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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนา
ที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์
MANAGEMENT OF THE LANNA ANCIENT ARCHEOLOGY ROUTE FROM
THE LITERATURE OF CHINNAKANMALIPAKORN
วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ
Weerapong Kiatpriyot and others
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสารวจแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ 2. เพื่อศึกษาคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ และ 3. เพื่อเสนอรูปแบบและวิธกี ารของการจัดการเส้นทางการ
ท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทัง้ เชิงเอกสาร และมีการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ จานวน 14 รูป / คน
ผลการวิจยั พบว่า 1. สารวจแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลี
ปกรณ์ จานวน 14 วัด แบ่งเป็ นพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ 10 วัด จังหวัดเชียงราย 10 วัด ในปั จจุบนั เป็ นวัดที่ม ี
พระภิกษุ สามเณร จาพรรษาอยู่ 12 วัด และเป็ นวัดร้างอยู่ 2 วัด คือ วัดอาทิต้นแก้ว และวัด ป่ าแดงหลวง
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. คุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลี
ปกรณ์ พบว่า คุณค่าแหล่งท่องเทีย่ วสามารถแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ 1) คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ 2) คุณค่าทาง
โบราณสถาน 3) คุ ณค่า ทางความศัก ดิส์ ทิ ธิ ์ และ 4) คุ ณค่าทางวัฒ นธรรมประเพณี ส่ว นศักยภาพแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการดึงดูดใจการท่องเทีย่ ว 2) ด้านการรองรับนักท่องเทีย่ ว และ 3) ด้าน
การบริหารจัดการ
3. เสนอรูปแบบและวิธกี ารของการจัดการเส้นทางการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานล้านนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ 4 รูปแบบ คือ 1) การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และพุท ธศิลปกรรม
ประกอบด้วยทุกวัด 2) การท่องเทีย่ วเชิงการปฏิบตั ธิ รรม 1 วัด คือ วัดร่าเปิ ง (ตโปทาราม) 3) การท่อเทีย่ วเชิง
ความศักดิ ์สิทธิ ์ 5 วัด คือ วัดสวนดอก วัดเชียงยืน วัดชัยศรีภูม ิ ์ วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร และวัดนันทาราม และ


อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูวมิ ลศิลปกิจ อาจารย์ประจาวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมพงษ์ แซ่ทอ้ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฤทธิชยั แกมนาค อาจารย์ประจาวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สุภชั ชา พันเลิศพาณิชย์ นักวิจยั อิสระ
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4) การท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวฒ
ั นธรรมและงานประจาปี จานวน 9 วัด คือ 1) วัดสวนดอก พระอารามหลวง
2) วัดศรีมุงเมือง 3) วัดป่ าแดงมหาวิหาร 4) วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 5) วัดนันทาราม 6) วัดเจดียห์ ลวง
วรวิหาร พระอารามหลวง 7) วัดเชียงยืน 8) วัดพระแก้ว พระอารามหลวง 9) วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
คาสาคัญ: การจัดการ แหล่งท่องเทีย่ ว โบราณสถาน ล้านนา วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์

ABSTRACT
These objectives of the research are; 1.To survey the Lanna historic sites that appear in
The literature of Chinnakanmalipakorn, 2. To study the value and potentiality of Lanna historic sites
that appear in The literature of Chinnakanmalipakorn, and 3. To propose patterns and methods of
learning managing pathways of Lanna historic sites that appear in The literature of
Chinnakanmalipakorn. This is a qualitative research that researcher studied through both document
and interview 14 key informants.
The result was found that; 1. The Explore Lanna Historic Sites that appear in The literature
of Chinnakanmalipakorn, there are 10 temples in Chiang Mai area and 10 temples in Chiang Rai ,
but now there are monks and novices in 12 temples, 2 deserted temples no monks nor novices in
Wat Arthi Ton Keaw and Wat Pa Deang Luang in Chiang Sean district, Chiang Rai province.
2. The value and potentiality of the Lanna historic sites that appear in The literature of
Chinnakanmalipakorn is found that; tourist value divided into 4 sides 1. historical value, 2.
archeological sites value, 3. sacredness value, and 4. cultural and tradition value The potential of
tourism divided as 1. tourist attraction, 2. tourist accommodating, and 3. tourist management.
3. Offer layout styles and methods of route management of Lanna historic sites that appear
in the literature of Chinnakanmalipakorn as follows; 1. all 14 temples with historical and Buddhist Art
tourist attraction, 2. one temple with the Dhamma practice tourist attraction, Wat Rampoeng
(Tapotharam), 3. five temples with sacred tourist attraction, Wat Suan Dork, Wat Chiang Yuen, Wat
Chai Sri Phoom, Wat Chedi Luang Worawihan and Wat Nantharam, and 4.nine temples with
cultural, tradition and annual fair tourist attraction, Wat Suan Dork (the royal monastery), Wat Sri
Mung Muang, Wat Pa Deang Mahawihan, Wat Ched Yod (the royal monastery), Wat Nantharam,
Wat Chedi Luang Worawihan (the royal monastery), Wat Chiang Yuen, Wat Phra Keaw (the royal
monastery) and Wat Phra Sing(the royal monastery)
Keywords: Management, Tourist site, Archeological site, Lanna, Chinnakanmalipakorn
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บทนา
ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรพืน้ ฐานด้านการท่องเทีย่ วหลากหลาย
กระจายอยู่ในทุกจังหวัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีค วาม
สวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมภิ าคอื่น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็ นกิจกรรมการท่อ งเที่ยว รวมถึง
อุตสาหกรรมทีส่ นับสนุ นเชื่อมโยง และยังมีแหล่งท่องเทีย่ วที่มศี กั ยภาพพร้อมทีจ่ ะพัฒนาอีกจานวนมาก เมื่อ
พิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับประเทศในทวีป เอเชีย โดยพิจารณาจากแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงนักท่องเทีย่ วรูจ้ กั กันดี1
การท่องเทีย่ วจัดได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีม่ บี ทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เนื่องจากก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนเป็ นจานวนมาก ซึ่งหน่ วยงานของรัฐได้ม ี
บทบาทสาคัญในการส่งเสริมหรือพัฒนาการท่องเทีย่ ว จะเห็นได้วา่ จากวิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 “ ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มคี ุณภาพ ที่มขี ดี ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคานึงถึ งความเป็ นธรรม
สมดุล และยังยื
่ น” โดยยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนัน้ เกิดจากการขยายตัวของการ
ท่องเทีย่ วโดยเน้นปริมาณนักท่องเทีย่ วหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเทีย่ วในขณะทีก่ ารรองรับขยายไป
ไม่ทนั ทาให้แหล่งท่องเทีย่ วของไทยมีความเสือ่ มโทรม ยุทธศาสตร์จงึ ให้ความสาคัญกับโครงสร้างการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิน่ จังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศ ขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส่วนท้องถิน่ ขณะที่หน่ วยงานระดับพืน้ ที่เช่น จังหวัด
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (อปท.) และชุ ม ชนขาดความรู้ด้า นการจัด การ ภู ม ิท ัศ น์ แ ละการวางแผน
พัฒนาการท่องเทีย่ วการพัฒนากลไก ในการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วจึงเป็ นแนวทางใน การบูรณาการ
การทางานร่วมกันการกาหนดภารกิจ ขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชดั เจน กาหนดรูปแบบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นที่สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 2 ยุทธศาสตร์จงึ ให้
ความสาคัญกับส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุม ชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดตัง้
คณะกรรมการในระดับท้องถิ่นขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่ องเที่ยวให้มกี ารบริหารเป็ นรูปธรรม โดยมี
ภาครัฐเอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถิน่ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรม แหล่ง
ท่องเทีย่ วและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีช่ ุมชนท้องถิน่ ของตนเอง
ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวถึงอาณาจักรล้านนาซึ่งมีโบราณสถานหลายแห่ง ดังนี้ 3 จังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) วัดมุงเมือง วัดป่ าแดงมหาวิหาร (มหาวิหารวัดป่ าแดง) วัดมหาโพธาราม
(วัดเจดียเ์ จ็ดยอด) วัดป่ าตาลมหาวิหาร (วัดตโปทาราม) วัดนันทาราม วัดเจดียห์ ลวง วัดอโสการาม (วัดศรี
ภูม)ิ วัดทีฆาชีวติ สาราม (วัดเชียงยืน) และวัดเจดียเ์ หลีย่ ม (กู่คา) จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดป่ าแดงหลวง วัด
พระสิงห์ วัดพระแก้ว และวัดอาทิตน้ แก้ว จังหวัดลาพูน ได้แก่ วัดลมักการาม (วัดกู่ละมักปั จจุบนั คือวัดรมณี
1

คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ ยวแห่งชาติ 2555 - 2559, (กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา, 2550), หน้า 14
2
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 29 - 38.
3
พระครูสุธสี ุตสุนทร และคณะ, การวิเคราะห์เนื้อหาเกีย่ วกับสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ท่ี ปรากฏในคัมภีรช์ นิ กาลมาลี
ปกรณ์, รายงานวิ จยั , (สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556).
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ยาราม เจดียม์ หาพล วัดพระยืน พระธาตุเจดียห์ ลวง(หรือพระธาตุหริภุญชัย) วัดศรีบุญยืน วัดพระธาตุหริภุญ
ชัยวรมหาวิหาร และสุวรรณเจดียห์ รือปทุมวดีเจดีย์ จังหวัดลาปาง ได้แก่ วัดลาปางหลวงและวัดกู่ขาว จังหวัด
พะเยา ได้แก่ วัดดอนชัย หรือวัดป่ าแดงหลวงดอนชัย และจังหวัดน่าน ได้แก่ วัดสวนตาล
จากการสารวจศักยภาพของพืน้ ที่ 8 จังหวัด ทีเ่ รียกอาณาจักรล้านนา พบว่า อาณาจักรล้านนา เป็ น
พื้นที่มศี กั ยภาพสูงเนื่องจาก อาณาจักรล้านนาเป็ นอาณาจักรที่มอี งค์ประกอบทางศิลปะและประวัตศิ าสตร์
มากมายกระจายอยู่ ใ นจัง หวัด ต่ า งๆทัง้ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ สิ่ง ก่ อ สร้ า งอื่ น ๆ ที่ม ีคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
จากความจาเป็ นและความสาคัญดังกล่าวสมควรทีจ่ ะต้องศึกษาคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในมังรายศาสตร์เพื่อ นาเสนอโครงการการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ โดยคานึงถึงทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วและมีแนวทางปฏิบตั ิ ก็ ย่อม
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยังยื
่ น แต่การที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้นัน้ จาเป็ นต้องการจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วตามเส้นทางโบราณสถานล้านนา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษาในพืน้ ที่ 2
จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ สารวจแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์
2. เพือ่ ศึกษาคุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชิน
กาลมาลีปกรณ์
3. เพือ่ เสนอรูปแบบและวิธกี ารของการจัดการเส้นทางการท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและ
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ หนังสือ รายงานการวิจยั รายงานการประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ท่ี
แสดงให้เห็นถึงประวัติ ความเป็ นมา วัฒนธรรม บทบาท ความสัมพันธ์ และการจัดการกิจการแหล่งท่องเทีย่ ว
ตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
2) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพื่อทราบถึงแนวคิด บทบาท ความสัมพันธ์ และการ
จัดการท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ ในพื้นที่ท่เี ป็ น
กรณีศกึ ษา มีศกึ ษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือ คณะสงฆ์ ผูน้ าชุมชน และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 14 รูป/คน นาผลจาการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการ
ท่องเทีย่ วในมิตติ ่างๆ

ผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่อง “การจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาล
มาลีปกรณ์” ผลการวิจยั มีดงั นี้
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1) การสารวจแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ ในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงใหม่ 10 วัด และจังหวัดเชียงราย 4 วัด ผลการวิจยั พบว่า วัดในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1. วัดสวน
ดอก พระอารามหลวง (วัดบุปผาราม) ตัง้ อยู่ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึน้ ปี พ.ศ.1914
(ในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่าสร้างปี พ.ศ.1915) สมัยพระเจ้ากือนา ในปั จจุบนั มีพระราชรัชมุนี
เป็ นเจ้าอาวาส 2. วัดศรีมุงเมือง (วัดมุงเมือง) ตัง้ อยูต่ าบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้าง
ขึน้ ในสมัยพระเจ้าสามฝั ง่ แกน ในปั จจุบนั มีพระครูปลัดอรรถสิทธิ ์ ชินวโส เป็ นเจ้าอาวาส 3. วัดป่ าแดงมหา
วิหาร ตัง้ อยูต่ าบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึน้ ปี พ.ศ. 1974 โดยพระเจ้าติโลกราช ในปั จจุบนั
มีพระครูโฆสิตปริยตั ยาภรณ์ เป็ นเจ้าอาวาส 4. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (มหาโพธาราม) ตัง้ อยู่ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึน้ ประมาณ พ.ศ. 1999 โดยพระเจ้าติโลกราช เป็ นสถานทีท่ า
สังคายนาพระไตรปิ ฎก ครัง้ ที่ 8 ในปั จจุบนั มีพระเทพปริยตั ิ เป็ นเจ้าอาวาส 5. วัดร่าเปิ ง (ตโปทาราม) ตัง้ อยู่
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึน้ ใน พ.ศ. 2036 โดยพระเจ้ายอดเชียงรายโปรดให้สร้างขึน้
ในปั จจุบนั มีพระภาวนาธรรมาภิรชั วิ. เป็ นเจ้าอาวาส 6. วัดนันทาราม ตัง้ อยูต่ าบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัด
เชี ย งใหม่ ในปั จจุ บ ั น มี พ ระปลั ด บุ ญ ธรรม ธมฺ ม วโร เป็ นเจ้ า อาวาส 7. วั ด เจดี ย์ ห ลวงวรวิ ห าร
พระอารามหลวง สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928 – 1945 ในสมัยพญาแสนเมืองมา ใน
ปั จจุบนั มีพระพระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เป็ นเจ้าอาวาส 8. วัดชัยศรีภูม ิ ์ ตัง้ อยู่ตาบลช้างม่อย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานได้ว่าวัดชัยศรีภูม ิ ์สร้างมาตัง้ แต่ พ.ศ. 1805 สมัยพญามังราย ใน
ปั จจุบนั มีพระครูสุธรรมาลังการ เป็ นเจ้าอาวาส 9. วัดเชียงยืน (ทีฆาชีวติ สาราม) ตัง้ อยู่ตาบลศรีภูม ิ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึน้ เมือ่ ใดนัน้ ไม่ปรากฏหลักฐานทีช่ ดั เจน แต่สนั นิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยพญามัง
ราย ในปั จจุบนั มีพระครูสริ ญ
ิ าณวัชร์ เป็ นเจ้าอาวาส 10. วัดเจดียเ์ หลี่ยม ตัง้ อยู่ตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้น พ.ศ. 1831 พญามังรายโปรดให้สร้างขึน้ ในปั จจุบนั มีพระครูสงั ฆพิชยั เป็ นเจ้า
อาวาส และวัดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ได้แก่ 1. วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตัง้ อยู่ตาบลเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย สร้างขึน้ พ.ศ. 1977 ในปั จจุบนั มีพระธรรมราชานุ วตั ร เป็ นเจ้าอาวาส 2. วัดพระสิงห์ พระ
อารามหลวง ตัง้ อยู่ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ราว พ.ศ. 1928 สมัยพระ
เจ้ามหาพรหม ในปั จจุบนั มีพระเทพสิทธินายก เป็ นเจ้าอาวาส 3. วัดอาทิต้นแก้ว ตัง้ อยู่ตาบลเวียง อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สร้างขึน้ พ.ศ. 2058 โดยพระเจ้าเมืองแก้ว ในปั จจุบนั เป็ นวัดร้าง และ 4. วัดป่ า
แดงหลวง ตัง้ อยู่ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามแผ่นโลหะกรมศิลปกรสันนิษฐานว่าสร้าง
ขึน้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ในปั จจุบนั เป็ นวัดร้าง
2) คุณค่าและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลี
ปกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ 10 วัด และจังหวัดเชียงราย 4 วัด ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าแหล่งท่องเทีย่ ว
โบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1. คุณคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ 2. คุณค่าทางโบราณสถาน 3. คุณค่าความศักดิ ์สิทธิ ์ แล 4. คุณค่าวัฒนธรรม ประเพณี ส่วน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
1. ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเทีย่ ว 2. ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเทีย่ ว และ 3. การบริหาร
จัดการ
3) รูปแบบและวิธกี ารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ เสนอรูปแบบดังนี้
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3.1) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ จานวน 10 วัด ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ โดยเริม่ ที่ 1. วัดสวนดอก พระอาราม
หลวง (วัดบุปผาราม) 2. วัดร่าเปิ ง (ตโปทาราม) 3. วัดป่ าแดงมหาวิหาร 4. วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง (มหา
โพธาราม) 5. วัดเชียงยืน 6. วัดชัยศรีภูม ิ ์ 7. วัดเจดียห์ ลวง วรวิหาร 8. วัดนันทาราม 9. วัดเจดียเ์ หลีย่ ม (อยู่
ในเขตเวียงกุมกาม) 10. วัดศรีมงุ เมือง (วัดมุงเมืองในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์) ตามแผนภาพต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 1: เส้นทางท่องเทีย่ วตามโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลี
ปกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่4
3.2 การจัดการรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ จานวน 4 วัด ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายโดยเริม่ ที่ 1. วัดพระแก้ว พระ
อารามหลวง 2. วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง 3. วัดอาทิต้นแก้ว (ปั จจุบนั เป็ นวัดร้าง) 4. วัดป่ าแดงหลวง
(ปั จจุบนั เป็ นวัดร้าง) ดังแผนภาพต่อไปนี้

4

ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจาก Google Maps [ออนไลน์ ]. แหล่งทีม่ า: https://www.google.co.th/maps/
@18.78202,98.9159883,12z, (สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2560).
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ภาพประกอบที่ 2: เส้นทางท่องเทีย่ วตามโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลี
ปกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย5
3.3) รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงปฏิบตั ธิ รรม การปฏิบตั ธิ รรม คือ การนาเอาธรรมะมาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ชวี ติ ทัง้ แกตนเองและผูอ้ ่นื มีอยูห่ ลายอย่างนับตัง้ แต่การให้ (ทาน) การสารวมกาย วาจา (ศีล)
และการหมันท
่ าจิตใจให้นิ่งและผ่องใส (ภาวนา) ซึ่งเป็ นการฝึกพัฒนาจิตใจให้ยกระดับสูงขึน้ จนพ้นจากกิเลส
เศร้าหมอง วิธกี ารภาวนามีอยู่ 2 วิธี เรียกว่า สมถกรรมฐาน คือ การฝึ กจิตใจให้สงบมีสมาธิเป็ นเป้ าหมาย
และอีกวิธเี รียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน คือ การฝึ กให้เกิดปั ญญา 6 และแหล่งโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ทป่ี ั จจุบนั เป็ นสถานปฏิบตั ธิ รรม คือ วัดร่าเปิ ง (ตโปทาราม) หรือ วัดป่ าตามมหา
วิหาร ตามปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ ในปั จจุบนั เป็ นสานักปฏิบตั ธิ รรมประจาจังหวัดเชียงใหม่
แห่งที่ 2 มีการปฏิบตั ธิ รรมทุกวัน 7 ในปั จจุบนั มีพระภาวนาธรรมาภิรชั วิ. (พระอาจารย์สุพนั ธ์ อาจิณฺณสีโล)
5

ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจาก Google Maps [ออนไลน์ ]. แหล่งทีม่ า: https://www.google.co.th/maps/
@18.78202,98.9159883,12z, (สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2560).
6
วัดร่าเปิ ง (ตโปทาราม), คู่มือการปฏิ บตั ิ วิปัสสนากรรมฐานในแนวสติ ปัฏฐาน 4, (เชียงใหม่: หจก.โรงพิมพ์
ช้างเผือก, 2559), หน้า 35.
7
สัมภาษณ์ พระภาวนาธรรมาภิรชั วิ., เจ้าอาวาสวัดร่าเปิ ง, 2 พฤษภาคม 2560.
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เป็ นเจ้าอาวาส วัดร่าเปิ งตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 1 หมู่ 5 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางเข้าสูว่ ดั
ดังนี้

ภาพประกอบที่ 3: เส้นทางสูว่ ดั ร่าเปิ ง (ตโปทาราม)8
3.4) การจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงความศักดิ ์สิทธิ ์ พบว่า มีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี าสนวัตถุท่ี
มีโ บราณสถาน โบราณวัต ถุ ท่ีม ีค วามศัก ดิส์ ิท ธิ ์ เป็ น ที่เ คารพสัก การบูช าของประชาชน ในพื้ น ที่จ ัง หวัด
เชียงใหม่ มีดงั นี้ 1. วัดสวนดอก พระอารามหลวง มีพระเจ้าเก้าตือ้ ซึง่ มีความเชื่อว่าถ้าได้สกั การะของพรจะได้
สมดังปรารถนา และมีพระบรมสารีรกิ ธาตุบรรจุทพ่ี ระเจดีย์ มีก่อู ฐั คิ รูบาศรีวชิ ยั นักบุญแห่งล้านนาไทย 2. วัด
เชียงยืน มีพระพุทธรูปพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง กล่าวคือ ทุกครัง้ ทีพ่ ระมหากษัตริยล์ า้ นนาเข้าและออกจาก
ประตูเมืองเพื่อไปทาศึกสงครามหรือว่าราชการนอกกาแพงเมือง จะมีการทาการสักการบูชาพระสัพพัญญูเจ้า
เดชเมืองที่วดั เชียงยืนทุกครัง้ เพื่อให้เกิดสิริมงคลในความยังยื
่ น (ดั งชื่ออันเป็ นมงคลของวัด) ในอันที่จะ
9
บันดาลให้พน้ จากภัยพิบตั ิ 3. วัดชัยศรีภูม ิ ์ มีพระเจ้าสันติสุข มีความเชื่อกันว่าถ้าได้สกั การะแล้วจะนามาซึ่ง
ความสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว 4. วัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็ นที่ป ระดิษฐานเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง
เชียงใหม่) 5. วัดนันทาราม มีหลวงพ่อเพ็ชร ในเวลาเกิดฝนแห้งแล้งจะนาพระพุทธรูปองค์น้ีออกมาสรงน้ าออก
แห่ไปตามถนนสายต่างๆ กับพระสิงห์

8

ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจาก Google Maps [ออนไลน์ ]. แหล่งทีม่ า: https://www.google.co.th/maps/
@18.78202,98.9159883,12z, (สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2560).
9
MY HERITAGE, พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง เมื่อศาสนาผสานการเมืองอย่างละมุนละม่อม, [ออนไลน์].
แหล่งทีม่ า: http://www.chiangmaiworldheritage.net/detail_show.php?id=130&lang=th, (12 กันยายน 2560).
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3.5) รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒ
ั นธรรม พบแหล่งท่องเที่ยวที่ม ี
ประเพณีวฒ
ั นธรรมหรืองานประจาปี ทุกๆ ปี ที่นอกเหนือจากวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จานวน 9 วัด มี
ดังนี้
1. วัดสวนดอก พระอารามหลวง มีประเพณีสาคัญทีป่ ฏิบตั ทิ ุกปี คือ 1. งานแห่
พระเจ้า 2. ประเพณีตกั บาตรเป็ งปุ๊ ด (ตักบาตรเทีย่ งคืนของวันขึน้ 15 ค่า ทีต่ รงกับวันพุธ) ซึ่งจัดในเทีย่ งคืน
วันอังคารเป็ นช่วงเวลาทีเ่ ข้าสูว่ นั พุธ และ 3. สลากภัต จัดขึน้ ทุกปี หลัง 12 เป็ น (วันเพ็ญเดือน 12 เหนือ)10
2. วัดศรีมุงเมือง (วัดมุงเมืองในอดีต) มีประเพณีทป่ี ฏิบตั ปิ ระจาทุกปี คือ 1. งาน
แห่พระรอบหมู่บา้ นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และ 2. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุตรงกับวันลอยกระทง (วัน
เพ็ญเดือนยีเ่ หนือ)11
3. วัดป่ าแดงมหาวิหาร มีประเพณีสาคัญทีป่ ฏิบตั ปิ ระจาทุกปี คือ งานวันกตัญญู
(เดิมเรียกว่างานวันกองทุนพระเจ้าติโลกราช) ที่เรียกว่างานวันพระเจ้าติโลกราชนัน้ เพราะพระองค์เป็ นผู้
สถาปนาวัด และสาเหตุทเ่ี ปลีย่ นมาเป็ นวันกตัญญูเพื่อราลึกถึงพระมหากษัตริยใ์ นราชวงศ์มงั รายทุกพระองค์ท่ี
มีคุณปการกับวัด และเจ้าอาวาสทุกรูปตัง้ แต่อดีต ซึง่ งานวันกตัญญูนนั ้ จัดทุกวันที่ 7 เดือนพฤษภาคมของทุก
ปี 12
4. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง มีประเพณีสาคัญทีป่ ฏิบตั ปิ ระจาทุกปี คือ 1. สรง
น้าพระในเทศกาลสงกรานต์ และ 2. สรงน้าพระบรมสารีรกิ ธาตุ วันที่ 27 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม ทุกปี 13
5. วัดนันทาราม มีประเพณีทป่ี ฏิบตั ปิ ระจาทุกปี คือ 1. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
ตรงกับขึน้ 15 ค่า เดือน 3 (ตรงกับ 6 เป็ งเหนือ) และ 2. ประเพณีตานสลากภัต หลัง 12 เป็ งเหนือ (วันเพ็ญ
เดือน 12 เหนือ) หรือ เดือน 10 ภาคกลาง (วันเพ็ญเดือน 10)
6. วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร พระอารามหลวง มีประเพณีทป่ี ฏิบตั ปิ ระจาทุกปี คือ 1.
14
ประเพณีไหว้เสาอินทขิล ชาวเชียงใหม่จะทาพิธบี ชู าอินทขิลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่าง
เดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน โดยเริม่ ในวันแรม 3 ค่า เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล การเข้าอินทขิลจะ
มีไปจนถึงในวันขึน้ 4 ค่า เดือน 9 ซึง่ เป็ นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8เข้า เดือน 9 ออก15
7. วัดเชียงยืน มีประเพณีท่ปี ฏิบตั ปิ ระจาทุกปี คือ 1. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
วันทีท่ ่ี 7 – 9 เมษายน ของทุกปี และ 2. พิธสี ะเดาะนพเคราะห์ชว่ งเทศกาลสงกรานต์16

10

สัมภาษณ์ พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ, เลขานุการเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง,
2
พฤษภาคม 2560.
11
สัมภาษณ์ พระครูปลัดอรรถสิทธิ ์ ชินวโส, เจ้าอาวาสวัดศรีมุงเมือง, 3 พฤษภาคม 2560.
12
สัมภาษณ์ พระครูโฆสิตปริยตั ยาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่ าแดงมหาวิหาร, 2 พฤษภาคม 2560.
13
สัมภาษณ์ พระครูสมุหว์ ลั ลพฺตสวโร, ผูช้ ว่ ยเลขานุการเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, 8 พฤษภาคม 2560.
14
สัมภาษณ์ พระมหาเจริญ กตปญฺโญ, อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 3
พฤษภาคม 2560.
15
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ, ตานานอิ นทขิ ลและประเพณี บชู าอิ นทขิ ล, [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า: http://
library.cmu.ac.th/ntic/knowledge_show.php?docid=12, (12 พฤษภาคม 2560).
16
สัมภาษณ์ พระครูสริ ญ
ิ าณวัชร์, เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน, 3 พฤษภาคม 2560.
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8. วั ด พระแก้ ว พระอารามหลวง มี ป ระเพณี ท่ี ป ฏิ บ ั ติ ป ระจ าทุ ก ปี คื อ
1. งานทาบุญวันกตัญญู ในวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เพือ่ ราลึกถึงอดีตเจ้าอาวาส17
9. วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง มีงานประจาทุกปี คือ 1. งานอายุวฒ
ั นมงคลเจ้า
อาวาส ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1: ตารางประเพณีและงานประจาปี ของแต่ละวัด
แหล่งท่องเที่ยว
ประเพณี ประจาปี
1. พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
1.1 วัดสวนดอก พระอาราม 1. แห่พระเจ้าตือ้
หลวง
2. ตักบาตรเป็ งปุ๊ ด (เพ็ญพุธ)

วัน/เวลา

1.7 วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร

1. ประเพณีบชู าเสาอินทขิล

1.9 วัดเชียงยืน

1. ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
2. พิธสี ะเดาะนพเคราะห์

13 เมษายน
คืนวันอังคารเป็ นช่วงเวลาทีเ่ ข้าสูว่ นั
พุธ ขึน้ 15 ค่า
หลัง 12 เป็ ง (วันเพ็ญเดือน 12 เหนือ)
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันยีเ่ ป็ ง (วันเพ็ญเดือนยี่ ตรงกับวัน
ลอยกระทง)
วันที่ 7 เดือนพฤษภาคมของทุกปี
เทศกาลสงกรานต์
วันที่ 27 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม
ทุกปี
6 เป็ งเหนือ (วันเพ็ญเดือน 6 เหนือ)
หลัง 12 เป็ งเหนือ (หลังวันเพ็ญเดือน
12 เหนือ
เริม่ วันแรม 12 ค่า เดือน 8 (เหนือ) ถึง
วันขึน้ 3 ค่า เดือน 9 (เหนือ)
7 – 9 เมษายน ของทุกปี
เทศกลสงกรานต์

1. วันกตัญญู

วันที่ 10 กันยายน ทุกปี

1.2 วัดศรีมงุ เมือง

1.3 วัดป่ าแดงมหาวิหาร
1.4 วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง (มหาโพ
ธาราม)
1.6 วัดนันทาราม

2. พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
2.1 วัดพระแก้ว พระอาราม
หลวง
2.2 วัดพระสิงห์ พระอาราม
หลวง

17

3. สลากภัต
1. แห่พระ
2. ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
1. งานวันกตัญญู
1. สรงน้าพระ
2. สรงน้าพระบรมสารีรกิ ธาตุ
1. ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
2. ประเพณีตานสลากภัต

1. งานอายุวฒ
ั นมงคลเจ้าอาวาส

สัมภาษณ์พระครูสุธสี ุตสุนทร, ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง, 13 มิถุนายน 2560.
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรือ่ ง การจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลี
ปกรณ์ ผูว้ จิ ยั มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1) แหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ จากการได้ลงพืน้ ที่
วิจยั ในจานวน 14 วัด ในพื้น ที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชีย งใหม่ และจังวัดเชียงราย พบว่า 1) ในจังหวัด
เชียงใหม่ มีจานวน 10 ตัง้ อยู่ในอาเภอเมืองจานวน 8 วัด อยู่ในอาเภอสารภี จานวน 1 วัด และอาเภอดอย
สะเก็ด จานวน 1 วัด และ 2) ในจังหวัดเชียงราย จานวน 4 วัด ตัง้ อยู่ในอาเภอเมือง จานวน 2 วัด อยู่อาเภอ
เชียงแสน 2 วัด ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอว่า แต่ละวัดควรมีการประวัตขิ องวัด และอธิบายความสาคัญของโบราณสถาน
โบราณวัตถุทเ่ี ป็ นจุดเด่นของวัด เพื่อเป็ นการให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ วหรือผูท้ ม่ี คี วามสนใจเกี่ยวกับสิง่ นัน้ ๆ
ซึง่ อาจทาในลักษณะของป้ าย หรือโบร์ชวั ร์ หรือในลักษณะเว็บไซต์แล้วให้มกี ารใช้ควิ อาร์โค้ด (QR Code) ใน
การเข้าถึงข้อมูลของวัด ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ม่ี คี วามสนใจ ตัวอย่างเช่น วัดเจดียเ์ หลี่ยม ทีม่ คี วิ อาร์โค้ด
(QR Code) ติดตามจุดต่างๆ เพื่อเชื่อมไปยังข้อมูลของวัดซึ่งมี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน หรือวัดพระแก้วทีไ่ ด้มกี ารจัดทาคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่ออธิบายภาพต่างๆ เป็ นต้น ซึ่งผูว้ จิ ยั
มองว่าหากทุกวัดสามารถดาเนินการได้ จะเป็ นการให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ วและผูท้ ม่ี คี วามสนใจ
2) คุณค่าและศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชิน กาลมาลี
ปกรณ์ จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีว่ จิ ยั พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วโดยส่วนมากทีม่ กี ารศึกษามีคุณค่าและศักยภาพใน
การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น แหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ พุทธศิลปกรรม แหล่งท่องเทีย่ วเชิงการปฏิบตั ิ
ธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงความศักดิ ์สิทธิ ์ และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวฒ
ั นธรรม ในแหล่งท่องเทีย่ วหรือ
วัดทีม่ พี ระจาพรรษาอยูจ่ ะมีสงิ่ อานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ป้ ายบอกทาง ลานจอดรถ
ห้องสุขา เพื่อให้บริการนักท่องเทีย่ ว และมีรา้ นค้าอาหารอยู่ใกล้เคียง แต่จะมีอุปสรรคคือในวัดร้าง คือ 1) วัด
อาทิตน้ แก้ว พบว่า ในอยู่ตดิ ถนนในชุมชนไม่มที จ่ี อดยานพาหนะ หากนักท่องเทีย่ วทีน่ ายานพานะไปเองอาจ
ต้อ งจอดตามถนนชุ ม ชนอาจท าให้ม ีปั ญ หาการจราจร และในพื้น ที่ว ัด ไม่ ม ีห้อ งน้ า ในการให้บ ริก ารแก่
นักท่องเทีย่ ว 2) วัดป่ าแดงหลวง มีอุปสรรคคือ ป้ ายบอกทางทีไ่ ม่ชดั เจน เพราะพบว่าทางแยกเข้าไปในวัดนัน้
ไม่มปี ้ ายบอกทาง และเมื่อเข้าเส้นทางไปสูว่ ดั เป็ นทางดินผ่านทีท่ าการเกษตรของชาวบ้าน อาจเป็ นอุปสรรค
สาหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไปในช่วงฤดูฝน และในวัดไม่มหี อ้ งน้ าในการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวหรือวัดดังกล่าว ผู้วจิ ยั มองว่าหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่วดั อาทิต้นแก้ว และวัดป่ าแดงหลวง อาจต้องมีการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการสร้าง
ห้องน้า และลานจอดรถในพืน้ ที่ และจัดทาป้ ายบอกทางทีม่ คี วามชัดเจนเพือ่ ให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
3) รูปแบบและวิธกี ารของการจัดการเส้นทางการเรียนรูแ้ หล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏ
ในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ จากการวิจยั จึงเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วออกเป็ น 4 รูปแบบ
ดังนี้
3.1) การจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และพุทธศิลปกรรม มี 14 วัด พบว่า ใน
แต่ละวัดมีประวัตทิ งั ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกษัตริยใ์ นอาณาจักรล้านนาในอดีต หรือเกีย่ วข้องกับการปกครองคณะสงฆ์
ในอดีต หรือเกี่ยวข้องกับความเป็ นสิรมิ งคลของการสร้างเมือง เป็ นต้น รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง
ๆ ล้วนแต่มคี ุณค่าทางพุทธศิลปกรรม มีความสวยงาม มีอตั ลักษณ์ ควรแก่การศึกษา เช่น วัด เจ็ดยอด พระ
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อารามหลวง (มหาโพธาราม) เป็ นทีส่ งั คายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 8 และมีพระเจดียท์ จ่ี าลองแบบมาจากพุทธค
ยาอินเดีย เป็ นต้น
3.2) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบตั ธิ รรม มี 1 วัด คือ วัดร่าเปิ ง (ตโปทาราม) เป็ น
สานักปฏิบตั ธิ รรมประจาจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 มีการปฏิบตั ธิ รรมทุกวัด และมีทพ่ี กั สาหรับผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
ผูว้ จิ ยั จึงมองว่านักท่องเที่ยวที่มคี วามสนใจในการปฏิบตั ธิ รรมควรไปที่วดั แห่งนี้ ซึ่งพืน้ ที่วดั มีความสัปปายะ
เหมาะแก่การปฏิบตั ธิ รรมอย่างยิง่
3.3) การจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงความศักดิ ์สิทธิ ์ จากการวิจยั พบว่า มีจานวน 7 วัด เป็ น
วัดทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่จานวน 5 วัด ได้แก่ 1. วัดสวนดอก พระอารามหลวง มีพระเจดียท์ บ่ี รรจุพระ
บรมสารีรกิ ธาตุ และพระเจ้าเก้าตือ้ (พระพุทธรูปในพระอุโบสถ) กู่ครูบาศรีวชิ ยั นักบุญแห่งล้านนาไทย 2. วัด
เชียงยืน มีพระพุทธรูปพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง 3. วัดชัยศรีภูม ิ ์ มีพระเจ้าสันติสขุ 4. วัดเจดียห์ ลวง ซึง่ เป็ นที่
ประดิษฐานเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) 5. วัดนันทาราม มีพระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร ซึ่งตัง้ แต่ใน
อดีตจนถึงปั จจุบนั พุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบสักการะเพือ่ ขอพรเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
3.4) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒ
ั นธรรม จากการวิจยั พบว่า นอกจาก
ประเพณี ป ระจาปี ตามวันสาคัญ ทางพระพุ ทธศาสนา และยัง พบว่า มีจ านวน 8 วัด ที่ม ีป ระเพณี หรืองาน
ประจาปี เฉพาะแห่ง คือ 1. งานแห่พระ มีวดั สวนดอก พระอารามหลวง และวัดศรีมุงเมือง 2. งานสรงน้ าพระ
ธาตุ มีวดั ศรีมุงเมือง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (มหาโพธาราม) วัดนันทาราม และวัดเชียงยืน 3. งาน
สลากภัต มีวดั สวนดอก พระอารามหลวง และวัดนันทาราม4. ตักบาตรเป็ งปุ๊ ด (วันเพ็ญขึน้ 15 ค่า ที่ตรงกับ
วันพุธ) มีวดั สวนดอก พระอารามหลวง 4. ประเพณีบชู าเสาอินทขิล มีวดั เจดียห์ ลวงวรวิหาร พระอารามหลวง
5. งานวันกตัญญู มีวดั ป่ าแดงวรวิหาร และวัดพระแก้ว พระอารามหลวง 6. พิธสี วดสะเดาะนพเคราะห์ มีวดั
เชียงยืน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ ง การจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลี
ปกรณ์ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.1) วัด และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องนาไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ โดยการจัดการท่องเทีย่ วตาม
รูปแบบทีไ่ ด้เสนอไว้
1.2) สถานศึกษานาไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบการเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจถึง
ประวัติ และโบราณสถานทีส่ าคัญของวัดต่างๆ ทีป่ รากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์
1.3) นาไปเผยแผ่ตามช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ เว็บไซต์ เป็ นการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ส่ี นใจ และ
นักท่องเทีย่ วในเรือ่ งข้อมูล เพือ่ เป็ นการดึงดูดนักท่องเทีย่ วในการเข้าชมแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ทีป่ รากฏใน
วรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์
2) ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1) บทบาทภาครัฐในการการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์
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2.2) วิเคราะห์พุทธศิลปกรรมที่ปรากฏตามวัดที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์
เพือ่ เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงพุทธศิลปกรรม
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