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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเกิดประสิทธิภาพ” มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษาบริบททาง
ประวัติศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  มรดกทางว ัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของของเมือง
ประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรม
เพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกามในปัจจุบนั และ เพื่อเสนอแนวทางการ
จัดการมรดกวฒันธรรมของเวียงกุมกามให้ เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการศึกษาในคร้ังน้ี ท าการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อศึกษา
บริบทประวัติความเป็นมา สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพ และสภาพปัญหาของ
โบราณสถานเวียงกุมกาม ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured  Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) เพื่อให้ไดข้อ้มูล
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนใน
โบราณสถานเวียงกุมกาม และน าผลการศึกษาเหล่านั้ นมาประกอบการศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการจดัการเวยีงกุมกามใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
สรุปผลการศึกษา 

 เวียงกุมกามเป็นสถานท่ี  ท่ี มีการเป ล่ียนแปลงอย่างยาว นาน มีหลักฐานบันทึกทาง
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเวียงกุมกาม และในปัจจุบนัก็ยงัคงปรากฏร่องรอยโบราณสถานท่ี
ได้รับการบูรณะจากรรมศิลปากร ท่ีท าให้เห็นรูปแบบของโบราณสถานทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม 
และศิลปวฒันธรรมท่ีเคยรุ่งเรือง ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาไดว้า่โบราณสถานเวียงกุมกามเกิดข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2527 จากการส ารวจและขุดคน้ทางโบราณสถานร้างในเวียงกุมกามหลายแห่ง ไดพ้บหลกัฐาน
ท่ีแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีบริเวณเวียงกุมกามเคยเป็นชุมชนโบราณท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่าตั้งแต่สมยัหริภุญ
ไชย โดยมีอายเุก่าแก่มากกวา่ 700 ปี สร้างข้ึนในสมยัพญามงัรายเม่ือปี  พ.ศ. 1829 เป็นเมืองหลวงแห่ง
แรกท่ีสร้างข้ึนก่อนเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 ปี หลงัจากน ้าท่วมจากการท่ีน ้าปิงเปล่ียนเส้นทางน ้า  
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เวียงกุมกามได้มีการบริหารจัดการเวียงกุมกามอยู่ในพื้นท่ี น้ีมี 2 อ าเภอ โดยมีส่วนราชการ
รับผดิชอบตั้งแต่  

1. การปกครองตามพระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี  คือ อ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี 
2. การปกครองตามพระราชบญัญติัปกครองทอ้งถ่ิน  คือ เทศบาลต าบลท่าวงัตาล  เทศบาล

ต าบลหนองผึ้ง และ เทศบาลต าบลหนองหอย  
3. ส านกัศิลปากร ท่ี 8 เชียงใหม่ ดูแลดา้นการบูรณะ ซ่อมแซม โบราณสถาน 

เน่ืองจากพื้นท่ีของเวียงกุมกาม  เป็นชุมชนท่ีอยูร่่วมกบัโบราณสถาน  จึงมีส่วนราชการหลายส่วน
รับผิดชอบดงัสภาพการณ์ปัจจุบนั  กรมศิลปากรจะรับผิดชอบเพียงการขุดคน้ศึกษา  บูรณะและดูแลเฉพาะ
ในเขตโบราณสถาน  แต่ถนนหนทางภายในชุมชนเขตเวียงกุมกาม  เทศบาลต าบลจะดูแลในเขตพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ รวมทั้งชุมชนต่างๆในพื้นท่ี  ก็จะมีอ าเภอ  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้นดู  ตลอดจนศูนยบ์ริการขอ้มูล  ก็
มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ  ตั้งแต่อ าเภอสารภี  เทศบาล  กรมศิลปากร   ดงันั้นจึงจะเห็นว่า  การจดัการ
พื้นท่ีเวียงกุมกามมีหลายหน่วยงาน  ท าให้การด าเนินการในภาพรวมมีปัญหา  ไม่เกิดเอกภาพ  ต่างคนต่าง
ท า   จึงท าใหเ้กิดปัญหาการจดัการในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ  

เวียงกุมกามมีสภาพปัญหาของการท่ีจะเข้าไปเรียนรู้  ทางด้านส่ือการเรียนรู้ รวมทั้งในด้านการ
ท่องเท่ียว โดยมีการแบ่งปัญหาของการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากการศึกษาจึง
ไดเ้สนอแนวทางการในเร่ืองของการท าส่ือในรูปแบบของการจดันิทรรศการ การปรับปรุงหอ้งจดั 
แสดงศูนยข์อ้มูลเวียงกุมกาม และการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณขา้งวดัอีค่าง เพื่อให้เกิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

   
อภิปรายผล   
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อการจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเกิดประสิทธิภาพ” ผูศึ้กษาอภิปรายผลในประเด็นดงัน้ี  
 จากการศึกษาโดยการลงส ารวจพื้นท่ี การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดเ้พิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเวียงกุมกามท่ีไดศึ้กษาและเสนอแนวทางมานั้นผูศึ้กษาพบว่า
ภายในเวยีงกุมกามนั้นอุดมไปดว้ยประวติัศาสตร์ศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าหลากหลายดา้นไม่วา่
จะเป็นคุณค่าต่อวถีิชีวติผูค้นในชุมชน คุณค่าของภูมิปัญญา การอนุรักษคุ์ณค่าดา้นความเช่ือ  การสร้าง
และพฒันาให้ชุมชนไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน
ในเวียงกุมกามชุมชนน่าจะให้ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเวียงกุมกาม 
เน่ืองจากวา่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของตน จะท าให้เกิดความรัก ความผกูพนัระหวา่งพื้นท่ีกบัคนมากข้ึนท า
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ให้ตระหนกัรู้ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เม่ือชุมชนตอ้งเขา้มาดูแลการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ชุมชน
จึงไม่เขม้แขง็พอประกอบกบัทกัษะในชุมชนจึงไม่สามารถตั้งรับกบัความเปล่ียนแปลงและผลกระทบ
ท่ีตามมา แต่ในชุมชนเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองประวติัศาสตร์ ,
โบราณสถาน ท าให้เป็นท่ีสนใจในชุมชนหากมีการจดัหน้าท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ภายในชุมชนจะท าให้เป็นการสร้างรายไดเ้ขา้มายงัชุมชนและไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ท าให้มี
เงินหมุนเวียนคนในชุมชนจะเกิดความเขม้แข็งข้ึนและสามารถจดัเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ   
 ขอ้เสนอแนะต่อการเสนอแนวทางการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 1 ควรเร่ิมจากคนในชุมชนให้มีความรู้สึกหวงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรทาง
วฒันธรรม โบราณสถานแต่เดิมคนในชุมชนท่ีเป็นคนดั้งเดิมมีความรักและเคารพต่อโบราณสถาน มี
วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างช้านานจึงคอยดูแลรักษาความสะอาดโบราณสถาน ดงันั้นหากหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาช่วยเหลือเวียงกุมกาม ควรเขา้ไปให้ความรู้ในการพฒันา 
สร้างจิตส านึกทั้งดั้งเดิมในพื้นท่ีหรือบุคคลท่ีเขา้มาอาศยัอยูภ่ายในเวียงกุมกามให้เกิดจิตส านึกร่วมกนั
เป็นส่วนหน่ึง และมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการจดัการดูแล อนุรักษ์เวียงกุมกาม กระตุน้การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมกนัคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

ขั้นตอนท่ี 2 การจดัการในเร่ืองของแหล่งเรียนรู้ ดา้นประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม ผูท่ี้ให้ความรู้
แก่นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจ คือ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ควรมีการจดัอบรมพฒันามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินใหไ้ด้
ทราบถึงประวติัศาสตร์ของเวยีงกุมกามไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถูกตอ้ง ส่วนแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภณัฑ ์
และศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกามควรท่ีจะมีเจา้หนา้ท่ี ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัห้องต่างๆ ในพิพิธภณัฑ์ให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  

ขั้นตอนท่ี 3 ความน่าเช่ือถือระหวา่งองคก์ร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท่ียื่นมือมาช่วยเหลือเวียง
กุมกาม ในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการจดัการภูมิทศัน์ การสร้างอตัลกัษณ์ ควรมีการเขา้
มาดุแลอยา่งจริงจงั เน่ืองจากชุมชนเวยีงกุมกามยงัขาดความรู้ ความพร้อมและไม่เขม้แข็งเพียงพอท่ีจะ
จดัการกิจกรรมในดา้นต่างๆ ได ้โดยล าพงั จึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยการเขา้มาของรัฐหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในระยะท่ีสั้ นเกินไป จึงท าให้ไม่เกิดความ
ย ัง่ยืนในชุมชน ท าให้ ชุมชนเกิดความไม่ไวว้างใจต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีไดเ้ขา้มาพฒันาโบราณสถาน 
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ควรมีการแต่งตั้งหน่วยงานของรัฐท่ีมีความรู้ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้มาดูแลภายในวียงกุมกาม 
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการภายในชุมชนแลว้จดัให้มีการอบรมเพื่อเป็นการสร้างความเขม้แข็งภายใน
ชุมชน   

ขั้นตอนท่ี 4 การจดัสรรปันส่วนงบประมาณ ในการพฒันาเวียงกุมกาม โดยท่ีผ่านมามีการน า
งบประมาณมาลงทุนเพียงการปลูกสร้าง อาคาร ปลูกตน้ไม ้แลว้ไม่มีงบประมาณในการดูแลรักษาต่อ 
ท าให้ตน้ไมเ้ห่ียวเฉา ตายลง รวมถึงอาคารท่ีไม่มีคนดูแลกลายเป็นอาคารร้าง เป็นแหล่งมัว่สุ่มของ
วยัรุ่น สร้างภาระให้แก่ชุมชน ฉะนั้นหากภาครัฐไดเ้ขา้มาปลูกตน้ ไม ้สร้างอาคารพิพิธภณัฑ์ ควรมี
การจดัมอบหมายหน้าท่ีให้แก่ชุมชน หรือขอความร่วมมือแก่หน่วยงานทอ้งถ่ินหรือคนในชุมชนให้
เขา้มาดูแลอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะแทน 

ขั้นตอนท่ี 5 แนวทางการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีกระตุน้ให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วน
ร่วม โดยมีการตั้งคณะกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งแทจ้ริง คณะกรรมการน้ีจะเป็นตวัแทนของ
ชาวบ้าน คณะกรรมการกลุ่มน้ีจะดูแลในเร่ืองของการท่องเท่ียว ซ่ึงการแต่งตั้งควรจะเป็นผูท่ี้เป็น
ตวัแทนของงานบริการ เช่น งานรถราง รถมา้ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน เขา้มาร่วมกนัระหวา่ง ชุมชนท่ีอยูใ่น
เขตเวียงกุมกาม  การวางแผน การแกไ้ข ปัญหา ระดมความคิด จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการ
ด าเนินงานและพฒันาจากชุมชนสู่ต าบล และกลุ่มน้ีจะมีการมองมาตรการท่ีจะกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ใหอ้อกสู่ชุมชนมาก และเป็นการลดการขดัแยง้ระหวา่งต่างชุมชน  


