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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

วัลลภ มณีเชษฐา1* 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดจังหวัดล าปางน้ี มี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในพื้นที่จังหวัดล าปาง 2. เพื่อเสนอวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง จาก

สภาพปัญหาที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว 3. เพื่อทราบแนวนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในด้านการท่องเที่ยว โดยมีการ

ปรับสภาพปัญหาที่พัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม จะท าให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

          โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกับทางวัดและผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง จ านวน 66 คน ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในกลุ่มอ าเภอ 2 อ าเภอ 5 วัด อันประกอบด้วย วัดพระ

แก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดปัพพตาราม (ไหล่หิน) และวัดปงยางคก ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะรวมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็น

ประวัติศาสตร์ ที่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละวัด ทั้ งที่มีลักษณะคล้ายกันและที่มี

ลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของวัดแต่ละแห่งเพื่อสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดจากการ

ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยวทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของวัดที่ปรากฏอยู่ในวัดทั้ง 5 แห่ง 

           ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประกอบด้วย 1.ด้านสิ่ง    ดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรม 2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและความสะดวกด้านการคมนาคม 3. ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 5. ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 6. 

แนวทางการท่องเที่ยวส าเร็จรูป สามารถวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบ

บูรณาการอย่างยั่งยืนได ้

 

ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์  โบราณสถาน เชิงประวัติศาสตร์ 

 

 

_________________________________ 
1*พลตรี ดร. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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Strategies for Historical Tourism Development Of temples in 

Lampang province. 

Wallop Maneechedta1* 

Abstract 

            Subject research the objectives of this historical tourism development strategy for 

temples in Lampang Province: 1. To analyze the problem of the temple which is a historical 

tourist site According to the policy of relevant agencies in Lampang Province. 2. To propose 

methods for developing historical tourism of temples in Lampang Province. From the 

problem that has been resolved. Involved in tourism with the adjustment of the problem in 

which the tourism development is appropriate Will make the local community earn income 

from tourism.  

            Using a semi-structured interview with a temple and community representatives 66 

people involved with tourist attractions in Lampang Province used the temple as the centerin 

the group of districts, 2 districts, 5 temples consisting of WatPhraKaewSuchadaram, Wat 

Chedi Saow Lang, Wat Phra That Lampang Luang, Wat Pappatharam (Lai hin) and Wat 

Pong Yang Khokwhich are related from the past to the present There are characteristics of 

local culture and traditions with historical relics. Similar The researcher studied the patterns 

and traditions of each temple. Both that are similar. And that have a unique look current 

tourism situation of each temple to reflect the impact of tourism, especially historical tourism 

with a temple as a tourist attraction and management of cultural resources appropriate to the 

context of the temple. That appeared in all 5 temples, the research results were found potential 

of historical sites include: 1. Attractions in historical sites, ancient sites, culture. 2. Access to 

tourist attractions and transportation facilities. 3. Tourism facilities. 4. Tourism activities 5. 

Basic infrastructure to accommodate tourists. 6. Guidelines for complete tourism able to 

analyze strategic plans for the development of sustainable integrated historical tourism 

potential. 

 

Keyword : Strategies, Archaeological site, Historical. 
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1* Major General Dr., Bachelor of Public Administration  Western University  
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บทน า 
 ปัจจุบัน การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก  ซ่ึงมีมูลค่า

มหาศาลในแต่ละปี หากพิจารณาจากระบบการจัดการการท่องเที่ยวน้ันจะพบว่า การด าเนินการท่องเที่ยวประกอบด้วยมิติ

การท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยในระดับชาติจากการพิจารณาในเชิงภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศ

อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามสิ่งแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนับว่าเป็นรายได้ด้านการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา แม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่ส าคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองสถานการณ์และกลับมาพัฒนาอย่างรวดเร็ว (พุทธรักษ์ ปราบ

นอก, 2562) ดังปรากฏในตารางข้างล่างน้ี 

 
             การท่องเที่ยวน้ันมีอยู่หลากหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวตามลักษณะของการเดินทางการท่องเที่ยวตาม
สภาพภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวตามแหล่งประวัติศาสตร์ หรือจะท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์อ่ืน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด
สิ่งส าคัญคือต้องการท่องเที่ยวในที่แปลกใหม่ที่ใจต้องการอยากไป 
             ในที่น้ีจะกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซ่ึงการท่องเที่ยวรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบ      การท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเก่ียวโยงกับทางประวัติศาสตร์ในอดีต เพื่อรับอรรถรสและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ในสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงได้ความรู้และมีความเข้าใจต่อความเป็นมาของโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ  
ทั้งจากกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือการถูกจัดให้เป็นกลุ่มสินค้าการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศรวมถึง
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่มุ่งรักษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยจะมีการสนับสนุนการ
ก าหนดจุดขายที่ชัดเจนและเชื่อมโยงให้เกิดการเก้ือหนุนกันภายใต้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและต่อเน่ือง  
(วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552) 
    การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จะเก่ียวข้องกับศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของมนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
วัด เจดีย์ อุโบสถ วิหาร พระปรางค์ สถูปเจดีย์ พระพุทธรูป หอไตร เป็นต้น          ศาสนสถานที่กล่าวมา เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของท้องถิ่นน้ันๆ สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งจูงใจ
อย่างยิ่งโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดน้ัน นับว่ามีคุณค่าและบทบาทที่ส าคัญยิ่ง เพราะวัดเป็นแหล่งที่เชื่อมโยงความ
เป็นมาของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนเป็นสถานที่รวบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม แสดง
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ให้เห็นถึงภูมิปัญญา ความเป็นอัจฉริยะของบรรพบุรุษ ดังน้ัน  วัดจึงเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางศิลปะ (วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์, 2553)       ที่นักท่องเที่ยวต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
      เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและนวัตกรรมสารสนเทศของจังหวัดล าปาง ทางจังหวัดล าปาง 
จึงมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปแบบน าร่องสู่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมให้
การท่องเที่ยวในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เร่ง
ดึงดูดและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยความร่วมมือแบบพหุภาคีอันน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนต่อไป    (เทิดชาย ช่วยบ ารุง
,2552) 

     ทิศทางการพัฒนาจังหวัดล าปาง จากการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดล าปาง พบว่า โอกาสและศักยภาพ
ของจังหวัดล าปาง ที่มีอยู่น้ันสามารถน าไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยสรุปคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึง
ให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นย้ าถึงความผูกพันของนักท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยว
ได้มีประสบการณ์แท้จริงจากการเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยว ท าให้เกิดความจดจ าและประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวและค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ การเน้นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป ซ่ึงเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ ลงทุนน้อยได้ก าไรมาก รวมไปถึงการพัฒนาการผลิตสินค้า อัตลักษณ์
อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และพัฒนาให้ประชาชนมีสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดแนวทางและจุดเน้นการพัฒนาเป็น 
9 วาระ ล าปางสร้างสรรค์ปันสุข (ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร, 2563) ประกอบด้วย 

    ประเด็นที่ 1 เมืองเกษตรสุขภาพ/เกษตรคุณภาพ 
    ประเด็นที่ 2 เมืองสับปะรด 
    ประเด็นที่ 3 เกษตรผสมผสาน/วนเกษตร 
    ประเด็นที่ 4 นครปศุสัตว์ 
    ประเด็นที่ 5 ล าปางเมืองเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม 
    ประเด็นที่ 6 เมืองท่องเที่ยว 
    ประเด็นที่ 7 การบริหารจัดการน้ า 
    ประเด็นที่ 8 การขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
    ประเด็นที่ 9 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ าแบ่งปัน

ความสุขซ่ึงน ามาสู่การให้นิยามภายใต้วิสัยทัศน์ “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” ให้มีความชัดเจนในแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนายิ่งขึ้น 

     จังหวัดล าปาง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่
ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและในบริเวณตอนกลางของจังหวัดบางส่วน
มีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดล าปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบ
ด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่างล าปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า 
ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ และอ าเภองาวบริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า 
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ซ่ึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่อ าเภอห้างฉัตร เมืองล าปาง เกาะคา แม่ทะและสบปราบ บริเวณ
ตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเถิน แม่พริก บางส่วนของอ าเภอเสริมงาม และแม่
ทะ จึงท าให้จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาหาความรู้และพักผ่อน
หย่อนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดล าปางมีหลายแห่งซ่ึงมีหลากหลายโดยแต่ละแห่งจะแสดงถึงประวัติความส าคัญ
และความเป็นมา ความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดล าปางในแต่ละยุคแต่ละสมัยทั้งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน  
       เม่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดล าปาง ย่อมมีการขยายตัวมากขึ้นท าให้สภาพแวดล้อม         แหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง เกิดผลกระทบในทางลบตามมา ทั้งผลกระทบทางกายภาพเช่นปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมและได้ส่งผลกระทบถึงวัดได้แก่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน
วัดเช่นการก่อสร้างอาคารใหม่ที่ไม่ประสานสอดคล้องกับสิ่งก่อสร้างอันเป็นองค์ภูมิสถาปัตยกรรมเดิมเกิดการท าลาย
โบราณวัตถุโบราณสถานของบุคคลผู้เก่ียวข้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์การขาดการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวและภูมิ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมการขาดการควบคุมการจัดการใช้ที่ดินภายในวัดเพื่อกิจกรรมต่างๆ ท าให้วัดขาดความสง่างามของ
โบสถ์ เจดีย์ วิหาร รวมถึงการละเลยการเห็นคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ ถ้าหากวัดมีการ
ด าเนินการ การพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม 
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและจังหวัดอีกด้วย (การท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง, 2563) www.google.co.th/search 
       จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์       การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง จ านวน 5 วัด ได้แก่ วัดเจดีซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา
ราม วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดไหล่หิน และวัดปงยางคก ซ่ึงวัดดังกล่าว ล้วนแต่เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม เป็น
วัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานคู่กับจังหวัดล าปาง อีกทั้งมีแหล่งศิลปกรรมประเภทโบราณสถานที่เก่าแก่ อัน
ทรงคุณค่าอย่างมากมาย ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงนโยบายของจังหวัดล าปาง สาเหตุ และปัจจัยแวดล้อมทั้งจุดเด่น จุดด้อย
ของวัดดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่เหมาะสมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
           2. เพื่อเสนอวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง จากสภาพปัญหาที่ได้ท า
การแก้ไขแล้ว 
           3. เพื่อทราบแนวนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในด้านการท่องเที่ยว โดยมีการปรับสภาพปัญหาที่
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม จะท าให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/Literature Review  
กรอบแนวคิด 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วัดที่ส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดล าปาง โดยใช้วัดกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 5 วัด ได้แก่ วัดเจดีย์ซาว วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดเสลารัตนปัพพตาราม 

(วัดไหล่หิน) วัดปงยางคก ซ่ึงวัดตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างเกณฑ์วัดค่าวัดของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่

จังหวัดล าปาง โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างประชากร เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่กลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม ดังน้ี 

     1.1 บุคลากรภายในวัดแต่ละวัด จ านวน 5 วัด ได้แก่ เจ้าอาวาส 1 รูป พระสงฆ์ 2 รูปกรรมการวัด 2 คน มัค

ทายก 1 คน ไวยาวัจกร 1 คน รวม 35 รูป / คน 

     1.2 บุคคลที่อาศัยในชุมชนจ านวน 5 วัดๆ ละ 5 คนรวม 25 คน 

                1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านาน 6 รูป/คน  
 
            2. ขอบเขตพื้นท่ี ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวัดการท่องเที่ยวและวัดที่ส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ใน

พื้นที่จังหวัดล าปาง จ านวน 5 วัด โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกวัดที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัดที่มีความ

สวยงามมีภูมิทัศน์ดี เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมซ่ึงมีแผนผัง ตามรูปแบบที่มาจากคติทางพระพุทธศาสนาและเป็น

วัดแหล่งนักท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกตัวอย่าง เพื่อการศึกษาวิจัย ได้แก่ 

                 1) วัดเจดีย์ซาวหลัง                    อ าเภอเมืองล าปาง    จังหวัดล าปาง 
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                 2) วัดพระแก้วสุชาดาราม             อ าเภอเมืองล าปาง    จังหวัดล าปาง 

                 3) วัดพระธาตุล าปางหลวง            อ าเภอเกาะคา        จังหวัดล าปาง 

                 4) วัดเสลารัตนปัพพตาราม )วัดไหล่หิน(  อ าเภอเกาะคา         จังหวัดล าปาง 

                 5) วัดปงยางคก                         อ าเภอเกาะคา         จังหวัดล าปาง 

         

  3. ขอบเขตด้านกายภาพ 

           ท่ีต้ังและขนาดพื้นท่ีจังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง
แผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเน้ือที่ประมาณ 12,533.961 ตร.กม.หรือ
ประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอนและจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับ    จังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัดดังน้ี 
                 ทิศเหนือติดต่อกับ       จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและพะเยา 
                 ทิศใต้ติดต่อกับ           จังหวัดตาก 
                 ทิศตะวันออกติดต่อกับ  จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
                 ทิศตะวันตกติดต่อกับ    จังหวัดล าพูน 
 

 4.ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ช่วงระยะเวลาที่ท าการวิจัยซ่ึงผู้วิจัยมีระยะเวลาศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆช่วงตั้งแต่
เดือน20 สิงหาคม– เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

 

สรุปและอภิปราย  
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในวัด พบว่า 
การจัดท ายุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการวางรากฐานการพัฒนาโดยเน้นความเป็นเอกภาพ 

ร่วมคิดร่วมท าร่วม รับผิดชอบของทุกภาคส่วนและต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส าหรับการขับเคลื่อน

การจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาทั้งสามฝ่าย โดยเฉพาะบทบาทการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาคมและภาคเอกชนในท้องถิ่น เพราะเป็นบทบาทที่ส าคัญของการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถก้าวไปพร้อมกันบนความเชื่อถือและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน จะท าให้การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดและของประเทศประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เริ่มแรกจะต้องก าหนดเป้าหมายไห้ชัดเจนและสอดคล้องกับระยะเวลาที่

ต้องการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา ข้อส าคัญ คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน

ระยะยาว ทั้งงบประมาณของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานมีงบประมาณในการบูรณาการการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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            การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในวัด เป็นการวา งแผนพัฒนา 

สภาพแวดล้อมรอบพุทธสถานภายในวัด ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นซ่ึงได้แก่ ถนน 

บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมศาสนา ระบบเศรษฐกิจ 

สังคมการเมือง การศึกษาและวิทยาการต่างๆดังน้ัน การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม จึงเป็นวิธีการด าเนินการต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างมีระบบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดยุทธศาสตร์กับสภาพแวดล้อมพุทธสถานภายในวัด เป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ดูแลรักษา

โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมพุทธสถาน โดยการรู้จักดูแลรักษาของเดิมไว้มิให้สูญสิ้นไป หรือให้คงเดิมตามหลักการอนุรักษ์ 

สิ่งส าคัญก็คือ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพระสงฆ์และประชาชนในการสอดส่อง ก ากับดูแล และตรวจสอบอย่าง

สม่ าเสมอ มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของวัด เพื่อเป็นการป้องกันการเสื่อมสลายของโบราณสถาน โบราณวัตถุในปัจจุบันและสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต สิ่งส าคัญจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างกลุ่ม

คนและปัจเจกบุคคลได้ร่วมกันคิดวาง แผนแก้ไขปัญหา ด าเนินงานและการติดตามประเมินผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานของความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชนและ

เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจใส่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพุทธสถานภายในวัดอย่างแท้จริง 

การจัดยุทศาสตร์สภาพแวดล้อมพุทธสถานมีหลักการในการจัดในทางพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ 

          1. หลักอปริหานิยธรม เป็นธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวมหรือหลักปฏิบัติที่น าความสุขความ

เจริญมาสู่หมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความสามัคคีของหมู่คณะและการเคารพนับถือซ่ึงกัน

และกัน    

            2. หลักไตรสิกขา เป็นการจัดวัดบนหลักการ สะอาด สว่าง สงบ ของไตรสิกขา เพราะวัดที่อยู่เป็นรมณียสถาน

รื่นรมย์เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น หากวัดได้มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ร่มรื่นดูเป็นธรรมชาติแล้ว ก็จะมีผลต่อจิตใจของผู้ที่

เข้ามาปฏิบัติธรรม 

            3. หลักจริยธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นหลักของการปลูกฝังความเพียร สัมมัปปธาน เป็นการสร้างความตระหนัก

ในบุคคล ให้รู้จักความรับผิดชอบที่จะร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมของท้องถิ่น

อย่างต่อเน่ือง ด้วยการร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์โบราณสถาน 

สรุปได้ว่า การจัดสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดในท่ามกลาง

ธรรมชาติ และหลักอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นหน้าที่ของมนุษย์ เพราะชีวิตกับความเป็นอยู่ก็อาศัยธรรมชาติควบคู่กันไป  

 

           วิธีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง  จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ตามหลักการของ SWOT เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมเหล่าน้ัน
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ให้สอดคล้องเหมาะสมกับโบราณสถาน โบราณวัตถุให้มากที่สุด จึงได้ก าหนดแนวทางการส ารวจออกเป็นประเด็นต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม ดังน้ี 

 1. การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของวัดในด้านข้อมูลสภาพทางกายภาพต่างๆ เช่น ความเป็นมาของวัด การแบ่งเขต
พื้นที่ อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธศิลปกรรมภายในวัด  

 2. ปัญหาและสภาพแวดล้อมภายในวัดเป็นการค้นหาสาเหตุที่วัดก าลังเผชิญอยู่ในแต่ละประเภทของปัญหา หรือ
ปัญหาความเสื่อมโทรมของโบราณสถาน  

 3. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการใช้พื้นที่ของวัดและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นว่ามีปัญหามากน้อยเพียงไร และระบุแนวโน้มปัญหาของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 4. แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางวิธีด าเนินการในการป้องกันยับยั้ง ชะลอ และ
ขัดขวาง การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมพุทธสถาน  

สรุปได้ว่า การจัดท ายุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมของพุทธสถาน ทางวัดต้องกระท าด้วยความระมัดระวังตาม
นโยบายและมาตรการของวัด วัดควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา บูรณะ
ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญๆ ภายในวัดด้วย ส่วนความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เป็นส่วน
หน่ึงในพฤติกรรมมนุษย์ที่รู้ส านึกและจ าได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเก่ียวข้องกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง ท าให้เห็นคุณค่า เห็น
ความส าคัญของเรื่องน้ันแล้วน ามาจัดระบบความคิดและแสดงออกในรูปของการปฏิบัติต่อสถานที่ น้ันๆ เพื่อให้
สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม สะอาด สลงบ ร่มรื่นและงามตาต่อนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชม ตราบนานเท่านาน  

    

1. สภาพปัญหาของวัดแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง     

   จากการศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมพุทธสถานภายในวัดเชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดล าปาง จ านวน 
5 วัด ได้แก่ วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดเสลารัตนปัพพตาราม  )วัดไหล่หิน(
และวัดปงยางคก พบว่า วัดในแต่ละวัดในจ านวน 5 วัด แต่ละวัดจะมีจุดแข็งที่น่ายกย่องและสวยงามต่างกัน และแต่ละวัด
จะมีจุดอ่อนที่คล้ายๆ กัน เช่น ด้านของแผนผัง ด้านการจัดภูมิทัศน์ และด้านการจัดวางภายในของสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย ทั้งน้ี
เพราะการบริหารจัดการของวัดแต่ละวัดยังไม่มีรูปแบบหรือแผนการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ตามความ
เหมาะสม จึงปรากฏลักษณะของปัญหาหรือจัดอ่อนที่คล้ายคลึงกันจะมากน้อยหรือแตกต่างกันอยู่ที่การจัดการสิ่งแวดล้อม
พุทธสถานภายในวัดของแต่ละวัด จึงสรุปผลโดยรวม ดังน้ี 

1. ความคับแคบของบริเวณวัด โดยเฉพาะเขตพุทธาวาสมีรถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาจอดด้านหน้า ด้านข้าง 
และหลังพระวิหาร เจดีย์ โบสถ์ เป็นต้น 

2. สิ่งก่อสร้างภายในวัด วัดได้ท าการก่อสร้างสิ่งต่างๆ รอบบริเวณวัดและรอบๆ พุทธสถานอย่างหลากหลายเต็ม
พื้นที่ 

3. ปัญหาการติดป้ายต่างๆ บนก าแพงหน้าวัด บนต้นไม้ หน้าพระวิหาร 
4. ถนน ทางเดินเท้ารอบๆ บริเวณวัดช ารุด 
5. ที่น่ังพักไม่เพียงพอ ไม่สะอาด มีมูลนกบางจุดช ารุด 
6. ปัญหาร้านค้าและแม่ค้าหาบเร่ สร้างความร าคาญแก่ผู้มาท าบุญและนักท่องเที่ยว 
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7. ปัญหาถังขยะ ขยะล้นถังท าให้ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีการแยกขยะ  
8. ปัญหาห้องน้ า ห้องสุขาไม่สะอาดและไม่เพียงพอส าหรับบริการประชาชน 
9. ปัญหาไฟฟ้า สายไฟระโยงระยาง เกะกะ ไม่เป็นระเบียบ น้ าดื่มน าใช้ไม่เพียงพอแก่ประชานและนักท่องเที่ยว 
จากการศึกษาวิจัยจึงสรุปโดยรวมว่า  จากสภาพปัญหาทางด้านกายภาพ ด้านภูมิทัศน์และการจัดวางสิ่งของ

ทั้งหลาย วัดควรมีการพัฒนาบุคลากรของวัด ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธสถานของวัด และการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุและที่ส าคัญที่สุดคือ 
การให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และประเมินผล ในเรื่องของการบูรณะซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอาคารเสนาสนะต่างๆภายในวัดอย่างต่อเน่ืองและถูกวิธี ทั้งน้ีเพื่อให้วัดมีความสะอาด สว่าง สงบ ร่มเย็นและ
เหมาะที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและการท่องเที่ยวที่ดีต่อไปในอนาคต 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่จะน าเสนอน้ี เป็นยุทธศาสตร์ที่
ได้จากการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับยุทธศาสตร์ การจัดท ายุทธศาสตร์ ฯลฯ จากนโยบายของจังหวัด จากอุดมการณ์ของพุทธศาสนา และจากการ
สนทนากลุ่มย่อยจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาสรุปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาวัดเชิงประวัติศาสตร์และวิธีการที่เหมะสมในจัดการ
สภาพแวดล้อมพุทธสถาน โดยน าเสนอรูปแบบ 4 รูปแบบ ดังน้ี  
           1. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังผลกระทบของสิ่งแวดล้อมภายในวัด เป็นรูปแบบที่ยึดหลักตามหลักพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายในวัด เป็นยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดความเจริญทั้งส่วน
ตนและส่วนรวมหรือ หลักปฏิบัติที่น าความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะเป็นหลักธรรมที่เน้นคว ามรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ความสามัคคีของหมู่คณะการเคารพนับถือซ่ึงกันส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมน้ีจะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่าย
ประชาชน การรักษาสภาพแวดล้อมของวัดตามยุทธศาสตร์น้ี ก็จะเป็นการเอ้ือต่อการปฏิบัติธรรมและสิ่งแวดล้อมของวัดจะ
ท าให้มีส่วนส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายทางใจของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปทั้งที่เข้าไปเพื่อปฏิบัติธรรมอีก
ด้วย 
            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน สิ่งก่อสร้างทั้งหลายและการจัดภูมิทัศน์ เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนวัตถุศาสนสถาน สิ่งก่อสร้างทั้งหลาย การจัดภูมิทัศน์ภายในวัด ควบคู่กันไปกับการดูแลรักษา การบูรณะ
ซ่อมแซมสถาปัตยกรรม ตลอดจนอาคารที่ก่อสร้างด้วยไม้ที่ทรงคุณค่า มิให้ช ารุดเสียหาย พร้อมกับการดูแลความสะอาด 
เพื่อให้ทรงคุณค่าน้ันไว้ตราบนานเท่านาน 
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ภาพที่ 1 แสดงการจัดภูมิทัศน์ของวัดในล้านนา 
ที่มา : นายชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

           3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นรูปแบบที่เป็นการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการคิดริเริ่มการพิจารณาเสริมสร้างการตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ แก้ปัญหา การ
ร่วมรับผิดชอบและตรวจสอบในเรื่องต่างๆภายในวัด โดยกล่าวถึงวิธีการจัดตั้งองค์กรชุมชน วิธีการการให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน วิธีการจัดการอนุรักษ์โบราณสถานโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนกล่าวถึงหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น โรงเรียน 
ประชาชน ผู้รู้ของท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการและนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในวัดเพื่อวัด
จะได้มีแนวทางในการบริหารจัดการและมีแนวทางที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 
           4. ยุทธศาสตร์ด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ ด้านความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ี เป็นรูปแบบหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามาดูแลและจัดท าโครงการพัฒนา ด าเนินงานร่วมกับ
ชุมชนของวัดในท้องถิ่นในฐานะผู้ด าเนินการ โดยที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
ท้องถิ่นเช่น วิธีการแผนการป้องกันความเสี่ยง/ภัยพิบัติ วิธีการด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานขององค์กรท้องถิ่น 
            3. แนวนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในด้านการท่องเที่ยว โดยมีการปรับสภาพปัญหาที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม จะท าให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบของนโยบายสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
และหน่วยงานในพื้นที่ของวัด โดยวัดต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรขององค์กรที่มีความมุ่งม่ัน 
ตั้งใจ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการจัดการาสิ่งแวดล้อม ในการน้ีบุคลากรของวัด ประชาชน เครือข่ายเยาวชน 
นักวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรเอกชน จึงมีบทบาทส าคัญต่อการร่วมออกแบบ วางแผน และด าเนินแผนงานตาม
นโยบายสิ่งแวดล้อมของวัด ทั้งในด้านการให้ให้ให้ความความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยง ด้านเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดการของเสียและการบ าบัดมลพิษ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของวัด เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี บุคลากรของวัด ควรมีส่วนร่วมในการประเมินความเป็นไป
ได้และความเหมาะสมของนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสอดคล้องต่อวัฒนธรรมของวัด เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตาม
แผนที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงติดตามการด าเนินการและตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงนโยบายโดยรวมให้ดีขึ้นอย่าง
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ต่อเน่ือง เพื่อให้วัดของประชนชนเป็นวัดที่สวยงาม สะอาด สงบ และให้เป็นที่กล่าวขานกันทั่วประเทศไทยและทั่วโลกใน
อนาคต  
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสต ร์ พบว่า 
สิ่งแวดล้อมพุทธสถานเป็นสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศรอบๆพุทธสถาน รวมถึงองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ
ของศิลปกรรมได้แก่ วัดวาอาราม เจดีย์ บ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุและองค์ประกอบต่างๆ ภายในเขตพุทธาวาส 
วัดประชาชนควรมีส่วนร่วมในการสงวนรักษาและมีเกณฑ์มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบให้
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ศิลปกรรมมีความสง่างาม มีมุมมอง จุดมอง ระยะมองเห็นที่เหมาะสม ทรงคุณค่า ที่รวมถึงศิลปกรรมที่
เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อมน้ันด้วย ส่วนที่มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้าง
ขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
ดังเช่นวัดในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (2557) ว่า วัดที่ขาดระบบการจัดการที่ดีไม่มีการ
ป้องกันที่ถูกต้องท าให้โบราณสถานโบราณวัตถุเสียหายจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว หรือการน าวัฒนธรรมมา
ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ท าให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจความหมายทางวัฒนธรรมที่แท้จริง  

2. สภาพปัญหาสภาพแวดล้อมพุทธสถานภายในวัด จากการส ารวจข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ การใช้พื้นที่ใช้สอย ภูมิ
ทัศน์ และการจัดวางภายในของสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พุทธาวาส พบว่า ในแต่ละวัดจะมีปัญหาที่
คล้ายคลึงกัน คือ ไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ภายในวัด จึงส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ทุกๆด้านไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การด าเนินการมีการแยกส่วนกันในแต่ละฝ่าย จึงให้การด าเนินการไม่ต่อเน่ือง ต่าง
คนต่างคิดรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นคือ สิ่งจัดวางทั้งหลายไม่สอดคล้องกันกับโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัด ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ เอกสิทธ์ิ แก้วอ้น (2547) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า วัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแยกส่วนกัน ไม่มีการแบ่งเขตพื้นที่
ที่ชัดเจนว่าพื้นที่ใดจัดกิจกรรมพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สีเขียว เพราะวัดไม่มีแผนผังการใช้พื้นที่อย่างชัดเจน 

      3. ยุทธศาสตร์และวิธีการจัดการที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมพุทธสถานภายในวัด ในจังหวัดล าปาง เป็นรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์กับกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง
กับวัด และจากการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ นักโบราณคดี นักสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาและช่างล้านนา (สล่า) เพื่อ
เสนอแนะยุทธศาสตร์ในการจัดการสภาพแวดล้อมพุทธสถานภายในวัด       
            4. แนวนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในด้านการท่องเที่ยวภายในวัด เป็นการปรับสภาพ ปัญหาที่
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม จะท าให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของคนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยวจึงสมควรให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยการรักษาความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม พร้อมน าเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
และความเป็นไทยให้กับนักท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับนักท่ องเที่ยว พร้อมกับท าหน้าที่
สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อลดปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เช่น อาชญากรรม  การฉกชิงว่ิงราว 
ภายในวัด โดยสอดคล้องการศึกษาของ แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง กรอบนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราด ซ่ึงพบว่าการกระจายผลประโยชน์และรายได้สู่ชุมชนยังคงน้อย 
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ชุมชนและภาคเอกชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวน้อย การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น อีกทั้งก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สรุปว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธสถานภายในวัด ต้องเป็นรูปแบบที่มาจากคติทางพระพุทธศาสนาว่า การ
จัดการสภาพแวดล้อมน้ันจะต้องตอบสนองนโยบายของจังหวัดและท้องถิ่น พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น ถิ่นที่อยู่
อาศัย และยุทธศาสตร์น้ันจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่มุ่งไปในแนวทางการอนุรักษ์ ข้อ
ควรค านึงถึงคือ ก่อนการด าเนินการใดๆ จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นักวิชาการที่มีความรู้ด้านน้ี โดยจะต้องน าความคิดในแต่ละฝ่ายมาประสานกันก่อนที่ จะด าเนินการใดๆ จึงจะท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกในการเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก มีความตระหนักรู้และรู้สึกหวงแหนใน
ทรัพยากรวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังน้ัน รูปแบบและวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธศิลปกรรมภายในวัด ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติ เศรษฐกิจสังคมและปัญหาทางกายภาพของวัดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางใน
การแก้ไขปัญหา อันน าไปสู่การปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธศิลปกรรมให้เป็นยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม สามารถน า
ยุทธศาสตร์น้ีไปใช้แก้ไขส่ิงที่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 

กล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 รูปแบบน้ีมุ่งเน้นในการรักษาฟื้นฟูเอกลักษณ์วัฒนธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สนับสนุนให้ชุมชนวัดได้ตระหนักรู้ในบทบาทของตน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพุทธสถานในวัดของตนเอง 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ผลประโยชน์ที่จะได้รับใน
อนาคตก็คือวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่ดี มีขอบเขตที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีและ
เพื่อตอบสนองการใช้สอยในพื้นที่ดินของวัด ท าให้ วัดได้มีพื้นที่ ว่างส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆตามเทศกาลทาง
พระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยววัดส าคัญในจังหวัดล าปางต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
               ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. การจัดการสภาพแวดล้อมพุทธสถานในแต่ละวัดส่วนใหญ่จะมีสภาพปัญหาในการจัดการด้านแผนผัง ด้าน
ภูมิทัศน์ การจัดตั้งมีการจัดตั้งสิ่งต่างๆ ตามพื้นที่ที่มีอยู่ ดังน้ัน การปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมภายในวัด 
วัดสามารถปรับได้ตามความจ าเป็น ตามงบประมาณ และตามความเห็นร่วมกันระหว่างนักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์และ
ประชาชน 

2. การปรับย้ายสิ่งก่อสร้างทั้งหลายภายในเขตพุทธาวาส หากจะมีการปรับย้ายก็ต่อเม่ือสิ่งเหล่าน้ันช ารุดทรุด
โทรมหรือบุบสลายไป แต่ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบของพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ประชาชนเท่าน้ัน 

3. การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธสถานต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาประสานร่วมมือ เพื่อให้มี
ความคิดไปในทางเดียวกันและเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งในด้านความคิดภายหลัง 

4. วัดควรมีโครงการอบรมเพื่อถวายความรู้ /ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธ
สถานและปลูกจิตส านึกแก่บุคคลในวัด ประชาชน ให้มีจิตส านึกว่าวัดเป็นของตน มีความรู้สึกหวงแหน รักและช่วยกันดูแล
รักษา 

5. วัดควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนเข้ามา
ในวัดมากขึ้น 
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6. สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดควรเป็นแกน
น าของประชาชนในท้องถิ่นในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย 

ข. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 1. ควรท าการศึกษาวิจัยจากปัจจัยอ่ืนเพิ่มเติม เช่น รูปแบบการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในวัดหมู่บ้าน
ของสถานที่ตั้งวัดและความคาดหวังของคนในหมู่บ้านจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการด าเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมพุทธศิลปกรรม กรณีการ
ปรับตัวเข้าสู่เอาเซียน 
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