เวียงเหนือ: เวียงวัฒนะ การศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทาง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สาคัญในเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ
และแนวทางการจัดการแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชน
เขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีวิธีการศึกษา คือ การสารวจ สัมภาษณ์ สนทนา
กลุ่ม และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า เขตเทศบาลเวียงเหนือมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่
สาคัญ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นและชาวอีสาน
ล้านนา จากการศึกษาสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในแหล่ง (Cultural Based Tourism) ตามหลักการของ
องค์การท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ประกอบด้วย1) การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) ได้แก่ พุทธสถานเวียงกือนาแหล่งโบราณสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ วัดพระโบราณเวียงเดิม ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดง วัตถุ
โบราณและแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีตและวัดสันสลิด ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย
โบราณ 2) การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) ได้แก่
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่ นประจาปีที่แสดงอัตลักษณ์ของชาวเหนือและชาวอีสานล้านนา และ 3) การ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism/Village Tourism) เป็นการศึกษาและเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและองค์
ความรู้ ท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาให้ เ ป็ น พื้ น ที่แ ห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละการท่ อ งเที่ ย ว โดยมี
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ดังนี้ 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อทาให้แหล่งทรัพยากรเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงราย 3) การประชาสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น
คาสาคัญ : ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ตาบลเวียงเหนือ การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม

* การจัดการภูมิปญ
ั ญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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Abstract
This research aims to study significant cultural resources in Wiang Nuea Subdistrict
municipal area, and also to find how to manage cultural resources to promote the area to
be an education and tourism area of the community in Wiang Nuea Subdistrict municipal
area, Wiang Chai District, Chiang Rai Province. The study use survey and interview as tools.
The findings is that Wiang Nuea Subdistrict municipal area has significant cultural resources
such as ancient remains, antiquities, local museum, and living lifestyles of local dwellers and
Isan Lanna people. They could be tourist attractions in cultural sources as Cultural Based
Tourism form of United Nations World Tourism Organization: UNWTO, consisting of 1)
Historical Tourism-Wiang Gue Naa Buddhist historical site, Wiang Derm Ancient Buddha
Temple installed an ancient Buddha and local museum displaying antiquities and ancient
Lanna lifestyle, and San Salid Temple installing ancient sandstone Buddha ; 2) Cultural and
Traditional Tourism yearly local traditions and cultures which display Northern and Isan
Lanna identities ; 3) Rural tourism/Village Tourism local knowledge and lifestyles. There are
some suggestions from the research: 1) building community engagement in making important
resources become local culture education sources 2) making tourism routes in the
community and connect them with the tourism route of Chiang Rai Province 3) requesting
public relations by the government to present the educative tourism sources to
acknowledge more people
Keyword : cultural resource , Wiang Nuea Sub district, cultural base tourism

บทนา
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural resource) คือ ผลผลิตทางวัฒนธรรมหรือลักษณะต่าง ๆ ของ
ระบบวัฒนธรรม ทั้งในอดีตหรื อปั จ จุบั นที่มีค่าเป็นตัว แทนหรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ดังนั้น
ทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมจึ ง รวมถึ ง ซากหรื อ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ท าขึ้ น เช่ น ซากเรื อ จม ซากเตาเผา ขวานหิ น
เครื่องปั้นดินเผา แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เสื้อผ้าอาภรณ์ เอกสารทางประวัติศาสตร์ จารึก
ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่าง ๆ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ , 2559, น. 20)
รวมถึง องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคล หรือกลุ่มคน ที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด และ
ประยุกต์ใช้ในวิธีการดาเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
แต่ล ะกลุ่ มชน อัน แสดงให้ เห็ น ถึงอัตลั กษณ์และความหลากหลายทางวัฒ นธรรม (กรมส่ งเสริมวัฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม, 2559, น. 12)
ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่กาลังได้รับความนิยม
ซึ่ง องค์การท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได้กาหนดรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวไว้ 3 รูปแบบหลัก คือ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (National Base Tourism)
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Base Tourism) และการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
(Special Base tourism) (ชนินทร์ อยู่เพชร, 2557, น. 14)
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เขตเทศบาลต าบลเวี ย งเหนื อ อ าเภอเวี ย งชั ย จั ง หวั ด เชี ย งรายเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ทั้ ง แหล่ ง ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทาให้มีประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา งานศิลปวัฒธรรม ทาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
และมีกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของคนในตาบล จะเห็นได้ว่าในพื้นที่เทศบาลตาบลเวียงเหนือมีแหล่ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าเป็นจานวนมาก
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและสารวจแหล่งทรัพยากรที่สาคัญในเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รวมถึงหาแนวทางให้เขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวี ยงชัย จังหวัด
เชียงรายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยว สร้างความภูมิใจให้กับคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในความ
เป็นเจ้าของของทรัพยากรทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกันทั้งทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กลุ่มคน และวิถีชีวิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สาคัญในเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวในชุมชนเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา ได้แก่
1) ผู้นาชุมชน เทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 12 หมู่บ้าน จานวน 12 คน
2) ผู้มีองค์ความรู้หรือปราชญ์ชุมชน จานวน 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิปัญญาและได้รับการยอมรับ
จากชุมชน
1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ บริบทชุมชนตาบลเวียงเหนือ โบราณสถาน แหล่งสาคัญประวัติศาสตร์
สถานที่สาคัญต่าง ๆ ในเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ ชีวประวัติของปราชญ์
ชุมชน
1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ดาเนินการศึกษาในพื้นที่เทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัย ดาเนินการวิจัย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต โดยมี
วิธีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การสารวจ (Survey) ลงพื้นที่ศึกษาเพื่อสารวจ และรวบรวมข้อมูลภาคสนามของสถานที่สาคัญใน
เทศบาลตาบลเวียงเหนือ
2) การสั มภาษณ์ (Interview) กลุ่ มผู้ นาชุมชน จานวน 12 คน โดยมีแนวคาถาม เกี่ยวกั บ
1) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สาคัญในตาบลเวียงเหนือ 2) ประวัติความเป็นมาและความสาคั ญของสถานที่
ต่างๆ ในชุมชน และ 3) แนวทางในการจัดการทรัพยากรทางวัฒ นธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
3) การสัมภาษณ์ (In-depth Interview) ปราชญ์ชุมชน จานวน 3 คน โดยมีแนวคาถาม เกี่ยวกับ
ชีวประวัติ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและความสามารถต่าง ๆ รวมถึงบทบาทอื่น ๆ ในสังคม
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4) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน เช่นงานประเพณี และงาน
พิธีกรรมทางศาสนา และสังเกตบริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของคน
ในชุมชน และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการวิจัย
1) การวางแผนการวิจัย ประชุมกลุ่มผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อกาหนดกรอบและประเด็นการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับผู้นาชุมชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่
2) ดาเนินการสารวจข้อมูลบริบทชุมชน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจากเทศบาลตาบลเวียง
เหนือ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยสานักวิชาสังคมศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม
ชมรม เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มหมอพื้นบ้าน เป็นต้น
3) ดาเนินการสารวจ ลงพื้นที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามของสถานที่สาคัญในเทศบาลตาบล
เวียงเหนือ รวมถึงสัมภาษณ์ในประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น ประวัติศาสตร์ ความสาคัญและประวัติ
ความเป็นมาทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นต้น
4) สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีองค์ความรู้ หรือปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน จานวน 3 คน ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย
5) จั ดสนทนากลุ่ม เพื่อคืน ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ นาชุมชนที่ได้จากการส ารวจ และ
สัมภาษณ์ รวมถึงหาแนวทางในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
6) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมที่ ส าคัญ จากนั้ นจึ งนามาวิ เคราะห์ เป็ นแนวทางการจัดการแหล่ งทรั พยากรทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในชุมชนเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย

ผลการวิจัย
เทศบาลตาบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า เหมาะแก่การทานา ทาไร่ และทาสวน
มีแม่น้าที่สาคัญไหลผ่านจานวน 2 สาย ได้แก่ แม่น้าลาว และแม่น้ากก มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างจากอาเภอ
เวียงชัย ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงรายระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่
ในเขตตาบลเวียงเหนือ ไม่มีภูเขา และพื้นที่ป่าไม้ ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
1) แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สาคัญ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน ผู้มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา จากการวิจัยพบว่า มี ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่สาคัญ สามารถแบ่งเป็น 1) ทรัพยากรที่จับต้องได้ และ 2) ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ ดังต่อไปนี้
1.1 ทรัพยากรที่จับต้องได้
แหล่งทรัพยากรที่อยู่ในเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จากาการสารวจ
เส้นทางและการสัมภาษณ์ พบว่า มีสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ สถานที่สาคัญของชุมชน
เช่น วัดต่าง ๆ ภายในตาบลเวียงเหนือ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินงานสารวจและสัมภาษณ์ พบว่า แหล่งทรัพยากรที่
สาคัญ มีดังต่อไปนี้
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1) พุทธสถาน “พระเจ้ากือนา”
โบราณสถานที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สาคัญของตาบลเวียงเหนือ เป็นที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูป “หลวงพ่อใหญ่กือนา” ซึ่งเป็นที่เคารพของชุมชนในตาบลเวียงเหนือ ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ากก
หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หลวงพ่อใหญ่กือนา สร้างด้วยอิฐถือปูน มีขนาดกว้าง 6 ศอก สูง 6 ศอก ตามตานานเล่าว่า พระ
เจ้ากือนา (พ.ศ. 1898 - 1928 ) แห่งราชวงค์เม็งรายเป็นผู้สร้าง เมื่อเสด็จมายังเมืองเชียงแสน และเดินทางโดย
เรือมาตามลาน้ากก ทรงแวะประทับแรมบริเวณริมฝั่งแม่น้ากก และสร้างเมืองใหม่เรียกว่า “เวียงกือนา” และ
สร้างพระพุทธรูป “หลวงพ่อใหญ่กือนา” ประดิษฐานให้เป็นที่เคารพสักการะแก่ผู้สัญจรและผู้ที่อาศัยอยู่
บริเวณริมฝั่งแม่น้ากก ปัจจุบัน ลักษณะของพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่กือนา มีต้นไม้โอบล้อมไว้ ต้องพิจารณา
จึงจะสามารถมองเห็น พระพักตร์ ดวงตา พระเกศา จึงเป็นความสวยงามของหลวงพ่อใหญ่กือนา พุทธสถาน
เวียงกือนา ได้รับการพัฒนาให้เ ป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สาคัญ และจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
และงานประเพณี เช่น วันมาฆบูชา กิจกรรมปีใหม่เมือง ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน แสดงถึงความร่วมมือของชุมชนตาบลเวียงเหนือ

ภาพที่ 1 พุทธสถาน “พระเจ้ากือนา”
ที่มา: พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ (2561)
2) วัดพระโบราณเวียงเดิม
วัดพระโบราณเวียงเดิม วัดประจาชุมชนของหมู่บ้านเวียงเดิม เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อ
โบราณ”พระพุทธรูปโบราณที่ขุดค้นพบ โดยคนในชุมชนจากการขุดดินถมถนนเพื่อ พัฒนาหมู่บ้าน ในพ.ศ.
2515 การค้นพบพระพุทธรูปโบราณ ทาให้คนทั้งตาบลมาช่วยกันขุดเข้าไปหาพระ ใช้เวลาเพียง1 คืน และมี
ศรัทธาสร้างวิหารครอบภายในระยะเวลาเพียง 15 วัน ชาวบ้านร่วมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์ว่า หลวงพ่อ
โบราณ ลักษณะของ พระพุทธรูปพระพักตร์คล้ายพระสิงห์ปางมารวิชัยขัดสมาธิ หน้ าตักกว้าง 73 นิ้ว สูง 82
นิ้ว สร้างด้วยอิฐถือปูน มีอายุไม่ต่ากว่า 600 ปี เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปในระยะเริ่มแรกของอาณาจักรล้านนา มี
อิทธิพลศิลปะแบบปาละจากเมืองพุกาม ประเทศพม่า มีอายุในราวต้นพุทธศตวรรษที่19
ภายในบริเวณวัด นอกจากพระโบราณที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชนแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์วัด
โบราณที่จัดแสดง วัตถุโบราณ และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวล้านนา จานวน 2 อาคารที่อยู่
ภายในบริเวณวัด ได้แก่
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อาคารที่ 1. ห้องจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวล้านนา ภายในอาคารแบ่งมุมจัดแสดงไว้เป็น
หมวดหมู่ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการทาการเกษตรของชุมชน เช่น อุปกรณ์เครื่องจัดสัตว์น้า
อีตข้าวโพด อุปกรณ์ซอยใบยาสูบ เป็นต้น มุมของเล่นในอดีต มุมห้องครัวโบราณ เทคโนโลยีพื้นบ้าน อาวุธ
โบราณ เช่น ปืนโบราณ ธนู หน้าไม้ เป็นต้น ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารโบราณ รู ปถ่ายโบราณของชุมชน
เอกสารเก่า เป็นต้น
อาคารที่ 2. อาคารแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการปรับปรุงหอฉันท์เดิมของวั ด พัฒนาให้
เป็น พิพิธ ภัณฑ์ที่ร วบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่ตาบลเวียงเหนือ และการได้รับบริจาคจาก
ชาวบ้านในพื้นที่ เช่น พระพุทธรูปโบราณ ชาม เศษกระเบื้องดินเผา มู่ยา หอยเบี้ย ดาบโบราณ ไห และแจกัน
โบราณ เป็นต้น

ภาพที่ 2 หลวงพ่อโบราณ วัดพระโบราณเวียงเดิม
ที่มา: พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ (2561)
3) วัดสันสลิต
วัดประจาหมู่บ้านของบ้านสันสลิด หมู่ 3 เป็นศูนย์รวมของจิตใจชาวบ้านและทากิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา มีพระอุโบสถที่สวยงามรวมถึงบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงเวลาทานาปลูกข้าว ซึ่ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สาคัญของวัดสันสลิด คือ พระพุทธรูปหินทรายโบราณวัตถุที่ขุดพบบริเวณกู่เก่าใน
เขตทุ่งนาของหมู่บ้าน ลักษณะของพระพุทธรูปเป็นงานศิลปะเอกลักษณ์ของสกุลช่างพะเยา และเก็บรักษา
พระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินทราย การค้นพบพระหินทรายโบราณ เล่าว่า เจ้าของที่นาชาวบ้านได้พบก้อนหิน
หินทรายขนาดใหญ่ จึงนามีดพร้ามาลับคมกับก้อนหินก้อนนี้ ต่อมามีความต้องการขุดหินทรายก้อนนี้ออกมา
เพื่อนาไปเป็นที่ลับมีด ปรากฏว่า เมื่อขุดดินลงไปพบว่า หินทรายก้อนนั้นเป็นฐานพระพุทธรูป ทาให้ลักษณะ
ฐานพระพุทธรู ป หิ น ทรายที่ ป ระดิ ษฐานในวัดสั นสลิ ด มีรอยของการลั บมี ดที่เห็ นได้อ ย่างชัด เจน ลั กษณะ
พระพุทธรูปหินทรายวัดสันสลิด ที่มีพระพักตร์คล้ายพระแก้วมรกต พระพุทธรู ปหินทรายที่ค้นพบอยู่ในสภาพ
ชารุด โดยองค์ที่เศียรหักได้รับการบูรณะซ่อมแซม โดยเป็นผลงานของอาจารย์ถวัล ดัชนีย์ ได้สร้างอนิสงค์สืบ
ศาสนาไว้เมื่อ พ.ศ. 2534
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ภาพที่ 3 พระพุทธรูปหินทรายโบราณ วัดสันสลิด
ที่มา: พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ (2561)
4) พระพุทธสถานวัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัยในอดีต บริเวณนี้เป็นกู่เก่า ชาวบ้านจึงช่วยกันขุด ปรากฏพบ แก้ว แหวน เงิน ทอง ของมีค่า
สมัยโบราณและพบพระทองคา นอกจากวัดโพธิ์ชัย ความสวยงามตามแบบวิถีของชาวบ้านเวียงเหนือแล้ว ไม่
ไกลจากวัดโพธิ์ชัย คือ พระโบราณบ้านป่ายางน้อย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของวัดโพธิ์ชัย ซึ่งขุดพบ
พระพุทธรูปโบราณ ถูกฝังดินเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 พระพุทธรูปโบราณพุทธสถานวัดโพธิ์ชัย ซึ่งมี
ขนาดตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 54 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปศิลปะบัวละ (อินเดีย) สมัยเชียงแสน เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่
มีอายุเก่าในช่วงยุคหริภุญไชย
5) วัดท่าบันไดแก้ว
วัดท่าบันไดแก้ว วัดของชุมชนที่ได้รับการบริจาคที่นาของนายดวงและนางอวน ซึ่งเป็นผู้มาบุกเบิก
พื้นที่ทากิน และเมื่อมีญาติพี่น้อง รวมถึงคนอพยพจากต่างถิ่นมาตั้งรกรากทามาหากิน ทาให้กลายเป็นชุมชน
เมื่อชาวบ้านต้องการให้มีวัดประจาหมู่บ้าน จึงยกที่หัวนาให้สร้างวัดประจาชุมชน ชาวบ้านมีความศรัทธาจึง
สร้างพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นที่เคารพบูชาของคนในหมู่บ้าน และนาเข็ม แผ่นทอง สิ่งของมีค่าต่าง ๆ มาบรรจุไว้
ในหัวใจพระเจ้า และเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” ให้เป็นที่เคารพสักการะของคนในหมู่บ้าน
6) วัดพนาลัยเกษม
วัดพนาลัยเกษม เดิมชื่อว่า วัดป่ากว่า วัดเดิมเป็นวัดร้างไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ภายในโบสถ์
ของวัดพนาลัยเกษม มีจิตรกรรมฝาผนังบอกเรื่องราวประเพณีของชาวเหนือ เช่น เดือนเกียง คือ ประเพณีทาน
ผ้ากฐิน เดือนยี่มีประเพณีตั้งธรรมมหาชาติ ประเพณีเกี่ยวข้าว เดือนสี่ ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีปอย
หลวง เดือนเจ็ด ประเพณีปีใหม่เมือง เดือนแปด ประเพณีแห่ลูกแก้ว เดือนเก้าประเพณีแข่งบอกไฟ เดือนสิบ
ประเพณีลงนา เดือนสิบเอ็ด ประเพณีเลี้ยงขันโตก เป็นต้น
ปัจจุบันวัดพนาลัยเกษมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูง อายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุมาทากิจกรรมร่วมกันทุก สัปดาห์
รวมถึงมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภายใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ มีคนที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย ทั้งด้านเกษตรกรรม หัตกรรม เป็นต้น
1.2) ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้
จากการศึกษาพบว่า ในเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะในการดารงชีวิต ทั้งด้านการเกษตร งานศิลปหัตถกรรม จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีองค์
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ความรู้ และมีกิจกรรมที่ทาร่วมกับชุมชน และเป็นที่ย อมรับจากคนในชุมชน ได้จัดทาทาเนียบผู้มีองค์ความรู้
ท้องถิ่น โดยแบ่งตามสาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 สาขา คือ
1) สาขาเกษตรกรรม คือ บุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาในด้านการเกษตร จานวน 14
คน
2) ด้านงานหัตถกรรม มีความเชี่ยวชาญในด้านงานไม้ งานประดิษฐ์ งานหัตกรรม จานวน 27 คน
3) ด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ไทย คือ บุคคลที่ความสามารถใช้องค์ความรู้ภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพซึ่งในภาคเหนือเรียกว่า “หมอเมือง” หรือ “หมอพื้นบ้าน” จานวน 19 คน
4) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน มีกลุ่มบุคคลรวมกลุ่มกัน เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มแปรรูปอาหาร
กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรข้าว กลุ่มจักสานไม้กวาด กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มทอผ้า เป็นต้น จานวน 15 กลุ่ม
5) ด้านงานศิลปกรรม เป็นบุคคลที่ความมีความเชี่ยวชาญในงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ จานวน 21 คน
2) แนวทางการจัดการแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวในชุมชนเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
จากการศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม พบว่า เทศบาลตาบลเวียงเหนือสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ตามรูปแบบขององค์การท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism
Organization: UNWTO ซึ่งกาหนดรูปแบบของการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม(Cultural Based Tourism)
ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์( Historical Tourism) การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและ
ประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) และ การท่องเที่ยววิถีชีวิตในชนบท(Rural tourism/Village
Tourism) ดังต่อไปนี้
2.1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism)
จากการสนทนากลุ่มและคืนข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่
แห่ งการท่องเที่ย ว และการเรี ย นรู้ จากงานวิ จัย ได้ นาเสนอสถานที่แหล่ งท่อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรมใน เชิ ง
ประวัติศาสตร์ จานวน 3 แหล่ง เนื่องจาก เป็นโบราณสถานที่สาคัญ และเป็นแหล่ง รวบรวมวัตถุโบราณและมี
คุณค่าแสดงถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ดังต่อไปนี้
1) พุทธสถานเวียงกือนา
พุทธสถานพระเจ้ากือนา แหล่งโบราณสถานที่สาคัญของตาบลเวียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงเหนือ ได้รับการบูรณะและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สาคัญ
ในการจัดกิจกรรมทางพุทธ เช่น วันมาฆบูชา กิจกรรมปีใหม่เมือง ประเพณีลอยกระทง ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน
ของทุกปี เป็นเทศกาลงานปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ตาบลเวียงเหนือได้จัดกิจกรรม สรงน้าหลวงพ่อใหญ่กือนา
ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจของชุมชนตาบลเวียงเหนือทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสรง
น้าหลวงพ่อใหญ่กือนา การแห่ขบวนนางงามทั้ง 12 หมู่บ้าน รวมถึงมีการประดับตกแต่งสถานที่ไปด้วยดอกไม้
และเครื่องสักการะต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชมชนในพื้นที่ที่มีเที่ยว และสักการะหลวงพ่อใหญ่กือนาเพื่อเป็นศิริ
มงคล
2) วัดพระโบราณเวียงเดิม
วัดพระโบราณเวียงเดิม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโบราณที่ขุดค้นพบเมื่อ พ.ศ 2515 จาก
วิเคราะห์อายุและรูปแบบศิลปะ อยู่ในช่วง พุทธศตวรรษที่ 19 ชาวบ้านร่วมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์ว่า หลวง
พ่อโบราณ จากหลักฐานมีการสันนิษฐานกันว่าเดิมน่าจะเป็นวัดหน้าด่านประตูเมืองโบราณที่สร้างสมัยพระ
เจ้ากือนา
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ภายในบริเวณ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง วัตถุโบราณ และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาว
ล้านนา จานวน 2 อาคารที่อยู่ภายในบริเวณวัด ได้แก่ อาคารที่ 1) ห้องจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒ นธรรมของชาว
ล้ า นนา และอาคารที่ 2) อาคารแหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ร วบรวมและจั ด แสดง
โบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่น จากของที่ขุดค้นพบในพื้นที่ตาบลเวียงเหนือ และการได้รับบริจาคจากชาวบ้านใน
พื้นที่ เช่น พระพุทธรูปโบราณ เศษกระเบื้องดินเผา มู่ยา เป็นต้น
3) วัดสันสลิด
วัดสันสลิด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินทราย ที่ขุดพบบริเวณทุ่งนาในตาบลเวียง
เหนือ ลักษณะของพระพุทธรูปเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพะเยา รวมถึง มีพระอุโบสถ และทิวทัศน์ที่สวยงาม
โดยเฉพาะช่วงเวลาปลูกข้าว
2.2) การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism)
ประเพณีที่มีความร่วมมือจัดขึ้นภายในหมู่บ้าน เป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่ผสมผสาน
ระหว่างชาวเหนือ และชาวอีสานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาทามาหากินอยู่ในพื้นที่ตาบลเวียงเหนือ ทาให้ตลอดปีมี
การจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงอัตลักษณ์ของชาวเหนือและชาวอีสานล้านนา ส่วนใหญ่
เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่น ซึ่งชาวบ้านในเขตเทศบาล
ตาบลเวียงเหนือได้จัดขึ้นเป็นประเพณีประจาปีของชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ใ น เ ดื อ น
เมษายน และประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)ในเดือนพฤศจิกายน จัดขึ้น ณ พุทธสถานหลวงพ่อใหญ่กือนา หมู่ 8
บ้านไตรแก้ว ประเพณีบุญบั้งไฟ สรงน้าพระพุทธรูปโบราณเวียงเดิม วัดพระโบราณเวียงเดิม หมู่ 2 บ้านเวียง
เดิม ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
2.3) การท่องเที่ยววิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism/Village Tourism)
รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ได้รับความรู้และศึกษางานที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งในเขต
เทศบาลตาบลเวียงเหนือ มีลักษณะและวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชุมชนและมีภูมิปัญญาที่ควรศึกษา
เรียนรู้ เช่น การทอผ้า การทาตุง งานหัตกรรม งานจักสาน รวมถึงงานจิตรกรรมในด้านต่าง ๆ ด้วย
3) แนวทางการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและการเรียนรู้
การส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวของเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนืออยู่ในระหว่างกาลัง
ดาเนินการพัฒนา จึงยังมีข้อจากัดของการเข้าถึงและยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมาก
นัก จึงมีแนวทางส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการทาให้แหล่งทรัพยากรที่สาคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
เนื่ อ งจากในพื้น ที่ยั งมี นั ก ท่อ งเที่ย วเข้า มาเป็ นจ านวนน้ อย และเป็ นช่ ว งของระยะเวลาของการ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทั้ ง นี้ ร วมไปถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวก เพราะเมื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งกว้ า งขวาง จะมี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ า มาเป็ น จ านวนมาก จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มของชุ ม ชนต่ อ การต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยว
2) การจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย เนื่ อ งจากมี ธ รรมชาติ
วัฒ นธรรม ที่โ ดดเด่น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ซึ่ง สามารถจัด ท าเส้ น ทางท่ องเที่ย วในชุ มชนโดยเชื่อ มโยงกับ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตาบลเวียง
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เหนือ สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่มีลักษณะของการท่องเที่ยว
ชมแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ
3) การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ เพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญสาหรับการท่องเที่ยว ซึ่ง
จากการจัดทาฐานข้อมูลทางฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์เพื่อให้สามารถสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมได้แล้ว ควรนาเสนอข้อมูลต่อองค์กรที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัทหรือองค์กรทางานบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดทาให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดเชียงราย

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนวทางการจัดการแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่
แห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชนเขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มี
วิธีการศึกษา คือ การสารวจ สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเขตเทศบาลเวียงเหนือ
มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่น
และชาวอีสานล้านนา สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมได้ โบราณสถานที่เป็นแหล่ง
สาคัญทางประวัติศาสตร์ คือ พุทธสถานเวียงกือนา วัดพระโบราณเวียงเดิม และวัดสันสลิด การท่องเที่ยวชม
งานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ ปาริชาต ชิตนุกูล (2550) ที่ศึกษาคุณค่าทุนทาง
วัฒนธรรมในชุมชนพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อศึกษารูปแบบของแหล่งชุมชนทางวัฒนธรรม สถานะ ศักยภาพ คุณค่า
ทุ น ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนพื้ น ที่ ฝั่ ง ธนบุ รี ร วมถึ ง การน าทุ น ชุ ม ชนทางวั ฒ นธรรมมาใช้ ป ระโยชน์ อั น
ประกอบด้ว ย ชุมชนกุฎีจี น ชุมชนมัส ยิดต้นสน ชุมชนชาวสวนบางระมาด และชุมชนมอญบางกระดี่ ผล
การศึกษาพบว่า ชุมชนพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีรูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชน
ซึ่งรูปแบบทุนทางวัฒนธรรมที่พบ คือ ศาสนสถาน สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี ภูมิปัญญา ส่วน
คุณค่าทุนทางวัฒนธรรมที่พบคือ คุณค่าทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและการศึกษา
และทางเศรษฐกิจ โดยมีศักยภาพในการลงทุน ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติอัน จะเกิดการนาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒ นาพื้นที่อย่างเหมาะสม และ
ระดับชาติอันจะเกิดการนาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม ซึ่งวิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551) ได้
ศึกษาเพื่อเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านทรัพยากรท่องเที่ย วทางวัฒธรรม
และประวัติศาสตร์ และได้เสนอเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 5 เส้นทาง โดยเน้นการท่องเที่ยวทางด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ 1) เส้นทางยลงานศิลป์ถิ่นช่างเมืองเพชร 2) เส้น เส้นทางเยี่ยมเยือนวัด
วัง สถาปัตยกรรม และโบราณสถาน 3) เส้นทางเลาะเลี้ยวเที่ยวธรรมชาติแวะชมหาดเจ้าสาราญ 4) เส้นทาง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพชร 5) เส้นทางเที่ยวชมวิถีชีวิต กิจกรรม ย่านของฝากเมืองเพชร และได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ การจัดการ กิจกรรมและ
กระบวนการเรี ย นรู้ และการมีส่ ว นร่ ว มของชุ มชนและและข้ อ เสนอแนะของการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บการ
ศึกษาวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ของชุมพล รอดแจ่ม
(2556) ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชนถึงความพร้อมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในระยะยาวเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้
เกิดการท่ องเที่ย วแบบยั่ งยื น หน่ ว ยงานราชการระดับท้ องถิ่ นหรือ ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องควรมี การจัดท าแผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และในด้านการพัฒนาทาง
กายภาพควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางการเดินทางและสาธารณูปโภคในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนัก
เดินทาง ซึ่งการส่งเสริมให้เขตเทศบาลตาบลเวียงเหนือเป็นพื้นทีแ่ ห่งการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ นั้น ควรสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับคนในชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในความเป็นเจ้าของของทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลของงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์ในระดับชุมชน โดย
เทศบาลตาบลเวียงเหนือสามารถนาผลจากการวิจัยนามาพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ
วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตาบลเวียงเหนือ โดยเน้นการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
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