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บทคัดย่อ 

 
 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำเวียงหนองหล่ม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รอยต่อระหว่ำงอ้ำเภอแม่จันกับอ้ำเภอเชียงแสนจังหวัด
เชียงรำย มีพ้ืนที่กว่ำ 20,000 ไร่ จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์พงศำวดำรโยนกได้กล่ำวถึงบริเวณนี้ว่ำ
เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโยนกนครอำณำจักรโบรำณของล้ำนนำ และมีประวัติกำรตั้งถิ่นฐำนของกลุ่มชำติ
พันธุ์หลำยกลุ่มโดยเฉพำะกลุ่มชำวยองที่มีประวัติศำสตร์เชื่อมโยงกับเมืองยอง สหภำพเมียนมำร์ จึงท้ำให้
พ้ืนที่แห่งนี้มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของจังหวัดเชียงรำย  กำรวิจัยในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์หลัก 3ประกำร คือ1) เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรวำงแผนกำรสร้ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคประชำชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้้ำเวียงหนองหล่ม 2) ศึกษำอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ชำว
ยอง ลื้อ อำข่ำ ชำวไทยอีสำน และชำวพ้ืนเมืองภำคเหนือ ในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำเวียงหนองหล่ม และแนวทำงกำร
จัดกำรท่องเที่ยวรองรับกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนแบบยั่งยืน  และ3) ศึกษำแนวทำงกำร
เตรียมควำมพร้อมให้ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีควำมสนใจในกำรจัดกำรท่องเที่ยวมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถทั้ง
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว กำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยว อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จำกกำรวิเครำะห์
เนื้อหำผลกำรวิจัยทั้ง 3 โครงกำรย่อยในแต่ละวัตถุประสงค์ 

จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชำชนรอบพ้ืนที่ชุ่มน้้ำเวียงหนองหล่มมีฐำนคิดในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ประกำรแรกฐำนคิดจำกภำยนอก คือ มุ่งเน้นกำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ พัฒนำสิ่งปลูกสร้ำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ที่ถูกก้ำหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประกำร
ที่สองฐำนคิดจำกภำยใน ด้วยมุมมองของประชำชนในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องกำรน้ำเสนอทรัพยำกรแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและมรดกทำงวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่  สำมำรถพัฒนำศักยภำพให้เป็นสิ่งดึงดูดใจ
ทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชน สำมำรถจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวแบ่งออกได้ 3 ด้ำน คือ 1) ทรัพยำกร
กำรท่องเที่ยวที่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวได้ทันที 2) ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ควรปรับปรุงก่อน
จัดกำรท่องเที่ยว และ3) ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ต้องรื้อฟ้ืนฟูหรือพัฒนำก่อนจัดกำรท่องเที่ยว รวมทั้ง
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำงพ้ืนที่ชุ่มน้้ำเวียงหนองหล่ม กับคิงส์โรมันและแขวงบ่อแก้ว สปป.
ลำว ด้วยกำรวำงแผนจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชน โดยประชำชนในพ้ืนที่ที่เป็นเจ้ำของทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยวเข้ำมำมีบทบำทหลักในกำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว เพ่ือก้ำหนดแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวพร้อมกับประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกำรกำร
ท่องเที่ยว รวมถึงกำรผลักดันให้ส้ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้้ำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำและ
กำรท่องเที่ยวจำกฐำนทรัพยำกรของชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืนได้  สำมำรถน้ำอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของ



กลุ่มชำติพันธุ์ที่ยังปรำกฏชัดเจนและน้ำมำจัดกำรท่องเที่ยว ทั้งอัตลักษณ์ด้ำนสถำปัตยกรรม อัตลักษณ์
ด้ำนภำษำ อัตลักษณ์ด้ำนประเพณี ควำมเชื่อ กำรละเล่นและเพลงของกลุ่มชำติพันธุ์ รวมถึงอัตลักษณ์ด้ำน
ทักษะ องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  โดยใช้ศักยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 
ประกอบไปด้วย กำรแสดงแสงสีเสียงเวียงโยนกนครของกลุ่มเยำวชนสืบศิลป์ล้ำนนำต้ำบลท่ำข้ำวเปลือก 
กำรจัดเลี้ยงขันโตกอำหำรท้องถิ่นและพัฒนำไปสู่กำรท่องเที่ยวเรียนรู้อำหำรพ้ืนถิ่น (Cooking Class) ของ
กลุ่มแม่บ้ำน ตลอดจนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยสำงตัดจำกมูลควำยของกลุ่มสำมัคคีปำงควำย และ
ผลิตภัณฑ์น้้ำปลำเวียงหนองหล่มของกลุ่มอำชีพประมง ซึ่งเป็นสินค้ำที่จ้ำหน่ำยได้ในท้องถิ่นและสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวของชุมชน  

ส่วนกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ พบว่ำ โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำเพ่ือกำร
ท่องเที่ยวประกอบด้วยภำษำอังกฤษและภำษำจีน มีผลกำรประเมินหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสูงกว่ำก่อน
เริ่มโครงกำรทุกด้ำน ประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมตระหนักต่อกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
และกำรขยำยตัวของกลุ่มทุนจีนมำกยิ่งขึ้น  โดยให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจำกภำคีที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้มีควำมพร้อมต่อกำรรองรับกำรขยำยตัวของนักท่องเที่ยวชำวจีน  ด้วยกำรก้ำหนดกำร
แบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์พื้นที่และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งดูแลฐำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและใช้กำร
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือท้ำให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนได้
ด้วยตนเอง พร้อมกับสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียนได ้
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Abstract 
 

Wieng Nong Lom wetland is located at the boundary between Mae Chan and 
Chiang Saen districts, Chiang Rai. Its area is covered over 20,000 Rai. In accordance with 
Yo-Nok historical evidence mentioned that this area was the site of the Yo-Nok Nakorn 
(city), an ancient Kingdom of Lanna. There was a settlement history of several ethnic 
groups, particularly the heirs, who has historical relations with the heirs in Myanmar, with 
the result that this area has the potential to be a main attraction of Chiang Rai. 

The research aims to study the guidelines of tourism activity plan and tourism 
resources management beyond the participatory process of government and public 
sectors, and local administrative agencies in Wieng Nong Lom wetland. The second aim 
of the research is to study the cultural identity of five ethnic groups; Yong, Lue, Akha, 
Thai-Isan, and Northern indigenous people, who live together at Wieng Nong Lom 
wetland and the guidelines of sustainable tourism management to be prepared for 
ASEAN Economic Community (AEC).The final aim of the research is to study the readiness 
of the guidelines for those communities in Wieng Nong Lom wetland who are interested 
in tourism management to get knowledge, skills and capacity to arrange and 
communicate to the tourists more effectively.  
 The study has analyzed its content and found that there is a difference in the 
basic thought of tourism development between the villagers who live in Wieng Nong 
Lom wetland, and local administrative agencies. Their differences are from appearance 
approach such as the landscape improvement, building and infrastructure development, 
and the internal approach of their aspects to present the natural tourist attractions and 
the cultural heritage in community to attract visitors.  However, the tourism resources 
management can be categorized in three parts, which are the tourism resources 
management that can be arranged for urgent activities, need to improve, and to be 
developed or restored before having the tourism management plan.  
 The tourism activities have included the linkage between Wieng Nong Lom 
wetland, King Roman and Bor Kaew district, Laos PDR. There is a community tourism 
management based on the main role of public participation to identify the guidelines 
and coordinate with local administrative agencies and tourism entrepreneurs. They 
encouraged the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
(ONEP) to participate in defining the direction of wetland and sustainable tourism 



developments. They are able to take advantage of the ethnic group’s cultural identities 
for the tourism management such as architecture, language, tradition, belief, folk play 
and music, including skills, knowledge, and local wisdom identities.  

Furthermore, communities can use the potentialities of community cultural 
tourism management, such as Wieng Yo-Nok Nakorn of Lights presented by Lanna Arts 
youth group, Ta Khao Plieng district, Kantoke Dinner, which leads to learning how to 
cook, arranged by womens group, a buffalo fertilizer development of Pang Kwai 
Samakkee group, and local Wieng Nong Lom fish products of a fishermans group, to 
develop the community tourism. Meanwhile, the development of human capital 
potentiality has shown that the language skill development program for tourism 
communication, which is English and Chinese, has the post-participation evaluation 
higher than pre-participation evaluation in all areas because the participants have 
realized for ASEAN Economic Community (AEC) and the expanding of Chinese capital 
group. They see an importance of the networking to develop the tourism by zoning the 
usage area and relevant laws to support the tourism resources and be able to use the 
tourism as a tool to build the strength of community, leading to sustainable and self-
reliant management while building the corporation network among the ASEAN countries.  
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