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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น: บ้านสบลืน 2) จาแนกภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่าน
กิ จ กรรมแบบมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนคนล าปางในการอนุ รั กษ์ และสื บสานวั ฒ นธรรมที่ มี เอกลั กษณ์
เฉพาะถิ่น: บ้านสบลืน และ 3) เชื่อมโยงรูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางเพื่อ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผ่านวิถีการท่ องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: บ้านสบลืน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน จานวน 35 คน
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ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ข้อมูลที่นามาศึกษาครั้งนี้ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
ผลการวิจัย พบว่า 1) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสบลืน ประกอบด้วย วัด โบราณสถาน
ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น รวมทั้งงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของท้องถิ่น สิ่ งปลูก
สร้างผังเมือง รวมทั้งซากปรักหักพัง 2) ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนบ้านสบลืน เป็นสิ่งที่ชาวบ้านใน
ชุมชนได้คิดแล้วนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน การแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างขวัญและกาลังใจใน
การดาเนินชีวิต จนสะสมเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านในชุมชน 3) ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน
บ้านสบลืน สามารถจาแนกได้ดังนี้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะ ภูมิปัญญางานหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพร ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิปัญญาด้านนาฏศิลป์ ดนตรี การ
แสดงพื้นบ้าน และภูมิปัญญาด้านพิธีกรรม 4) รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านของคนในชุมชนบ้านสบลืนเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้ า งสรรค์ ประกอบด้ ว ย รู ป แบบกิ จ กรรมพื้ น บ้ า นที่ มี พื้ น ฐานมาจากวิ ถี ชี วิ ต
ประเพณี ความเชื่อ และรูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านที่มีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญา
คาสาคัญ: กิจกรรมพื้นบ้าน แบบมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Abstract
The purposes of this study were; 1) to analyze traditional wisdom of Lampang
community participation for conservation and inheritance the local identity culture: Ban
Sop-Luen, 2) to classify traditional wisdom through the integration of participatory
activities of Lampang community for conservation and inheritance the local identity
culture: Ban Sop-Luen, and 3) to link the traditional activity participation model of
Lampang community for conservation and inheritance the local identity through creative
tourism: Ban Sop-Luen. The sampling group consisted of 3 5 local wisdom scholars,
seniors and community representatives using a purposive sampling method. The data
obtained from observation, in-depth interviews and focus group discussions using
participatory action research.
The results revealed that; 1) the cultural attractions in Ban Sop-Luen consist of ancient
temples, historic site with historical traces remain visible, ancient architecture of local
buildings, urban structures and ruins. 2) the local wisdom of the villager in Ban Sop-Luen
is the discovery of each and applied in daily life. Solving problems and creating morale
until crystallized the knowledge in the community. 3) The local wisdom of the villager in
Ban Sop-Luen classify as: art wisdom, handicraft wisdom, herbal wisdom, folk medicine
wisdom, food wisdom, wisdom of Thai classical dance music and folk performances, and
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ritual wisdom. 4) The traditional activity model of villager in Ban Sop-Luen for creative
tourism, consisting of the traditional activity model base on the way of life, traditions,
beliefs, and the traditional activity model base on wisdom.
Keywords: traditional activity, participation, creative tourism
บทนา
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบและลักษณะของการท่องเที่ยวนี้
เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ร่วมกัน
ก่อให้เกิดความจดจา-ประทับใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ของการท่องเที่ยว ที่สอดรับกับรสนิยมของนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่ต้องการ “มองดู” สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตน แต่มีความประสงค์ที่
จะ “ลงมือทา” เพื่อเรียนรู้ ทาความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง พร้อม
กับพัฒนาศักยภาพของตนผ่านการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว และเพื่อที่จะ
ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ภายหลังกลับไปดาเนินชีวิตปกติหลังการพักผ่อน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ
คณะ, 2556)
บ้านสบลืน มีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาหาความรู้ และมา พักผ่อนหย่อนใจ
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ มี ภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่หลากหลาย (ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง, 2560) แต่ไม่ได้นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
หรือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จังหวัดลาปางมีอยู่ ซึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะใช้มากเท่าไหร่ก็ไม่ หมดไปเหมือนทรัพยากรอื่น ๆ แต่กลับเป็นผลดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์
และสืบสานวิถีชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เหล่านี้ โดยผ่านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่พัฒนาต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(Wurzburger, 2010) มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการมอบโอกาสให้กับนักท่องเที่ยว
ในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตนผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
จริงที่เกี่ยวเนื่ องกับวิถีชีวิต ศิลปหั ตถกรรม อาหาร การแสดงและงานสร้างสรรค์ที่ต่างเป็นส่ วนหนึ่ ง
ของอัตลักษณ์วิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่เป้าหมาย
ที่ได้ท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูง พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
แห่งวิถีชีวิตชาวล้านนา มุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการสร้างคุณค่า (Value Creation)
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้ข้อมูลเพื่อยกนาเสนอรูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นรูปธรรม
ผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางในการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น: บ้านสบลืน
2. เพื่อจ าแนกภูมิปัญ ญาพื้นบ้านผ่ านกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น: บ้านสบลืน
3. เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางเพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผ่านวิถีการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์: บ้านสบลืน
การทบทวนวรรณกรรม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสม และถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานจังหวัดลาปาง, 2558) ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี งาน
สถาปั ตยกรรมดั้งเดิม ศิลปะ หั ตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น รูปแกะสลัก ศาสนารวมถึง
พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ ภาษา วรรณกรรม วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย อาหาร ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะ
ท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่ชาวบ้านคิดแล้วนามาใช้ในการแก้ปัญหาการดาเนินวิถีชีวิต
เป็ น องค์ ค วามรู้ ทั้ งหมดของชาวบ้ าน (สามารถ จั น ทร์สู รย์ , 2536) ที่ เกิด จากประสบการณ์ ผ่ าน
กระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ (กรมวิชาการ, 2538) ซึ่ง
กระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอด สั่ง
สอน และปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงให้เข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย (รัตนะ
บั วสนธ์, 2535) มีการบู รณการสู งทั้ง ในเรื่องของกาย จิตใจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และเชื่อมโยงไปสู่
นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง (ประเวศ วะสี, 2536) ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสุขของชุมชน และปัจเจก
บุคคลที่ถือเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตที่สืบทอดต่อกันมา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 คติ ความคิด ความเชื่อ
และหลั กการพื้ น ฐานขององค์แห่ งความรู้ คือ ความคิดความเชื่ อที่ จะนามาสู่ การพั ฒ นาชีวิตและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม กลุ่มที่ 2 ศิลปะ วัฒ นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตัวชี้ลักษณะที่
สาคัญ ของการแสดงออกถึงความเจริญ งอกงาม ความเป็นระเบียบของท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเฉพาะกลุ่ม กลุ่มที่ 3 การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น คือ การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น หลัก รวมถึงอาชีพอื่น อาทิเช่น การแกะสลักไม้ การทาเครื่องเงิน
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เครื่องเขิน และกลุ่มที่ 4 การผสมผสานวิถีเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การนาความรู้และหลักการที่
เคยปฏิบัติกันมานามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม (อังกูล สมคะเนย์, 2535)
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หมายถึง สิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ
(เกษม กุณาศรี และคณะ, 2560) เช่น ลักษณะเด่นของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ชนชาติ เป็นต้น ที่
สามารถพั ฒนาคลี่ คลายไปตามเงื่อนไขแห่ งภาวะปัจจัยแต่ละช่วงสถานการณ์ (พรพิมล ศักดา และ
วรารัตน์ วัฒนชโนบล, 2558)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมของสถานที่ที่ไปเยือน โดยเปิดโอกาสให้
นั กท่ องเที่ ย วมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม และการเรี ยนรู้ จากสถานที่ ที่ ไปเยื อน (Jelincic, 2009) โดยมี
เป้าหมายให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและผูกพันกับสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนอย่างลึกซึ้ง เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง (McNulty, 2009) มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญคือ
สถานที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์ และกระบวนการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ (Richards and Wilson,
2006)
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วม
ในกิจกรรมทุกประการตามกาลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน (ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์, 2550) ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม (เมตต์ เมตต์การุณจิต, 2553) ทั้งนี้การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ
(สัญญา เคณาภูมิ, 2551) และต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ (ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์,
2551) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ มิติการมีส่วนร่วม
การตัดสินใจว่าควรทาอะไร และทาอย่างไร มิติการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติ
ตามที่ได้ตัดสินใจ มิติการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และมิติการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ (Cohen and Uphoff, 1981)
กรอบกระบวนทัศน์การวิจัยจากการศึกษา และทบทวนองค์ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
กิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมผ่านวิถีการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: บ้านสบลืน เป็นไปตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบกระบวนทัศน์การวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านสบลืน จานวน 593 คน (องค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องเคาะ, 2562)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนบ้านสบลืน
จานวน 35 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 5 คน ผู้สูงอายุ จานวน 15 คน และคนใน
ชุมชน จานวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
ขั้ น ตอนการด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research: PAR) (Crane and O’Regan, 2010) ประกอบด้วย
1. การสังเกต ผู้วิจัยศึกษาบริบท และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน จากเอกสารและลงพื้นที่
สารวจ โดยการสังเกตวิถีชีวิต และสถานที่ต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมในชุมชน
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2. การสะท้อนคิด
2.1 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากเอกสารและจากการสังเกตมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เพื่อสัมภาษณ์ เชิงลึก
ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน และผู้สูงอายุของชุมชน จานวน 20 คน
2.2 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ สรุปประเด็นในมุมมองต่าง ๆ และการ
ตีความที่ต่างกัน
2.3 ผู้วิจัยทาการสนทนากลุ่มกับตัวแทนผู้สูงอายุของชุมชน จานวน 15 คน มีการระดม
สมองโดยการพู ด คุ ย กั น ร่ ว มแลกเปลี่ ย นกั น อย่ างลึ ก ซึ้ ง รวมถึงการเปรีย บเที ยบสิ่ งที่ ได้ จากการ
สั งเกตเห็ น กั บ สิ่ งที่ ป รากฏจากการสั ม ภาษณ์ และการน าข้ อ มู ล มาร้ อ ยต่ อ กั น ให้ เป็ น ระบบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
2.4 นาผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 มาร่วมสนทนากลุ่มกับตัวแทน
ชุมชน จานวน 15 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับสิ่งที่ค้นพบต่าง ๆ จากการสนทนากลุ่มตัวแทน
ผู้สูงอายุของชุมชน เพื่อจาแนกภูมิปัญญาของชุมชน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
3. การวางแผน ผู้วิจัยทาการสนทนากลุ่มกับกับปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุ และคนใน
ชุ ม ชน จ านวน 35 คน เพื่ อ ร่ ว มกั น วางแผนกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วจากกิ จ กรรมพื้ น บ้ า นที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของชุมชนบ้านสบลืน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3
4. การลงมือปฏิบั ติ คนในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวการทาตามแผนที่วางไว้
โดยมีการสื่อสารกับ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะในการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้วิจัย
ติดตามกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเก็บข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว
ของชุดแผนงานวิจัย
5. การแลกเปลี่ย น ผู้วิจั ยทาการรวบรวมข้อมูล จากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่ อคืนข้อมูล
ให้ กับชุมชน โดยนาสิ่ งที่ยังมีคาตอบไม่แน่นอนมาแลกเปลี่ยนในกลุ่ม รวมทั้งเชิญชวนคนในชุมชน
สบลืนให้สะท้อนความคิด เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่ ใช้ห ลากหลายวิธีการประกอบกัน ทั้ งการสั งเกต
(Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ก่อนนาไปใช้สัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่ ม (Focus Group Discussion) เมื อ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง หมดแล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งทา
การตรวจสอบจากข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ แหล่งปฐมภูมิหรือแหล่งบุคคล แหล่งทุติยภูมิหรือ
แหล่งเอกสาร และทาการตรวจสอบโดยการสอบทานข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลทุกระยะ โดยใช้
การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ช่วยในการจัดเก็บประเด็นต่าง ๆ และได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ที่
ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม โดยน าข้ อ มู ล มาแยกแยะเนื้ อ หาเป็ น กลุ่ ม ข้ อ มู ล ตาม
โครงสร้างที่ได้กาหนดไว้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และขอบเขตที่ศึกษา จากนั้นประมวลข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ประกอบใน
การตีความ สังเคราะห์เป็นภาพรวมแล้วนามาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และสรุปอย่างเป็นระบบ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: บ้านสบลืน
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนผู้สูงอายุของชุมชน จานวน 20 คน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 14 คน มีอายุระหว่าง 63-89 ปี มี
อาชีพเป็นเกษตรกร
ผลจากการสั มภาษณ์ สามารถน ามาสรุปได้ ดั งนี้ แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรมบ้ านสบลื น
ประกอบด้ ว ย วั ด โบราณสถานที่ มี ร่ อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ยั ง ปรากฏให้ เห็ น รวมทั้ ง งาน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของท้องถิ่น สิ่งปลูกสร้างผังเมือง รวมทั้งซากปรักหักพัง ได้แก่
กู่หลวงพ่อหมื่น เป็นกู่ที่สร้างเสร็จภายใน 1 เดือน โดยใช้กาลังแรงงานเยาวชนของบ้าน
สบลืน ภายในกู่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุ อัฐิหลวงพ่อหมื่น หลวงพ่อมี หลวงพ่อตา เส้นเกศา
หลวงพ่ออินทร์ พระพุทธรูป ถ้วยจานตราไก่ ถาดทอง โถชาที่ใช้สมัยหลวงพ่อหมื่น
วัดสบลื น สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2421 โดยชาวบ้านวังกว๋าง อาเภอแจ้ห่ มได้อพยพมาอยู่
บริเวณแม่น้าแม่ลืนมาบรรจบกับแม่น้าสง จึงตั้งชื่อวัดและหมู่บ้านว่า “สบลืน”
พิพิธภัณฑ์หอคา เป็นพระตาหนักจาลองที่ประทับ และว่าราชการของราชสานักเจ้าฟ้า
ล้านนาในอดีต สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2546 สร้างถวายแด่เจ้าพ่อหอคาดวงทิพ ย์ กษัตริย์องค์ที่ 3 ครอง
เมืองล าปางในสมัย ปี พ.ศ.2337–2368 และเพื่ อถวายเป็ น พระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้ านครล าปางทุ ก
พระองค์ ปัจจุบันใช้แสดงโบราณคดีวัตถุ
รอยพระพุทธบาท ไม่ สามารถระบุ ได้ว่าอยู่ในยุคสมัยใด เป็นรอยพระพุ ทธบาทเบื้องซ้าย
ประดิษฐานอยู่บนหินสีชมพูลึกลงไปในหิน 1 ฟุต กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร ที่ส้นพระพุทธบาท
แต่ชารุดจากการทุบนาเศษหินไปสร้างเป็นของขลัง
ตานานอารยธรรมรอยแกะสลักหิน บริเวณทางทิศเหนือของรอยพระพุทธบาท พบรอย
แกะสลักหิน จานวน 70 ภาพตามแนวยากของหน้าผา อายุประมาณ 4,000–2,000 ปีที่แล้ว
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พระพุทธรังสี บริเวณทางทิศใต้ประมาณ 800 เมตรจากรอยพระพุทธบาท ประดิษฐาน
พระพุ ท ธรั งสี เพื่อกราบไหว้สั กการะ บริเวณนี้ ช าวบ้ านเรียกว่า “ม่ อนจิบ อกไฟ” เป็น จุดชมวิว ที่
มองเห็นพื้นที่ของอาเภอวังเหนือจากบนยอดเขา
ศาลเจ้าพ่อหอคา ศาลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านสบลืน ทุกปีในช่วงเดือน 7 แรม
13 ค่า จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงด้วยหมูที่เลี้ยง 3 ปี และไก่ที่เลี้ยง 3 ปี และในตอนเย็นบวงสรวง
ด้วยข้าว และน้าอ้อย

ภาพที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 “วิเคราะห์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนคนลาปางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น: บ้านสบลืน”
ผู้วิจัยทาการสนทนากลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุของชุมชน จานวน 15 คน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้
ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 11 คน มีอายุระหว่าง 63-72 ปี อาชีพเป็นเกษตรกร
ผลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนสบลืน เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชน
ได้คิด แล้วนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน การแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ดาเนิ นชี วิตจนสั่ งสมเป็ นองค์ความรู้ทั้ งหมดของชาวบ้ านในชุ มชน ประกอบด้ วย ภู มิ ปั ญญาพื้ น บ้ าน
เกี่ยวกับ การจักสานจากไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า โคมไฟ จานรองแก้ว การถักโครเชท์ เช่น เสื้อ กระเป๋า
หมวก จานรองแก้ว ผ้าปูโต๊ะ การเย็บผ้าด้วยมือ เช่น กระเป๋า ย่าม ยาสมุนไพร เช่น ยานวด ชาสมุนไพร
ยาอบ การเล่นดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงสะลอ ซอ ซึง ช่างซอ พิธีกรรม เช่น การฮ้องขวัญ การสืบชะตา
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หมอพื้นบ้าน เช่น หมอเป่า หมอแหก งานใบตอง เช่น การทาบายศรี การฟ้อน เช่น แห่ขัวตาน สิไข่
มดแดง อาหาร เช่น การท าข้าวแคบ การท าไข่เค็มพอกดิน จอมปลวก และการเขียนอักษรเมือ ง
โบราณ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 “การจาแนกภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านกิจกรรม
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น: บ้าน
สบลืน”
ผู้วิจัยทาการสนทนากลุ่มกับตัวแทนคนในชุมชน จานวน 15 คน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้
ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 9 คน มีอายุระหว่าง 33-51 ปี อาชีพเป็นค้าขาย
ผลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนสบลืนสามารถจาแนกภูมิปัญญา
พื้นบ้านในแต่ละประเด็น ประกอบด้วย ภูมิปัญญาด้านศิลปะ (ปรากฏในรูปของโบราณสถาน) ได้แก่
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนที่พิพิธภัณฑ์หอคา การศึกษาตานานอารยธรรมรอยแกะสลัก
หิ น การเรียนรู้และเขียนอักษรเมืองโบราณ พิธีสรงน้ ารอยพระพุ ทธบาท การบวงสรวงเจ้าพ่ อหอคา
ภูมิปัญญางานหัตถกรรม ได้แก่ การจักสานจากไม้ไผ่ การเย็บผ้าด้วยมือ งานใบตอง ภูมิปัญญาด้านยา
สมุ น ไพร ได้ แก่ ยาสมุ น ไพร ชาสมุ นไพร ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ พื้ นบ้ าน ได้ แก่ หมอเป่ า หมอแหก
ภู มิ ปั ญ ญาด้ านอาหาร ได้ แ ก่ การท าข้ า วแคบ การท าไข่ เค็ ม พอกดิ น จอมปลวก ภู มิ ปั ญ ญาด้ า น
นาฏศิลป์ ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ การเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน สะลอ ซอ ซึง ช่างซอ การ
ฟ้อนแห่ขัวตาน สิไข่มดแดง ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรม ได้แก่ พิธีฮ้องขวัญ การสืบชะตา
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผ่านวิถีการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: บ้านสบลืน”
ผู้ วิจั ย ท าการสนทนากลุ่ ม กับปราชญ์ ช าวบ้ าน ตัว แทนผู้ สู งอายุ และตัว แทนคนในชุมชน
จานวน 35 คน ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง จานวน 23 คน มีอายุ
ระหว่าง 33-89 ปี อาชีพเป็นค้าขาย และเกษตรกร
ผลจากการสนทนากลุ่ ม พบว่า การเชื่อมโยงรูปแบบกิจกรรมพื้นบ้ านแบบมีส่ว นร่ว มของ
ชุมชนคนลาปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผ่ านวิถีการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์: บ้านสบลืน มีรายละเอียดดังนี้
1. กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน ได้ แ ก่ กู่ ห ลวงพ่ อ หมื่ น วั ด สบลื น
พิพิธภัณฑ์หอคา รอยพระพุทธบาท ตานานอารยธรรมรอยแกะสลักหิน พระพุทธรังสี และศาลเจ้าพ่อ
หอคา โดยตัวแทนของชุมชนได้ เลือกผู้สูงอายุเป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เรียกว่า “พ่ออุ้ยนักสื่อความหมาย” มีหน้าที่ในการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชน ประวัติความเป็นมาของวัด โบราณสถานที่สาคัญของชุมชน
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2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต และประเพณีของชุมชน ตัวแทนของชุมชนได้ร่วมกันกาหนด
“ปฏิทินประเพณี 12 เดือนบ้านสบลืน ” โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว และร่วม
กิจกรรมกับชุมชนได้ทั้ง 12 เดือน ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันสงกรานต์ หรือวันปี๋ใหม่เมือง ถือเป็นเดือน
แรกของปี ซึ่งชาวเหนือเรียกว่า “เดือน 7 เหนือ” กิจกรรมในแต่ละเดือน ประกอบด้วย
เดือนเจ็ด (เดือนเมษายน) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประเพณีดาหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เลี้ยงผีปู่ย่า วันที่ 20
เมษายนของทุกปีจะมีประเพณีสรงน้าพระ การบวงสรวงเจ้าพ่อหอคา จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ส่วนการ
ประกอบพิธีบวงสรวง คือ หมูที่เลี้ยง 3 ปี และไก่ที่เลี้ยง 3 ปี ในตอนเย็นบวงสรวงข้าว น้าอ้อย
เดือนแปด (เดือนพฤษภาคม) ประเพณีวิสาขบูชา ไหว้พระธาตุ
เดือนเก้า (เดือนมิถุนายน) ประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท
เดือนสิบ (เดือนกรกฎาคม) ประเพณีเข้าพรรษา รักษาศีลเป็นเวลา 3 เดือน ทุกวันพระจะมี
การทาวัดเย็น และใส่บาตร
เดือนสิบเอ็ด (เดือนสิงหาคม) ประเพณีตานข้าว
เดือนสิบสองเหนือ (เดือนกันยายน) ตานก๋วยสลากหรือสลากภัตจาคะข้าว การทาทานเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลแด่คนตาย ถือว่ายมบาลปล่อยออกมารับทาน
เดือนเกี๋ยงเหนือ โบราณว่าเดือนเจียง (เดือนตุลาคม) มีประเพณีออกพรรษา ใส่บาตรดอกไม้
ที่รอยพระพุทธบาท ตานก๋วยสลาก ทอดกฐิน
เดือนยี่เหนือ (เดือนพฤศจิกายน) ทอดกฐินถึงวัน 15 ค่า ประเพณี ยี่เป็ง (ลอยกระทง) จุด
ประทีป ทอดผ้าป่า ตั้งธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาติ
เดือนอ้าย (เดือนธันวาคม) มีประเพณีเทศน์มหาชาติ การฮ้องขวัญข้าว
เดือนสี่ (เดือนมกราคม) ในเดือนนี้การเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ จะมีการทาบุญเรียกว่า “ทาน
ข้าวจี่ข้าวหลาม” ประเพณีทานข้าวใหม่ ทานหลัวพระเจ้า
เดือนห้า (เดือนกุมภาพันธ์) วันมาฆบูชา ตั้งชานหลวง
เดือนหก (เดือนมีนาคม) ประเพณีทาบุญปอยน้อย บวชเณร
3. กิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้จากครู
ภูมิปัญญาแต่ละท่าน ประกอบด้วย พ่อบุญส่ง ใจดี ครูภูมิปัญญาด้านจักสาน พ่อเสน เครือวงค์น้อย
ครูภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมการเรียกขวัญ แม่แหว้น อะโนทัย และแม่หวน กันทะวงค์ ครูภูมิ ปัญญา
ด้านการขับซอ พ่อสุทิน มีแก้ว ครูภูมิปัญญาด้านการเล่นดนตรีพื้นเมือง พ่อหลวงดวง แต้มเก่ง ครูภูมิ
ปัญญาด้านการทาเครื่องดนตรีพื้นเมือง พ่อดวงคา ปินใจกุล ครูภูมิปัญญาด้านสมุนไพร พ่อเหนี่ยม
เจริญรุ่งรวี ครูภูมิปัญญาด้านหมอพื้นบ้าน พ่อสมบูรณ์ ซองเงิน ครูภูมิปั ญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา แม่
สมศรี ใจคาลือ และแม่เรือนคา เจริญรุ่งรวี ครูภูมิปัญ ญาด้านการทาบายศรี พ่อมี แต้มเก่ง ครูภูมิ
ปัญญาด้านการเขียนอักษรตัวเมือง แม่พุทธศร วางโต ครูภูมิปัญญาด้านการทาข้าวแคบ นอกจาก
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นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้จากครูภูมิปัญญาแต่ละท่านแล้ว นักท่องเที่ยวจะลงมือทากิจกรรม เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วม รวมถึงเกิดความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมที่ทาร่วมกับชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ เรียกว่า
“ฐานการเรียนรู้” ประกอบด้วย
การสานกระด้งขนาดเล็ก เป็นภูมิปัญญาด้านการจักสานจากไม้ไผ่ และในการสานกระด้งนั้น
จะสานจากส่วนกลางให้เรียบร้อยก่อน แล้วจากนั้นจะทาการตัดขอบและดัดให้โค้งเป็นวงกลม
การท าขิ งสามรส พื้ น ที่ ข องชุ ม ชนบ้ า นสบลื น มี ขิ งจ านวนมาก และยั งเป็ น สมุ น ไพรที่ มี
สรรพคุณทางยา ใช้ขิงอ่อนมาดองให้มีรสชาติอร่อย โดยไม่ใส่สารกันบูด นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้
สรรพคุณของขิง และทดลองทาขิง 3 รส เริ่มตั้งแต่การไปขุดเหง้าขิง
การทากระบกอบเกลือ กระบก หรือ มะมื่น ในภาษาเหนือ เป็นผลไม้ที่มาจากป่า มีสรรพคุณ
ทางยา นักท่องเที่ยวจะได้ไปเก็บกระบกด้านหลังของหมู่บ้าน และนามาอบเกลือ
การท าข้ าวแคบ ข้ า วแคบเป็ น ขนมพื้ น บ้ านที่ ท าจากข้ า ว เพื่ อ ใช้ ต้ อ นรั บ แขกที่ ม าเยื อน
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีการทา และทดลองทาข้าวแคบตั้งแต่การโม่ข้าว
ชาสมุนไพร คนในชุมชนบ้านสบลืนใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพตั้งแต่อดีต สมุนไพรที่ปลูกตามริมรั้ว
บ้ านมาทาเป็ น ชาสมุน ไพร เช่น ใบย่านาง ใบเชียงคาน ใบมะขามเครือ นักท่ องเที่ยวจะได้เรียนรู้
สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด ได้ทดลองทาและดื่มชาสมุนไพร
ไข่เค็มดินจอมปลวก เป็นการถนอมอาหารแบบธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี วิธีนี้เป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ นักท่องเที่ยวจะได้ทดลองทาไข่เค็มดินจอมปลวก
การเขียนอักษรโบราณล้านนา (ตั๋วเมือง) ในอดีตวิถีชีวิตพื้นบ้าน ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่ อ พิ ธีกรรม หลั กค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนา ประวัติศ าสตร์ความเป็ น มาของ
บ้านเมือง กฎหมาย วรรณกรรมพื้นบ้าน ตารายาสมุนไพร การรักษาโรค โหราศาสตร์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
ได้ถูกบั นทึกไว้ลงบนใบลาน พับสา ข่อย ศิล าจารึก ฝาผนังภาพโบราณที่ต่าง ๆ เป็นภาษาล้านนา
ปัจจุบันการเรียนตั๋วเมือง พระ เณร ในวัดเท่านั้นที่เรียน นักท่องเที่ยวจะได้หัดเขียนตั๋วเมือง
การฮ้องขวัญ คาฮ้องขวัญจะเป็นสานวนโวหารแบบโบราณที่เกจิอาจารย์แต่งไว้อย่างคล้องจอง
และมีท่วงทานองการอ่านอย่างน่าฟัง เพื่อให้คนที่ได้รับการฮ้องขวัญเกิดกาลังใจ เชื่อว่าขวัญทั้ง 32 ขวัญ
นั้นอยู่ในตัวบุคคลที่ไหนบ้าง และหากขวัญแห่งใดหายไปก็ขอให้กลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัว ผู้ฮ้องขวัญ
จะผูกมือให้ “มัดมือซ้ายขวัญมา มัดมือขวาขวัญอยู่” ขอให้ขวัญจงกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวขอให้มีอายุ
มั่นยืนยาวตลอดไป
วงสะล้อ ซอ ซึง และการขับซอ การขับซอจะมีวงสะล้อ ซอ ซึง มาบรรเลงเพลง สลับกับการ
ฟ้อนในชุดต่าง ๆ เช่น ฟ้อนเล็บ ระบาชาวเขา และการแสดงวิถีชีวิตการสิไข่มดแดง
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านสบลืน ตัวแทนของคนในชุมชนได้ร่วมกัน
กาหนดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
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วันแรก: ช่วงเช้า กิจกรรมแรกเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงบ้านสบลืนเดินไปศาลเจ้าพ่อหอคา เพื่อไหว้
บอกกล่าวท่าน จากนั้ นเดินขึ้นดอยพระบาท เพื่อขอพรจากพระพุทธรังสี สั กการะรอยพระพุทธบาท
ชมภาพสลักหินตามแนวยาวหน้าผา และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอคา ตลอดกิจกรรมช่วงเช้าบรรยาย
โดย “พ่ออุ้ยนักสื่อความหมาย” ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น ฝีมือการทาอาหารของ
กลุ่มแม่บ้าน ช่วงบ่าย กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1-3 ประกอบด้วย สานจานรองแก้วจากไม้ไผ่ พร้อม
รับเป็นของที่ระลึก การทาข้าวแคบ ทาไปด้วยทานไปด้วย และการทาไข่เค็มจากดินจอมปลวก นาไป
ฝากคนทางบ้าน ช่วงเย็น เข้าพักโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านสบลืน นักท่องเที่ยวจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็น
ชุดล้านนา และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ช่วงค่า พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา รับประทานอาหารเย็นท้องถิ่น
ชมการแสดง และฟังการบรรเลงสะล้อ ซอ ซึง
วันที่สอง: ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าท้องถิ่น จากนั้นนักท่องเที่ยวจะสนทนาธรรมกับ
ท่านเจ้าอาวาสวัดสบลืน ชมวัดสบลืน พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของวัด และฐานการเรียนรู้ การ
ฝึกเขียนตัวเมืองที่วัดสบลืน จากนั้นนักท่องเที่ยวอุดหนุนสินค้าที่ระลึกของบ้านสบลืนก่อนกลับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อตามปฏิทินประเพณี 12 เดือน โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้
แก่นักท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวคิดของ McNulty (2009) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้า งสรรค์
เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการด าเนิ น การ โดยที่ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้ชุมชนสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของตนเอง
และทาให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชนอันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง
และสอดคล้องกับงานวิจัยขอ กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย (2561) ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ชุมชนท่ามะโอ
มีศักยภาพของพื้น ที่ ในการส่ งเสริม แหล่ งท่องเที่ย ว มีแหล่ งท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมที่ เก่าแก่ เป็ น
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากชุมชนอื่น อีกทั้งยังมีโบราณสถานให้เรียนรู้ เช่น บ้านเสานัก
บ้ านหลุ ย ส์ วัดประตูป่ อง มี ป ระเพณี และวิถีชีวิต ที่สื บ ทอดกันมาแต่โบราณ เช่น การฟ้ อนผี ปู่ ย่า
ประเพณีตานข้าวซอมต่อ ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีตานเปรตพลี ชุมชนสามารถนาทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เหล่านี้มาร่วมกันคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และสัมผัสกับวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนท่ามะโอมากกว่าการไปแค่เยี่ยมชม
การเชื่อมโยงรูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลาปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต และประเพณีของชุมชน และกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา และได้ลงมือทา
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กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงเกิดความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมที่ทา
ร่วมกับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Jelincic (2009) ได้กล่ าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็น การท่องเที่ยวที่พัฒ นาขึ้นมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ทั ก ษะด้ า นต่ า ง ๆ ทางด้ า นวั ฒ นธรรมของสถานที่ หรื อ ประเทศที่ ไ ปเยื อ นในช่ ว งวั น หยุ ด แต่
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะสามารถพัฒ นาศักยภาพเชิ งสร้างสรรค์ของตนเอง และอยู่ใกล้ชิดกับ
ชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในแหล่งท่องเที่ยวนั้นและ
เรียนรู้ประสบการณ์ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นมากกว่าเพียงไปเยี่ยมชม
และสอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ คัช พล จั่น เพชร และ พิ ทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) ที่พ บว่า มรดกภู มิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นลักษณะจีนโบราณ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน
สถาปัตยกรรมแนวจีนโบราณ และสถานประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสั่งสมมาจาก
สมัยอดีตและสร้างสรรค์ไว้จนสืบทอดมาเป็นมรดกวัฒ นธรรมให้แก่ชาวชุมชนบ้านชากแง้ว ส่วนการ
พัฒนาโดยใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ร่วมกันสร้างต้นแบบ
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่
ก าลั ง จะสู ญ หายให้ ค งอยู่ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนน าองค์ ค วามรู้ จ ากมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพหรือศักยภาพตามความเหมาะสมต่อเอกลักษณ์
ของชุมชน ประกอบด้ว ย การจั ดทาเส้ นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมที่บู รณาการแหล่ งวัฒ นธรรม
มรดกศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา วรรณกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเส้นทาง
เพื่ อ ต่ อ ยอดทุ น ทางวั ฒ นธรรมและเผยแพร่ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนจี น โบราณให้ กั บ
นั กท่ องเที่ ยว สอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ เปรมฤดี ทองลา และ เพชรศรี นนท์ ศิริ (2558) ที่ พบว่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หมู่บ้านวัดจันทร์ แบ่งออกเป็น กลุ่มศิลปะ กลุ่มสินค้าที่ตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่าง กลุ่มวิถีชีวิต และกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนคุณลักษณะของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวได้เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ รวมทั้ง
ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี ความเชื่ อตามปฏิ ทิ นประเพณี 12 เดื อนยั งคงความเป็ นเอกลั กษณ์
เฉพาะถิ่ น ของชุ ม ชนไว้ ดั งนั้ น ควรน าสิ่ งที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น ของชุ ม ชนเป็ น จุ ด ขายให้ กั บ
นักท่องเที่ยว โดยมีการนาเรื่องราวที่มาถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และสืบทอด
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2. ประเด็นกิจกรรมพื้นบ้านผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มาจากภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ
ซึ่งครูภูมิปัญญาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนควรมีการจัดการความรู้ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การถ่ายทอดสู่กลุ่มเยาวชน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การความรู้ ข องชุ ม ชนบ้ า นสบ ลื น ได้ แ ก่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ
2. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อชุมชน
จะได้สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มาก
ยิ่งขึ้น
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