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บทที ่5 

แนวทางการจดัการเวยีงกมุกามเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมของเวยีงกุมกาม  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 
5.1  การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.1.1  สภาพปัญหาในการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวยีงกุมกาม 
5.1.2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชน  ผูน้ า ชุมชน และนักวิชาการ 

ฯลฯ  ต่อการจัดการเวียงกุมกามให้ เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

5.1.3  แนวคิดหรือทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
5.1.4  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการเวียงกุมกามให้เป็น

แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.2   แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ               

เวยีงกุมกาม 
 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1  การศึกษาเพือ่หาแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมทีม่ีประสิทธิภาพ 

หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการเวยีงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

5.1.1  สภาพปัญหาในการจัดการแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกาม 

 จากท่ีเก็บขอ้มูลศึกษามาทั้งหมดเวียงกุมกามท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการท่ีจะเขา้ไป
เรียนรู้  ทางด้านส่ือการเรียนรู้ รวมทั้งในด้านการท่องเท่ียว โดยมีการแบ่งปัญหาของการจดัการแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยปัญหาของการเรียนรู้มรดกวฒันธรรมเวียงกุมกามท่ีมีปัญหา
ทางด้านป้ายน าชมควรมีการน าวสัดุท่ีคงทนและเหมาะสม มีอตัลกัษณ์ท่ีเหมือนกนัเพื่อท าให้เกิดความ
สวยงาม สร้างความสนใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวชมเวยีงกุมกาม  

 การสร้างส่ือวีดีทัศน์ภายในศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม การจัดห้องแสดง ภายใน
ศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกามไม่เพียงพอ 
  มคัคุเทศก์น าชมเป็นมคัคุเทศก์จากชุมชน จากการส ารวจพบวา่มคัคุเทศก์ไม่สามารถส่ือสาร
กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติได ้ท าใหช้าวต่างชาติไม่สามารถเขา้ใจได ้

สภาพปัญหาในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียวเวียงกุมกามมีป้ายบอกทาง 
เอกสารแนะน า และแผนท่ี ไม่มีเอกสารให้แก่นักท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ ส่ิงอ านวยความสะดวกในเร่ือง
ของท่ีจอดรถ ห้องน ้ า ศาลาพกัผ่อน มีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียวแต่ร้านคา้อาหาร น ้ าด่ืม
รวมถึงของท่ีระลึก มีจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

5.1.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชน  ผู้น าชุมชน และนักวิชาการ ฯลฯ ต่อการ
จัดการเวยีงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลของภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเวียงกุม
กาม เพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะถึงแนวทางการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล จาก
กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีคดัเลือกจากการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชาชน ผูน้ า
ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเวียงกุมกาม จ านวน 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ย  เจา้อาวาสวดัช้าง
ค ้า  พนกังานศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกาม  ประธานชมรมกลุ่มรถมา้-รถราง   อาสาสมคัรวฒันธรรม   
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ผูใ้หญ่บา้นชา้งค ้า   เจา้หนา้ท่ีขบัรถรางเบอร์3บา้นชา้งค ้า   นกัวชิาการประชาสัมพนัธ์เทศบาลต าบลท่า
วงัตาล    สมาชิกสภาเทศบาลหนองหอย  เจา้ของร้านของท่ีระลึกในวดัชา้งค ้า   นกัวิชาการวฒันธรรม
ช านาญการส านกักระทรวงวฒันธรรม 

ซ่ึงการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี สรุปได้ว่าการท่ีจะจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 

1) การจัดการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ภาคประชาชนในชุมชนเวียงกุมกามต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพราะว่า
ประชาชนในชุมชนเวยีงกุมกามเป็นเจา้ของมรดกทางวฒันธรรม และเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนไดส่้วนเสียกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเวียงกุมกาม ดงันั้น การท่ีจะด าเนินการใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเวียงกุมกาม ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วม ทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักษาคุณค่าให้เวียงกุมกาม ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 

2) แนวทางการจดัการเวยีงกุมกามใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จากการสนทนากลุ่มจากภาคประชาชนร่วมกบัผูศึ้กษา ไดเ้สนอแนวทางใหมี้การ
จดัแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต อตัลักษณ์และความเป็นมาของชุมชนเวียงกุมกาม
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน  ไดใ้นการศึกษาเรียนรู้ ท าความ
เขา้ใจ รวมถึงการแบ่งหนา้ท่ีของการท างานระหวา่งรัฐและชุมชนอยา่งชดัเจนต่อพื้นท่ีของเวียง
กุมกาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเวียง
กุมกาม 

3)  เพื่อให้การบริหารจดัการเวยีงกุมกามให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากเวียง
กุมกามเป็นพื้นท่ีท่ีมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเขา้มาด าเนินการต่างฝ่ายต่างท า  การสนทนา
กลุ่มคร้ังน้ีเสนอวา่  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดูแลพื้นท่ีได้ครอบคลุมทั้ งจงัหวดั  ควรจะสามารถเข้ามามีบทบาท
ด าเนินงานในส่วนของการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) ศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกาม  จะเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัในการบริการขอ้มูลเพื่อการ
เรียนรู้และท่องเท่ียว  แต่ปัจจุบนัการด าเนินการการจดัการและสภาพของส่ือการเรียนรู้มีปัญหา  
ยงัอยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสม  ขาดประสิทธิภาพของการบริการเพื่อการการเรียนรู้และ
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ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   ผลการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเห็นควรใหมี้การด าเนินการปรับปรุงทั้งการ
บริหารจดัการและการจดัแสดงส่ือนิทรรศการในศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกามแห่งน้ีเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

5.1.3  แนวคิดหรือทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 
แนวคิดท่ีผูศึ้กษาจะน ามาใชป้ระกอบการเสนอแนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวยีงกุม

กามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคร้ังน้ี  คือ  แนวคิดกบัการพฒันาแหล่งทรัพยากร
วฒันธรรมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและแนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้  ตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 2  ส าหรับ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือชุมชน  น ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีได ้ เน่ืองจากชุมชน
เวียงกุมกาม  ประกอบดว้ยหลายชุมชนท่ีมีลกัษณะเป็นสังคมเมือง  มีพื้นท่ีอยู่ในเขต 2 อ าเภอและ 3
เทศบาล  ซ่ึงไม่มีศกัยภาพและความเขม้เขม้แขง็  เน่ืองจากชุมชนไม่มีเอกภาพ  ดงันั้นการมีส่วนร่มของ
ภาคประชาชนจึงไม่สามารถท าได ้

5.1.4  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมทีม่ีประสิทธิภาพ 

เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการเวียงกุมกามให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณาโดยน า
ผลการศึกษาและแนวคิดทฤษฏี  มาประกอบการพิจารณา  ตามล าดบั  ดงัน้ี 

1)  น าผลการศึกษาในบทท่ีผ่านมา  ซ่ึงท าให้เห็นสภาพปัญหาในการจดัการแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวยีงกุมกาม  ตามขอ้ 5.1.1  มาประกอบการพิจารณาวเิคราะห์ 

2)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชน  ผูน้ าชุมชน และนักวิชาการ ฯลฯ                 
ต่อการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
ไดม้าด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการเวยีงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตามขอ้ 5.1.2  ซ่ึงในท่ีน้ีผูศึ้กษามีความเห็นสอดคลอ้งกบัความคิดและขอ้เสนอแนะเร่ืองการ
บริหารจดัการเวียงกุมกามให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากเวียงกุมกามเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ส่วนราชการหลายหน่วยงานเขา้มาด าเนินการต่างฝ่ายต่างท า  การสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเสนอว่า  
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี ดูแลพื้นท่ีได้ครอบคลุมทั้งจงัหวดั  ควรจะสามารถเขา้มามีบทบาทด าเนินงานในส่วน
ของการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได้อย่าง
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เหมาะสม  รวมทั้งการปรับปรุงศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกาม  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัในการ
บริการขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียว  แต่ปัจจุบนัการด าเนินการการจดัการและสภาพของ
ส่ือการเรียนรู้มีปัญหา  ยงัอยูใ่นสภาพท่ีไม่เหมาะสม  ขาดประสิทธิภาพของการบริการเพื่อการ
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   ผลการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเห็นควรให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงทั้งการบริหารจดัการและการจดัแสดงส่ือนิทรรศการในศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกาม
แห่งน้ีเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

3)  ใช้แนวคิดหรือทฤษฏีมาประกอบการพิจารณาเสนอแนวทางการจดัการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพวยีงกุมกามใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคร้ังน้ี  คือ  แนวคิดกบั
การพฒันาแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและแนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้  
ตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 2  ส าหรับแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือชุมชน  น ามาใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีได ้ เน่ืองจากชุมชนเวียงกุมกาม  ประกอบดว้ยหลายชุมชนท่ีมีลกัษณะเป็น
สังคมเมือง  มีพื้นท่ีอยู่ในเขต 2 อ าเภอและ 4 เทศบาล  ซ่ึงไม่มีศกัยภาพและความเขม้เขม้แข็ง  
เน่ืองจากชุมชนไม่มีเอกภาพ  ดงันั้นการมีส่วนร่มของภาคประชาชนจึงไม่สามารถท าได ้

จากการวิเคราะห์ดว้ยการประมวลขอ้มูลทั้ง 3 ขอ้ ดงักล่าว   ผูศึ้กษาจึงสรุปและลงความเห็น
เสนอแนวทางของการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเวียง
กุมกามดงัน้ี 

1) การบริหารจดัการเวียงกุมกามให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่(อบจ.)  เป็นองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดูแล
พื้นท่ีไดค้รอบคลุมทั้งจงัหวดั  ควรจะสามารถเขา้มามีบทบาทด าเนินงานในส่วนของการจดัการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) แนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของเวียงกุมกาม  ควรท าการปรับปรุงส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียวให้เหมาะสม  โดยการด าเนินการให้เป็นความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่(อบจ.)  หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่(อบจ.)  เขา้มามีส่วนสนบัสนุนการ
ด าเนินการของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ  อาทิ  
ศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกาม   การปรับปรุงห้องประชุมวดัอีก้าง  ป้ายน าชมโบราณสถาน  
และส่ือการเรียนรู้ต่าง  เช่น  แผน่พบั  หนงัสือ  เทปเสียง  วดิิทศัน์  เป็นตน้ 
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5.2   แนวทางการจัดการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกาม 

หัวขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวทางของการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเวยีงกุมกาม  จงัหวดัเชียงใหม่  ประกอบดว้ยแนวท่างต่างๆดงัน้ี 
 5.2.1  การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ                 
เวยีงกุมกาม 

การบริหารจดัการเวียงกุมกามให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่(อบจ.)  เป็นองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดูแลพื้นท่ีไดค้รอบคลุม
ทั้งจงัหวดั  ควรจะสามารถเขา้มามีบทบาทด าเนินงานในส่วนของการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  หรือองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่
(อบจ.)  เขา้มามีส่วนสนบัสนุนการด าเนินการของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ  ทั้ งน้ีเพราะมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีสามารถด าเนินการได้  และไม่
เก่ียวขอ้งกบัตวัโบราณสถาน  ซ่ึงกรมศิลปากรรับผดิชอบตามพระราชบญัญติัโบราณสถานฯ 

 5.2.2  แนวทางการปรับปรุงส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมให้เกดิประสิทธิภาพ 

1)  การปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม 
เวียงกุมกามมีศูนยบ์ริการขอ้มูล ภายในศูนยข์อ้มูลจะประกอบไปดว้ยห้องจดัแสดง

ต่างๆ แต่ยงัขาดในเร่ืองของส่ือท่ีช่วยในการรับรู้ถึงเร่ืองราวของเวียงกุมกาม เพื่อสร้างความสนใจ
ให้แก่ผูท่ี้เยี่ยมชม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพควรมีการจดักิจกรรมนิทรรศการ หมุนเวียนท่ีจะแสดง
ให้เห็นคุณค่าของเวียงกุมกาม วิถีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของชุมชนเวียงกุมกาม เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่ผู ้ท่ีสนใจ นักท่องเท่ียว รวมถึงควรมีเอกสาร  ท่ีให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว เพื่อให้
ศูนยบ์ริการขอ้มูลน้ีไดท้  าหน้าท่ีท่ีเกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง โดยมีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือ
อบจ. ร่วมด าเนินการดว้ย ในการปรับปรุงศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกามเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดเ้สนอแนวทางการปรับปรุงหอ้งจดัแสดง ดงัต่อไปน้ี 

1.1.) ทีต่ั้งและสภาพการใช้งานในปัจจุบัน 
ในสภาพปัจจุบนัศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกามเป็นสถานท่ีให้ข้อมูล

เก่ียวกบัเวียงกุมกาม ควรไดรั้บการปรับปรุงโดยผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางการปรับปรุงห้องจดัแสดง
หอ้งติดต่อสอบถามศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม จากสภาพทัว่ไปในปัจจุบนัของห้องติดต่อสอบถามซ่ึงเป็น
พื้นท่ีทางเขา้ท่ีนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้ไปสอบถามถึงการเขา้ชมศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม  
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1.2.)  ลกัษณะอาคารและแผนผงั 

    ศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกามลกัษณะอาคารทรงลา้นนาประยุกต ์ตวัอาคารแยกกนั
เป็นสัดส่วนโดยมีทางเดินเช่ือมต่อกนัในบริเวณตวัอาคารกบัห้องจดัแสดง 

 
แผนผงัท่ี 5.1 แผนผงัอาคารห้องจดัแสดงศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม 

   
   ภายในศูนย์ขอ้มูลเวียงกุมกามได้มีห้องนิทรรศการจดัแสดงอยู่ทั้ งหมด 5 
ห้อง อนัไดแ้ก่ ห้องพญามงัราย, ห้องประวติัเวียงกุมกาม, ห้องศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ,ห้องวิถี
ชีวิต และ ห้องดนตรีพื้นเมือง แต่ละห้องจะมีเร่ืองราวความส าคญัท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูศึ้กษาได้
พบว่าภายในห้องต่างๆ ได้มีสภาพท่ีควรจะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผูศึ้กษาจึงไดน้ าเสนอแนวทางการออกแบบหอ้งจดัแสดงภายในศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม  
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ภาพท่ี 5.1 ประเภทห้องนิทรรศการจดัแสดงศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกาม 

 
 1.3.)  ส่วนที่เสนอให้เป็นพื้นที่การปรับปรุงห้องจัดแสดง ไดมี้การเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงหอ้งจดัแสดงดงัต่อไปน้ี 
   1. ห้องติดต่อสอบถาม (Information) ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางการจดัแสดง
ห้องติดต่อสอบถาม (Information) ซ่ึงเป็นห้องแรกของศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวจะเขา้มาเป็น
หอ้งแรกก่อนท่ีจะเขา้ไปสู่หอ้งอ่ืนๆ ต่อไป ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางตวัอยา่งการออกแบบหอ้งติดต่อ
สอบถามโดยมีการท าผนงัให้มีลกัษณะคลา้ยกบัอิฐท่ีคลา้ยกบัโบราณสถานในเวียงกุมกาม เพื่อสร้าง
แรงดึงดูดใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาชมศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกาม 

 
ภาพท่ี 5.2 ตวัอยา่งการออกแบบหอ้งติดต่อสอบถาม 
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   2. ห้องพญามังราย เป็นห้องท่ีต่อจากห้องติดต่อสอบถามซ่ึงในปัจจุบัน
ไม่ไดมี้การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัแสดง โดยห้องน้ีจะไดอ้ธิบายถึงวิถีชีวิต ความเป็นมาใน
อดีตจนถึงปัจจุบนัของเวียงกุมกาม ผา่นในรูปแบบมตัติมีเดียท าให้ผูท่ี้สนใจไดรั้บรู้ขอ้มูล และมีการ
สร้างเร่ืองราวในรูปแบบของหนังสั้ นของเวียงกุมกาม เพื่อให้นักท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ เกิดความ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดเ้ขา้ใจมากข้ึนและเป็นจุดเร่ิมตน้เขา้สู่หอ้งจดัแสดงต่อไป 
 

 
ภาพท่ี 5.3 แนวทางออกแบบหอ้งมงัรายศาสตร์  

  
   3.  ห้องขายของที่ระลึก   การจัดแสดงห้องขายของท่ีระลึกจะเป็นห้อง

สุดทา้ยของการรับชมหอ้งจดัแสดง เม่ือนกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจไดช้มหอ้งจดัแสดงต่างๆ แลว้ในส่วน
ของห้องน้ีเป็นการน าเสนอให้มีการขายของท่ีระลึกเพื่อเป็นการส่งเสริมสินคา้ท่ีผลิตโดยชุมชนเวียง
กุมกามซ่ึงเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนมีรายได้และสร้างอตัลกัษณ์ต่อเวียงกุมกามภายในห้อง
อาจจะมีการขายของอาทิ เส้ือผา้ ของท่ีระลึกท่ีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเวียงกุมกาม ท าให้
นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจเก่ียวกับเวียงกุมกามและเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพท่ี 5.4 ตวัอยา่งห้องขายของท่ีระลึก 
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 2)  การปรับปรุงห้องประชุม  วดัอก้ีาง 
  2.1.)  ทีต่ั้งและสภาพการใช้งานในปัจจุบัน 

  ตั้งอยูบ่ริเวณขา้งวดัอีค่าง หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สภาพการในปัจจุบนั ห้องประชุมไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ควรจะปรับปรุงให้  มีส่วนบริการขอ้มูลเพิ่มเติม
อีกส่วนหน่ึงเพื่อให้เป็นบริการการเรียนรู้และท่องเท่ียวเพิ่มเติมสถานท่ีใช้ในการจดันิทรรศการ
หมุนเวียน เก่ียวกบั ประวติัศาสตร์ หรือ วิถีชีวิต รวมถึงนิทรรศการท่ีน่าสนใจ จดัแสดงหมุนเวียนใน
บริเวณหอ้งประชุมกระจก  

  2.2.)  ลกัษณะอาคารและแผนผงั  
  ลกัษณะอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ผนังรอบดา้นเป็นกระจก มีโถงบริเวณ

ตรงกลางเพื่อจดัประชุมตามความเหมาะสมในการจดันิทรรศการหมุนเวยีน 

 
ภาพท่ี 5.5 สภาพอาคารห้องประชุม วดัอีกา้ง 

  จากลกัษณะของอาคารประชุมจึงไดจ้ดัท าแผนผงัเพื่อใชใ้นการจดัแสดงนิทรรศการ
หมุนเวยีนใหเ้หมาะสมกบัตวัอาคาร 

 
แผนผงัท่ี 5.2 แผนผงัอาคารประชุม วดัอีกา้ง 
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  2.3.)  ส่วนทีเ่สนอให้เป็นพืน้ทีใ่นการจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 พื้นท่ีเสนอในการจดันิทรรศการหมุนเวียนบริเวณโถงท่ีมีบริเวณกวา้งและ
สามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อสร้างใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพท่ี 5.6 พื้นท่ีท่ีใชจ้ดันิทรรศการ 

 2.4.)  แนวทางการจัดนิทรรศการหมุนเวยีน 
   แนวทางการจัดการโดยใช้พื้นท่ีโถงประชุมวดัอีก้างโดยจัดท าเป็นนิทรรศการ

หมุนเวยีนท่ีแตกต่างจากศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกามโดยจะมีการจดันิทรรศการหมุนเวียนใน
เร่ืองเก่ียวกบัวถีิชีวติ ประวติัการก่อตั้งเวยีงกุมกามจนถึงสภาพการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั   

 
ภาพท่ี 5.7  ภาพตวัอยา่งแนวทางการจดันิทรรศการหมุนเวยีน 
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 3) การปรับปรุงป้ายน าชมโบราณสถาน 
   การจดัป้ายน าชมโบราณสถานเวียงกุมกามปัจจุบนัไดมี้การท าป้ายอยูร่อบๆ บริเวณ
เวียงกุมกามแต่ดว้ยสภาพการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลท าให้วสัดุท่ีใชใ้นการจดัท าป้ายน าชม
โบราณสถาน ไดมี้อกัษรท่ีให้ความรู้และความหมายไดจ้างหายไป ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางการจดัท า
ป้ายน าชมโบราณสถานท่ีแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของเวียงกุมกามโดยให้เป็นภาพแทน
สัญลกัษณ์ของเวยีงกุมกาม 
 

  
ป้ายน าชมในปัจจุบนั (2557) ภาพตวัอยา่งการจดัท าป้ายน าชม 

 
ภาพท่ี 5.8  การปรับปรุงป้ายน าชมโบราณสถาน 
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4)  การจัดท าส่ือการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกการท่องเทีย่ว 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเร่ืองราวของเวียงกุมกาม  ควรมีการจดัท าแผ่นพบัให้แก่นกัท่องเท่ียว
ในการเขา้ชมเวียงกุมกามเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และสะดวกต่อการท่องเท่ียว  แผนท่ีท่องเท่ียวเวียง
กุมกาม หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียวเวียงกุมกาม   เทปและซีดีการน าเท่ียวเวียงกุมกาม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว หน่วยงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ควรเป็นหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการจดัท าส่ือการเรียนรู้ 
 ผูศึ้กษาจึงได้ออกแบบการจดัแผ่นพบัเพื่อให้นักท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ โดยตวัอย่างการ
ออกแบบแผ่นพบัจะมีการอธิบายถึงประวติัความเป็นมาของโบราณสถานเวียงกุมกามในแต่ละแห่ง
และมีการแสดงถึงราคาของรถราง และ รถมา้ ท่ีประจ าในแต่ละพื้นท่ี 

 
ภาพท่ี 5.9  ตวัอยา่งการแสดงการจดัท าแผน่พบั 

  
 ส่วนข้างในแผ่นพับจะเป็นการแสดงแผนท่ีของโบราณสถานเวียงกุมกามเพื่ อให้
นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวภายในเวยีงกุมกามไดส้ะดวกข้ึน 
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ภาพท่ี 5.10 ตวัอยา่งการแสดงแผนท่ีภายในแผน่พบั 

 
 5)  การประชาสัมพนัธ์ 

ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์ได้มีหลากหลายรูปแบบทั้งส่ือโทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เนต และ 
รวมถึง เอกสารแผ่นพับต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การได้รับรู้ข่าวสาร ซ่ึงการ
ประชาสัมพนัธ์มีบทบาทอย่างมาก ในการท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนด้วยการสร้าง
ความสนใจใหเ้กิดข้ึนผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ร่วมด าเนินการ
ดว้ย  ทั้งน้ีผูศึ้กษาเสนอแนวทางของการประชาสัมพนัธ์ เวยีงกุมกาม ดงัต่อไปน้ี 

5.1) การประชาสัมพัน ธ์ออนไลน์  ห รือ ส่ื ออิน เตอร์เน็ต  เป็น อีก ช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ ท่ีสะดวก สามารถรับรู้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดข้อ้มูลท่ีเป็นทั้งภาพ เสียง 
คลิปวีดีโอ ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่ายสามารถสร้างทัศนคติ ของแหล่ง
ท่องเท่ียวและกระตุน้การตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งดี  

5.2) การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือวทิยุชุมชน ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มของชุมชนไดอ้ยา่งดี ท า
ให้ชุมชนเกิดความรู้สึกนึกคิด และเป็นการดึงดูดให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการจดักิจกรรม
ต่างๆ ในเวยีงกุมกาม 

5.3) การประชาสัมพนัธ์ควรมีการสร้างเน้ือหาหรือจุดเด่นภายในเวียงกุมกาม อาจจะมี
การจดักิจกรรมในเร่ืองของวิถีชีวิตของชุมชนเวียงกุมกามตั้งแต่การขุดคน้พบเจอเวียงกุมกาม 
พ.ศ. 2527 มาจดัแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงในเร่ืองวิถีชีวิตของชุมชนเวียงกุมกาม เพื่อ
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ท าให้เกิดความสนใจตั้งแต่กลุ่มชุมชน ตลอดจนนักท่องเท่ียวเป็นการสร้างคุณค่าของคนใน
ชุมชนสู่สายตาของนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 

6)  การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยต้องปกป้องและรักษาคุณค่าลักษณะเฉพาะของมรดกทั้งทาง
ธรรมชาติและทางวฒันธรรม โดยมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ร่วมด าเนินการดว้ย 

6.1) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว ควรสร้างเป้าหมายท่ีเป็นจริง และให้ข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียว ท่ีมีศกัยภาพดว้ยความรับผิดชอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งและ
ของชุมชนทอ้งถ่ินเจา้ของพื้นท่ี เพื่อใหผู้ม้าเยอืนเหล่าน้ีไดมี้การวางตวัท่ีเหมาะสม 

6.2) โปรแกรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ควรมุ่งใหเ้กิดการกระจายผลตอบแทนและบรรเทา
ปัญหาจากสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากนัเป็นจ านวนมาก โดยส่งเสริมให้ผูม้าเยือน
ได้ไปสัมผสักับลักษณะเฉพาะของมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติท่ีหลากหลาย และ
กวา้งขวางข้ึนในภูมิภาคหรือทอ้งถ่ิน  

6.3) การส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตศิลปหตัถกรรมพื้นถ่ินหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ
ท่ีอาจช่วยก่อให้เกิดรายได้แก่ทอ้งถ่ิน จะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ
ชุมชน และมีความผสมผสานกลมกลืนของแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 

 

 

 


