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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ี

เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวียงกุมกาม  ตลอดจนประวติัความ
เป็นมาของการจดัการเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่รวมทั้ งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัเวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.1.1 ประวติัศาสตร์ของเวยีงกุมกาม 
2.1.2 ประวติัความเป็นมาของด าเนินการและจดัการเก่ียวกบัเวยีงกุมกาม 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
2.2.1 แนวคิดกบัการพฒันาแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
2.2.2 แนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
2.2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน 

2.3 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2 งานวจิยั 

2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1 สถานะภาพความรู้ทีเ่กีย่วกบัเวยีงกุมกาม จังหวดัเชียงใหม่ 
2.1.1 ประวตัิศาสตร์ของเวยีงกุมกาม 

1) เวยีงกุมกามระยะก่อนสมัยล้านนา 
 “ล้านนา” เป็นช่ือเรียกดินแดนบ้านเมืองหรือแควน้หรือรัฐของคนไท กลุ่มเช้ือสาย
กษตัริยร์าชวงศม์งัราย ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและเขตใกลเ้คียงระหวา่งปี
พ.ศ. 1839 – 2101 แต่ทว่าในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 1829 – 1839 ก่อนการสถาปนาเมือง
เชียงใหม่ร่วม 10 ปีนั้น พญามงัรายได้ประทบัอยู่ท่ีเวียงกุมกาม จึงมีขอ้พิจารณาไดว้่าเวียงกุม
กามมีฐานะเป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางราชธานีของรัฐลา้นนามาก่อนแลว้ 

 ลา้นนา ปรากฏในหลกัฐานและต านานในระยะประวติัในพื้นท่ีหลายแห่งอนัหมายถึง
ดินแดนท่ีมีพื้นท่ีจ  านวนมาก จากระบบการปกครองในทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กแบบพนั
นา  โดยมีนา เป็นหน่วยการผลิต หลายๆ “พนันา” (ปันนา)  เป็นเมือง หลายๆ เมืองเป็นรัฐหรือ
แคว้น เป รียบ เทียบได้กับล้านช้าง ห รือ ศรีสัตนาคนหุต ใน เขตประเทศสาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าในเขตท่ีสูงท่ีมีชา้งจ านวนมาก แต่ในระยะ
หลงัมานิยมเรียกกนัวา่ เป็นบนัทึกทางประวติัศาสตร์ประเภทหน่ึง ไม่ไดมี้ความหมายถึงหน่วย
นับคือ ล้าน เป็นพื้นท่ีปกครองขนาดใหญ่จากการรวมเอาหลายๆ พนันาดงักล่าว การท่ีจารึก
หรือเอกสารบางแห่งเขียนวา่ ลานนา   ก็เพราะไม่ไดเ้นน้เร่ืองการใชว้รรณยุกตไ์มโ้ทโดยละไว้
ในฐานท่ีรู้กนั และมีความหมายเป็นเขา้ใจกนัวา่ คือ ลา้นนา 

 ความหมายของรัฐหรือแว่นแควน้ในสมยัโบราณโดยทัว่ไปนั้น คือ พื้นท่ีท่ีมีพื้นฐาน
ความสัมพนัธ์ทางการเมือง ระหวา่งกนัของชุมชน – สังคมมนุษยแ์ห่งหน่ึงๆ ซ่ึงมีอิสระทางดา้น
การปกครองบริหารภายในกลุ่มตนเอง โดยมีปัจจยัตวัแปรอยา่งนอ้ย 3 ประการ ท่ีก าหนดความ
เป็นสังคมเมืองหรือรัฐ (Urbanization) คือ การจดัแบ่งชนชั้นทางสังคม (Social Stratification) มี
ผลผลิตส่วนเกิน (Surplus) และมีภูมิปัญญาความรู้ดา้นเทคนิคศิลปะวทิยาการ (Technology) 

 รัฐล้านนา ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีเขตภาคเหนือตอนบนและบริเวณนอกดินแดน
ประเทศไทยบางส่วนท่ีอยู่ใกล้เคียง คือในเขตจงัหวดัเชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง แพร่ และน่าน รวม 8 จงัหวดั และดินแดนใกล้เคียงในเขตประเทศเมียนมาร์ 
ประเทศลาว และเมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนาในมณฑลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ลกัษณะพื้นท่ีภูมิประเทศของลา้นนา ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาวางตวัฝน
แนวทิศเหนือ – ใต้ โดยมีแนวต่อลงมาจากเขตหลังคาโลกในประเทศธิเบต-เนปาล ซ่ึงมีเขต
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พื้นท่ีราบลุ่มอนัเป็นแหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชน บา้นเมืองมีเพียงเล็กน้อย ในระหว่างหุบเขา 
โดยเฉพาะในแอ่งพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าใหญ่ คือ แม่น ้ ากก สาย อิง และ โขง ในเขตลา้นนา ตอนบน 
และเขตลุ่มแม่น ้ าปิง วงั ยม น่าน ในเขตตอนล่างลงมา เขตพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเหล่าน้ีเอง ท่ีเป็น
แหล่งของการตั้งถ่ินฐานชุมชนในระดบัเมืองหรือแควน้หรือรัฐ (City State) แลว้ตั้งแต่สมยัก่ึง
ประวติัศาสตร์ (Protohistory) หรือประมาณเม่ือ 1,000 ปี     ล่วงมา แต่ได้พบความชัดเจนใน
หลกัฐานดา้นโบราณวตัถุสถานในสมยัประวติัศาสตร์เม่ือประมาณ 700 กวา่ปีล่วงมา (ลา้นนา) 
ปัจจุบนัชุมชนบา้นเมืองเขตแควน้ล้านนา ก็ไดก้ลายเป็นเป็นสถานภาพมาเป็นส่วนหน่ึงของ
สยาม หรือ ประเทศไทย ตั้งแต่คราวเปล่ียนแปลงระบบการปกครองในส่วนภูมิภาคใหเ้ป็นแบบ
มณฑลเทศาภิบาล สมยัรัชกาลท่ี 5 ใน ปี พ.ศ. 2435 9 

 ความเป็นล้านนาเป็นท่ียอมรับกันว่าเกิดข้ึนภายหลังจากการผนวกรวมเอา 2 รัฐหรือ
แควน้ในเขตภาคเหนือเขา้ไวด้้วยกนั คือ แควน้หิรัญนครเงินยางในเขตลุ่มแม่น ้ ากก สาย อิง 
และโขง บริเวณแอ่งท่ีราบใหญ่เชียงราย-เชียงแสน กบัแควน้หริภุญไชย เขตลุ่มแม่น ้ าปิงและ
สาขาบริเวณแอ่ง   ท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน โดยมีกษตัริยแ์ห่งแควน้หิรัญนครเงินยาง คือ พญามงั
รายไดย้กทพัขยายอ านาจขอบเขตลงมายึดครองเมืองหริภุญไชยท่ีเป็นศูนยก์ลางของแควน้หริ
ภุญไชยไวไ้ดใ้นปี พ.ศ. 1824   แลว้ไดม้าก่อตั้งสถาปนาเวียงกุมกามในปี พ.ศ. 1829 โดยหมาย
จะใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองของรัฐหรือแควน้ลา้นนาสืบไปแต่เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีทางภูมิ
ประเทศท่ีเป็นบริเวณท่ีตั้งอยูใ่ตแ้นวโคง้   แม่น ้ าปิง ท่ีมกัจะมีน ้ าหลากท่วมขงัในฤดูฝนเสมอๆ
ประกอบกบัไดพ้บไชยภูมิแห่งใหม่ในพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพและแม่น ้ าปิง จึงมีด าริท่ีจะสร้างเมือง
ศูนยก์ลางรัฐล้านนาแห่งใหม่ โดยได้เชิญพญาง าเมืองแห่งแควน้พะเยา และพญารามค าแหง
(พญาร่วง) แห่งแควน้สุโขทยัมาปรึกษากนั จนในท่ีสุดจึงไดส้ร้างเมืองเชียงใหม่ข้ึนในปี พ.ศ.
1839 โดยไดย้า้ยไปประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงใหม่พร้อมๆ กบับรรดาขุนนางและทหารรวมถึงไพร่
ฟ้าขา้แผน่ดินส่วนใหญ่ตั้งแต่ระยะเวลาน้ีเป็นตน้มา โดยท่ีไม่ไดป้ล่อยให้   เวียงกุมกามน้ีร้างลง
เพราะเพียงยา้ยไปท่ีไปในระยะไม่ไกลมากเพียงขา้มล าน ้าแม่ข่าไปเพียง 4 - 5 กม. เท่านั้น 

 อีกประการหน่ึง ขุมก าลงัพลของพญามงัราย ท่ีส่วนใหญ่เป็นเหล่าขุนนาง-นายทหาร
ใหญ่น้อย และขา้ทาสบริวารท่ีรวมกนัเป็นก าลงัทพัจากแควน้หิรัญนครเงินยาง-เชียงราย ใน
ระยะก่อนยกเขา้ตีเมืองหริภุญไชยหรือล าพูนนั้น พระองค์ประทบัอยูท่ี่เมืองฝาง ไดว้างแผนส่ง

                                                        
9  ไกรสิน  อุ่นใจจินต ์  กรมศิลปากร สัมมนาทางวิชาการจากเวียงกมุกามสู่มหานครเชียงใหม่   ส านกังานศิลปากร 

 ท่ี 8 เชียงใหม่  2552 
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ขนุนางช่ือ อา้ยฟ้า ออกไปสร้างความแตกยกให้เกิดข้ึนในราชส านกั ซ่ึงแต่เดิมพื้นท่ี   ในบริเวณ
เขตเมืองเชียงใหม่และเวียงกุมกาม เป็นถ่ินฐานท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มคนพื้นเมืองดั้ งเดิม คือ 
พวกลวัะ และ พวกเมง ตามท่ีต านาน เร่ือง ฤาษีวาสุเทพไดก้ล่าวถึงไวโ้ดยพิจารณาวา่ พวกลวัะ
อาศยัอยู่ในเขตเชิงดอยสุเทพ และพวกเมง อาศยัอยู่ในเขตท่ีราบลุ่ม ซ่ึงกลุ่มคนในพื้นท่ีเขตน้ี
ไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมมอญของแควน้หริภุญไชยไวก่้อนหนา้แลว้ โดยเฉพาะการนบัถือพุทธ
ศาสนาท่ีมีหลกัฐานจากวดัหลายๆ แห่ง เช่นวนัสันกู่ (ร้าง) บนยอดดอยสุเทพ ซ่ึงจากการขดุแต่ง
ไดพ้บหลกัฐานพระพุทธรูปและพระพิมพ ์รวมถึงรูปแบบภาชนะดินเผาแบบหริภุญไชย อีกทั้ง
ร่องรอยหลกัฐานของวดัร้างในเขตระหว่างทางข้ึนดอยสุเทพ และในเขตเวียงเจ็ดลินอีกกลุ่ม
หน่ึงเช่นเดียวกบัวดัต่างๆ ในเขตเวียงกุมกาม ท่ีไดพ้บหลกัฐานจารึกอกัษรและภาษามอญ อนั
เป็นกลุ่มชนชั้นปกครอง ภาชนะดินเผา    รูปแบบเฉพาะของแควน้หริภุญไชย และวดัในพื้นท่ี 
ท่ีพบหลกัฐานพระพิมพแ์บบหริภุญไชย ซ่ึงกรณีวดัในพุทธศาสนาในเขตเวียงกุมกามน้ี พบว่า
หลายแห่งมีการก่อสร้างทบัซ้อนกนัหลายสมยั โดยมีพฒันาการมาตั้งแต่สมยัก่อนลา้นนา แต่
ส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเป็นการก่อสร้าง หรือซ่อมบูรณะเพิ่มเติมกนัเร่ือยมาในสมยัล้านนา (พ.ศ. 
1829 - 2100) 

 2) การสร้างเวยีงกุมกาม 
 เวียงกุมกามก าเนิดข้ึนโดยพระยามงัรายทรงประสงคจ์ะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่แทนท่ี
เมืองหริภุญไชยหลงัจากท่ีพญามงัรายยึดครองเมืองหริภุญไชยส าเร็จในราว พ.ศ. 1835 ก็แสดง
ความไม่พอใจท่ีจะใช้เมืองหริภุญไชยเป็นเมืองหลวงอีกต่อไป ถึงแม้ว่าหริภุญไชยจะเป็น
ศูนยก์ลางทางการเมือง การคา้ ศาสนา และวฒันธรรมอยา่งชา้นาน 

 ส่ิงท่ีพญามงัรายไม่พอใจเมืองหริภุญไชยด้วยเหตุผลท่ีมีตวัเวียงท่ีสร้างมา 500 ปี และ
เวียงมีขนาดเล็กและคับแคบไม่สามารถขยายเวียงได้เป็นไปได้ว่าคงเต็มไปด้วยวดัและ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกบัรัฐท่ีอาณาเขตกวา้งขวางข้ึน พญามงัรายจึงหาสถานท่ี
สร้างเมืองหลวงข้ึนใหม่โดยเมืองหริภุญไชยมีฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาขณะท่ี
เมืองหลวงแห่งใหม่จะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการเมือง 

 พญามงัรายจะเลือกสร้างในเขตแอ่งท่ีราบเชียงใหม่ – ล าพูน โดยไม่กลบัไปสร้างเมือง
หลวงในเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากกซ่ึง ทั้ งน้ีคงเพราะเขตแอ่งท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน มีท าเลท่ีตั้ ง
เหมาะสมต่อการเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนา มากกวา่ท่ีราบลุ่ม แม่น ้ ากก กล่าวคือ เขต
แอ่ง    ท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน เป็นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าท่ีมีท่ีราบติดต่อกนัไปเป็นผนืใหญ่ท่ีสุด



 

11 
 

ในภาคเหนือ จะสามารถปลูกขา้วไดอ้ยา่งกวา้งขวางและยงัสามารถท าการคา้กบัเมืองทางตอน
ใตไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

 ต าแหน่งท่ีตั้ งเมืองหลวงก็จะอยู่เหนือเมืองหริภุญไชยข้ึนมา ซ่ึงสะท้อนความคิดของ
พญามงัรายท่ีจะไม่ขยายอ านาจลงทางใตอี้กต่อไป และทรงพอใจเขตแอ่งท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน 
โดยเฉพาะตรงบริเวณเหนือเมืองหริภุญไชย 
 เวียงกุมกามสร้างข้ึนจากชุมชนหมู่บ้านแห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) โดย
สภาพเดิมของชุมชนนั้นเป็นชุมชนโบราณสืบไปถึงสมยัหริภุญไชยประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 
พญามงัรายทรงสร้างเวียงกุมกามในสภาวะแวดลอ้มของ วฒันธรรมหริภุญไชย และอิทธิพล
ความคิดและวฒันธรรมหริภุญไชยมีต่อพระองคอ์ยา่งมา 

 การเลือกท าเลท่ีตั้งเวียงกุมกามของพญามงัรายคงไดรั้บอิทธิพลหริภุญไชย ท่ีมกัจะสร้าง
เมืองติดริมน ้ า โดยเฉพาะในเขตท่ีลุ่มต ่าน ้ าท่วมถึง ลกัษณะเช่น เวยีงหริภุญไชยอยูริ่มน ้ าปิงเวยีง
เถาะ และเวยีงมโน ก็อยูริ่มน ้าเช่นกนั ส่วนลกัษณะการเลือกท าเลท่ีตั้งเวยีงของชาวไทยในเขตท่ี
ราบลุ่มแม่น ้ ากก จะเลือกตั้งเวียง ณ บริเวณเชิงดอยหรือท่ีสูง พญามงัรายเองในสมยัท่ีปกครอง
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากก ก็ทรงเลือกสถานท่ีสร้างเวียงบนท่ีสูง ดงัเช่น พญามงัรายเลือกสร้าง
เวยีงเชียงราย บนดอยจอมทองซ่ึงเป็นเขาลูกเล็ก  

 เวยีงพร้าวก็เป็นเวยีงท่ีพญามงัรายสร้างบนเนินเขาเช่นกนั เป็นไปไดว้า่ท าเลของชาวไทย
ยวนนิยมสร้างท่ีเชิงดอยหรือท่ีสูง การเลือกท าเลท่ีสร้างเวียงกุมกามซ่ึงอยูริ่มแม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) 
เป็นท่ีต ่าน ้ าท่วมถึงจึง ไม่ใช่ลกัษณะการเลือกท่ีสร้างเวียงตามแนวทางท่ีชาวไทยยวนเคย เป็น
ลกัษณะ ท่ีพญามงัรายรับอิทธิพลของหริภุญไชย เน่ืองด้วยท่ีตั้ งของเวียงมีความส าคญัมาก 
โดยเฉพาะท่ีตั้งเวียงท่ีมีฐานะเป็นเมืองหลวง ก็คงมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมแลว้ ก็ไปได้
ว่าเม่ือแรกสร้างเวียงกุมกามยงัไม่ทราบว่าเป็นท่ีลุ่มต ่ามากจนเกิดเป็นปัญหาในภายหลงัหาก
ยกเวน้ประเด็นจุดอ่อน ด้านสภาพพื้นท่ีต ่าแล้ว นับว่า เวียงกุมกามตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม
ดงัน้ี10 

 ประการแรก ในดา้นการคมนาคม สามารถใช้แม่น ้ าปิงเป็นเส้นทางติดต่อกบัเมืองต่างๆ 
ได้ ทั้ งเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือและเมืองท่ีอยู่ทางใต้ เวียงกุมกามมีโอกาสพัฒนาให้เป็น

                                                        
10    สรัสวดี  อ๋องสกลุ   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกมุกาม  โรงพมิพม่ิ์งเมือง  เชียงใหม่  2537)    

 หนา้ 36 
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ศูนยก์ลางการคา้แลกเปล่ียนได ้ซ่ึงต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ไดก้ล่าววา่ มีเรือคา้ขายซ่ึงมาจากท่ี
ต่างๆ เขา้มาขายท่ีกาดกุมกาม (ตลาดกุมกาม) เป็นจ านวนมาก จนท าให้มีเรือชนกนัล่มทุกวนั11 
ซ่ึงแสดงวา่เวยีงกุมกามเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัในขณะนั้น 

 สภาพก าเนิดเวียงกุมกามจึงเกิดข้ึนในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการคมนาคม ก่อนสร้างเวียง
กุมกามชุมชนแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูริ่มน ้ ามาก่อน ลกัษณะเช่นน้ีสามารถพฒันาให้ขยายตวั
เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ไดใ้นเวลาต่อมา การคมนาคมท่ีสะดวกคงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการ
สร้างเวยีงกุมกาม 
 ประการท่ีสอง ดา้นการเป็นแหล่งเกษตรกรรม เวียงกุมกามตั้งอยูร่ะหวา่งกลางของท่ีราบ
ลุ่มอุดมสมบูรณ์และกวา้งขวาง สามารถพฒันาเกษตรกรรมรอบๆ ตวัเมืองข้ึนไดดี้และบริเวณน้ี 
มีแม่น ้ าปิงไหลผ่าน และยงัมีสาขาของแม่น ้ าปิงอีกหลายสายท่ีไหลผ่านในลักษณะแม่น ้ า
ประสานสาย การมีแหล่งน ้าตามธรรมชาติจ านวนมากท าใหก้ารปลูกขา้วไดผ้ลดี บริเวณเวยีงกุม
กามและใกล้เคียง คงไม่มีปัญหาขาดแคลนน ้ า ท าให้เขา้ใจว่าเขตเวียงกุมกามหรือเขตอ าเภอ
สารภี น่าจะเป็นแหล่งท่ีมีน ้ าอุดมสมบูรณ์มาชา้นานและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ าในเขต
เวยีงกุมกามไดพ้ฒันาระบบเหมืองฝายเพื่อน าน ้ าไปใชใ้นการเพาะปลูก เวียงกุมกามอ าเภอสารภี 
จึงมีฐานนะเป็นศูนย์กลางเกษตรกรรม ท่ีส าคญัมาช้านานและเป็นแหล่งเกษตรกรรมของ
จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั 

 ประการท่ีสาม เวียงกุมกามตั้ งอยู่ค่อนข้างกลางอาณาจกัรล้านนา จึงเป็นต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกบัการเป็นศูนยก์ลางของการควบคุมหวัเมืองต่างๆ จากลกัษณะทางกายภาพไดแ้บ่ง
ดินแดนของลา้นนาเป็น 2 เขต คือ เขตทางตอนบนในท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากก ซ่ึงรวมตวัเป็นแควน้
โยน  มีเชียงรายเป็นเมืองส าคญั กบัเขตทางตอนล่าง ในแอ่งท่ีราบเชียงใหม่ - ล าพูน ซ่ึงเป็นเขต
แควน้หริภุญไชยเดิม ทั้งสองเขตถูกคัน่ด้วยทิวเขาผีปันน ้ าตะวนัตก นับเป็นปัญหาของการ
รวมตวัให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แต่เวียงกุมกามก็เหมาะสมเพราะอยู่ในเขตท่ีอุดมสมบูรณ์
และยงัสามารถควบคุมเมืองล าพนู และเมืองล าปางซ่ึงปราบปรามมาไดอ้ยา่งใกลชิ้ด12 

 

                                                        
11  ทน ตนมัน่ ปริวรรต  ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่   คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี   

 พระนคร    หนา้ 21 
12  น าพลวัย ์ กิจรักษก์ุล   ภูมิศาสตร์การต้ังถ่ินฐาน    ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์   กรุงเทพฯ  2528  หนา้ 55, 83 
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3) เวยีงกุมกามในสมัยพญามังราย 
 เวียงกุมกามมีความเปล่ียนแปลงอย่างมากในรัชสมัยพญามังราย สามารถแบ่งตาม

เหตุการณ์ ไดเ้ป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 
 3.1) สมัยรุ่งเรืองของเวยีงกุมกาม : เวยีงกุมกามในฐานะเมืองหลวง 

พญามงัรายประทบัท่ีเวียงกุมกามประมาณ พ.ศ. 1837 จนถึง พ.ศ. 1839  นบัไดว้า่
เป็น “สมยัรุ่งเรืองของเวียงกุมกาม” มีฐานะเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองและศูนยก์ลาง
ทางการคา้ 

ศูนยก์ลางทางการเมือง ทรงสร้างเวียงกุมกามโดยยกฐานะจากชุมชนหมู่บา้นแห่ง
หน่ึงข้ึนเป็นเมืองหลวงสาเหตุส าคญัท่ีเลือกบริเวณหมู่บา้นแห่งนั้นก็เพราะการมีท าเลท่ี
ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีสามารถสร้างเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้ ทรง
สร้างส่ิงต่างๆ อนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของเมือง ไดแ้ก่ เวยีง โดยเร่ิมจากการขดุคู และ
ก่อก าแพงเวยีง และ สร้างท่ีประทบั “เรือนหลวง” ภายในก าแพงเวยีง  

เวียงกุมกามในฐานท่ีเป็นเมือง ย่อมมีหมู่บ้านข้ึนสังกัดในสมัยพญามงัรายดัง
ต านานมูลศาสนา กล่าววา่ “..ถดันั้นพระยามงัรายออกมาตั้งอยูท่ี่กุมกาม แปลงบา้นอยู ่3 
แห่ง แห่ง 1 ช่ือว่า บา้นกลาง แห่ง 1 ว่า บา้นลุ่ม แห่ง 1 ช่ือ ว่า บา้นแหม นั้น ก็อยู่เสวย
สมบติัในท่ีนั้น....” นอกจาก 3 หมู่บา้นท่ีข้ึนกบัเวียงกุมกามดงักล่าวแล้วเขา้ใจว่าสมยั
ต่อมาจะมีหมู่บา้นเพิ่มมากข้ึน แต่ยงัไม่มีการใช้หน่วยการปกครองท่ีเรียกว่า “พนันา” 
ดงันั้น หน่วยการปกครองในเวยีงกุมกามมี 2 ระดบั คือ  เมือง และบา้น (หมู่บา้น) 

ศูนยก์ลางทางการคา้  เป็นองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงของสังคมเมือง คือ
ความจ าเป็นต้องมีศูนยก์ลางทางการค้า ตลาดจึงมกัสร้างข้ึนพร้อมกับการสร้างเวียง 
พญามงัราย ทรงสร้างตลาดกุมกามริมแม่น ้ าปิง เพื่อให้เวยีงกุมกามมีฐานะเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ โดยต าแหน่งท่ีตั้งของตลาดกุมกามสันนิษฐานว่าจะอยูริ่มน ้ าปิง ดา้นตะวนัออก
ของเวยีงกุมกาม โดยตั้งอยูน่อกเวยีง      ดงัต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าววา่ 

“เจา้มงัรายร ่ าเปิงว่าไพร่กูน้ียงัสุขทุกข์ เป็นอย่างใดใคร่รู้จึงแต่งตวัปลอม ถือกุ๊บ
ตองตึง นุ่งผา้ผืนค่าร้อยค า ภายในนุ่งผา้ไทยภายนอก ไปเขา้กาดกุมกามนัง่อยูแ่ม่ปิงอวา่ย
หน้าเม่ือ   วนัออก (หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก) เล็งดูคนทั้ งหลายเข้ากาด แล้วลง
อาบน ้าแม่ปิง.....” 
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ตลาดกุมกามยงัเป็นชุมชนใหญ่สืบต่อมา แมว้า่เจา้พญามงัรายจะยา้ยมาสร้างเมือง
เชียงใหม่แลว้ก็ตาม มีหลกัฐานกล่าวถึงการเขา้ไปซ้ือสินคา้ในตลาดกุมกาม ตลาดกุมกาม
จึงเป็นศูนย์กางการค้าริมฝ่ังแม่น ้ าปิงสืบมา จนกระทัง่ส้ินสมัยราชวงค์มงัรายเพราะ
หลังจากนั้ นไม่พบหลักฐานเก่ียวกับตลาดกุมกามอีกเลยเป็นไปได้ว่าตลาดกุมกาม
สลายตวัลงพร้อมๆ กบัการล่มสลายของเวียงกุมกามเม่ือแม่น ้ าปิงเปล่ียนแปลงเส้นทาง 
นอกจากตลาดกุมกามจะเป็นศูนยก์ลางการค้า   ส าคญัแล้ว จากกุมกามไปล าพูนจะมี
ตลาดใหญ่อีกแห่งหน่ึง ซ่ึงช่ือวา่ “ตลาดตน้ไทร” 

ตลาดตน้ไทรเป็นตลาดใหญ่และอยู่บนเส้นทางเดียวกบัตลาดกุมกาม จากตลาด
ตน้ไทยก็มีเส้น ทางเขา้สู่เวยีงล าพนู ท่ีเวียงล าพูนมีตลาดอยูใ่นเวียง ตลาดในเวียงล าพูนมี
การคา้ตลอดวนั ดงันั้น ตลาดกุมกาม ตลาดตน้ไทร และตลาดล าพูนอยูบ่นเส้นทางการคา้
สายส าคญั คือ เชียงใหม่ –กุมกาม-ล าพูน การตั้งอยูบ่นเส้นทางสายส าคญัท าให้ตลาดกุม
กามเป็นชุมชนใหญ่สืบต่อมา    บนเส้นทางการคา้สายน้ีจะใช้แม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) บาง
ตอนเลียบแม่น ้าปิง เขา้ใจวา่ฤดูแลง้น ้าปิงแหง้  เรือติด ตอ้งใชท้างเกวยีน13 

3.2) การย้ายเมืองหลวงจากเวยีงกุมกามมาเป็นเชียงใหม่ 

สาเหตุของการยา้ยจากเวียงกุมกามมาสร้างเชียงใหม่ : เพราะเชียงใหม่มีท่ีตั้ ง
เหมาะสมกวา่เวียงกุมกาม เชียงใหม่ยงัมีตวัเวียงเป็นรูปส่ีเหล่ียม ตั้งอยูร่ะหวา่งเชิงดอยสุ
เทพและแม่น ้าปิง มีท่ีตั้งเป็นท่ีลาดเทจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก ลกัษณะชยัภูมิการ
ตั้งเวียงเชียงใหม่ ตรงกบัจารีตเดิมของชาวไทยวนท่ีชอบตั้งเวียงกุมกาม ณ เชิงเขา ซ่ึงจะ
ไม่สูงมาก แต่ก็ไม่ลุ่มน ้ าต ่าเกินไป โดยถือหลกัว่า ให้ภูเขาอยู่ทางทิศตะวนัตกของเวียง 
คือหนัหลงัให้เขา หนัหนา้เขา้น ้ าลกัษณะเช่นน้ี จะท าให้สายน ้ าจากดอยสุเทพไหลลงมา
หล่อเล้ียงตวัเมืองเชียงใหม่ตลอดเวลา โดยเฉพาะน ้ าแม่ข่า ซ่ึงเป็น น ้ าสายส าคญัจุไหล
จากห้วยช่างเค่ียนไปโอบลอ้มตวัเมืองเชียงใหม่ไวน้ ้ าแม่ข่าจึงเป็นทั้งแหล่งน ้ า และท า
หนา้ท่ีเป็นปราการของเชียงใหม่ดว้ย หลงัจากสร้างเวียงกุมกามแลว้ ประมาณ 2 - 3 ปี ก็
เร่ิมเห็นข้อบกพร่องของเวียงกุมกาม จึงยา้ยมาสร้างท่ีแห่งใหม่และการยา้ยมาสร้าง
เชียงใหม่ มิใช่สาเหตุ    เพราะ เวียงกุมกามถูกน ้ าท่วมใหญ่ แลว้จึงยา้ยมาสร้างเชียงใหม่ 

                                                        
13    ประเสริฐ ณ นคร   โคลงนิราศหริภญุชัย   พมิพค์ร้ังท่ี 2  โรงพมิพท่์าพระจนัทร์   กรุงเทพฯ   2516 
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ในทางธรณีศึกษา ไดช้ี้ไวว้่า   เวียงกุมกามถูกน ้ าท่วมเพียงคร้ังเดียว เมืองก็ล่มสลาย ใน
สมยัพม่าปกครอง 

การยา้ยจากเวียงกุมกามแลว้มาสร้างเวียงชียงใหม่นั้น เป็นการยา้ยท่ีห่างจากพื้นท่ี
เดิมเพียงแค่ 5 กิโลเมตร เท่ากบัเป็นเพียงการขยบัข้ึนมาอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกว่า 
แสดงใหเ้ห็นวา่สภาวะแวดลอ้มในแอ่งท่ีราบเชียงใหม่ - ล าพนู ท่ีมีเขตความเหมาะสมใน
การเป็นศูนยก์ลาง  ของรัฐลา้นนา 

ในรัชสมยัพญามงัราย พระองค์ทรงยา้ยท่ีประทบัซ่ึงมีฐานะเป็นเมืองหลวงอยู่
เสมอซ่ึงแต่ละเมืองอนัไดแ้ก่ เชียงราย ฝาง เวยีงกุมกาม เป็นเพียงท่ีอยูข่องกษตัริยท่ี์สร้าง
อยา่งง่ายๆ โดยขดุคูน ้ า ก่อคนัดินลอ้มรอบเพื่อป้องกนั ตนเองเท่านั้น การยา้ยเมืองหลวง
เสมอจนเป็นลกัษณะเมืองหลวงชัว่คราวนั้นเป็นแนวคิดท่ีแสดงวา่เมืองหลวงมิใช่สถาบนั
ทางการเมืองท่ีมีความส าคญัต่อรัฐเพียงแต่เป็นท่ีอยูข่องกษตัริย ์ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีมกัจะ
พบในสังคมชนเผา่ซ่ึงยงัไม่พฒันาเป็นรัฐใหม่  

ในการยา้ยเมืองหลวงอยู่เสมอในช่วงต้นรัชสมยัพญามังรายได้สอดคล้องกับ
การเมืองของรัฐต่างๆ ในบริเวณน้ีท่ีก าลงัประสบภยัอนัตรายจากมองโกล ดว้ยเหตุท่ีมอง
โกลขยายอ านาจบริเวณตอนเหนือของรัฐไทยพญามงัรายจ าเป็นตอ้งขยายอ านาจลงสู่ทาง
ใต ้เมืองหลวงท่ีประทบัจึงไดมี้ขนาดเล็ก จนกระทัง่ใน พ.ศ. 1839 ภยัอนัตรายจากมองโก
เกือบหมดส้ินแล้ว จึงสร้างเมืองเชียงใหม่ซ่ึงเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ และเป็นเมือง
หลวงถาวร 

พญามังรายยึดครองหริภุญไชยแล้ว จึงเร่ิมก่อรูปเป็นอาณาจกัรล้านนา ความ
เปล่ียนแปลงของรัฐลา้นนาในช่วงหลงัจากยดึครองแควน้หริภุญไชยมีมากมาย เช่น 

3.2.1) อาณาเขตและประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนเป็นผลจากการรวมแควน้โยน
และแควน้หริภุญไชยเขา้ดว้ยกนั 

3.2.2) การผสมผสานของวฒันธรรมของกลุ่มชนเผ่าต่างๆ เกิดเป็น
วฒันธรรมลา้นนาร่วมกนั และการสลายตวัของชนเผา่เป็นชนชาติเดียวกนั 

3.2.3) การรับอิทธิพลจากหริภุญไชยซ่ึงมีวฒันธรรม และความเจริญดา้น
ต่างๆ  มาชา้นาน 

ความเปล่ียนแปลงดงักล่าว ก่อให้เกิดแนวคิดท่ีจะมีเมืองหลวงถาวร เพราะเมือง
หริภุญไชยเป็นเมืองหลวงสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมยัพระนางจามเทว ีท าให้แนวคิดการสร้าง
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เมืองของพญามงัรายแสดงออกมาอย่างชัดเจนในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเขา้ใจว่า
พญามงัรายตอ้งการสถาปนาใหเ้มืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงถาวรของอาณาจกัรลา้นนา 
จึงตั้งใจสร้างให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ และมีการวางแผนสร้างเมืองเชียงใหม่อยา่งดี ผลท่ี
ไดคื้อเชียงใหม่มีผงัเมืองท่ีดียิ่งและต าแหน่งท่ีตั้งก็มีความเหมาะสมกบัการเป็นศูนยก์ลาง 
ของอาณาจกัร 

พญามงัรายไดส้ร้างสิทธิธรรมใหเ้มืองเชียงใหม่ โดยพระองคไ์ม่ยา้ยเมืองหลวงไป
ท่ีไหนอีกเลย พระองค์ประทบัท่ีเชียงใหม่จนสวรรคต เพราะพระองคน์ั้นมัน่ใจว่าเมือง
เชียงใหม่    อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัการเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนา และ
ยงัย  ้าวา่ท่ีตั้งเวยีงเชียงใหม่มีมลคลถึง 7 ประการ 

การประกาศให้รัฐไทยอ่ืนๆ ทราบถึงฐานอนัยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงแห่งใหม่ 
พญามงัราย ได้เชิญ พญาง าเมือง และพ่อขุนรามค าแหงมาร่วมกนัพิจารณาสร้างเมือง
เชียงใหม่ การสร้างเมืองเชียงใหม่ถือเป็นความส าคญัของพญามงัรายท่ีเลือกสร้างบริเวณ
น้ีเป็นเมืองหลวงเพราะเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางส าคัญของล้านนาตลอดมา แม้ว่า
อาณาจกัรลา้นนาจะสลายตวัไปในช่วงท่ีพม่าปกครองแต่หลงัจากท่ีบา้นเมืองไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูในสมยัตระกลูเจา้เจด็ตน พระเจา้กาวลิะยงัคงเลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของ
ลา้นนาเชียงใหม่จึงเป็นเมืองส าคญัสืบมาจนถึงปัจจุบนั แนวคิดการมีเมืองหลวงถาวรคง
เป็นส่ิงใหม่ในช่วงเวลานั้นเพราะกษตัริยล์้านนาองค์ต่อมา อีก 3 รัชกาล (พ.ศ. 1854-
1879) ไม่ประทบัท่ีเชียงใหม่แต่กลบัไปประทบัท่ีเชียงรายและเชียงแสน แต่ไม่นานนัก 
เพราะ เชียงใหม่ได้รับการยอมรับในฐานศูนย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

3.4 เวยีงกุมกามในสมัยราชวงค์มังราย 

หลงัจากรัชสมยั พญามงัราย พ.ศ. 1854 - 2101 พญามงัรายทรงยา้ยเมืองหลวงจาก
เวียงกุมกามมาสร้างเมืองเชียงใหม่ แต่ในสมยันั้นเวียงกุมกามก็ยงัไม่ไดส้ิ้นสลายลง ยงั
เป็นชุมชนสืบต่อมาอีกสองร้อยกว่าปี เวียงกุมกามมีฐานะเป็นเวียงบริวารของเมือง
เชียงใหม่ ซ่ึงเกิดจากเวยีงกุมกามมีท่ีตั้งอยูใ่กลเ้ชียงใหม่จึงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกนั 
มีกิจกรรมร่วมกนั จึงมีการกล่าวขานถึง  เวยีงกุมกามและเชียงใหม่ควบคู่กนัไป  

ในสมยัพญาติโลกราช มีหลกัฐานชดัเจนวา่เวียงกุมกามมีฐานะเป็นพนันากุมกาม
ข้ึนกบัเมืองเชียงใหม่ โดยพญาติโลกราชไดแ้ต่งตั้งขุนนางปกครองพนันากุมกาม ภายใต้
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ฐานะเป็นเวียงบริวาร เวยีงกุมกามไดใ้ชเ้ป็นท่ีประทบัอีกแห่งหน่ึงของกษตัริยร์าชวงศม์งั
รายและพระญาติวงศ์ ทั้ งน้ีเพราะ เวียงกุมกามเป็นศูนยก์ลางเก่าท่ีอยู่ใกลก้บัเชียงใหม่
ประกอบกบัเวียงกุมกามเป็นเมืองเล็กท่ีสงบกว่าเชียงใหม่กษตัริยร์าชวงศ์ มงัรายจึงมี
ความผกูพนักบัเวยีงกุมกาม มีการเสด็จไปมาระหวา่งเวยีงกุมกามกบัเชียงใหม่เสมอ 

เวียงกุมกามเป็นด่านป้องการศึก เน่ืองจาก ใกล้เมืองเชียงใหม่จึงมีความส าคญั         
ในฐานะเป็นหนา้ด่านท่ีป้องกนัขา้ศึกท่ีจะเขา้ตีเวยีงเชียงใหม่ ขา้ศึกท่ีมาจากทางใตจ้ะเขา้
ตีหริภุญไชย เวียงกุมกามและเวียงเชียงใหม่ ซ่ึงอยูบ่นเส้นทางเดียวกนั จากความส าคญั
ในฐานะเป็นด่านป้องกนัภยั เป็นเหตุให้กษตัริยร์าชวงค์มงัรายพยายามควบคุมเวียงกุม
กามไวใ้นอ านาจ กษตัริยจึ์งเป็นผูป้กครองโดยตรง การท่ีกษตัริยส์ร้างท่ีประทบัไวใ้น
เวยีงกุมกาม เพราะเพื่อความสะดวกในการควบคุมนัน่เอง 

หลงัจากเวียงเชียงใหม่ไดข้ึ้นเป็นเมืองหลวงแทนเวียงกุมกามแลว้ เวยีงกุมกาม  ยงั
มีสภาพเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร สาเหตุท่ีท าให้เวียงกุมกามยงัคงมีสภาพเป็น
ชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร และมีความสืบเน่ือง เพราะพื้นท่ีบริเวณเวียงกุมกามมีท่ี
ตั้ งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายส าคัญคือ เชียงใหม่-กุมกาม-ล าพูน การคมนาคมบน
เส้นทางสายน้ีจะใชแ้ม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) บนเส้นทางน้ีจึงมีทั้งพ่อคา้ และผูค้นเดินทางผา่น
ไป - มาอยู่เสมอ เป็นผลให้ตลาดกุมกามเป็นท่ีชุมนุมคา้ขายและเป็นทางผ่านของกอง
คาราวานสินคา้ เวียงกุมกามเจริญรุ่งเรืองได้เพราะ แม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) แต่เม่ือแม่น ้ าปิง
เป ล่ี ยน เส้ น ท าง  โด ย ไห ล ไป ท าง ด้ าน ต ะ วัน ต ก ไก ล จ าก ตั ว เวี ย งกุ ม ก าม                               
เวยีงกุมกามจึงลดความส าคญัลงอยา่งมาก 

4. เวยีงกุมกามล่มสลาย 

เวียงกุมกามได้มีความรุ่งเรืองสืบต่อมาจนกระทัง่ส้ินสมยัราชวงศ์มงัราย (พ.ศ. 1839 -
2101) เวียงกุมกามได้เป็นเส้นทางการคมนาคมสายส าคญั เพราะแม่น ้ าปิงจะไหลผ่านเวียง
เชียงใหม่ เวียงกุมกาม และ เวียงล าพูน และไหลไปสู่เมืองตอนใต ้เมืองท่ีแม่น ้ าปิงไหลผ่าน
สามารถติดต่อ   ส่ือสารกนัได้อย่างสะดวก เวียงกุมกามตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมและเป็น
เส้นทางผา่นของสินคา้   เวยีงกุมกามจึงมีฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้  

แม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) ท่ีเปรียบเสมือนเส้นชีวิตหลักของเวียงกุมกามท่ีส่งผลให้เวียงกุมกาม
ก าเนิดและเกิดการเจริญรุ่งเรือง ในท่ีสุดแม่น ้ าปิงก็ท่วมทนัท าลายเวยีงกุมกาม น ้าท่วมท่ีเวียงกุม
กามคร้ังใหญ่ ท าให้แม่น ้ าปิงเปล่ียนเส้นทางจากเดิมซ่ึงเคยไหลในแนวปิงห่าง คือ ไหลไป
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ทางดา้นตะวนัออกของเวียงกุมกามหลงัจากน ้ าท่วมแม่น ้ าปิงเปล่ียนมาไหลทางดา้นตะวนัตก
ของเวยีงกุมกามซ่ึงกลายเป็นแนวของแม่น ้าปิงในปัจจุบนั 

จากหลักฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์เร่ิมลดน้อยลงตั้ งแต่ปลายสมัยพญาแก้ว                  
(พ.ศ. 2038 – 2068) หลกัฐานไดก้ล่าวถึงพญาแกว้เสด็จเวยีงกุมกาม พ.ศ. 2062 หลงัจากส้ินสมยั
พญาแกว้ บา้นเมืองก็อ่อนแอจดัเป็นสมยัอาณาจกัรลา้นนาเส่ือม (พ.ศ. 2068 - 2101) ระยะเวลาท่ี
ชดัเจนวา่แม่น ้ าปิงไดเ้ปล่ียนมาไหลในร่องปัจจุบนัก็คือ ใน พ.ศ.2317 กองทพัไทยของพระเจา้
ตากสินยกทพัมาช่วยกองทพัฝ่ายลา้นนา เพื่อร่วมกนัขบัไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ไดย้กทพัมา
ตามล าน ้าปิงปัจจุบนั 

น ้ าท่วมคร้ังใหญ่น้ีท าให้บ้านเมืองระส ่ าระสาย เวียงกุมกามจึงถูกปล่อยให้จมอยู่ใต้
ตะกอนท่ีน ้ าพกัพามาโดยไม่ไดแ้กไ้ข นบัแต่น ้ าท่วมเวียงกุมกามก็ถูกทิ้งให้เป็นเวียงร้างไปเลย 
จนเวียงกุมกามไดก้ลายสภาพเป็น “เมืองใตดิ้น” เวียงกุมกามไดก้ลายเป็นเมืองร้างนบัตั้งแต่น ้ า
ท่วมท าลาย      ให้จมไปแลว้ และคงถูกทิ้งร้างต่อไป เช่นเดียวกบัเมืองเชียงใหม่ท่ีถูกปล่อยให้
ร้างไประหว่าง พ.ศ. 2319 - 2339 สถานการณ์ในขณะนั้น แมว้่าพระยาจ่าบา้นจะสามารถชิง
เมืองเชียงใหม่จากพม่าได้              แต่ผูค้นก็มีน้อยไม่สามารถรักษาเมืองต่อไปได้ พระยาจ่า
บา้นเจา้เมืองเชียงใหม่จึงไดทิ้้งเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองร้าง เวียงกุมกามก็ถูกปล่อยให้ร้างไป
เช่นเดียวกนัผลของการเป็นเวียงร้างสืบต่อกนัมานาน ท าให้ช่ือเสียงของเวียงกุมกาม เร่ืองราว
ของเวยีงกุมกามหายไปจากหนา้ของประวติัศาสตร์ คนรุ่นหลงัไม่รู้จกัเวยีงกุมกาม 14 

5.  ชุมชนท่าวงัตาล 
ก่อนท่ีแม่น ้ าปิงจะเปล่ียนร่องมาไหลในเส้นทางปัจจุบนั ชุมชนท่าวงัตาลตั้งอยูน่อก เวยีง

กุมกามดา้นตะวนัตกชุมชนท่าวงัตาลคงมีขนาดใหญ่พอสมควร เน่ืองจาก มีท่ีตั้งติดกบัตวัเวียง
กุมกาม แต่ก็ยงัไม่มีความส าคญัมาก ทั้งน้ีเพราะ ไม่เป็นทางผ่านของแม่น ้ า ความส าคญัของ
ชุมชนท่าวงัตาลจะเพิ่มมากข้ึน หลงัจากท่ีแม่น ้ าปิงไหลในแนวทางปัจจุบนั ซ่ึงไหลผ่านท่าวงั
ตาล 

“ท่าวงัตาล” เป็นช่ีอท่ีตั้งข้ึนมาใหม่หลงัจากแม่น ้าปิงเปล่ียนร่องน ้ าไหล มาทางดา้นท่าวงั
ตาลน้ีแลว้ ท่ีมาของค าวา่ “ท่า” คือ ท่าน ้ าส าหรับข้ึนลง หรือไวใ้ช้จอดเรือ ส่วนค าวา่ “วงั” คือ 

                                                        
14   สรัสวดี  อ๋องสกลุ   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกมุกาม   โรงพมิพม่ิ์งเมือง   เชียงใหม่  2537  
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ห้วงน ้ าลึก รวมความแลว้ช่ือวา่ ท่าวงัตาลแสดงถึงความส าคญัของการเป็นท่าน ้ าลึก บริเวณท่า
วงัตาลไดรั้บการฟ้ืนตวัให้เป็นชุมชนนบัตั้งแต่สมยัเจา้กาวิละ (พ.ศ. 2325 - 2356) ชุมชนท่าวงั
ตาลไดข้ยายตวัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เน่ืองจาก เป็นเส้นทางผา่นระหวา่งเมืองเชียงใหม่ และเมือง
ท่ีอยูต่อนใต ้ท่าวงัตาลเป็นท่าน ้ าท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะ ท่าวงัตาลเป็นท่าเรือ น ้ าลึก ท าให้เรือ
ขนาดใหญ่ท่ีเดินทางไปกรุงเทพฯ ไม่ติด ท่าวงัตาลไดก้ลายเป็นเมืองท่าน ้ าสืบมาจนกระทัง่การ
คมนาคมทางน ้าหมดความส าคญัลงไป เม่ือรถไฟมาถึงเชียงใหม่ พ.ศ. 2464 

ชุมชนท่าวงัตาลไดเ้จริญเติบโตจากการเป็นเมืองท่าน ้ าและเป็นเส้นทางคมนาคมจึงได้
เกิดการขยายตวัไปตั้งถ่ินฐานดา้นตะวนัออก บา้นเรือนตามแนวของน ้าปิงห่าง การขยายตวั ของ
ชุมชนในเขตน้ี ท าให้วดัต่างๆ ตามเส้นทางปิงห่างท่ีเคยร้างไปได ้รับการบูรณะ ไม่ให้มีสภาพ 
เป็นวดัร้าง วดัท่ีฟ้ืนฟู ดงัเช่น วดัศรีบุญเรือง วดัเสาหิน วดักองทราย  

การตั้งถ่ินฐานไปตามแนวปิงห่าง ท าให้เกิดเส้นทางบกเลียบแนวปิงห่าง เส้นทางน้ีเป็น
เส้นทางบกเลียบแนวปิงห่าง จึงเป็นเส้นทางส าคญัทางการติดต่อระหวา่งเชียงใหม่และล าพนูจน
ในท่ีสุดกลายเป็นถนนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีหลกัฐานถึงการเร่ิมสร้างใน สมยัพระยาทรงสุรเดช 
(อั้น บุน นาค) เป็นขา้หลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง (พ.ศ. 2436 - 2442) ซ่ึงท าใน พ.ศ. 2438 “       
จะท าถนนระหวา่งเมืองเชียงใหม่ ล าพนูให้เกวยีนเดินไดด้ว้ย...” ถนนสายน้ีเร่ิมตน้ท่ีเชิงสะพาน 
นวรัฐตรงไป หนองหอย และเร่ิมเลียบแนวปิงห่างท่ีวดักู่ขาว โดยถนนสายน้ี สร้างบนผนงัดิน
ธรรมชาติของปิงห่าง 

ถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน เป็นเส้นทางการค้าขายส าคญัมีผูค้นใช้มาก ถนนสายน้ี จึง
ไดรั้บการซ่อมแซมตลอดมา เช่น พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2448 และในปี พ.ศ. 2454 ทางราชการน าตน้
ยางมาให้ประชาชนช่วยกนัปลูกสองขา้งทาง ตน้ยางท่ีปลูกไวใ้นสมยันั้น ตามแนวถนนสาย
เชียงใหม่-ล าพูนนั้นมีการตั้งบา้นเรือนอย่างหนาแน่ ใน พ.ศ. 2434 ทางราชการจึงไดจ้ดัตั้งให้
เป็นอ าเภอ ยางเน้ิง (หมายถึง ตน้ยางโน้มเอน) พ.ศ. 2470 เปล่ียนช่ือจากอ าเภอยางเน้ิง มาเป็น
อ าเภอสารภี ชุมชนท่าวงัตาลจึงไดเ้ป็นต าบลท่ีข้ึนอยูก่บั อ าเภอสารภี มาจนถึงปัจจุบนั 

ชุมชนท่าวงัตาลเติบโตจากการเป็นเมืองท่าน ้ า ซ่ึงเป็นทางผา่นของแม่น ้ าปิง ส่วนชุมชน
อ าเภอสารภี เป็นเส้นทางการคา้ขายท่ีส าคญั ด้วยความท่ีชุมชนตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-
ล าพูน ท าให้เวียงกุมกามไม่อยู่บนเส้นทางน ้ าและทางบกท่ีส าคญัอีกต่อไป เวียงกุมกามจึงไม่
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สามารถเติบโตเป็นศูนยก์ลางความเจริญได้ และปัจจุบนัเวียงกุมกามคือ “หมู่บ้านช้างค ้ า” มี
ฐานะเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ แห่งหน่ึงในอ าเภอสารภี เท่านั้น15 

 
2.1.2 ประวตัิความเป็นมาของด าเนินการและจัดการเกีย่วกบัเวยีงกุมกาม 
ในการด าเนินงานขุดแต่งบูรณะของหน่วยศิลปากรท่ี 4 หรือ ส านักงานโบราณคดีและ

พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ี 6 เชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2557 ได้มีการแบ่งช่วงเวลาในการขุด
คน้พบโบราณสถานเวยีงกุมกา  มและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเวยีงกุมกามดงัต่อไปน้ี 

                                                        
15  สรัสวดี  อ๋องสกลุ   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกมุกาม   โรงพมิพม่ิ์งเมือง   เชียงใหม่  2537  
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1) ระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2527 กรมศิลปากร โดยมีหัวหน้าศิลปากรท่ี 4 (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สุรพล         
ด าริห์กุล  ต าแหน่งในปัจจุบนั) ไดขุ้ดคน้พบพระพิมพ์ดินเผาจ านวนมากในบริเวณวดัช้างค ้ า
และได้จัดตั้ งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อเข้ามาดูแลซ่ึงจัดจัดหน่วยงานท้องถ่ิน และได้
มอบหมายให้หน่วยศิลปากรท่ี 4 เขา้ดูแล ซ่ึงในช่วงแรกน้ีท่ีเวียงกุมกามได้เปิดให้เป็นท่ีรู้จกั
อย่างแพร่หลายโดยการเปิดตวัในคร้ังน้ีคือโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีเคยฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลา
หลายร้อยปีไดขุ้ดข้ึนมา ซ่ึงเห็นสภาพเวียงกุมกามเป็นเมืองใตดิ้น โดยในช่วงเวลาน้ีไดมี้การขุด
แต่งบูรณะโบราณสถานจ านวน 11 แห่ง ประกอบดว้ย วดักานโถม วดักู่ค  า วดัหัวหนอง วดักุม
กาม วดัธาตุขาว วดัปู่ เป้ีย วดัอีค่าง วดันอ้ย วดัพระเจา้องค์ด า วดัไมซ้้ง และวดั กู่ขาวและมีการ
ขดุคน้พบศิลาจารึกหลกัเก่าท่ีสุดของวดักานโถม ซ่ึงเหลือเป็นเศษ ศิลาจารึก จ านวน 5 ช้ิน ทั้ง 5 
ช้ินนั้น แต่เดิมเป็นศิลาจารึกหลกัเดียวกนั การแตกของศิลาจารึกท าใหส่้วนท่ีแตกหายไปมากจน
ไม่สามารถน าเศษ 5 ช้ินมา ประกอบให้เหมือนเดิมได้ จากการศึกษาของ  ดร.ฮนัส์ เพนธ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญการอ่านศิลาจารึกลา้นนาศิลาจารึกหลกัน้ีเป็นของชาวมอญโบราณ เพราะศิลาจารึก
หนามาก ซ่ึงเป็นลกัษณะของจารึกมอญ นอกจากนั้นยงัมีอกัษรมอญ จารึกอยู่บนจารึกหลกัน้ี
ดว้ย16 

พ.ศ. 2528 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรโบราณสถานบริเวณวดัช้างค ้าและเวียงกุมกาม ตรัสรับสั่งให้คณะกรรมการวดั
ชา้งค ้าเวียงกุมกามด ารงเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมลา้นนาให้สืบทอดย ัง่ยืนต่อไป เกิดการจดัตั้ง
คณะกรรมการพฒันาวดัชา้งค ้าเวยีงกุมกามโบราณสถาน 

พ.ศ. 2529 มีการจดัตั้งโครงการพฒันาโบราณสถานเวียงกุมกามเพื่อเร่งบูรณะพฒันาให้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมและให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ได้ให้ความส าคัญในการศึกษาวิจัย
ประวติัศาสตร์ เวยีงกุมกามและใหมี้การอนุรักษเ์วยีงกุมกามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 - 2532  

พ.ศ. 2531 ไดมี้การขุดคน้พบกลุ่มจารึก 18 ช้ินท่ีพบจากการขุดแต่งท่ีวดัหัวหนองได้มี
การก าหนดอายุตามรูปแบบของตวัอกัษรวา่น่าจะมีอายอุยูร่ะหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ไดพ้บ
จารึกลา้นนาท่ีมีขอ้ความในจารึกบางค าระบุไวว้า่ “โฆษณา บ าเรอ บ่มิให้มี ซ้ือท่ีดิน” ซ่ึงไม่ใช่

                                                        
16

  ฮนัส์ เพนธ์  “จารึกวดักานโถมและความเป็นมาของอกัษรไทย”   เอกสารประกอบการสัมมนาลา้นนาคดีศึกษา : 

 ประวติัศาสตร์และโบราณคดี ณ วทิยาลยัครูเชียงใหม่ 28 - 31 มกราคม 2528 (เอกสารเลขท่ี 04-0001)  หนา้ 3 
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ค าภาษาไทยวนโบราณ แต่เขา้ใจวา่เป็นภาษาไทยกลางโบราณและคลา้ยวา่จะมีคนจากภาคกลาง
เข้ามาท าบุญ    ในเวียงกุมกามและท่ีบริเวณใกล้วดัพระเจ้าองค์ด า ได้ค้นพบฐานชุกชี และ
รูปแบบของฐานเจดียท่ี์มีแนวโน้มว่าจะมีการซ่อมทบับนโบราณสถานองค์เดิมลกัษณะของ
ฐาน17 

2) ระยะทีส่อง ระหว่าง พ.ศ. 2542การพฒันาโบราณสถานสู่การท่องเทีย่ว 
พ.ศ. 2542ในการด าเนินงานขุดแต่งคร้ังน้ีโดยห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปุราณรักษ์ ได้ขุดแต่ง

จ านวน 8 แห่ง ซ่ึงในการท างานเป็นการท างานต่อเน่ืองจากช่วงแรกโดยขุดแต่งโบราณสถาน
ร้างท่ียงัเหลืออยูท่ี่มีเพียงฐานของวิหารและเจดีย ์ซ่ึงจะแตกต่างกนักบัช่วงระยะแรกท่ีมีการขุด
คน้พบกบัวดัขนาดใหญ่และมีเจดียท่ี์เป็นรูปทรงสมบูรณ์ โดย โบราณสถาน 8 แห่งท่ีไดรั้บการ
บูรณะในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย วดักู่ป่าดอ้ม วดัโบสถ์ วดักู่อา้ยหลาน วดักู่มะเกลือ วดักู่ริดไม ้ กู่
จอ๊กป๊อก กู่อา้ยสี และวดักุมกาม (ร้าง) 

พ.ศ. 2543 ชุมชนได้มีการเสนอแนวคิดการพฒันาเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
โดยอดีตประธานองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัตาล (คุณเกษม  บุญหม่ืน)  

พ.ศ. 2544 นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวตัร ได้มีนโยบายให้มีการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 

พ.ศ. 2545 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ส านกังานศิลปากร   
ท่ี 8 เชียงใหม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุม
กามและรับการจดัสรร งบประมาณจากงบกระตุน้เศรษฐกิจ เป็นจ านวน 39.5 ลา้นบาทในการ
บูรณะและพฒันาในคร้ังน้ี ท าให้เวียงกุมกามในช่วงปี พ.ศ. 2545 น้ี เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั ไดมี้การปรับปรุง และสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อเอ้ือต่อการท่องเท่ียว เช่น รถ
มา้ ชา้ง รถจกัรยานเช่า  และ รถราง ไดมี้การสร้างศูนยข์อ้มูลเวียงกุมกาม บริเวณศูนยจ์ะเต็มไป
ดว้ยสินคา้ของท่ีระลึก   แก่นกัท่องเท่ียวรวมถึงการพฒันาความพร้อมของคนในชุมชน  

พ.ศ. 2546  –  พ.ศ. 2547 ในปีน้ีเวียงกุมกามกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีเกิดจากการประชาสัมพนัธ์กนัอยา่งครึกโครม และไดมี้การเปิดตวัเวียงกุมกามให้
เป็น  ท่ีรู้จกัต่อสาธารณชน “เปิดประตูสู่เวียงกุมกาม นครโบราณ ใตพ้ิภพ” โดยมีการจดัแสดง 
งาน แสง สี เสียง ในช่ือ วา่ “เมืองแกว้ ขวญัเกลา้ เวยีงกุมกาม” ในวนัท่ี18 - 19 มกราคม 2546 ณ 
วดัอีกา้ง โดยมี สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนารถเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ในคร้ังน้ี

                                                        
17   จิรศกัด์ิ  เดชวงคญ์า   ประวติัศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกมุกาม    มูลนิธิสถาบนัพฒันาเมือง  เชียงใหม่  2548 
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สร้างความประทบัใจต่อประชาชนและผูท่ี้มาเยี่ยมชม ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 ได้มีการจดั
กิจกรรมเชิงวฒันธรรมและพิธีกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ท าให้มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงเวยีงกุมกามไดอ้ยูใ่นโครงการ Unseen in Thailand “สัมผสัเมืองไทยในมุมมองท่ี
ไม่เคยเห็น” และได้อยู่ในโครงการ  น าร่องเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวและหมู่บ้านโอท็อป 
(OTOP) ท่ีมีเส้นทางระหวา่งเวยีงกุมกามและ  บา้นถวาย (Tourism Village)  

3) ระยะที ่3 การเปลีย่นแปลงของการท่องเที่ยว 
พ.ศ. 2548 การท่องเท่ียวในปีน้ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีมีการเปิดตวั เร่ิมมี

ปัญหาในเร่ืองของการจดัการท่ีไม่มีระบบ 

4) ระยะที ่4 การจัดการให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน 

พ.ศ. 2556  กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกับ ท้องถ่ิน ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ได้เข้ามา
ปรับปรุงโบราณสถานเวียงกุมกามให้กลบัมามีชีวิตอีกคร้ังเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว โดยการ
ด าเนินงานคร้ังน้ีเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีมอบใหก้ระทรวง
วฒันธรรมเป็นเจา้ภาพในการพฒันาเมืองท่องเท่ียววฒันธรรม ซ่ึงกระทรวงใช้แนวทางบูรณา
การกบัชุมชนเป็นแกนส าคญัเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆ เช่น พระสงฆ ์
จงัหวดั อ าเภอ ชุมชน ปราชญ์ท้องถ่ิน ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นท่ีเวียงกุมกามโดยมี
แนวทางพฒันาเมืองท่องเท่ียว   ทางวฒันธรรมเร่ิมจากการสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ใน
โบราณสถานส าคัญทั่วประเทศ โดยให้ท้องถ่ินและชุมชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
โบราณสถานให้ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้ งน้ี  การพัฒนาเมืองโบราณเวียงกุมกามจะ
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

4.1) ระยะสั้ น จะเร่งด าเนินการพฒันาพื้นท่ีให้ทนัฤดูการท่องเท่ียวของจงัหวดั
เชียงใหม่ 

4.2) ระยะยาว จะครอบคลุมการปรับเปล่ียนทางกายภาพของเวียงกุมกาม รวมทั้ง
ส่งเสริมชุมชนให้บริหารจดัการธุรกิจชุมชนในเวียงกุมกาม เป็นต้น โดยคาดว่าการ
พฒันาเวียงกุมกามเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมแห่งใหม่จะมีนกัท่องเท่ียวมาเยือน
ประมาณปีละ 5.9 แสนคนต่อปี และท ารายไดใ้ห้แก่ชุมชนประมาณปีละ 170 ลา้นบาท 
ส าหรับการด าเนินจะมีการพฒันาทั้งหมด 3 ดา้น คือ 
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 4.2.1) ดา้นภูมิทศัน์ โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณวดัอีกา้ง วดัหนาน
ชา้ง ซ่ึงจะมีการซ่อมแซมอาคารศูนยศิ์ลปวฒันธรรม สร้างอาคารห้องน ้ า อาคาร
พยาบาล และสร้างร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

   4.2.2) ด้านการบริการ จะมีการจัดรถม้า -รถราง ตามเส้นทางการชม
โบราณสถาน และจะมีบริการถ่ายภาพท่ีระลึก ณ วดัอีกา้ง-วดัหนานชา้ง และดา้น
กิจกรรม โดยจะจดักิจกรรมตามจุดทั้ งหมด 4 จุด คือ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม,           
วดัเจดียเ์หล่ียม, วดัชา้งค ้า และศูนยศิ์ลปวฒันธรรม (วดัอีกา้ง-วดัหนานชา้ง) 
 4.2.3) ด้านกิจกรรมการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เพื่อ
พฒันาเวียงกุมกามเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน จะจดั
กิจกรรม อาทิ การอออกแบบและพฒันาสินคา้ทางวฒันธรรมและของท่ีระลึก, 
กิจกรรมส่งเสริมอตัลกัษณ์ของเวียงกุมกาม, กิจกรรมตามประเพณี เช่น ประเพณี
ตานขา้วใหม่ ห่มผา้พระธาตุ ฯลฯ 18 

พ.ศ. 2556 อ าเภอสารภีร่วมกบัจงัหวดัเชียงใหม่ เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “เล่าขาน
ต านานเวยีงกุมกาม นครโบราณใตพ้ิภพ” ในวนัเสาร์ ท่ี 19 มกราคมน้ี เวลาตั้งแต่ 19.00 น. เป็น
ต้นไป ณ บริเวณวดัอีก้าง โบราณสถานเวียงกุมกาม ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี ภายในงานยงัมี 
“กาดหมั้วครัวฮอม”  และของดีสารภีอีกมากมาย 

พ.ศ. 2556 นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธี
บวงสรวงบูชาเทวดาเทพศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีวดัอีกา้ง เวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อขอใชพ้ื้นท่ี
ในการจดังานเล้ียงรับรองอาหารค ่า พร้อมจดัการแสดงแสงสีเสียงเวียงกุมกาม มงัราย และ
สายน ้ า เพื่อตอ้นรับผูน้ า และตวัแทนนานาประเทศท่ีเขา้ร่วมประชุมผูน้ าทางน ้ าแห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก คร้ังท่ี 2 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 19 พ.ค. 56 ซ่ึงจะมีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเล้ียงตอ้นรับ   

พ.ศ. 2557 เจา้ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมงาน 
"ขนัโตกเวียงกุมกาม" ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม วดัอีก้าง-วดัหนานช้าง ณ เวียงกุมกาม อ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเวียงกุมกาม โดยนายบพิตร วิทยา
วิโรจน์ วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดงักล่าว กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั

                                                        
18

   “โครงการพฒันาเวยีงกมุกามเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมเพือ่การท่องเท่ียว” เอกสารประกอบการประชุม  22 ตุลาคม  2556 
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กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัข้ึน เพื่อสนอง
นโยบายรัฐบาล โดยได้จดัสรรงบประมาณส าหรับพฒันาพื้นท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวกว่าร้อยล้านบาท ตั้งแต่บดัน้ีถึงส้ินเดือนเมษายน 2557 ทุกวนั
ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ตั้ งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีร้านค้าชุมชน การแสดง
ศิลปวฒันธรรม จากคนในชุมชน โดยมีวิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานพี่เล้ียง ฝึก
การแสดงให้ นอกจากน้ี ยงัมีอาหารพื้นเมือง และดินเนอร์ขนัโตก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะสามารถ
ชมวิถีชีวิตพื้นบา้นลา้นนาไดท่ี้เวียงกุมกามซ่ึงอยูติ่ดกบัตวัเมืองเชียงใหม่ ท่ีสามารถเดินทางไป
เท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ใชเ้วลาเดินทางไม่เกินสิบนาที ตั้งเป้าให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเชียงใหม่ร้อย
ละ 20 ไปเท่ียวเวยีงกุมกาม 

ส าหรับกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ถนนสายวฒันธรรมในทุกวนัศุกร์ ท่ีวดั
เจดียเ์หล่ียม วนัเสาร์-อาทิตย ์มีการแสดงศิลปวฒันธรรมลา้นนา ดินเนอร์ขนัโตก บรรยากาศ
กาดหมั้ว ควัฮอม ท่ีวดัหนานชา้งและวดัอีกา้ง โดยคนในชุมชน 4 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบลท่า
วงัตาล ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี ต าบลป่าแดด และต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จะร่วมน าสินคา้ในชุมชนมาจ าหน่ายสินคา้ อาหาร ของฝาก ของท่ีระลึก เส้ือผา้ และ
งานหตัถกรรม หลงัจากเดือนเมษายนปีหน้าแลว้ จงัหวดัและทอ้งท่ีจะเขา้ไปบริหารจดัการ ให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรองรับนักท่องเท่ียวได้ตลอดทั้งปี นักท่องเท่ียวสามารถนั่งรถม้าหรือ
รถรางเท่ียวชมรอบๆ บริเวณไดต้ลอดทั้งวนั 

พ.ศ. 2557 กระทรวงวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้การจดังาน "สืบฮีต สานฮอยป๋าเวณี 
ป๋ีใหม่เมือง เวียงกุมกาม" วนัท่ี 13-15 เมษายน ณ ท่ีวดัชา้งค ้า เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ อ่ิมอร่อย
กบัอาหารและขนมพื้นเมืองในบรรยากาศกาดหมั้ว ชมการละเล่นพื้นบา้นท่ีหาชมไดย้ากและ
ก าลงัจะสูญหายไป การแสดงวถีิชีวติกลุ่มชาติพนัธ์ุลา้นนา และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

2.2.1 แนวคิดกบัการพฒันาแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดท้  าการแบ่งทรัพยากรท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
1) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเอง ตาม

ธรรมชาติโดยเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตามธรรมชาติท่ีมีความสวยงามน่าสนใจต่อ
การเดินทางไปเท่ียวชมซ่ึงรวมถึงบริเวณท่ีมนุษยเ์ขา้ปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสภาพธรรมชาติใน
บางส่วนสามารถแบ่งทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติออกไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ย คือ 
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1.1) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทภูมิอากาศเป็นสถานท่ีท่ีมีลักษณะอากาศท่ี
เกิดข้ึนตามสภาพธรรมชาติของแต่ละภูมิภาคของโลกซ่ึงลกัษณะอากาศท่ีปรากฏในพื้นท่ี
หน่ึงๆ มกัประกอบดว้ยองค์ประกอบเบ้ืองตน้ 4 ชนิด คือ อุณหภูมิของโลกซ่ึงลกัษณะ
อากาศท่ีปรากฏในพื้นท่ีหน่ึงๆ มกัประกอบดว้ยองค ์4 ชนิด คือ อุณหภูมิความกดลมและ
ความช้ืนในบรรยากาศโดยภูมิอากาศของแต่ละพื้นท่ีทัว่โลกจะแตกต่างกนัไปตามท่ีตั้ง
ของเส้นละติจูดความสูงของพื้นท่ีกระแสน ้ าและพายุ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้
ประเทศต่างๆ มีความสวยงามทางธรรมชาติ ตามหลกัภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ช่วงฤดูกาลเป็นเหตุใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตภูมิอากาศหน่ึงอยากเดินทางไปเยีย่มเยอืน
ในต่างถ่ินท่ีมีภูมิอากาศแตกต่างกนัไป 

1.2) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภททิวทศัน์สวยงามเป็นสถานท่ีท่ีมีทิวทศัน์ทาง
ธรรมชาติสวยงามแปลกตาและสามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวไดใ้ห้ความสนใจและเดิน
ทางเขา้ไปเยี่ยมเยอืน เช่น ป่าเขา เกาะ เก่ง ชายหาด ถ ้า ทะเล แม่น ้ า ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้ า 
กวา๊น น ้ าตก น ้ าพุร้อน ทุ่งหญา้ ทุ่งดอกไม ้ลานหินเนิน ดินเสาหิน และ ธารน ้ าแข็ง เป็น
ตน้ 

1.3) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทสัตว์ป่าเป็นสถานท่ี ท่ีมีความงดงามตาม
ธรรมชาติสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากเช่นกันเพราะนักท่องเท่ียวจ านวนมากมี
ความคิดวา่สัตวป่์าเป็นส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติท่ีน่าศึกษาหาความรู้และนบัวนัจะสูญหาย
หมดไปแต่ก็ยงัคงมีท่ีท่องเท่ียวศึกษาไดต้ามแหล่งอนุรักษพ์นัธ์สัตวป่์าและสวนสัตวเ์ปิด
ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวบางกลุ่มยงัถูกชมสัตวป่์า  หรือ สัตวท่ี์อาศยัตามต่างประเทศ ท่ี
อาจจะตอ้งมีการไปเยอืนตามถ่ิน ของแต่ละประเทศไป 

2) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์โบราณสถานและโบราณวตัถุเป็น
ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตามประโยชน์ของมนุษยเ์องทั้งท่ีเป็นมรดกในอดีตและได้
สร้างเสริมข้ึนในสมยัปัจจุบนั ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนาท่ีเป็น
ส่ิงแสดงอารยธรรมและความเจริญกา้วหนา้ของทอ้งถ่ินนั้นวา่ในสมยัโบราณมีความเจริญดา้น
ใดบา้งและเหลือเป็นมรดกตกทอดมายงัชนรุ่นหลงัอยา่งไรบา้งจึงมีผลดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวไป
เยือนพื้นท่ีนั้ นสามารถแบ่งทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์โบราณสถานและ
โบราณวตัถุออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1) ประเภทโบราณสถานเป็นสถานท่ีท่ีมีอายุนับร้อยปีหรือมีลกัษณะแห่งการ
ก่อสร้างหรือหลกัฐานเก่ียวกบัโบราณคดี เช่น ศาสนสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ก าแพง
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เมือง คูน ้ า พระราชวงั พระต าหนกั บา้นโบราณ เมืองโบราณ อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน
ชุมชนโบราณ เป็นตน้ 

2.2) ประเภทโบราณวตัถุเป็นวตัถุโบราณ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงประดิษฐ์หรือส่ิงท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือท่ีเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของโบราณสถาน ท่ีมีอายุและการ
ประดิษฐ์ท่ีว่าด้วยหลักฐานเก่ียวกับประวติัในแต่ละประเทศอาจเก็บสะสมไวใ้น
พิพิธภณัฑ์หรือสถานท่ีเก็บแบบอ่ืนๆ เพื่อให้ประชาชนเขา้ชมอนัเป็นเคร่ืองช้ีวดัให้เห็น
ถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนานของประเทศและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนใน
ท้องถ่ินท่ีได้พบโบราณวตัถุล ้ าค่าเหล่านั้นเช่นภาพเขียนโบราณวตัถุ โบราณสมบัติ 
โบราณพระพุทธรูปโบราณรูปป้ันโบราณ เป็นตน้ 

3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีเป็นกิจกรรมท่ีทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผูค้นในแต่ละกลุ่มชนท่ีมีความ
แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ของสังคมท่ีมีผลต่อการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวไดเ้ดินทางไปเยือน ซ่ึงอาจแยก
ออกเป็นประเภทยอ่ยท่ีส าคญัได ้3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

3.1) ประเภทศิลปวฒันธรรม ได้แก่ชุมชนหมู่บ้านเรือนแพ, ศูนย์วฒันธรรม, 
การละเล่นพื้นบา้น, ดนตรีพื้นเมือง, สินคา้พื้นเมือง, ไร่, สวนเหมือง, วิถีชีวิตอธัยาศยั
ไมตรี เป็นตน้ 

3.2) ประเภทประเพณี ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
เทศกาลกินเจ ประเพณีลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ และ ประเพณีอินทขิล เป็นตน้ 

3.3) ประเภทกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม แข่งขนักีฬากิจกรรมบนัเทิง สวนสนุก 
สวนสาธารณะ ส าหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวควรเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การศึกษาหาความรู้
ในแหล่งธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการไดรั้บความเพลิดเพลินท่ีมี
กิจกรรมการท่องเท่ียว อยูห่ลายกิจกรรม เช่น การเดินป่า การศึกษาธรรมชาติ การเล้ียง
สัตว ์การดูนก การพายเรือ การด าน ้า การตั้งแคมป์ การล่องแพ การข่ีชา้ง การถ่ายรูป การ
ป้ันจกัรยาน การไต่เขา การตกปลา การแสวงบุญ การนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้19 

                                                        
19  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย   บทความพเิศษ “Ecotourism: ปรัชญา องคป์ระกอบและแนวคิด”  จดหมายข่าว การ 

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 20 (3) 2541  หนา้ 8 - 10 
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การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนเป็นการใช้ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว เช่น ธรรมชาติ โบราณสถาน 
วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินท่ีมีอยู่ อย่างจ ากัด อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในปัจจุบนัและอนาคตพยายามลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากร 
หรือท าให้กระทบต่อทรัพยากรน้อยท่ีสุดสงวนรักษาทรัพยากรให้คงอยู่สภาพเดิม การพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เป็นการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว และ
ประชาชนเจา้ของทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัก็ตอ้งสงวนรักษาทรัพยากรท่องเท่ียวไวใ้นอนุชนรุ่นหลงัใน
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืน้ีมีแนวคิดท่ีเป็นองคป์ระกอบ20 

องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียว จะตอ้งมีองค์ประกอบอย่างน้อย  4 องค์ประกอบ 
หรือ 4A’s ดงัต่อไปน้ี  

1) ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียว (Attraction) เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีสุดของทรัพยากรการท่องเท่ียวเน่ืองจากหากสถานท่ีท่องเท่ียวมีส่ิงท่ีดึงดูดใจอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวจะไดเ้ยี่ยมเยอืนสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าว ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจในแต่ละ
สถานท่ียอ่มแตกต่างกนัออกไปตามประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยแต่ละกลุ่มอาจจะมี
ความสนใจในด้านความสวยงามของธรรมชาติก็ชอบท่ีจะไปเท่ียว ชม ภูเขาหรือ หาดทราย 
นกัท่องเท่ียวอีกกลุ่มหน่ึงอาจจะสนใจดา้นศิลปวฒันธรรมก็ชอบท่ีจะไป เท่ียวชมวถีิชีวิต ความ
เป็นอยูข่องชาวเขา และนกัท่องเท่ียวอีกกลุ่มหน่ึงอาจสนใจดา้นโบราณสถาน ก็จะไปเท่ียวชม
อุทยานประวติัศาสตร์เป็นตน้ 

2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวตอ้งมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเขา้ถึง (Accessibility) เส้นทาง
คมนาคมท่ีจะสะดวกจะสามารถเช่ือมโยงนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได ้ดงันั้นหากมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีงดงามแต่ถ้านักท่องเท่ียวไม่สามารถเข้าถึงได้ก็จะไม่สามารถท าให้เกิด
คุณค่าและมูลค่าใดๆ ทรัพยากรการท่องเท่ียวตอ้งมีเส้นขนส่งเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจนสามารถ
ติดต่อเช่ือมโยงกันระหว่างทรัพยากรท่องเท่ียวหน่ึง กับอีกทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียงกนั และตอ้งมีท่ีจอดรถ หรือสถานีรถไฟ  ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เพื่อให้ธุรกิจการขนส่ง
สามารถน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีไดอ้ยา่งสะดวก และปลอดภยั 

3) ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญั นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัทรัพยากรท่องเท่ียวนั้นจะไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกจะท าให้

                                                        
20  ชูสิทธ์ิ ชูชาติ  รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตลุ่มแม่นน า้วางรายงานการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

ชุดโครงการสร้างความเข้มแขง็ในชุมชน   โครงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เชียงใหม่ 2538 
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นกัท่องเท่ียวมีความสุข ความสบาย ความปลอดภยั และความประทบัใจจาการท่องเท่ียวมากข้ึน
ท าให้นกัท่องเท่ียวอยากจะอยูท่่องเท่ียวนานข้ึนซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว คือ 
สรรพส่ิงท่ีรองรับในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเพื่อให้การเดินทางไปได้อย่าง
สะดวกสบายและปลอดภยัโดยปกติส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเหล่าน้ีรัฐบาลจะ
เป็นผูจ้ ัดหาและพฒันาเพื่อบริการแก่ประชาชนของตนเองแล้วถือเป็นผลพลอยได้ในการ
ใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 

4) ความเป็น มิตรไมตรีจากเจ้าของท้องถ่ิน  (Amity)เป็นองค์ประกอบส าคัญ ท่ี
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเยี่ยมเยือนแลว้เกิดความประทบัใจจนอยากเดินทางเขา้มาซ ้ าอีก ซ่ึง
ความมีมิตรไมตรีนั้นสามารถแสดงออกทาง การใหก้ารตอ้นรับอยา่งอบอุ่นแก่นกัท่องเท่ียว การ
แสดงความโอบออ้มอารี และ การให้ความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียวท่ีประสบปัญหาเดือดร้อน
ประสบอุบติัเหตุหรือประสบภยัจากโจรผูร้้ายและเจบ็ไขไ้ดป่้วยกะทนัหนั21 

Dickman (1997) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑ์ การท่องเท่ียวไป
ในทิศทางเดียวกนัว่าแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (Tourist Destination and Tourism 
Product) จ  าเป็นตอ้งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกัหรือองคป์ระกอบ 5A’s คือ 

1) ส่ิงท่ีดึงดูดใจ (Attraction) จดัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะเป็นส่ิงท่ี
จูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้นซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวสามารถแบ่งแยกเป็น
สถานท่ีส าคญัทางศาสนา เป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์และเป็นท่ีโด่งดงัและ
โดยทัว่ไปแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมกัจะมีส่ิงดึงดูดใจมากกว่า 1 อย่าง เช่น จงัหวดัภูเก็ต มี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น หาดทราย  กิจกรรมทางน ้ า สถานบันเทิง รวมถึง
สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจ 

2) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) ความสะดวกสบาย ท าให้
นักท่องเท่ียวหรือคนท่ีเดินทางเขา้ไปถึงสถานท่ีได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน
แหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีระบบขนส่งซ่ึงประกอบด้วยเส้นทางพาหนะสถานีและผูป้ระกอบการ
ขนส่ง   มีวตัถุประสงคใ์นการล าเลียงคนและส่ิงของไปยงัจุดหมายปลายทาง 

3) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenity) ซ่ึงหมายถึงส่ิงอ านวยความสะดวก และ
สาธารณูปโภคข้ึนพื้นฐานต่อนกัท่องเท่ียว เช่น สาธารณูปโภค น ้ า ไฟฟ้า โทรศพัท์ ห้องสุขา 

                                                        
21   บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา   การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน   บริษทั เพรสแอนดดี์ไซน์ จ ากดั  กรุงเทพฯ  2548 



 

31 
 

และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีนักท่องเท่ียวมีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร 
ส านกังานไปรษณีย ์การบริการในกรณีฉุกฉินก็มีความส าคญัเช่นกนั 

4) ท่ีพกั (Accommodation) แหล่งท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ีพักท่ีเพียงพอพร้อมทั้ ง มี
ความหลากหลายดา้นราคา และการบริการท่ีเหมาะสมต่อสถานท่ี และท่ีพกัควรอยูไ่ม่ไกลจาก
แหล่งท่องเท่ียวมากนกั 

5) กิจกรรมต่างๆ (Activity) ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถกระท าในช่วงเวลาท่ีพ  านักและ
ท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น เพื่อท าใหก้ารท่องเท่ียวและช่วงเวลาพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวน่าสนใจ
มากข้ึนและกิจกรรมต่างๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
เช่น กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจบัจ่ายใชส้อยกิจกรรมทางทะเล เช่น ด าน ้า วา่ยน ้า เป็นตน้22 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีแสดงถึงอตัลักษณ์ ของโบราณสถาน ท่ีมีความส าคญัทั้งทาง
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และเก่ียวเน่ืองกบัความเป็นอยูข่องสังคมชุมชนในบริเวณนั้น  

Howell ได้กล่าวว่าผู ้คนเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ก็ เพื่อจะเรียนรู้หา
ประสบการณ์และความบนัเทิง นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มเห็นวา่ คนทอ้งถ่ินท่ีมีวฒันธรรมท่ีแปลกโดดเด่น
เป็นเอกลกัษณ์ ก็จะสามารถดึงดูดการท่องเท่ียวได ้ส่ิงท่ีจะท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวนั้นโดดเด่นก็คือ การท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถเพิ่มพนูประสบการณ์ ความรู้และมุมมองทางดา้นวฒันธรรมท่ีกวา้งไกล23 

Pigram ส่ิงจูงใจส าคญัของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม คือ ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเร่ืองของ
ความแตกต่างดา้นวฒันธรรม วถีิชีวติ และการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั24 

The European Ceter for Traditional and Religional Cultures หรือว่า ECTARCได้กล่าวไวถึ้ง
องคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อนัไดแ้ก่  

1) โบราณคดี และพิพิธภณัฑส์ถานต่างๆ 
2) สถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง ผงัเมือง รวมถึงซากของส่ิงปลูกสร้างในอดีต 
3) ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ 
4) ความน่าสนใจทางดนตรี 
5) การแสดง ละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ 

                                                        
22   Dickman, S  Tourism : anintroductory text   Edward Arnold Australia   Sydney  1997 
23   Howell, Devid W   Passport: An introduction to travel and tourism industry   South Western publishing Co., Ltd   1993 
24  Pigram, J. Planing for tourism in rural areas: Bridging to policy implementation grap   Tourism Research: Critiques  
 and Challenges  In Pearce and Butler (Eds.)   Routledge  London  1993 
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6) ภาษา และวรรณกรรม 
7) ประเพณีและความเช่ือถือเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
8) วฒันธรรมเก่าแก่โบราณ วฒันธรรมพื้นบา้น หรือวฒันธรรมยอ่ย25 

 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ประกอบดว้ยการ
เรียนรู้ การสัมผสั การช่ืนชมกบัเอกลกัษณะความงดงามของวฒันธรรม คุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม รูปแบบวิธีการด าเนินชีวิต 
ภาษาการแต่งกาย การบริโภค ความเช่ือ ศาสนาจารีตประเพณีล้วนแต่เป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีส าคญัช่วย
กระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน  ท่ีต้อง
รับผดิชอบต่อปัจจยัพื้นฐานทางวฒันธรรมอยู ่4 ประการ คือ  

1) เพื่อมุ่งเนน้คุณค่าของวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดูแลรักษาให้คงไวซ่ึงคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ของวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื 
3) เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพใน

วฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ย 
4) เพื่อให้ชุมชนท้องถ่ินได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเพียงพอ พร้อมทั้ งปรับปรุง

คุณภาพชีวติของชุมชนทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน26 

2.2.2 แนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 

การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนกับคู่มือการพฒันาชุมชนแหล่งเรียนรู้ได้ว่า แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนนั้นหมายถึง “แหล่ง” หรือ “ท่ีรวม” ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้  และการเรียนรู้ด้วยตนได ้ในการ
สร้างและการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้มีการศึกษาท่ีเก้ือหนุน ให้บุคคลในชุมชนสามารถเรียนรู้
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาภายใตส่ิ้งท่ีมีอยู่ในสังคม รอบๆ ตวั 
ทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น  ประสบการณ์ของวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบา้น จากแปลงสาธิต จาก
ศูนยเ์รียนรู้ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการเรียนรู้จริงจากประสบการณ์ในลกัษณะของการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาท่ีไม่เป็นทางการโดยไม่มุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นเฉพาะห้องเรียน จึงจะเห็นไดว้่าการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในชุมชนจึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีท า

                                                        
25  Richards, Greg   Cultural Tourism in Europe    Biddles Co.,Ltd. Guildford  UK  1995 
26  บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา   การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน    บริษทั เพรสแอนดดี์ไซน์ จ ากดั  กรุงเทพ 2548 



 

33 
 

ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพจากประสบการณ์ตรงซ่ึงสัมผสัไดแ้ละจบัตอ้งได ้ความส าคญัของแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนไม่ไดมี้เฉพาะต่อสมาชิกในชุมชนเท่านั้นยงัรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีให้ความสนใจและผู ้
ศึกษาท่ีอยู่ในสถาบนัการศึกษาสามารถน าประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ท่ี
สามารถก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั และก่อใหเ้กิดจารึกขอ้มูล ชุมชนท่ีเป็นระบบดว้ย เช่น 

1) ใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทั้งท่ีมีในต าราเรียนและท่ีไม่มีในต าราเรียน 
2) ใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอน การฝึกอบรม 
3) ใชเ้ป็นสถานท่ีพบปะ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น 
4) ใชเ้ป็นแหล่งสถานท่ีศึกษาดูงาน ฝึกฝนอาชีพ 
5) ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ ส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีมีมิติ มีชีวิต เช่น จิตรกรรมฝา

ผนงั ร่องรองทางประวติัศาสตร์ นิเวศวิทยา สัตวต่์างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน (แมลง นก ปลา ฯลฯ) เป็น
ตน้ 

6) ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารท่ีรวมทั้งเป็นสถานท่ีประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่หรือแจง้ขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือไปถึงคนในชุมชน 

7) ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ฯลฯ ไม่ใหล้บเลือนสืบต่อไปยงัชนรุ่นหลงั27 

8) ใช้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เป็นศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภณัฑ์ ชุมชนเป็นจุดท่ีรวบรวมผลผลิตภายในพื้นท่ีรวมกลุ่มท ากิจกรรมของ แม่บา้น เป็น
ตน้ 

องคป์ระกอบของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนควรประกอบไปดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) แหล่งท่ีมาของความรู้และเน้ือหาของความรู้ หมายถึง ท่ีมาหรือตวัแทนองความรู้ท่ี
สามารถอา้งอิงถึงความมีอยูต่่อองคค์วามรู้ภายในชุมชน ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบต่างๆ เช่น บุคคล 
วตัถุส่ิงของ สถานท่ี ประเพณี ฯลฯ แหล่งท่ีมาของความรู้น้ีสามารถเส่ือมคลาย ผผุงัหรือลม้ตาย
ได ้นอกจากน้ีบางแหล่งท่ีมาของความรู้ยงัไม่สามารถชดัเจนในเร่ืองราว หากไม่มีคนมาบอก
เล่าหรือไม่มีเอกสารมาให้อ่าน ดงันั้น จึงตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้ออกมาเป็น
ภาพถ่าย เอกสารหรือเน้ือหาความรู้ เพื่อใหเ้ป็นหลกัประกนัความย ัง่ยนืยาวนานและสามารถสืบ
ทอดขยายผลได ้
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เน้ือหาความรู้ คือ ขอ้มูลหรือเร่ืองราวหรือส่ิงท่ีจดัเก็บไดจ้ากแหล่งท่ีมาของความรู้ท่ีถูก
น ามา เรียบเรียงให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่สามารถท าความเขา้ใจและพร้อมต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ เพื่ อให้ เกิดการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทั้ งความรู้ท่ี ฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีไดจ้าก ประสบการณ์ พรสวรรคห์รือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล 
เช่น ทกัษะ ในการท างาน ความคิดทศันคติ และทั้งความรู้ท่ีชดัเจน (Explicit Knowledge) ซ่ึง
สามารถถ่ายทอดไดโ้ดยผา่นวธีิต่างๆ เช่น การบนัทึก ขอ้มูลหรือเร่ืองราวต่างๆ 

การเก็บขอ้มูลจากแหล่งความรู้ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของท่ีมา เช่น ถ้าเป็นสถานท่ีอาจเก็บ
ภาพถ่าย พร้อมประวติัความเป็นมารวมทั้งความส าคญัของแหล่งขอ้มูล หรือเป็นตวับุคคลก็
อาจจะเก็บประวติัย่อ บทสัมภาษณ์ คุณงามความดี บนัทึกประสบการณ์หรือความรู้ท่ีมี แต่ถา้
หากอยู่ ในรูปแบบของประเพณีอาจ บนัทึกถึงความเป็นมาพิธีกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติั 
เป็นตน้ 

2) วิธีการจดัการกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้
รูปแบบ การเผยแพร่หรือการน าเน้ือหาความรู้จากแหล่งท่ีมาของความรู้มาถ่ายทอดให้กบัผูท่ี้ 
สนใจ เช่น การจดัท าหลกัสูตร การท าแปลงสาธิต ฯลฯ 

3) อุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง อุปกรณ์สาธิต ส่ือรูปแบบต่างๆ ท่ี
ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าการได้ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เช่น แผ่นพับ 
ภาพประกอบ โมเดลจ าลอง ภาพสไลด ์หนงัสั้นและสารคดีสั้น ฯลฯ 

4) สถานท่ีเรียนรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะหมายถึง บริเวณแหล่งท่ีมาของความรู้ท่ีเป็นสถาน
จดัการเรียนการสอน เพราะสามารถเรียนรู้ไดจ้ากสถานท่ีจริงไม่ว่าจะเป็นบา้นของผูรู้้ แปลง
เกษตร วดั ป่า ฯลฯ โดยมีการปรับ สภาพแวดลอ้มของแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
ไม่จ  าเป็นต้องเรียนในห้องเรียนท่ีเป็นทางการหากแต่แหล่งเรียนรู้ไม่สะดวกต่อ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ไดก้็ตอ้งใช้สถานท่ีอ่ืนท่ีใกลเ้คียงหรือเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ไม่วา่จะเป็น
สถานท่ีคน พลุกพล่านมาก เพราะจะท าใหผู้จ้ดัการเรียนรู้และผูเ้รียนรู้เสียสมาธิไดง่้ายข้ึน 

5) การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้เป็นการวดัผลว่าการ จดัการเรียนรู้นั้นได้จะ
ได้ผลดีมากน้อยเพียงใดจะได้น ามาพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียน รู้ในคราวต่อไปโดยการ
วดัผล ทั้งจากผูเ้รียนท่ีไดป้ระเมินความรู้ของตนเองและประเมินกระบวนการสอนของผูจ้ดัการ
เรียนรู้ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการวดัผลนั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจดัการ การเรียนรู้ 
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6) ผูจ้ดัการเรียนรู้หรือผูท่ี้ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ในท่ีน้ีจะเนน้ให้ชุมชนเป็นผู ้
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการเก็บรวบรวม ขอ้มูลจาก
แหล่งท่ีมาของความรู้ไป จนถึงการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชน
จะตอ้งเป็นก าลงัหลกัในการถ่ายทอดความรู้ให้ผูท่ี้สนใจ (ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้) เพื่อให้
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนแผ่ขยายในวงกวา้งใน ลกัษณะของชุมชนสู่ชุมชนโดยไม่ตอ้ง
พึ่งพิง ภาครัฐ จึงจะเห็นไดว้า่ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรจะตอ้งมีความรู้ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นอยา่งดี 
ซ่ึงจะสามารถส่ือสารเข้าใจถึงการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเพื่อให้
สามารถออกแบบกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและถ่ายทอดความรู้ได้
อยา่งชดัเจนมากท่ีสุด 

7) ผูเ้รียน หมายถึง สมาชิกในชุมชนและผูส้นใจท่ีตอ้งการเรียนรู้กรมการศึกษานอก
โรงเรียนไดแ้บ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนออกเป็น6 ประเภทดงัน้ี 

7.1) ห้องสมุดต่างๆ เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดวดั 
ฯลฯ ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และบริการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุก
วยัท่ีให้ความสนใจใฝ่หาความรู้ต่างๆ ห้องสมุดทุกประเภทประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั
เช่น บริการยมื หนงัสือ การจดันิทรรศการ มุมหนงัสือ ฯลฯ 

7.2) เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สถานีอนามัย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติ หรือตามวถีิชีวติชาวบา้น เช่น วนอุทยาน สวนพืชสมุนไพร เป็นตน้ 
7.3) ส่ือสารมวลชน ในปัจจุบนัส่ือสารมวลชน รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ มีการ

พฒันาและเขา้ถึง ประชาชนทุกเพศทุกวยัอย่างรวดเร็ว เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ (หนงัสือพิมพ ์
วารสาร นิตยสาร ฯลฯ) ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ท าให้ส่ือมวลชน มีความส าคญั อยา่งมากต่อ
การ รับรู้และเรียนรู้ของชุมชน 

7.4) ภูมิปัญญาชาวบา้น ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีท าสืบทอดมาในอดีต นกัปราชญช์าวบา้น 
วฒันธรรม ฯลฯ ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและถือเป็นวิทยาการท่ีมี
คุณค่า ต่อสังคม 

7.5) ส่ือพื้นบ้าน เป็นการเรียนรู้จากการแสดงหรือการละเล่นท่ีแฝงไว้ด้วย
วฒันธรรมของชาวบา้น แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อความ
บนัเทิง สนุกสนาน ตลอดจนความจรรโลงใจ 
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7.6) ครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่เกิดท่ีสั่งสอนให้มนุษยมี์แบบแผนในการ
ด ารงชีวิตรู้จกัคิดและตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง สถาบนัครอบครัวจะมีการบอกเล่าจากรุ่น
สู่รุ่น การอบรมสั่งสอน การถ่ายทอดวชิา การปลูกฝังค่านิยมและเจตคติ28 

วรีะเทพ ปทุมเจริญไดแ้บ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
1) การจดักิจกรรม ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.1) การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัของชุมชนเป็น
แหล่งวทิยาการท่ีมีคุณค่าต่อบุคคล และสังคมเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงประกอบดว้ยภูมิปัญญาของ
ผูรู้้วฒันธรรมและความรู้ของชุมชนซ่ึงไดรั้บการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อมา 

1.2) การจดักลุ่มสนใจเป็นการจดัการศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการและความ
สนใจท่ีแตกต่างกัน ของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัและเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติดว้ย 

1.3) กลุ่มเสวนาหรืออภิปราย เป็นการรวมกลุ่มคนท่ีมีความสนใจ ในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงท่ี เหมือนกัน และความต้องการแสดงความคิดเห็นโดยการเปิดเวทีพูดคุย 
วพิากษว์จิารณ์  ในเร่ืองนั้นๆ อยา่งเสรี และเป็นประชาธิปไตย 

1.4) กิจกรรมด้านศาสนาและวฒันธรรม เป็นรูปแบบพิธีกรรมท่ีกระท าสืบทอด
จากบรรพบุรุษมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นจารีตประเพณี และการอนุรักษสื์บต่อกนัไป 

1.5) พ่อแม่สอนลูก เป็นรูปแบบการเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีชดัเจนท่ีสุดเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและจากประสบการณ์ในชีวติประจ าวนั 

1.6) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของกลุ่มอาชีพ และผูช้  านาญการ 
1.7) การเข้าค่ายเป็นกิจกรรมท่ีผูส้นใจรวมถึง นักเรียน นักศึกษา ท่ีจะเรียนรู้

ศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงร่วมกนั 
1.8) คอมพิวเตอร์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่ือสารให้ความรู้ท่ีรวดเร็ว 

สามารถน ามาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในเร่ืองของการศึกษาในโรงเรียน การศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัได ้

 
2) การใหบ้ริการซ่ึงประกอบไปดว้ย 
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2.1) ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น/ชุมชน เป็นแหล่งบริการข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเพื่อสร้างนิสัยการอ่านป้องกนัการลืมหนงัสือและเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.2) ศูนยก์ารเรียน เป็นสถานท่ีท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือ
การสอนหลายรูปแบบ และยงัเป็นแหล่งกลางท าหน้าท่ีประสานงานกบัแหล่งวิทยากร 
ความรู้ข่าวสารแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

2.3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการหาความรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยวิธีการ
สืบคน้จากอินเตอร์เนต (Internet) 

2.4) นิทรรศการ เป็นการน าเน้ือหาทางวิชาการมาจดัในรูปของส่ิงแสดงซ่ึงอาจจะ
น าของจริง หรือ ของ จ าลอง เป็นตน้ 

2.5) การท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการพกัผ่อนและควา
เพลิดเพลินแต่ในขณะเดียวกนัผูท้่องเท่ียวก็ไดรั้บความรู้ดว้ยท าให้เกิดประสบการณ์ตรง
และไดเ้รียนรู้ในขณะเดียวกนั 

2.6) พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยตลอดเวลามีโอกาสสัมผสัไดด้ว้ยตนเอง 

2.7) ห้องสมุดประชาชน เป็นสถานท่ีให้บริการขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ดว้ยส่ือประเภทส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทตัน์ 

2.8) หน่วยภาพยนตร์เคล่ือนท่ี เป็นการออกหน่วยโดยทางรถยนต์หรือทางเรือ 
เพื่อน าเสนอส่ือภาพยนตร์ไปฉายเพื่อความเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกนั ผูช้มก็ ไดค้วามรู้
จากเน้ือเร่ืองในนั้น อีกดว้ย 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน หมายถึง  “สถานท่ี” เป็นศูนย์กลางของการจัดการการเรียนรู้เป็นอีก
รูปแบบหน่ึง ในปัจจุบนัจะมีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน เป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูท่ี้สนใจ ภายนอกชุมชนและยงัเป็นแหล่งบริการประชาชน การจดักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรู้ และเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
กิจกรรมการพฒันาของชุมชน 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดจ้  าแนกรูปแบบ ของศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนประเภทต่างๆ ไว ้8 ประเภท โดย แต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายและกิจกรรม  ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป โดย สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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1) ห้องแสดงวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงถึงความรู้
เก่ียวกบั ศิลปะ จารีตประเพณีวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีแสดงออกถึงวถีิชีวติชุมชนซ่ึง
มีอตัลกัษณ์ รวมถึงความเช่ือและประเพณี ท่ีเป็นของทอ้งถ่ิน ซ่ึงห้อแสดงวฒันธรรม จะมีการ
จดัแสดง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการด ารงชีวิต วฒันธรรมเคร่ืองแต่งกายรวมถึงการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน 

 2) ห้องสารสนเทศชุมชน เป็นส่วนท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทันโลกของเทคโนโลยีท่ีไร้
พรมแดนเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีและมีพฒันาการสารสนเทศเป็นศูนย์
การเรียนรู้เสมือนจริงโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลและเป็นแหล่งรวมสารสนะเทศ อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทัว่ไปจะมีการจดับริการให้มีการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ ต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีบุคคลในชุมชนสนใจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต เช่น ข้อมูลด้าน
วฒันธรรม โดยเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3) ห้องวิชาการชุมชน เป็นสถานท่ีใช้ในการจดัประชุมสัมมนา การฝึกอบรมในหัวขอ้
ต่างๆ เช่นเร่ืองภาษาการ เล้ียงลูกแนะแนวต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา รวมถึงเป็นการใช้
ห้องวิชาการในการอบรมต่อสถาบนัการศึกษา เช่น มุมสายสามญัของการศึกษานอกโรงเรียน 
มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น เป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรมกลุ่มพฒันาความรู้ในชุมชน บุคคล หรือ หน่วยงาน ภายนอกนอกจากน้ียงัเป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้ดา้นต่างๆ เช่น สารคดี ประวติัศาสตร์ ต่างๆ องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อเด็ก 
และเยาวชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้ ชุมชนสามารถ แกไ้ขปัญหาตามความ
ขดัแยง้และความเดือดร้อน โดยการเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาค าตอบของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

4) ห้องเรียนกลุ่มอาชีพชุมชน เป็นส่วนเผยแพร่ผลงานกลุ่มอาชีพ การด าเนินงาน การ
รวมกลุ่มการฝึก และพฒันาอาชีพและเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชีพในชุมชน
จะไดส้ัมผสักบัการท างานกลุ่มอาชีพอยา่งแทจ้ริง 

5) ร้านคา้ชุมชน เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้การด าเนินเชิงธุรกิจ ร่วมกนัเพื่อการพฒันา
กา้วไป เป็นรูปแบบของสหกรณ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเน้นการเช่ือมโยงเครือข่าย การผลิต จากชุมชน และ
ด าเนินการตลาดร่วมกับชุมชนซ่ึงร้านค้าชุมชนจัดบริการสินค้าราคา ต้นทุนต ่าเพื่อ เป็น
ทางเลือกของผูบ้ริโภค  ในชุมชนและเป็นศูนยก์ารจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์จากชุมชนหรือสินคา้
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หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มีมุมขอ้มูลสินคา้ มุมเลือกสรร สินคา้ และ ผลิตภณัฑ์ศูนย์
สาธิตของดีเด่น ชุมชน เป็นตน้ 

6) ลานกิจกรรมชุมชนเป็นสถานท่ีช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้มีการ
ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั บริการเคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก มีการจดักิจกรรม เรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
และสานสายใยครอบครัว เช่นกิจกรรมศิลปะ การร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ เวทีส าหรับ
ปราชญชุ์มชน คนเด่นคนดงัมาแสดงใหชุ้มชนทราบถึงความสามารถ 

7) ห้องสุมดชุมชนหรือห้องสมุดประชาชน เป็นสถานท่ีช่วยเสริมสร้างพฒันาการและ
การเรียนรู้ชุมชนประเภทหน่ึงซ่ึงปัจจุบนัการด าเนินงานห้องสมุดประชาชนต าบลไดมี้การถ่าย
โอนให้แก่องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบศูนยก์ารเรียนรู้ ชุมชนประเภทน้ีจดัตั้ง
ข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการจดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมท่ีมีความต้องการของประชาชน 
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตและตอบสนองความตอ้งการการเรียนรู้ของประชาชนใน
ชุมชนให้บริการหนงัสือทุกประเภทตั้งแต่พฒันาการของเด็กเล็กเยาวชนผูส้นใจเฉพาะดา้นมี
บริการ ส่ือวารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีมีความทนัสมยัและควรจดัให้มีส่ือซ่ึงสามารถก่อให้เกิด
ลกัษณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานเอกชนและ
ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการอ่านหรือหาความรู้เพิ่มเติม 

8) ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น/ชุมชน คือ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอีกประเภทหน่ึงท่ีไดมี้
การถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินงานเป็นท่ีให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ส่งเสริมการอ่านหนงัสือและป้องกนัการลืมหนงัสือ รวมทั้งเพื่อสร้าง
นิสัยรักการอ่านหนงัสือของประชาชน29 

2.3.3  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวคิดเก่ียวเก่ียวกบัการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน

นั้นได้บังเกิดข้ึนในชุมชนต่างๆ ทั่วโลกจึงจะเห็นได้จากจารีตประเพณีการลงแขก (Cooperative 
Work) ซ่ึงเป็นการปฏิบัติในหมู่บ้านเกษตรกรทั่วโลก การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ครอบครัว กลุ่มละแวกบา้น-ชุมชน หมู่บา้นตลอดจนสังคมนั้น ได้มีการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวและสังคมให้เกิดความเจริญกา้วหน้า การมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากแนวคิดสัญญา 3 ประการ 
คือ 

 

                                                        
29

  ครรชิต  พทุธโกษา    คู่มือการพฒันาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ฉบับสมบรูณ์   2544   หนา้ 177 
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1) ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั 
2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอพอใจร่วมกนั 
3) การตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชน ไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา แต่

ก็การมีส่วนร่วมอาจจะก่อใหเ้กิดแนวคิดอ่ืนๆ เช่น 
3.1) ความศรัทธา 
3.2) ความเกรงใจ 
3.3) อ านาจบงัคบั  

แนวทางการมีส่วนร่วมประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาขั้นตอนน้ีส าคญัท่ีสุด

ประชาชนเป็นผูอ้ยูก่บัปัญหา และรู้จกัปัญหาของตนเองดีท่ีสุดแต่อาจมองปัญหาไม่ไดเ้ด่นชดั 
เจา้หน้าท่ีของรัฐจึงเป็นเสมือนกระจกเงาท่ีคอยสะทอ้นภาพให้ชุมชนมองเห็นและวิเคราะห์
ปัญหาได ้

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจปัญหา
พฒันาประสบการณ์ของตนเอง และสามารถวางแผนไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุด 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน ชุมชนมีทรัพยากรท่ีสามารถ
ลงทุนและปฏิบติังานได้ ท าให้มีแรงงานของตนเอง เป็นขั้นต ่าสุด ท่ีจะเขา้ร่วมได้ การร่วม
ลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชุมชน รู้จกัคิดต้นทุนให้กับตนเองในการด าเนินงานและจะ
ระมดัระวงักิจกรรมท่ีท าข้ึน เพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเป็นเจา้ของซ่ึงต่างไปจากสภาพท่ีการ
ลงทุนทั้ งหมดมาจากภายนอก การบ ารุงรักษาก็จะไม่ เกิด เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ของเรา 
นอกจากนั้นการร่วมปฏิบติังานดว้ยตนเอง ท าใหไ้ดเ้รียนรู้การด าเนินกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด และ
เม่ือเห็นประโยชน์ก็สามารถด าเนินกิจกรรมชนิดนั้น ดว้ยตนเองต่อไปได ้

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน หากการติดตามและการ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนก็จะไม่สามารถทราบว่างานท่ีท าไปนั้น
ไดรั้บผลดี หรือ ผลเสีย อย่างไร นอกจากน้ียงัช่วยให้ชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความ
เขา้ใจ ในกระบวนการประเมินและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ30 

                                                        
30  นิรันดร์  จงวฒิุเวศย ์   “กลวธีิแนวทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา ชุมชน” ใน ทวทีอง  

หงส์วิวฒัน์ (บรรณาธิการ) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันา   ศูนยน์โยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลยัมหิดล   
นครปฐม   2527  หนา้ 183 – 184 
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World Health Organization ไดเ้สนอปัจจยัพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้
3 ประการ คือ 

1) ปัจจยัของส่ิงจูงใจจากสภาพความเป็นจริงของชาวชนบทท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมหน่ึง
ทั้งในแง่ของการร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืนๆ นั้นมีเหตุผล 2 ประการ คือ การมองเห็นว่า
ตนจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในส่ิงท่ีท าไปซ่ึงถือเป็นเร่ืองของการกระตุน้ใหเ้กิดมีส่ิงจูงใจ
ท่ีไดรั้บการบอกกล่าวหรือชกัชวนจากเพื่อนให้เขา้ร่วมโดย มีส่ิงจูงใจเป็นตวัน า ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
ของการก่อใหเ้กิดมีส่ิงจูงใจ 

2) ปัจจยัโครงสร้างของช่องทางในการเขา้มีส่วนร่วม เน่ืองจากการเขา้มามีส่วนร่วมไดมี้
การจดัรูแบบความสัมพนัธท่ีเหมาะสม เช่น ภาวะผูน้ า กฎระเบียบ แบบแผน และลกัษณะการ
ท างานท าให้ประชาชนบางส่วนไม่เห็นช่องทางท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมได้ ดงันั้นพื้นฐานด้าน
โครงสร้างของช่องทางจึงควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1) เปิดโอกาสให้ทุกๆ คน ทุก กลุ่ม ในชุมชนได้มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงทั้งท่ีเป็นการเขา้ร่วมในรูปแบบของตวัแทนหรือเขา้
ร่วมโดยตรงก็ได ้

2.2) มีเวลาก าหนดท่ีชดัเจนเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมสามารถก าหนดเง่ือนไขของตนเองได้
ตามสภาพความเป็นจริงของตน 

2.3) ก าหนดกิจกรรมไดแ้น่นอนวา่จะท าอะไร 

3) ปัจจยัอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม กิจกรรมการมีส่วนร่วม           
ท่ีผ่านมาแมจ้ะเป็นการเห็นด้วย มีโอกาสเขา้ร่วมของประชาชน แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย 
วิธีการหรือผลประโยชน์ของกิจกรรมได ้เพราะตอ้งข้ึนอยูก่บัการก าหนดและการจดัสรรของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงจุดน้ีเองเป็นเง่ือนไขท่ีไม่อาจก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงได ้

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีความเป็นจริงของประชาชนไม่ใช่ความตอ้งการ
ของบุคคลภายนอก ซ่ึงการท่ีจะทราบความเป็นจริงไดป้ระชาชนตอ้งมีคุณสมบติั 4 ประการ คือ 

1) ต้องมีความสามารถท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ จะต้องมีศักยภาพพอท่ีจะ            
เขา้ร่วมในการด าเนินการฝึกอบรมท่ีจะเขา้ด าเนินการ หรือแม้แต่การเลียนแบบตวัอย่างของ
กิจกรรมอันเป็นขั้นต ่ าสุดของความสามารถในการมีส่วนร่วมเพราะประชาชนจะต้องมี
ความสามารถในการคน้หาความตอ้งการ การวางแผน ตลอดจนการใชท้รัพยากรในท่ีสุด 
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2) ตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม กล่าวคือ ตอ้งมีสภาพเศรษฐกิจ วฒันธรรม
และ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเปิดโอกาสใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

3) ตอ้งมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วม กล่าวคือ ตอ้งมีความเต็มใจเห็นประโยชน์ในการเขา้
ร่วมหรืออย่างน้อยท่ีสุดจะตอ้งมีความเขา้ใจในเหตุผลของการเขา้ร่วมอยา่งแทจ้ริงมิใช่มีความ
ประสงคเ์ขา้ร่วมเพราะถูกโนม้นา้วหรือถูกผลกัดนั ถูกบงัคบั 

4) ต้องมีความเป็นไปได้ในการท่ีจะเข้าร่วม กล่าวคือต้องมีโอกาสท่ีจะเข้าร่วมและ
ก าหนดกิจกรรมในระดบัท่ีเหมาะสมดว้ยตนเอง31 

 
2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 

 (1) ประเวศ  วะสี  หนงัสือเร่ือง “ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นคน”  กล่าวถึง การเกิดการเรียนรู้
ของชุมชนว่า ต้องเป็นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์จากการกระท าร่วมกัน (Interactive 
Learning Through Action) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ การเรียนรู้โดยการลงมือท าจริง (Learning 
By Doing) ซ่ึงการเรียนรู้เช่นน้ีจะก่อให้เกิดคุณภาพเพียงพอส าหรับการเอาชนะความยากในการ
พฒันาสังคมได ้จึงท าให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถช่วยยกระดบัสติปัญญาของประชาชน
และชุมชนได้นั้น จะตอ้งมีลกัษณะเป็นการเรียนรู้ท่ีควบคู่ไปกับการปฏิบติัหรือการกระท า
กิจกรรมต่างๆ การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบั
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการกล่าวคือ ความเขม้แข็ง ของชุมชนและเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศ ควรท่ีทุกฝ่ายในสังคมจะศึกษา
ท าความเขาใจ และรณรงค์เคล่ือนไหวให้เกิดเป็นทิศทางและกระแสสังคมส าหรับขบัเคล่ือน
นโยบายและการกระท าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรทั้งของรัฐ
และเอกชนมีมากเกินพอท่ีจะสนบัสนุนให้ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเขม้แขง็ แต่ถูกใชไ้ปอยา่ง
กระจดักระจายไม่เป็นธรรมและไม่มีจุดรวม การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบจะสนับสนุน
ความเขม้แขง็ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน32  

                                                        
31   World Health Organization. 1981   Community Invelvement in Health for Primary Health Care   Generva WHO 
32  ประเวศ วะสี  ศักด์ิศรีแห่งความเป็นคน   ส านกัพมิพห์มอชาวบา้น  กรุงเทพฯ  2540 
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 (2) สายันต์  ไพรชาญจิตร หนงัสือเร่ือง “การจดัการมรดกวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์” 
กล่าวถึง แนวทางการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีให้ความส าคัญกับการจัดการโดย
ชาวบา้นและประชาชนทอ้งถ่ิน (People-oriented approach) โดยมีภาคประชาชน นักวิชาการ 
ผู ้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนๆ ในท้องถ่ินร่วมกันจัดการ ซ่ึง
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการจากเดิมท่ีมีภาครัฐเป็นศูนยก์ลาง ด าเนินการโดยเจา้หน้าท่ีของ
รัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาการสมยัใหม่ฝ่ายเดียว มาเนน้การจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูค้นใน
ทอ้งถ่ินมากข้ึน แนวคิดโบราณคดีชุมชนมุ่งเน้นการใช้ หลกัการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
(Participative Approach) การเรียนรู้ร่วมกนัผ่านปฏิบติัการจริง (Participative learning through 
practices/ learning by doing) และการใช้กระบวนการสร้างความพึงพอใจความประทบัใจใน
ภูมิหลังให้กับชาวบ้านและประชาชน (Appreciative building with their own-background) 
ภายใตแ้นวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ี
พระราชทานเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิตและเป็นปรัชญาในการพฒันาประเทศไทยและของ
โลกในปัจจุบนัท่ีมุ่นเนน้การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยการสร้างความรู้
และเพิ่มความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนเอง สอดคลอ้งกบัทิศ
ทางการพฒันาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคนไปพร้อมๆ กบัการพฒันาภูมิสังคม หรือ วฒันธรรมชุมชน 
มากกวา่การพฒันาแบบแยกส่วนท่ีมุ่นเน้นเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความมัน่คง ดา้นการเมือง 
หรือดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว 33 

 (3) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนังสือเร่ือง “คู่มือบริหารศูนยก์ารเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ” ไดส้รุปเน้ือหาวา่ การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น 
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช อุทยานการเรียนรู้เทศบาลพิษณุโลก และศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวยซ่ึงต่างมีเอกลกัษณ์และเป็นตน้แบบของศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมี
ชีวิตจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัศึกษานอกระบบความแตกต่างกันของ
รูปแบบการบริหารงาน ความเป็นเมืองและวฒันธรรมชุมชนในท้องถ่ินของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะสะท้อนและเป็นแบบอย่าง ความโดดเด่นของกิจกรรม การ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วม ปัจจยัเง่ือนไขสู่ความส าเร็จทั้งในดา้นกระบวนการท างานและปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้มแต่ละทอ้งถ่ิน ท่ีจะสะทอ้นเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชุมชนอ่ืนในการ ประยุกตใ์ช ้และ 

                                                        
33   สายยนัต ์ ไพรชาญจิตร  การจัดการมรดกวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์   คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า 
 พระจนัทร์ กรุงเทพฯ   2555 
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พฒันาในบริบทของตนเองเพื่อให้มีการจดัตั้งหรือคงอยู่ของศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสมต่อไป34 

 (4) ครรชิต  พุทธโสภา หนงัสือเร่ือง “คู่มือการพฒันาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ชุมชนฉบบั
กิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ในชุมชนท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถหาความรู้และ
เรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ามอธัยาศยั โดยการสร้างและการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการจดั
ให้มีการศึกษาท่ีเก้ือหนุนให้ บุคคลในชุมชนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติโดยการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง ภายใตส่ิ้งท่ีมีอยูใ่นสังคมรอบๆ ตวั ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต เช่น จากประสบการณ์ของวิทยากร หรือ ปราชญช์าวบา้น จากแปลงสาธิต จากศูนยเ์รียนรู้ 
ฯลฯ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในลกัษณะของการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการท่ีไม่มุ่งเน้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน การสร้างแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายในชุมชนจึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง  ท่ีก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู ้
ท่ีเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพจากประสบการณ์ตรง ซ่ึงจะสัมผสัและจบัตอ้งไดท้ั้งน้ีความส าคญัของ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่ไดมี้เฉพาะประโยชน์จาก  แหล่งเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัและก่อใหเ้กิดจารึกขอ้มูลชุมชนท่ีเป็นระบบดว้ย35 

2.3.2 งานวจัิย 

(1) อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ และคณะ  รายงานฉบับสมบูรณ์เร่ือง “โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีสูงอย่างย ัง่ยืน” มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ของการพฒันาพื้นท่ีสูงท่ีมีอยู่ใน
โครงการหลวงเพื่อสร้างสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้ และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาสมบนพื้นท่ีสูง ผลการวิจยัพบวา่ คนบน
พื้นท่ีสูงประกอบอาชีพดา้นเกษตรกร ไดแ้ก่ การปลูกพืชผกั ผกัอินทรีย ์ไมผ้ล สมุนไพร ฯลฯ 
ดา้นชุมชนไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน  ในเขตพื้นท่ีโครงการหลวง การพฒันาชุมชน การ
จดักิจกรรมกลุ่ม การศึกษาและด้านสาธารณสุข  ด้านวฒันธรรม ซ่ึงด้านวฒันธรรมได้แก่ 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชน และวิถีชนเผ่า นอกจากน้ี  ไดเ้ครือข่ายความร่วมมือหน่วยงาน
ร่วมปฏิบติัการ4 หน่วยงานหลกัคือ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบนัวิจยัพื้นท่ีสูงศูนยก์ารศึกษา

                                                        
34   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  คู่มือบริหารศูนย์การเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ  กรุงเทพฯ  2553 
35  ครรชิต  พทุธโสภา  คู่มือการพฒันาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ชุมชนฉบับ  สมบูรณ์  ส านกังานคณะกรรมการวจิยั 
 แห่งชาติ  กรุงเทพฯ  2554 
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นอกโรงเรียนและมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการพฒันารูปแบบ   การจดัการความรู้และการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมบนพื้นท่ีสูง ควรมีปัจจยัดงัต่อไปน้ี 1. แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัการ
ความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นท่ีสูงไม่ควรมีขอ้จ ากดั  2. องค์ความรู้ของการพฒันา
พื้นท่ีสูงท่ีมีอยู่ในโครงการหลวง  3. เครือข่ายความร่วมมือ 4. องค์ประกอบของรูปแบบการ
จดัการความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นท่ีสูง36 

 (2) มธุรส  ปราบไพศรี วิทยานิพนธ์เร่ือง “ศักยภาพของชุมชนในการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียว : กรณีชุมชนไทยทรงด า บา้นเขายอ้ย ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี” 
ผลการศึกษาพบวา่ ศกัยภาพของชุมชนคือ การรวมกลุ่มท างานของสมาชิก โดยมีผูน้ าชุมชนท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีศกัยภาพความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุสะทอ้นความเป็นชุมชน
เดียวกนั  ความเขม้แข็งทางวฒันธรรมชุมชนสามารถเกิดการถ่ายทอดและสืบทอดโดยเฉพาะ
ระบบอุดมการณ์ของชุมชน การด าเนินรูปแบบทางเศรษฐกิจแบบทวิลกัษณ์ การเปิดโอกาสใช้
ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อตดัสินใจร่วมกันอย่างสมคัรใจและยุติธรรม ชุมชนยงัมีศกัยภาพด้าน
ลักษณะภูมิประเทศ การคมนาคม วฒันธรรม ส่ิงปลูกสร้างและส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน 
สามารถพฒันาให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนได้ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลท าให้ชุมชนเกิด
ศกัยภาพประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1) วฒันธรรมชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ โดยไดรั้บการสืบทอดอยา่งต่อเน่ือง 
2) การพึ่งตนเองของชุมชน โดยรออาศยัปัจจยัภายในชุมชนท่ีมีอาชีพและรายได้

โดยเห็นเขา้สู่ระบบการเรียนการสอน การท่องเท่ียวคือ อาชีพเสริม จึงไม่เกิดการพึงพา
การท่องเท่ียว 

3) การมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวตั้งแต่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การ
รับผลประโยชน์ ร่วมกนัของสมาชิกเป็นปัจจยัสนับสนุนท าให้เกิดการยอมรับต่อการ
พฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว37 

 

                                                        
36   อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ และคณะ   รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพฒันารูปแบบการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
 เพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีสูงอย่างยัง่ยืน   ส านกับริการวชิาการมหาวทิยาลยัเชียงใหม่   2549 
37  มธุรส ปราบไพรี   ศักยภาพของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว : กรณีชุมชนไทยทรงด า บ้านเขาย้อย ต าบลเขาย้อย  
 อ าเภอเขาย้อย จังหวดัเพชรบุรี  2543 
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 (3) ฉัตรสุดา  อู้ เฉ้ือง วิทยานิพนธ์เร่ือง “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว
โบราณสถาน เวียงกุมกาม” เพื่อประโยชน์ส าหรับการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด้าน
นโยบายของภาครัฐท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อท่ีจะให้เป็นแหล่งก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ชุมชน
และประเทศ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เดินทางมาร
ท่องเท่ียวกบัครอบครัวโดยมาเป็นคร้ังแรก ไดรั้บขอ้มูลจากค าบอกเล่าของเพื่อนและญาติ โดยมี
สาเหตุท่ีมาเท่ียวโบราณสถานเวยีงกุมกามเน่ืองจากตอ้งการทราบประวติัของเวยีงกุมกาม ปัจจยั
ท่ีมีผลกต่อการท่องเท่ียว คือ ปัจจยัดา้นราคา นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ราคาค่าบริการมีผลนอ้ยต่อการ
ท่องเท่ียวโบราณสถานเวยีงกุมกาม ส่วนปัจจยัดา้นคมนาคมนกัท่องเท่ียวเห็นวา่ความใกลเ้มือง
มีผลมากต่อการท่องเท่ียว การบริการรถรับส่งจากโบราณสถานไปกลบัยงัสนามบินหรือแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนไม่มีผลต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเวยีงกุมกามแต่อยา่งใด นอกจากน้ีปัจจยัดา้น
อาหารนกัท่องเท่ียวมีความเห็นว่า ความสะอาดของร้านอาหาร รสชาติของอาหารมีผลมากต่อ
การท่องเท่ียว ส่วนปัจจยัดา้นการบริการธุรกิจการท่องเท่ียวเช่น ถ่ายรูป อดั และลา้งรูป ไม่มีผล
ต่อการท่องเท่ียวแต่อยา่งใด ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจ นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม 
การโฆษณา มัคคุเทศก์ และส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลมากต่อการท่องเท่ียว ปัจจัยด้าน
ความสามารถในการพฒันาให้เป็นแหล่งรายได้ นักท่องเท่ียวเห็นว่า นโยบายชุมชน จงัหวดั 
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานของเอกชน มีผลมากต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเวยีงกุมกาม ส าหรับ
ปัจจยั ด้านของท่ีระลึก นักท่องเท่ียวเห็นว่ารูปแบบและราคาของผลิตภณัฑ์มีผลมากต่อการ
ท่องเท่ียว ส่วนปัจจยัด้านความปลอดภัย นักท่องเท่ียวเห็นว่า ความปลอดภัยของสถานท่ี
พกัผ่อนและความปลอดภยัจากการบริโภคอาหารมีผลต่อการท่องเท่ียว ปัจจยัด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว มีความสะดวก รวดเร็ว ความยากง่ายในการ
เขา้ถึง การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี มีผลนอ้ยต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเวยีงกุมกาม38 

 (4)  ธีรวดี  จ าเดิม การคน้ควา้อิสระเร่ือง “ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชน เวยีง
กุมกาม อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวเวียงกุมกามอย่างรวดเร็วและมีลักษณะการพัฒนาท่ีมาจากส่วนบน 
(รัฐบาล) ลงสู่ส่วนส่วนล่าง (ชุมชน) เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ชุมชนขาดความพร้อมในการรองรับ
การท่องเท่ียว และขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงเป็น
ดา้นลบมากกว่าดา้นบวก ชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึนเกิดความขดัแยง้ดา้น

                                                        
38   ฉตัรสุดา  อูเ้ฉ้ือง   การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเวียงกมุกาม   2546 
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ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ปัญหาการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง ปัญหาเกิดจากฤดูกาล
ท่องเท่ียว ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์จาการท่องเท่ียวท าให้ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน
เส่ือมถอยลง ชุมชนกลวัการถูกเวนคืนท่ีดิน ชุมชนเกิดความหวาดระแวงในความปลอดภยั
เพราะชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท าให้เป็นชุมชนเปิดมีบุคคลภายนอกเขา้มาในชุมชนเป็น
จ านวนมาก เกิดศูนย์วฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางสังคม เน่ืองจากความขัดแยง้ด้าน
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวจึงท าให้ชุมชนลดความศรัทธาและเขา้วดัน้อยลงเพราะเห็นว่า
เป็นแหล่งผลโยชน์จากการท่องเท่ียว และจากการพฒันาเวยีงกุมกามให้เป็นเมืองประวติัศาสตร์ 
และ ดา้นส่ิงแวดลอ้มการท่องเท่ียวยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสร้างความตระหนกัในการดูแล
อนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามและยงัช่วยพฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชน แต่ 
การท่องเท่ียวก็ท าให้ส่ิงแวดล้อมเกิดปัญหามลพิษ ทางเสียง ฝุ่ น และขยะ การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวขาดการวางแผนและการสนับสนุนอย่างไม่ต่อเน่ืองของภาครัฐได้สร้างภาระด้าน
ส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชน39 

(5) วรพักตร์  เลอสิทธิศักดิ์   การค้นควา้อิสระ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมการท่องเท่ียว : กรณีศึกษาเมืองโบราณเวียงกุมกาม อ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบวา่ กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนภายในเมืองโบราณ
เวียงกุมกามก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ
ในหลายๆ ด้าน ประชากรได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือเร่ืองขยะ 
สาเหตุท่ีชาวบา้นชา้งค ้าไดรั้บผลกระทบในเร่ืองขยะมากท่ีสุด เป็นเพราะประชาชนในชุมชนมี
อาชีพจากการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ทั้งในหมู่บา้นและในกลุ่มเยาวชนแต่ในทางตรงกนัขา้ม
กิจกรรมการท่องเท่ียวก็ท าให้ชุมชนไดรั้บผลกระทบดา้นขยะมากท่ีสุด เป็นเพราะกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน และในชุมชนก็มีท่ีรองรับขยะไม่เพียงพอส าหรับ
รองรับขยะท่ีเพิ่มข้ึนจากนกัท่องเท่ียว โดยปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดในชุมชนเป็นการเผาขยะท าให้
เป็นมลพิษทางอากาศ ขยะท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในชุมชน ก็ยงัไม่มีหน่วยงานท่ีเขา้มาดูแล
โดยตรงและเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีหลายหน่วยงานเขา้มาดูแลท าให้เกิดความยุง่ยาก
ในการแบ่งงานรับผิดชอบและชาวบ้านก็เป็นกลุ่มท่ีได้เขา้ไปมีส่วนกบัเพียงบางหน่วยงาน
เท่านั้น บางหน่วยงานก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านเขา้ไปมีส่วนร่วมท าให้เกิดปัญหาความชัดเจนของ

                                                        
39  ธีรวดี  จ าเติม   ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนเวียงกมุกาม อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่   2549 



 

48 
 

แผนงานและหน่วยงานท่ีเขา้มารับผิดชอบในเมืองโบราณเวียงกุมกาม ยงัคงเป็นปัญหาใหญ่ท่ี
ท าใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มไดน้อ้ย40 

2.4.   กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
40   วรพกัตร์  เลอสิทธิศกัด์ิ   “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมการท่องเท่ียว :  
 กรณีศึกษาเมืองโบราณเวยีงกมุกาม อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่”   การคน้ควา้อิสระ   2547 

ข้อมูลภาคเอกสาร 

-ทบทวนวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ สภาพสังคม วฒันธรรมของ
เมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม  ต าบล                
ท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ข้อมูลภาคสนาม 

- ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ แ ล ะ ส า ร ว จ
(Observation)เพ่ือท าการส ารวจและบันทึก
ขอ้มูลเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมของเมืองโบราณ
เวียงกุมกามและสภาพสังคม วฒันธรรมของ
ชุมชนเวียงกมุกาม อ าเภอสารภี และอ าเภอเมือง 

-การสัมภาษณ์ (Interview)ผูน้ าชุมชนเวียง
กุ ม ก าม  นั ก วิ ช าก าร  เพ่ื อ เก็ บ ข้อมู ล ขอ ง
โบราณสถานและสภาพสังคม วฒันธรรมของ
ชุมชน เวี ย งกุมกาม  อ า เภ อส าร ภี  จังห วัด
เชียงใหม่ 

 

แนวทางของการจดัการเวยีงกุมกามใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพ
ปัญหาของเวยีงกุมกาม 

2. วิเคราะห์หาแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การจัดการให้ เป็นแห ล่ งเรียน รู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 


