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บทคัดยอ 
 

 แผนงานวิจัยเรื่องการทองเท่ียวเชิงสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีอารยธรรมลานนาตะวันออกประกอบดวย 2 โครงการวิจัย
ยอย คือ โครงการวิจัยสถาปตยกรรมไตในดินแดนอารยธรรมลานนาตะวันออก และ โครงการวิจัยรูปแบบการทองเท่ียวเชิง
สถาปตยกรรมอยางมีสวนรวมในพ้ืนท่ีลานนาตะวันออก  มีพ้ืนการศึกษาในจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร นาน โดยมี
วัตถุประสงค 5 ขอ คือ 1) เพ่ือสรางแนวทางและทิศทางสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสถาปตยกรรมแบบบูรณาการการมีสวนรวม
ของชุมชนตอนโยบายการทองเท่ียวของประเทศในอนาคต 2) เพ่ือเปนการคนควาผลงานทาง สถาปตยกรรมและศิลปกรรม
ของชาติผานกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน 3) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมดานองคความรูทางสถาปตยกรรมและ
การจัดการการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ ในการ เขาถึงความรู เขาใจในคุณคาของภูมิปญญาพ้ืนถ่ินและบูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาผลงานสถาปตยกรรมของชาติ ระหวางชุมชนเปาหมายกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 4) เพ่ือเปนแหลงขอมูลของฐาน
ทรัพยากรการทองเท่ียวของชาติ 5) เพ่ือเปนแหลงอางอิงขอมูลเชิงวิชาการบนฐานขอมูลความรูทางดานภูมิปญญาพ้ืนถ่ิน 
 แผนงานวิจัยใชการศึกษาวิจัยแบบบูรณาระหวางชุมชน หนวยงานระดับจังหวัด หนวยงานระดับทองถ่ินและชุมชน
ตนแบบการศึกษาวิจัย ผานการจัดกิจกรรมตามแผนงานวิจัย 2 แผนงาน คือแผนท่ี 1 แผนเตรียมความพรอมการมีสวนรวม
และแผนท่ี 2 แผนการวิจัยแบบมีสวนรวม  

ผลการศึกษาพบวาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสถาปตยกรรมประกอบไปดวย 5 ดาน คือ 1) แนวทางดาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 2) แนวทางดานการอนุรักษและสืบสานสถาปตยกรรม 3) แนวทางดานการพัฒนาการ
ตลาด 4) แนวทางดานการสื่อความหมายทางการทองเท่ียว 5) แนวทางดานการพัฒนากิจกรรมและเสนทางการทองเท่ียว  
 ในดานผลการศึกษาทางสถาปตยกรรมสําหรับใชอางอิงทางวิชาการและเปนฐานทรัพยากรดานการทองเท่ียวเชิง
สถาปตยกรรมพบวาพัฒนาการของการตั้งถ่ินฐานของชาวไตใหญในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยเกิดจากการเขามาเปนพอคาเรทําการคา
ขายและมีพัฒนาการตอเน่ืองในการเปนผูเชารับทําปาไม สวนชาวไตลื้อมีพัฒนาการมาจากการกวาดตอนเทครัว การหลบหนีภัย
สงคราม และการเสาะแสวงหาพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเพ่ือตั้งถ่ินฐานตามคําสั่งของผูปกครอง ในดานมรดกทางวัฒนธรรมพบวาท่ี
เก่ียวของกับงานสถาปตยกรรมแบงเปน 2 ดาน คือสิ่งท่ีอยูภายในอาคารแสดงออกดวยรูปแบบทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรม และสิ่งท่ีอยูภายนอกงานสถาปตยกรรม ในดานรูปแบบงานสถาปตยกรรมพบวาระบบการวางผังอาคารไมมีระบบ
แนวแกนท่ีชัดเจนเนนการจัดผังแบบเปนมิตรมีรูปแบบอาคารผังสี่เหลี่ยม ตัวอาคารลักษณะทุมเตี้ย ชองเปดอาคารมีจํานวน
นอย องคประกอบทางสถาปตยกรรมมีความสอดคลองกับคติความเช่ือรูปแบบงานศิลปกรรมแบบพ้ืนถ่ิน และสัดสวนอาคาร
จากการวิเคราะหผังอาคารโดยใชรูปทรงเรขาคณิตและความสัมพันธของการเวนวางดวยระบบสมดุลแรงแบบตารางพบวามี
ความงามแบบเต็มสวนและแบบเศษสวนในผังอาคารวิหารไตลื้อ 

ในดานองคความรูทางสถาปตยกรรมและการจัดการการทองเท่ียวเชิงคุณภาพน้ันพบวา มีปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ 3 ขอ คือ 1) ความศรัทธาท่ีมีตอองคพระพุทธรูปท่ีมีอยูในวัด 2) ประวัติศาสตรอันยาวนานเปนแหลงท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณท่ีสําคัญในอดีต 3) ความนาสนใจของวัตถุ ในดานความตองการทํากิจกรรมการทองเท่ียวสิ่งท่ีตองการ 3 ลําดับแรก 
คือ ชมโบราณวัตถุภายในวัด รองลงมาคือถายภาพ และชมอาคารท่ีเปนงานสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนของวัด ในดานแนว
ทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางสถาปตยกรรมสิ่งท่ีตองการ 3 ลําดับแรก คือ จัดใหมีการสื่อความหมายใหเขาใจถึง
ประวัติศาสตร ลักษณะทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีสําคัญของวัด รองลงมาคือศาสนถานไดรับการอนุรักษใหอยูใน
สภาพดั้งเดิมมากท่ีสุดโดยไมมีการดัดแปลงโครงสรางหรือการประดับตกแตง และมีระบบการจัดหา การจัดเก็บและจัดแสดง
เก่ียวกับรายละเอียดของศาสนาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการทองเท่ียว และในดานของรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการทองเท่ียว
เชิงสถาปตยกรรมมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการทองเท่ียวเชิงวิชาการ รูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ในดานแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวน้ันควรมีการดําเนินการใน 5 แนวทางคือ แนวทางดานการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน แนวทางดานการอนุรักษและสืบสานสถาปตยกรรม แนวทางดานการพัฒนาการตลาด 
แนวทางดานการสื่อความหมายทางการทองเท่ียว และแนวทางดานการพัฒนากิจกรรมและเสนทางการทองเท่ียว 
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Abstract  
 

 The research plan of architectural tourism in the Eastern Lanna Civilization Region comprised of two 
minor research projects; Tai Architecture in Eastern Lanna Civilization Region and a model of architectural 
tourism based on community participation in Eastern Lanna Region. The research areas were Chiangrai, Phayao, 
Phrae, and Nan Provinces. The objectives of the research were 1) to create guidelines and directions in 
supporting integrate architectural tourism of community’s participation towards the future of the country’s 
tourism policy 2) to search for the national architecture and arts work through the process of community’s 
participation 3) to prepare architectural knowledge and the qualitative tourism management for approaching 
the knowledge and value of local wisdom and integrate the cooperation of the nation’s architectural 
development between  the target community  and related organizations. 4) to be the country’s tourism data 
resources. 5) to be the academic reference resources of the local wisdom.    
 The research plan used the research process between the province level and local level and the 
community model of research which completed the activities based on the 2 research plans 1) preparation of 
participation and map plan 2) participation research plan 

The result of the study on the architectural tourism consisted of 5 aspects; 1) Guideline of supporting 
community participation 2) Guideline of conservation and architectural heritage 3) Guideline of tourism market 
development 4) Guideline of tourism interpretation 5) Guideline of activities development and tourism route.  
 Regarding to the result of the study of architecture for academic references use and data base of 
tourism architecture, it was found that the Shan development of settlements and current condition starting 
from being a peddler to sell and seek for goods for responding people’s needs and they were continuously be 
a forestry tenant. As for the development of TAI LUE’s settlements, it started from being herd, escaping from 
war, seeking for fertile area fulfilling the command of the governors of cities and villages.  
 As for the cultural heritage, it was indicted that there were 2 aspects of heritages which were related 
with the architecture; things inside the building, which expresses arts and architecture and things outside the 
architectural works, which expresses the activities and traditions. Regarding to the study of the style of 
architecture, it showed that the planning system of the architecture had not axis system clearly. It was focused 
on friendly planning.  The building has a rectangular shape with low rise and small openings. The elements of 
architecture are consistent of the beliefs and indigenous art. The proportion of the architecture of buildings, 
which were analyzed by using the geometric shapes and the relation of spacing with the table of force balance 
system, it was indicated that the proportion of the architecture of buildings had a full of beauty and a fraction 
of beauty in Tai Lue’s buildings.  
 With regard to the wisdom of architecture and qualitative tourism management, it showed that there 
were 3 factors affecting decision-making; 1) their faith towards the Buddha Image in the temple 2) the longest 
history of the tourist attraction related with the important events in the past 3) the interesting object. As for 
the top three of rankings on the needs of tourism activities were 1) sight-seeing of ruins in the temple 2) taking 
photos and 3) sight-seeing of the outstanding architecture in the temple.  As for the top three of rankings on 
the needs of guidelines of tourism architecture development were 1) providing the interpretation of history, 
architecture characteristics and important arts of the temple 2) conservation of the religious places to perfectly 
remain original without the structure adaptation and decoration 3) the system of supplying, collection and 
exhibition of the religion details which are appropriate and in accordance with the tourism. There were 3 
appropriate of architectural tourism styles; 1) academic tourism 2) cultural tourism and 3) creative tourism. 
Regarding to the guidelines of tourism development, it should be operated for five suggestions; 1) Guideline of 
supporting community participation 2) Guideline of conservation and architectural heritage 3) Guideline of 



tourism market development 4) Guideline of tourism interpretation 5) Guideline of activities development and 
tourism route. 
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