการด้าเนินชีวิตของชาว
ต้าบลเวียงสาเป็นภาพวาดออกมา” ๑๓๗ 

                                           
๑๓๖ สัมภาษณ๑, มานติย๑ โกวฤทธิ์ ศิลปนิจิตอาสา/อาจารย๑พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหมํ, วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๗ สัมภาษณ๑, วารณุี ศิริเจรญิ  พัฒนาการอําเภอเวียงสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๖๓. 
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เมื่อมีการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ที่บ๎านบุญยืน ทําให๎เด็กและเยาวชนมีโอกาส

ได๎เห็นของจริงและสามารถสัมผัสได๎รํวมถํายรูปได๎ ยิ่งเป็นการผสมผสานระหวํางประเพณีและ
วัฒนธรรมของบ๎านบุญยืนไมํวําจะเป็นการตักบาตรเทียน การแขํงเรือเป็นการสร๎างความตระหนักและ
ความตื่นตัวให๎แกํเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําววํา 

 
“ในแง่ของการท่องเที่ยวต้องมีการสร้าง Landmark 

ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
จากต่างจังหวัดเพื่อให้มาเยี่ยมชมอ้าเภอเวียงสา ต้องมีการ
ระดมความคิดเห็นและเรียบเรียงล้าดับความส้าคัญซึ่งขณะนี้สิ่ง
ที่เป็นไปได้คือศิลปะชุมชนหรือศิลปะเชิงสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ใหม่ของบ้านบุญยืน เด็กและเยาวชนอาจเคยเห็นบนโซเชียล
มีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือ YouTube 
เป็นต้น” ๑๓๘ 

 
ทั้งนี้ การนําผลงานทางด๎านศิลปะเข๎ามาชํวยสํงเสริมให๎เมืองเวียงสากลายเป็นแหลํงทํองเที่ยว

เพ่ือดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมชม อยํางไรก็ตามต๎องมีกิจกรรมเสริมเพ่ือให๎งานมีชีวิตชีวา เชํน 
เปิดถนนคนเดินทุกวันอาทิตย๑ของทุกเดือน มีการจัดเวทีเพ่ือแสดงบทบาทของชุมชนหรือองค๑กร ไมํวํา
จะเป็นการฟูอนรําหรือแสดงภูมิป๓ญญาชาวบ๎านเพื่อเป็นการดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาจับจํายใช๎สอย
ภายในชุมชน พร๎อมทั้งเป็นการสํงเสริมด๎านงานศิลปะและกระตุ๎นเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎เกิดข้ึน”  

ป๓จจุบันนี้วัยรุํนและวัยกลางคนชื่นชอบในเรื่องของศิลปะรํวมสมัย ต๎องยอมรับวําวัยรุํนสํวน
ใหญํในป๓จจุบันเมื่อดูงานศิลปะไมํได๎ศึกษาในเรื่องของงานศิลปะ แตํต๎องการดูในเรื่องของความ
สวยงามและต๎องการมาถํายรูปเพียงเทํานั้น และเผยแพรํลงบนโซเชียลมีเดีย ถือวํามีข๎อดีคือเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑สถานที่แหํงนั้นไปในตัว และสํงผลให๎ผู๎คนที่พบเห็นภาพถํายเหลํานั้นต๎องการมาเห็น
สถานที่จริง ๑๓๙ 

การดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้สู่เด็กเยาวชน กลุํมศิลปินได๎จัดให๎มี
การถํายทอดความรู๎การวาดภาพให๎แกํเด็กเยาวชนในชุมชน โดยให๎นักเรียนได๎มีโอกาสวาดภาพตาม
จินตนาการในรูปแบบตํางรํวมกับศิลปินบนผนังสาธารณะเชํนกัน เป็นการเปิดโอกาสและปลูกฝ๓งให๎
เด็กเยาวชนได๎เรียนรู๎การทํางานศิลปะที่สร๎างสรรค๑ หลังจากนั้นได๎มีการมอบประกาศนียบัตรให๎แกํเด็ก
นักเรียนทุกคนที่เข๎ารํวมกิจกรรม จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําววํา  

 

                                           
๑๓๘ สัมภาษณ๑, พระสมุห๑สมาน กิจฺจสาโร ประธานกลุํมติดอาวุธทางป๓ญญา/ เจา๎อาวาสวัดบญุยืน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๙ สัมภาษณ๑, พระสมุห๑สมาน กิจฺจสาโร ประธานกลุํมติดอาวุธทางป๓ญญา/ เจา๎อาวาสวัดบญุยืน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓.  
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“การน้าเอาอัตลักษณ์หรือสิ่งส้าคัญที่มีอยู่ภายในชุมชน
ท้องถิ่นมาว่าเป็นภาพ ๓ มิติ เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในชุมชนท้องถิ่น
สามารถเล่าเรื่องราวของภาพวาด และยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้
เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งส้าคัญและอัตลักษณ์
ที่มีอยู่ภายในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้ช่วยกันท้านุ
บ้ารุงรักษาสิ่งที่มีค่าภายในชุมชนไว้ จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้
เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการวาดภาพ
สามมิติเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ได้เล่น และ
แสดงความสามารถของตนเอง โดยทีมงานศิลปินจิตอาสาท้าหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงช่วยเหลือให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพสามมิติที่
ถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความส้าเร็จ เด็ก
ทุกคนมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นควรเปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงความสามารถและจินตนาการของตนเองอย่างอิสระเสรี 
ปราศจากการบังคับขู่เข็ญหรือห้ามปราม ส่วนการแสดงภาพวาด ๓ มิติ 
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้วาดภาพเกี่ยวกับตานก๋วยสลากที่พิเศษ
ของบ้านบุญยืน”๑๔๐ 

 
กิจกรรมสรรค๑ศิลป์ เช็คอิน ถิ่นนํานใต๎ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ๑ และเปิดตัว

ภาพสามมิติศิลปะชุมชนของบ๎านบุญยืน เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบขันโตกโดยเทศบาลตําบลกลาง
เวียง มีการสูํขวัญศิลปินจิตอาสาที่ได๎มารํวมวาดภาพ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห๑ที่ ๕๖ การแสดงดนตรี และการเสวนา “สรรค๑ศิลป์ เช็คอิน ถิ่นนํานใต๎” เพ่ือให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดการทํางานศิลปะ และแนวทางการจัดการในอนาคต  

เกรียงไกร เวชอนุรักษ๑ นายอําเภอเวียงสา กลําววํา ตนเองมีความประทับใจที่อําเภอเวียงสา
จุดเช็คอินที่สวยงาม มีลักษณะที่เป็นศิลปะแบบสามมิติ ถ๎านักทํองเที่ยวมีความสนใจจะสามารถ
สื่อสารถึงประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่นได๎ เวียงสาเป็นเมืองหน๎าดําน มีประวัติศาสตร๑ที่ยาวนานไมํ
น๎อยกวําเมืองนําน ประชาชนอยูํกันด๎วยความรักสามัคคีของชนเผําตําง ๆ ไมํวําจะเป็นม๎ง เมี่ยน ลั้วะ 
ขมุ เมือง มลาบี (ตองเหลือง) การวาดภาพสามมิติบนผนังที่ เกําแกํ ทําให๎พ้ืนที่นี้มีความโดดเดํน มี
คุณคํา และสื่อสารถึงประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นจุดรวมใจของคนเวียงสา เพ่ือให๎คนอ่ืนได๎รู๎ถึงศักยภาพ
ของพ้ืนที่วํามีความสามารถในการต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่มาเยือนได๎ ๑๔๑ 

พระสมุห๑สมาน กิจฺจสาโร เจ๎าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวงกลําววํา การตํอยอดผลงาน
ทางศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑จําเป็นต๎องหาพ้ืนที่เพ่ือสร๎างสรรค๑ผลงาน คณะกรรมการหมูํบ๎านต๎องให๎การ
สนับสนุนและจัดหางบประมาณเพ่ือมาจัดกิจกรรมตํอไป การตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืนต๎องเน๎น

                                           
๑๔๐ สัมภาษณ๑, มานติย๑ โกวฤทธิ์ ศิลปนิจิตอาสา/อาจารย๑พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหมํ, วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๑ สัมภาษณ๑, เกรยีงไกร เวชอนุรักษ๑ นายอําเภอเวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.  
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แนวคิดของชุมชนเป็นหลัก ชุมชนต๎องจัดการเองเกิดจากแนวคิดของชุมชนเองเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน 
เมื่อชาวบ๎านได๎เห็นคุณคําของงานศิลปะ รับรู๎ถึงประวัติศาสตร๑ พุทธศาสนา ชาวบ๎านเกิดความศรัทธา 
มีพลังศรัทธาและรํวมกันบริจาคเงินเพ่ือนําไปสมทบในการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะตํอไปในอนาคต 
งานศิลปะท่ีสื่อให๎เห็นถึงความหมายของพุทธศาสนา วัฒนธรรม พลังศรัทธา จิตใจ เป็นการดึงดูดพลัง
ศรัทธาของชาวบ๎าน และเป็นการถํายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑หรือความหมายที่แฝงอยูํในภาพ
ให๎เด็กและเยาวชนคนรุํนใหมํได๎ศึกษาและทําความเข๎าใจ ๑๔๒ 

ยุทธภูมิ สุปราการ ผู๎จัดการหออัตลักษณ๑นําน กลําววํา การให๎ศิลปินมาออกแบบและ
สร๎างสรรค๑ผลงานต๎องที่ดีงามและเป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมีความเชื่อวําหลังจากนี้ชุมชนจะได๎
นําเอาผลงานที่ได๎สร๎างสรรค๑มาไปเผยแพรํในมิติตําง ๆ ตํอไป ศิลปะชุมชน Street Art จะมีอายุอยูํแคํ
ชํวงเวลาหนึ่งเทํานั้นเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการวางแผนเพื่อทํานุบํารุงรักษา สามารถ
นํามาใช๎งานในการสื่อสาร เพ่ือให๎เป็นพื้นที่สาธารณะให๎กับผู๎คนได๎มาเที่ยว และมาชื่นชมผลงานศิลปะ
ที่ได๎จัดทําขึ้นและได๎รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับบ๎านเมืองของชาวเวียงสา ๑๔๓ 

กลําวโดยสรุป จากการเสวนาได๎กําหนดแนวทางในการจัดการในอนาคต ให๎ความสําคัญกับ
การมีสํวนรํวมของชุมชน เทศบาลตําบลกลางเวียง วัดบุญยืน มีดังตํอไปนี้ 

(๑) การประชาสัมพันธ๑โดยทําเพจและทําปูายประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวเพ่ือให๎
เป็นจุดเช็คอินของนักทํองเที่ยวทั้งบริเวณหน๎าวัด และภายในสํานักงานเทศบาล 

(๒) การจัดทําถนนคนเดินเวียงสา โดยมีการแสดงด๎านศิลปวัฒนธรรม อาหาร และ
สินค๎าหัตถกรรม 

(๓) การจัดคํายศิลปะเพ่ือให๎แกํเด็กเยาวชนได๎ทํากิจกรรมด๎านศิลปะสร๎างสรรค๑
รํวมกัน 

(๔) พัฒนาพ้ืนที่ศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ิมเติม โดยการวาดภาพเรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา
ขนาดใหญํเทําเรือจริง รวมทั้งภาพที่เก่ียวข๎องกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน  

(๕) สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนจัดทํา Webpage ของภาพวาด ๓ มิติที่ได๎จัดทําขึ้น
พร๎อมทั้งใสํประวัติและเรื่องราวของภาพวําแตํละภาพ เพ่ือให๎ผู๎ที่สนใจศึกษาสามารถค๎นคว๎าได๎อยําง
สะดวกและรวดเร็ว  

(๖) การจัดการดูแลและการให๎ข๎อมูลภาพวาด ๓ มิติที่ได๎จัดทําขึ้น ทางวัดจัดเป็น
ผู๎ให๎ข๎อมูลเรื่องราวตําง ๆ อาจมีการจัดทําคิวอาร๑โค๎ดที่แสดงถึงเรื่องราวและความสําคัญของศิลปะ
และวัฒนธรรมของแตํละภาพที่ได๎จัดทําขึ้น เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าใจเรื่องราวของภาพวาด ๓ มิติ 
แตํละภาพได๎มากยิ่งขึ้น  

                                           
๑๔๒ สัมภาษณ๑, พระสมุห๑สมาน กิจฺจสาโร ประธานกลุํมติดอาวุธทางป๓ญญา/ เจา๎อาวาสวัดบญุยืน อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๓ สัมภาษณ๑, ยุทธภูมิ สุปราการ ผู๎จดัการหออัตลักษณ๑นําน  อําเภอเมอืง จังหวัดนําน, วันท่ี ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๖๓. 
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(๗) การประชาสัมพันธ๑ในการจัดกิจกรรมถือเป็นหัวใจสําคัญ ผู๎นํามีบทบาทสําคัญใน
การวางแผนเพ่ือประชาสัมพันธ๑เพ่ือให๎รับรู๎ทั้งภายในชุมชนและออกไปสูํภายนอกชุมชน เพ่ือให๎
ชาวบ๎านในชุมชนได๎ตระหนักในคุณคําของงานศิลปะ และเป็นการดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเยี่ยมชม 

(๘) การพัฒนาบริเวณหน๎าวัดให๎เป็นศูนย๑แหลํงเรียนรู๎วัฒนธรรม แหลํงทํองเที่ยว 
แหลํงศิลปะ แตํต๎องมีเจ๎าภาพในการบริหารจัดการอาจจะเป็นนายกเทศบาลตําบลเวียงสา นายอําเภอ
เวียงสา ผู๎นําชุมชนหรือวัฒนธรรมอําเภอเวียงสา และมีการกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมทุกเดือนเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ และจัดหาสถานที่จอดรถเพ่ืออํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ที่เข๎ารํวมงาน 

(๙) บริเวณลาน ในอนาคตได๎วางแผนไว๎วําจะจัดเป็นลานกิจกรรมแสดงสินค๎า 
OTOP ในบางโอกาส การทําบุญตักบาตรประจําปี และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของตําบลหรืออําเภอ 
ควรมีปูายประชาสัมพันธ๑ และเขียนข๎อความที่ดึงดูดใจและสะดุดตาผู๎ที่สัญจรไปมาเพ่ือให๎มาแวะชม
แวะพักผํอนที่ขํวงเวียงสา แตํต๎องตรงติดปูายประชาสัมพันธ๑ที่มีขนาดใหญํสามารถเห็นได๎จาก
ระยะไกลเพราะอยูํบนถนนสายหลัก เพ่ือเชิญชวนให๎ผู๎สัญจรไปมาไปแวะชมขํวงเวียงสา อยํางไรก็ตาม
ประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อโซเชียลมีเดียตําง ๆ สามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสารได๎อยํางกว๎างไกลและ
รวดเร็วมากกวํา 
 
 ๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ได๎พัฒนาพัฒนาเป็นพ้ืนที่
วัฒนธรรมเชิงสร๎างสรรค๑ โดยนําอัตลักษณ๑ของจังหวัดมาทําเป็นภาพ 3 มิติ ดังนี้ 
 ประเพณีสลากย้อม สลากย๎อมเป็นประเพณีของคนยองในจังหวัดลําพูน ที่จัดขึ้นหลังออก
พรรษา รูปแบบคล๎ายกับสลากภัตของภาคกลาง คือ เป็นการทําบุญโดยไมํได๎ระบุผู๎รับ แตํสิ่งที่แตกตําง
คือคติความเชื่อของชุมชนยองตํอประเพณีสลากย๎อม ในอดีตคนยองมีคติความเชื่อในการตาน(ทาน)
สลากย๎อมวํา เป็นหน๎าที่ของหญิงสาวที่จะพึงทาน โดยเฉพาะผู๎หญิงสาวที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ที่ยังไมํได๎
แตํงงาน ควรจะตานสลากย๎อม โดยเชื่อวําการตานสลากเป็นการทําบุญที่ยิ่ งใหญํ และเป็นพิธีเปลี่ยน
ผํานไปสูํความเป็นผู๎ใหญํ ที่หมายถึงพร๎อมที่จะออกเรือน สลากย๎อมเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดของ
คนยอง ที่ใช๎ฝึกหัดลูกสาวให๎รู๎จักเก็บหอมรอมริบ รู๎จักมัธยัสถ๑ เพ่ือจัดทําต๎นสลาก เนื่องจากการทําต๎น
สลากย๎อม ไมํใชํเป็นเรื่องงําย ต๎องใช๎เงินทองจํานวนมาก กวําจะทําสลากได๎อาจต๎องใช๎เวลาถึง ๔-๕ ปี 
ในการเก็บออม 
 เมื่อหญิงสาวมีเงินพอที่จะทานสลากย๎อมแล๎ว ก็จะเริ่มตระเตรียมข๎าวของตกแตํงต๎นสลาก
ทีละเล็กละน๎อย ทั้งข๎าวของเครื่องใช๎ แก๎ว จาน ช๎อน ขัน ส๎มสุกลูกไม๎ มะพร๎าว ฟ๓กแฟง ข๎าวเปลือก 
ขนม เครื่องนุํงหํม งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน เชํน ใบยาเส๎นมวนที่ร๎อยกันเป็นแพ ขะจาข๎าว ไซหรือเครื่อง
จักสานขนาดจิ๋ว และบนยอดต๎นสลากที่สูง ๑๐ กวําเมตร จะป๓กรํมกางไว๎ ตามเชิงชายของรํมจะห๎อย
ด๎วยแก๎วแหวนเงินทอง สร๎อยขอ เข็มขัดเงิน อยํางสวยงาม ถวายเป็นเป็นทานแตํพระสงฆ๑  การทํา
สลากย๎อม จึงเป็นการที่หญิงสาวได๎เรียนรู๎ฝึกฝนความรู๎และหน๎าที่ตําง ๆ ที่แมํบ๎านพึงจะมีทั้งการออม 
งานหัตถกรรม การเย็บป๓กถักร๎อย และงานอื่น ๆ  
 นอกจากนี้การทําต๎นสลากยังต๎องอาศัยแรงงานจํานวนมาก ทั้งญาติพ่ีน๎อง เพ่ือนฝูงทั้ง
หญิงและชาย โดยมากฝุายชายจะมาชํวยทําโครงต๎นสลาก สํวนฝุายหญิงจะชํวยทํางานหัตถกรรมเพ่ือ
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ตระเตรียมไว๎ตกแตํงต๎นสลาก ชํวงเวลาการทําต๎นสลากในอดีตจึงเป็นชํองทางในการเกี้ยวพาราสีและดู
ตัวระหวํางหญิงสาวและชายหนุํมในหมูํบ๎านด๎วย เมื่อมีต๎นสลากแล๎ว หญิงสาวเจ๎าของต๎นสลาก ต๎องไป
วําจ๎างผู๎ที่มีความชํานาญในการแตํงกลอนพ้ืนเมือง มาแตํงและฮํ่า “กะโลง” หรือกลอนที่เลําถึง
ชีวประวัติของเจ๎าของสลากย๎อม นับตั้งแตํเกิดจนถึงป๓จจุบัน ในบทกลอน ผู๎แตํงจะสอดแทรกคติธรรม 
เพ่ือสั่งสอนการดําเนินชีวิตที่ถูกครรลองครองธรรมแกํผู๎ฟ๓งและเจ๎าของสลากย๎อม 
 ขณะแตํงดาสลากย๎อมในเวลากลางคืน จะมีการขับ “กะโลง” เพ่ือชํวยสร๎างบรรยากาศใน
การทํางาน ใครเสียงดีและอํานเป็นจะมาชํวยกันขับรํวมกันอยํางน๎อย ๒-๓ คน ถ๎ากะโลงใครแตํงดีก็จะ
มีคนมาอํานไมํขาด เป็นที่เชิดหน๎าชูตาแกํเจ๎าของสลากย๎อม ดังนั้นเจ๎าของจึงมักเลือกจ๎างคนที่มีฝีปาก
ดีจริง ๆ แม๎คําจ๎างจะแพงก็ยอม เมื่อถึงวันตานสลาก กลุํมเจ๎าของก็จะชํวยกันหามต๎นสลากจากบ๎าน
มาท่ีวัด สลากย๎อมจะใช๎คนหามอยํางน๎อย ๑๒ คน เพราะหนักมาก การตานก็จะคล๎ายกับสลากภัต คือ
มีการจับสลาก สลากย๎อมตกแกํพระภิกษุหรือสามเณรรูปใด กํอนประเคนรับพรจากพระหรือสามเณร
รูปนั้น เจ๎าของจะให๎คนมาอํานกะโลงอีกครั้งหนึ่ง ๑๔๔ 
 ป๓จจุบัน ประเพณีสลากย๎อมถือเป็นกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัดลําพูน โดย
การมีสํวนรํวมของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร รํวมกับการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดลําพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน และ
เทศบาลเมืองลําพูน ได๎รํวมกันจัดประเพณีสลากย๎อมเมืองลําพูน หนึ่งเดียวในโลก  เป็นประจําทุกปี
ในชํวงเดือนกันยายน 
 จากการศึกษาวิเคราะห๑คุณคํา และความสําคัญของสลากย๎อมที่มีตํอสังคมและวัฒนธรรม
ลําพูน พบวํา สลากภัตในสมัยพุทธกาลมีความเป็นมาจากการอนุญาตภัตทั้ง ๗ ของพระพุทธเจ๎า หนึ่ง
ในนั้นคือสลากภัต และเรื่องราวของนางยักษิณีที่มีเวรตํอนางกุมาริกาจนกลายเป็นที่มาของการถวาย
ทานสลากภัตในสมัยพุทธกาล สลากภัตได๎พัฒนาการมาเป็นลําดับและเข๎าสูํประเทศไทยตามการเผย
แผํพระพุทธศาสนา ในภาคเหนือนั้นมีประเพณีสลากภัตที่มีความโดดเดํน โดยเฉพาะสลากย๎อมที่
จังหวัดลําพูน สลากย๎อมในอดีตเป็นการถวายทานของหญิงสาวที่มีความพร๎อมในการออกเรือน
แตํงงาน เป็นกุศโลบายหนึ่งในการให๎ผู๎หญิงได๎รู๎จักเก็บออมทรัพย๑สินเงินทอง ประหยัดมัธยัสถ๑ และ
รู๎จักการทําบุญสุนทาน ความสําคัญของสลากย๎อมที่มีตํอสังคมวัฒนธรรมลําพูน ปรากฏในเรื่องของ
การพัฒนามนุษย๑ ที่สลากย๎อมเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมและมีหลักธรรมปรากฏอยูํในวิถีของ
สลากย๎อม การคุ๎มครองและสวัสดิการสังคม ปรากฏในด๎านการชํวยเหลือทางสังคมที่ชุมชนเป็นผู๎
ชํวยเหลือวัด และชุมชนใช๎ประโยชน๑รํวมกันจากวัดอันเป็นผลมาจากการทําสลากย๎อม  ด๎านสิทธิและ
ความยุติธรรมทางสังคม ปรากฏในแงํของการสร๎างความเทําเทียมกันทางสังคมระหวํางผู๎ชายกับ
ผู๎หญิงและเป็นการให๎เกียรติสตรีเพศในการมอบบทบาทผู๎นําในการทําสลากย๎อม การสร๎างความเสมอ
ภาคและสิทธิเทําเทียมกันในสลากภัตทานของพระสงฆ๑ ด๎านความยั่งยืนทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ปรากฏ
ในด๎านภูมิป๓ญญาด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต๑ใช๎สิ่งแวดล๎อมในชุมชนเป็นเครื่องมือใน
การทําต๎นสลากย๎อม และการใช๎ไม๎ วัสดุธรรมชาติในการทําสลากย๎อม รวมถึงการประดับตกแตํงให๎

                                           
๑๔๔ ศูนย๑มานุษยวิทยาสริินธร (องค๑การมหาชน), ประเพณีสลากย้อม, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: https:// 

www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=2 (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓).  

http://www.sac.or.th/
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สวยงาม ด๎านการสร๎างอัตลักษณ๑ปรากฏในเรื่องของการสร๎างอัตลักษณ๑รํวมกันของสลากย๎อมที่คน
จังหวัดลําพูนมุํงหวังที่จะเป็นเจ๎าของรํวมกัน และด๎านการลดชํองวํางทางการพัฒนา  ปรากฏในเรื่อง
ของการลดชํองวํางทางเศรษฐกิจ คือระบบเศรษฐกิจชุมชน๑๔๕ 
 จากการศึกษาข๎อมูล บริบทสภาพแวดล๎อมและจุดเดํนของพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนกับการมีสํวนรํวมของชุมชน ถือเป็นจุดเดํนของการคัดเลือกพ้ืนที่
ที่จัดการศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ในการทํองเที่ยวในล๎านนา จะเห็นได๎วําวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนเป็นจุด
ศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของจังหวัดลําพูนที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สําคัญยังเป็นจุด
ศูนย๑กลางที่ให๎การบริการด๎านวิชาการ ด๎านวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนจึงมีศักยภาพที่
จะนําไปสูํการพัฒนาสํงเสริมด๎านศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ นอกจากจะเป็นพ้ืนที่ศูนย๑กลางด๎านการเรียนรู๎
แล๎วยังมีศักยภาพในด๎านของบุคลากร ด๎านอาคารสถานที่และด๎านกายภาพตําง ๆ ที่สํงผลให๎เกิดศูนย๑
วัฒนธรรมในการเรียนรู๎ เรียกได๎วําเป็นศูนย๑กลางที่นําไปสูํการสํงเสริมสืบทอดอนุรักษ๑วัฒนธรรมของ
จังหวัดลําพูน จึงได๎มีการสร๎างสรรค๑ศิลปะชุมชนในรูปแบบของภาพสามมิติบนผนังอาคาร ใช๎ชื่อวํา 
“สลากย๎อมลําพูน แหํงเดียวในโลก” โดยการวาดภาพประเพณีสลากย๎อมลําพูน ในรูปแบบสามมิติ ณ 
อาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ที่ได๎ทําเป็นศูนย๑การเรียนรู๎และการทํองเที่ยวศิลปะเชิง
สร๎างสรรค๑ (MCU Lamphun: Community of Arts)   
 การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชนในรูปแบบภาพวาดสามมิติ “สลากย้อมล าพูน แห่งเดียวใน
โลก”การสร๎างสรรค๑งานศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑โดยเฉพาะประเพณีสลากย๎อมที่เป็นการนําเอาอัตลักษณ๑
ของจังหวัดลําพูนที่ถือเป็นประเพณีที่มีความโดดเดํนมีความเป็นเอกลักษณ๑และเป็นหนึ่งเดียวของโลก 
สภาพบริบทและสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ นั้นจึงถือได๎วําวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนเหมาะแกํการพัฒนาเป็นพ้ืนที่
ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑และการทํองเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎ที่สนใจศึกษา
ด๎านวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว 
 แนวคิดการสร๎างสรรค๑ศิลปะชุมชนภาพวาด ๓ มิติสลากย๎อมเป็นสิ่งที่นําไปสูํการสร๎างอัต
ลักษณ๑ของจังหวัดลําพูน เนื่องจากตั้งแตํอดีตประเพณีสลากย๎อมถือได๎วําเป็นประเพณีที่มีการพัฒนา
หรือมีกลไกการพัฒนาในเชิงของวัฒนธรรมที่นํามาจากพ้ืนที่ตําง ๆ เพราะพ้ืนที่ในจังหวัดลําพูนถือได๎
วําเป็นพื้นที่ตักศิลาที่มีความเกําแกํและมีการนําเอาความเป็นพหุวัฒนธรรมของชาวจังหวัดลําพูน เชํน 
ยอง ลื้อ ไต คนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยูํจังหวัดลําพูน เป็นต๎น เพราะฉะนั้นสลากย๎อมมีหลากหลายแนวคิด 
เชํน แนวคิดที่วําอาจจะมาจากชนเมืองยองที่ได๎นําเอาศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมเหลํานี้เข๎ามา 
หรืออาจจะมาจากความคิดที่วํามีการพัฒนามาจากสลากภัตติ์ในทางพระพุทธศาสนาสูํการรังสรรค๑ 
เป็นต๎น 
 สลากย๎อมที่มีความสูงระหวําง ๑๕-๒๐ เมตร แตํละต๎นต๎องใช๎แรงงานและความสามัคคี
ของชาวบ๎านในการสร๎างสรรค๑ต๎นสลากย๎อมข้ึนมา เพราะฉะนั้นสลากย๎อมจึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่
มีวิวัฒนาการมาตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน สามารถสังเกตเห็นความแตกตํางในเชิงของการสร๎างสรรค๑

                                           
๑๔๕ ไพรินทร๑ ณ วันนา. “ศึกษาวิเคราะห๑คุณคาํและความสําคัญของสลากย๎อมท่ีมีตํอสังคมและวัฒนธรรม

ลําพูน”, วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๐): ๒๙๕-
๓๐๘.   
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ทางศิลปะ มีการตกแตํงลวดลาย มีการจัดทําเฮลหรือไม๎ที่ป๓ก การตกแตํงเป็นชํอตุง การนําเอาวัสดุ
อุปกรณ๑ตําง ๆ มาประดับตกแตํงเป็นสลากย๎อมจึงเกิดการอนุรักษ๑สืบทอดและความศรัทธาในเชิงของ
สลากภัตทางพระพุทธศาสนาและเป็นอัตลักษณ๑ที่แสดงให๎เห็นภาพสะท๎อนของความสมัครสมาน
สามัคคีของชาวจังหวัดลําพูน เพราะฉะนั้นสลากย๎อมจึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่นํามาทําเป็น
ภาพวาด ๓ มิติ อนาคตต๎นสลากย๎อมอาจจะสูญหายไปเนื่องจากกรรมวิธีในการจัดทําสลากย๎อมต๎อง
อาศัยความศรัทธาและความสามัคคีจําเป็นต๎องใช๎ทั้งแรงกายและแรงใจรวมไปถึงทรัพยากรตําง ๆ ที่
ต๎องนํามาใช๎ในการจัดทําสลากย๎อม 
 ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต๎นสลากย๎อมอาจมีขนาดเล็กลงหรืออาจจะ
เหลือเฉพาะสลากภัต จึงได๎นํามาสูํการรังสรรค๑ผลงานทางศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือให๎เห็นถึง
วิวัฒนาการและนํามาซึ่งการศึกษาเรียนรู๎ของผู๎ที่สนใจและเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจ
นักทํองเที่ยวโดยผํานภาพวาดสลากย๎อมแบบ ๓ มิติ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ๑ของชาวจังหวัดลําพูน 
 การประเมินศักยภาพของทรัพยากรและวัฒนธรรม สังเกตได๎จากการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนและการมีสํวนรํวมของแกนนําฝุายตําง ๆ เชํน นักปราชญ๑ เครือขํายวัด
พระธาตุหริภุญชัย เครือขํายวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน เครือขํายสถาบันวิจัยหริภุญชัย และหนํวยงาน
ตําง ๆ ของจังหวัดลําพูนที่มีสํวนรํวมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือดึงเอาอัตลักษณ๑ของ
ชาวจังหวัดลําพูนออกมานําเสนอในรูปแบบของศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑และรํวมกันคัดเลือกประเพณี
สลากย๎อมซึ่งถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญํและเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพ่ือนํามาจัดสร๎างเป็นภาพวาด ๓ มิติ
ในพ้ืนที่วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 
 การจัดการพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนนั้นจึงทําให๎เกิดการวาดภาพ ๓ มิติ
ในพ้ืนที่ที่วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนได๎จัดสัดสํวนให๎เป็นพ้ืนที่ที่บริการด๎านประเพณีและวัฒนธรรม มีอาคาร
พระสัจธรรมที่ทางวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนได๎มอบให๎ เ พ่ือใช๎ เป็นพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม               
ตําง ๆ ของจังหวัดลําพูนและยังมีพ้ืนที่สวนสาธารณะที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ อีกทั้งยังเป็นแหลํงสร๎างรายได๎
ให๎แกํพ่ีน๎องชาวบ๎านในชุมชน รวมไปถึงการสร๎างรายได๎ให๎แกํนิสิตบางสํวนของวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน
เกี่ยวกับศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ท่ีสามารถรังสรรค๑ผลงานทางศิลปะให๎แกํนักทํองเที่ยว 
 ด๎วยเหตุนี้การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนจึงได๎รับการ
สนับสนุนจากวัดพระธาตุหริภุญชัย คณะสงฆ๑จังหวัดลําพูน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎แกํเทศบาล
ตําบลต๎นธง องค๑การบริหารสํวนจังหวัดลําพูน ภาคเอกชนได๎แกํ หอศิลป์อินสนธิ์ วงศ๑สาม กลุํมศิลปิน
จังหวัดลําพูน โดยฝุายบริการวิชาการแกํสังคมของวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนที่ได๎ให๎การสนับสนุนและนําเป็น
โครงการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โครงการบริการวิชาการแกํสังคมมาสนับสนุนในพ้ืนที่
ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑  
 การเผยแพรํองค๑ความรู๎ข๎อมูลและประสบการณ๑ตําง ๆ มีกระบวนการ ดังนี้ 
  ๑. การใช๎สื่อข๎อมูล (Data หรือ Big Data) ที่มีฐานข๎อมูลในเชิงเว็บไซต๑ ซึ่งเป็น
เว็บไซต๑เกี่ยวกับศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑และการทํองเที่ยวในล๎านนา สามารถสืบค๎นข๎อมูลใน Google ได๎ 
ซึ่งจะมีองค๑ความรู๎ตําง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎และการเผยแพรํ 
  ๒. การจัดทําสื่อตําง ๆ ที่ผํานทางสื่อโซเชียลมีเดีย การเผยแพรํทาง Facebook 
และYouTube เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ๑ 
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  ๓. การเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่นําไปสูํการบูรณาการกับรายวิชาตําง ๆ และการ
ประสานงานกับโรงเรียนใกล๎เคียงเพื่อนํานักเรียนมาเรียนรู๎ที่พื้นที่ศิลปะแหํงนี้ 
 การดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม กลไกการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมซึ่งมีการจัดการ
แบํงบทบาทหน๎าที่ที่สําคัญโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางศิลปะจะมอบหมายให๎กับฝุายวิชาการเป็นหลักที่จะมี
การตํอยอด ยกระดับ และการพัฒนาพ้ืนที่ให๎เกิดการเรียนรู๎และเป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของจังหวัด
ลําพูน และการจัดกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งได๎นําเอาบุคลากรฝุายวิชาการและการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะกับอาจารย๑ที่สอนในรายวิชาตําง ๆ ได๎นําเอาศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน เชํน วิชาพุทธศิลป์ วิชาวัฒนธรรมไทย วิชามนุษย๑กับสังคม ที่มีการบูรณาการการเรียนรู๎
ในพ้ืนที่ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ ด๎วยเหตุนี้กฎกติกาในการจัดสรรทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนเป็นไปในเชิง
ของการมีสํวนรํวมระหวํางนิสิต บุคลากร คณาจารย๑ และทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนที่กํอให๎เกิดสภา
วัฒนธรรมจากสํานักงานหรือทางวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนได๎มอบให๎เป็นสํานักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูนที่วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ด๎วยเหตุนี้จึงมีการวางแผนงานในการพัฒนาพ้ืนที่แหํงนี้ เพ่ือให๎เกิดการ
สร๎างสรรค๑ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ และการทํองเที่ยวเชิงล๎านนา 
 กระบวนการมีสํวนรํวมของวัดและชุมชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การมีสํวนรํวม
ของพ้ืนที่ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของจังหวัดลําพูน นอกจากจะมีเครือขํายตําง ๆ ที่ได๎กลําวไว๎เบื้องต๎น
แล๎ว ยังมีคณะสงฆ๑จังหวัดลําพูน และวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนที่ได๎รับการสนับสนุนจากวัดพระธาตุหริภุญ
ชัย นําโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ๎าคณะจังหวัดลําพูน ที่ได๎มีสํวนสนับสนุนในเรื่องของ
งบประมาณ บุคลากร และที่สําคัญกระบวนการมีสํวนรํวมในพ้ืนที่นี้ได๎อาศัยนักปราชญ๑และกลุํมศิลปิน
ของจังหวัดลําพูนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนารํวมกัน 
 การอนุรักษ๑และดูแลรักษา และการตํอยอด มีการมอบหมายไว๎ให๎กับฝุายวิชาการของ
วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนได๎รับผิดชอบดูแล รํวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนที่มีบุคลากรและผู๎เชี่ยวชาญ
เข๎ามารํวมกันพัฒนาพ้ืนที่ และที่สําคัญมีการตํอยอดในการสร๎างสรรค๑ คือการทําโคมของจังหวัดลําพูน
และถือเป็น Unseen อยํางหนึ่งของจังหวัดลําพูนที่อยูํในพื้นท่ีแหํงนี้ด๎วย เพราะฉะนั้นการอนุรักษ๑และ
การดูแลจึงได๎มอบหมายให๎กับฝุายวิชาการและสภาวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูนที่ได๎รํวมมือกันและยัง
ได๎รับการสนับสนุนจากสถาบันผ๎าทอ จังหวัดลําพูนที่อยูํใกล๎เคียงเพ่ือรํวมกันพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการ
ทํองเที่ยวและการเรียนรู๎ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ 
 การสนับสนุนจากหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องในการจัดสรรทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งได๎รั บ
การสนับสนุนจากภาคีเครือขํายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย สภา
วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน องค๑การบริหารสํวนจังหวัดลําพูน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเทศบาลตําบล
ต๎นธง และสถาบันวิจัยหริภุญชัย พร๎อมกับกลุํมศิลปินที่เข๎ามาให๎การสนับสนุน และได๎รับ การ
สนับสนุนงบประมาณจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ได๎รับการสนับสนุนด๎านวิชาการและองค๑ความรู๎ตําง ๆ 
จากหนํวยงานตําง ๆ และโดยเฉพาะกลุํมศิลปินของจังหวัดลําพูนได๎สนับสนุนการสร๎างสรรค๑งาน
ศิลปะในเรื่องของประติมากรรม ภาพจิตรกรรม การประดิษฐ๑ พร๎อมทั้งได๎รับการสนับสนุนจาก
หนํวยงานเครือขํายตําง ๆ จึงได๎มีการจัดกิจกรรมสานศิลป์ถิ่นล๎านนา (หละปูน) “สลากย๎อมลําพูน 
แหํงเดียวในโลก”  
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จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําวถึงแนวทางการดําเนินงานในอนาคต มีดังตํอไปนี้ ๑๔๖  
๑) การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ที่ได๎รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ๑

เพ่ือให๎พระภิกษุ สามเณร และผู๎ที่สนใจได๎ศึกษาเกี่ยวกับพุทธศิลป์ ในพ้ืนที่ศิลปะแหํงนี้ ซึ่งหลักสูตร
พุทธศิลป์จะมีการบูรณาการประยุกต๑ในศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑และการแสดงอัตลักษณ๑ของชาวจังหวัด
ลําพูน 

๒) การขยายผลและการพัฒนายกระดับในเชิงธุรกิจทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน 
พ้ืนที่ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนที่เกิดขึ้นมาจากผลการวิจัย การสร๎างผลงานภาพวาด ๓ 
มิติสลากย๎อม อาจจะยังไมํมีความเพียงพอในการพัฒนาพ้ืนที่ ทางวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนจึงต๎องคิดหา
วิธีการตํอยอดกับเครือขํายตําง ๆ เพ่ือสร๎างสถาบันโคม การประดิษฐ๑โคม การทอผ๎าไหมของจังหวัด
ลําพูนที่ได๎รับการสนุนจากเครือขํายตําง ๆ จึงเกิดการจัดการทรัพยากรโดยการขายโคมให๎กับวัดพระ
ธาตุหริภุญชัยเป็นจํานวนหลาย ๑๐,๐๐๐ ดวงตํอปี และนําไปสูํการจัดทําสินค๎าชุมชนหรือ OTOP ที่
สถาบันผ๎าทอ โดยที่การจัดการหรือผู๎รับผิดชอบดูแลได๎มอบหมายให๎กับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูนเป็นผู๎ดูแลและสํงเสริมในเรื่องของการสร๎างรายได๎จากผลิตภัณฑ๑ไม๎ ผลิตภัณฑ๑ผ๎า และผลิตภัณฑ๑
โคม ทางเจ๎าหน๎าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนมีหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบสินค๎าตําง ๆ และสินค๎ าตําง ๆ 
ที่จะทําข้ึนมาต๎องสร๎างรายได๎ให๎กับนิสิตและชาวบ๎านในชุมชนของจังหวัดลําพูน 

๓) การสร๎างรายได๎ตําง ๆ นั้นมีกฎเกณฑ๑และกฎระเบียบที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูนเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบ และมีการแบํงป๓นผลประโยชน๑รํวมกันซึ่งเป็นผลประโยชน๑ที่เกิดภายใน
ชุมชน กํอให๎เกิดรายได๎ภายในชุมชน นิสิตสํวนหนึ่งที่ไปมีสํวนรํวมในการผลิตโคมหรือการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาสร๎างสรรค๑งานศิลปะ สามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํตนเอง ในสํวนของวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนหรือ
พ้ืนที่ศิลปะจะเป็นผู๎ประสานงาน เพ่ือให๎เกิดผลประโยชน๑ในเรื่องของการผลิตสินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑ตําง 
ๆ มีสํวนชํวยในการประชาสัมพันธ๑เรื่องของการทํองเที่ยว เพ่ือดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎มาเยี่ยมชมและ
มาถํายรูป นําไปสูํการซื้อสินค๎า รวมไปถึงการอุดหนุนบริการตําง ๆ ของชุมชน เชํน การนวดแผน
โบราณ การจําหนํายยาสมุนไพร ตลอดจนถึงการให๎บริการสถานที่พักค๎างคืนที่วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ซึ่ง
เป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนด๎วยเชํนกัน 

๔) การกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อให๎เป็นการทําข๎อตกลงหรือกฎระเบียบของชุมชน แนว
ทางการจัดการทรัพยากรทางวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนได๎ให๎ความสําคัญกับชุมชน  เมื่อมีการวางแผนงาน
หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ต๎องให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม รวมไปถึงการสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน ดังนั้น
กฎระเบียบตําง ๆ จึงขึ้นอยูํกับหลักเกณฑ๑ที่ฝุายวิชาการและสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนเป็น
ผู๎ดําเนินการ ป๓จจัยในการจัดสรรทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร๎างสรรค๑ที่ให๎เกิดการมีสํวนรํวมนั้น  ที่
สําคัญจะต๎องเกิดกระบวนการเรียนรู๎ระหวํางชุมชน เครือขําย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนที่มีนิสิต บุคลากร ได๎
เข๎าใจถึงการพัฒนาและมีเปูาหมายสําคัญที่สอดคล๎องกันกับการจัดการพ้ืนที่ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑และ
การทํองเที่ยวในล๎านนา 
 

                                           
๑๔๖ สัมภาษณ๑, พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ รองผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน, วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
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 ๗) ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วัดศรีดอนชัย หรืออีกชื่อ วัดหลวงสะหรีบัวบาน ตั้งอยูํเลขที่ ๑๘ หมูํที่ ๘ ตําบลเวียง
เหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๑ ไรํ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ถือวํา
เป็นวัดแรกของอําเภอปาย ประวัติความเป็นมาเลําวํา ในปี พ.ศ. ๑๘๕๕ พะกําหมํองซอนําทัพพมํามา
ตั้งบ๎านเรือนอยูํ ณ ที่แหํงนี้ สร๎างบ๎านแปงเมือง ทํานาทําไรํ และขุดคูเมืองล๎อมรอบ มีประตูเมืองสอง
ประตูคือ ประตูมํานและประตูดํา แล๎วสร๎างวัดขึ้นเรียกวํา “วัดบ๎านดอน” หรือ “จองใหมํ” เป็นศิลปะ
พมํา และอาราธนาพระสงฆ๑จากพมํามาอบรมสั่งสอนบุตรหลาน จากนั้นมีพะกํากั่นนะ และพะกําสํา
งกง ผู๎เป็นบุตรทอดการเป็นผู๎นํา 
 ในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ พระเจ๎าติโลกราช เจ๎าผู๎ครองนครเชียงใหมํ มีพระบัญชาให๎เจ๎ามหาชีวิต
ศรีไจยาหรือเจ๎าศรีไจ ซึ่งเป็นพระราชบุตรของพระเจ๎าเสนะกู และเป็นเหลนของพระเจ๎าเม็งราย
มหาราช ได๎นําช๎างพลาย ๒ เชือกซึ่งเป็นช๎างเผือกทั้งคูํ มาตีทัพพมําที่รักษาบ๎านดอนอยูํจนกระทั่งทัพ
พมําแตกพํายไป กํอนที่ทหารพมําจะถอยทัพได๎ทําการเผาทําลายบ๎านเรือนจนเสียหมด หลังจากการ
ตํอสู๎กันปรากฏวําช๎างพลายทั้ง ๒ เชือกได๎หายไป ทหารได๎ติดตามหาจนพบวํา ช๎างทั้งสองได๎หนีไปเลํน
นํ้าในแมํนํ้าไมํมีชื่อแหํงหนึ่ง เมื่อทหารได๎นําช๎างกลับคืนมาและได๎กราบทูลเจ๎ามหาชีวิตศรีไจยาทราบ 
พระองค๑ทรงปรารภวําแมํนํ้านี้ควรจะมีชื่อวํา “แมํน้ําปาย” อันมาแตํชื่อช๎างที่เรียกช๎างพลายวํา “จาง
ปาย” และเมืองนี้ก็ให๎มีชื่อวํา “เมีองปาย” จากการชนะศึกสงครามในครั้งนี้ พระเจ๎าติโลกราชได๎
สถาปนาให๎เจ๎าศรีไจยเป็น “เจ๎าชัยสงคราม” และให๎ปกครองเมืองปายในที่สุด ๑๔๗ 
 พระสิงห์เมืองปาย พ.ศ. ๒๐๒๑ ได๎มีการสร๎างวัดขึ้นใหมํพร๎อมกับการขุดคูเมือง ทําประตู
เมืองทั้ง ๔ ทิศ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค๑ (พระสิงห๑) มาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค๑เชียงใหมํ มาสถิตเป็น
พระคํูบ๎านคูํเมือง ณ วัดแหํงนี้ ชาวบ๎านเรียกวํา พระสิงห๑ปายเป็นพระสิงห๑รุํนแรกสมัยเชียงแสน สร๎าง
ในระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ศิลปะแบบสิงห๑หนึ่ง เนื้อทองสําริด หน๎าตักกว๎าง  ๑๖ นิ้วได๎
อาราธนานิมนต๑พระวชิระป๓ญญามหาเถระ จากวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) พร๎อมกับพระมหาเถระ
จากเชียงรายและเมืองพะเยาอีกรวม ๕ รูป มาอบรมให๎ความรู๎แกํชาวบ๎าน และตั้งซื่อวัดใหมํวํา ”วัด
ศรีดอนไชย” โดยใช๎ชื่อหมูํบ๎านคือบ๎านดอน มาวางไว๎ตรงกลางชื่อของเจ๎าเมือง ตํอมาจึงเขียนเป็นศรี
ดอนชัยตามสมัยใหมํ ในธรรมชาดกพ้ืนเมืองเรื่อง “แสงเมืองหลงถํ้า” ได๎กลําวไว๎วํา “วัดสะหลีดอน
ไจย แก๎วกว๎าง เป๋นวัดเจ๎าจ๏าง อยูํเมืองสูง”  
 พ.ศ. ๒๑๒๔ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได๎นําทหารมาฝึกที่เมืองปาย และได๎นําทัพมา
นมัสการพระพุทธสิหิงค๑เจ๎าองค๑นี้ด๎วย โดยเสด็จประทับแรม ณ คุ๎มเจ๎าหลวงเมืองปายปราสาทหอคํา
เจ๎าฟูา ซึ่งตั้งอยูํ ณ ที่ตั้งโรงพยาบาลประจําตําบลเวียงเหนือในป๓จจุบัน 
 ปี พ.ศ. ๒๑๓๕ พระเจ๎าหงสาวดีมอบหมายให๎อุปราชมังแรนําทัพพมํามาตีเอาหัวเมืองตําง 
ๆ ปี พ.ศ. ๒๑๓๗ เมืองปายจึงตกเป็นเมืองขึ้นของพมํา รวมเวลา ๑๐ กวําปี เรื่องนี้จึงลํวงรู๎ถึงพระ
กรรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค๑จึงชักชวนเจ๎าเมืองเชียงใหมํ หริภุญไชย เขลางค๑นคร 
เชียงราย และเจ๎าเมืองตําง ๆ ในแคว๎นโยนกไปตีกรุงอังวะ เมืองแสนหวี และเมืองหงสาวดี ถ๎าทําศึก

                                           
๑๔๗ เที่ยวชมวัดศรีดอนชัย ศูนย๑รวมใจคนเมืองปาย. [ออนไลน๑], แหลํงที่มา:

https://travel.mthai.com/ blog/122261.html (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓).  
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ชนะแล๎วจึงคํอยมาตีเอาเมืองปายภายหลัง ปี พ.ศ. ๒๑๔๕ ผู๎นําทหารพมําที่อยูํเมืองปายได๎รับคําสั่งให๎
กลับไปทําศึกชํวยพมําดํวน เพราะสมเด็จพระนเรศวรได๎นํากําลังทหารเข๎าประชิดเมืองหงสาวดีแล๎ว 
ดังนั้นแมํทัพพมําที่ตั้งอยูํเมืองปายจึงสั่งทหารให๎เผาทําลายคุ๎มเจ๎าหลวงปราสาทหอคําเจ๎าฟูา พร๎อม
ด๎วยวัดศรีดอนชัย แตํด๎วยเดชะบุญบารมีแหํงองค๑พระพุทธสิหิงค๑ (พระสิงห๑) และพระประธานในพระ
วิหาร ทําให๎วัดได๎ถูกเผาทําลายเป็นบางสํวนเทํานั้น 
 ปี พ.ศ. ๒๑๕๘ เจ๎าหลวงป๓ญญาได๎มีพระบัญชาให๎เจ๎าแมํสุนันทา ซึ่งเป็นหลานของสมเด็จ
พระเจ๎าติโลกราชให๎มาปกครองเมืองปาย และได๎ทําการบูรณะซํอมแซมวัดศรีดอนชัยและคุ๎มเจ๎าหลวง
เมืองปายที่ถูกทหารพมําเผาทําลายไปให๎ดีดังเดิม นอกจากนี้ ยังได๎อาราธนานิมนต๑พระภิกษุสงฆ๑จาก
นครเชียงใหมํมานําพรรษา ณ วัดแหํงนี้ จนวัฒนาสถาพรมาจนกระทั่งป๓จจุบัน สําหรับพระวิหารลาย
คําที่เห็นดังรูปเริ่มกํอสร๎างมาตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แทนพระวิหารหลังเดิมที่กํอสร๎างมาตั้งแตํปี พ.ศ. 
๒๐๒๑ และได๎ชํารุดทรุดโทรมจนยากที่จะบูรณะฟ้ืนฟูให๎คงสภาพเดิมได๎ จึงมีการกํอสร๎างวิหารลายคํา
ขึ้นมาใหมํตามแบบศิลปะล๎านนาและเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห๑ปาย หรือพระพุทธสิหิงค๑ที่มีอายุ
มากกวํา ๕๐๐ ปี นับแตํครั้งกํอสร๎างวัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๐๒๑ และเป็นพระพุทธรูปคูํบ๎านคูํเมืองที่
สําคัญอีกองค๑หนึ่งของอําเภอปาย ๑๔๘ 
 ประเพณีแห่พระสิงห์เมืองปาย ในวันสงกรานต๑ของทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานประเพณีสรง
น้ําพระพุทธสิหิงค๑ พระสิงห๑ปาย พระคํูบ๎านคูํเมืองเมืองปาย ณ วัดศรีดอนชัย ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ
ปาย โดยมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง ในวาระวันสงกรานต๑ ทําพิธีไหว๎พระสมาทาน
ศีล พระสงฆ๑มหาเถระ สวดพระคาถาสะเดาะเคราะห๑ เจริญพระพุทธมนต๑ สืบชะตาหลวง เสริมดวง
มงคล ทําพิธีทอดผ๎าปุา เพ่ือสมทบสร๎างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดศรีดอนชัย พระสงฆ๑อนุโมทนาคาถา
เป็นเสร็จพิธี ชํวงบํายได๎อาราธนาพระพุทธสิหิงค๑ ขึ้นราชรถแหํขบวนรอบชุมชนบ๎านเวียงเหนือ เพ่ือให๎
ศรัทธาสาธุชนได๎สรงน้ําเพื่อเป็นสิริมงคล 
 คูเมืองโบราณ เป็นคูเมืองที่ขุดล๎อมรอบชุมชนโบราณบ๎านเวียงเหนือตั้งแตํครั้งกํอตั้ง
ชุมชน เมื่อราวปี พ.ศ. ๑๘๖๐ โดยมีการขุดล๎อมรอบชุมชนตั้งแตํด๎านทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก
และทิศใต๎ของชุมชน ซึ่งหากมองจากที่สูงจะเห็นแนวคูเมืองล๎อมรอบชุมชนอยํางชัดเจน ในป๓จจุบัน
ชุมชนทั้ง ๔ หมูํบ๎านของตําบลเวียงเหนือ และอบต.เวียงเหนือได๎รํวมกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน๑คูเมืองอยูํเป็นระยะ แตํก็มีข๎อจํากัดที่ไมํสามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เหมาะสมเพียงพอ
ตํอการทํองเที่ยวได๎ แตํทั้งนี้ นักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นท่ียังคงเข๎าเยี่ยมชม และมีการออกกําลัง
กายไปตามแนวคูเมือง ๑๔๙  
 ในการดําเนินงาน ทีมวิจัยได๎ลงพ้ืนที่สํารวจสภาพพ้ืนที่โดยรวม ภายในและภายนอกวัด 
พบวําวัดศรีดอนชัยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร๑ของการกํอตั้งเมืองปาย มีสิงห๑ขนาดใหญํ ๔ ตัวหน๎าประตู

                                           
๑๔๘ องค๑การบริหารสํวนตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮํํองสอน, วัดศรีดอนชัย, [ออนไลน๑], 

แหลํงที่มา:  http://wiangnuepai.go.th/index.php?_mod=dHJhdmVs&no=MTM ( ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓).  
๑๔๙ องค๑การบริหารสํวนตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮํํองสอน, คูเมืองโบราณบ้านเวียงเหนือ, 

[ออนไลน๑], แหลํงที่มา: http://wiangnuepai.go.th/index.php?_mod=dHJhdmVs&no=MTM (๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓).  

http://wiangnuepai.go.th/index.php?_mod=dHJhdmVs&no=MTM%20
http://wiangnuepai.go.th/index.php?_mod=dHJhdmVs&no=MTM%20
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เข๎า-ออกวัด มีแนวกําแพงเมืองโบราณ และคูเมืองล๎อมรอบวัด มีประเพณีที่สําคัญของอําเภอปายคือ 
การแหํพระสิงห๑ปายทุกวันที่ ๑๓ เมษายน หรือในวันสงกรานต๑เพ่ือให๎ประชาชนได๎สรงน้ํา โดยมีขบวน
แหํราชรถที่สวยงาม สํวนสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่ใกล๎เคียงคือ การลํองแพน้ําปาย น้ําตกหัว
ช๎าง เป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแตํยังไมํได๎เปิดเป็นแหลํงทํองเที่ยว เพราะเกรงวําจะสร๎างมลภาวะ
ให๎แกํน้ํา ซึ่งชาวบ๎านได๎ใช๎เป็นน้ําประปาหมูํบ๎าน ที่ผํานมาการทํองเที่ยวฯ มีแผนที่จะมาสร๎างหอคอย
เพ่ือเป็นจุดชมวิวแมํน้ําปาย  
 หลังจากนั้นได๎พูดคุยกับแกนนําชุมชนเพ่ือประเมินคุณคํา และศักยภาพของทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีในชุมชน พร๎อมทั้งนําเสนอรูปแบบศิลปะชุมชนในแบบภาพวาดสามมิติ และ Street Art 
เพ่ือให๎แกนนําชุมชนได๎หารือกับคนในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนได๎นําเสนอรูปแบบของภาพวาดจากการมี
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความโดดเดํน คือ ขบวนแหํพระสิงห๑เมืองปายในชํวงวันสงกรานต๑ 
ได๎มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร๎างสรรค๑โดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชน ในรูปแบบของศิลปะชุมชน คือภาพวาดสามมิติประเพณีแหํพระสิงห๑เมืองปายบนผนัง
ภายนอกหลังวิหารลายคํา วัดศรีดอนไชย ซึ่งเป็นวัดที่สําคัญในตําบลเวียงเหนือ  
 การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชนในรูปแบบภาพวาดสามมิติบนก าแพงสาธารณะ ได๎รับ
อนุญาตจากทางวัดให๎วาดภาพสามมิติการแหํพระสิงห๑ปาย ลงบนผนังวิหารลายคําของวัดศรีดอนชัย ที่
จําลองมาจากวัดพระสิงห๑ จังหวัดเชียงใหมํ เมืองเวียงเหนือเป็นเมืองที่จําลองมาจากเมืองเชียงใหมํ มี
ประตูเมืองที่เป็นแบบเดียวกัน ประเพณีแหํพระสิงห๑ปาย จะแหํเฉพาะในกําแพงเมืองเทํานั้น ไมํ
ออกไปข๎างนอกเมืองจากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําววํา  
 

 “วิถีชุมชนบ้านเวียงเหนือที่มีการแห่พระสิงห์ปาย ซึ่ง
เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นปีละครั้ง จึงได้
น้ามาวาดบริเวณหลังวิหารลายค้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเห็น
ถึงประเพณีแห่พระสิงห์ปาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี
การแห่พระสิงห์ และราชรถซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญของวัดศรีดอนชัย 
ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ดังนั้นการวาดภาพในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวในอ้าเภอ
ปายและคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทราบต่อไป” ๑๕๐ 

 
การดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม ในการวาดภาพของศิลปินจิตอาสาวันสุดท๎ายกํอนที่งาน

จะแล๎วเสร็จ กลุํมศิลปินได๎จัดให๎มีการถํายทอดความรู๎การวาดภาพให๎แกํเด็กเยาวชนในชุมชนตําบล
เวียงเหนือ โดยให๎นักเรียนได๎มีโอกาสวาดภาพตามจินตนาการในรูปแบบตําง ๆ รํวมกับศิลปินบนผนัง

                                           
๑๕๐ สัมภาษณ๑, อํานาจ ขัดวิชัย อาจารย๑สาขาพุทธศลิป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตเชียงใหมํ, วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
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สาธารณะเชํนกัน เป็นการเปิดโอกาสและปลูกฝ๓งให๎เด็กเยาวชนได๎เรียนรู๎การทํางานศิลปะที่สร๎างสรรค๑ 
หลังจากนั้นได๎มีการมอบประกาศนียบัตรให๎แกํเด็กนักเรียนทุกคนที่เข๎ารํวมกิจกรรม  

 
 ๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
 การคัดเลือกพ้ืนที่ปฏิบัติการภายในสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร๎างสรรค๑ในรูปแบบของ
พ้ืนที่ศิลปะสร๎างสรรค๑ โดยเชื่อมโยงกับเวียงบัว ซึ่งเป็นเมืองโบราณแหํงหนึ่งในอาณาจักร ภูกามยาว 
ตั้งอยูํที่บ๎านบัว ตําบลแมํกา อําเภอเมืองพะเยา ทั้งนี้ ทีมวิจัยรํวมกับชุมชนได๎สร๎างสรรค๑ศิลปะใน
รูปแบบของการพัฒนาพ้ืนที่ภูมิสถาป๓ตยกรรม และประติมากรรมปูนป๓้นรูปปลา (Buddhist Art and 
Space) ที่มีชื่อวํา “ภูมิจักรวาล” ได๎นําแนวคิดมาจากลายปลาคูํที่ปรากฏในเครื่องถ๎วยในเตาเผาของ
เมืองโบราณเวียงบัว จากอัตลักษณ๑ของเครื่องถ๎วยแหลํงเวียงบัวที่มีความโดดเดํน  
 เวียงบัว ตั้งอยูํที่บ๎านบัว หมูํที่ ๗ ตําบลแมํกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อยูํหําง
จากมหาวิทยาลัยพะเยาไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตร เวียงบัวเป็นเมืองโบราณในยุค
ประวัติศาสตร๑สมัยล๎านนา มีอายุทางโบราณคดีอยูํในพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ในชํวง พ.ศ. ๑๘๐๓-
๑๙๔๓ ลักษณะผังเมืองวางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต๎ มีรูปแบบคล๎าย
กับรูปหนึ่งใบโพธิ์ โดยสํวนปลายใบโพธิ์จะอยูํทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดของเมืองยาว
ที่สุดประมาณ ๘๐๐ เมตร กว๎างที่สุดประมาณ ๔๐๐ เมตร คูเมืองด๎านทิศเหนือ-ตะวันตกและ
ตะวันออก มีเพียงชั้นเดียว และเฉพาะด๎านทิศตะวันออกจะเป็นลักษณะของลําห๎วยที่ไหลชิดผํานคัน
ดินกําแพงเมืองด๎วย โดยคูเมืองจะกว๎างประมาณ ๖.๕๐ เมตร คันดินกําแพงเมืองชั้นใน กว๎างประมาณ 
๖.๕๐ เมตร นอกจากนี้ยังพบลักษณะคันดินนอกเมืองที่คงเกิดจากการขุดคู เมือง แล๎วนําเอาดินสํวน
หนึ่งมาถมเป็นคันดินด๎านนอกด๎วย แตํมีขนาดและปริมาณน๎อยกวําด๎านในโดยจะกว๎างประมาณ ๕ 
เมตร สํวนลักษณะของคูเมืองด๎านทิศใต๎ของเวียงบัวนี้ จะมีคูเมือง ๒ ชั้น มีคันดินคั่นอยูํระหวํางกลาง 
คูเมืองชั้นในกว๎างประมาณ ๘.๒๐ เมตร คันดินกว๎าง ประมาณ ๗.๘๐ เมตร และคูนอกกว๎างประมาณ 
๙ เมตร แนวคูในชั้นนี้จะขุดอยูํบนเนินเขาสูงกวําอีก ๓ ด๎าน และวางตัวเป็นเส๎นตรงในแนวทิศ
ตะวันออก ตะวันตก ความลึกของคูเมืองทั้งหมดโดย เฉลี่ยประมาณ ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ทางด๎านทิศ
ใต๎ของเวียงบัว สังเกตเห็นแนวคันดินที่วางตัวในแนว ทิศเหนือ-ใต๎ จากเวียงบัวลงมา เชื่อมตํอกับเมือง
อีกเมืองหนึ่ง ซึ่งอยูํทางทิศใต๎ของเวียงบัวนี้ สภาพภายในเวียงบัวจะเทลาดจากด๎านทิศใต๎เข๎ามาภายใน
เมือง สภาพพ้ืนที่ภายในเมืองจะมีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขา แบบลอนลูกคลื่นที่ไมํมีความสูงตํางระดับ
กันมากนัก บริเวณต่ําสุดนําจะอยูํด๎านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล๎ายกับเป็นแอํง โดยมีคัน
ดินกําแพงเมืองลดเป็นขอบสูงกวํา คันดินด๎านอื่น ๆ อยํางเห็นได๎ชัด 
 ป๓จจุบันภายในเวียงบัวเป็นที่ตั้งของชุมชนบ๎านบัว มีทั้งบ๎านเรือนอยูํอาศัย และโรงเรียน มี
การทําไรํทํานา และทําสวนของชาวบ๎านอยูํกระจัดกระจายเป็นแหํง ๆ มีแนวถนนติดตํอกันเอง ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให๎แนวกําแพงเมืองแตํละด๎านถูกรุกทําลายลงไปเป็นอันมากสําหรับเมืองอีกเมืองหนึ่งที่
อยูํด๎านทิศใต๎ ติดตํอกับเวียงบัวนั้นยังไมํมีชื่อเรียกที่แนํนอน ในที่นี้ขอเรียกวําเป็น เวียงบัวสอง ซึ่งจะ
ตั้งอยูํบนเนินเขาสูงกวําเวียงบัวหนึ่ง พ้ืนที่ภายในเมืองจะมีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นขนาดใหญํ ซ๎อน ๆ 
กันอยูํ ไมํพบโบราณวัตถุภายในเมืองลักษณะผังเมืองนําจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ที่วางตัวในแนวทิศ
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เหนือ-ใต๎ กว๎างประมาณ ๔๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร คูเมืองด๎านทิศเหนือที่ติดตํอกับเวียง
บัวหนึ่ง นั้นพบคูเมืองชั้นเดียว กว๎างประมาณ ๙.๗๐ เมตร คันดินกว๎างประมาณ ๗ เมตร สํวนคูเมือง
ด๎านทิศตะวันออก มีคูเมือง ๒ ชั้นคูเมืองชั้นในกว๎างประมาณ ๑๑ เมตร คันดินกว๎างประมาณ ๘ เมตร 
คูเมืองชั้นนอกกว๎างประมาณ ๗ เมตร และคันดินกว๎างประมาณ ๔ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 
๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร เชํนกันคูเมืองเวียงบัวหนึ่ง ด๎านทิศใต๎และตะวันตก จะมีสภาพไมํสมบูรณ๑เทําใดนัก
เพราะพ้ืนที่บางสํวนถูกใช๎ในการเกษตรกรรม มีการขุดตักหน๎าดินไปบ๎าง สภาพภายในเมือง มีไม๎ยืนต๎น
ขึ้นอยูํบ๎างเป็นแหํง ๆ ไมํพบโบราณวัตถุ ไมํมีการสร๎างบ๎านเรือนอยูํอาศัย พ้ืนที่คํอย ๆ เทลาดลงไป 
โดยรอบเวียงบัวมีแผนผังเป็นรูปดอกบัวสองดอกอยูํติดกัน หากมองจากแผนที่ภาพถํายทางอากาศจะ
ดูเหมือนตัวเตํา เพราะดูเวียงบัวหนึ่ง นั้นมีลักษณะเป็นดอกบัวตูมรูปรํางคล๎ายหัวเตํา สํวนคูเวียงบัว
สอง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เมื่ออยูํใกล๎กันจึงมองคล๎ายเป็นรูปเตํา ป๓จจุบันบ๎านเวียงบัวได๎กลายเป็น
หมูํบ๎านโดยชาวบ๎านอาศัยที่นั้นสํวนใหญํมีอาชีพทําการเกษตร ไมํคํอยมีใครรู๎มากํอนในอดีตแหํงนี้เคย
เป็นแหลํงผลิตเครื่องป๓้นดินเผาขนาดใหญํของเมืองพะเยาและมีความสําคัญตํอชุมชนในอดีต 
 แหลํงโบราณคดีบ๎านเวียงบัว กลําวได๎วําเป็นแหลํงโบราณคดีที่นําสนใจและมีความสําคัญ
ของจังหวัดพะเยา เพราะนอกจากจะมีลักษณะของ “เมือง” โบราณอยูํถึง ๒ แหํงแล๎ว ยังเป็นแหลํง
ผลิตภาชนะดินเผาอยูํในบริเวณใกล๎เคียงที่นําจะมีความสัมพันธ๑กับเวียงบัวนี้ด๎วย จากตําแหนํงที่ตั้ง
ของแหลํงโบราณคดีแตํละแหํง และจากหลักฐานโบราณวัตถุที่พบกลําว ได๎วําแตํเดิมนั้นแหลํง
โบราณคดีเวียงบัวได๎ถูกสร๎างขึ้นบนเนินเขาสูง โดยการขุดคูน้ําคันดินล๎อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า 
ซึ่งป๓จจุบันคือ เวียงบัวสอง คงถูกสร๎างขึ้นมาเพ่ือเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยเพียงชั่วคราว แล๎วแตํกรณี เชํน
ในเมื่อเกิดศึกสงคราม เป็นต๎น ตามปกติแล๎วชุมชนจะตั้งบ๎านเรือนอยูํอาศัยรอบ นอกเวียงบัวตามที่
ราบลุํมที่สามารถทําการเกษตรกรรมได๎อยํางสะดวก 
 เมื่อชุมชนดั้งเดิมท่ีอยูํอาศัยในบริเวณนี้มากํอน เกิดการขยายตัวใหญํขึ้นมีการอยูํอาศัยของ
คนเพ่ิมมากขึ้น ความจําเป็นในการต๎องการ “เมือง” เพ่ือการพักอยูํอาศัยเพ่ิมมากขึ้น และเนื่องจาก
เวียงบัวหนึ่งและสอง นั้นมีขนาดคํอนข๎างเล็กอยูํบนเนินเขาสูง การขึ้นลงลําบาก ฉะนั้นการสร๎างเวียง
บัวหนึ่ง คือ เวียงบัวที่มีผังเมืองเป็นรูปใบโพธิ์ ก็นับเป็นความจําเป็นสําหรับชุมชน ณ ที่แหํง นี้และจาก
การขยายสร๎างเวียงบัวขึ้นมาใหมํอีกแหํงหนึ่งนั้น ทําให๎ผังเมืองครอบคลุมลงมาเกือบถึงพ้ืนที่ราบที่เคย
ใช๎เป็นที่ทํามาหากินแตํเดิม ฉะนั้นจึงทําให๎เกิดมีการเข๎ามาอยูํอาศัยอยํางถาวรภายใน เมืองใหมํแหํงนี้
ของชุมชนบางกลุํม แตํก็คงมีการอยูํอาศัยนอกเมืองอยูํด๎วย เพราะได๎พบเศษภาชนะดินเผาภายในเวียง
บัวหนึ่งนี้เป็นจํานวนมากพอสมควร๑๕๑ 
 ทุนทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีส าคัญ 
 1) แหล่งเตาโบราณเวียงบัว 
 จากการศึกษาเครื่องถ๎วยเมืองพะเยา โดยศักดิ์ชัย สายสิงห๑๑๕๒ กลําววํา ในเขตเมืองพะเยา
ได๎พบแหลํงเตาถ๎วยมํอนออม บริเวณเมืองโบราณเวียงบัว ตําบลแมํกา ลักษณะทั่วไปของเครื่องถ๎วย 

                                           
๑๕๑ สายันต๑ ไพรชาญจติร๑, อารยะพะเยาท่ีแหล่งเตาเวียงบัว, (กรุงเทพมหานคร: สมาพันธ๑จํากดั 

(มหาชน), ๒๕๕๕), หน๎า ๓๐-๓๓. 
๑๕๒ ศักดิ์ชัย สายสิงห๑, ศลิปะล้านนา, (กรุงเทพมหานคร: มติชนปากเกร็ด, ๒๕๕๖), หน๎า ๓๑๔-๓๑๕. 
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เป็นจําพวกจานและชามเปรียบเทียบได๎กับชามสันกําแพง คือ มีน้ําเคลือบสีเขียว ด๎านในจะออกสีเขียว
เข๎ม น้ําเคลือบคํอนข๎างหนา ด๎านนอกเป็นสีน้ําตาลดํา บางใบมีการปาดน้ําเคลือบบริเวณก๎นชาม และ
บางใบพบวํามีการทําลายประทับใต๎เคลือบบริเวณก๎นจานเป็นลายปลาคูํ ทั้งลักษณะของรูปทรง 
ลวดลาย รวมทั้งน้ํายาเคลือบมีความใกล๎เคียงกับเครื่องถ๎วยเตาสันกําแพงอยํางมาก จะตํางกันบ๎าง
เล็กน๎อยคือ สีของน้ําเคลือบที่เตาพะเยามีสีเขียวเข๎มมากกวํา บางใบจะเคลือบด๎วยสีน้ําตาล และเนื้อ
ของภาชนะเตาพะเยาจะมีสีดํามากกวํา จึงอาจสันนิษฐานได๎วําเครื่องถ๎วยพะเยานี้ นําจะได๎รับอิทธิพล
มาจากเครื่องถ๎วยสันกําแพง ทั้งทางด๎านรูปแบบ และเทคนิคการทํา มีอายุสัมพันธ๑กับเมืองโบราณเวียง
บัว ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑  
 ในปีพ.ศ.๒๕๔๘ ได๎มีการขุดค๎นพบเตาเผาโบราณแบบล๎านนา จํานวน ๒ แหํง และเศษ
เครื่องถ๎วยชามอยูํตามที่ลาดเนินในพ้ืนที่เมืองโบราณ และตามริมห๎วยแมํต๋ํา ตามไรํนาสวนของ
ชาวบ๎าน ป๓จจุบันได๎มีการพัฒนาให๎พิพิธภัณฑ๑เตาเผาโบราณเวียงบัว โดยมีเอกลักษณ๑ที่สําคัญของเตา
เวียงบัวคือ เครื่องถ๎วยชามเนื้อแกรํงชนิดเคลือบซึ่งอยูํในสมัยพญางําเมือง ประมาณปีพ.ศ.๑๘๒๓-
๑๘๔๓ และพบลวดลายภูมิจักรวาลที่เป็นอัตลักษณ๑ของเครื่องถ๎วยแหลํงเตาพะเยาหลายรูปแบบ เชํน 
ลายรูปสิงห๑ ลายอนัตตวัฏฏะ ลายปลา เป็นต๎น ๑๕๓ ลวดลายดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงเอกลักษณ๑
เฉพาะตัว เฉพาะถิ่นที่มีความพิเศษ มีความหมายลึกซึ้งแสดงถึงความเชี่ยวชาญ ชํานาญการและภูมิ
ป๓ญญาเชิงชําง รวมถึงความเจริญรุํงเรืองทั้งทางจิตวิญญาณ ศิลปะ และเศรษฐกิจ  
 นักวิจัยได๎ลงพ้ืนที่ศึกษาแหลํงเตาเผาเวียงบัว ณ พิพิธภัณฑ๑แหลํงเตาเวียงบัว ทําให๎ได๎เห็น
เตาเผาโบราณ และเครื่องถ๎วยชามในแหลํงเตาเผาเวียงบัว พิพิธภัณฑ๑เตาเผาโบราณบ๎านบัว ตั้งอยูํที่
บ๎านบัว หมูํที่ ๗ ตําบลแมํกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิพิธภัณฑ๑เตาโบราณบ๎านบัวเป็น
พิพิธภัณฑ๑แหลํงโบราณคดี (Archaeological site museum) พัฒนามาจากหลุมขุดค๎นศึกษาทาง
โบราณคดีที่เกิดจาก กิจกรรมกระบวนการโบราณคดีชุมชน (Community Archaeology) ของ
ชาวบ๎านบัว รํวมกับอาจารย๑และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ และ
คณะทํางานโครงการศึกษาและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลแมํกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กํอนที่จะมีการขุดค๎นศึกษาแหลํงเตาโบราณ ใน
ระหวํางการดําเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลแมํกา อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา คณะทํางานได๎พบวําชุมชนบ๎านบัว หมูํที่ ๗ ตําบลแมํกา มีแหลํงเตาผลิตเครื่อง
ถ๎วยชามสมัยโบราณซึ่งเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ อยูํในพ้ืนที่
เมืองโบราณเวียงบัวเป็นจํานวนมาก 
 เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ศาสตราจารย๑สายันต๑ ไพรชาญจิตร๑ นํานักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ จํานวน ๑๓ คน เข๎ามาฝึกภาคปฏิบัติด๎านการสังคม
สงเคราะห๑ชุมชนและการพัฒนาชุมชน รํวมกับชาวบ๎านบัวและคณะทํางานโครงการศึกษาและ
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลแมํกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดําเนินการขุดค๎นศึกษา
ทางโบราณคดี และอนุรักษ๑หลุมขุดค๎นทางโบราณคดีที่มีเศษเครื่องถ๎วยชามและซากเตาเผาเครื่องถ๎วย

                                           
๑๕๓ เทศบาลตําบลแมํกา, แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์, ม.ป.ป. เอกสาร

อัดสําเนา. 
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ชามในแหลํงโบราณคดี ๒ แหํง คือ เตาพํออ๎ุยแตํง และแหลํงเตาเก๏ามะเฟือง สําหรับพัฒนาเป็นแหลํง
เรียนรู๎และแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนบ๎านบัว ซึ่งการขุดค๎นทางโบราณคดีครั้งนี้เป็น
การขุดค๎นทางโบราณคดีแบบมีสํวนรํวมเข๎ารํวมกิจกรรม ในการขุดค๎นศึกษาได๎พบหลักฐานการผลิต
เครื่องถ๎วยชามเนื้อแกรํงชนิดเคลือบในสมัยพญางําเมือง และพบลวดลายภูมิจักรวาลที่เป็นอัตลักษณ๑
ของเครื่องถ๎วยแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัวหลายแบบ เชํน ลายรูปสิงห๑ ลายอนันตวัฏฏะ ลายปลา ฯลฯ 
ซึ่งไมํเคยพบในแหลํงเตาอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทย และในประเทศอ่ืนในทวีปเอเชียมากํอน และเมื่อขุด
ค๎นเสร็จแล๎ว ชาวบ๎านบัวได๎ตัดสินใจอนุรักษ๑หลุมขุดค๎นที่มีเศษเครื่องถ๎วยชามและซากเตาเผาทั้งใน
แหลํงเตาพํออ๎ุยแตํงและแหลํงเตาเก๏ามะเฟือง จัดทําเป็นพิพิธภัณฑ๑แหลํงเรียนรู๎โดยการสร๎างอาคาร
ชั่วคราวโครงสร๎างไม๎ไผํ หลังคามุงด๎วยหญ๎าคาคลุมหลุมขุดค๎น และเปิดให๎บริการแกํผู๎สนใจเข๎าศึกษา
เที่ยวชม และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู๎คนสนใจเดินทางเข๎าไปศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑หลุมขุดค๎นเตา
โบราณบ๎านบัวราว ๕,๐๐๐ คน 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการโบราณคดีชุมชน ความเกําแกํ และความแปลก
ใหมํของหลักฐานทางโบราณคดี ทําให๎พิพิธภัณฑ๑เตาเผาโบราณบ๎านบัวได๎รับความสนใจจากนักศึกษา 
นักเรียน นักทํองเที่ยวทั่วไป รวมทั้งนักธุรกิจที่สนใจเรื่องการอนุรักษ๑มรดกวัฒนธรรม ในปีนี้ อาจารย๑
ป๓ทมา สมิตะสิริ ยังคงดําเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลแมํกา อยําง
ตํอเนื่อง โดยโครงการฯ ให๎ความสําคัญเรื่องการพัฒนาหลุมขุดค๎นทางโบราณคดีที่เตาพํออ๎ุยแตํงและ
กลุํมเตาเก๏ามะเฟือง เพ่ือพัฒนาให๎เป็นพิพิธภัณฑ๑แหลํงโบราณคดีที่มีอาคารจัดแสดงถาวรและมี
กิจกรรมสนับสนุนให๎กิจการพิพิธภัณฑ๑ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลและความ
เคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ๑ ออกเผยแพรํตามสื่อตําง ๆ โดยวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณชัย 
โสภณพนิช ประธานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และคณะ ได๎เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑หลุมขุดค๎น
เตาโบราณบ๎านบัว โดยมีศาสตราจารย๑สายันต๑ ไพรชาญจิตร๑ และอาจารย๑ป๓ทมา สมิตะสิริ เป็นผู๎ให๎
ข๎อมูลความเป็นมาของกิจกรรมโบราณคดีชุมชน การมีสํวนรํวมของชาวบ๎านบัวในการขุดค๎นศึกษา 
ศักยภาพทางวิชาการ คุณคําความสําคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร๑ของแหลํงเตาโบราณ สภาพ
ป๓ญหาเรํงดํวนที่จะต๎องจัดสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ๑ถาวร คลุมหลุมขุดค๎นที่กําลังเสื่อมสภาพ และ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชาวบ๎านในชุมชนบ๎านบัวให๎มีอาชีพผลิตเครื่องถ๎วยชามที่ระลึก ตาม
แบบศิลปะเครื่องถ๎วยสมัยโบราณที่จัดแสดงอยูํในพิพิธภัณฑ๑และมีผลดีตํอการอนุรักษ๑แหลํงโบราณคดี 
เมืองโบราณเวียงบัวและแหลํงเตาอ่ืน ๆ ที่ยังไมํได๎ขุดค๎น ทั้งนี้มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยได๎มอบทุน
สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาโบราณคดีชุมชนบ๎านบัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล๎าน
บาท) สําหรับสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ๑และอนุรักษ๑หลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค๎น การสร๎าง
โรงงานเครื่องป๓้นดินเผาของชุมชน และพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ๑๕๔ 
 2) เครื่องถ้วยพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว 
 จากข๎อมูลและหลักฐานจากการขุดค๎นศึกษาทางโบราณคดีในแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว 
โดยศาสตราจารย๑สายันต๑ ไพรชาญจิตร๑ โครงการโบราณคดีชุมชน คณะสังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ 

                                           
๑๕๔ สายันต๑ ไพรชาญจติร๑, โบราณคดขีองเครื่องถ๎วยไทในล๎านนาแหลํงเตาเมืองนําน บ๎านเตาไหแชํ

เลียงและแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบวั, วารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖): ๙๑-๑๑๘  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ทําให๎ทราบวํามีการผลิตเครื่องถ๎วยชามเนื้อแกรํงชนิดเคลือบคุณภาพดี 
ลวดลายสวยงาม มีความหมายทางคติธรรมความเชื่อในแคว๎นพะเยามาตั้งแตํห๎วงปลายพุทธศตวรรษที่ 
๑๘ ตํอต๎นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งแม๎วําจะเป็นการขุดค๎นศึกษาเพียงสองสามแหํง แตํก็ชํวยให๎เห็น
หลักฐานเชิงประจักษ๑เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมของแคว๎นพะเยาในยุคสร๎างบ๎านแปงเมือง  ใน
รัชสมัยพญางําเมือง (ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๖๐) มีการผลิตเครื่องชามเนื้อแกรํงชนิดเคลือบที่
เมืองเกําเวียงบัว เรียกชื่อวํา “แหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว” ซึ่งเครื่องถ๎วยชามของแหลํงเตาแหํงนี้มีลาย
ลักษณ๑ตกแตํงที่เป็นอัตลักษณ๑เฉพาะตัวไมํเหมือนของแหลํงอ่ืนทั้งบ๎านใกล๎และเมืองไกล มี วิทยาการ
เตาเผาอยูํในกลุํมเดียวกัน แหลํงเตาสันกําแพง แหลํงเตาเมืองนํานบ๎านเตาไหแชํเลียง และแหลํงเตา
สมัยเชลียงที่เมืองศรีสัชนาลัย รํวมสมัยกับห๎วงเวลาที่พญามังรายครองเมืองเชียงรายในลุํมแมํน้ํากก 
และกําลังขยายอํานาจลงไปสร๎างศูนย๑กลางของแคว๎นล๎านนาที่ลุํมแมํน้ําปิง และรํวมสมัยกับห๎วงเวลาที่
พํอขุนรามคําแหงครองแคว๎นสุโขทัยในลุํมแมํน้ํายมตอนลําง 
 ผลการศึกษารูปลักษณะลวดลายตกแตํงบนภาชนะประเภทชาม/จานของแหลํงเตาเผา
พะเยาที่เวียงบัว โดยเฉพาะจากเตาพํออ๎ุยแต๐งและกลุํมเตาเก๏ามะเฟือง ประเภทลายรูปสัตว๑วิเศษหรือ
สัตว๑มงคลประเภทสิงห๑/ราชสีห๑ ม๎า ช๎าง นก ปลา ตรงกลางชาม/จานในรัศมีของดวงอาทิตย๑ สุริ
ยมณฑล จักรวาลมณฑล ลายขวัญ หรือ ลายอนันตวัฏฏะ และลายดวงอาทิตย๑ ที่ไมํเพียงแตํเป็นกลุํม
ลายลักษณ๑ชุดใหมํที่ไมํเคยพบตามแหลํงเตาอ่ืน ๆ มากํอนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน
เทํานั้น แตํยังเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคติธรรมความเชื่อ โลกทัศน๑ ชีวิตทัศน๑ของกลุํมชนชาติตําง ๆ 
รวมทั้งกลุํมชนชาติไท-ลาวที่อาศัยอยูํในภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขงและทางตอนเหนือของประเทศไทยใน
ห๎วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ วํายังนับถือธรรมชาติ ศาสนา ฟูา ดิน ดวงอาทิตย๑ ดวงจันทร๑ ดวงดาว 
นับถือผีบรรพบุรุษ นับถือสัตว๑ ศักดิ์สิทธิ์ ผสมผสานกับคติธรรมในศาสนาพราหมณ๑ พุทธศาสนา 
ศาสนาเต๐า ที่แพรํหลายอยูํในอินเดียและจีน ผลการกําหนดอายุตัวอยํางถํานยืนยันวําเตาแฝดกลุํมเตา
เก๏ามะเฟืองดังกลําว ถูกใช๎ในกิจกรรมการเผาเครื่องถ๎วยชามเคลือบในห๎วงต๎นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซ่ึง
เป็นชํวงเวลาที่กลุํมชนในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง โดยเฉพาะในล๎านนากําลังมีการสร๎างบ๎านแปงเมือง
พัฒนาจากสังคมชนเผําขึ้นไปเป็นเมือง หรือแคว๎นที่มีผู๎ปกครองเป็นกษัตริย๑  
 การศึกษาวิเคราะห๑ความหมายและคุณคําความสําคัญเชิงสัญลักษณ๑ของเครื่องถ๎วย
ประเภทชาม/จานที่มีลวดลายรูปสัตว๑และรูปสัญลักษณ๑ตําง ๆ ที่ผลิตขึ้นในแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว 
จึงให๎ความสนใจตํอคติธรรมความเชื่อของกลุํมชนที่อาศัยอยูํในทวีปเอเชีย ในอินเดีย ในจีน และใน
พ้ืนที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคล๎านนากํอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และรํวมสมัยในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
ลายลักษณ๑บนเครื่องถ๎วยเป็นงานศิลปะที่บํงบอกถึงวิธีคิดพ้ืนฐานในการมองชีวิต โลก และจักรวาล 
แสดงให๎เห็นถึงคติธรรมความเชื่อของศิลปินผู๎ประดิษฐ๑และสร๎างสรรค๑ที่หมายถึงชํางป๓้น ผู๎ออกแบบ 
และผู๎ประดิษฐ๑ลายลักษณ๑ รวมทั้งชี้ให๎เห็นถึงความคาดหวังของผู๎บริโภคเครื่องถ๎วยชามวําต๎ องการ
ความหมายที่เป็นคุณ เป็นมงคล และเป็นอํานาจที่เอ้ือพลังจากลายลักษณ๑และเครื่องถ๎วยใบนั้น ๆ ให๎
เกิดแกํตน และผู๎ที่ตนนําไปทําพิธีอุทิศให๎ทั้งในโลกนี้และโลกอ่ืน เครื่องถ๎วยประเภทชาม/จานเคลือบสี
เขียว สีเขียวแกมเหลืองของแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัวก็ถูกประดิษฐ๑และตกแตํงด๎วยลายลักษณ๑ให๎มี
สัณฐานเป็นรูปธรรมจักรและดวงอาทิตย๑ ซึ่งเป็นสัญญะมงคลในระดับจักรวาล และในชาม/จาน
จํานวนมากมีการตกแตํงเ พ่ิมเติมด๎วยลายลักษณ๑รูปสัตว๑มงคลตําง ได๎แกํ  สิงห๑หรือราชสีห๑                 
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นกสีแดงหรือนกหงส๑ ช๎าง เสือ ม๎า ปลา และลายขวัญ หรืออนันตวัฏฏะที่เป็นสัญญะมงคลระดับ
วัฒนธรรมกลุํมชน ซ๎อนทับลงไปตรงกลางชาม/จานที่เป็นจุดศูนย๑กลางของธรรมจักร หรือสุริยะ
มณฑลที่เป็นมงคลสากลระดับจักรวาล 
 ชาม/จานที่มีลายลักษณ๑ธรรมจักรผสมผสานกับรูปสัตว๑มงคลและลายขวัญ/อนันตวัฏฏะ 
เป็นศิลปะรํวมสมัยที่ปรากฏอยูํบนเครื่องถ๎วยที่ผลิตขึ้นในห๎วงต๎นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ที่กลุํมชนชาวไท-
ลาวกําลังสร๎างบ๎านแปงเมืองตั้งเป็นศูนย๑อํานาจใหมํขึ้นในลุํมน้ําปิง วัง ยม และนํานในภูมิภาคล๎านนา 
ซึ่งผลการศึกษาลายลักษณ๑ตําง ๆ บนเครื่องถ๎วย ชี้ให๎เห็นวําแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัวนําจะเป็นกิจการ
ที่อยูํภายใต๎การควบคุม หรือดําเนินการของเมืองพะเยาในสมัยพญางําเมืองซึ่งเป็นผู๎นํารํวมสมัยกับพํอ
ขุนรามคําแหงแหํงเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยในลุํมแมํน้ํายม และพญามังรายแหํงเมืองเชียงใหมํในลุํม
แมํน้ําปิง และรํวมสมัยกับกิจการของแหลํงเตาเมืองนําน บ๎านเตาไหแจ๎เลียงสมัยพญาผานอง๑๕๕ 
 การสร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนาศิลปะชุมชน ได๎พัฒนามาจากจุดเดํนของทรัพยากร
วัฒนธรรมของท๎องถิ่นและมีความสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่เวียงบัว และสภาพพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยูํในบริเวณใกล๎กับเมืองโบราณ คือ 
เวียงบัว ซึ่งมีอายุหลายร๎อยปีรํวมสมัยพญางําเมือง โดยมีหลักฐานที่ค๎นพบคือเตาเผาภาชนะดินเผา 
เขียนสีเคลือบโบราณ ซึ่งมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว เฉพาะถิ่น มีความหมายลึกซึ้งอันแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญชํานาญการและภูมิป๓ญญาเชิงชําง รวมถึงความเจริญรุํงเรืองทั้งทางจิตวิญญาณ ศิลปะ และ
เศรษฐกิจ 
 การออกแบบประติมากรรม นักวิจัยได๎เลือกลวดลายปลาที่ปรากฏในเครื่องถ๎วยสีเหลือง
แกมเขียว มีลายขวัญหรือลายอนันตวัฏฏะ (หมายถึง สภาวะเวียนวํายตาย เกิดเคลื่อนไหวไหลเลื่อน
เปลี่ยนไปไมํหยุดนิ่งเป็นอนิจจัง) อยูํตรงกลางชาม ล๎อมรอบด๎วยรัศมีหรือมณฑลที่ผนังข๎างชาม 
ลวดลายประดิษฐ๑จากการใช๎ดวงตรากดประทับ รูปลักษณะชุดลายประกอบด๎วย เส๎นขดแบบก๎นหอย
หลายเส๎นหมุนวนคล๎ายกับพายุหมุน คล๎ายกับกระจุกเส๎นขนที่สํวนปลายม๎วนขมวดไปในทิศตําง ๆ 
คล๎ายกับสายน้ําที่ไหลวนมีรูปปลาเวียนวํายในกระแสน้ําวนสองตัว สันนิษฐานวํานําจะดัดแปลงมาจาก
รูปศรีวัตสะ สัญลักษณ๑มงคลรูปปลาคูํผสมผสานคติธรรม ความเชื่อเรื่องขวัญ พัฒนาเป็นลายลักษณ๑
เฉพาะที่มีความหมายถึง จักรวาล โลก และชีวิตที่เวียนวํายตายเกิดเคลื่อนไหวเป็นพลวัตไปไมํสิ้นสุด 
 จากความหมายดังกลําว นักวิจัยได๎นํามาเป็นต๎นแบบแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ประติมากรรมรูปปลาคูํอันเป็นสัญลักษณ๑ของความอุดมสมบูรณ๑มาเป็นต๎นแบบ และให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
ออกแบบประติมากรรมปูนป๓้นรูปปลาคูํกระโจนออกจากกระแสน้ํา มีลวดลายรอบเป็นจักรวาล มี
ธรรมจักรอยูํตรงกลาง มีความสอดคล๎องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลวดลายข๎างลํางออกแบบ
เป็นน้ําเหมือนกระจายพํุงขึ้นรับกับหางปลา เหมือนปลากระโดดขึ้นจากน้ํา ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ
สภาพของพ้ืนที่บริเวณริมสระน้ําภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 
จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําววํา  

                                           
๑๕๕ สายันต๑ ไพรชาญจติร๑, ความหมายลายลักษณ๑บนเครื่องถ๎วยที่ผลิตในห๎วงต๎นพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ของ

แหลํงเตาเมืองนําน บ๎านเตาไหแชํเลียงและแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว, ด ารงวิชาการ ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๑), หน๎า ๙๘-๑๑๓. 



327 
 

 
 “ประติมากรรมปูนปั้นรูปปลาคู่กระโจนออกจาก
กระแสน้้า มีลวดลายรอบเป็นจักรวาล มีธรรมจักรอยู่ตรงกลาง 
มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง 
การออกจากอวิชา เป็นอิสระ หลุดพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่อนันต
ภาวะ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การแสวงหาพุทธิปัญญา เพื่อน้าไป
พัฒนาชีวิต และจิตวิญญาณ เพื่อโลกียสุขที่สุดคือ โลกุตรสุขอัน
เป็นวงกลมคือ ความว่าง๑๕๖ 

 
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่สาธารณะ  
การออกแบบพ้ืนที่เพ่ือให๎เป็นพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา สภาพพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมคือ มีสระน้ํา และปุาไม๎ที่รํมรื่น จึง
นํามาสูํการออกแบบโมเดลพ้ืนที่สาธารณะศิลปะสร๎างสรรค๑ในรูปแบบลานขั้นบันได โดยใช๎ชื่อวํา 
“ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นเวียงบัว” เพ่ือให๎สถานที่ดังกลําว เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่นิสิต และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รวมทั้งคนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอกจะได๎เข๎ามาใช๎ประโยชน๑ในพ้ืนที่ดังกลําว เพ่ือการทํากิจกรรมด๎านพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติวิป๓สสนา งานด๎านวิชาการ การสานเสวนา รวมทั้งเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 

การด าเนินกิจกรรมต่อยอดทางธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
จากการที่บริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได๎อนุมัติเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม

การวิจัยและพัฒนาโบราณคดีชุมชนบ๎านบัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล๎านบาท) สําหรับสร๎าง
อาคารพิพิธภัณฑ๑และอนุรักษ๑หลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค๎น การสร๎างโรงงานเครื่องป๓้นดินเผา
ของชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเครื่องป๓้นดินเผาให๎ชาวบ๎านบัว พัฒนากลุํมเยาวชนสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ๎านล๎านนา รวมทั้งจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีพิพิธภัณฑ๑แหลํงเตา
โบราณบ๎านบัวเป็นศูนย๑กลางของกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมตําง ๆ ดําเนินไปในรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสําเร็จจนได๎รับรางวัลโครงการวิจัยดีเดํนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) แตํในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การดําเนินงานพัฒนาพิพิธภัณฑ๑เตาโบราณเวียงบัวได๎
สะดุดลง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย๑ศึกษาพัฒนาโบราณคดีชุมชน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม
สงเคราะห๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ โดยศาสตราจารย๑สายันต๑ ไพรชาญจิตร๑ ให๎การสนับสนุน
ด๎านวิชาการ และจัดกระบวนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ๑ 
และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยให๎การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาอาชีพการผลิตเครื่องป๓้นดินเผาของ
ชาวบ๎านบัว ทําให๎พิพิธภัณฑ๑เตาโบราณบ๎านบัวเป็นกิจการของชุมชนบ๎านบัว ดําเนินการโดย
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ๑เตาโบราณบ๎านบัว 

                                           
๑๕๖ สัมภาษณ๑, พระป๓ญญาชัย พุทธรกฺขิตะ พุทธสถานดอยภศูิลป์ ตาํบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย, วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  
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จากการสัมภาษณ๑นายพรศักดิ์ เฉพาะธรรม คณะกรรมการพิพิธภัณฑ๑เตาโบราณบ๎านบัว 
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักกลําววํา การผลิตเครื่องป๓้นดินเผาของบ๎านบัวไมํได๎มีการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ เพราะ
คนในชุมชนสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํานา ทําสวน อีกทั้งการผลิตถ๎วยชามแตํละใบ
ต๎องใช๎ความประณีต และเวลานาน เพราะใช๎มือป๓้นครั้งละหนึ่งชิ้นงาน ทําให๎ชิ้นงานมีเสนํห๑ เพราะแตํ
ละชิ้นงาน เป็นงานที่มีเอกลักษณ๑ของเตาเผาโบราณเวียงบัว จึงมีการผลิตเครื่องป๓้ นดินเผาไมํกี่
ครอบครัวเทํานั้น ป๓จจุบันได๎มีการผลิตเครื่องป๓้นดินเผาเฉพาะผู๎ที่ให๎ความสนใจสั่งผลิต ซึ่งเป็นคนจาก
จังหวัดอ่ืนที่ติดตามการดําเนินกิจกรรมของชุมชนจากเพจ “คนเวียงบัว” และสั่งผลิตมาอยํางตํอเนื่อง 
ดังนั้นทางกลุํมได๎มีการวางแผนจัดซื้อแปูนหมุนเครื่องป๓้นดินเผาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให๎สมาชิกกลุํมสามารถ
ผลิตเครื่องป๓้นดินเผาที่บ๎าน โดยไมํต๎องมาทําที่โรงงานเครื่องป๓้นดินเผา ในกรณีที่มีการสั่งผลิตจํานวน
มาก๑๕๗  

จากการสัมภาษณ๑พระป๓ญญาชัย พุทธรฺกขิตะ กลําววํา ศิลปะกับธรรมะคือ สิ่งเดียวกัน
และทุกคนมีอยูํในตัวเอง ขึ้นอยูํกับวําจะใช๎ศิลปะให๎แสดงออกมาได๎ หากมีการปฏิบัติตามหลักของ
พระพุทธเจ๎าคืออิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีการมุํงเน๎นและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเคารพ
ศรัทธาและชอบ ปรับปรุงโดยใช๎ป๓ญญาก็สามารถจะประสบความสําเร็จในชีวิตได๎ ผลิตภัณฑ๑จากเวียง
บัวก็เชํนเดียวกัน มีการใช๎ชํางฝีมือในพ้ืนที่มาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให๎เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสามารถ
ตอบโจทย๑ให๎กับชุมชน หลังจากนั้นควรสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุหรือบุคลากรภายในพ้ืนที่ถํายทอดความรู๎
หรือภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นให๎แกํเด็กและเยาวชนเพ่ือให๎สืบสานตํอยอดตํอไปในภายหน๎า สํงเสริมให๎เกิ ด
การพัฒนาความเป็นตัวตนของตนเอง และสามารถนําไปใสํลงบนชิ้นงานหรือผลงานที่ตนเองสร๎าง
ขึ้นมา จําเป็นต๎องให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักรากเหง๎าของตนเอง และสํงเสริมการพัฒนาตํอยอด อาจจะมี
ความหลากหลายและมีความแข็งแรง มีความดีงามมากขึ้นไปอีกยิ่งกวําต๎นแบบ ๑๕๘  

 
 
การถ่ายทอดความรู้และการก าหนดกฎระเบียบในการดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม 
ปั้นเชิงเทียนสื่อความหมายละลายความคิด 
การบูรณาการงานวิจัยกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรายวิชาพุทธศิลป์ สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา ซึ่งสนับสนุนชุมชนในกิจกรรมด๎านการถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมที่สืบ
เนื่องมาจากการผลิตเครื่องป๓้นดินเผาโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ กิจกรรมป๓้นเชิงเทียนสื่อ
ความหมายละลายความคิด”โครงการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นการป๓้นดินเชิงเทียนรูปสัตว๑โดย
เชื่อมโยงกับปีนักษัตรทางพระพุทธศาสนา กลุํมเปูาหมายได๎แกํ เยาวชน ผู๎สูงอายุ บุคลากรและพระ

                                           
๑๕๗ สัมภาษณ๑, พรศักดิ์ เฉพาะธรรม คณะกรรมการพิพิธภัณฑ๑เตาโบราณบ๎านบัว, วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๓. 
๑๕๘ พระป๓ญญาชัย พุทธรฺกขิตะ พุทธสถานดอยภศูิลป์ ตาํบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย, 

สัมภาษณ๑, วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.  
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นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รวมทั้งเทศบาลตําบลแมํกา เป็น
กิจกรรมที่นํารํองเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ของชุมชนกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  

กิจกรรมดังกลําวจัดขึ้นเพ่ือให๎คนในชุมชนเวียงบัวได๎มาทํากิจกรรมรํวมกันโดยการป๓้นดิน
ให๎มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ๑กับความเชื่อ และความหมายของเชิงเทียนกับเครื่องสักการะใน
พระพุทธศาสนาของชุมชนในล๎านนา เพ่ือกระตุ๎นสร๎างจิตสํานึกให๎คนในชุมชนได๎ตระหนักในทุนทาง
วัฒนธรรมและรากเหง๎าของคนบ๎านบัวที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร๎างความ
เชื่อมั่นให๎กับสมาชิกกลุํมเครื่องป๓้นดินเผาถึงศักยภาพของตนเองในการฟ้ืนฟูและพัฒนาไปสูํอาชีพการ
ป๓้นดินเผา เพ่ือเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน 

นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน๑ ปลัดเทศบาลตําบลแมํกา กลําววํานโยบายในการพัฒนาบ๎าน
บัวของเทศบาลตําบลแมํกา เป็นหน๎าที่ของเทศบาลในการพัฒนาท๎องถิ่นตามบทบาทหน๎าที่ และความ
รับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาลที่คนชุมชนเลือกมาเป็นตัวแทน การพัฒนาบ๎านบัวที่ผํานมา มี
หลายหนํวยงานที่เข๎ามาชํวยกันพัฒนาบ๎านบัว มีเตาเผาโบราณที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ แหลํงประวัติศาสตร๑ 
และแหลํงที่จะสร๎างรายได๎ให๎แกํคนในชุมชน โดยเทศบาลได๎เข๎ามาสนับสนุนในด๎านการทํองเที่ยว การ
ทํากิจกรรมป๓่นจักรยาน การทําสื่อประชาสัมพันธ๑ให๎คนได๎รู๎จัก และเข๎ามาทํองเที่ยวเชํน การ
ประชาสัมพันธ๑ในเว็บไซด๑ และเว็บเพจของเทศบาล ซึ่งการกิจกรรมตําง ๆ ต๎องใช๎ระยะเวลา การมี
สํวนรํวมของประชาชน ในสํวนแผนงานของเทศบาลจะต๎องมีการพัฒนาอาชีพควบคูํไปกับการพัฒนา
คนไปพร๎อม ๆ กันเพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการพัฒนาหมูํบ๎าน เชํน การพัฒนาอาชีพป๓้นดิน 
การศึกษาดูงานการทําเซรามิคที่จังหวัดลําปาง การประสานงานกับทางเทศบาลเมืองเพ่ือจัดหา
สถานที่จําหนํายผลิตภัณฑ๑เครื่องป๓้นดินเผาเวียงบัวบริเวณหน๎ากว๏านพะเยา การผลักดันให๎เกิดการจัด
งานบวงสรวงเตาโบราณเวียงบัวเพ่ือให๎เป็นประเพณีประจําปีของตําบลแมํกา ๑๕๙ 

กลําวโดยสรุป แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานทรัพยากรวัฒนธรรมของเมืองโบราณเวียงบัว โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนรํวมกับ
หนํวยงานตําง ๆ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา มีดังตํอไปนี้  

๑. การพัฒนาธุรกิจชุมชน การผลิตภัณฑ๑เครื่องป๓้นดินเผาเวียงบัว โดยป๓้นเชิงเทียนรูปสัตว๑ 
แก๎วกาแฟ และผลิตภัณฑ๑เครื่องป๓้นดินเผาอ่ืน ๆ มารํวมแสดงและจําหนํายในบริเวณพิพิธภัณฑ๑ และ
ในชํวงที่ชุมชนจัดกิจกรรมตําง ๆ  

๒. การชูจุดเดํนของเมืองโบราณเวียงบัว มาเป็นจุดขาย/การสร๎างอัตลักษณ๑และใสํ
เรื่องราวของเวียงบัว เชํน ทําเสื้อปลาคูํขายวันวาเลนไทน๑ การป๓้นถ๎วยลายปลาคูํขนาดใหญํไว๎หน๎า
ทางเข๎าหมูํบ๎าน  

๓. การจัดกิจกรรมบวงสรวงเตาเผาโบราณเวียงบัวในวันที่ ๒๑ มีนาคมของทุกปี จะสร๎าง
พลังศรัทธาให๎กับคนในชุมชน ไมํต๎องพ่ึงภายนอก  

๔. การผลักดันให๎เกิดการจัดงานบวงสรวงเตาโบราณเวียงบัวเพ่ือให๎เป็นประเพณีประจําปี
ของตําบลแมํกา และของจังหวัดพะเยา  

                                           
๑๕๙ สัมภาษณ๑, สันติ ปทุมเทศวิพัฒน๑ ปลัดเทศบาลตาํบลแมํกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันท่ี ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓. 
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๕. ปรับปรุงปูายหน๎าพิพิธภัณฑ๑เตาโบราณเวียงบัว เพราะตัวอักษรล๎านนาเขียนผิด และ
บางตัวหลุดรํวง โดยได๎ประสานกับเทศบาลตําบลแมํกาที่มีแผนการปรับปรุงปูายพิพิธภัณฑ๑ 

๖. การพัฒนาข๎อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ประเด็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เครื่องป๓้นดินเผาเวียงบัว ในด๎านตําง ๆ รํวมกับวิทยาลัยสงฆ๑นครลําปาง เพราะ
เป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาด๎านเทคนิคการผลิตเซรามิค มีศูนย๑วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑ (ศูนย๑เซรามิค) จังหวัดลําปาง กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนา
กลุํมวิสาหกิจชุมชนของบ๎านบัวในอนาคต  

การดูแลและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ คณะนักวิจัยได๎จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตพะเยา
เพ่ือวางแนวปฏิบัติในการดูแลรักษา และพัฒนาพื้นที่สาธารณะศิลปะสร๎างสรรค๑ “ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถิ่นเวียงบัว” ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่สัปปายะ เพ่ือให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการเป็นเจ๎าของ พัฒนาและดูแล
รักษาสถานที่แหํงนี้เพ่ือให๎เป็นพ้ืนที่สาธารณะและศูนย๑เรียนรู๎ด๎านศิลปะสร๎างสรรค๑อีกแหํงหนึ่งของ
จังหวัดพะเยา โดยสํานักงานวิทยาเขตพะเยา มีบทบาทหลักในการดูแลรักษา และพัฒนาพ้ืนที่ มี
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

๑. การจัดการ และการปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบของพ้ืนที่ “ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นเวียง
บัว” เพ่ือให๎พ้ืนที่มีความโปรํงโลํง มีความสะดวก และความปลอดภัยในการเข๎าไปใช๎ประโยชน๑  

๒. การกําหนดกฎระเบียบในการใช๎ประโยชน๑ในพ้ืนที่ เพ่ือให๎เกิดการดูแลรักษาพ้ืนที่ การ
ทําความสะอาดเป็นประจําอยูํเสมอ โดยจัดทําปูายไว๎ตรงทางเข๎าไปยังลานธรรม  

๓. นิสิตและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เข๎าไปใช๎ประโยชน๑ในพ้ืนที่ดังกลําวทุกครั้ง 
จะต๎องทําความสะอาด เก็บขยะและเศษวัสดุตําง ๆ ที่นําเข๎าไป และออกมาทิ้งภายนอก โดยในบริเวณ
ดังกลําวจะไมํมีการตั้งถังขยะไว๎ 

๔. ทําความสะอาดประติมากรรม การป๓ดกวาด การตัดหญ๎า และตัดกิ่งไม๎ในพ้ืนที่สัปดาห๑
ละหนึ่งครั้ง 

๕. ห๎ามรถยนต๑และจักรยานยนต๑ทุกชนิดเข๎าไปในบริเวณดังกลําว โดยไมํได๎รับอนุญาต 
๖. ห๎ามทําการขีดเขียน ทุบทําลายประติมากรรม และพ้ืนที่บริเวณลานปูนขั้นบันได  
๗. กลุํม องค๑กรภายนอกที่จะเข๎ามาใช๎ประโยชน๑ จะต๎องทําหนังสือขอใช๎พ้ืนที่ และตรวจ

ตรา ดูแลความสะอาดภายหลังออกจากพ้ืนที่  
ทั้งนี้ วิทยาเขตพะเยาได๎กําหนดเแผนในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะในอนาคต เชํน การ

สร๎างทําน้ํา และศาลายื่นไปในสระน้ํา เพ่ือเป็นสถานที่พักผํอน และทํากิจกรรมของนิสิตและบุคลากร 
การวาดภาพสามมิติบริเวณโดยรอบลานปูนขั้นบันได  
  

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ในพื้นที่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน 

ในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา ได๎สอบถามสําหรับ
นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวในพ้ืนที่ แมํฮํองสอน เชียงใหมํ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพรํ 
พะเยา นําน โดยศึกษาด๎านข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม การศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของ
นักทํองเที่ยวที่เดินทางทํองเที่ยวทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ด๎านป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวใน
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ทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ความต๎องการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวในทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ตลอดจน
ข๎อเสนอแนะในการพัฒนา มีวิธีการดําเนินงาน ดังตํอไปนี้  
 

ระบุให๎  0  หมายถึง  ไมํพบความต๎องการทํองเที่ยว 
1  หมายถึง  ความต๎องการทํองเที่ยวน๎อย 
2  หมายถึง  ความต๎องการทํองเที่ยวปานกลาง 
3  หมายถึง  ความต๎องการทํองเที่ยวมาก 
4  หมายถึง  ความต๎องการทํองเที่ยวมากท่ีสุด 

ทั้งนี้ ได๎มีเกณฑ๑การแปลผล โดยการแบํงระดับการประเมินคํา 5 ระดับ สามารถนํามา
วิเคราะห๑ด๎วยการกําหนดอันตรภาคชั้น  
อันตรภาคชั้น (class Interval) = พิสัย (range) 
  จํานวนชั้น 
 = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
              จํานวนชั้น 
 = 4 – 0 
            5 
 = 0.80 
 

ดังนั้น จึงกําหนดระดับของการแปลผลเป็น 5 ระดับ แตํละระดับมีคําคะแนนแตกตํางกัน 
0.80 คะแนน ดังนี้ 

0.00 – 0.80 หมายถึง ไมํพบความต๎องการทํองเที่ยว 
0.81 – 1.60 หมายถึง   ความต๎องการทํองเที่ยวน๎อย 
1.61 – 2.40 หมายถึง  ความต๎องการทํองเที่ยวปานกลาง 
2.41 – 3.20 หมายถึง  ความต๎องการทํองเที่ยวน๎อยมาก  
3.21 – 4.00 หมายถึง  ความต๎องการทํองเที่ยวมากที่สุด 

 
ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการการศึกษาได๎ ดังนี้  ผลการศึกษาด๎านข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ

แบบสอบถามในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนาได๎นําเสนอข๎อมูลใน
รูปแบบคําร๎อยละ ดังแผนภูมิตํอไปนี้ 
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ด้านเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านเพศของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยว
เชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 
53 สํวนเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 47 ตามลําดับ 
 
ด้านอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านอายุของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยว

เชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีชํวงอายุระหวําง 16 -30 ปี 
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มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 54 รองลองมา คือ ชํวงอายุ 31-45 ปี ร๎อยละ 21 อายุ 46 ปี ขึ้นไป ร๎อย
ละ 15 และ อายุน๎อยกวํา 15 ปี มีจํานวนน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 10 ตามลําดับ 
 
ด้านสถานภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพสมรสมาก
ที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 52 รองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร๎อยละ 40 สถานะภาพหม๎าย คิดเป็น
ร๎อยละ 6 และ สถานะภาพอยํางร๎าง พบวํามีจํานวนน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 2 ตามลําดับ 
 
ระดับการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนาเส๎นทาง
การทํองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับการศึกษา
อยูํที่ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 63 รองลงมา คือ อนุปริญญา คิดเป็นร๎อยละ 19 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวํา คิดเป็นร๎อยละ 14 และ สูงกวําปริญญาตรี มีจํานวนน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 
4 ตามลําดับ 
 
อาชีพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านอาชีพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยว
เชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพนักศึกษามาก
ที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 26 รองลงมา คือ พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร๎อยละ 21 รับจ๎างอิสระ คิดเป็น
ร๎อยละ 19 ธุรกิจสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 16 รับราชการ คิดเป็นร๎อยละ 14 และเกษียณอายุ มี
จํานวนน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 4 ตามลําดับ 
 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนา
เส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีชํวง
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํที่ 15,000-30,000 บาท ตํอเดือน มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 45 รองลงมา 
คือ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา 15,000 คิดเป็นร๎อยละ 28 ชํวงรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001-
40,000 คิดเป็นร๎อยละ 17 และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมากกวํา 40,001 มีจํานวนน๎อยทีสุด คิดเป็น
ร๎อยละ 10 ตามลําดับ 
 
ภูมิล าเนา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านภูมิลําเนาของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุํมจังหวัดล๎านนา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีภูมิลําเนาอยูํ
ภาคเหนือมากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 68 รองลงมา คือ ภาคกลาง คิดเป็นร๎อยละ 14 ภาคอีสาน 
คิดเป็นร๎อยละ 11 และภาคใต๎ คิดเป็นร๎อยละ 7 ตามลําดับ 
 

รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว 
ผลจากการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพ่ือ

พักผํอนมากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 32.75 รองลงมาคือ เพ่ือเยี่ยมญาติ/เพ่ือน คิดเป็นร๎อยละ 
25.75 และเดินทางเพ่ือติดตํอประสานงานในสํวนของธุรกิจสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 17.25 
ตามลําดับ สํวนวัตถุประสงค๑ด๎านการศึกษา/ทัศนะศึกษาและการประชุมสัมมนา พบวํามีจํานวนน๎อย
ที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 17.00 และ 7.25 ตามลําดับ ทั้งนี้เปูฯที่สังเกตวําในพ้ืนที่ภาคเหนือนั้นมี
แหลํงทํองเที่ยวทางด๎านธรรมชาติเป็นจํานวนมาก และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทําให๎
นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวสํวนมากนั้นเลือกที่จะเดินทางทํองเที่ยวเพ่ือการพักผํอนหยํอนใจ  
โดยผู๎ตอบแบบสอบถามใช๎ระยะเวลาในการเดินทางทํองเที่ยวเฉลี่ยที่ 2 วัน มากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อย
ละ 41.25 รองลงมาคือ 3 วันขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 31.25 และ 1 วัน คิดเป็นร๎อยละ 27.50 
ตามลําดับ ทั้งนี้การเดินทางทํองเที่ยวนั้นผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเลือกเดินทางทํองเที่ยวในวัน
เสาร๑อาทิตย๑มากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 42.25 รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ๑/เทศกาล คิดเป็น



336 
 

ร๎อยละ 31.00 และวันธรรมดา มีจํานวนน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 26.75 ตามลําดับ สําหรับชํวง
เดือนที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกเดินทางมาทํองเที่ยวมากที่สุดนั้น พบวํา ชํวงเดือนพฤศจิกายน -
กุมภาพันธ๑ มีจํานวนมากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 42.00 รองลงมาคือ ชํวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
คิดเป็นร๎อยละ 32.00 ชํวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ๑ คิดเป็นร๎อยละ 23.75 และชํวงเดือนที่ไมํ
แนํนอน คิดเป็นร๎อยละ 2.25 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแล๎วพบวําชํวงเดือนที่ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํเลือกเดินทางมาทํองเที่ยวนั้น จะอยูํในชํวงฤดูหนาว โดยนับวําเป็นชํวงฤดูทํองเที่ยวของภาคเหนือ
อีกด๎วย 
 
ตารางท่ี ๔.๖: รูปแบบและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เดินทางทํองเที่ยว 

 
รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
พักผํอน 131.00 32.75 
เยี่ยมญาติ/เพ่ือน 103.00 25.75 
การศึกษา/ทัศนะศึกษา 68.00 17.00 
ประชุมสัมมนา 29.00 7.25 
ธุรกิจสํวนตัว 69.00 17.25 
อ่ืนๆ (ระบุ) 0.00 0.00 

รวม 400.00 100.00 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว 
1 วัน 110.00 27.50 
2 วัน 165.00 41.25 
3 วันขึ้นไป 125.00 31.25 

รวม 400.00 100.00 
ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
วันธรรมดา 107.00 26.75 
วันเสาร๑-อาทิตย๑ 169.00 42.25 
วันหยุดนักขัตฤกษ๑/เทศกาล 124.00 31.00 
อ่ืน ๆ (ระบุ) 0.00 0.00 

รวม 400.00 100.00 
ช่วงเดือนที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
มีนาคม-มิถุนายน    128.00 32.00 
กรกฎาคม-ตุลาคม 95.00 23.75 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ๑ 168.00 42.00 
ไมํแนํนอน 9.00 2.25 
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รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
รวม 400.00 100.00 

 
นอกจากนี้ยังพบวํารูปแบบของพาหนะที่ใช๎ในการเดินทางมากที่สุดของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

คือ การเดินทางโดยรถสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 53.50 รองลงมาคือ การเดินทางโดยรถตู๎ คิดเปูฯร๎อย
ละ 23.75 โดยรถโดยสาร คิดเป็นร๎อยละ 18.50 ตามลําดับ โดยจํานวนผู๎ที่รํวมเดินทางทํองเที่ยว มี
จํานวน 3 คน มากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 62.00 ทั้งนี้ ผู๎ที่มีสํวนรํวมในการตัดสินใจเดินทาง
ทํองเที่ยวนั้น พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎รับการแนะนําจาก เพ่ือน มากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 
42.50 รองลงมาคือ ตัดสินใจเดินทางเอง คิดเป็นร๎อยละ 28.00 และ ครอบครัวมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ คิดเป็นร๎อยละ 27.25 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เลือก
เดินทางกับกลุํมเพ่ือนมากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 42.00 รองลงมา คือ เดินทางด๎วยตนเองคนเดียว 
คิดเป็นร๎อยละ 31.75 และ เดินทางพร๎อมกับครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร๎อยละ 26.25 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๗: รูปแบบและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เดินทางทํองเที่ยว 
 

รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
รถสํวนตัว 214.00 53.50 
รถโดยสาร 74.00 18.50 
เครื่องบิน 17.00 4.25 
รถตู ๎ 95.00 23.75 
อ่ืนๆ (ระบุ) 0 0.00 

รวม 400.00 100.00 
จ านวนผู้ที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
3 คน 248.00 62.00 
4 คน 74.00 18.50 
5 คนข้ึนไป 78.00 19.50 

รวม 400.00 100.00 
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว 
ตัดสินใจเอง 112.00 28.00 
ครอบครัว 109.00 27.25 
เพ่ือน 170.00 42.50 
หนํวยงาน/สถาบัน/องค๑กร 9.00 2.25 
อ่ืนๆ (ระบุ)  0 0.00 

รวม 400.00 100.00 
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รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
เลือกเดินทางท่องเที่ยวกับใครมากที่สุด 
ด๎วยตนเองคนเดียว 127.00 31.75 
ครอบครัว/ญาติ 105.00 26.25 
กลุํมเพ่ือน 168.00 42.00 
อ่ืนๆ (ระบุ) 0.00 0.00 

รวม 400.00 100.00 
 

ผลการศึกษารูปแบบของประเภทที่พัก พบวํา สํวนใหญํนิยมพักผํอนในโรงแรมมากที่สุด โดย
คิดเป็นร๎อยละ 49.50 รองลงมา คือ พักรีสอร๑ท คิดเป็นร๎อยละ 21.00 และพักเกสเฮาท๑ คิดเป็น
ร๎อยละ 12.25 ตามลําดับ ในสํวนที่พักรูปแบบโฮมสเตย๑และบ๎านพักสํวนตัว/บ๎านญาติ/บ๎านเพ่ือน มี
จํานวนน๎อยที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 11.00 และ 6.25 ตามลําดับ ทั้งนี้ราคาห๎องพักที่ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสามารถจํายได๎ โดยสํวนมากนั้นพบวํา มีราคาตํอห๎องที่ 1,500 บาท มากที่สุด คิดเป็น
ร๎อยละ 57.50 รองลงมา คือ ราคา 1,501-3,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 32.25 และ 3,001 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 10.25 ตามลําดับ สํวนอาหารที่ชื่นชอบมากที่สุดนั้น พบวํา อาหารพ้ืนเมืองที่
ขึ้นชื่อของท๎องถิ่นจะได๎รับความนิยมมากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 50.25 รองลงมา คือ อาหารที่มี
บริการในโรงแรม-ที่พัก คิดเป็นร๎อยละ 26.00 และอาหารแบบ fast food คิดเป็นร๎อยละ 15.25 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๘: รูปแบบและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เดินทางทํองเที่ยว 
 

รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของท่ีพัก 
โรงแรม 198.00 49.50 
รีสอร๑ท 84.00 21.00 
เกสเฮาท๑ 49.00 12.25 
บ๎านพักสํวนตัว/บ๎านญาติ/บ๎านเพ่ือน 25.00 6.25 
โฮมสเตย๑ 44.00 11.00 
อ่ืนๆ(ระบุ). 0.00 0.00 

รวม 400.00 100.00 
ราคาห้องพัก 
ต่ํากวํา 1,500 บาท 230.00 57.50 
1,501-3,000 บาท 129.00 32.25 
3,001 บาทข้ึนไป 41.00 10.25 

รวม 400.00 100.00 
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รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
รูปแบบอาหารที่ชอบมากที่สุด 
อาหารที่มีบริการในโรงแรม-ที่พัก 104.00 26.00 
อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของท๎องถิ่น 201.00 50.25 
อาหารแบบ fast food 61.00 15.25 
อาหารแบบตามสั่ง 34.00 8.50 
อ่ืนๆ (ระบุ) 0.00 0.00 

รวม 400.00 100.00 
 

การวางแผนจัดโปรแกรมทํองเที่ยว พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมากจัดรายการตาม
คําแนะนําของผู๎ที่เคยเดินทางมาทํองเที่ยว คิดเป็นร๎อยละ 41.25 รองลงมา คือ จัดรายการเดินทาง
ตามคูํมือ/หนังสือ/วารสารการทํองเที่ยวที่ให๎คําแนะนํา คิดเป็นร๎อยละ 33.25 และจัดรายการ
เดินทางทั้งหมดด๎วยตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 25.50 ตามลําดับ โดยจังหวัดที่เดินทางทํองเที่ยวมากที่สุด 
ได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ คิดเป็นร๎อยละ 23.50 จังหวัดเชียงราย คิดเป็นร๎อยละ 16.00 และจังหวัด
ลําปาง คิดเป็นร๎อยละ 15.25 ตามลําดับ สําหรับลักษณะของแหลํงทํองเที่ยวหรือกิจกรรมทํองเที่ยว
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํนิยมทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวแหลํงธรรมชาติมากที่สุด โดยคิดเป็น
ร๎อยละ 41.25 รองลงมา คือ ทํองเที่ยวแหลํงวัฒนธรรม คิดเป็นร๎อยละ 31.75 และ ทํองเที่ยวตาม
ความสนใจ คิดเป็นร๎อยละ 27.00 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสํวนของข๎อมูลเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ หาข๎อมูลเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวจาก อินเตอร๑เน็ต มากที่สุด คิด
เป็นร๎อยละ 32.20 รองลงมา คือ ข๎อมูลจากญาติพ่ีน๎อง/ครอบครัว/คนรู๎จัก คิดเป็นร๎อยละ 21.26 
และแผํนพับ/ใบปลิว คิดเป็นร๎อยละ 18.49 ตามลําดับ ซึ่งในการเดินทางทํองเที่ยวแตํละครั้งนั้น
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อของฝาก ของที่ระลึก มากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 37.41 
รองลงมา คือ อาหาร เครื่องดื่ม คิดเป็นร๎อยละ 33.39 และสินค๎าหัตถกรรมจากชุมชน คิดเป็นร๎อย
ละ 29.20 ตามลําดับ นอกจากนี้กิจกรรมที่เป็นที่นิยมนั้นยังพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามใช๎บริการ
ระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวในสํวนของนวดแผนโบราณ/สปา มากที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 24.08 
รองลงมาคือ ร๎านอาหาร คิดเป็นร๎อยละ 23.95 และ รถเชํา คิดเป็นร๎อยละ 19.11 สํวนธุรกิจ
บันเทิงและบริการนําเที่ยว มีจํานวนน๎อยที่สุด โดยคิดเป็นร๎อยละ 18.98 และ 13.87 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.๙: ผลการศึกษาด๎านรูปแบบและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เดินทางทํองเที่ยว 
 

รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
การวางแผนจัดโปรแกรมท่องเที่ยว 
จัดรายการเดินทางทั้งหมดด๎วยตนเอง 102.00 25.50 
จัดรายการตามคําแนะนําของผู๎ที่เคยเดินทางมาทํองเที่ยว 165.00 41.25 
จัดรายการเดินทางตามคูํมือ/หนังสือ/วารสารการทํองเที่ยวที่ให๎
คําแนะนํา 133.00 33.25 



340 
 

รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ (ระบุ) 0.00 0.00 

รวม 400.00 100.00 
จังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยว 
เชียงใหมํ 94.00 23.50 
เชียงราย 64.00 16.00 
แพรํ 42.00 10.50 
นําน 44.00 11.00 
ลําปาง 61.00 15.25 
ลําพูน 31.00 7.75 
พะเยา 27.00 6.75 
แมํฮํองสอน 37.00 9.25 

รวม 400.00 100.00 
ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยว 
ทํองเที่ยวแหลํงธรรมชาติ 165.00 41.25 
ทํองเที่ยวแหลํงวัฒนธรรม 127.00 31.75 
ทํองเที่ยวตามความสนใจ 108.00 27.00 

รวม 400.00 100.00 
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
พนักงานของบริษัทนําเที่ยวแนะนํา 91.00 11.45 
แผํนพับ/ใบปลิว 147.00 18.49 
อินเตอร๑เน็ต 256.00 32.20 
ญาติพ่ีน๎อง/ครอบครัว/คนรู๎จัก 169.00 21.26 
สื่อสาธารณะ วิทยุ โทรทัศน๑ ฯลฯ 132.00 16.60 
อ่ืน ๆ (ระบุ) 0.00 0.00 

รวม 795.00 100.00 
สินค้าที่เลือกซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ของฝาก ของที่ระลึก 214.00 37.41 
อาหาร เครื่องดื่ม 191.00 33.39 
สินค๎าหัตถกรรมจากชุมชน 167.00 29.20 
อ่ืน ๆ (ระบุ) 0.00 0.00 

รวม 572.00 100.00 
การใช้บริการระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
นวดแผนโบราณ/สปา    184.00 24.08 
รถเชํา 146.00 19.11 
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รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
บริการนําเที่ยว 106.00 13.87 
ธุรกิจบันเทิง 145.00 18.98 
ร๎านอาหาร 183.00 23.95 

รวม 764.00 100.00 
 

ในการศึกษาด๎านป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงศิลปะในพ้ืนที่ (แมํฮํองสอน 
เชียงใหมํ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพรํ พะเยา นําน) พบภาพรวมในแตํละด๎าน ดังนี้  
 

 
 
ตารางที่ ๔.๑๐: แสดงผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 

 
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

(Attraction) 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ๑อยูํล๎อมรอบ 

3.53 0.56 มากที่สุด 

2. แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะมีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑โบราณสถานและศาสนา 

3.16 0.74 มาก 

3. แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะมีคุณคําทาง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นประเพณีและมีกิจกรรม
เกิดข้ึน 

3.24 0.65 มากที่สุด 

4. แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะที่มีทัศนียภาพ
สวยงามและสะอาด 

3.43 0.82 มากที่สุด 
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5. แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะมีคุณคําทางจิตใจ 3.01 0.93 มาก 
6. แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะเป็นจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือพักผํอนหยํอนใจ หลีกหนีความ
วุํนวาย 

2.87 0.45 มาก 

รวม 3.21 0.69 มาก 
 
ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ภาพรวมของป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ด๎านสิ่ง

ดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว (Attraction) อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.21 โดยพบวํา 
แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะที่มีทัศนียภาพสวยงามและสะอาด อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.43 รองลงมา ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะมีคุณคําทางศิลปวัฒนธรรมเป็นประเพณีและมี
กิจกรรมเกิดขึ้น อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.24 แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะมีธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ๑อยูํล๎อมรอบ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.53 แหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปะมี
คุณคําทางประวัติศาสตร๑โบราณสถานและศาสนา อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.16 แหลํง
ทํองเที่ยวเชิงศิลปะมีคุณคําทางจิตใจ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.01 และแหลํงทํองเที่ยวเชิง
ศิลปะเป็นจุดหมายปลายทางเพ่ือพักผํอนหยํอนใจ หลีกหนีความวุํนวาย อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 2.87 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ ๔.๑๑: ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Amenities) 

 
ด้ า น สิ่ ง อ า น วยค วามสะดวกทา งกา ร
ท่องเที่ยว(Amenities) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การบริการห๎องน้ําในแหลํงทํองเที่ยว 3.04 0.43 มาก 
2. ที่จอดรถมีความเพียงพอตํอความต๎องการ 3.16 0.68 มาก 
3. ชํองทางในการสื่อสาร เชํน Wifi โทรศัทท๑ 
สาธารณะ 

2.91 0.72 มาก 

4. ร๎านสะดวกซ้ือ 3.13 0.82 มาก 
5. ร๎านจําหนํายของที่ระลึก ของฝาก 3.49 0.53 มากที่สุด 
6. จุดบริการนักทํองเที่ยวและการให๎ข๎อมูล 3.21 0.81 มากที่สุด 
7. ที่พักมีหลากหลายประเภท เชํน โรงแรม รี
สอร๑ท โฮมสเตย๑ เกสต๑เฮาส๑ เป็นต๎น 

4.45 0.58 มากที่สุด 

รวม 3.34 0.65 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ภาพรวมของป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ด๎านสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการทํองเที่ยว (Amenities) อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.34 
โดยพบวํา ที่พักมีหลากหลายประเภท เชํน โรงแรม รีสอร๑ท โฮมสเตย๑ เกสต๑เฮาส๑ เป็นต๎น อยูํในระดับ
มากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.45 รองลงมา ได๎แกํ ร๎านจําหนํายของที่ระลึก ของฝาก อยูํในระดับมาก
ที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.49 จุดบริการนักทํองเที่ยวและการให๎ข๎อมูล อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.21 ที่จอดรถมีความเพียงพอตํอความต๎องการ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.16 การ
บริการห๎องน้ําในแหลํงทํองเที่ยว อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.04 และ ชํองทางในการสื่อสาร 
เชํน Wifi โทรศัทท๑ สาธารณะ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.91 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่๔.๑๒: ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 

 
ด้ า น ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
(Accessibilities) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. แหลํงทํองเที่ยวมีที่ตั้งเหมาะสมในการ
เดินทางและสะดวกในการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยว 

3.08 0.45 มาก 

2. สภาพถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับ
ยานพาหนะของนักทํองเที่ยวได๎หลายรูปแบบ 

3.17 0.79 มาก 

3. จํานวนปูายบอกทางท่ีสื่อความหมายได๎
ชัดเจนและเข๎าใจงําย 

3.15 0.63 มาก 

4. มีรถประจําทางให๎บริการอยํางสม่ําเสมอ 3.09 0.93 มาก 
5. ความปลอดภัยในการเดินทางเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยว 

3.48 0.72 มากที่สุด 

รวม 3.19 0.70 มาก 
 
ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ภาพรวมของป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ด๎าน

การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibilities) อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.19 โดยพบวํา 
ความปลอดภัยในการเดินทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.48 
รองลงมา ได๎แกํ สภาพถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับยานพาหนะของนักทํองเที่ยวได๎หลายรูปแบบ 
อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.17 จํานวนปูายบอกทางที่สื่อความหมายได๎ชัดเจนและเข๎าใจงําย 
อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.15 มีรถประจําทางให๎บริการอยํางสม่ําเสมอ อยูํในระดับมาก มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.09 และแหลํงทํองเที่ยวมีที่ตั้งเหมาะสมในการเดินทางและสะดวกในการเข๎าถึง
แหลํงทํองเที่ยว อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.08 ตามลําดับ 
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ตารางที่ ๔.๑๓: ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ด้านกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว (Activities) 

 
ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว(Activities) ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมการทํองเที่ยวนําสนใจ 3.26 0.34 มากที่สุด 
2. ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ทํองเที่ยว 

3.67 0.68 มากที่สุด 

3. การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนกับ
นักทํองเที่ยว 

3.42 0.84 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมและความปลอดภัยของ
กิจกรรมการทํองเที่ยว 

3.60 0.81 มากที่สุด 

5. ประสบการณ๑ของนักทํองเที่ยวที่ได๎จาก
กิจกรรมการทํองเที่ยว 

3.38 0.93 มากที่สุด 

รวม 3.47 0.72 มากที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ภาพรวมของป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ด๎าน
กิจกรรมทางการทํองเที่ยว (Activities) อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.47 โดยพบวํา ความ
หลากหลายของกิจกรรมการทํองเที่ยว อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.67 รองลงมา ได๎แกํ 
ความเหมาะสมและความปลอดภัยของกิจกรรมการทํองเที่ยว อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.60 การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนกับนักทํองเที่ยว อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.42 
ประสบการณ๑ของนักทํองเที่ยวที่ได๎จากกิจกรรมการทํองเที่ยว อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.38 และ กิจกรรมการทํองเที่ยวนําสนใจ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.26 ตามลําดับ 
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ตารางที่ ๔.๑๔: ผลการศึกษาด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ด้านการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว (Administration) 
 
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว
(Administration) 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. มีศูนย๑การบริการทํองเที่ยว 2.92 0.67 มาก 
2. มีสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยว 
ได๎แกํ ตู๎ ATM ไปรษณีย๑ โรงพยาบาล เป็นต๎น 3.01 0.85 มาก 
3. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการวางแผนและ
สํงเสริมเพ่ือพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 2.86 0.73 มาก 
4. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการจัดระบบการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยวให๎มีประสิทธิภาพ 2.97 0.57 มาก 

รวม 2.94 0.70 มาก 
 
ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ภาพรวมของป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ด๎าน

การบริหารจัดการทํองเที่ยว (Administration) อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.94 โดยพบวํา 
สิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยว ได๎แกํ ตู๎ ATM ไปรษณีย๑ โรงพยาบาล เป็นต๎น อยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.01 รองลงมาได๎แกํ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการจัดระบบการจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวให๎มีประสิทธิภาพ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.97 มีศูนย๑การบริการทํองเที่ยว อยูํ
ในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.92 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการวางแผนและสํงเสริมเพ่ือพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.86 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๔.๑๕: ผลผลการศึกษาด้านความต้องการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 

 
ความต้องการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

ศิลปะ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ศึกษา/เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ของแหลํง
ทํองเที่ยว 

3.39 0.34 มากที่สุด 

2. ศึกษา/เรียนรู๎/ชมงานฝีมือและงานศิลปะ 2.95 0.73 มาก 
3. ชมพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ๑
ชุมชน 

3.26 0.62 มากที่สุด 

4. ถํายภาพ 3.60 0.59 มากที่สุด 
5. เข๎ารํวมกิจกรรมประเพณี-วัฒนธรรมกับ
ชุมชนท๎องถิ่น 

3.41 0.92 มากที่สุด 

6. พักผํอนตามอัธยาศัยภายในพื้นที่ 3.83 0.73 มากที่สุด 
รวม 3.41 0.65 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ภาพรวมของป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงศิลปะ ด๎าน
ความต๎องการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงศิลปะ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.41 โดย
พบวํา การพักผํอนตามอัธยาศัยภายในพ้ืนที่ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.83 รองลงมา 
ได๎แกํ ถํายภาพ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.60 เข๎ารํวมกิจกรรมประเพณี-วัฒนธรรมกับ
ชุมชนท๎องถิ่น อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.41 ศึกษา/เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ของแหลํง
ทํองเที่ยว อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.39 การเข๎าชมพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ๑
ชุมชน อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.26 และการศึกษา/เรียนรู๎/ชมงานฝีมือและงานศิลปะ 
อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.95 ตามลําดับ 
 
๔.๓. พัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 จากการสํารวจและรวบรวมข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวที่นําทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร๎างสรรค๑เป็น
แหลํงทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ได๎พบศักยภาพของพ้ืนที่ที่สามารถนํามาสูํ
การสร๎างเส๎นทางการทํองเที่ยวได๎ ประกอบด๎วยจังหวัด เชียงใหมํ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพรํ นําน 
พะเยา แมํฮํองสอน ซึ่งมีความโดดเดํนทางด๎านสํงเสริมการเรียนรู๎ การอนุรักษ๑ และการสร๎างสรรค๑
ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุํมจังหวัดล๎านนา เป็นพ้ืนที่พัฒนาและสร๎างสรรค๑ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ใน
ล๎านนา พ้ืนที่พัฒนาสินค๎าศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ในล๎านนา ทั้งนี้ จากการสํารวจพ้ืนที่และการนําหลัก
แนวทางการวางแผนการจัดรายการนําเที่ยว ทําให๎สามารถสร๎างรูปแบบเส๎นทางการทํองเที่ยวศิลปะ
เชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา จํานวน 16 รายการนําเที่ยว ใน 8 พ้ืนที่  
 ในขั้นตอนการศึกษาวิธีการดําเนินงานการจัดการการวางแผนการจัดรายการนําเที่ยว ได๎
พิจารณาถึง การวางแผน ซึ่งถือเป็น กระบวนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติให๎บรรลุผลได๎ในอนาคตอยํางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน๑สูงสุด การกําหนดความหมายของคําวํา “การวางแผน” นั้น ได๎ครอบคลุม
ถึงการคาดการณ๑เหตุการณ๑ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง การกําหนดกิจกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุํงหวังผลแหํงกิจกรรมให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ ทั้งนี้ การได๎มีการ
วางแผน จะกํอให๎เกิดประโยชน๑มากมาย คือ เป็นการเตรียมการเพ่ือจองสถานประกอบการตําง ๆ ให๎
พร๎อม เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะไมํได๎ห๎องพัก ไมํได๎ร๎านอาหาร ไมํได๎เข๎าชม ไมํได๎รถ ไมํได๎เที่ยวบินที่ถูกใจ 
ฯลฯ โดยเฉพาะอยํางยิ่งชํวงเทศกาลทํองเที่ยว เป็นการจัดเตรียมการเพ่ืออํานวยความสะดวกสามารถ
ประมาณการคําใช๎จํายได๎ถูกต๎องชัดเจนใกล๎ความเป็นจริง 
 การจัดนําเที่ยวโดยทั่วไปสามารถจําแนกได๎เป็น 2 ลักษณะใหญํๆ คือ จัดนําเที่ยวตาม
ความต๎องการของนักทํองเที่ยวและการจัดตามรายการนําเที่ยวที่ได๎เตรียมไว๎  โดยการจัดนําเที่ยวตาม
ความต๎องการของนักทํองเที่ยว จะเป็นการดําเนินงานวางแผนให๎สนองตอบตรงความต๎องการของกลุํม
นักทํองเที่ยว จัดให๎มีกิจกรรมสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของกลุํมนักทํองเที่ยว และการจัดนําเที่ยว
ตามรายการนําเที่ยวที่เตรียมไว๎ คือ การจัดนําเที่ยวที่บริษัทนําเที่ยวเป็นผู๎กําหนดรายการนําเที่ยว
ทั้งหมดเป็นแบบเหมาจําย (Package Tour) โดยมีกําหนดวันเวลาเดินทาง มีการจัดเตรียม
ยานพาหนะ โรงแรมที่พัก ร๎านอาหาร สถานที่ทํองเที่ยว ตลอดจนเส๎นทางการเดินทาง และราคาขาย 
เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ๑ให๎ลูกค๎าที่สนใจเลือกซ้ือ  



347 
 

  เมื่อได๎พิจารณาถึงลักษณะการจัดรายการนําเที่ยว พบการจัดนําเที่ยวตามลักษณะ
ชํวงเวลาโดยคํานึงถึงสถานที่จุดหมายปลายทางท่ีจะไปและเวลาที่มีสําหรับการทํองเที่ยว ดังนี้ 
 1. การจัดนําเที่ยวครึ่งวัน (Half Day Tour) เป็นการจัดนําเที่ยวที่มีชํวงเวลาในการ
ทํองเที่ยวสั้นเพียง 5-7 ชั่วโมง เป็นการจัดนําเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวหรือสถานที่ใกล๎ๆ ที่สําคัญซึ่ง
อาจอยูํใกล๎ที่พักของนักทํองเที่ยว 
 2. การจัดนําเที่ยวเต็มวัน (One Day Tour) เป็นการจัดนําเที่ยวที่มีชํวงเวลาในการจัด
ทํองเที่ยวตั้งแตํเช๎า ถึงเย็น คือ ประมาณ 10-12 ชั่วโมง เป็นการจัดนําเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวหรือ
สถานที่ใกล๎ๆ หรือไมํไกลจากที่พักของนักทํองเที่ยวมากนัก  
 3. การจัดนําเที่ยวมากกวํา 1 วัน (Tour Around) เป็นการจัดนําเที่ยวที่มีชํวงเวลาในการ
ทํองเที่ยวมากกวํา 1 วัน คือ ต๎องมีการค๎างคืนระหวํางการเดินทางทํองเที่ยว อยํางน๎อย 1 คืน  เป็น
การจัดนําเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยว หรือสถานที่คํอนข๎างมีระยะทางไกลต๎องใช๎เวลาในการเดินทางนาน
จึงต๎องมีการค๎างคืน   
 สําหรับด๎านองค๑ประกอบของการจัดรายการนําเที่ยว คือการพิจาณณาสํวนประกอบ
สําคัญที่เกี่ยวข๎องกับการจัดรายการนําเที่ยว อาทิเชํน พาหนะที่ใช๎ในการนําเที่ยว (Transportation) 
เชํน รถโค๎ช รถบัส รถตู๎ รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน ด๎านที่พักแรม โรงแรมหรือที่พัก (Hotel or 
Lodging) ร๎านอาหาร(Restaurant) เชํน ภัตตาคารอาหารประจําชาติ  ร๎านอาหารที่ให๎บริการกับ
คณะทัวร๑ หรือร๎านอาหารที่เน๎นมีการแสดงประกอบเพ่ิมอรรถรสในการรับประทานอาหาร ด๎านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว(Attractions) โดยได๎พิจารณาจากความโดดเดํนทางด๎านศิลปวัฒนธรรม 
แหลํงซื้อของ (Shopping  Places) เชํน ร๎านขายของที่ระลึก ยํานการค๎า เป็นต๎น 
 ทั้งนี้ในการจัดรายการนําเที่ยวได๎นําแนวคิดด๎านรูปแบบการเดินทางเพ่ือการจัดนําเที่ยว 
โดยพบรูปแบบการจัดรายการนําเที่ยว ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การจัดรูปแบบการเดินทางที่ให๎นักทํองเที่ยวพักที่โรงแรมเดิม และออก
เดินทางทอํงเที่ยวในระยะทางที่ไมํไกลจากโรงแรมมากนัก ดังนั้น การจัดรายการนําเที่ยวรูปแบบนี้ จึง
ต๎องจัดที่พักในบริเวณที่มีแหลํงทํองเที่ยวล๎อมรอบที่พัก มักเป็นลักษณะของการเที่ยวชมเมือง  (City 
Tour) หรือการเที่ยวชมภูมิทัศน๑ (Sightseeing Tour) ดังภาพ 
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 รูปแบบท่ี 2 เป็นการจัดรายการนําเที่ยวที่เปลี่ยนที่พักทุกวัน เนื่องจากต๎องใช๎ระยะทางใน
การเดินทางมากกวํารูปแบบที่ 1 โดยเริ่มเดินทางจากจุดหนึ่งแล๎วตํอไปเรื่อยๆ เป็นวงรอบแล๎วกลับมา
ที่จุดเดิมในครั้งแรก โดยมีข๎อดี คือ นักทํองเที่ยวจะได๎ความแปลกใหมํของสิ่งแวดล๎อมในแตํละแหลํง
ทํองเที่ยว สามารถแวะเยี่ยมชมหลายเมือง  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 รูปแบบท่ี  3  เป็นการจัดรายการนําเที่ยวที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับแบบที่ 2 แตํสถานที่ที่
จะออกเดินทางไปและกลับมีความแตกตํางกัน ไมํใช๎เส๎นทางเดียวกัน เป็นลักษณะที่เวลาเที่ยวจะออก
เดินทางจากจุดหนึ่ง แตํเวลากลับจะกลับจากอีกจุดหนึ่ง หรืออาจเป็นลักษณะการซื้อรายการนําเที่ยว
ขาเดียว หรือซื้อรายการนําเที่ยวเฉพาะจุดบางจุด  
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 อยํางไรก็ตาม ในการดําเนินงานวางแผนการจัดทําเส๎นทางเพ่ือให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ 
จะต๎องพิจารณาถึง ความนําสนใจและความโดดเดํนของแหลํงทํองเที่ยวหรือทรัพยากรการทํองเที่ยว 
หมายถึง สถานที่ทํองเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่สามารถดึงดูดความสนใจให๎
นักทํองเที่ยวให๎เดินทางมาเยือน ซึ่งการดําเนินการวางแผนการจัดเส๎นทางในครั้งนี้ ได๎นําแหลํง
ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแตํละจังหวัดเพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจในการเดินทางทํองเที่ยว รวมถึงการคํานึงถึง
การอํานวยความสะดวกทางด๎านคมนาคมที่มีความปลอดภัยและความรวดเร็ว ด๎านที่พัก โดยต๎อง
คํานึงถึงอัตราคําที่พักท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ สะอาดและมีบริการตามมาตรฐานสากล ด๎านร๎านอาหาร 
ที่ควรมีความหลากหลาย และสะอาดถูกสุขลักษณะมีการให๎บริการที่ประทับใจ รการกําหนดราคาที่
ชัดเจน ด๎านสินค๎าของที่ระลึก ที่ควรคํานึงและควบคุมคุณภาพการสํงเสริมให๎เกิดการใช๎วัสดุท๎องถิ่ น 
การออกแบบสินค๎าให๎เป็นเอกลักษณ๑ และการกําหนดเส๎นทางที่คํานึงถึงความปลอดภัยตํอชีวิตและ
ทรัพย๑สินของผู๎เดินทางทํองเที่ยว 
 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) และการลงสํารวจข๎อมูลภาคสนาม (Field Study) 
โดยการใช๎พ้ืนที่พัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑และการทํองเที่ยวในกลุํ มจังหวัดล๎านนา ๘ จังหวัด 
ได๎แกํ จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมํฮํองสอน จังหวัดแพรํ 
จังหวัดนําน และจังหวัดพะเยา เพ่ือสํารวจและรวบรวมข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวที่นําทรัพยากรในพ้ืนที่
มาสร๎างสรรค๑เป็นแหลํงทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา โดยคัดเลือกเปูาหมาย
แตํละพ้ืนที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการศึกษาสภาพการณ๑และศักยภาพการทํองเที่ยว
ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ได๎มีการสนทนากลุํม (Focus Group) เป็นการระดม
ความเห็นของตัวแทนวัดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว ศิลปินในพื้นท่ีกลุํมของจังหวัดล๎านนา ตัวแทนเครือขําย
ที่เก่ียวข๎องกับการวิจัย และผู๎ประกอบการตํางๆ ที่เชื่อมโยงตํอการทํองเที่ยว ๘ จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือ
เป็นการนําศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ในพ้ืนที่เสริมสร๎างเมืองศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ และนํามาซึ่งชุดปฏิบัติการ
เส๎นทางการทํองเที่ยว รวมทั้ง การสรุปองค๑ความรู๎ของการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงศิลปะของ
กลุํมจังหวัดล๎านนา การจัดกิจกรรมถํายทอดความรู๎แกํชุมชนหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และจัดทําประชา
พิจารณ๑ การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ รูปแบบเส๎นทางการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํม
จังหวัดล๎านนา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art Workshop) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎องค๑ความรู๎
ของเครือขํายแตํละจังหวัดทั้ง ๘ จังหวัดล๎านนา อันนําไปสูํการพัฒนารูปแบบเส๎นทางการทํองเที่ยว
ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา 
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 จากขั้นตอนการดําเนินงาน ทําให๎สามารถสร๎างรูปแบบเส๎นทางการทํองเที่ยวศิลปะเชิง
สร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา จํานวน 16 รายการนําเที่ยว ใน 8 พื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๔.๑๖: สรุปเส๎นทางการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา จํานวน 16 
รายการนําเที่ยว ใน 8 พ้ืนที ่
 

เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน 
 

เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมํ (ชุมชนบ๎านทําข๎าม- วัดอินทรา
วาส (วัดต๎นเกว๐น)-เวียงกุมกาม-วัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร-โรงเรียนสืบ
สานภูมิป๓ญญาล๎านนา-วัดเจ็ดยอด) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (ชุมชนบ๎านทําข๎าม- วัดอินทราวาส (วัดต๎นเกว๐น)-เวียงกุม
กาม-วัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร-โรงเรียนสืบสานภูมิป๓ญญาล๎านนา-วัด
เจ็ดยอด) 
วันที่ 2 (วัดผาลาด-อนุสาวรีย๑ครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พ้ืนทีส่ํงเสริมการเรียนรู๎ 
การอนุรักษ๑ และการ
สร๎างสรรค๑ศิลปะของ
วัดและชุมชนในกลุํม

จังหวัดล๎านนา 
พ้ืนที่พัฒนาและ

สร๎างสรรค๑ศิลปะเชิง

พ้ืนที่พัฒนาสินค๎า
ศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ใน

กลุํมเครือขํายศิลปะ
เชิงสร๎างสรรค๑และการ
ทํองเที่ยวในล๎านนา 

เชียงใหม่  

เชียงราย  

ล าพูน  

ล าปาง  

แพร่  

น่าน  

พะเยา 

 แม่ฮ่องสอน 

เส้นทางการ
ท่องเที่ยวศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์

ของกลุ่มจังหวัด
ล้านนาจ านวน 
16 รายการน า

เที่ยว 
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เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

ราชวรวิหาร-วัดอุโมงค๑-บ๎านข๎างวัด-อุทยานหลวงราชพฤกษ๑) 
จังหวัดแพร่ 

 
โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน 
 

เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดแพรํ (วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-วัดสูงเมํน-
วัดพระบาทมิ่งเมือง- ชุมชนผ๎าหม๎อฮํอมทุํงโฮํง-ชุมชนบ๎านพันเชิง-วัด
พระธาตุชํอแฮ) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-วัดสูงเมํน-วัดพระบาทมิ่งเมือง- 
ชุมชนผ๎าหม๎อฮํอมทุํงโฮํง-ชุมชนบ๎านพันเชิง-วัดพระธาตุชํอแฮ) 
วันที่ 2 (บ๎านต๎นไคร๎-คุ๎มเจ๎าหลวง-บ๎านวงศ๑บุรี-บ๎านประทับใจ-บ๎าน
ค๎างใจ) 

จังหวัดล าพูน 
 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน 
 

เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดลําพูน (กลุํมผลิตตุงและโคมล๎านนาของ
โรงเรียนผู๎สูงอายุบ๎านปุาเห็ว-วัดพระธาตุหริภุญไชย-วัดพระพุทธ
บาทตากผ๎า-วัดบ๎านปาง-วัดพระธาตุห๎าดวง-ชุมชนบ๎านพระบาทห๎วย
ต๎ม) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (กลุํมผลิตตุงและโคมล๎านนาของโรงเรียนผู๎สูงอายุบ๎านปุา
เห็ว-วัดพระธาตุหริภุญไชย-วัดพระพุทธบาทตากผ๎า-วัดบ๎านปาง-วัด
พระธาตุห๎าดวง-ชุมชนบ๎านพระบาทห๎วยต๎ม) 
วันที่ 2 (ชุมชนบ๎านพระบาทห๎วยต๎ม-วัดพระพุทธบาทผาหนาม-วัด
พระธาตุดวงเดียว) 
 

จังหวัดน่าน 
 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน 
 

เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดนําน (ชุมชนบ๎านดอนไชย-วัดพระธาตุแชํ
แห๎ง-วัดภูมินทร๑-วัดมิ่งเมือง-กลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎สร๎างสรรค๑งาน
พระพุทธรูปไม๎และกลุํมเครื่องเงิน-หอศิลป์ริมนําน-วัดหนองบัว) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (ชุมชนบ๎านดอนไชย-วัดพระธาตุแชํแห๎ง-วัดภูมินทร๑-วัดมิ่ง
เมือง-กลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎สร๎างสรรค๑งานพระพุทธรูปไม๎และกลุํม
เครื่องเงิน-หอศิลป์ริมนําน-วัดหนองบัว-ฟาร๑มสเตย๑ ที่พักโรงเรียน
ชาวนา) 
วันที่ 2 (ฟาร๑มสเตย๑ ที่พักโรงเรียนชาวนา -บํอเกลือ-ดอยภูคา-
ลําดวนผ๎าทอไทลื้อ-วัดภูเก็ต-วัดศรีมงคล (วัดก๐ง) 
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เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

จังหวัดเชียงราย 
 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน 
 

เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดเชียงราย (ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง- ชุมชน
บ๎านโปุงบ๎านเหลําพัฒนา-วัดรํองขุํน-วัดพระแก๎ว-วัดรํองเสือเต๎น-
พิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา-ขัวศิลปะ) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง- ชุมชนบ๎านโปุงบ๎านเหลําพัฒนา-
วัดรํองขุํน-วัดพระแก๎ว-วัดรํองเสือเต๎น-พิพิธภัณฑ๑บ๎านดํา-ขัวศิลปะ-
เชียงรายไนท๑บาซาร๑) 
วันที่ 2 (อนุสาวรีย๑พํอขุนเม็งรายมหาราช-วัดพระธาตุดอยจอมทอง-
วัดห๎วยปลากั้ง-ศูนย๑วิป๓สสนาไรํเชิญตะวัน) 

พะเยา 
 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน 
 

เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดพะเยา (ชุมชนบ๎านแมํนาเรือ -วิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมผักตบชวาบ๎านสันบัวบก-วัดอนาลโยทิพยาราม-วัดศรีโคม
คํา-วัดพระธาตุจอมทอง) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (ชุมชนบ๎านแมํนาเรือ-วิสาหกิจชุมชนกลุํมผักตบชวาบ๎านสัน
บัวบก-     วัดอนาลโยทิพยาราม-วัดศรีโคมคํา-วัดพระธาตุจอมทอง-
อนุสาวรีย๑พํอขุนงําเมือง-กว๏านพะเยา) 
วันที่ 2 (วัดติโลกอาราม-วัดศรีชุม-วัดพระนั่งดิน-วัดนันตาราม-
น้ําตกภูซาง) 
 
 
 

ล าปาง 
โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน 
 

เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดลําปาง (วัดไหลํหิน-วัดพระธาตุลําปาง
หลวง-ชุมชนบ๎านลําปางหลวง-วัดปุาฝาง-วัดศรีชุม-วัดศรีรองเมือง-
วัดพระแก๎วดอนเต๎า-วัดเจดีย๑ซาวหลัง) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (วัดไหลํหิน-วัดพระธาตุลําปางหลวง-ชุมชนบ๎านลําปาง
หลวง-วัดปงยางคก-วัดปุาฝาง-วัดศรีชุม-วัดศรีรองเมือง-กาดกองต๎า) 
วันที่ 2 (นั่งรถม๎าชมเมือง-วัดปงสนุกเหนือ- พิพิธภัณฑ๑เซรามิค
ธนบดี-วัดพระแก๎วดอนเต๎า-วัดเจดีย๑ซาวหลัง-วัดจองคํา) 

แม่ฮ่องสอน 
 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 1 วัน เส๎นทางทํองเที่ยวจังหวัดแมํฮํองสอน (วัดพระธาตุดอยกองมู -
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เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

 อนุสาวรีย๑พระยาสิงหนาทราชา-วัดจองคําจองกลาง-สะพานซูตอง
เปู-ชุมชนบ๎านเวียงเหนือ) 

โปรแกรมการทํองเที่ยว 2 วัน 
1 คืน 

วันที่ 1 (วัดพระธาตุดอยกองมู-อนุสาวรีย๑พระยาสิงหนาทราชา-วัด
จองคําจองกลาง-สะพานซูตองเปู-ชุมชนบ๎านเวียงเหนือ-ถนนคนเดิน
ปาย) 
วันที่ 2 (ปายแคนยอน-สะพานประวัติศาสตร๑ปาย-โปุงน้ําร๎อนทํา
ปาย) 

 
เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (ชุมชนบ้านท่าข้าม- วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)-เวียงกุม
กาม-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา-วัดเจ็ดยอด) 

เช๎า  ศึกษาเรื่องราวของชุมชนผํานภาพเขียนอุโบสถในวัดชัยชนะ  เลือกซ้ือผลิตภัณฑ๑
จักรสานและเครื่องมือหาปลาฝีมือชาวบ๎าน เรียนรู๎วิถีชีวิตและภูมิป๓ญญาดนตรี
พ้ืนเมือง สมุนไพรและการรักษาโรคแบบพื้นบ๎านจากหมอยาเมือง ณ ชุมชนบ้าน
ท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ 

 ยลความงดงามของวิหารต๎นแบบหอคําหลวงที่งานพืชสวนโลก และศาลาจัตุรมุข
ศิลปกรรมล๎านนาซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ ณ วัดอินทราวาส (วัดต้น
เกว๋น) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ  

 ย๎อนรอยเมืองโบราณใต๎พิภพ อายุกวํา 700 ปี เมืองที่พํอขุนเม็งรายมหาราช
กษัตริย๑แหํงโยนกนครได๎สถาปนาให๎เป็นเมืองหลวงแหํงแรกของล๎านนา ชมวิถีชีวิต
ของผู๎คน สักการะวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ณ เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมํ 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านก๐วยเตี๋ยวคั่วไกํนิมมาน 
บําย  เยี่ยมชมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ กราบ

สักการะพระพุทธอัฏฐารสภายในพระอุโบสถ สักการะเสาอินทขิล เสาหลักเมือง
เชียงใหมํ ชมความงดงามของเจดีย๑หลวงที่มีความยิ่งใหญํและงดงามตามด๎วยบันได
นาคที่เชื่อกันวําเป็นนาคสวยงามที่สุดในภาคเหนือ  

 รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาล๎านนาสืบสานมรดกของคนรุํนเกํา ซึ่งมีให๎เลือก
หลากหลาย อาทิ ภาษาคําเมือง ตัวอักษรล๎านนา วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน ดนตรี
พ้ืนเมือง หมวดศิลปะ การทําโคม ทําตุง และวาดรูป งานหัตถกรรม การจักสาน 
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แกะสลัก ดุนโลหะ หลํอพระ ทําเครื่องเขิน และการฟูอนรํา ณ โรงเรียนสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

 กราบสักการะวัดประจําปีเกิดปีมะเส็ง ยลเจดีย๑อันเป็นเอกลักษณ๑ที่มีถึงเจ็ดยอดใน 
1 เจดีย๑ ซึ่งมีลักษณะใกล๎เคียงกับมหาเจดีย๑พุทธคยา ของประเทศอินเดีย 
สันนิษฐานวําสร๎างโดยฝีมือชํางชาวอินเดียและได๎รับการตกแตํงเพ่ิมเติมในรัชสมัย
ของพระเจ๎าติโลกราชที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑ ณ วัดเจ็ดยอด อําเภอ
เมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1 (ชุมชนบ้านท่าข้าม- วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)-เวียงกุมกาม-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-
โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา-วัดเจ็ดยอด) 

เช๎า  ศึกษาเรื่องราวของชุมชนผํานภาพเขียนอุโบสถในวัดชัยชนะ  เลือกซ้ือผลิตภัณฑ๑
จักรสานและเครื่องมือหาปลาฝีมือชาวบ๎าน เรียนรู๎วิถีชีวิตและภูมิป๓ญญาดนตรี
พ้ืนเมือง สมุนไพรและการรักษาโรคแบบพื้นบ๎านจากหมอยาเมือง ณ ชุมชนบ้าน
ท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ 

 ยลความงดงามของวิหารต๎นแบบหอคําหลวงที่งานพืชสวนโลก และศาลาจัตุรมุข
ศิลปกรรมล๎านนาซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ ณ วัดอินทราวาส (วัดต้น
เกว๋น) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ  

 ย๎อนรอยเมืองโบราณใต๎พิภพ อายุกวํา 700 ปี เมืองที่พํอขุนเม็งรายมหาราช
กษัตริย๑แหํงโยนกนครได๎สถาปนาให๎เป็นเมืองหลวงแหํงแรกของล๎านนา ชมวิถีชีวิต
ของผู๎คน สักการะวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ณ เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมํ 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านก๐วยเตี๋ยวคั่วไกํนิมมาน 
บําย  เยี่ยมชมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ กราบ

สักการะพระพุทธอัฏฐารสภายในพระอุโบสถ สักการะเสาอินทขิล เสาหลักเมือง
เชียงใหมํ ชมความงดงามของเจดีย๑หลวงที่มีความยิ่งใหญํและงดงามตามด๎วยบันได
นาคที่เชื่อกันวําเป็นนาคสวยงามที่สุดในภาคเหนือ  

 รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาล๎านนาสืบสานมรดกของคนรุํนเกํา ซึ่งมีให๎เลือก
หลากหลาย อาทิ ภาษาคําเมือง ตัวอักษรล๎านนา วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน ดนตรี
พ้ืนเมือง หมวดศิลปะ การทําโคม ทําตุง และวาดรูป งานหัตถกรรม การจักสาน 
แกะสลัก ดุนโลหะ หลํอพระ ทําเครื่องเขิน และการฟูอนรํา ณ โรงเรียนสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

 กราบสักการะวัดประจําปีเกิดปีมะเส็ง ยลเจดีย๑อันเป็นเอกลักษณ๑ที่มีถึงเจ็ดยอดใน 
1 เจดีย๑ ซึ่งมีลักษณะใกล๎เคียงกับมหาเจดีย๑พุทธคยา ของประเทศอินเดีย 
สันนิษฐานวําสร๎างโดยฝีมือชํางชาวอินเดียและได๎รับการตกแตํงเพ่ิมเติมในรัชสมัย
ของพระเจ๎าติโลกราชที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑ ณ วัดเจ็ดยอด อําเภอ
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เมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
เย็น  รับประทานอาหาร ณ ร๎านภูเก็ตซีฟููด อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

 
วันที่ 2 (วัดผาลาด-อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร-วัดอุโมงค์-บ้านข้าง
วัด-อุทยานหลวงราชพฤกษ์) 

เช๎า  สัมผัสความสงบ รํมรื่น ชมความงามทํามกลางธรรมชาติของวัดที่สร๎างขึ้นในรัช
สมัยของพระเจ๎ากือนา เพ่ือเป็นอนุสรณ๑ในการเสี่ยงทายเพ่ือหาสถานที่สําหรับ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่มีประวัติศาสตร๑ยาวนานกวํา 500 ปี สักการะ
พระพุทธรูปเชิงหน๎าผาและพระเจดีย๑ทรงพมํา ณ วัดผาลาด อําเภอเมืองเชียงใหมํ 
จังหวัดเชียงใหมํ 

 สักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแหํงล๎านนาผู๎ริเริ่มการสร๎างบันไดขึ้นสูํ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร 

 กราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เจดีย๑ทรงเชียงแสนศิลปะแบบ
ล๎านนา ชมวิวเมืองเชียงใหมํแบบพาโนรามา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านต๐องเต็มโต๏ะ 
บําย  ชมสถาป๓ตยกรรมที่โดดเดํนทํามกลางธรรมชาติ สักการะพุทธรูปภายในอุโมงค๑

ค๎นหาสัจธรรมแหํงความจริงและธรรมะ ณ วัดอุโมงค์  อําเภอเมืองเชียงใหมํ 
จังหวัดเชียงใหมํ 

 เพลิดเพลินกับสถานที่แหลํงรวบรวมธรรมชาติ วัฒนธรรม ศิลปะเข๎าด๎วยกันอยําง
ลงตัว ณ บ้านข้างวัด อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

 ชมความงดงามของธรรมชาติ รวบรวมพรรณไม๎นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก ชมการจัด
แสดงเป็นสวนตํางๆ ตกแตํงด๎วยพันธุ๑ไม๎สวยงามและภูมิสถาป๓ตยกรรม ชมความ
งดงามของศิลปะล๎านนาที่โดดเดํนของหอคําหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

ที่พักท่ีน่าสนใจ 
1. ครอสทูเชียงใหมํริเวอร๑ไซด๑รีสอร๑ต 

ที่อยูํ: 369/1 ถนนเจริญรัตน๑ ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 50000  
โทรศัพท๑: 053 931 999 

2. โรงแรมฮัก นิมมาน 
ที่อยูํ: 4 ซอย 13 ถนน นิมมานเหมินทร๑ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 50200  
โทรศัพท๑: 093 139 5990 

3. โรงแรม เอส17 แอท นิมมาน 
ที่อยูํ: 33/3 ถนนนิมมานเหมินทร๑ ซอย 17 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํ 50200 
โทรศัพท๑: 053-221717, 095-4471717 
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เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

จังหวัดแพร่ 
 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ (วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-วัดสูงเม่น-วัดพระบาทม่ิงเมือง- ชุมชน
ผ้าหม้อฮ่อมทุ่งโฮ่ง-ชุมชนบ้านพันเชิง-วัดพระธาตุช่อแฮ) 

เช๎า  ตื่นตากับศิลปกรรมล๎านนาประยุกต๑ที่สวยงาม กราบสักการะพระนอนองค๑ใหญํ
โดดเดํนอยูํด๎านหน๎าวัดและเจดีย๑ทรงล๎านนากวํา 30 องค๑ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑ไม๎
สักทรงล๎านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล๎านนาและเมืองแพรํ ซึ่งจัดแสดง
เครื่องใช๎อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถํายของเจ๎านายฝุายเหนือและ ภาพ
เหตุการณ๑ตําง ๆ ในล๎านนาเอาไว๎ ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อําเภอเดํนชัย 
จังหวัดแพรํ 

 ย๎อนมรดกธรรม ชมคัมภีร๑ใบลานที่สมบูรณ๑มากท่ีสุดในไทย สักการะหลวงพํอโต
และศึกษาของโบราณล้ําคําท่ีนําสนใจ ณ วัดสูงเม่น อําเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ 

 กราบสักการะพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคูํบ๎านคูํเมืองของจังหวัด
แพรํ ชมรอย พระพุทธบาทจําลอง ณ วัดพระบาทม่ิงเมือง อําเภอเมืองแพรํ 
จังหวัดแพรํ 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหารป๓๋นใจ๐ อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 
บําย  เยี่ยมชมแหลํงผลิตผ๎าหม๎อห๎อมที่ใหญํที่สุดของจังหวัดแพรํ เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาของ

ท๎องถิ่นด๎วยเสนํห๑ของการย๎อมผ๎าแบบธรรมชาติ สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาของชาวไทพวน อันเป็นภูมิป๓ญญาที่มีการสืบทอดมาอยํางยาวนาน 
ณ ชุมชนผ้าหม้อฮ่อมทุ่งโฮ่ง อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ 

 ชมการทําผ๎าด๎นมือ เรียนรู๎การทําข๎าวแคบ ศึกษาภูมิป๓ญญากลุํมแปรรูปสมุนไพร 
พบการแสดงที่นําสนใจเป็นเอกลักษณ๑ของพ้ืนที่ เชํน การแสดงทอผ๎าซิ่น การ
แสดงฟูอนกลองอืด และการแสดงรําเก็บเมี่ยน ณ ชุมชนบ้านพันเชิง อําเภอ
เมือง จังหวัดแพรํ 

 สักการะพระธาตุประจําปีเกิดปีขาลซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และเกําแกํ 
คูํบ๎านคูํเมืองแพรํ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1 (วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-วัดสูงเม่น-วัดพระบาทม่ิงเมือง- ชุมชนผ้าหม้อฮ่อมทุ่งโฮ่ง-
ชุมชนบ้านพันเชิง-วัดพระธาตุช่อแฮ) 

เช๎า  ตื่นตากับศิลปกรรมล๎านนาประยุกต๑ที่สวยงาม กราบสักการะพระนอนองค๑ใหญํ
โดดเดํนอยูํด๎านหน๎าวัดและเจดีย๑ทรงล๎านนากวํา 30 องค๑ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๑ไม๎
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สักทรงล๎านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล๎านนาและเมืองแพรํ ซึ่งจัดแสดง
เครื่องใช๎อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถํายของเจ๎านายฝุายเหนือและ ภาพ
เหตุการณ๑ตําง ๆ ในล๎านนาเอาไว๎ ณ     วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อําเภอเดํน
ชัย จังหวัดแพรํ 

 ย๎อนมรดกธรรม ชมคัมภีร๑ใบลานที่สมบูรณ๑มากท่ีสุดในไทย สักการะหลวงพํอโต
และศึกษาของโบราณล้ําคําท่ีนําสนใจ ณ วัดสูงเม่น อําเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ 

 กราบสักการะพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคูํบ๎านคูํเมืองของจังหวัด
แพรํ ชมรอย พระพุทธบาทจําลอง ณ วัดพระบาทม่ิงเมือง อําเภอเมืองแพรํ 
จังหวัดแพรํ 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหารป๓๋นใจ๐ อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 
บําย  เยี่ยมชมแหลํงผลิตผ๎าหม๎อห๎อมที่ใหญํที่สุดของจังหวัดแพรํ เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาของ

ท๎องถิ่นด๎วยเสนํห๑ของการย๎อมผ๎าแบบธรรมชาติ สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาของชาวไทพวน อันเป็นภูมิป๓ญญาที่มีการสืบทอดมาอยํางยาวนาน 
ณ ชุมชนผ้าหม้อฮ่อมทุ่งโฮ่ง อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ 

 ชมการทําผ๎าด๎นมือ เรียนรู๎การทําข๎าวแคบ ศึกษาภูมิป๓ญญากลุํมแปรรูปสมุนไพร 
พบการแสดงที่นําสนใจเป็นเอกลักษณ๑ของพ้ืนที่ เชํน การแสดงทอผ๎าซิ่น การ
แสดงฟูอนกลองอืด และการแสดงรําเก็บเมี่ยน ณ ชุมชนบ้านพันเชิง อําเภอ
เมือง จังหวัดแพรํ 

 สักการะพระธาตุประจําปีเกิดปีขาลซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และเกําแกํ 
คูํบ๎านคูํเมืองแพรํ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ร๎านรํมไม๎ใหญํ เรสเตอรองท๑ 
วันที่ 2 (บ้านต้นไคร้-คุ้มเจ้าหลวง-บ้านวงศ์บุรี-บ้านประทับใจ-บ้านค้างใจ) 

เช๎า  เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาผ๎าด๎นมือศิลปะการแตํงลวดลายด๎วยผ๎า ชมการสาธิตวิธีการทํา
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ อาทิ ผ๎าคลุมเตียง ผ๎านวม หมอนอิง ณ บ้านต้นไคร้ 
อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 

 ชมสถาป๓ตยกรรมบ๎านไทยผสมยุโรปในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนต๎นที่เรียกวํา ทรง
ขนมป๓งขิง และคุกใต๎ถุนบ๎านซึ่งคุมขัง ข๎าทาส บริวารในอดีต ณ คุ้มเจ้าหลวง 
อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 

 เยือนบ้านวงศ์บุรี หรือคุ๎มวงศ๑บุรี เรือนไม๎สักทองสีชมพูโดดเดํน อายุกวํา 100 ปี 
สร๎างขึ้นตามดําริของแมํเจ๎าบัวถา ชายาองค๑แรกในเจ๎าหลวงพิริยเทพวงศ๑ เจ๎าผู๎
ครองนครแพรํองค๑สุดท๎าย  เพ่ือเป็นของกํานัลในการเสกสมรส ระหวํางเจ๎าสุนัน
ตา ผู๎เป็นบุตรีเจ๎าบุรีรัตน๑ และหลวงพงษ๑พิบูลย๑ ภายในยังคงมีข๎าวของเครื่องใช๎ใน
อดีตที่ควรคําและหาชมยาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร๎านข๎าวซอยบ๎านกลางเวียง อําเภอเมืองแพรํ 
จังหวัดแพรํ 
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บําย  ตื่นตากับบ๎านที่สร๎างขึ้นโดยไม๎สักทํอนใหญํกวํา 100 ต๎น ภายในมีของสะสม 
ของเกําที่หาชมยาก เชํน แจกันโบราณ เงินสมัยกํอน งานไม๎แกะสลักขนาดใหญํ 
เครื่องเลํนแผํนเสียง ณ บ้านประทับใจ อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 

 ศึกษาที่มาของชนเผํากระเหรี่ยงหูยาน เรียนรู๎วิธีการทอผ๎าด๎วยมือของชนเผํา
กะเหรี่ยง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอมือ ณ บ้านค้างใจ อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพรํ    

 
ที่พักท่ีน่าสนใจ 

1. B2 Phrae Boutique & Budget Hotel / บีทู แพรํ 
ที่อยูํ: 224 หมูํ 7 ถนนพญาพล ตําบล ปุาแมต อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 54000 
โทรศัพท๑: 054 060 633 

2. โรงแรมเฮือนนานาจอมสวรรค๑ 
ที่อยูํ: 225 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 54000  
โทรศัพท๑: 054 511 960 

3. The Indigo House Phrae 
ที่อยูํ: 39 หมูํ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลทุํงโฮ๎ง อําเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ 54000  
โทรศัพท๑: 054 063 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
จังหวัดล าพูน 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดล าพูน 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน (กลุ่มผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่าเห็ว-วัด
พระธาตุหริภุญไชย-วัดพระพุทธบาทตากผ้า-วัดบ้านปาง-วัดพระธาตุห้าดวง-ชุมชนบ้านพระบาท
ห้วยต้ม) 
เช๎า  ชมการสาธิตและรํวมเรียนรู๎การทําตุงและโคมล๎านนา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด

กันมาจากรุํนสูํรุํน ณ กลุ่มผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่าเห็ว อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน 
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 กราบสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คูํเมืองลําพูนมานานนับพันปีและยังเป็นพระธาตุประจําปี
เกิดปีระกา ซึ่งตั้งอยูํใจกลางเมืองลําพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญไชย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน 

เที่
ยง 

 รับประทานอาหาร ณ ร๎านก๐วยเตี๋ยวหมูตุ๐นลําไย 

บํา
ย 
 ตามตํานานเรื่องเลําขานรอยพระพุทธบาท กราบสักการะรอยพระพุทธบาทที่เชื่อกันวํา

พระพุทธเจ๎าได๎มาประทับ ณ สถานที่แหํงนี้แล๎วนําผ๎าจีวรมาตากไว๎จนเห็นเป็นรอยเท๎าและ
รํองรอยการตากผ๎าเพ่ือเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย๑ทั้งหลาย ณ วัดพระพุทธ
บาทตากผ้า อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน 

 เยือนถ่ินครูบาศรีวิชัย นักบุญแหํงล๎านนา ณ วัดบ้านปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สถานที่ซึ่ง
ทํานได๎บวชเรียนเป็นวัดแรกและเป็นสถานที่ดับขันธ๑มรณภาพ ชมพระวิหารหลวงที่สร๎างขึ้น
ตามรูปแบบของสถาป๓ตยกรรมล๎านนาที่งดงามที่สุดแหํงหนึ่งและพิพิธภัณฑ๑บริขารครูบาเจ๎า
ศรีวิชัยที่ยังคงเก็บข๎าวของเครื่องใช๎ของทํานไว๎เป็นอยํางดี  

 สัมผัสสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุห้าดวง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สักการะพระธาตุห๎า
ดวงโดยมีเรื่องเลําขานวํามีดวงแก๎ว 5 ดวง ปรากฏให๎เห็นอยูํบํอยครั้ง พระนางจามเทวี
กษัตริย๑ผู๎ครองเมืองนครหริภุญชัยจึงได๎เสด็จเดินทางมาดูด๎วยพระองค๑เองและเกิดความ
ศรัทธา จึงได๎สร๎างพระธาตุเจดีย๑ 5 ดวงขึ้น  

 เที่ยวชุมชนปกาเกอะญอ เรียนรู๎วิถีชีวิตบ๎านเรือนโบราณ ชมการสาธิตวิธีการทอผ๎าที่มี
เอกลักษณ๑ สักการะพระมหาธาตุเจดีย๑ ศรีเวียงชัย  เลือกซื้อเครื่องเงินและผ๎าทอที่มีลวดลาย
สวยงาม ณ ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดล าพูน 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1 (กลุ่มผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่าเห็ว-วัดพระธาตุหริภุญไชย-วัด
พระพุทธบาทตากผ้า-วัดบ้านปาง-วัดพระธาตุห้าดวง-ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม) 
เช๎า  ชมการสาธิตและรํวมเรียนรู๎การทําตุงและโคมล๎านนา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ

ทอดกันมาจากรุํนสูํรุํน ณ กลุ่มผลิตตุงและโคมล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่าเห็ว 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

 เยือนถ่ินครูบาศรีวิชัย นักบุญแหํงล๎านนา ณ วัดบ้านปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สถานที่
ซึ่งทํานได๎บวชเรียนเป็นวัดแรกและเป็นสถานที่ดับขันธ๑มรณภาพ ชมพระวิหารหลวงที่
สร๎างขึ้นตามรูปแบบของสถาป๓ตยกรรมล๎านนาที่งดงามที่สุดแหํงหนึ่งและพิพิธภัณฑ๑
บริขารครูบาเจ๎าศรีวิชัยที่ยังคงเก็บข๎าวของเครื่องใช๎ของทํานไว๎เป็นอยํางดี  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านก๐วยเตี๋ยวหมูตุ๐นลําไย 
บําย  ตามตํานานเรื่องเลําขานรอยพระพุทธบาท กราบสักการะรอยพระพุทธบาทที่เชื่อกันวํา

พระพุทธเจ๎าได๎มาประทับ ณ สถานที่แหํงนี้แล๎วนําผ๎าจีวรมาตากไว๎จนเห็นเป็นรอยเท๎า
และรํองรอยการตากผ๎าเพ่ือเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย๑ทั้งหลาย ณ วัด
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พระพุทธบาทตากผ้า อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน 
 เยือนถ่ินครูบาศรีวิชัย นักบุญแหํงล๎านนา ณ วัดบ้านปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สถานที่

ซึ่งทํานได๎บวชเรียนเป็นวัดแรกและเป็นสถานที่ดับขันธ๑มรณภาพ ชมพระวิหารหลวงที่
สร๎างข้ึนตามรูปแบบของสถาป๓ตยกรรมล๎านนาที่งดงามที่สุดแหํงหนึ่งและพิพิธภัณฑ๑
บริขารครูบาเจ๎าศรีวิชัยที่ยังคงเก็บข๎าวของเครื่องใช๎ของทํานไว๎เป็นอยํางดี  

 สัมผัสสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุห้าดวง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สักการะพระธาตุ
ห๎าดวงโดยมีเรื่องเลําขานวํามีดวงแก๎ว 5 ดวง ปรากฏให๎เห็นอยูํบํอยครั้ง พระนางจามเทวี
กษัตริย๑ผู๎ครองเมืองนครหริภุญชัยจึงได๎เสด็จเดินทางมาดูด๎วยพระองค๑เองและเกิดความ
ศรัทธา จึงได๎สร๎างพระธาตุเจดีย๑ 5 ดวงขึ้น  

 มุํงสูํชุมชนพระบาทห้วยต้ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นสไตล๑ขันโตกแบบมังสวิรัติ เพลิดเพลินกับการแสดงของชาว       

ปกาเกอะญอ ณ ร๎านอาหารเชฟชุมชนพระบาทห๎วยต๎ม 
วันที่ 2 (ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม-วัดพระพุทธบาทผาหนาม-วัดพระธาตุดวงเดียว) 
เช๎า  รับแสงแรกของวันเดินขึ้นจุดชมวิวเมืองลี้ ดูหมอกกอดเขาท่ี วัดพระพุทธบาทผาหนาม 

 เที่ยวชุมชนปกาเกอะญอ เรียนรู๎วิถีชีวิตบ๎านเรือนโบราณ ชมการสาธิตวิธีการทอผ๎าที่มี
เอกลักษณ๑ รํวมเรียนรู๎กิจกรรมป๓กยํามสไตล๑กะเหรี่ยง การทําจี้และแหวนโดยใช๎วัสดุจาก
เงินแท๎ สักการะพระมหาธาตุเจดีย๑ ศรีเวียงชัย  เลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ OTOP ได๎แกํ 
เครื่องเงินและผ๎าทอที่มีลวดลายสวยงาม ณ ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร๎านก๐วยเตี๋ยวกะลาชุมชนบ๎านพระบาทห๎วยต๎ม 
บําย  สักการะพระธาตุดวงเดียว พระธาตุที่มีอายุกวําพันปี สร๎างขึ้นในสมัยพระนางจามรี 

ผู๎สร๎างเมืองลี้ ณ วัดพระธาตุดวงเดียว อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 
ที่พักท่ีน่าสนใจ 

1. โฮมสเตย๑ชุมชนพระบาทห๎วยต๎ม  
ที่อยูํ: ชุมชนบ๎านพระบาทห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท๑: คุณสุรีพร พงศากมล 087-185-6171 

2. วิลลําแสงดาว (Villa Sangdao)  
ที่อยูํ: 280 หมูํ 3 ตําบล ปุาไผํ อําเภอลี้ ลําพูน 51110 
โทรศัพท๑: 053-979374, 098-7472426 

3. บ๎านไพลิน รีสอร๑ต ลําพูน (Baan Pailyn Resort Lamphun)  
ที่อยูํ: 141/1 ถนนพหลโยธิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
โทรศัพท๑: 02 659 2899 

 
เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

จังหวัดน่าน 
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โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (วัดบุญยืน-วัดพระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง-กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้และกลุ่มเครื่องเงิน-หอศิลป์ริมน่าน-วัดหนองบัว) 

เช๎า  เที่ยวชมโบราณสถานอายุเกําแกํนับร๎อยปี ณ วัดบุญยืน วัดประจําอําเภอเวียงสา 
ชมศิลปะสถาป๓ตยกรรมที่งดงามแบบเมืองเหนือ ชมลายปูนป๓้นแตํงลวดลายสีสัน
คล๎ายภาพกราฟฟิกสมัยใหมํ ในชํวงออกพรรษา พบการแขํงเรือยาว โดยเน๎นให๎
เป็นเรือที่มีเอกลักษณ๑ของเรือแขํงเมืองนําน ที่มีโขนเรือเป็นไม๎แกะสลักรูปหัว
พญานาค และสํวนประกอบตํางๆ ที่เป็นศิลปะลวดลายเอกลักษณ๑เมืองนํานที่หา
ชมได๎ยาก 

 กราบสักการะพระบรมธาตุแชํแห๎ง พระธาตุคูํบ๎านคูํเมืองนํานและเป็นพระธาตุ
ประจําปีเกิดปีเถาะ (กระตําย) ชมสถาป๓ตยกรรมและศิลปกรรมสกุลชํางนําน ณ 
วัดพระธาตุแช่แห้ง อําเภอภูเพียง จังหวัดนําน 

 ตามรอยปูุมํานยํามําน ชมภาพกระซิบรักบันลือโลก ตื่นตากับจิตรกรรมผลงาน
ของหนานบัวผัน จิตรกรที่มีชื่อเสียงของเมืองนําน กราบสักการะพระประธาน
แบบจตุรพักตร๑ปางมารวิชัย ณ วัดภูมินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดนําน 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านเฮือนฮอม อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน 
บําย  สักการะเสามิ่งเมือง เสาหลักเมืองของเมืองนําน ตื่นตากับความวิจิตรบรรจงของ

อุโบสถฝีมือตระกูลชํางเชียงแสน ณ วัดมิ่งเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนําน 
 รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานหัตถกรรมเครื่องเงินในวัฒนธรรมพื้นถ่ินเมืองนําน ชมภู

มิป๓ญญาการทําเครื่องเงินของชํางพ้ืนเมืองนําน ซึ่งได๎ปรากฏออกมาในรูปแบบ
ของข๎างของเครื่องใช๎ตําง ๆ อันเป็นลวดลายเอกลักษณ๑ดั้งเดิมของเมืองนําน 
จากนั้นนําทํานเยี่ยมชมกลุํมวิสาหกิจสร๎างสรรค๑งานพระพุทธรูปไม๎พร๎อมเลือกซื้อ
ของฝากของที่ระลึก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้และ
กลุ่มเครื่องเงิน อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน 

 เสพศิลปะที่มีความงดงามแฝงความหมายจากการังสรรค๑ของศิลปินชาวนําน ชม
ภาพฝีพระหัตถ๑ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพเสือหิวและภาพตะโกน ณ หอศิลป์ริมน่าน อําเภอทํา
วังผา จังหวัดนําน 

 ชมวิหารวัดหนองบัวอาคารที่ทรงคุณคําในแงํสถาป๓ตยกรรมพ้ืนบ๎าน เพลินตากับ
จิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกของเมืองนําน รังสรรค๑โดยหนานบัวผัน จิตรกรที่มี
ชื่อเสียงของเมืองนําน เรียนรู๎การทอผ๎าแบบทอมือของชาวไทลื้อ ณ วัดหนองบัว 
อําเภอทําวังผา จังหวัดนําน 
 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน 2 วัน 1 คืน 



362 
 

วันที่ 1 (ชุมชนบ้านดอนไชย-วัดพระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดม่ิงเมือง-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้และกลุ่มเครื่องเงิน-หอศิลป์ริมน่าน-วัดหนองบัว-ฟาร์มสเตย์ ท่ีพัก
โรงเรียนชาวนา) 

เช๎า  เที่ยวชมวัดดอนไชย ลํองเรือชมวิถีชีวิตริมน้ํานําน ชมแหลํงอนุรักษ๑พันธุ๑ปลา 
ศึกษาเรียนรู๎สถาป๓ตยกรรมบ๎านสมัยเกํา เพลินตาไปกับพิพิธภัณฑ๑เรือแขํง เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่หลากหลาย อาทิ ผ๎าทอพ้ืนเมือง ถํายภาพงานศิลปะ 3 มิติ
บนผนังสาธารณะ ณ ชุมชนบ้านดอนไชย อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน  

 กราบสักการะพระบรมธาตุแชํแห๎ง พระธาตุคูํบ๎านคูํเมืองนํานและเป็นพระธาตุ
ประจําปีเกิดปีเถาะ (กระตําย) ชมสถาป๓ตยกรรมและศิลปกรรมสกุลชํางนําน ณ 
วัดพระธาตุแช่แห้ง อําเภอภูเพียง จังหวัดนําน 

 ตามรอยปูุมํานยํามําน ชมภาพกระซิบรักบันลือโลก ตื่นตากับจิตรกรรมผลงาน
ของหนานบัวผัน จิตรกรที่มีชื่อเสียงของเมืองนําน กราบสักการะพระประธาน
แบบจตุรพักตร๑ปางมารวิชัย ณ วัดภูมินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดนําน 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านเฮือนฮอม อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน 
บําย  สักการะเสามิ่งเมือง เสาหลักเมืองของเมืองนําน ตื่นตากับความวิจิตรบรรจงของ

อุโบสถฝีมือตระกูลชํางเชียงแสน ณ วัดมิ่งเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนําน 
 รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานหัตถกรรมเครื่องเงินในวัฒนธรรมพื้นถ่ินเมืองนําน ชมภู

มิป๓ญญาการทําเครื่องเงินของชํางพ้ืนเมืองนําน ซึ่งได๎ปรากฏออกมาในรูปแบบ
ของข๎างของเครื่องใช๎ตําง ๆ อันเป็นลวดลายเอกลักษณ๑ดั้งเดิมของเมืองนําน 
จากนั้นนําทํานเยี่ยมชมกลุํมวิสาหกิจสร๎างสรรค๑งานพระพุทธรูปไม๎พร๎อมเลือกซื้อ
ของฝากของที่ระลึก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปไม้และ
กลุ่มเครื่องเงิน อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน 

 เสพศิลปะที่มีความงดงามแฝงความหมายจากการังสรรค๑ของศิลปินชาวนําน ชม
ภาพฝีพระหัตถ๑ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพเสือหิวและภาพตะโกน ณ หอศิลป์ริมน่าน อําเภอทํา
วังผา จังหวัดนําน 

 ชมวิหารวัดหนองบัวอาคารที่ทรงคุณคําในแงํสถาป๓ตยกรรมพ้ืนบ๎าน เพลินตากับ
จิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกของเมืองนําน รังสรรค๑โดยหนานบัวผัน จิตรกรที่มี
ชื่อเสียงของเมืองนําน เรียนรู๎การทอผ๎าแบบทอมือของชาวไทลื้อ ณ วัดหนองบัว 
อําเภอทําวังผา จังหวัดนําน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ฟาร๑มสเตย๑ ที่พักโรงเรียนชาวนา อําเภอป๓ว จังหวัด
นําน 

วันที่ 2 (ฟาร์มสเตย์ ที่พักโรงเรียนชาวนา-บ่อเกลือ-ดอยภูคา-ล าดวนผ้าทอไทลื้อ-วัดภูเก็ต-วัดศรี
มงคล (วัดก๋ง) 

เช๎า  ทําบุญตักบาตรรํวมรับเช๎าวันใหมํ ณ ฟาร์มสเตย์ ที่พักโรงเรียนชาวนา 
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 สนุกสนานกับการต๎มไขํในบํอเกลือ สปาเท๎าโดยใช๎เกลือธรรมชาติทํามกลางภูเขา 
ชมสาธิตการทําเกลือของชาวบ๎าน ณ บ่อเกลือ อําเภอบํอเกลือ จังหวัดนําน 

 สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติบนจุดสูงสุดของจังหวัดนําน ชมดอกชมพูภูคาดอกไม๎
หายากมีท่ีเดียวในจังหวัดนํานที่ผลิดอกให๎ชมแคํปีละครั้ง ณ ดอยภูคา อําเภอป๓ว 
จังหวัดนําน 

 เที่ยวชมผ๎าทอไทลื้อเมืองนํานที่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ๑ จิบ
กาแฟแลท๎องทุํงนาและทํุงดอกไม๎ตามฤดูกาล ณ ล าดวนผ้าทอไทลื้อ อําเภอป๓ว 
จังหวัดนําน 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎าน IMF อําเภอป๓ว จังหวัดนําน 
บําย  สักการะ"หลวงพํอแสนป๓ว หรือ หลวงพํอพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมอุโบสถทรง

ล๎านนาประยุกต๑ และจิตรกรรมฝาผนังแบบสามมิติ ณ วัดภูเก็ต อําเภอป๓ว 
จังหวัดนําน 

 สักการะพรพุทธรูปที่เกําแกํ ศึกษาข๎าวของเครื่องใช๎โบราณในเฮือนมะเกํา เยี่ยม
ชมเฮือนโอชา เรือนไทยล๎านนา 2 ชั้น ที่จําลองบรรยากาศของบ๎านเรือนไทย
สไตล๑ล๎านนาในอดีต นั่งจิบกาแฟแลทิวทัศน๑ของดอยภูคาที่มีความสวยงาม ณ วัด
ศรีมงคล (วัดก๋ง) อําเภอทําวังผา จังหวัดนําน 

 
ที่พักท่ีน่าสนใจ 

1. ฟาร๑มสเตย๑ ที่พักโรงเรียนชาวนา  
ที่อยูํ: 225 บ๎านนาคํา ตําบลศิลาเพชร อําเภอป๓ว จังหวัดนําน 55120 
โทรศัพท๑: 089-9997737 

2. ตูบนาโฮมสเตย๑ 
ที่อยูํ: ตําบลสถาน อําเภอป๓ว จังหวัดนําน 55120 
โทรศัพท๑: 094-1431969 

3. โฮมสเตย๑ ตานงค๑ 
ที่อยูํ: ตําบลสถาน อําเภอป๓ว จังหวัดนําน 55120 
โทรศัพท๑: 089-7618013 

 
 
 

เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
จังหวัดเชียงราย 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง- ชุมชนบ้านโป่งบ้านเหล่าพัฒนา-วัด
ร่องขุ่น-วัดพระแก้ว-วัดร่องเสือเต้น-พิพิธภัณฑ์บ้านด า-ขัวศิลปะ) 
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เช๎า  ย๎อนรอยตํานานนครโบราณกวําพันปี ชมศิลปะเครื่องป๓้นดินเผาที่ใหญํที่สุดใน
ล๎านนา ณ ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  

  เที่ยวชม ชุมชนบ้านโป่งบ้านเหล่าพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย ชมวัตถุ
โบราณในยุคหินใหมํเครื่องมือเครื่องใช๎ทําด๎วยหิน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนดอยเวียง 
ดอยวง ถํายภาพศิลปะ 3 มิติหลากสีสันซึ่งเป็นภาพเลําเรื่องราวประวัติศาสตร๑ของ
ชุมชน ณ จุดถ่ายภาพ    3 มิติ ผํอนคลายไปกับการแชํเท๎าในบํอน้ําร๎อนหรือเลือก
ออนเซ็นสไตล๑บ๎านทุํงพร๎อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ ณ บ่อน้ าร้อนสาม
สี 

เที่ยง  รับประทานอาหารสไตล๑พ้ืนบ๎าน ณ ลานบํอน้ําร๎อนสามสี 
บําย  ตระการตาราวสวรรค๑บนดินกับสถาป๓ตยกรรมแบบไทยประยุกต๑จากการรังสรรค๑

ของอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ สร๎างด๎วยปูนป๓้นสีขาวบริสุทธิ์ประดับกระจก
สํองแสงแวววาวระยิบระยับ ณ วัดร่องขุ่น อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 เยือนถ่ินที่ค๎นพบพระแก๎วมรกต (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) สักการะพระหยก
เชียงราย เยี่ยมชมพระพุทธรูปสําคัญ วัตถุโบราณ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัยในพิพิธภัณฑ๑โฮงหลวงแสงแก๎ว ณ วัดพระแก้ว 
เชียงราย 

 ชมความงามของศิลปะอันแปลกตา ณ วัดร่องเสือเต้น โดยการรังสรรค๑ป๓้นแตํง
สถาป๓ตยกรรมและประติมากรรมแบบไทยประยุกต๑ของนายพุทธา  กาบแก๎ว หรือ 
สลํานก (ศิษย๑เอกของอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑) ซึ่งมีเอกลักษณ๑ในการใช๎เฉดสี
น้ําเงินฟูาตัดกับสีทอง และลวดลายตํางๆ ที่มีความพริ้วไหวลงตัว จึงได๎ขนานนาม
วํา วัดสีน้ําเงิน  

 สัมผัสมนต๑เสนํห๑สีดํา สถาป๓ตยกรรมล๎านนา จิตรกรรมภาพเขียนสีที่ตั้งใจรังสรรค๑
แฝงความลึกลับนําค๎นหา ออกแบบโดยอาจารย๑ถวัลย๑ ดัชนี ตื่นตากับไม๎แกะสลัก 
เขาสัตว๑ และกระดูกสัตว๑ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านด า 

 ค๎นหาความหมายของปริศนาจากภาพวาดที่แฝงความงดงามในรูปแบบศิลปะจาก
ผลงานของศิลปินชาวเชียงราย เปรียบเสมือนสถานที่แหํงนี้เป็นสะพานเชื่อมศิลปะ
สูํสังคม ณ ขัวศิลปะ 

 
 
 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1 (ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง- ชุมชนบ้านโป่งบ้านเหล่าพัฒนา-วัดร่องขุ่น-วัดพระแก้ว-วัดร่อง
เสือเต้น-พิพิธภัณฑ์บ้านด า-ขัวศิลปะ-เชียงรายไนท์บาซาร์) 

เช๎า  ย๎อนรอยตํานานนครโบราณกวําพันปี ชมศิลปะเครื่องป๓้นดินเผาที่ใหญํที่สุดใน
ล๎านนา ณ ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  
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  เที่ยวชม ชุมชนบ้านโป่งบ้านเหล่าพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย ชมวัตถุ
โบราณในยุคหินใหมํเครื่องมือเครื่องใช๎ทําด๎วยหิน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนดอยเวียง 
ดอยวง ถํายภาพศิลปะ 3 มิติหลากสีสันซึ่งเป็นภาพเลําเรื่องราวประวัติศาสตร๑ของ
ชุมชน ณ จุดถ่ายภาพ    3 มิติ ผํอนคลายไปกับการแชํเท๎าในบํอน้ําร๎อนหรือเลือก
ออนเซ็นสไตล๑บ๎านทุํงพร๎อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ สนุกสนานกับ
กิจกรรมพอกไขํโคลนพร๎อมนําเป็นของฝากท่ีระลึก ณ บ่อน้ าร้อนสามสี  

เที่ยง  รับประทานอาหารสไตล๑พ้ืนบ๎าน ณ ลานบํอน้ําร๎อนสามสี 
บําย  ตระการตาราวสวรรค๑บนดินกับสถาป๓ตยกรรมแบบไทยประยุกต๑จากการรังสรรค๑

ของอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ สร๎างด๎วยปูนป๓้นสีขาวบริสุทธิ์ประดับกระจก
สํองแสงแวววาวระยิบระยับ ณ วัดร่องขุ่น อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 เยือนถ่ินที่ค๎นพบพระแก๎วมรกต (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) สักการะพระหยก
เชียงราย เยี่ยมชมพระพุทธรูปสําคัญ วัตถุโบราณ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัยในพิพิธภัณฑ๑โฮงหลวงแสงแก๎ว ณ วัดพระแก้ว 
เชียงราย 

 ชมความงามของศิลปะอันแปลกตา ณ วัดร่องเสือเต้น โดยการรังสรรค๑ป๓้นแตํง
สถาป๓ตยกรรมและประติมากรรมแบบไทยประยุกต๑ของนายพุทธา  กาบแก๎ว หรือ 
สลํานก (ศิษย๑เอกของอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑) ซึ่งมีเอกลักษณ๑ในการใช๎เฉดสี
น้ําเงินฟูาตัดกับสีทอง และลวดลายตํางๆ ที่มีความพริ้วไหวลงตัว จึงได๎ขนานนาม
วํา วัดสีน้ําเงิน  

 สัมผัสมนต๑เสนํห๑สีดํา สถาป๓ตยกรรมล๎านนา จิตรกรรมภาพเขียนสีที่ตั้งใจรังสรรค๑
แฝงความลึกลับนําค๎นหา ออกแบบโดยอาจารย๑ถวัลย๑ ดัชนี ตื่นตากับไม๎แกะสลัก 
เขาสัตว๑ และกระดูกสัตว๑ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านด า 

 ค๎นหาความหมายของปริศนาจากภาพวาดที่แฝงความงดงามในรูปแบบศิลปะจาก
ผลงานของศิลปินชาวเชียงราย เปรียบสถานที่แหํงนี้เป็นสะพานเชื่อมศิลปะสูํสังคม 
ณ ขัวศิลปะ 

เย็น  ลิ้มรสอรํอยกับอาหารเหนือสไตล๑ขันโตก ชมการแสดงฟูอนรําแบบล๎านนา ณ ร๎าน
สบันงาขันโตก 

 เดินทอดนํอง ตะลุยร๎านของฝาก ชิมของหวานขึ้นชื่อ “บัวลอยมือถือ” ณ เชียงราย
ไนท์บาซาร์ 

 
 
วันที่ 2 (อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช-วัดพระธาตุดอยจอมทอง-วัดห้วยปลากั้ง-ศูนย์วิปัสสนา
ไร่เชิญตะวัน) 

เช๎า  สักการะปฐมกษัตริย๑ผู๎สถาปนาเมืองเชียงรายเพ่ือความเป็นสิริมงคล ณ อนุสาวรีย์
พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
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 ตามรอยตํานานตามหาช๎างเผือกคูํบารมี ที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างเมือง
เชียงราย สักการะพระธาตุดอยจอมทอง 1 ในพระธาตุ 9 จอม สถานที่อันเป็น
มงคลนามของจังหวัดเชียงราย ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง 

 เพลินตากับความงามของพบโชคธรรมเจดีย๑ เจดีย๑ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตา
ศิลปะจีนผสมล๎านนา ตื่นตากับความอลังการของรูปป๓้นเจ๎าแมํกวนอิมที่มีขนาด
ใหญํที่สุดในประเทศไทย ณ วัดห้วยปลากั้ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันพร๎อมชมบรรยากาศธรรมชาติและทุํงนาโดยรอบ ณ 
ร๎านลานนา ตะวันวา เชียงราย 

บําย  สัมผัสความศรัทธาของธรรมะในโลกมนุษย๑ สงบจิตระวังใจปลํอยเวลาไปกับ
ธรรมชาติ ชมศิลปะที่แฝงคติธรรมแหํงชีวิตชวนให๎คิด ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญ
ตะวัน 

 
ที่พักท่ีน่าสนใจ 

1. โรงแรมเวียงอินทร๑ เชียงราย  
ที่อยูํ: ถนน ประสพสุข ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 
โทรศพัท๑: 053 711 533 

2. โรงแรม เลอ พัทธา 
ที่อยูํ: 610 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 
โทรศัพท๑: 053 600 680 

3. โรงแรม ฮ็อป อินน๑ เชียงราย 
ที่อยูํ: 413/1 ถนนสนามบิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 
โทรศัพท๑: 02 659 2899 

 
เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

จังหวัดพะเยา 
 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา (ชุมชนบ้านแม่นาเรือ-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาบ้านสัน
บัวบก-     วัดอนาลโยทิพยาราม-วัดศรีโคมค า-วัดพระธาตุจอมทอง) 

เช๎า  เยี่ยมชมพ้ืนที่ตําบลแมํนาเรือมีประวัติศาสตร๑ยาวนานกวํา 900 ปี ปรากฏจาก
ตํานานวัดพระธาตุภูขวาง ย๎อนตํายานอดีตเมืองภูกามยาวเป็นเมืองโบราณเมือง
หนึ่งมีชื่อเดิมวําเมือง "สีหราช" ชมการนําเสนอวิถีชีวิตของชาวชุมชนโดยผํานการ
วาดภาพ 3 มิติ บนผืนกําแผงและสังกะสีเกําเพ่ือบอกเลําเรื่องราวและวิถีชีวิตของ
ชาวชุมชนตําบลแมํนาเรือ ณ ชุมชนบ้านแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

 เรียนรู๎วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผักตบชวา การทํากระเป๋าจากผักตบชวา เลือก
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ซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่ทําจากผักตบชวา ณ วิสาหกิจชมุชนกลุ่มผักตบชวาบ้านสัน
บัวบก อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 เยือนวัดงามบนดอยบุษราคัม สักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูป
ปางตํางๆ อีกหลายองค๑ อาทิ พระพุทธไสยาสน๑ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูป
ปางนาคปรก กราบสักการะรัตนเจดีย๑ศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เยี่ยมชมเก๐งจีน
ภายในประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิม หอพระแก๎วมรกตจําลอง ชมทัศนียภาพของ
กว๏านพะเยาและเมืองพะเยาที่สวยงามจากยอดดอยบุษราคัม ณ วัดอนาลโยทิพ
ยาราม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร So Good อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
บําย  เยี่ยมชม วัดศรีโคมค า ตั้งอยูํริมกว๏านพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วัด

คูํบ๎านคูํเมืองพะเยา สร๎างราวพุทธศตวรรษที่ 20 สักการะพระเจ๎าตนหลวง 
พระพุทธรูปที่ใหญํที่สุดและเกําแกํที่สุดในแผํนดินล๎านนา 

  สักการะพระธาตุจอมทอง ปูชนียสถานโบราณคํูเมืองพะเยา องค๑พระธาตุสี
ทองเหลืองอรํามตั้งเดํนตระหงํานอยูํบนดอยจอมทอง เชื่อกันวําเป็นที่ประดิษฐาน
เส๎นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ณ วัดพระธาตุจอมทอง อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา 2 วัน 1 คืน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา (ชุมชนบ้านแม่นาเรือ-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาบ้านสัน
บัวบก-     วัดอนาลโยทิพยาราม-วัดศรีโคมค า-วัดพระธาตุจอมทอง-อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง-
กว๊านพะเยา) 

เช๎า  เยี่ยมชมพ้ืนที่ตําบลแมํนาเรือมีประวัติศาสตร๑ยาวนานกวํา 900 ปี ปรากฏจาก
ตํานานวัดพระธาตุภูขวาง ย๎อนตํายานอดีตเมืองภูกามยาวเป็นเมืองโบราณเมือง
หนึ่งมีชื่อเดิมวําเมือง "สีหราช" ชมการนําเสนอวิถีชีวิตของชาวชุมชนโดยผํานการ
วาดภาพ 3 มิติ บนผืนกําแผงและสังกะสีเกําเพ่ือบอกเลําเรื่องราวและวิถีชีวิตของ
ชาวชุมชนตําบลแมํนาเรือ ณ ชุมชนบ้านแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

 เรียนรู๎วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผักตบชวา การทํากระเป๋าจากผักตบชวา เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่ทําจากผักตบชวา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาบ้านสัน
บัวบก อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 เยือนวัดงามบนดอยบุษราคัม สักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูป
ปางตํางๆ อีกหลายองค๑ อาทิ พระพุทธไสยาสน๑ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูป
ปางนาคปรก กราบสักการะรัตนเจดีย๑ศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เยี่ยมชมเก๐งจีน
ภายในประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิม หอพระแก๎วมรกตจําลอง ชมทัศนียภาพของ
กว๏านพะเยาและเมืองพะเยาที่สวยงามจากยอดดอยบุษราคัม ณ วัดอนาลโยทิพ
ยาราม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
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เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร So Good อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
บําย  เยี่ยมชม วัดศรีโคมค า ตั้งอยูํริมกว๏านพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วัด

คูํบ๎านคูํเมืองพะเยา สร๎างราวพุทธศตวรรษที่ 20 สักการะพระเจ๎าตนหลวง 
พระพุทธรูปที่ใหญํที่สุดและเกําแกํที่สุดในแผํนดินล๎านนา 

 สักการะพระธาตุจอมทอง ปูชนียสถานโบราณคํูเมืองพะเยา องค๑พระธาตุสี
ทองเหลืองอรํามตั้งเดํนตระหงํานอยูํบนดอยจอมทอง เชื่อกันวําเป็นที่ประดิษฐาน
เส๎นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ณ วัดพระธาตุจอมทอง อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

 สักการะพํอขุนงําเมือง กษัตริย๑ผู๎สร๎างความเจริญให๎แกํแคว๎นภูกามยาว (พะเยา) 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

 เดินทอดนํองสัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาน้ําจืดที่ใหญํที่สุดในภาคเหนือ ทํา
กิจกรรมให๎อาหารปลา ชมวิถีชีวิตชาวบ๎านริมฝ๓่งแมํน้ํา ณ กว๊านพะเยา อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ร๎านชิดลมชมกว๏าน 
วันที่ 2 (วัดติโลกอาราม-วัดศรีชุม-วัดพระนั่งดิน-วัดนันตาราม-น้ าตกภูซาง) 

เช๎า  ลํองเรือชมความมหัศจรรย๑ของวัดกลางน้ํา วัดเกําแกํกลางกว๏านพะเยาที่มีอายุราว 
500 กวําปี เป็นศาสนสถานเกําแกํที่มีมากํอนกว๏านพะเยาซึ่งจมอยูํใต๎กว๏านพะเยา
ยาวนานกวํา ๖๘ ปี ป๓จจุบันตัววัดยังจมอยูํใต๎กว๏านพะเยามีเพียงยอดเจดีย๑ที่กํอ
ด๎วยอิฐดินเผาเทํานั้นที่โผลํพ๎นน้ําขึ้นมาให๎ได๎เดินทางไปสักการะ ณ วัดติโลก
อาราม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 ชมความสวยงามอลังการวิหารไม๎สักทองแกะสลัก สักการะพระเจ๎าทันใจที่มักทํา
ให๎เกิดความอัศจรรย๑ใจตํอผู๎ศรัทธา ณ วัดศรีชุม อําเภอดอกคําใต๎ จังหวัดพะเยา 

 ยลความอัศจรรย๑อันซีนอินไทยแลนด๑ ณ วัดพระนั่งดิน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา กับพระพุทธรูปองค๑พระประธานของวัดที่ไมํมีฐานรองรับเหมือนกับพระ
ประธานองค๑อ่ืนๆ ซึ่งเคยมีราษฎรสร๎างฐานรองรับเพ่ืออัญเชิญพระประธานขึ้น
ประดิษฐานบนฐานรองรับแล๎ว แตํปรากฏวําพยายามยกเทําไรก็ยกไมํขึ้น จึงเรียก
สืบตํอกันมาวํา พระนั่งดิน จนถึงทุกวันนี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านเวียงคํา ก๐วยเตี๋ยวไกํมะระ 
บําย  ชมวัดที่อนุรักษ๑วิหารศิลปะแบบไทยใหญํตัววิหาร สร๎างด๎วยไม๎สักทั้งหลักตกแตํง

ลวดลาย ฉลุไม๎อยํางสวยงาม สักการะองค๑พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัย แกะสลักจากไม๎สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบไทยใหญํ ประดิษฐานบน
ฐานไม๎ที่ฉลุลวดลายอยํางสวยงาม ชมพิพิธภัณฑ๑ธนบัตรเกํา เครื่องใช๎โบราณ 
ผ๎าลายโบราณ และภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน๑มหาชาติ ณ วัดนันตาราม 
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 



369 
 

 สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ แชํน้ําตกอํุนอันซีนอินพะเยา ณ น้ าตกภูซาง อําเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา 

 
ที่พักท่ีน่าสนใจ 

1. PHUGLONG LUXURY HOTEL/ภูกลองโฮเทล 
 ที่อยูํ: ถนน ชายกว๏าน ตําบล เวียง อําเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000 
โทรศัพท๑: 054 481 915 

2. มํอนสามเคียน โฮมสเตย๑ 
ที่อยูํ: ตําบลแมํกา อําเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000 
โทรศัพท๑: 099 619 5992 

3. ออโรรํา เฮ๎าส๑ 
ที่อยูํ: 696/5 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา 
โทรศัพท๑: 0 5441 0065 

 
เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

จังหวัดล าปาง 
 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดล าปาง 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง (วัดไหล่หิน-วัดพระธาตุล าปางหลวง-ชุมชนบ้านล าปางหลวง-วัด
ป่าฝาง-วัดศรีชุม-วัดศรีรองเมือง-วัดพระแก้วดอนเต้า-วัดเจดีย์ซาวหลัง) 

เช๎า  เยี่ยมชมสถานที่เก็บคัมภีร๑ที่เกําแกํของเมืองลําปาง ชมศิลปกรรมล๎านนาของชําง
สกุลลําปางภายในวัด ได๎แกํ วิหารโถง โบสถ๑ เจดีย๑ ซุ๎มประตูโขงและโรงธรรม ซึ่ง
นับเป็นโบราณสถานสําคัญทั้งในด๎านความเกําแกํและมีคุณคําทางด๎านศิลปะ ณ 
วัดไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 ยลความงามของวัดไม๎ที่สมบูรณ๑ท่ีสุดแหํงหนึ่งของไทย กราบสักการะพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์คูํเมืองลําปางและยังเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีฉลู องค๑พระธาตุเป็นทรง
กลมแบบล๎านนาภายนอกบุด๎วยทองจังโก ยอดฉัตรทําด๎วยทองคํา มีลายสลักดุน
เป็นลวดลายประจํายามแบบตํางๆ ไว๎อยํางงดงาม ณ วัดพระธาตุล าปางหลวง 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

  เรียนรู๎และทดลองทําผลิตภัณฑ๑ปลาดิ้นได๎จากไม๎สัก และเลือกซื้อสินค๎าของฝาก
หัตถกรรมพ้ืนบ๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ณ ชุมชนบ้านล าปางหลวง อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านครัวรสนิยม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
บําย  สักการะพระเจดีย๑เกําแกํภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพมํา ณ 

วัดป่าฝาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 ชมสวยงามของพระวิหารครึ่งตึกครึ่งไม๎ศิลปกรรมรํวมสมัยระหวํางล๎านนาและ
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พมํา สักการะพระพุทธรูปศิลปะพมํา ตื่นตากับจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเรื่อง
พุทธประวัติ ตื่นใจกับความมหัศจรรย๑ของต๎นโพธิ์ที่รายล๎อมพุทธสถานอันเป็น
ที่มาของชื่อวัด ณ วัดศรีชุม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 กราบสักการะพระประธานปางอ๎ุมบาตรสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑แกะสลักจากไม๎
สักทองอายุกวําร๎อยปี ชมศิลปกรรมพมํา ณ วัดศรีรองเมือง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 เยือนถิ่นวัดงามอายุนับพันปี ที่เคยประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
หรือพระแก๎วมรกต สักการะองค๑เจดีย๑ที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้า อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 เที่ยวชม วัดเจดีย์ซาวหลัง สักการะพระเจดีย๑โบราณ 20 องค๑ ที่ทรงคุณคําทั้ง
ทางด๎านประวัติศาสตร๑และโบราณวัตถุ ซึ่งสันนิษฐานวําสร๎างมานานกวําพันปี 
เจดีย๑แตํละองค๑เป็นลักษณะสถาป๓ตยกรรมแบบเจดีย๑พมําขนาดเล็ก มีสีทองเป็น
ประกาย ตั้งอยูํบนฐานเหลี่ยม ยอดเจดีย๑ตกแตํงประดับด๎วยฉัตรอยํางสวยงาม 
เชื่อกันวําภายในแตํละเจดีย๑มีพระเกศาธาตุบรรจุอยูํ 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดล าปาง 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1 (วัดไหล่หิน-วัดพระธาตุล าปางหลวง-ชุมชนบ้านล าปางหลวง-วัดปงยางคก-วัดป่าฝาง-วัด
ศรีชุม-วัดศรีรองเมือง-กาดกองต้า) 

เช๎า  เยี่ยมชมสถานที่เก็บคัมภีร๑ที่เกําแกํของเมืองลําปาง ชมศิลปกรรมล๎านนาของชําง
สกุลลําปางภายในวัด ได๎แกํ วิหารโถง โบสถ๑ เจดีย๑ ซุ๎มประตูโขงและโรงธรรม ซึ่ง
นับเป็นโบราณสถานสําคัญทั้งในด๎านความเกําแกํและมีคุณคําทางด๎านศิลปะ ณ 
วัดไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 ยลความงามของวัดไม๎ที่สมบูรณ๑ท่ีสุดแหํงหนึ่งของไทย กราบสักการะพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์คูํเมืองลําปางและยังเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีฉลู องค๑พระธาตุเป็นทรง
กลมแบบล๎านนาภายนอกบุด๎วยทองจังโก ยอดฉัตรทําด๎วยทองคํา มีลายสลักดุน
เป็นลวดลายประจํายามแบบตํางๆ ไว๎อยํางงดงาม ณ วัดพระธาตุล าปางหลวง 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  

  เรียนรู๎และทดลองทําผลิตภัณฑ๑ปลาดิ้นได๎จากไม๎สัก และเลือกซื้อสินค๎าของฝาก
หัตถกรรมพ้ืนบ๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ณ ชุมชนบ้านล าปางหลวง อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านครัวรสนิยม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
บําย  เที่ยวชมวัดโบราณอายุกวําพันปี ยลวิหารไม๎แบบล๎านนาเรียกกันวํา วิหารจามเทวี 

ศิลปะแบบล๎านโบราณยุคหริภุญชัย สร๎างด๎วยไม๎ทั้งหลัง ตอนลํางเปิดโลํงตลอด 
ไมํมีประตูหน๎าตําง ตอนท๎ายสุดของวิหารมีผนังกํออิฐฉาบปูนทึบสามด๎านล๎อมกูํ
พระเจ๎าหรือโขงพระเจา๎ ลักษณะการกํอสร๎างเป็นสถาป๓ตยกรรมแบบล๎านนาสกุล
ชํางเขลางค๑นคร ที่มีความสวยงามตามแบบฉบับของสถาป๓ตยกรรมภาคเหนือ ณ 
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วัดปงยางคก อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 สักการะพระเจดีย๑เกําแกํภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพมํา ณ 

วัดป่าฝาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 ชมสวยงามของพระวิหารครึ่งตึกครึ่งไม๎ศิลปกรรมรํวมสมัยระหวํางล๎านนาและ

พมํา สักการะพระพุทธรูปศิลปะพมํา ตื่นตากับจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเรื่อง
พุทธประวัติ ตื่นใจกับความมหัศจรรย๑ของต๎นโพธิ์ที่รายล๎อมพุทธสถานอันเป็น
ที่มาของชื่อวัด ณ วัดศรีชุม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 กราบสักการะพระประธานปางอ๎ุมบาตรสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑แกะสลักจากไม๎
สักทองอายุกวําร๎อยปี ชมศิลปกรรมพมํา ณ วัดศรีรองเมือง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ณ กาด
กองต้า อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

วันที่ 2 (นั่งรถม้าชมเมือง-วัดปงสนุกเหนือ- พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี-วัดพระแก้วดอนเต้า-วัด
เจดีย์ซาวหลัง-วัดจองค า) 

เช๎า  นั่งรถม้าชมเมือง สัมผัสวิถีชีวิตและบรรยากาศของเมืองลําปาง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ไฮไลท๑ที่พลาดไมํได๎ ณ บริเวณหน๎าวัดพระธาตุลําปางหลวง  

 ตามรอยเส๎นทางการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม-สถาป๓ตยกรรมเกําแกํ ที่เหลืออยูํ
เพียงแหํงเดียวในประเทศ ณ วัดปงสนุกเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง สักการะเสาหลักเมืองเสาแรกของลําปาง ชมจิตรกรรมและสถาป๓ตยกรรม
ที่ผสมผสานระหวํางไทย จีน พมํา ซึ่งมีเพียงแหํงเดียวของประเทศ 

 ย๎อนรอยตํานานชามไกํนครลําปาง หรือ ถ๎วยก๐าไกํ ของฝากท่ีขึ้นชื่อแหํงเมือง
ลําปาง เรียนรู๎วิธีการทําถ๎วย ชาม แก๎ว เลือกซ้ือผลิตภัณฑ๑เครื่องเคลือบเซรามิค
มาตรฐานระดับโลก ณ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านมุกดาขนมจีนหลํมเกํา 
บําย  เยือนถิ่นวัดงามอายุนับพันปี ที่เคยประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

หรือพระแก๎วมรกต สักการะองค๑เจดีย๑ที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้า อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 เที่ยวชม วัดเจดีย์ซาวหลัง สักการะพระเจดีย๑โบราณ 20 องค๑ ที่ทรงคุณคําทั้ง
ทางด๎านประวัติศาสตร๑และโบราณวัตถุ ซึ่งสันนิษฐานวําสร๎างมานานกวําพันปี 
เจดีย๑แตํละองค๑เป็นลักษณะสถาป๓ตยกรรมแบบเจดีย๑พมําขนาดเล็ก มีสีทองเป็น
ประกาย ตั้งอยูํบนฐานเหลี่ยม ยอดเจดีย๑ตกแตํงประดับด๎วยฉัตรอยํางสวยงาม 
เชื่อกันวําภายในแตํละเจดีย๑มีพระเกศาธาตุบรรจุอยูํ 

 ชมสถาป๓ตยกรรมกํอสร๎างโดดเดํนเป็นสงําศิลปะแบบไทยใหญํผสมพมํา ด๎วย
กําแพงหินที่เป็นแนวยาวกวํา 200 เมตร สักการะพระพุทธรูปศิลปะแบบพมําซึ่ง



372 
 

แกะสลักจากไม๎ต๎นเดียวทั้งองค๑ด๎วยลวดลายปราณีตงดงามและพระมหาเจดีย๑
พุทธคยาจําลองซึ่งสร๎างจําลองแบบขนาดเทียบเทํากับพระมหาเจดีย๑พุทธคยา 
ประเทศอินเดีย ณ วัดจองค า อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 
ที่พักท่ีน่าสนใจ 

1. โรงแรมลคอร 
ที่อยูํ: 138/38 ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100 
โทรศัพท๑: 054 316 430 

2. โรงแรมบีทู ลําปาง 
ที่อยูํ: 15/1 ซอยสุขสวัสดิ์2 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
โทรศัพท๑: 054 010 988 

3. เดอะ เซเนอรี โฮเต็ล 
ที่อยูํ: 110/4 ซุปเปอร๑ไฮเวย๑ ลําปาง – งาว ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง 52000 
โทรศัพท๑: 054 010 613 
 

เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 วัน 
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วัดพระธาตุดอยกองมู-อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา-วัด
จองค าจองกลาง-สะพานซูตองเป้-ชุมชนบ้านเวียงเหนือ) 

เช๎า  กราบสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองของชาวจังหวัดแมํฮํองสอน พระธาตุ
เจดีย๑ที่สวยงาม 2 องค๑ พระเจดีย๑องค๑ใหญํสร๎างโดย จองตํองสูํ เมื่อ พ.ศ. 2403 
เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนํามาจากประเทศพมํา สํวน
พระธาตุเจดีย๑องค๑เล็กสร๎างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ๎าเมือง
แมํฮํองสอนคนแรก จากตัววัดสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมือง
แมํฮํองสอนได๎อยํางชัดเจน ณ วัดพระธาตุ ดอยกองมู อําเภอเมืองแมํฮํองสอน 
จังหวัดแมํฮํองสอน 

 สักการะอนุสาวรีย๑ของเจ๎าเมืององค๑แรกผู๎สร๎างเมืองแมํฮํองสอน ณ อนุสาวรีย์
พระยาสิงหนาทราชา อําเภอเมืองแมํฮํองสอน จังหวัดแมํฮํองสอน 

 เที่ยวชมสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญํ วัดแฝดที่ตั้งอยูํในกําแพง
เดียวกัน และตั้งอยูํข๎าง หนองจองคํา ทําให๎เราสามารถเห็นภาพสะท๎อนน้ําที่
สวยงามได๎ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เยี่ยมชม วัดจองค า วัดแหํงแรกของ
แมํฮํองสอน เป็นวัดเกําแกํที่สร๎างตามแบบอยํางศิลปะไทยใหญ สิ่งที่โดดเดํน
หลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สําคัญคือ วิหารหลวงพํอโต ซึ่ง
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เป็นพระพุทธรูป องค๑ใหญํที่สุดของแมํฮํองสอน สร๎างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยชําง
ชาวพมํา นําทํานชม วัดจองกลาง ตั้งอยูํข๎างกับวัดจองคํา ภายในวิหารมีแทํน
บูชาตั้งพระพุทธสิหิงค๑จําลอง ปิดทองเหลืองอรํามไปทั้งองค๑ มีสิ่งที่นําสนใจอ่ืนๆ 
เชํน ตุ๏กตาแกะสลักด๎วยไม๎เป็นรูปคนและสัตว๑เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ด๎าน
จิตรกรรมมีภาพวาดบนแผํนกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติ
เจ๎าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให๎เห็นถึงชีวิตความเป็นอยูํของคนสมัยนั้น
หลายภาพ มีคําบรรยายใต๎ภาพเป็นภาษาพมํา 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ อีสานแซํบ at บ๎านไรผักหวาน อําเภอเมืองแมํฮํองสอน 
จังหวัดแมํฮํองสอน 

บําย  ตื่นตากับสะพานไมํไผํที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ณ สะพานซูตองเป้ อําเภอเมือง
แมํฮํองสอน จังหวัดแมํฮํองสอน สร๎างขึ้นด๎วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร 
และชาวบ๎าน โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น เพ่ือให๎พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต 
ถือเป็นสะพานไม๎แหํงศรัทธา คําวํา “ซูตองเปู” (Su-Tong-Pe) เป็นภาษาไทย
ใหญํ แปลวํา อธิษฐานสําเร็จ เชื่อกันวําหากผู๎ใดข๎ามสะพานแหํงนี้จะทําให๎คํา
อธิษฐานนั้นสําเร็จโดยเร็ว 

 พบภูมิป๓ญญามูเซอแดงบ๎านหัวฝาย และวิถีชีวิตที่นําสนใจ อาทิ การจักสาน การ
ทําแหนม กลุํมข๎าวสาลี การทอผ๎าชนเผํา การตีมีดมีวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํ กลุํม
แปรรูปผลิตภัณฑ๑จากงาบ๎านโปุง การตัดเย็บเสื้อผ๎า สามารถเลือกสนุกกับ
กิจกรรมผจญภัย อาทิ การเที่ยวถ้ําน้ําตก และโปุงน้ําร๎อน ณ ชุมชนบ้านเวียง
เหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1 (วัดพระธาตุดอยกองมู-อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา-วัดจองค าจองกลาง-สะพานซูตอง
เป้-ชุมชนบ้านเวียงเหนือ-ถนนคนเดินปาย) 

เช๎า  กราบสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองของชาวจังหวัดแมํฮํองสอน พระธาตุ
เจดีย๑ที่สวยงาม 2 องค๑ พระเจดีย๑องค๑ใหญํสร๎างโดย จองตํองสูํ เมื่อ พ.ศ. 2403 
เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนํามาจากประเทศพมํา สํวน
พระธาตุเจดีย๑องค๑เล็กสร๎างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ๎าเมือง
แมํฮํองสอนคนแรก จากตัววัดสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมือง
แมํฮํองสอนได๎อยํางชัดเจน ณ วัดพระธาตุ ดอยกองมู อําเภอเมืองแมํฮํองสอน 
จังหวัดแมํฮํองสอน 

 สักการะอนุสาวรีย๑ของเจ๎าเมืององค๑แรกผู๎สร๎างเมืองแมํฮํองสอน ณ อนุสาวรีย์
พระยาสิงหนาทราชา อําเภอเมืองแมํฮํองสอน จังหวัดแมํฮํองสอน 

 เที่ยวชมสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญํ วัดแฝดที่ตั้งอยูํในกําแพง
เดียวกัน และตั้งอยูํข๎าง หนองจองคํา ทําให๎เราสามารถเห็นภาพสะท๎อนน้ําที่
สวยงามได๎ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เยี่ยมชม วัดจองค า วัดแหํงแรกของ
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แมํฮํองสอน เป็นวัดเกําแกํที่สร๎างตามแบบอยํางศิลปะไทยใหญ สิ่งที่โดดเดํน
หลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สําคัญคือ วิหารหลวงพํอโต ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูป องค๑ใหญํที่สุดของแมํฮํองสอน สร๎างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยชําง
ชาวพมํา นําทํานชม วัดจองกลาง ตั้งอยูํข๎างกับวัดจองคํา ภายในวิหารมีแทํน
บูชาตั้งพระพุทธสิหิงค๑จําลอง ปิดทองเหลืองอรํามไปทั้งองค๑ มีสิ่งที่นําสนใจอ่ืนๆ 
เชํน ตุ๏กตาแกะสลักด๎วยไม๎เป็นรูปคนและสัตว๑เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ด๎าน
จิตรกรรมมีภาพวาดบนแผํนกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติ
เจ๎าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให๎เห็นถึงชีวิตความเป็นอยูํของคนสมัยนั้น
หลายภาพ มีคําบรรยายใต๎ภาพเป็นภาษาพมํา 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ อีสานแซํบ at บ๎านไรผักหวาน อําเภอเมืองแมํฮํองสอน 
จังหวัดแมํฮํองสอน 

บําย  ตื่นตากับสะพานไมํไผํที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ณ สะพานซูตองเป้ อําเภอเมือง
แมํฮํองสอน จังหวัดแมํฮํองสอน สร๎างขึ้นด๎วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร 
และชาวบ๎าน โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น เพ่ือให๎พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต 
ถือเป็นสะพานไม๎แหํงศรัทธา คําวํา “ซูตองเปู” (Su-Tong-Pe) เป็นภาษาไทย
ใหญํ แปลวํา อธิษฐานสําเร็จ เชื่อกันวําหากผู๎ใดข๎ามสะพานแหํงนี้จะทําให๎คํา
อธิษฐานนั้นสําเร็จโดยเร็ว 

 พบภูมิป๓ญญามูเซอแดงบ๎านหัวฝาย และวิถีชีวิตที่นําสนใจ อาทิ การจักสาน การ
ทําแหนม กลุํมข๎าวสาลี การทอผ๎าชนเผํา การตีมีดมีวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํ กลุํม
แปรรูปผลิตภัณฑ๑จากงาบ๎านโปุง การตัดเย็บเสื้ อผ๎า สามารถเลือกสนุกกับ
กิจกรรมผจญภัย อาทิ การเที่ยวถ้ําน้ําตก และโปุงน้ําร๎อน ณ ชุมชนบ้านเวียง
เหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 

เย็น  อ่ิมอรํอยกับอาหารที่หลากหลาย พร๎อมเลือกซื้อสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ ณ ถนนคน
เดินปาย  

วันที่ 2 (ปายแคนยอน-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-โป่งน้ าร้อนท่าปาย) 
เช๎า  ตามรอยภาพยนตร๑ดัง เรื่องปายอินเลิฟ สัมผัสความมหัศจรรย๑ของธรรมชาติ ณ 

ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นรํอง
ลึกคล๎ายหน๎าผา ติดตํอกันเป็นบริเวณกว๎าง มีลักษณะคล๎ายแพะเมืองผีของ
จังหวัดแพรํ พร๎อมชมวิวที่สวยงามของเมืองปาย 

 ย๎อนรอยยุคสงครามโลก ณ สะพานประวัติศาสตร์ปาย เปรียบเสมือนประตูสูํ
อําเภอปาย สะพานแหํงนี้ถูกสร๎างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหาร
ประเทศญี่ปุุน เพื่อใช๎ข๎ามแมํน้ําปายและลําเลียงเสบียงและอาวุธเข๎าไปยังประเทศ
พมํา หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอดีตสะพานแหํงนี้ถูกสร๎างด๎วยไม๎ แตํหลัง
จบสงครามได๎เผาสะพานไม๎ทิ้ง และถูกสร๎างขึ้นใหมํโดยใช๎สะพานเหล็กจาก
สะพานนวรัฐจากจังหวัดเชียงใหมํมาแทนที่สะพานเดิม 
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 สัมผัสธรรมชาติทํามกลางขุนเขาและปุาไม๎ ณ โป่งน้ าร้อนท่าปาย ภายในมี
กิจกรรมแชํตัว แชํเท๎า อ่ิมอรํอยไปกับกิจกรรมจากการต๎มไขํในบํอน้ําพุร๎อนที่สุก
โดยใช๎เวลาไมํก่ีวินาที  

 
ที่พักท่ีน่าสนใจ 

1. B2 Pai Premier Resort / บีทู ปาย พรีเมียร๑ รีสอร๑ท 
ที่อยูํ: 76 หมูํ 2 อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 58130  
โทรศัพท๑: 052 040 204 

2. Villadepai  
ที่อยูํ: 87 หมูํ 3 ตําบล เวียงใต๎ อําเภอปาย แมํฮํองสอน 58130 
โทรศัพท๑: 053 699 109 

3. ปายในฝ๓น 
ที่อยูํ: 236 หมูํ 1 ตําบล บ๎านฮี้ อําเภอ ปาย จังหวัด แมํฮํองสอน แมํฮํองสอน 58130  
โทรศัพท๑: 081 641 5493 
 

 จากเส๎นทางการทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา ทําให๎เล็งเห็นถึง
ลักษณะการทํองเที่ยวเชื่อมโยงทางด๎านประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนการ
เชื่อมโยงในลักษณะการมีอาณาเขตติดตํอกันทั้ง 8 พ้ืนที่ อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขัน การเพ่ิมวันพักและการใช๎จํายเงินของนักทํองเที่ยว ตลอดจนการเกิดเส๎นทางใหมํ ชุมชนเกิด
การพัฒนาตนเองเพ่ือรอวงรับการมาเยือนของนักทํองเที่ยว รวมถึงการบูรณาการการทํางานรํวมกัน
ของภาครัฐ ภาคประชาชน ผู๎ประกอบการ 
 
 แผนที่เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 8 
จังหวัด 
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 ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๖: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมํ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๗: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๘: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดแพรํ 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๔๙: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดแมํฮํองสอน 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๕๐: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดนําน 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๕๑: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดพะเยา 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๕๒: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดลําปาง 
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ภาพประกอบที่ ๔.๒๕๓: แผนที่ทํองเที่ยวจังหวัดลําพูน 
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 ภาพประกอบที่ ๔.๒๕๔: แผนที่ทํองเที่ยวศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมจังหวัดล๎านนา 



บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา มี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มา
สร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และ
ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา และเพ่ือพัฒนารูปแบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ทั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้ 

๕.๑. สรุปผลการวิจัย 
 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ผู้วิจัยได้เลือก 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัด
ล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
และจังหวัดพะเยา แต่ละจังหวัดจะมีงานศิลปะท่ีผสมผสานเข้ากับบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป 
ประกอบกับศิลปินในพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา กลุ่มที่ 2 
พ้ืนที่พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ประกอบด้วย กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่พัฒนาสินค้า
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ประกอบด้วย และกลุ่มที่ ๔ กลุ่มเครือข่ายศิลปะเชิงสร้างสรรค์และ
การท่องเที่ยวในล้านนา 
 สภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว (Attraction) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 โดยพบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม มี
ความชัดเจนต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาได้แก่ ประวัติความ
เป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะพ้ืนบ้านและพุทธศิลปกรรมในล้านนา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินในล้านนา มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น อยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 การสนับสนุน ส่งเสริม การ
อนุรักษ์ศิลปะของวัดและชุมชน เพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 การออกแบบงานศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนมีความสอดคล้องกับสังคมและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และมีการวางแผนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมของวัดที่เป็นต้นแบบพุทธศิลปกรรมในล้านนาอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Amenities) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 โดยพบว่าพ้ืนที่จอดรถเพียงพอส าหรับรองรับจ านวนรถที่เข้ามาโดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 รองลงมาได้แก่ มีบริการ
ร้านค้า ร้านอาหารเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.11 การจัดสถานที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวมีเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 
การให้บริการห้องสุขาที่มีจ านวนเพียงพอ อยู่ในสภาพการใช้งานดี แยกสัดส่วนส าหรับเพศ หญิง และ
มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 การให้บริการด้านที่พักที่มีมาตรฐาน 
จ านวนเพียงพอ มีการออกแบบ ใช้วัสดุก่อสร้างที่สะท้อนถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่ได้  อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มี
ความรู้ รวมถึงมีสื่อน าเสนอข้อมูลบริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ แผนที่ ที่น่าสนใจ และเป็น
ข้อมูลปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลส าคัญในการติดต่อโรงพยาบาล สถานีต ารวจ อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 และการค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ การบริการเส้นทางส าหรับผู้พิการในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.11 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 โดยพบว่าเส้นทางการเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาได้แก่ สภาพเส้นทางการเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ความสะดวกของการจราจร เส้นทางที่ไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวมีระดับความหนาแน่นและความแออัดของการจราจรต่ า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.94 การมีปูายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 การแสดงข้อมูลการเดินทางในระบบออนไลน์มีความชัดเจน เช่น ระบบการเดินทาง
ด้วย GPS อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 และการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย มีตารางการเดินรถชัดเจน และสม่ าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้าน
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activities) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 โดยพบว่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี และมีจ านวนการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งในแต่ละปี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.38 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตนทางวัฒนธรรม 
อาทิ วิถีชีวิต การแต่งกาย ลักษณะของกิจกรรมประเพณี ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องมือใช้สอย 
ลักษณะสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวมี
จ านวนหลากหลาย นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมที่ตนพึงพอใจได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 2.79 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่งวัฒนธรรมเกิดความเสื่อมโทรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถสะท้อนความงดงามทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 
และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความผูกพัน ระหว่างคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว (Administration) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 โดยพบว่า การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 
รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ในการก าหนด
นโยบาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 การสนับสนุนสินค้า
ท้องถิ่นในการด าเนินการของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์ของฝากจากสินค้าหัตถกรรม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 การสร้างโอกาสให้ชุมชนหารายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 การจัดตั้งกลุ่มโดยชุมชนเพ่ือก าหนดเปูาหมายในการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว มีความเข้มแข็ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 และการวิเคราะห์ ประเมินผล
กระทบจากการท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการปูองกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 ตามล าดับ 

รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  จากการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ได้พบศักยภาพของพ้ืนที่ที่สามารถน ามาสู่การสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน 
ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา เป็นพ้ืนที่พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้ านนา พ้ืนที่พัฒนา
สินค้าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ทั้งนี้ จากการส ารวจพ้ืนที่และการน าหลักแนวทางการวาง
แผนการจัดรายการน าเที่ยว ท าให้สามารถสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มจังหวัดล้านนา จ านวน 16 รายการน าเที่ยว ใน 8 พ้ืนที่  
 ในขั้นตอนการศึกษาวิธีการด าเนินงานการจัดการการวางแผนการจัดรายการน าเที่ยว ได้
พิจารณาถึง การวางแผน ซึ่งถือเป็น กระบวนการด าเนินงานเพื่อปฏิบัติให้บรรลุผลได้ในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด การก าหนดความหมายของค าว่า “การวางแผน” นั้น ได้ครอบคลุม
ถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง การก าหนดกิจกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ่งหวังผลแห่งกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การได้มีการ
วางแผน จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย คือ เป็นการเตรียมการเพ่ือจองสถานประกอบการต่าง ๆ ให้
พร้อม เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะไม่ได้ห้องพัก ไม่ได้ร้านอาหาร ไม่ได้เข้าชม ไม่ได้รถ ไม่ได้เที่ยวบินที่ถูกใจ 
ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เป็นการจัดเตรียมการเพ่ืออ านวยความสะดวกสามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องชัดเจนใกล้ความเป็นจริง 
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 การจัดน าเที่ยวโดยทั่วไปสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ จัดน าเที่ยวตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและการจัดตามรายการน าเที่ยวที่ได้เตรียมไว้ โดยการจัดน าเที่ยวตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว จะเป็นการด าเนินงานวางแผนให้สนองตอบตรงความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว จัดให้มีกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มนักท่องเที่ยว และการจัดน าเที่ยว
ตามรายการน าเที่ยวที่เตรียมไว้ คือ การจัดน าเที่ยวที่บริษัทน าเที่ยวเป็นผู้ก าหนดรายการน าเที่ยว
ทั้งหมดเป็นแบบเหมาจ่าย (Package Tour) โดยมีก าหนดวันเวลาเดินทาง มีการจัดเตรียม
ยานพาหนะ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนเส้นทางการเดินทาง และราคาขาย 
เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่สนใจเลือกซ้ือ  
 เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะการจัดรายการน าเที่ยว พบการจัดน าเที่ยวตามลักษณะช่วงเวลา
โดยค านึงถึงสถานที่จุดหมายปลายทางท่ีจะไปและเวลาที่มีส าหรับการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 1. การจัดน าเที่ยวครึ่งวัน (Half Day Tour) เป็นการจัดน าเที่ยวที่มีช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
สั้นเพียง 5-7 ชั่วโมง เป็นการจัดน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ใกล้ๆ ที่ส าคัญซึ่งอาจอยู่ใกล้ที่
พักของนักท่องเที่ยว 
 2. การจัดน าเที่ยวเต็มวัน (One Day Tour) เป็นการจัดน าเที่ยวที่มีช่วงเวลาในการจัด
ท่องเที่ยวตั้งแต่เช้า ถึงเย็น คือ ประมาณ 10-12 ชั่วโมง เป็นการจัดน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือ
สถานที่ใกล้ๆ หรือไม่ไกลจากที่พักของนักท่องเที่ยวมากนัก  
 3. การจัดน าเที่ยวมากกว่า 1 วัน (Tour Around) เป็นการจัดน าเที่ยวที่มีช่วงเวลาในการ
ท่องเที่ยวมากกว่า 1 วัน คือ ต้องมีการค้างคืนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 คืน  เป็น
การจัดน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ค่อนข้างมีระยะทางไกลต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน
จึงต้องมีการค้างคืน   
 ส าหรับด้านองค์ประกอบของการจัดรายการน าเที่ยว คือการพิจาณณาส่วนประกอบส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการจัดรายการน าเที่ยว อาทิเช่น พาหนะที่ใช้ในการน าเที่ยว (Transportation) เช่น รถ
โค้ช รถบัส รถตู้ รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน ด้านที่พักแรม โรงแรมหรือที่พัก (Hotel or Lodging) 
ร้านอาหาร(Restaurant) เช่น ภัตตาคารอาหารประจ าชาติ  ร้านอาหารที่ให้บริการกับคณะทัวร์ หรือ
ร้านอาหารที่เน้นมีการแสดงประกอบเพ่ิมอรรถรสในการรับประทานอาหาร ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว(Attractions) โดยได้พิจารณาจากความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งซื้อของ 
(Shopping  Places) เช่น ร้านขายของที่ระลึก ย่านการค้า เป็นต้น 
 ทั้งนี้ในการจัดรายการน าเที่ยวได้น าแนวคิดด้านรูปแบบการเดินทางเพ่ือการจัดน าเที่ยว โดย
พบรูปแบบการจัดรายการน าเที่ยว ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การจัดรูปแบบการเดินทางที่ให้นักท่องเที่ยวพักที่โรงแรมเดิม และออกเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะทางที่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนัก ดังนั้น การจัดรายการน าเที่ยวรูปแบบนี้ จึงต้องจัด
ที่พักในบริเวณที่มีแหล่งท่องเที่ยวล้อมรอบที่พัก มักเป็นลักษณะของการเที่ยวชมเมือง(City Tour) 
หรือการเที่ยวชมภูมิทัศน์ (Sightseeing Tour) ดังภาพ 
 รูปแบบที่ 2 เป็นการจัดรายการน าเที่ยวที่เปลี่ยนที่พักทุกวัน เนื่องจากต้องใช้ระยะทางใน
การเดินทางมากกว่ารูปแบบที่ 1 โดยเริ่มเดินทางจากจุดหนึ่งแล้วต่อไปเรื่อยๆ เป็นวงรอบแล้วกลับมา
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ที่จุดเดิมในครั้งแรก โดยมีข้อดี คือ นักท่องเที่ยวจะได้ความแปลกใหม่ของสิ่งแวดล้อมในแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยว สามารถแวะเยี่ยมชมหลายเมือง  
 รูปแบบท่ี  3  เป็นการจัดรายการน าเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบที่ 2 แต่สถานที่ที่จะ
ออกเดินทางไปและกลับมีความแตกต่างกัน ไม่ใช้เส้นทางเดียวกัน เป็นลักษณะที่เวลาเที่ยวจะออก
เดินทางจากจุดหนึ่ง แต่เวลากลับจะกลับจากอีกจุดหนึ่ง หรืออาจเป็นลักษณะการซื้อรายการน าเที่ยว
ขาเดียว หรือซื้อรายการน าเที่ยวเฉพาะจุดบางจุด  
 อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานวางแผนการจัดท าเส้นทางเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
จะต้องพิจารณาถึง ความน่าสนใจและความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว 
หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่สามารถดึงดูดความสนใจให้
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน ซึ่งการด าเนินการวางแผนการจัดเส้นทางในครั้งนี้ ได้น าแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดเพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจในการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงการค านึงถึง
การอ านวยความสะดวกทางด้านคมนาคมที่มีความปลอดภัยและความรวดเร็ว ด้านที่พัก โดยต้อง
ค านึงถึงอัตราค่าที่พักท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ สะอาดและมีบริการตามมาตรฐานสากล ด้านร้านอาหาร 
ที่ควรมีความหลากหลาย และสะอาดถูกสุขลักษณะมีการให้บริการที่ประทับใจ การก าหนดราคาที่
ชัดเจน ด้านสินค้าของที่ระลึก ที่ควรค านึงและควบคุมคุณภาพการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัสดุท้องถิ่น 
การออกแบบสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์ และการก าหนดเส้นทางที่ค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้เดินทางท่องเที่ยว 
 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) และการลงส ารวจข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดย
การใช้พ้ืนที่พัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๘ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ 
จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่
มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยคัดเลือกเปูาหมาย
แต่ละพ้ืนที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยว
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการระดม
ความเห็นของตัวแทนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศิลปินในพื้นที่กลุ่มของจังหวัดล้านนา ตัวแทนเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย และผู้ประกอบการต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว ๘ จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือ
เป็นการน าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เสริมสร้างเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ และน ามาซึ่งชุดปฏิบัติการ
เส้นทางการท่องเที่ยว รวมทั้ง การสรุปองค์ความรู้ของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของ
กลุ่มจังหวัดล้านนา การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดท าประชา
พิจารณ์ การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art Workshop) แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
ของเครือข่ายแต่ละจังหวัดทั้ง ๘ จังหวัดล้านนา อันน าไปสู่การพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยว
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
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๕.๒. อภิปรายผลการวิจัย 
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ผู้วิจัยได้เลือก 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัด
ล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
และจังหวัดพะเยา สภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัด
ล้านนา ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ (๒๕๕๓, หน้า ๓๑-๔๙)๑๖๐ ท าการศึกษา การจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่าน ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่านมีวิธี  คิดและกระบวนการ
จัดการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทในแต่ละช่วงเวลา ผู้จัดการ กลุ่มศิลปินสืบสานภูมิปัญญาโบราณใน
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง มี วิธีคิดและวิธีการจัดการ 2 รูปแบบ คือในช่วง พ.ศ. 2525 - 
ก่อน พ.ศ. 2530 มีกระแส ความต้องการสะสมโบราณวัตถุเวียงกาหลงจากภายนอก พ้องกับความ
ยากจนและความไม่รู้ท าให้ผู้จัดการคิดว่าตนเองไม่ใช่เจ้ าของเตาและโบราณวัตถุเวียงกาหลงซึ่งมี 
คุณค่าเชิงมูลค่าเพียงอย่างเดียว เกิดรูปแบบการจัดการแบบขุดหาโบราณวัตถุขาย  (พ.ศ. 2525-
2528) ท าให้ผู้จัดการได้รายได้ตอบแทน แต่ไม่ยั่งยืนเพราะทรัพยากรถูกท าลาย ในช่วง พ.ศ. 2530 
- ปัจจุบัน วิธีคิดมีความเปลี่ยนแปลงเป็นมองว่าทรัพยากรเป็นสมบัติของตนเองและชุมชน รู้สึกผูกพัน
และเห็นคุณค่าที่หลากหลาย เกิดการจัดการเพ่ือ ใช้ประโยชน์ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ความดั้งเดิม 
คือการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาโบราณ เพ่ือผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เหมือนโบราณวัตถุจ าหน่าย ตอบสนอง
ความต้องการ โบราณวัตถุเวียงกาหลง ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน และการจัดการอนุรักษ์เตาเวียง
กาหลง ใน พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการภายนอก ท าให้
ผู้จัดการสามารถอนุรักษ์เตาโบราณ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ผู้จัดการที่อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ฯ มี
วิธีคิดและด าเนินการจัดการทรัพยากร ทางโบราณคดี 2 รูปแบบ พ.ศ. 2428-2549 ผู้จัดการมีวิธี
คิดว่าทรัพยากรไม่มีเจ้าของ มีคุณค่าเชิงมูลค่า ท าให้เกิดการขุดหาโบราณวัตถุขาย เพราะไม่รู้คุณค่า
ของ ทรัพยากรและกระแสความต้องการสะสมและศึกษาโบราณวัตถุเวียงกาหลงของคนนอก  ผลการ
จัดการท าให้เกดิความตระหนักถึงคุณค่า และได้เรียนรู้ว่าการขุดโบราณวัตถุขาย เป็นการท าประโยชน์
ที่ไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกับผู้จัดการกลุ่มแรก ดังนั้นเมื่อกลุ่มได้รับแนวความคิดเรื่องการจัดการทรัพยากร
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากนักวิชาการจากภายนอก ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ท าให้เกิดการจัดการอนุรักษ์
เตาเวียงกาหลง เพ่ือให้สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ พ.ศ.2550 จนถึง
ปัจจุบัน  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยพบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม  มีความชัดเจน
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะพ้ืนบ้านและ
พุทธศิลปกรรมในล้านนา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม สามารถสะท้อนความ

                                           
๑๖๐ เพ็ญรุ่ง สุรยิกานต์, การจัดการทรพัยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่าน ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอ

เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย. ด ารงวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับท่ี ๒, มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๓, หน้า ๓๑-๔๙. 
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เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา อยู่ในระดับมากที่สุด การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินในล้านนา 
มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น อยู่ในระดับมากที่สุด รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด การสนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะ
ของวัดและชุมชน เพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด การออกแบบงาน
ศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด และมี
การวางแผนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดที่เป็นต้นแบบพุทธศิลปกรรมในล้านนาอย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Amenities) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพ
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับ โดยพบว่าพ้ืนที่จอดรถเพียงพอส าหรับรองรับจ านวนรถที่เข้ามาโดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ มีบริการร้านค้า ร้านอาหารเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก การจัดสถานที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวมี
เพียงพอ อยู่ในระดับมาก การให้บริการห้องสุขาที่มีจ านวนเพียงพอ อยู่ในสภาพการใช้งานดี แยก
สัดส่วนส าหรับเพศ หญิง และมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก การให้บริการด้านที่พักที่มี
มาตรฐาน จ านวนเพียงพอ มีการออกแบบ ใช้วัสดุก่อสร้างที่สะท้อนถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ใน พ้ืนที่
ได้ อยู่ในระดับมาก มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีความรู้ รวมถึงมีสื่อ
น าเสนอข้อมูลบริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ แผนที่ ที่น่าสนใจ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน  อยู่ใน
ระดับมาก มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยว อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลส าคัญใน
การติดต่อโรงพยาบาล สถานีต ารวจ อยู่ในระดับปานกลาง และการค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้พิการ เช่น ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ การบริการเส้นทางส าหรับผู้พิการในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว อยู่
ในระดับปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดย
พบว่าเส้นทางการเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
สภาพเส้นทางการเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย  อยู่ในระดับมาก ความสะดวกของ
การจราจร เส้นทางที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีระดับความหนาแน่นและความแออัดของการจราจรต่ า  
อยู่ในระดับมาก การมีปูายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจน อยู่ในระดับมาก การแสดง
ข้อมูลการเดินทางในระบบออนไลน์มีความชัดเจน เช่น ระบบการเดินทางด้วย GPS อยู่ในระดับมาก 
และการให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย มีตารางการเดินรถชัดเจน 
และสม่ าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้าน
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activities) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดย
พบว่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และมีจ านวนการ
จัดกิจกรรมบ่อยครั้งในแต่ละปี อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
สามารถสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตนทางวัฒนธรรม อาทิ วิถีชีวิต การแต่งกาย ลักษณะของกิจกรรม
ประเพณี ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องมือใช้สอย ลักษณะสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น อยู่ในระดับมาก กิจกรรม
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ทางการท่องเที่ยวมีจ านวนหลากหลาย นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมที่ตนพึงพอใจได้  อยู่ใน
ระดับมาก กิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่งวัฒนธรรมเกิดความเสื่อมโทรม อยู่ในระดับปาน
กลาง กิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถสะท้อนความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้พบเห็นได้ อยู่ในระดับปานกลาง และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความผูกพัน 
ระหว่างคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ และชนกพร ไผท
สิทธิกุล (2554, หน้า บทคัดย่อ)๑๖๑ ได้ศึกษาการอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมริม
กกแม่น้ ากก จังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมต่าง  ๆ เช่นความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนแม่น้ า สภาพกายภาพของชุมชน ผังหมู่บ้านและเรือนพ้ืนถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิต คติความ
เชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม ตลอดจนผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นแนวทางการอนุรักษ์
ของชุมชนจ านวน 3 ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ ากกจังหวัดเชียงราย คือ ชุมชนรวมมิตร ชุมชนบ้านจะคือ และ
ชุมชนแม่สลัก จากการศึกษาพบว่าทั้ง 3 ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์
กับแม่น้ ากก ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการด ารงชีวิต ตลอดจนมีประเพณี พิธีกรรมทางด้าน
ความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ ากก และปัจจุบันชุมชนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลจากผลกระทบใน
ด้านต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ปัญหาด้านวัฒนธรรมซึ่งส่งผลกับวิถีชีวิต
ทางด้านกายภาพและจิตใจ อีกทั้ง ปรีดา  พูลสิน (2554, หน้า บทคัดย่อ) ๑๖๒ ยังเห็นด้วยกันว่า 
ชุมชน มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
รวมถึงยังคงสืบทอดศิลปะ ประเพณี และศาสนปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่
มีบทบาทส าคัญในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 4 แห่ง คือ 1. วัดโสมนัสราช
วรวิหาร 2. ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3. โรงเรียนวัดโสมนัส และ 4. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ด้านการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว (Administration) พบว่า ภาพรวมมีศักยภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
โดยพบว่า การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยว
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชน ในการก าหนดนโยบาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  อยู่ในระดับมาก การ
สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นในการด าเนินการของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์ของฝากจากสินค้า
หัตถกรรม อยู่ในระดับมาก การสร้างโอกาสให้ชุมชนหารายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 
การจัดตั้งกลุ่มโดยชุมชนเพ่ือก าหนดเปูาหมายในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว มีความเข้มแข็ง 
อยู่ในระดับมาก และการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการปูองกัน
ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา 

                                           
๑๖๑ ชนกพร  ไผทสิทธิกุล,  การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมรมิแม่น้ ากก จังหวัด

เชียงราย, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศรีปทุม), 2554. หน้า บทคัดย่อ.    
๑๖๒ ปรีดา  พูลสิน, การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวดั

โสมนสั, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม), 2554. หน้า บทคัดย่อ.    
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และ สมหมาย แจ่มกระจ่าง (2555, หน้า 33- 34)๑๖๓ ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม: การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่ายชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาค
ตะวันออกได้แก่ การวางแผนชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง
ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เสื่อมโทรมไปตามสภาพ เห็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นสัญลักษณ์ของอดีต แต่มิได้
น ามาใช้ประโยชน์ ในปัจจุบัน ให้คุณค่าในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ การจัดองค์การ : เจ้า
อาวาสวัดกรรมการวัดจะได้รับความไว้วางใจให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่มักจะคงสภาพเดิมไว้ เนื่องจากองค์กรในระดับท้องถิ่น ยังขาด
ความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม การควบคุม : สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มและผู้น ากลุ่มชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังใน
ภาคตะวันออก โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยการ
จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปกรรมในชุมชน พร้อม
ทั้งให้ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนรับผิดชอบการด าเนินงานวัฒนธรรมของชุมชนเองโดยฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเท่าที่สามารถท าได้ และสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยองค์ความรู้จิตรกรรมฝา
ผนังในภาคตะวันออก เพ่ือเป็นฐานความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน 

รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  จากการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น าทรัพยากรในพ้ืนที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา ได้พบศักยภาพของพ้ืนที่ที่สามารถน ามาสู่การสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน 
ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา เป็นพ้ืนที่พัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา พ้ืนที่ พัฒนา
สินค้าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ทั้งนี้ จากการส ารวจพ้ืนที่และการน าหลักแนวทางการวาง
แผนการจัดรายการน าเที่ยว ท าให้สามารถสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มจังหวัดล้านนา จ านวน 16 รายการน าเที่ยว ใน 8 พ้ืนที่  
 ในขั้นตอนการศึกษาวิธีการด าเนินงานการจัดการการวางแผนการจัดรายการน าเที่ยว ได้
พิจารณาถึง การวางแผน ซึ่งถือเป็น กระบวนการด าเนินงานเพื่อปฏิบัติให้บรรลุผลได้ในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด การก าหนดความหมายของค าว่า “การวางแผน” นั้น ได้ครอบคลุม
ถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง การก าหนดกิจกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ่งหวังผลแห่งกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การได้มีการ
วางแผน จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย คือ เป็นการเตรียมการเพ่ือจองสถานประกอบการต่าง ๆ ให้

                                           
๑๖๓  พรรณวลยั คีรีวงศ์วัฒนา และ สมหมาย แจ่มกระจา่ง,  “การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : การ

อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก”, วารสารการศกึษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีท่ี 8 ฉบับ
ที ่1 (2555) : 33- 34. 
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พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไม่ได้ห้องพัก ไม่ได้ร้านอาหาร ไม่ได้เข้าชม ไม่ได้รถ ไม่ได้เที่ยวบินที่ถูกใจ 
ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เป็นการจัดเตรียมการเพ่ืออ านวยความสะดวกสามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องชัดเจนใกล้ความเป็นจริง การจัดน าเที่ยวโดยทั่วไปสามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ จัดน าเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและการจัดตามรายการน า
เที่ยวที่ได้เตรียมไว้ โดยการจัดน าเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว จะเป็นการด าเนินงาน
วางแผนให้สนองตอบตรงความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ ยว จัดให้มีกิจกรรมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มนักท่องเที่ยว และการจัดน าเที่ยวตามรายการน าเที่ยวที่เตรียมไว้ คือ การจัดน า
เที่ยวที่บริษัทน าเที่ยวเป็นผู้ก าหนดรายการน าเที่ยวทั้งหมดเป็นแบบเหมาจ่าย (Package Tour) โดยมี
ก าหนดวันเวลาเดินทาง มีการจัดเตรียมยานพาหนะ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 
ตลอดจนเส้นทางการเดินทาง และราคาขาย เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่สนใจเลือกซื้อ เมื่อ
ได้พิจารณาถึงลักษณะการจัดรายการน าเที่ยว พบการจัดน าเที่ยวตามลักษณะช่วงเวลาโดยค านึงถึง
สถานที่จุดหมายปลายทางท่ีจะไปและเวลาที่มีส าหรับการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 1. การจัดน าเที่ยวครึ่งวัน (Half Day Tour) เป็นการจัดน าเที่ยวที่มีช่วงเวลาในการ
ท่องเที่ยวสั้นเพียง 5-7 ชั่วโมง เป็นการจัดน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ใกล้ๆ ที่ส าคัญซึ่ง
อาจอยู่ใกล้ที่พักของนักท่องเที่ยว 
 2. การจัดน าเที่ยวเต็มวัน (One Day Tour) เป็นการจัดน าเที่ยวที่มีช่วงเวลาในการจัด
ท่องเที่ยวตั้งแต่เช้า ถึงเย็น คือ ประมาณ 10-12 ชั่วโมง เป็นการจัดน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือ
สถานที่ใกล้ๆ หรือไม่ไกลจากที่พักของนักท่องเที่ยวมากนัก  
 3. การจัดน าเที่ยวมากกว่า 1 วัน (Tour Around) เป็นการจัดน าเที่ยวที่มีช่วงเวลาในการ
ท่องเที่ยวมากกว่า 1 วัน คือ ต้องมีการค้างคืนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 คืน  เป็น
การจัดน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ค่อนข้างมีระยะทางไกลต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน
จึงต้องมีการค้างคืน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัทธีร์ ศรีดี, ปัญญา คล้ายเดช และดวงดี โอฐสู (2561, 
บทคัดย่อ)๑๖๔ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
ในภาคกลาง : กระบวนการจัดการพุทธศิลป์ถิ่นสยามเพ่ือความงามของจิตใจและปัญญา” ผล
การศึกษา พบว่า 1. รูปแบบอัตลักษณ์และกระบวนการการจัดการท่องเที่ยวในวัดในเขตภาคกลาง 
ประกอบไปด้วย 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม/พุทธศิลป์ 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
เชิง ประวัติศาสตร์ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี 4) รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือ
เยี่ยมชมกราบไหว้พระเกจิและพระศักดิ์สิทธิ์ 5) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้น
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของประชาชนเป็นพ้ืนฐาน 6) รูปแบบการท่องเที่ยวอันเกิดจากสายสัมพันธ์ 
ทางสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยวัดท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง มีอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะ
ตนเอง โดยจ าแนกตามอิริยาบถของพระพุทธรูปในลักษณะปางต่างๆ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ปางสมาธิ ปางประทับยืน ปางไสยาสน์ มีขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป 

                                           
๑๖๔ ณัทธีร์ ศรีดี, ปัญญา คล้ายเดช และดวงดี โอฐสู , รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนาใน ภาคกลาง : กระบวนการจัดการพุทธศิลป์ถิ่นสยามเพ่ือความงามของจิตใจและปัญญา, 
รายงานการวิจัย. (กรุงเทพฯ :ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), ๒๕๕๖. หน้า บทคัดย่อ.    
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นอกจากนี้ ยังมีอัตลักษณ์เฉพาะตามลักษณะของสื่อพุทธศิลป์ที่มิใช่พระพุทธรูป ได้แก่ เจดีย์ ต้นโพธิ์ 
รอยพระพุทธบาท อีกทั้งยังมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ  และกระบวนการการจัดการ 
ท่องเที่ยวในวัด ในลักษณะเป็นระบบโดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือการรักษาและส่งเสริม 
ความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม พร้อมกับการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว 
ร่วมกับท้องถิ่น ประสานแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีประชุมและปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องที่มี 
บทบาทการจัดการท่องเที่ยว ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากร จัดเตรียมข้อมูลบริการข่าวสารการ 
ท่องเที่ยว 2. นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในเขตภาคกลางกล่าวคือ จะเดินทางมา 
ท่องเที่ยวกับครอบครัว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่ง 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเคยมาท่องเที่ยวที่วัดนั้นมาก่อน การเดินทางมาท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นแบบ 
เช้าไปเย็นกลับ หรือ One-Day Trip โดยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาจากเว็ปไซต์ การ 
ท่องเที่ยว เพ่ือนหรือญาติของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 1000 บาทต่อคนต่อครั้ง และจะเดินทาง 
ต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นต่อไป   
  

๕.๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
5.3.1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 

 1)  ผู้น าชุมชมควรด าเนินการจัดประชุมเพ่ือการวางแผน ร่างแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะในชุมชน โดยจัดให้มีหลายภาคส่วนในการระดมความคิดเห็น อาทิ 
ผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครับ เป็นต้น 
 2)  ผู้น าชุมชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถผลการวิจัยไปเป็น
แนวทาง และประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด าเนินการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะต่อไป 
เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้  
 

5.3.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือการวางแผนทางการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 3) การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนาในพ้ืนที่ 
 5) แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในด้านอ่ืนๆ ของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา เช่น การท่องเที่ยวยามพลบค่ า การท่องเที่ยวแบบผจญภัย เป็นต้น 
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กรุงเทพมหานคร”. ประชาคมวิจัย, (ฉบับที่ ๙๕ ปีที่ ๑๖ เดือน มกราคม  - กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔) : ๕๑.   

พระยาอนุมานราชธน. ความหมายของวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, 2515 
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. เชียงรายเมืองศิลปิน: การพัฒนาเมืองด้วยชุมชนศิลปินที่พ านักถาวรใน

เชียงราย. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 
๒๕๕๗ 

พลวัฒ ประพัฒนทอง และ ทรงสรรค อุดมศิลป์. รูปแบบและแนวทางการจัดการทองเที่ยวบ้านศิลปิน
เชียงราย. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘ 

เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์. การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่าน ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย. ด ารงวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒. มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๓, 
หน้า ๓๑-๔๙. 

แพรวพโยม พัวเจริญ. การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน, (เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๒๓ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔, หน้า ๗๕๙ – ๗๖๔. 

มณินทร กีรติวัฒน์. “การให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษา บ้านศิลปิน คลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร”. การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์, ๒๕๕๙ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘, 
(กรุงเทพมหานคร : กองการท่องเที่ยว ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕), หน้า ๔๐ – ๔๔. 

รัชนี เพ็ชร์ช้าง, รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, (ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕) : 
๙๑ – ๑๐๖. 

รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, “โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนในอ าเภอ
ปาย – ปางมะผ้า - ขุนยวม”, รายงานการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552, 
หน้า บทคัดย่อ. 

วรสิกา อังกูร และคณะวิจัย, “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร”, รายงานวิจัย,(กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง, 
๒๕๔๗). 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ, “รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย”, ข้อมูลออนไลน์ [แหล่งข้อมูล] 
:www.estudytourism.com/TourismJournal/TourismModelInthailand.pdf [๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]. 

วาริชา วงศ์พยัต, “จากประเพณี สู่วิถีสมัยใหม่: พ้ืนที่ในระหว่างในการอยู่อาศัยญี่ปุ่น”, 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (มกราคม-ธันวาคม 
๒๕๖๑): ๑๓๙ – ๑๕๖. 

วิชชานันท์ ผ่องศรี และสมพงษ์ ธงไชย, การสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการพื้นที่ อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, Environment and Natural Resources Journal, (Vol.๕, No.
๒, Dec ๒๐๐๗) : ๑๖๔ – ๑๗๒. 

ศรีสุคล พรมโส และซิสิกกา วรรณจันทร, “แนวทางการพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (ปีที่ 
๑๐ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๕๐ – ๑๗๕. 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ , การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพฯ : 
โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน, 2550), หน้า ๑๒๒-๑๒๗. 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด, 2548), 
หน้า 19 - 20. 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มปป. หน้า 19-23. 

ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์, “การบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน: กรณีศึกษาการบริหารจัดการประเพณีสลากภัตของหมู่บ้านหนอง
ไทร ต าบลเขาชายธง อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์”, รายงานการวิจัย . 
2551, หน้า บทคัดย่อ.    
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สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, ท่องเที่ยวสร้างสรรค์: เครื่องมือส าคัญน าไปสู่ชุมชนยั่งยืน, รายงาน
วิจัย, (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 
๒๕๕๔) 

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ศิลปะลพบุรี , พิมพ์ครั้งที่ 2,  (กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2547 ), หน้า 124 - 127. 

สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์, รากฐานแห่งชีวิต วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
หมู่บ้าน. 2534), หน้า 42. 

แสงเดือน รตินธร, ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือก 
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย, รายงานวิจัย, วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (สสอท.) (ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) : ๘๔ - ๑๐๔. 

อภิวัฒน์ ปันทะธง และคณะ, การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, (ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕): ๑๑๔ – ๑๒๕. 

อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ ากัด, บริษัท, โครงการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘ – 
๕๙. 

เอนก ชิตเกษร และ พรรณนุช ชัยปินชนะ, โครงการวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา บ้านไร่ป่าคา ต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน, 
รายงานวิจัย, (เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, ๒๕๕๒). (เอกสารอัดส าเนา). 

Market Wise Ltd., โครงการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาด
หลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะท่ี ๒), (กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.), ๒๕๕๕), หน้า ๒ – ๑๕. 

 
สัมภาษณ์ 
 
กรณิศภา กุลอินต๊ะ, ประธานแม่บ้านชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย, วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
เกษร ปลาลาด นายกเทศมนตีต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
จันทร์เพ็ญ ไฝเครือ กลุ่มแม่บ้านเหล่าพัฒนา, วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
ธีรพงษ์ ปิงสุแสน หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓. 
ยุพิน สายส าเภา วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
ประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, วันที่ ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, วันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓. 

ผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดแพร่, วันที่ 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พรศักดิ์ เฉพาะธรรม คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์เตาโบราณบ้านบัว, วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
พระครูพิสิษฐ์ บุญญาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓.  
พระครูสิริจิรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๓. 
พระใบฎีกาพรสวรรค์ วฺพุทธิโก รองเจ้าอาวาสวัดต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, วันที่ ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
พระปัญญาชัย พุทธรฺกขิตะ พุทธสถานดอยภูศิลป์ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย, วันที่ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.   
พระสมุห์สมาน กิจฺจสาโร ประธานกลุ่มติดอาวุธทางปัญญา/ เจ้าอาวาสวัดบุญยืน อ าเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน, วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
พระสุภัทร ศิริมังคโล ผู้ช่วยเจา้อาวาสวัดท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๓. 
ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓. 
ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓. 
มานิตย์ โกวฤทธิ์ ศิลปินจิตอาสา/อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่, วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
ยุทธภูมิ สุปราการ ผู้จัดการหออัตลักษณ์น่าน  อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน, วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
วารุณี ศิริเจริญ  พัฒนาการอ าเภอเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
สนาม กันต๊ะกวาง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นไคร้ หมู่ ๕ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, วันที่ ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓.  
สมบัติ เอกเรื่อง ผู้ใหญ่บ้านท่าข้ามใต้ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
สันติ ปทุมเทศวิพัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง, วันที่ ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓. 
อ านาจ ขัดวิชัย อาจารย์สาขาพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ประภาพรรณ ศรีตรัย ปราชญ์ท้องถิ่น วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓. 
พงศกร เสนาธรรม ผู้ประกอบการ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓. 



403 
 

เกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, วันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.  
จันทร์เพ็ญ ไฝเครือ ภัณฑารักษ์ท้องถิ่น, 26 เมษายน 2563 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

เครื่องมือวิจัย 
หนังสือเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ผู้ให้ข้อมูล 

ภาพถ่ายลงพื้นที่ท าการวิจัย 
หนังสือการรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวจิัย (Output/Outcome/Impact) 
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ภาคผนวก ก  
เครื่องมือวิจัย 
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แบบประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา  
(แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน) 

 
ค าชี้แจง   
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลในการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน) ผู้วิจัยขอ
รับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านตอบในแบบสอบถาม จะไม่มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อตัวท่านหรือ
บุคคลใดๆ และเพ่ือจักใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารูปแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาต่อไป  
 ในการพัฒนาแบบประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
(แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  ด้านการเข้าถึงสถานที่ 
(Accessibility) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และ การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว (Tourism 
Management)  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 

    ผู้วิจัย :   
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
 
 

 

จังหวัด.......................................................  
วันที่ตรวจประเมิน..................................... 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินศักยภาพฯ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (     ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ (….…)   
 
1. เพศ                 

(   ) 1.ชาย    (   ) 2. หญิง   

2. อายุ.................ปี               

3. สถานภาพ   

(   ) 1. โสด  (   ) 2. สมรส   (   ) 3. หม้าย  (   ) 4. หย่าร้าง  

4. ระดับการศึกษา       

(   ) 1. มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า  (   ) 2. อนุปริญญา    

(   ) 3. ปริญญาตรี    (   ) 4. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. ระยะ เวลาประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ ............ปี ...........เดือน 

 
ส่วนที่ ๒ ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

การให้คะแนนโดยใช้ระบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งให้ผู้ประเมินพิจารณาให้คะแนน

ตัวชี้วัดนั้นมีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์การประเมินระดับใด  

โดยระบุให้  0  หมายถึง  ศักยภาพการท่องเที่ยวน้อย 

  1  หมายถึง  ศักยภาพการท่องเที่ยวปานกลาง 

   2  หมายถึง  ศักยภาพการท่องเที่ยวมาก 
3  หมายถึง  ศักยภาพการท่องเที่ยวปานกลาง 

   4  หมายถึง  ศักยภาพการท่องเที่ยวมาก 
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โปรดท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ด้านศักยภาพการท่องเท่ียวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 
ของกลุม่จังหวัดล้านนา 

ระดับศักยภาพ 

ไม่มี 
0 

น้อย 
1 

ปาน
กลาง 

2 

มาก 
3 

มาก
ที่สุด 
4 

ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 

1. ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะพื้นบ้านและพุทธ
ศิลปกรรมในล้านนา เช่น จิตรกรรม ประตมิากรรม และ
สถาปัตยกรรม สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา 
 

     

2. การเก็บรวบรวมข้อมลูทางประวัตศิาสตร์ โบราณคดี สังคม และ
วัฒนธรรม มีความชัดเจน ต่อเนื่อง 

     

3. การออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นที่ศิลปะชุมชนมีความ
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม 

     

4. การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของกลุ่มศลิปินในล้านนา มี
เอกลักษณ์ มีความโดดเด่น 

     

5. รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสร้างสรรคผ์ลงานร่วมสมัย มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

6. การวางแผนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดที่เป็น
ต้นแบบพุทธศิลปกรรมในล้านนา อย่างชัดเจน 

     

7. การสนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะของวัดและชุมชน เพื่อ
ถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยว 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว(Amenities) 
1. บริการรา้นค้า ร้านอาหารเพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยว 
     

2. การจัดสถานท่ีนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวมีเพียงพอ      
3. พื้นที่จอดรถเพียงพอส าหรับรองรบัจ านวนรถที่เข้ามาโดยเฉพาะ

ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น 
     

4. การให้บริการห้องสุขาท่ีมีจ านวนเพียงพอ อยู่ในสภาพการใช้
งานดี แยกสัดส่วนส าหรับเพศ หญงิ และมีสญัลักษณ์ที่ชัดเจน 

     

5. การให้บริการด้านที่พักท่ีมีมาตรฐาน จ านวนเพียงพอ มีการ
ออกแบบ ใช้วัสดุก่อสร้างที่สะท้อนถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ใน
พื้นที่ได ้

     

6. การค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ การบริการเส้นทางส าหรับผู้พิการในการเข้าชม
แหล่งท่องเที่ยว 

     

7. มาตราการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจาก      
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ด้านศักยภาพการท่องเท่ียวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 
ของกลุม่จังหวัดล้านนา 

ระดับศักยภาพ 

ไม่มี 
0 

น้อย 
1 

ปาน
กลาง 

2 

มาก 
3 

มาก
ที่สุด 
4 

อันตรายที่อาจเกดิขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ข้อมูลส าคัญ
ในการติดต่อโรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

8. การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล โดยเจา้หน้าท่ีประชาสมัพันธ์มี
ความรู้ รวมถึงมสีื่อน าเสนอข้อมูลบริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ 
แผ่นพบั แผนท่ี ท่ีน่าสนใจ และเปน็ข้อมูลปัจจุบัน 
 

     

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว(Accessibilities) 
1. ความสะดวกของการจราจร เส้นทางที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวมี

ระดับความหนาแน่นและความแออัดของการจราจรต่ า 
     

2. การให้บริการรถสาธารณะไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลาย มีตารางการเดินรถชัดเจน และสม่ าเสมอ 

     

3. การมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจน      
4. เส้นทางการเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย      
5. สภาพเส้นทางการเดินทางถึงแหลง่ท่องเที่ยวมีความปลอดภยั      
6. การแสดงข้อมลูการเดินทางในระบบออนไลน์มีความชัดเจน 

เช่น ระบบการเดินทางด้วย GPS 
     

ด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว(Activities) 
1. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตน

ทางวัฒนธรรม อาทิ วิถีชีวิต การแต่งกาย ลักษณะของกิจกรรม
ประเพณี ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เครื่องมือใช้สอย ลักษณะ
สิ่งประดิษฐ์  เป็นต้น 

     

2. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถก่อให้เกิดการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี และมีจ านวนการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งในแต่
ละป ี

     

3. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถสะท้อนความงดงามทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สรา้งความประทบัใจแก่ผู้พบเห็นได ้

     

4. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวก่อให้เกดิความผูกพัน ระหว่างคนใน
ชุมชน และนักท่องเที่ยวได ้

     

5. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีจ านวนหลากหลาย นักท่องเที่ยวมี
โอกาสเลือกท ากิจกรรมที่ตนพึงพอใจได ้
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ด้านศักยภาพการท่องเท่ียวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 
ของกลุม่จังหวัดล้านนา 

ระดับศักยภาพ 

ไม่มี 
0 

น้อย 
1 

ปาน
กลาง 

2 

มาก 
3 

มาก
ที่สุด 
4 

6. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวไมส่่งผลให้แหล่งวัฒนธรรมเกดิความ
เสื่อมโทรม 

     

ด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียว(Administration) 
1. การสร้างโอกาสให้ชุมชนหารายไดจ้ากกิจกรรมท่องเที่ยว      
2. การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นในการด าเนินการของแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น ผลิตภณัฑ์ของฝากจากสินค้าหตัถกรรม 
     

3. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวท้ังทางตรงและทางอ้อม 

     

4. การวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว รวมถึง
มาตรการป้องกันผลกระทบที่เกดิจากการท่องเที่ยว 

     

5. การจัดตั้งกลุ่มโดยชุมชนเพื่อก าหนดเป้าหมายในการบริหาร
จัดการดา้นการท่องเที่ยว มีความเข้มแข็ง 

     

6. การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน 
ในการก าหนดนโยบาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

     

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
            
            
            
            
            
             
 
 

..........ขอขอบคุณท่ีเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล.......... 
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 หมายเลขแบบสอบถาม 

 
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

แบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยว 
ค าชี้แจง   
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลในการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน) ผู้วิจัย
ใคร่ขอความกรุณาท่านตอบค าถามทุกข้อในแบบสอบถามนี้ ค าตอบของท่านไม่มีถูกหรือผิด และผู้วิจัยขอรับ
รองว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านตอบในแบบสอบถาม จะไม่มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อตัวท่านหรือ
บุคคลใดๆ และเพ่ือจักใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารูปแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาต่อไป ส าหรับแบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 5 
ส่วน คือ… 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงศิลปะ  
ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในท่องเที่ยวเชิงศิลปะ  
ส่วนที่ 4  ความต้องการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวในท่องเที่ยวเชิงศิลปะ  
ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (     ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ (….…)  ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

    ผู้วิจัย :   
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
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แบบสอบถามส าหรับนักท่องเท่ียว 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ                 

(   ) 1.ชาย    (   ) 2. หญิง   
2. อายุ.................ป ี              
3. สถานภาพ   

(   ) 1. โสด  (   ) 2. สมรส   (   ) 3. หม้าย  (   ) 4. หย่าร้าง  
4. ระดับการศึกษา       

(   ) 1. มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า  (   ) 2. อนุปริญญา    
(   ) 3. ปริญญาตร ี    (   ) 4. สูงกว่าปริญญาตร ี

5. อาชีพ   
(   ) 1. รับราชการ   (   ) 2. รับจ้างอิสระ                  
(   ) 3. พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ  (   ) 4. เกษียณอาย ุ               
(   ) 5. นักศึกษา   (   ) 6. ธุรกิจส่วนตัว (   ) 7. อื่นๆ (ระบุ)...........         

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน.............................................บาท  
7. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในภาคใด และจังหวัดใด           

(   ) 1. เหนือ จังหวัด........................................  (   ) 2. อีสาน จังหวัด........................................           
(   ) 3. กลาง จังหวัด.......................................…. (   ) 4. ใต ้จังหวัด.................................  

 
ส่วนที่ 2  รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยว 
8. วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกเดินทางในครั้งนี้                

(   ) 1. พักผ่อน   (   ) 2. เยี่ยมญาติ/เพื่อน    
(   ) 3. การศึกษา/ทัศนศึกษา  (   ) 4. ประชุมสัมมนา   
(   ) 5. ธุระกิจส่วนตัว  (   ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 

9. ท่านใช้ระยะเวลากี่วันในการเดนิทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ………………………………. วัน  
10. ช่วงวันที่ท่านชอบเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด           

(   ) 1. วันธรรมดา   (   ) 2. วันเสาร-์อาทิตย์    
(   ) 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาล (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 

11. ช่วงเดือนที่ท่านชอบเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด 
(   ) 1. มีนาคม-มิถุนายน     (   ) 2. กรกฎาคม-ตุลาคม   
(   ) 3. พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (   ) 4. ไม่แน่นอน 

12. ท่านเดินทางครั้งนี้ ส่วนใหญ่เดินทางโดย  
 (   ) 1. รถส่วนตัว   (   ) 2. รถโดยสาร                    

(   ) 3. เครื่องบิน   (   ) 4. รถตู้  (   ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ)............. 
13. จ านวนผู้ที่ร่วมเดินทางท่องเทีย่วในครั้งนี ้(นับรวมตัวท่านด้วย) ………………………………. คน   
14. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวหรือจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวของท่านในครั้งนี้          
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(   ) 1. ตัดสินใจเอง  (   ) 2. ครอบครัว                    
(   ) 3. เพื่อน   (   ) 4. หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร  (   ) 5. อื่นๆ (ระบุ).................                                 

15. ท่านชอบเลือกเดินทางท่องเทีย่วกับใครมากท่ีสดุ                         
(   ) 1. ด้วยตนเองคนเดียว   (   ) 2. ครอบครัว/ญาต ิ
(   ) 3. กลุ่มเพื่อน    (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)................................                         

16. ในการมาเทีย่วส่วนใหญ่ท่านเลือกที่พักประเภทใด        
(   ) 1. โรงแรม     (   ) 2. รีสอร์ท     
(   ) 3. เกสเฮาท ์     (   ) 4. บ้านพักส่วนตัว/บ้านญาต/ิบ้านเพื่อน 
(   ) 5. โฮมสเตย์     (   ) 5. อื่นๆ(ระบุ)........................................... 

17. ในการมาเทีย่วส่วนใหญร่าคาที่พักของท่านอยู่ในระดับราคา………………………………….ต่อห้อง/คืน 
18. ในการมาท่องเที่ยวท่านเลือกรับประทานอาหารรปูแบบใดมากที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 
     (ไม่รวมอาหารมื้อเช้าท่ีมีบริการในโรงแรม-ที่พัก)  

(   ) 1. อาหารทีม่ีบริการในโรงแรม-ที่พัก  (   ) 2. อาหารพื้นเมืองที่ข้ึนช่ือของท้องถิ่น  
(   ) 3. อาหารแบบ fast food   (   ) 4. อาหารแบบตามสั่ง       
(   ) 5. อื่นๆ (ระบุ)....................................................  

19. การท่องเที่ยวครั้งนี้ท่านวางแผนหรือจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างไร         
(   ) 1. จัดรายการเดินทางทั้งหมดด้วยตนเอง                        
(   ) 2. จัดรายการตามค าแนะน าของผู้ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว                   
(   ) 3. จัดรายการเดินทางตามคู่มอื/หนังสือ/วารสารการท่องเที่ยวท่ีให้ค าแนะน า        
(   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

20. ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนีค้รอบคลมุแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดใดบ้าง 
(   ) 1. เชียงใหม ่ (   ) 2. เชียงราย    (   ) 3. แพร่ (   ) 4. น่าน (   ) 5. ล าปาง   
(   ) 6. ล าพูน   (   ) 7. พะเยา       (   ) 8. แม่ฮ่องสอน 

21. ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวท่ีท่านได้เดินทางไปในแต่ละจังหวดั  
     (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) 1. ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาต ิ (   ) 2. ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม (   ) 3. ท่องเที่ยวตามความสนใจ 
 
22. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหลง่ท่องเที่ยวท่ีท่านเลือกเดินทางจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(   ) 1. พนักงานของบริษัทน าเที่ยวแนะน า  (   ) 2. แผ่นพับ/ใบปลิว (   ) 3. อินเตอร์เน็ต    
 (   ) 4. ญาติพี่น้อง/ครอบครัว/คนรู้จัก  (   ) 5. สื่อสาธารณะ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ           

(   ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ)................................      
23. ในการมาเทีย่วครั้งนี้ท่านได้จบัจ่ายสินค้าประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

(   ) 1. ของฝาก ของที่ระลึก                             (   ) 2. อาหาร เครื่องดื่ม                                  
(   ) 3. สินค้าหัตถกรรมจากชุมชน เช่น.............................. (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)....................                             

24. ในการมาเทีย่วท่านได้ใช้บริการประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 
(   ) 1. นวดแผนโบราณ/สปา     (   ) 2. รถเช่า                  
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(   ) 3. บริการน าเที่ยว                           (   ) 4. ธุรกิจบันเทิง                     
(   ) 5. ร้านอาหาร                     (   ) 6. อื่นๆ(ระบุ)............................................ 

 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงศิลปะ  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 
เชิงศิลปะ  

ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 

ไม่มี 
0 

น้อย 
1 

ปาน
กลาง 

2 

มาก 
3 

มาก
ที่สุด 
4 

ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยูล่้อมรอบ      
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะมีคณุค่าทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและ
ศาสนา 

     

3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะมีคณุค่าทางศิลปวัฒนธรรมเป็นประเพณีและ
มีกิจกรรมเกิดขึ้น 

     

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่มีทัศนียภาพสวยงามและสะอาด      
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะมีคณุค่าทางจิตใจ      
6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะเป็นจดุหมายปลายทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
หลักหนีความวุ่นวาน 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว(Amenities) 
1. การบริการห้องน้ าในแหล่งท่องเที่ยว      
2. ที่จอดรถมีความเพียงพอต่อความต้องการ      
3. ช่องทางในการสื่อสาร เช่น Wifi โทรศัทท์ สาธารณะ      
4. ร้านสะดวกซื้อ      
5. ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ของฝาก      
6. จุดบริการนักท่องเที่ยวและการให้ข้อมูล      
7. ที่พักมีหลากหลายประเภท เชน่ โรงแรม รสีอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ 
เป็นต้น 

     

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว(Accessibilities) 
1. แหล่งท่องเที่ยวมีที่ตั้งเหมาะสมในการเดินทางและสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 

     

2. สภาพถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับยานพาหนะของนักท่องเที่ยวได้
หลายรูปแบบ 

     

3. จ านวนป้ายบอกทางที่สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย      
4. มีรถประจ าทางให้บริการอย่างสม่ าเสมอ      
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5. ความปลอดภยัในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว      
ด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว(Activities) 
1. กิจกรรมการท่องเที่ยวน่าสนใจ      
2. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว      
3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว      
4. ความเหมาะสมและความปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยว      
5. ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวท่ีได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยว      
ด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียว(Administration) 
1. มีศูนย์การบริการท่องเที่ยว      
2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ตู้ ATM ไปรษณีย์ 
โรงพยาบาล เป็นต้น 

     

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการวางแผนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

     

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการจัดระบบการจดัการแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

 
ส่วนที่ 4  ความต้องการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

ความต้องการท ากิจกรรมการท่องเท่ียว 
เชิงศิลปะ  

ระดับความต้องการท ากิจกรรมการท่องเท่ียว 

ไม่มี 
0 

น้อย 
1 

ปาน
กลาง 

2 

มาก 
3 

มาก
ที่สุด 
4 

1. ศึกษา/เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว      

2. ศึกษา/เรียนรู/้ชมงานฝีมือและงานศิลปะ      

3. ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ์ชุมชน      

4. ถ่ายภาพ      

5. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณ-ีวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น      

6. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในพื้นที่      

7. อื่นๆ (ระบุ)................................................................      
 
ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. การมาท่องเที่ยวของท่านพบปัญหาในด้านใดบ้าง  

1.             
2.             

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
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1.             
2.             

 
 

..........ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูล.......... 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุม่จังหวัดล้านนา 

 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์         
ต าแหน่ง/หน้าที่           
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์         
สัมภาษณ์เม่ือวันที่          
 
 1. ศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  1.1 ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรม ศิลปะพ้ืนบ้านและพุทธศิลปกรรมในล้านนา เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างไรบ้าง 
  1.2 การเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้าง 
  ๑.๓ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะสามารถสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตน เช่น วิถีชีวิต การแต่ง
กาย ลักษณะของกิจกรรมประเพณี ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องมือใช้สอย ลักษณะสิ่งประดิษฐ์  หรือไม่อย่างไร 
 

 2. ศึกษาการน าศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ลงสู่สินค้าชุมชนของของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  ๒.๑ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินในล้านนา มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น หรือไม่อย่างไร 
  ๒.๒ รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร 
  ๒.๓ ชุมชนของท่านมีการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนหารายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวหรือน าศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ไปสู่สินค้าชุมชนหรือไม่อย่างไร 
 

 3. พัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  ๓.๑ ท่านได้สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในชุมชนส าหรับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยว
หรือไม่อย่างไร 
  ๓.๒ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หรือไม่อย่างไร 
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  ๓.๓ ท่านคิดว่ารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาควรเป็น
อย่างไร  
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ภาคผนวก ข  
หนังสือเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ผู้ให้ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



420 

 

 

 
 
 



421 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 

 

 

 
 



423 

 

 

 
 

 



424 

 

 

 
 



425 

 

 

 

 



426 

 

 

 
 



427 

 

 

 
 



428 

 

 

 
 



429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



430 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ภาพถ่ายลงพื้นที่ท าการวิจัย 
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๔๓๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
หนังสือการรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๐ 
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ภาคผนวก จ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวจิัย (Output/Outcome/Impact) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๒ 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ หน่วย
นับ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ป ี
2565 

ปี 
2566 

รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
     1.1 ระดับอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.3 ระดับภาคสนาม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        ต้นแบบ Primary 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังน้ี  

     2.1 ระดับอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.3 ระดับภาคสนาม         ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        ต้นแบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังน้ี  

     3.1 ระดับอุตสาหกรรม        กระบว
นการ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        กระบว
นการ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดับภาคสนาม        กระบว
นการ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        กระบว
นการ 

Primary 
Result 

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)  

     4.1 งานวิจัยเร่ืองสังคม
เกษตรยั่งยืนวิถพีุทธส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดล าปางหลัง
ส าเร็จโครงการ ผู้วิจยัได้น า
ผลงานไปเผยแพร่ในรูปแบบของ
บทความวจิัยในเวลทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI หรือน าเสนอใน
เวทีระดับนานาชาติ 

  1    

เรื่อง 

Primary 
Result 

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์  

     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

   1    
ครั้ง 

Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม        ครั้ง Primary 



๔๔๓ 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ หน่วย
นับ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ป ี
2565 

ปี 
2566 

รวม 

Result 
     5.3 การจัดสัมมนา        ครั้ง Primary 

Result 
6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  

     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

  8     
ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครั้ง Primary 
Result 

     6.3 การจัดสัมมนา        ครั้ง Primary 
Result 

7. การพัฒนาก าลังคน  

     7.1 นศ.ระดับปริญญาโท        คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดับปริญญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นักวิจัยหลังปริญญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน ภาคบริการและ
ภาคสังคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์เครื่องหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นต้น (โปรดระบุ)  

     8.1 ขอจดลิขสิทธิ์        เรื่อง Primary 
Result 

9. บทความทางวิชาการ  
     9.1 วารสารระดับชาติ น าเสนอผลงานเป็น

บทความตีพิมพ์ลง
วารสารระดับชาติ 

  1    
เรื่อง 

Primary 
Result 

     9.2 วารสารระดับ
นานาชาติ 

       
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชุม/สัมมนาระดับชาติ  

     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

11. การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ  

     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 



๔๔๔ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

เชิงปริมาณ 1 ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 
ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลงานวิชาการ เป็นบทความวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ผู้วิจัย
สังกัดอยู่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าผลงานการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบายและหน่วยงานที่
ผู้วิจัยสังกัดสามารถน า
ผลงานไปสู่การบูรณาการใน
การเรียนการสอนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลงานวิชาการเชิง
พาณิชย์ 

เส้นทางการท่องเที่ยว 
8 จังหวัดภาคเหนือ 
จ านวน 16 เส้นทาง 

หน่วยงาน
ภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการ 

ได้เส้นทางท่องเที่ยวจ านวน 
16 เส้นทางใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือ นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกและตัดสินใจ
ในการท่องเที่ยวได้ 

 
 
 
 
 

 



๔๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๖ 

ประวัติผู้ท าวิจัย 

ชื่อ นามสกุล 
วัน เดือน ปีเกิด 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

ศิลาวัฒน์  ชัยวงศ์  
- 
2/1 หมู่ 4 ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ 

นครล าปาง 
พ.ศ. 2556 นักวิชาการพาณิชย์ ส านักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน รด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร), มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2554 ศศ.บ. (วิจัยสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ธรรมศึกษา(ธม.) เอก  

ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 

- ศึกษากระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ
- พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนว

พระพุทธศาสนา
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา

ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าขัว ต าบลบ่อแฮ้ว

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์เขลางค์นคร วิทยาลัย
สงฆ์นครล าปาง

- กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธของพระนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครล าปาง ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์เขลางค์นคร วิทยาลัยสงฆ์นคร
ล าปาง

- การพัฒนาพ้ืนที่โบราณสถานและโบราณวัตถุเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนบ้านทุ่งม่านใต้ ต าบล
บ้านเป้า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์เขลางค์นคร
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง



๔๔๗ 

บทความวิชาการ 
- ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้า

เกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก อ าเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- Development of ancient sites and antiques for learning of ban thong man tai
community, banpua sub-district, maung district, lampang province. Life, Power
and Ethnics. The 1th International Conference on Ethnics in Asia August 20-21,
2015. Eko-Thotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok

- The role of Lampang Buddhist College in preparing to enter the ASEAN
community.  The 12Th Conference of the United Nation Day of Vesak.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 28-30 May 2015, Thailand

- กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธของพระนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครล าปาง ชื่อวารสาร สงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ส านักพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ผู้น าชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ชื่อวารสาร วารสาร
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 2557 ส านักพิมพ์ น้ าโท้งการพิมพ์

- ชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ด้วยพุทธบูรณาการ ชื่อวารสาร พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจ
และสังคม ส านักพิทพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชื่อวารสารคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข ชื่อวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ 2
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

- สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แยวพุทธ ชื่อวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2556

- ผลกระทบของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ชื่อวารสาร หนังสือรวบรวมบทความ “ผู้หญิง วัฒนธรรม ท้องถิ่นชุมชน” ปีที่ 
12 เล่มที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 ส านักพิมพ์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



๔๔๘ 

ชื่อ นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน 
ว/ ด/ ป เกิด : - 
สถานที่เกิด : อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
การศึกษา :  พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน :  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยโยนก 

อุปสมบท : 25 ธันวาคม 2546 วัดหนองห้า ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
สังกัด : วัดท่าขัว (ม.) ต าบลบ่อแฮ้ว เขต 2 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
หน้าที ่ : ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา.  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดท่าขัว ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง           
  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง 



๔๔๙ 

ชื่อ นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธพิร สายทอง 
การศึกษา :  ค.บ. การศึกษานอกระบบ 

ศศ.ม. การบริหารองค์การ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน :  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 

สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
หน้าที ่ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 662 หมู่ 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 



๔๕๐ 

ชื่อ นามสกุล : พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต, ดร. 
การศึกษา  :  ค.บ. สังคมศึกษา 

M.A สังคมวิทยา
Ph.D สังคมศึกษา

ประสบการณ์การท างาน :  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 

สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
หน้าที ่ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 662 หมู่ 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 



๔๕๑ 

ชื่อ นามสกุล : พระครูสุตชยาภรณ์, ผศ.ดร. 
การศึกษา :  ศน.ม., พุทธศาสนาศึกษา 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา 
Ph.D พระพุทธศาสนา 

ประสบการณ์การท างาน :  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระพุทธศาสนา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระพุทธศาสตร์บัณฑิต 

สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
หน้าที ่ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 662 หมู่ 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 


