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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมเรื่องราว ต�านาน เก่ียวกับประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถาน

วัดเวียงเศรษฐตีามความเชือ่และการรบัรูข้องคนในชมุชน และเพ่ือศึกษาแนวทางการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ว

โดยชุมชน วิธีการวิจัยเป็นแบบคุณภาพโดยจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของชุมชนท่ีได้จากกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีประชุม การสังเกต และการส�ารวจตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) โดยใช้วิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยการน�าข้อมูลที่ได้รับมา

สังเคราะห์เปรียบเทียบ และจ�าแนกความสัมพันธ์ และน�ามาเรียบเรียงข้อมูลเป็นต�านานตามความเชื่อและการรับรู้

ของชุมชน โดยการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทบทวนความรู้ความเข้าใจของชุมชนและแนวทางใน

การจัดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  จากการจัดเวทีประชุมและกิจกรรมกลุ่มของชุมชน เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นตามข้อมูลจากต�านานและเรื่องราวของชุมชน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และเสนอแนวทางเลือกของกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ของต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ค�าส�าคัญ

  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์   โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)  อ�าเภอสารภี  เชียงใหม่

Abstract

  This research aimed to collect stories about the legend of the legendary ancient temple of  Wiang  

Setthi, Nongfaek Sub-District, Sarapee District, history as perceived by the faith of the people in the community 

and to learn ways to be involved in community tourism development.

  This research method is qualitative research, to analyze data from the general community from 

the interview, focus group discussion, observation and exploring the temple of Wiang Setthi. Information 

processing with comparative data has been synthesized and identified the relationship. And the data 

compiled by the mythical beliefs and perceptions of the community by testing the validity of data and 
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review of knowledge and understanding of the community in the official history books and also the meetings 

and activities of the community. The accuracy of information from the legends and stories of the community 

will lead the development of historical tourism and offer the alternative tourism activities in Nongfaek Sub-District, 

Sarapee District, Chiang Mai Province.

Keywords

  Historical Tourism, Wiang Setthi Temple, Sarapee District, Chiang Mai

บทน�า

  ปัจจบุนัการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่มคีวามหลากหลาย ทัง้แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่ว

ทางประวัตศิาสตร์โบราณสถานและศาสนสถาน และแหล่งท่องเทีย่วทางศลิปวัฒนธรรมประเพณ ีและกิจกรรมต่างๆ 

ของแต่ละแหล่งท่องเทีย่วก็จะอยู่กระจายทัว่ทุกอ�าเภอ แต่ละอ�าเภอกจ็ะมแีหล่งท่องเทีย่วท่ีมชีือ่เสียงดงึดดูให้นกัท่องเทีย่ว

ให้ความสนใจเข้าไปเยี่ยมชม 

  อ�าเภอสารภีเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาทุกๆ ด้าน 

จนเป็นอ�าเภอขนาดใหญ่ในแง่ของสถานประกอบการ และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของจงัหวัดเชยีงใหม่ ทีไ่ด้รบัผลมา

จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือล�าพูน ปัจจุบันอ�าเภอสารภีถือได้ว่ามีการพัฒนาจนเจริญเป็นเขตเมืองที่เชื่อมต่อกับ

ตวัจงัหวัดเชยีงใหม่ มปีระชากรหนาแน่นรองจากอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ และเป็นอ�าเภอทีร่องรบัความเจรญิของเชยีงใหม่

เพ่ือขยายไปยังเมอืงล�าพูน นอกจากนีอ้�าเภอสารภยัีงเป็นอ�าเภอท่ีมพ้ืีนทีเ่ลก็ทีส่ดุ และเป็นเพียงอ�าเภอเดยีวในจงัหวัด

เชยีงใหม่ทีไ่ม่มภีเูขา แต่มจีดุเด่น คอืถนนสายต้นยาง ซึง่มอีายุกว่าร้อยปีเรียงรายตลอดสองข้างทาง มคีวามยาวเริม่ตัง้แต่

เขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ไปจรดถึงเขตอ�าเภอเมืองล�าพูน

  ส�าหรบัด้านการท่องเท่ียวนัน้ อ�าเภอสารภีเป็นอ�าเภอหนึง่ท่ีมแีหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน

และศาสนสถานที่น่าสนใจ อาทิ เช่น เวียงกุมกามที่เป็นเมืองโบราณที่พญามังรายสร้าง วัดพระนอนป่าเก็ดถี่  และอีก

หลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จัก  เช่น  โบราณสถาน วัดเวียง

เศรษฐี (ร้าง) เป็นโบราณสถานใกล้เคียงกับยุคเวียงกุมกาม เวียงเศรษฐี หรือ ชาวบ้านเรียกว่า เวียงเจ้าปู่ เป็นเมือง

โบราณยุคประวัติศาสตร์ เป็นเมอืงหน้าด่านของเวียงกุมกามปรากฏตามต�านานพระเจ้าเลยีบโลกว่าเป็นท่ีพระพุทธเจ้า

เคยมาโปรดกุมารเศรษฐี แล้วพระองค์ทรงประทาน  พระเกศาธาตุแด่กุมารเศรษฐี  กุมารเศรษฐีจึงได้น�ามาสร้างเป็น

พระเจดีย์ แต่ปัจจุบันเป็นเวียงร้างและเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยามีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่เศษ อยู่ในเขต

ติดต่อระหว่างหมู่ท่ี 3 บ้านหนองแฝก กับหมู่ท่ี 2 บ้านสันป่าสัก ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

(ฐิติพงศ์ แสงส่อง, 2554)

   ปัจจบุนัแหล่งเวียงเก่าแห่งนีม้สีภาพเป็นท่ีราบกว้าง เนือ่งจากถูกปรบัพ้ืนทีห่น้าอาคารเรยีน เป็นสนามฟุตบอล 

พ้ืนท่ีโดยรอบเป็นทีน่า หลกัฐานก่อนนัน้ปรากฏว่า มดีงัน้ีคอื 1) เจดย์ี ต้ังอยู่ด้านตะวันตกของสนามฟุตบอล บนเนนิดนิ

ขนาดใหญ่ รูปร่างค่อนข้างกลม สูงประมาณ 5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 

ประมาณ 13 เมตร มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมตัวโบราณสถานจนเกือบมิดเนิน ท�าให้พังทลาย ทางด้านตะวันตก
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และทิศใต้มีร่องรอยของการลักลอบขุดเป็นโพรงขนาดค่อนข้างใหญ่ คงจะขุดโดยพวกฮ้อที่ต้องการฆ้องทองค�า จน

มองเห็นแนวอิฐ สภาพบนเนินค่อนข้างรก มีเศษอิฐและพระพุทธรูปที่ชาวบ้านน�ามาวางไว้ พร้อมกับศาลพระภูมิ

กระจายอยู่ทัว่ไปแล้ว (ปัจจบุนัมศีาลเพียงตาตัง้อยู่) 2) แนวอฐิ พบบรเิวณสนามฟุตบอลด้านตะวนัออกของเจดย์ี อาจ

เป็นส่วนฐานของโบราณสถานแต่ถูกไถปรบัพ้ืนทีไ่ปแล้วในปัจจบุนั 3) แนวอฐิ พบด้านนอกรัว้โรงเรยีนด้านตะวนัออก

เป็นแนวยาวโดยตลอด เข้าใจว่าคงเป็นแนวก�าแพงแก้ว จากขอบเขตของแนวอฐิท่ีพบเข้าใจว่าบริเวณแหล่งโบราณสถาน

แห่งน้ีคงมพ้ืีนทีก่ว้าง น่าจะประกอบไปด้วยโบราณสถานอนัได้แก่ เจดีย์ โบสถ์ และ พระวิหาร จากการสอบถามผูสู้งอายุ

ทราบว่าเดิมมีแนวอิฐเกือบทุกด้าน และคงมีแนวก�าแพงแก้วอยู่โดยรอบ แต่ถูกปรับพื้นที่ไปหมดแล้ว พอจะสันนิฐาน

ว่า บรรดาเศรษฐีเหล่าน้ีคงจะมาอาศัยในสมัยท่ีพระนางจามเทวีมาบูรณะองค์พระนอนป่าเก็ดถ่ี เมื่อประมาณปี 

พ.ศ. 1025 และบางทีก็คงจะมาในสมัยที่พระยามังรายมาปกครองเวียงกุมกาม หรือไม่ก็อาจจะมีมาก่อนทั้งสองยุค

กเ็ป็นได้ เพราะสงัเกตพระพทุธรปูบางองค์เป็นศลิปะลงักาวงค์   สมยัทีค่นชอบขดุหาสมบตับิรเิวณวดัร้างแห่งนีม้กัได้

ของมค่ีาไป แต่ไม่นานก็มอัีนเป็นไปต่างๆ นาๆ เช่น เป็นโรคเรือ้นหรือทีช่าวบ้านเรียกว่า “ข้ีตูด๊” บ้างเป็นไข้ไม่รู้สาเหตบุ้าง 

จนท�าให้พวกท่ีขุดหาสมบัติต้องพากันหวาดกลัว บางทีพระบรมธาตุที่สถิตอยู่ท่ีในวัดร้างในเวียงเก่าแห่งนี้เมื่อถึงวัน

สรงน�า้พระบรมธาตุวัดหนองแฝก มกัจะส�าแดงปาฏิหารย์ิล่องลอยมาท่ีพระบรมธาตุวัดหนองแฝกเพ่ือ “ล้อแสงพระธาต”ุ 

หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระธาตุออกแอ่ว” มีวรรณะต่างสีกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียว บางทีก็มีลูกไฟตกลงมา

เป็นสาย บ้างก็เปล่งแสง ล่องลอยไปตามขอบจัว่พระวิหารวัดหนองแฝก ในตอนกลางคนืวันเพ็ญ 15 ค�า่ วันออกพรรษา 

วันเข้าพรรษา และวันสรงน�้าพระบรมธาตุวัดหนองแฝก ส่วนสิ่งของที่พบในวัดร้างส่วนมากจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

ในสมัยโบราณ เช่น กล้องยาสูบศิลปะล้านนาซึ่งพบมากตามวัดร้าง ครกดินเผา พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยล้านนา และ

บางส่วนที่เป็นศิลปะลังกาวงค์ พระพิมพ์ดินเผา พระคง พระสิบสอง พระปลีกล้วย พระเนื้อชินตะกั่วสมัยเชียงแสน 

และพระพุทธรปูปางนาคปรก ศลิปะหรภิญุชยัและล้านนา ซึง่คงได้รบัอทิธิพลพระพุทธศาสนามาแต่ครัง้เมือ่พระนาง

จามเทวีมาบูรณะพระนอนป่าเก็ดถี่ และอีกทางหนึ่งคือรับมาจากครั้งเมื่อพระยามังรายมาครองเวียงกุมกาม ก่อนที่

พระองค์จะไปสร้างเมืองเชียงใหม่ (ฐิติพงศ์ แสงส่อง, 2554)

  อ�าเภอสารภีได้พยายามส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ของ

อ�าเภอ โดยแบ่งตามต�าบล ตามประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

กระบวนการชมุชนเข้มแขง็ ด้วยการส่งเสรมิการรวมตวั ร่วมคดิ ร่วมท�าในรปูแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ืองตามความพร้อมของชมุชน มกีระบวนการจดัการองค์ความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้องชมุชนอย่างเป็นข้ันตอน 

มเีครอืข่ายการเรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกชมุชน มกีระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพชมุชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน�าไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้

ชมุชนพร้อมเผชญิการเปลีย่นแปลง การสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชมุชนด้วยการบรูณาการกระบวนการผลติบน

ฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน 

สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการน�าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินมาใช้

ในการสร้างสรรค์คณุค่าของสนิค้าและบรกิาร และสร้างความร่วมมอืกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชพีและรายได้ที่

มกีารจดัสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชมุชน ส่งเสรมิการร่วมลงทนุระหว่างเครอืข่ายองค์กรชมุชนกับองค์กรปกครอง



ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 70

ส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และ

ทกัษะในการประกอบอาชพี การเสรมิสร้างศักยภาพของชมุชนในการอยู่ร่วมกันกับทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

อย่างสันติและเก้ือกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างกลไกในการปกป้องคุ ้มครอง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน (ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2554) 

โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี ที่มีการประชาสัมพันธ์

ตามเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แต่ข้อมูลของโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ยังมีน้อยมากท�าให้ดูไม่น่าสนใจ

เท่าทีค่วร รวมทัง้คนรุน่ใหม่ภายในชมุชนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังไม่รู้ข้อมลู ความเป็นมาของโบราณสถานวดัเวียงเศรษฐ ี(ร้าง)

  ด้วยเหตุนี้จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ชุมชนต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟูและท�าการรวบรวม

ประวัตศิาสตร์ตามความเชือ่และการรบัรูเ้พ่ือให้ชมุชนสามารถรวบรวมเรือ่งราวความเป็นมาของชมุชนท้องถ่ิน ท�าให้

คนภายในชุมชนท้องถ่ินมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง และน�ามาซึ่งการพัฒนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบทอดยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป  

   ดังนั้นในการวิจัยครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นการรวบรวมเร่ืองราว ต�านาน เก่ียวกับประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถาน

วัดเวียงเศรษฐ ี(ร้าง) ตามความเชือ่และการรบัรูข้องคนในชมุชนเพ่ือให้สามารถพัฒนาเป็นการท่องเทีย่วโดยชมุชนได้

และเป็นการเสนอทางเลือกของกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ส�าหรับอ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพ่ือรวบรวมเรื่องราว ต�านาน เก่ียวกับประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐีตามความเช่ือ

และการรับรู้ของคนในชุมชน

   2. เพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี 

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจยันีศึ้กษาวจิยัเรือ่งการพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวดัเวียงเศรษฐ ี(ร้าง) 

ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นและรวบรวมเรื่องราว ต�านาน เกี่ยวกับ

ประวัตศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐ ี(ร้าง) ตามความเชือ่และการรบัรูข้องคนในชมุชนเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี

ถูกต้อง  ฉะนั้นผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ดังนี้

  1. ประชาชนในพื้นที่ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถให้ข้อมูลจากการได้รับการถ่ายทอดและได้

รบัรูจ้ากคนรุน่เก่าเก่ียวกับประวัตศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐ ี(ร้าง) จ�านวน 2 คน คอื คุณแม่บญุเลือ่น 

แสงเมาะ และ คุณครูพรทิพย์ ใจเดช

  2. ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ต�านานโบราณ

สถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) มาก่อนและเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิกการบูรณะโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ให้เป็นที่
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รูจ้กัของคนในพ้ืนทีแ่ละคนนอกพ้ืนท่ี ซึง่คนในท้องถ่ินให้ความเคารพนบัถือ จ�านวน 1 ท่าน คอื พระฐติพิงศ์ ฐติญาโณ

จากน้ันผูวิ้จยัได้รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ไปจัดการสนทนากลุม่ในกลุม่เยาวชนเพ่ือทดสอบ และทบทวนความรู้

ความเข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และเสนอทางเลือกของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวใหม่ในต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	 	 กรอบแนวคิดการวิจัย

	 	 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

  ผูว้จิยัท�าการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูในช่วงการเก็บข้อมลูตามแนวทางการวิจยัเชงิคณุภาพโดยจะท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชนที่ได้จากกระบวนการรวบรวมข้อมูล  การสัมภาษณ์   การสนทนากลุ่ม การจัด

เวทีประชุม การสงัเกต และการส�ารวจตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐ ี(ร้าง) โดย

ใช้วิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยการน�าข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์เปรียบเทียบ และจ�าแนกความสัมพันธ์ แล้วน�ามา

เรียบเรียงข้อมูลเป็นต�านานตามความเชื่อและการรับรู้ของชุมชน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทบทวน

ความรูค้วามเข้าใจของชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์จากการจัดเวที

ประชุมและท�ากิจกรรมกลุ่มของชุมชน

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. ผู้วิจัย ท�าหน้าที่เป็นผู้สังเกต ตั้งค�าถาม จดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด โดยผู้วิจัยเข้าไปสอบถาม

พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือที่ผู ้วิจัยต้องการให้มีการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายตาม

วัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า โดยสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัเล่าเร่ือง ประสบการณ์ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองทีผู้่วิจยั

สนใจศึกษา โดยผู้วิจัยท�าหน้าที่ในการป้อนค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเยาวชนเพ่ือทดสอบ และ

ทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และเสนอทางเลือกของ

กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ในต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

ศึกษาบริบทของต�าบลหนองแฝกทางด้านวัฒนธรรม
 -  เรื่องราว ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)
 -  ชาติพันธุ์
 -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น -  เรื่องราว ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)

-  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ศึกษาบริบทของต�าบลหนองแฝกทางด้านทรัพยากร

การมีส่วนร่วมของชุมชน
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  4. การจัดเวทีประชุมและกิจกรรมกลุ่ม การจัดเวทีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก เพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทบทวนความรู้ความเข้าใจของชุมชนและแนวทางในการจัด

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แล้วน�ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี

ผลการวิจัย

  1. ด้านพ้ืนท่ีและฐานทรัพยากรของชุมชน แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติยังไม่โดดเด่น ไม่มีความแตกต่าง

จากทีอ่ืน่ทีจ่ะสามารถดึงดูดให้นักท่องเทีย่วเข้ามาเยีย่มชม และทรพัยากรทางประวัตศิาสตร์โบราณวัตถุโบราณสถาน

มีความโดดเด่นน้อย ส่วนทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนหนองแฝกควรส่งเสริมและพัฒนาให้

เป็นกิจกรรมส�าหรับการท่องเที่ยวของชุมชนในท้องถิ่นและเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมได้ อีกทั้ง

ในชุมชนหนองแฝกยังไม่มีความรู้เก่ียวกับทฤษฎีทางการท่องเท่ียวและขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียว และเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งมีเพียงแต่กลุ่ม

เยาวชนที่มีความคิดที่จะพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในต�าบลหนองแฝกเท่านั้น 

  2.  ด้านกระบวนการเรยีนรู ้กลุม่เยาวชนภายในต�าบลหนองแฝกได้รบัการเรยีนรูใ้หม่จากต�านานโบราณสถาน

วัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ท�าให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาประวัติความเป็นมา ต�านานเมืองโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี 

(ร้าง) ต่อไป และท�าให้กลุม่เยาวชนรูส้กึภาคภูมใิจในโบราณสถาน และมแีนวคดิในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่

ที่มีชื่อเสียง ต่อไปในอนาคต

  3. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม การรวบรวมต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ส่วนใหญ่ จะเป็นการ

รวบรวมจากปราชญ์ผูรู้ข้องชมุชน และประเดน็ของการวางแผนกิจกรรมทางการท่องเท่ียวได้รบัความร่วมมอืจากกลุม่

เยาวชนในการระดมความคิดเหน็และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กันเพ่ือหาแนวทางการด�าเนนิงานพัฒนาศกัยภาพของ

ชุมชนในปัจจุบันและความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเยาวชน

เป็นแกนน�าในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน แต่ในปัจจุบันเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่มีงบประมาณและยัง

ไม่ได้เข้ามาดแูลรบัผดิชอบเก่ียวกับการจดัการโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ ี (ร้าง) และเทศบาลต�าบลหนองแฝกเองก็ไม่

ยังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้โบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตได้

สรุปและอภิปรายผล

	 	 บริบทและสภาพชุมชนที่เกี่ยวข้อง

  1.	ประวตัคิวามเป็นมา	ต�านานเมืองโบราณสถาน	วดัเวยีงเศรษฐี	(ร้าง) หรือชาวบ้านเรียกว่า  เวียงเจ้าปู ่น้ัน

ค�าว่า “เวียง” ตามพจนานุกรมแปลความหมายว่า เมอืงทีม่กี�าแพงล้อมรอบ ฉะนัน้เวียงก็คอืทีอ่ยู่ของพระมหากษตัรย์ิ

ในอดตี เช่น เวียงเชยีงใหม่  เวยีงสวนดอก  เวียงกาหลง  เวียงเจด็ลนิ เวยีงเขลางนคร (ล�าปาง)  เวียงหรภุิญชยั (ล�าพูน) 

เป็นต้น สถานทีข่ึน้ต้นด้วยค�าว่า “เวียง” จงึมอีาณาเขตกว้างขวางพอสมควร ส�าหรับเวียงเศรษฐีนัน้มีประวติัเลือนลางมาก 

ตามที่ปรากฏในหนังสือสารานุกรมภาคเหนือเล่มที่ 12 (ล้ี - ส่งชน) หน้า 2388 จัดพิมพ์เนื่องในพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ฉบับปรับปรุงจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร แหล่งโบราณคดี
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ประเทศไทย เล่มที ่6 (ภาคเหนอื) 2534 หน้า 306 - 307 ได้กล่าวไว้ว่า แหล่งโบราณคดเีวยีงเศรษฐ ีเป็นแหล่งโบราณคดี

ยุคประวัตศิาสตร์ อยู่ในเขตติดต่อระหว่างหมูท่ี ่3 บ้านหนองแฝกกับเขต หมูท่ี่ 2 บ้านสนัป่าสกั ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอ

สารภี จงัหวัดเชยีงใหม่ บรเิวณทีเ่รยีกว่า “เวียงเศรษฐ”ี ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนเวียงเศรษฐวิีทยา ซึง่โรงเรยีนแห่งน้ี

ได้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่เศษ จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่า เดิมเวียงแห่งนี้เป็นที่โล่ง

ที่นา เป็นที่อยู่ของคนเป็นโรคเรื้อน (ขี้ตู๊ด) เคยมีคนค้นพบฆ้องทองค�า ซึ่งอยู่ในบ่อน�้า ปัจจุบันแหล่งเวียงเก่าแห่งนี้มี

สภาพเป็นที่ราบกว้าง เนื่องจากถูกปรับพ้ืนท่ีหน้าอาคารเรียนเป็นสนามฟุตบอล พ้ืนท่ีโดยรอบเป็นท่ีนาหลักฐานแต่

ก่อนนั้นปรากฏว่ามีดังนี้ คือ

      1.1 เจดีย์ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของสนามฟุตบอล บนเนินดินขนาดใหญ่ รูปร่างค่อนข้างกลม สูงประมาณ 

5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ 13 เมตร มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุม

ตัวโบราณสถานจนเกือบมิดเนิน ท�าให้พังทลาย ทางด้านตะวันตกและทิศใต้มีร่องรอยของการลักลอบขุดเป็นโพรง

ขนาดค่อนข้างใหญ่ จนมองเห็นแนวอิฐสภาพบนเนินค่อนข้างรก มีเศษอิฐและพระพุทธรูปท่ีชาวบ้านน�ามาวางไว้ 

พร้อมกับศาลพระภูมกิระจายอยู่ท่ัวไปแล้ว ปัจจบัุนมศีาลเพียงตาตัง้อยู่ทางทิศตะวันออก ซึง่ชาวบ้านมคีวามนบัถือมาก

เรียกว่า ศาลเจ้าปู่กุมภการ มักจะบันดาลโชคลาภอยู่เนืองๆ สังเกตจากน�้าอัดลมที่มาแก้บนตลอดถึงดอกไม้ธูปเทียน

ของคนที่มากราบไหว้  

      1.2 แนวอิฐ พบบริเวณสนามฟุตบอลด้านตะวันออกของเจดีย์ จนถึงต้นจามจุรีหน้าโรงเรียน อาจเป็น

ส่วนฐานของโบราณสถาน ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะเป็นซุ้มประตูโขง แต่ถูกไถปรับพื้นที่ไปแล้วในปัจจุบัน 

      1.3 แนวอิฐ พบด้านนอกรั้วโรงเรียนด้านตะวันออกเป็นแนวยาวโดยตลอด จนถึงทิศเหนือ ทิศตะวันตก

และทศิใต้ล้อมรอบเขตโรงเรยีน เสมอืนเป็นตวับอกเขตของโรงเรยีนโดยอตัโนมตั ิเข้าใจว่าคงเป็นแนวก�าแพงแก้วจาก

ขอบเขตของแนวอฐิทีพ่บ เข้าใจว่าบรเิวณแหล่งโบราณสถานแห่งนีค้งมพีืน้ทีก่ว้างน่าจะประกอบไปด้วยโบราณสถาน

อันได้แก่ เจดย์ี โบสถ์ และวิหาร จากการสอบถามผูส้งูอายุทราบว่าเดมิมแีนวอฐิเกือบทกุด้าน และคงมแีนวก�าแพงแก้ว

อยู่โดยรอบแต่ถูกปรับพื้นที่ไปหมดแล้ว

  2.	ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน สภาพทั่วไปของชุมชนต�าหนองแฝกมีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม ในฤดูฝนมักประสบ

ปัญหาน�า้ท่วมขงัในพ้ืนทีก่ารเกษตรท�าให้การเกษตรได้รบัความเสยีหาย พ้ืนทีท้ั่ง 8 หมูบ้่านอยู่ใกล้ชดิตดิกันท�าให้เกิด

ความรกัใคร่สามคัคีกลมเกลยีวกันเป็นอย่างดี ความสมัพันธ์ฉนัญาตมิติรจงึยังคงอยู่จนถึงปัจจบุนั โดยมเีน้ือทีท้ั่งหมด 

5,499 ไร่ อาณาเขตชุมชนทิศเหนือติดกับต�าบลท่าวังตาลและต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวัน

ออกตดิกับต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จงัหวัดเชยีงใหม่ ทศิตะวนัตกตดิกับต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอสารภี จงัหวัดเชยีงใหม่ 

ทิศใต้ติดกับจังหวัดล�าพูน

   ชาตพัินธ์ุชมุชนต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี ส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนา หรอืทางภาษาเหนอืเรยีกว่า  “คนเมอืง” 

เป็นกลุม่คนทีม่วีฒันธรรมร่วมแบบล้านนา ชาวล้านนาทีม่โีครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสงัคมสายแม่ คอื ให้ความส�าคัญกับ

เพศหญิง เนือ่งจากผูห้ญิงท�าหน้าทีห่ลกัในการดแูลเร่ืองอาหารการกินและความอยู่รอดของครอบครวั และผูห้ญิงส่วนมาก

ไม่ค่อยย้ายถ่ินฐาน จงึเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความทรงจ�าเก่ียวกับชมุชนตลอดจนความเป็นมาของตนเองได้ด ีส่วนใหญ่

จะให้ลูกรู้จักเรื่องราวเครือญาติของตน โดยไล่เรียงเชื้อสายข้างแม่ก่อน และแนะน�าข้างพ่อให้รู้จักภายหลัง
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  อาหารการกินของชุมชนต�าบลหนองแฝกเหมือนชาวล้านนาทั่วไป วัยผู้ใหญ่ก็ยังนิยมกินอาหารประเภทผัก

และอาหารตามฤดกูาลต่างๆ อาหารหลกัทีพ่บเหน็ทัว่ไปคอืน�า้พรกิต่างๆ เช่น น�า้พรกิตาแดง น�า้พรกิหนุม่ น�า้พรกิอ่อง 

บางทีปรุงรสด้วยน�้าปู๋ (น�้าปู) ย�าผัก ย�ามะเขือ ย�าเตา (สาหร่ายน�้าจืด) ผักลวก แมลงต่างๆ อาหารประเภทแกง ได้แก่ 

แกงหน่อไม้ แกงโฮะ แกงแค หรือแกงยอดผักต่างๆ ที่ขึ้นตามรั้วบ้านและขึ้นตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีแหนม ไส้อั่ว 

แคบหมู เป็นต้น

  การนับถือผีของชุมชนต�าบลหนองแฝกชุมชน ต�าบลหนองแฝกยังคงให้ความส�าคัญกับการนับถือผีเหมือน

ดงับรรพบุรษุแต่อาจไม่ได้เคร่งครดัเหมอืนสมยัเก่า หอชมุ เป็นอกีท่ีหน่ึงทีช่มุชนต�าบลหนองแฝกให้ความเคารพนบัถือ 

หอชุมตั้งอยู่พื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 5 ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  ประเพณีการเลี้ยงผีมดผีเม็ง ประเพณีการฟ้อนผีมดผีเม็งช่วยให้ลูกหลานมารวมกันประกอบพิธีร่ายร�าเกิด

ความสนุกสนานร่วมกัน ท�าให้เกิดความสามคัคใีนวงค์ตระกูล  บางครัง้ลกูหลานเกิดการเจบ็ป่วยก็บนบานศาลกล่าว

แก่ผีมดผีเม็ง เมื่อหายจากเจ็บป่วยก็มีการท�าพิธีไหว้ผีแก้บน

  นอกจากนัน้ชาวชมุชนต�าบลหนองแฝกยังให้ความส�าคญักับประเพณหีรือเทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีป๋ีใหม่

เมอืงหรอืประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีส�าคัญของชาวล้านนาท่ีท�ากันในช่วงกลางเดอืนเมษายนของทุกปี ประเพณี

ปีใหม่เมืองเป็นประเพณีที่ปรากฏในเดือนเมษายนหรือเดือน 7 เหนือ ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์เข้าสู่

ราศเีมษอนัเป็นการเปลีย่นศักราชใหม่ ความหมายและความส�าคญัของประเพณีปีใหม่เมืองเป็นการเปล่ียนศักราชใหม่ 

แปลว่า การก้าวล่วงเข้าไป หรอืการเคลือ่นย้ายเข้าไป เป็นกิรยิาของพระอาทติย์ทีเ่คลือ่นย้ายเข้าสูร่าศเีมษ จงึเอาเดอืน

เมษายนเป็นเดือนแรกของปี แนวคิดหลักเก่ียวกับประเพณีปีใหม่เมืองอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อเรื่องการเปลี่ยน

ศกัราชใหม่เป็นโอกาสให้สมาชกิในครอบครวัได้มาอยู่ร่วมกันเพ่ือท�าบญุตกับาตร สรงน�า้พระ ด�าหัว เล่นน�า้และขอพร

จากผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความปรารถนาที่ดีต่อกันด้วยการอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข

  ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีหนึ่งที่ชุมชนต�าบลหนองแฝกปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอดทุกปีตาม

จารตีประเพณีของชาวล้านนา สาระของการตานก๋วยสลากมปีระโยชน์และคณุค่าดงันี ้คอื เป็นการสร้างความสามคัคกัีน

ของคนในหมูบ้่านใกล้เคียง การแสดงความกตัญญูต่อญาตมิติรทีล่่วงลับไปแล้ว การบรจิาคทานท่ีถือว่ามอีานิสงส์มาก 

เป็นการหาเงินและวัสดุมาบูรณปฏิสังขรณ์วัด

  3.	รูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

        3.1	ด้านพืน้ท่ีและฐานทรพัยากรของชมุชน ชมุชนต�าบลหนองแฝกของอ�าเภอสารภี จงัหวัดเชยีงใหม่

มีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อยู่ 5 แห่งด้วยกันคือ โบราณสถานวัด

เวียงเศรษฐี (ร้าง)  วัดหนองสี่แจ่ง  วัดหนองแฝก วัดกู่แดง และวัดหวลการณ์ นอกจากนั้น ต�าบลหนองแฝกยังมีแหล่ง

ท่องเทีย่วประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมอยู ่10 แห่งด้วยกันคอื  (1) บงึจตัรุสั วัดหนองสีแ่จ่ง (2) จดุให้

อาหารปลา (3) บ้านส้มต�า เลขที ่9 หมู ่9 (4) ตลาดนัด บ้านหนองสีแ่จ่ง (5) สภาวัฒนธรรม ต�าบลหนองแฝก (6) วงดนตรี

พื้นเมือง (หนองสี่แจ่งศิลป์) (7) ลิเก (ส. ส�าราญศิลป์) (8) โรงงานท�าไม้กวาด  บ้านลุงอาต หนองสี่แจ่ง (9) ท�ากะลา

มะพร้าว (วาดรูป) บ้านป้านพ กู่แดง (10) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มแม่บ้าน หนองส่ีแจ่ง ดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป

วิทยาศาสตร์
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จากการศกึษาและรวบรวมข้อมลูของผูวิ้จยัพบว่า ชมุชนต�าบลหนองแฝกเป็นชมุชนท่ีมทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วท่ี

ยังไม่มีความหลากหลายมากนัก และทรัพยากรประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุยังไม่ค่อยโดดเด่น

และยังไม่เป็นท่ีรู้จกัท่ีจะส่งผลต่อการก�าหนดรปูแบบและกิจกรรมทางการท่องเทีย่วได้ แต่ทรัพยากรท่องเทีย่วประเภท

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวของคนท้ังภายใน

ชุมชนเองและนักท่องเท่ียวจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตามคนในชุมชนต�าบลหนองแฝกก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกับ

การท่องเที่ยวและยังขาดประสบการณ์ด้านการจัดการการท่องเที่ยว อีกทั้งเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่มีนโยบาย

ในการส่งเสริมการจัดการด้านการท่องเท่ียว ซึ่งมีเพียงกลุ่มเยาวชนท่ีมีแนวคิดการจัดท�ารูปแบบการท่องเท่ียวเสนอ

ต่อเทศบาลต�าบลหนองแฝกเท่านัน้ ส่วนความรูด้้านการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชนจะต้องมกีารเรียนรู้และ

หาประสบการณ์ต่อไป

     3.2		ด้านกระบวนการเรยีนรู	้กลุม่เยาวชนภายในต�าบลหนองแฝกได้รบัการเรียนรูใ้หม่จากต�านานโบราณ

สถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ซึ่งกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ทราบประวัติความเป็นมาต�านานเมืองโบราณสถาน วัดเวียง

เศรษฐี (ร้าง) มาก่อน ท�าให้เกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาค้นคว้าประวตัิความเปน็มาและรูส้ึกภาคภมูใิจในโบราณสถาน

ของตน และมีแนวคิดในการพัฒนาให้โบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดใหม่ใน

การจดัการและพัฒนาทรพัยากรของท้องถ่ินเพ่ือให้เป็นทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว ต่อยอดและจดุประกายให้ชมุชน

ได้เรียนรู้และมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น  ส่วนกลุ่มนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในรายวิชา 105311 (การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน) ได้เรียนรู้เก่ียวกับการหาแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โดยนักศึกษาได้มีการลงพื้นที่วิจัยพร้อมทั้งมีการเรียนรู้เก่ียวกับประวัติความ

เป็นมาต�านานเมืองโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ไปพร้อมกับกระบวนการเรียนรู้ในการท�างานเป็นทีม ซึ่งท้ัง

สองกลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในรายวิชา 105311 (การท่องเที่ยวแบบ

ย่ังยืน) มแีนวคดิท่ีคล้ายกันคือโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐ ี(ร้าง) มคีวามน่าสนใจ เป็นแหล่งโบราณสถานทีค่วรพัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้

     3.3	ด้านกระบวนการมส่ีวนร่วม ในการท�าวิจยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือรวบรวมต�านานโบราณสถานวัด

เวียงเศรษฐี (ร้าง) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวบรวมจากปราชญ์ผูรู้้ของชมุชน ส่วนในประเดน็ของการวางแผนกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน เป็นเพียงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันเพ่ือหาแนวทางในการด�าเนนิงานพัฒนาศกัยภาพของชมุชนในปัจจบุนัและความเป็นไปได้ในอนาคตทีจ่ะจดัให้มี

กิจกรรมเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยวต่อไป และมีความคิดเห็นร่วมกันในการจัดเป็นชมรมทางการท่องเท่ียวต�าบล

หนองแฝกขึ้นมาโดยมีกลุ่มเยาวชนเป็นแกนน�าในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบัน

ทางเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่มีงบประมาณหรือไม่มีส่วนเข้ามาดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการทางด้าน

โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เพราะให้เหตุผลว่าเป็นการดูแลและเป็นเขตของโรงเรียนเวียงเศรษฐีที่ต้องดูแล

รับผิดชอบ และทางเทศบาลต�าบลหนองแฝกเองก็ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้โบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตได้

  4.	พืน้ฐานหลกัของการพัฒนาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐี	(ร้าง) สามารถอาศยั

พื้นฐานหลัก 5 A’s ดังต่อไปนี้คือ
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      4.1	Atiitude	 คือ	 ทัศนคติของคนในชุมชน การท่องเที่ยวในชุมชนต�าบลหนองแฝกถือเป็นเร่ืองใหม่ 

การท่ีจะพัฒนาให้โบราณสถานวัดวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งชุมชนมีแหล่งทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวทีจ่ะเชือ่มโยงในการดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาน้อย แต่ด้วยอปุนิสยัใจคอของชมุชนหนองแฝกโดยพ้ืนฐาน

เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ต้อนรับผู้ท่ีเป็นแขกต่างถ่ินได้ดี และจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว คนในชุมชน

ส่วนใหญ่จึงมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและสามารถให้ความช่วยเหลือ และมีมิตรภาพที่ดีต่อนักท่องเที่ยวได้

      4.2	Access	คือ	การเข้าถึง การเดินทางเข้าถึงโบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ของชุมชนต�าบลหนองแฝก 

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก หลายเส้นทาง แต่ขออธิบายในส่วนของเส้นทางท่ีง่ายและสะดวกมากทีสุ่ดในการเข้าถึง

เพียง  2  ทางคอื เส้นทางท่ี 1 ถนนเชยีงใหม่ - ล�าพูน เข้าตรงโรงเรียนวัดบ้านปากกอง ต�าบลสารภ ีผ่านเข้ามาอกีหมูบ้่าน 

หมูบ้่านหนองสีแ่จ่ง ต�าบลหนองแฝก จากนัน้ตรงไปยังโรงเรียนเวียงเศรษฐวีทิยา ก็จะพบโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐ ี(ร้าง) 

เส้นทางที ่2 ถนนเชยีงใหม่ - ล�าพูน เข้าตรงสีแ่ยกอ�าเภอสารภีทางไปโรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าไปประมาณ 500 เมตร 

เจอทางไปวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต�าบลยางเนิ้งผ่านเข้าหมู่บ้านหนองแฝก ต�าบลหนองแฝก และผ่านหมู่บ้านสันป่าสัก 

ต�าบลหนองแฝก จากนั้นตรงไปยังโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา ก็จะพบโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) 

      4.3	Accommodation	คือ	สถานท่ีพกั ในชุมชนต�าบลหนองแฝกไม่มีทีพั่กท่ีเป็นโรงแรม หรือ รีสอร์ทต่างๆ

ให้พัก มคีรัง้หนึง่ทีท่างรฐับาลสนบัสนนุให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัให้ชมุชนมทีีพั่กแบบโฮมสเตย์ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว  

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองแฝก (ในอดีต) ได้สนบัสนุนให้ชาวบ้านในชมุชนทีส่นใจเปิดบ้านให้นกัท่องเทีย่วเข้าพัก

ไปอบรมและจดัตัง้ขึน้เป็นโฮมสเสย์ของชมุชน แต่ผูท้ีเ่ข้าอบรมไม่เคยได้มโีอกาสได้ต้อนรบันกัท่องเทีย่วเลย  เนือ่งจาก

ชมุชนต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี ยังไม่มแีหล่งท่องเทีย่วทีดึ่งดดูใจและไม่มกิีจกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์พอทีจ่ะดงึดดู

ให้นักท่องเทีย่วมเีวลาและใช้ชวิีตอยู่ในหมูบ้่านเป็นระยะเวลานาน  อกีท้ังชมุชนอยู่ใกล้เมอืงซึง่จากการเดนิทางเข้าสูท่ีพั่ก

ในอ�าเภอเมืองที่หลากหลายกว่าและสะดวกกว่า จึงท�าให้นักท่องเท่ียวไม่เข้าพัก ส่วนร้านอาหารที่อยู่บริเวณต�าบล

หนองแฝกก็มีไม่มากนัก และค่อนข้างจะอยู่ไกลกัน อาหารส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอาหารพ้ืนบ้าน แต่จะเป็นร้านอาหาร

ตามสัง่และร้านก๋วยเตีย๋ว  รวมทัง้ไม่มร้ีานค้าเก่ียวกับผลติภัณฑ์พ้ืนบ้านของชมุชน มเีพียงร้านค้าปลกีจ�านวนไม่ก่ีร้าน  

ห้องน�้าสาธารณะในชุมชนมีเพียงในโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาที่พอจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ส่วนการ

บรกิารขนส่งคมนาคมในชมุชนทีเ่ข้าถึงแหล่งท่องเทีย่วโดยตรง ก็ยังไม่มชีดัเจน แต่สามารถนัง่รถจากเส้นทางหลกัท่ี 1 

สายเชยีงใหม่ - ล�าพูน โดยนัง่รถบสัประจ�าทางเชยีงใหม่ - ล�าพูน หรือรถสีล้่อประจ�าทาง (สีฟ้า) ลงรถตรงวัดปากกอง แล้ว

นั่งรถพ่วงเข้ามาในโบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ได้ และเส้นทางหลักที่ 2 สายเชียงใหม่ - ล�าพูน โดยนั่งรถบัสประจ�า

ทางเชียงใหม่ - ล�าพูน หรอืรถสีล้่อประจ�าทาง (สฟ้ีา) ลงรถตรงข้างอ�าเภอสารภี แล้วนัง่รถพ่วงเข้ามาในโบราณวัดเวียง

เศรษฐี (ร้าง) ได้ แต่เส้นทางนี้จะนั่งรถพ่วงไกลกว่าเส้นทางแรก

           4.4	Attractions	คือ	สิ่งดึงดูดท่ีน่าสนใจ ส�าหรับการท่องเที่ยวของชุมชนต�าบลหนองแฝก เป็นเพียง

แหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มเยาวชนระดมความคิดว่าควรจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมส�าหรับนักท่องเท่ียวได้ 

ปัจจุบันบางแหล่งท่องเท่ียวอาจยังไม่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ซ่ึงกลุ่มเยาวชนคิดเส้นทางในการเชื่อมโยง

การท่องเที่ยวดังนี้คือ การเริ่มต้นเดินทางท่องเท่ียวจาก (1) วัดหนองสี่แจ่ง (2) จุดให้อาหารปลาวัดหนองสี่แจ่ง 

(3) วงดนตรีพื้นเมือง (หนองสี่แจ่งศิลป์) (4) บ้านป้านพ กู่แดง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (5) วัดกู่แดง (6) โรงงานไม้กวาด 

(7) วัดหนองแฝก (8) สภาวัฒนธรรม ต�าบลหนองแฝก (9) บ้านส้มต�า เลขที่ 9 หมู่ 9 (10) วัดหวลการณ์ (11) ลิเก 
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(ศ.ส�าราญศิลป์) (12) โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) (13) บ้านลุงอาตท�ากะลามะพร้าว (วาดรูป) และสุดท้าย

กิจกรรมที่จะมีเฉพาะวันจันทร์ตอนบ่ายๆ ถึงเย็นคือตลาดนัดบ้านหนองสี่แจ่ง

      4.5	Advertising	คือ	การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ยังไม่เป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยมาก ประชาชนในพ้ืนที่เองยังไม่รู้จักและเข้าใจเก่ียวกับต�านาน 

ประวัติ ความเป็นมาของโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี(ร้าง) จึงเป็นอุปสรรคในการที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ของอ�าเภอได้

  5.	การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี	(ร้าง)

      สามารถแบ่งการพัฒนาออกมาเป็น 3 ข้ันตอน ซึ่งเสมือนเป็นการแนะน�าแนวทางในการพัฒนา หาก

ชมุชนใดยังไม่รูว่้าจะเริม่ต้นอย่างไร เน่ืองจากขัน้ตอนเหล่านีไ้ด้มาจากผูม้ปีระสบการณ์ในด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว

โดยชมุชนและความเห็นของทุกกลุม่ทีเ่ก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามข้ันตอนดงักล่าวเป็นค�าแนะน�าในการเร่ิมต้นพัฒนาโดย

ภาพรวม ซึง่ในเชงิลกึแล้วแต่ละชมุชนอาจจะมกีารด�าเนินการแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละชมุชน 

ขั้นตอนในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถแบ่งตามล�าดับความส�าคัญก่อนหลัง ได้ดังนี้ 

(พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, 64 )

     ขั้นตอนแรก ต้องเข้าใจถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนว่าจะน�าสิ่งใดมาน�าเสนอ หรือเป็นเอกลักษณ์จุดเด่น

ของชุมชนต�าบลหนองแฝกให้ได้ และต้องรวมผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนของต�าบลหนองแฝกเข้ามาด�าเนินงานใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันให้ได้

      ขั้นตอนท่ีสอง ท�าให้ชุมชนต�าบลหนองแฝก เข้าใจถึงผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวชุมชนก่อน และพัฒนาแผนการท่องเที่ยวของชุมชนต�าบลหนองแฝก โดยวางเป้าหมายและจุดประสงค์ให้

ชัดเจน พร้อมทั้งจัดตั้งองค์กรในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต�าบลหนองแฝกให้เป็นรูปเป็นร่าง โดย

ด�าเนินการพัฒนาการท่องเท่ียวในชมุชนต�าบลหนองแฝกทุกระยะตัง้แต่แรกเร่ิมต้องได้รบัความคิดเห็นจากชมุชนและ

การสนับสนุนจากชุมชนนั้นๆ อย่างสม�่าเสมอ และสุดท้ายควรระบุแกนน�า (Key Leader) ของชุมชนต�าบลหนองแฝก

ให้ได้ และผู้เป็นแกนน�าจะต้องน�าหลักการขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

      ข้ันตอนที่สาม พัฒนาด้านการศึกษา โดยเน้นเรื่องการท่องเที่ยวและมีการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนต�าบลหนองแฝก และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือ

ได้รบัความช่วยเหลอืในด้านค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวให้แก่ชมุชนต�าบลหนองแฝก

อย่างสม�่าเสมอ

     จากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลหนองแฝก แบบกว้างๆ ชุมชนต�าบลหนองแฝกจะพบว่า ความ

พร้อมของชุมชนและศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆ ยังมีน้อย การพัฒนาการท่องเที่ยวอาจต้องใช้ความ

พยายามหรือความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน เข้าช่วยจึงจะสามารถพัฒนาโบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ให้เป็น

แหล่งท่องเทีย่วท่ีมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กั และเป็นแหล่งท่องเทีย่วท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต แต่ถ้าชมุชนต�าบลหนองแฝกให้

ความส�าคญัในการมส่ีวนร่วมและกระตือรอืร้นในการด�าเนินการก็จะสามารถท�าให้การท่องเทีย่วชมุชนต�าบลหนองแฝก

สามารถด�าเนินไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง (Active Participation)
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ข้อเสนอแนะ

 	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

  1. ผูน้�า หรอืปราชญ์ของชมุชนต�าบลหนองแฝก น�าเอาข้อมูลงานวิจยัไปเผยแพร่ให้กับประชาชนต�าบลหนองแฝก

ให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ให้ทั่วถึงกันได้

  2.  เทศบาลต�าบลหนองแฝก หน่วยงานของรัฐท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องและชมุชนควรน�าผลงานวิจยัไปเป็นแนวทาง

ในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริมให้โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

  3. ชุมชนอื่นๆ ที่ใกล้เคียง น�าเอาข้อมูลงานวิจัยไปศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถานต่างๆ ของชุมชนต่อไป

  ข้อจ�ากัดในงานวิจัยและข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถาน วัดเวียงเศรษฐี(ร้าง) 

ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภ ีจงัหวัดเชยีงใหม่” ครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ โดยเน้นถึงการศกึษาเรือ่งราว ต�านาน 

ความเป็นมาของโบราณสถาน หากมีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไปท�า

การศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไป โดยเน้นไปในเรื่องของการทดลองฝึกปฏิบัติท�ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวจริง เพื่อพัฒนา

รปูแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่วท่ีเหมาะสมกับบรบิทของชมุชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชมุชนและท้องถ่ินมากทีส่ดุ และในขณะเดยีวกันก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ
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