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บทคัดย่อ
	 จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่อยู ่ภาคเหนือตอนล่างเป ็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
มีอายุมากกว่า	 700	ปี	 มีอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชรเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย	 (Cultural	World	Heritage)	ยังมีเมืองโบราณที่มีคนอาศัยอยู่และมีความส�าคัญจ�านวนมาก	
เช่น	เมืองโกสัมพี	เมืองไตรตรึงษ์	เมืองคณฑี	เมืองนครชุม	เมืองเทพนคร	เป็นต้น	และในปัจจุบันก็มีรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างสรรค์	(Creative	Tourism)	
	 ผู ้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาโดยวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 โดยการสัมภาษณ์และสังเกต 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ	นักวิชาการ	หัวหน้าชุมชนและประชาชนเพื่อได้ทราบศักยภาพของ
เมืองโบราณ	 เมืองโกสัมพี	 เมืองไตรตรึงษ์	 เมืองคณฑี	 เมืองนครชุม	 เมืองเทพนคร	และเมืองบางพาน	 
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมของวิถีชีวิตชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเรียนรู้เกิดเป็นกิจกรรมตลอดทั้งป ี
ชุมชนจะสามารถใช ้การจัดการท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์เป ็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุล
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ	 
และเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวหรือผู ้มาเยือนได้พัฒนาหรือได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถ 
ด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในวิถีชุมชนและเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้กับ 
ผู้คนในพื้นที่	และเกิดเป็นกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดก�าแพงเพชร

ค�าส�าคัญ	:	เมืองโบราณ	การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	การมีส่วนร่วม	ศักยภาพ	อัตลักษณ์

Abstract
	 Kamphaeng	Phet	Province	is	located	in	the	Northern	part	of	Thailand	and	it	is	also	
a	historic	 town	since	Sukhothai	period	over	700	years.	Kamphaeng	Phet	historical	park	
is	a	part	of	cultural	Thailand	World	Heritage.	 It	has	an	ancient	city	 inhabited	and	many	
major	cities	such	as	Kosamphi	city,	Trai	Trueng	city,	Khontee	city,	Nakorn	Chum	city	and	 
Thepnakorn	city.	At	the	present	time,	there	is	a	new	concept	of	tourism	which	is	called	the	
creative	tourism.
	 The	research	is	conducted	by	a	quantity	research	method	and	qualitative	research	
method,	 such	as	 interviewing	and	observation	 from	the	 relevant	government	agencies,	 
academics,	community	leader	and	some	concerned	citizens	who	are	aware	of	the	potential	
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of	the	ancient	city,	for	example	Kosamphi	city,	Trai	Trueng	city,	Khontee	city,	Nakorn	Chum	
city	and	Thebnakorn	city,	includes	the	activities	of	the	community	lifestyle	where	visitors	
can	learn	to	be	a	year-round	activities	in	the	local	sitesThis	creative	tourism	concept	can	
be	applied	as	a	tool	to	maintain	the	balance	between	the	side	effects	of	tourism	to	the	
community	and	the	benefit	that	the	community	gains.	Therefore,	the	tourists	and	the	local	
people	can	develop	their	potential	and	abilities,	including	increase	their	experience	from	
participating	with	one	another	in	the	communities.	These	activities	can	also	be	employed	
to	promote	the	tourism	in	the	province	of	Kamphaeng	Phet	throughout	the	year.
 
Keywords :		historic	town,	creative	tourism,	participation,	potential,	identity

บทน�า
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและท�าให้เกิดรายได้ต่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศและชุมชน	การคาดการณ์จากองค์การการท่องเที่ยวโลก	 (World	 Tourism	Organization	 
:	UNWTO)	 ได้มีการพยากรณ์ว่าปี	 2563	 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ�านวน	 1,600	ล้านคน	 
ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นนิยมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มภูมิภาคตะวันออก	 และแปซิฟิก	 และกลุ่มประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้	 เป ็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ ผู ้นิยมเดินทางเข ้ามาเพิ่มขึ้น	 
(Minister	of	 Tourism	and	Sport,	 2012)	 ซ่ึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะประกอบ
ไปด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายประเภทด้วยกันเช่น	ธุรกิจร้านขายของที่ระลึก	 โรงแรมที่พัก	 ร้านอาหาร	 
ระบบการขนส่ง	สถานที่ท่องเที่ยว
	 นอกจากนั้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งกลุ ่มที่ มีความสัมพันธ์กันท่ีเรียกว่า	 Stakeholder	 หรือผู ้ที่ มีส ่วนได้ส ่วนเสียในการจัดการหรือ
พัฒนาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว	 เช่น	หน่วยงานภาครัฐทางด้านทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม	หน่วยงาน 
ภาคเอกชน	ประชาชนในท้องถิ่น	หรือกลุ่ม	NGO	 เป็นต้น	 และปัจจัยการท่ีนักท่องเที่ยวจะเดินทาง 
มาเที่ยวยังสถานที่ท่องท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมาศึกษาในเรื่องของความแตกต่างในทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ	ที่แตกต่างจากภูมิล�าเนาของตน
	 ประเทศไทยก็เป็นประเทศท่ีมีความอุดมทางทรัพยากรทั้งทางศิลปวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์และ
มีอัตลักษณ์มรดกความเป็นไทย	 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ	ท�าให้เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว 
ที่มาเที่ยวในประเทศไทย	 โดยเส้นทางส่วนใหญ่เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเท่ียวในประเทศไทยมักจะ 
เดินทางเป็นระยะยาวต่อเนื่องในการเชื่อมต่อกันจากภาคกลางไปภาคเหนือ	หรือภาคอีสาน	 เส้นทางที่
นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมากที่สุดจากภาคกลางไปภาคเหนือมี	 2	 เส้นทาง	 เส้นแรกคือ	กรุงเทพ	ลพบุรี	
ชัยนาท	ก�าแพงเพชร	สุโขทัยและเชียงรายและเส้นที่สองคือกรุงเทพ	อยุธยา	ก�าแพงเพชร	สุโขทัย	 เชียงใหม่ 
และเชียงราย	 (Somnuxpong,	S,	2007)	ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมีศึกษาเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรม 
เป็นหลักซึ่งแสดงดังภาพ
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Tourism Route (most popular at present)
1.	Bangkok							Lopburi							Chaingmai								Kamphaengphet								Sukhothai								Chiangrai
2.	Bangkok							Ayutthaya								Kamphaengphet								Sukhothai							Chiangmai							Chiangrai

รูปที่	1	เส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยจากภาคกลางไปภาคเหนือ
ที่มา	:	Somnuxpong,	S.	(2007)

	 ซึ่งจากเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวจะสังเกตว่าได้ผ่านมาที่จังหวัดก�าแพงเพชร	 
แต่นักท่องเที่ยวจะไม่ได้ค้างคืนเพียงแค่ผ่านไปจังหวัดทางสุโขทัยและข้ึนไปทางภาคเหนือเชียงใหม่และ
เชียงราย	ซึ่งจังหวัดก�าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างเป็นเมืองโบราณที่มีความส�าคัญตั้งแต่
สมัยสุโขทัยมีอายุมากกว่า	700	ปี	มีอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชรเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ของประเทศไทย	(Cultural	World	Heritage)	จากองค์กร	UNESCO	ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย	 ซ่ึงจังหวัดก�าแพงเพชรมีจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวภายใน 
ค่อนข้างน้อยมาก	อาจจะด้วยความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นเมืองหลัก	แต่มีสถานะเป็นเมืองหน้า
ด่านมีหน้าที่เป็นเมืองหน้าลูกหลวงคอยปกป้องเหมืองหลวง
	 ในความเป็นเมืองโบราณนั้นมีเมืองท่ีมีคนอาศัยอยู่	 (Living	Monument)	 และมีความส�าคัญ 
จ�านวนมาก	 เช่น	 เมืองโกสัมพี	 เมืองไตรตรึงษ์	 เมืองคณฑี	 เมืองนครชุม	 เมืองเทพนคร	บางพาน	 เป็นต้น	 
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และในปัจจุบันก็มีรูปแบบของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่	 คือ	 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	
Tourism)	ที่เน้นให้นักท่องเท่ียวท�ากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่นโดยโครงการเครือข่าย 
เมืองสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแนวใหม่ของยูเนสโก	 (UNESCO,	 2015)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 การท่อง
เที่ยวลักษณะนี้จะท�าให้เน้นถึงความผูกพัน	 (Engaged)	มีความจริงแท้ผ่านประสบการณ์	 (Authentic	 
Experience)	และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลักษณะทาง
วัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน	(Active	Understanding	of	the	Specific	Cultural	Features	of	A	Place)	
ซึ่งในประเทศไทยก็ให้ความส�าคัญในรูปแบบการท่องเที่ยวในลักษณะนี้	 เพราะเป็นการท่องเที่ยวประเภท 
ที่มีการต่อยอดจากรูปแบบการท่องเท่ียวแบบเดิมที่มีเพียงนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูป	 ไปดูสถานที่ท่องเที่ยว 
แล้วก็กลับ	แต่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมสามารถเป็น 
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี

การเคลื่อนของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวจากแบบเดิมสู่แบบใหม่

      

รูปที่	2	การเคลื่อนของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวจากแบบเดิมสู่แบบใหม่
ที่มา	:	Wisudthiluck,	S.	et.	al	(2012)

	 ในการวิจัยนี้ผู ้วิจัยจึงน�าแนวคิดมาใช้ในการศึกษา	ซึ่งมีวัตถุประสงค์	 คือ	 เพื่อการศึกษาศักยภาพ 
เมืองชากังราวและแนวทางในการจัดการสู ่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยว 
และมีกิจกรรมท�าตลอดท้ังปีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวิถีชุมชนเมืองโบราณจังหวัดก�าแพงเพชรที่มีอัตลักษณ ์
และความส�าคัญเป็นเมืองโบราณท่ียังมีชีวิตที่สามารถเช่ือมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร	 
ซึ่งเป็นจุดท่องเท่ียวหลักของเมือง	บทความของงานวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องอัตลักษณ ์
ชากังราวจากเมืองลูกหลวงสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศึกษาลักษณะศักยภาพของอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่มีความส�าคัญ 
ในอดีตของเมืองชากังราว
	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการน�าอัตลักษณ์ของของเมืองชากังราวในฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับจังหวัดก�าแพงเพชรในปัจจุบัน

Built	Heritage 
Museums

Monuments
Beaches

Image
Identity
Lifestyles

Atmosphere
Creativity
Media
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สมมติฐาน
 อัตลักษณ์ของเมืองชากังราวในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านและมีสถานะเป็นเมืองลูกหลวงของ 
สมัยสุโขทัยสามารถน�ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดก�าแพงเพชรใต้

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	ได้ทราบถึงศักยภาพของอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่มีความส�าคัญในอดีตของ
เมืองชากังราว
	 2.	ได้แนวทางในการจัดการการท่องเท่ียวของจังหวัดก�าแพงเพชรโดยน�าอัตลักษณ์ของเมืองชากังราว
มาพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วิธีด�าเนินการวิจัย	
	 ประชากรและตัวอย่าง
	 1.	ประชากร	
	 ขอบเขตของประชากรในการเก็บข้อมูลมีประชากร	2	กลุ่ม	คือ
	 ในด้านของอัตลักษณ์เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ ่มนักวิชาการท้องถิ่น 
จ�านวน	3	คน	ปราชญ์ท้องถิ่น	จ�านวน	10	คน	ผู้น�าชุมชน	จ�านวน	5	คน	ส่วนในด้านของด้านการท่องเที่ยว
เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว	จ�านวน	3	คน	 ผู้ประกอบ
การท่องเที่ยวด้านท่ีพักและบริษัทน�าเท่ียว	จ�านวน	 	5	คน	และกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	
400	คน
	 2.	กลุ่มตัวอย่าง	
	 ในการท�าวิจัยนี้ใช้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้
	 1)	แบบสัมภาษณ์	 นักวิชาการท้องถ่ิน	ปราชญ์ท้องถ่ิน	ผู้น�าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านอัตลักษณ์
และนักวิชาการ	และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดก�าแพงเพชร	ผู้วิจัยได้เตรียมประเด็นค�าถามที่มี
การเตรียมไว้ล่วงหน้าลักษณะของเมืองชากังราว	ซึ่งในการศึกษาประกอบไป	5	เมืองย่อย	คือเมืองไตรตรึงษ์	
เมืองคณฑี	เมืองโกสัมพี	เมืองเทพนครและเมืองบางพาน	
	 2)	 แบบสอบถาม	ข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการการจัดเส้นทาง 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเมืองจังหวัดก�าแพงเพชร 

	 เครื่องมือ
	 แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	 (In	Depth	 Interview)	ประเด็นค�าถามที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็น
เมืองลูกหลวงของเมืองชากังราว	 (ก�าแพงเพชร)	ด้านการท่องเท่ียวและการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค	์
การมีส่วนร่วม	 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 ข้อคิดเห็น	 เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชากังราวจากเมืองลูกหลวง 
สู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 	และแบบสอบถาม	 (Questionnaires)	ข้อมูลความคิดเห็น 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเมืองชากังราว	
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	คือ	น�าประเด็นมาแยกหมวดหมู่จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเชิง
ประวัติศาสตร์จากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องและแบบสัมภาษณ์	จากนั้นต้ังประเด็นหลักและประเด็น
รองของแต่ละหมวดหมู่	 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	และใช้ทฤษฎีที่ส�ารวจไว้ในเบื้องต้นมาวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้
 วิธีการศึกษาแรกเพื่อหาข้อมูล	 ด้านอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	และสังคมชุมชน 
ใช้วิธีการ	ดังนี้
 1.	วิธีการเชิงประวัติศาสตร์	(Historical	Approach)	ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวเมืองลูกหลวง
ในอาณาจักรสุโขทัย	 เช่น	ความเช่ือ	วิถีชีวิต	วัด	 โบราณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเมืองก�าแพงเพชร	
จากหนังสือ	เอกสาร	ต�ารา	วารสารที่เกี่ยวข้อง
	 2.	วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In	depth	Interview)	เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ	(Semi	Structured	
Interview)	 โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับ	ประวัติศาสตร์	ความเชื่อ	 
และความเป็นมาของเมืองลูกหลวงในอาณาจักรสุโขทัย	พร้อมท้ังแนวทางในการพัฒนาจัดเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์นี้	โดยมีค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์	บุคคลดังต่อไปนี้	
	 ด้านอัตลักษณ์	สัมภาษณ์	นักวิชาการท้องถิ่น	ปราชญ์ท้องถิ่น	ผู้น�าชุมชน	พระสงฆ์
	 วิธีการศึกษาที่สอง	 เพื่อหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการเช่ือมโยงในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
	 ด้านการท่องเที่ยว	สัมภาษณ์	ผู้จัดการส�านักงานพ้ืนท่ีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	 รีสัชนาลัย
ก�าแพงเพชร	(สพพ.4)	ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�านักงานสุโขทัย	ผู้อ�านวยการท่องเที่ยว
และการกีฬาจังหวัดก�าแพงเพชร	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 (อพท.)	
และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่พักรีสอร์ทและบริษัทน�าเที่ยว

สรุปผลการวิจัย
	 ในงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้เป็น	2	ประเด็นหลักดังนี้
	 1.	ลักษณะศักยภาพของอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชนโบราณท่ีมีความส�าคัญในอดีตของเมือง
ชากังราวหรือจังหวัดก�าแพงเพชรนั้นมีฐานะในอดีต	 เป็นเมืองหน้าด่านท่ีหน้าท่ีเป็นเมืองลูกหลวงในสมัย
สโุขทยัมคีวามส�าคญัทางมรดกวฒันธรรม	เป็นแหล่งแสดงเอกลกัษณ์เมอืงโบราณทีม่ศีลิปะและสถาปัตยกรรม 
ผสมผสานระหว่างความเป็นสมัยอยุธยาและสมัยสุโขทัยและมีเมืองโบราณที่ยังมีชีวิต	 (Living	Heritage)	 
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีวิถีชีวิต	วัฒนธรรมที่ยังคงอยู่	คือ	 เมืองไตรตรึงษ์	 เมืองคณฑี	 เมืองเทพนคร		
เมืองบางพาน	 เมืองโกสัมพี	ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะและมีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตจาก 
ชุมชนโบราณในการจัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชียงสร้างสรรค์	ดังต่อไปนี้
	 ในการศึกษาข้อมูลด้านคุณภาพท�าให้ทราบศักยภาพอัตลักษณ์ทั้งหมด	5	ชุมชนเมืองโบราณซึ่งเป็น 
ส่วนหน่ึงของเมืองชากังราวในอดีต	 และมีอัตลักษณ์ที่ส�าคัญแสดงถึงทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
ทางด้านมรดกวัฒนธรรมในส่วนของด้านสังคมและชุมชน	ในภาพรวมของทั้ง	5	ชุมชนบางพื้นที่จะมีอาณาเขต
ที่ติดต่อกัน	 เช่น	 เมืองไตรตรึงษ์	 เมืองคณฑีและเมืองเทพนคร	และมีบริเวณส่วนหนึ่งของเมืองที่ติดต่อกับ
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แม่น�้าปิง	อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกร	 รองลงมาคือการท�านา	และค้าขาย	
และมีบางส่วนของชุมชนที่ยึดอาชีพด้านงานหัตถกรรมจักสานที่แสดงถึงวิถีชีวิต	 ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
เช่น	ที่เมืองบางพาน	อ�าเภอพรานกระต่าย		หรือเป็นกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เมืองคณฑ ี
	 ด้านประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นพบความเป็นมาของเมืองชากังราวนั้นมีประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่สมัยทวารวดี	มีเมืองที่ส�าคัญอยู่	 2	 เมือง	คือ	 เมืองไตรตรึงษ์ที่บ้านวังพระธาตุ	และเมืองคลองเมือง	 
ต�าบลโกสัมพี	 และในสมัยสุโขทัยจะมีจารึกและพงศาวดารที่เป็นหลักฐานที่ส�าคัญของเมืองชากังราว	 
คือจารึกหลักที่	1	ที่กล่าวถึงเมืองคณฑี	จารึกหลักที่	3	เมืองนครชุม	และจารึกเมื่อปี	พ.ศ.	1900	มีความว่า	 
“พระยาฤาไทราชหลานพระยารามราช	ได้ราชาภิเษกเป็นท้าวเป็นพระยา	ชื่อพระศรีสุริยพงศมหาธรรม
ราชาธิราช	 เอาพระศรีรัตมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ์	มาสถาปนาที่เมืองนครชุมซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์
ในยุคสมัยนั้นได้ให้ความส�าคัญกับเมืองก�าแพงเพชรเป็นอย่างมาก	ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย	
นอกจากจารึกท่ีส�าคัญท่ีพบเป็นหลักฐานในเมืองก�าแพงเพชรถึงความส�าคัญทางศาสนา	 (Kamphaeng	
Phet	Cultural	Council,	2011)
	 ส ่วนในสมัยอยุธยาได ้ลดบทบาทฐานะลงเป ็นหัวเมืองชั้นโท	 และในปีพุทธศักราช	 2109	 
พระมหาธรรมราชาโปรดให้เทครัวชาวเมืองเหนือไปอยุธยา	ทั้งพิษณุโลก	ก�าแพงเพชร	สุโขทัย	พิจิตร	 
ท�าให้เมืองเก่าก�าแพงเพชรถูกท้ิงร้างประมาณ	200	ปี	ส่วนในช่วงสมัยธนบุรีก�าแพงเพชรไม่ค่อยมีบทบาท
มากนัก	 เพราะเกิดศึกสงครามพม่ามาตีทัพเป็นสงครามใหญ่	 ในยุคปัจจุบันคือสมัยรัตนโกสินทร์นั้น 
เมืองชากังราวมีการพัฒนาในหลายๆ	ด้านโดยเจ้าเมืองพระยาก�าแพงเพชร	จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่	 6	
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จมาประพาสต้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
พระราชนิพนธ์ประพาสต้นและได้กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง	มีก�าแพงล้อมรอบ	และมีการเปลี่ยน
ชื่อเป็นเมืองก�าแพงเพชรในยุคหลัง	(Kamphaeng	Phet	Cultural	Council,	2011)
	 จากยุคสมัยประวัติความเป็นมาของเมืองก�าแพงเพชรที่กล ่าวไปข้างต้นตั้งแต่ยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์	 สมัยทวาราวดี	 สมัยสุโขทัย	สมัยอยุธยา	 	สมัยธนบุรี	 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จะเห็นว่ามี
เหตุการณ์ต่างๆ	ที่ส�าคัญและเรื่องราวของการก่อสร้างเมืองโบราณที่ส�าคัญในแต่ละช่วงยุคสมัย	ในงานวิจัยนี้ 
ท�าการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ชากังราวจากเมืองลูกหลวงสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	ซึ่งจะเน้น
ในการศึกษาเมืองก�าแพงเพชรหรือชื่อเดิมว่าเมืองชากังราวในสมัยสมัยสุโขทัยจนถึงยุคปัจจุบัน	 โดยเน้นที่
สมัยสุโขทัยเป็นหลัก	 เป็นยุคที่แสดงถึงความเจริญสูงสุดของเมืองก�าแพงเพชร	จากข้อมูลข้างต้นนั้นปรากฏ 
หลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า	700	ปี	 ซ่ึงตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า	ก�าแพงเพชรเป็น 
เมืองหน้าด่านของสุโขทัย	มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและมีเมืองบริวารที่ส�าคัญรายล้อมอยู่เป็นจ�านวนมาก	
เช่น	เมืองไตรตรึงษ์	 เมืองคณฑี	เมืองโกสัมพี	 เมืองนครชุม	เมืองบางพาน	เมืองเทพนคร	เป็นต้น	ซึ่งปัจจุบัน 
มีหลักฐานโบราณสถานที่เหลืออยู่ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์
	 ด้านวัฒนธรรมของท้ัง	5	 เมืองโบราณนั้นจะมีมรดกวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้	 (Tangible	Cultural	
Heritage)	และจับต้องไม่ได้	 (Intangible	Cultural	Heritage)	ผู้วิจัยน�าเสนอศักยภาพที่แสดงอัตลักษณ ์
ของแต่ละเมือง	ดังนี้
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 1.	ศักยภาพของอัตลักษณ์เมืองโบราณไตรตรึงษ์ที่ส�าคัญ	คือ	วัดวังพระธาตุ	ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติ
ธรรมและเรียนรู ้ด้านสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยบริเวณวัดวังพระธาตุ	มีโบราณสถานที่ส�าคัญ	 ได้แก ่
พระอุโบสถ	 เจดีย ์และวิหาร	 มีมาตั้งแต่สร ้างวัดและค่อนข้างมีความสมบูรณ์	 ซ่ึงถือว่าเป็นเจดีย ์ 
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือเจดีย์ทรงดอกบัวตูม	 ท่ีเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย	วิหารเก่าโบราณ	เหลือแต่ฐานของวิหาร
เป็นอิฐมีเสาเป็นศิลาแลง		และด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อโตซึ่งเดิมมีแต่เศียร		ปูนปั้นมีลักษณะหน้ายิ้ม	หูยาน 
แต่ปัจจุบันได้มีการหล่อเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวเต็มองค์	และน�าขึ้นไปประดิษฐานบนวิหารเก่าโบราณ	
โบสถ์ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์	 และมีศาลท้าวแสนปมบริเวณตรงข้ามวัดวังพระธาตุ	 ซึ่งเรื่อง 
ท้าวแสนปมเป็นต�านานที่มีชื่อเสียงเป็นเรื่องต�านานที่เล่าต่อมาเป็นเวลานาน	 (Arnamwat,	T.,	 1985	&	
Sornchu,	R.,	2015)	ซึ่งปัจจุบันมีรูปปั้นจ�าลองท้าวแสนปมอยู่	2	บริเวณ	บริเวณแรกภายในวัดวังพระธาตุ
และอีกบริเวณเป็นศาลที่สร้างขึ้นตรงข้ามวัดวังพระธาตุ

รูปที่	3	ศาลท้าวแสนปมและรูปปั้นท้าวแสนปม

	 2.	ศักยภาพของอัตลักษณ์เมืองโบราณเทพนครที่ส�าคัญ	คือ	คูเมืองเก่าโบราณ	 ซ่ึงเคยเป็นที่ต้ัง
ของเมืองในอดีตแต่ปัจจุบันถูกท�าลายเป็นคูคลองและพื้นที่เกษตรกรรม	ภายในเมืองเทพนครมีวัดที่ส�าคัญ	 
คือ	 วัดเทพนคร	ตั้งอยู่หมู่	 4	บ้านเทพนคร	ต�าบลเทพนคร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดก�าแพงเพชร	 เริ่มก่อตั้ง 
และสร้างเป็นส�านักสงฆ์	 ปี	พ.ศ.	 2506	ปัจจุบันวัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
และเมื่อนักท่องเที่ยวผ่านมาจะแวะมามนัสการพระสองพี่น้องซึ่งเชื่อว่าเป็นพระสององค์แรกท่ีมาบวช 
ภายในวัด	นอกจากนั้นยังมีภาพวัดท่ีสวยงามภายในโบสถ์เป็นเรื่องเล่าของต�านานท้าวแสนปมระหว่าง 
เมืองไตรตรึงษ์กับเมืองเทพนคร
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รูปที่	4	ภายในวัดเทพนคร

 3.	ศักยภาพของอัตลักษณ์เมืองโบราณคณฑีที่ส�าคัญ	คือ	วัดปราสาท	ตั้งอยู่ในหมู่	 2	บ้านโคนใต้ 
เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลาง	ศูนย์รวมของชุมชนคณฑีและแหล่งเก็บรวบรวมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่
ส�าคัญ	ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ภายในวัด

รูปที่	5	หลวงพ่อโตวัดปราสาท

	 นอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อโตวัดปราสาท	 สถานที่ส�าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง
ของก�าแพงเพชร	 และมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาทที่เก็บรวบรวม	 โบราณวัตถุ	 พระพุทธรูปโบราณ	 
สมุดใบลานบันทึกต�ารายาสมุนไพร	คัมภีร์ไล่ผี	และบันทึกกฎหมายโบราณเอาไว	้ ส่ิงส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง	คือ	 
มีศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์โดยมีความเชื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีถิ่นก�าเนิดที่เมืองคณฑี

 4.	ศักยภาพของอัตลักษณ์เมืองโบราณบางพานที่ส�าคัญ	 คือ	 ซากเมืองโบราณ	จะอยู ่บริเวณ 
เขานางรองจะมีฐานพระพุทธบาทแต่ปัจจุบันได้ย้ายไปไว้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่กรุงเทพฯ	ในการเดิน 
ขึ้นไปบริเวณเขานางรองทางเดินเป็นหินยังไม่ค่อยสะดวกมากนักและป้ายในการสื่อความหมายส่วนใหญ ่
จะเลื่อนหายไม่ค่อยชัดเจนไม่สามารถอ่านเรื่องราวของโบราณสถานได้แม้แต่อย่างใด	แต่ข้างบนยอดเขา
ค่อนข้างทัศนียภาพสวยงามเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ชัดเจน	นอกจากนั้นยังมีถนนสายประวัติศาสตร์ 
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ที่ส�าค�ญที่เชื่อมเมืองชากังราวหรือเมืองก�าแพงเพชรถึงจังหวัดสุโขทัย	 เรียกว่า	 “ถนนพระร่วง”	 ในอดีต 
มีความเช่ือว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย	 เป็นถนนที่มีต�านานพระร่วง	 และเป็นเส้นทาง 
ที่เดินทัพพระร่วงจากศรีสัชนาลัยเมืองสุโขทัยถึงเมืองก�าแพงเพชร	ซ่ึง	2	ข้างทางถนนจะมีเมืองที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์หลายเมืองด้วยกันเชื่อมเมืองมรดกโลกไว้ด้วยกัน	 ด้วยอารยธรรมสมัยสุโขทัยมีเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	ประเพณีความเป็นอยู่เป็นระยะทาง	123	กิโลเมตร	ส�าหรับอ�าเภอพรานกระต่าย
จะผ่านต�าบลเขาคิริส	ต�าบลถ�้ากระต่ายทอง	และต�าบลวังตะแบก	(Parnkatai	District	Office,	2003)

 5.	ศักยภาพของอัตลักษณ์เมืองโบราณโกสัมพี	มีการพบซากของเมืองโบราณอยู่รอบๆ	บริเวณ
ศาลรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ	ซึ่งศาลนี้เป็นสถานที่เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ส�าคัญของชุมชนโกสัมพี	 เมื่อชาวบ้านที่อยู่
อาศัยในเขตเมืองโกสัมพีขับรถผ่านก็จะส่งสัญญาณบีบแตรรถเปรียบเสมือนเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ�าคู่บ้าน 
คู่เมืองของชุมชน	ประชาชนที่ต�าบลโกสัมพีมีทั้งชาวไทยพื้นที่ราบและชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ	ประกอบด้วย 
เผ่าปกากญอ	หรือกระเหรี่ยง	และเผ่าม้ง	 ซ่ึงท�าให้วัฒนธรรมท่ีเมืองโกสัมพี	มีความแตกต่างในเร่ืองของ 
ภาษา	ประเพณีและวัฒนธรรม

รูปที่	6	ศาลท้าวเวสสุวรรณ	ที่บ้านคลองเมืองนอก	ต�าบลโกสัมพี

	 จะเห็นได้ว่าเมืองโบราณชากังราวนั้นมีอัตลักษณ์ที่มีความส�าคัญในอดีตและยังมีการสืบทอดมาถึง 
ในปัจจุบันซ่ึงถือว่ามีศักยภาพของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก	และนักท่องเที่ยวสามารถ 
มาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และท�ากิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดจากกิจกรรมที่เป็น 
วิถีชีวิตของชุมชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญามาจากอดีต	เช่น	การจักสานตะกร้าไม้ไผ่	ท�าเปลญวน	
การทอผ้า	หรือท�าเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	 ในกิจกรรมเหล่านี้สามารถท�าเป็นกิจกรรมที่เป็นแหล่งเรียน
รู้และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนในท้องถ่ิน	มีการเรียนรู้ร่วมกัน	 
มีความผูกพันท�าให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	
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รูปที่	7	ภูมิปัญญาการเรียนรู้การท�าเปลยวน

	 ในส่วนของข้อมูลด้านปริมาณ	 โดยใช้แบบแบบสอบถามท�าให้ทราบการจัดกิจกรรมและเส้นทาง	 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดก�าแพงเพชร	 โดยเก็บข้อมูลจากสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจุดมุ่งหมายหลักของจังหวัด
ก�าแพงเพชร	คืออุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร	และส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดก�าแพงเพชร
เป็นนักท่องเท่ียวเพศหญิง	ช่วงอายุอยู่ระหว่าง	20–29	 เป็นส่วนใหญ่	การศึกษาปริญญาตรี	และเป็นกลุ่ม
นักศึกษาที่มีรายได้ต�่ากว่า	 5,000	บาทเป็นส่วนใหญ่	 โดยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ	 เพื่อเรียนรู้เรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์และทัศนศึกษาเป็นส่วนใหญ่	 โดยการเดินทางจะเดินทางส่วนมากปีละครั้งถึง	2–3	ครั้ง 
ต่อปี	ซึ่งในการเดินทางมาแต่ละครั้งจังหวัดก�าแพงเพชรจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว	
ส่วนทัศนคติต่อการพึงพอใจการจัดเส้นทางเชื่อมต่ออุทยานประวัติศาสตร์กับเมืองโบราณที่มีความส�าคัญ
เพื่อให้นักท่องเท่ียวใช้เวลาอยู่ที่จังหวัดก�าแพงเพชรมากขึ้น	ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาและน�าเสนอเส้นทาง
ทั้งหมด	5	 เส้นทาง	ซึ่งเส้นทางตัวอย่างท่ีนักท่องเท่ียวมีความสนใจมากท่ีสุดอยากมาเท่ียวเพ่ือเชื่อมต่อกับ
อุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชรคือ	โปรแกรมที่	2	เมืองคณฑีช่วงเช้า	ไหว้พระ	เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้าน
ปราสาท	ภายในมีพระพุทธรูปลีลาท่ีคนก�าแพงเพชรเชื่อว่าสวยที่สุดในสมัยสุโขทัย	พระเครื่องรางที่ส�าคัญ	
และต�าราสมุนไพรโบราณ	 เป็นต้น	นอกจากนั้นบริเวณในวัดยังมีศาลรูปปั้นจ�าลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์
ซึ่งเชื่อว่าต้นก�าเนิดอยู่ที่นี้	 และเคยเป็นเส้นทางที่รัชกาลที่	 5	 เสด็จประพาสต้น	นอกจากนั้นยังมีการเรียนรู้
กิจกรรมของชุมชนทีเป็นวิถีชีวิตที่ยังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน	เช่น	เรียนท�ากระถางจากยางรถยนต์	เรียนรู้การท�า
ขนมไทยทองม้วนและข้าวเกรียบโบราณ	เรียนรู้การทอผ้าและกระเป๋าสาน	เป็นต้น

	 2.	แนวทางในการน�าอัตลักษณ์ของของเมืองชากังราวในฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเพื่อใช้ในการพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับจังหวัดก�าแพงเพชรในปัจจุบัน	 ซ่ึงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สามารถน�ามาแสดงความส�าคัญอัตลักษณ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้	 (Tangible	Heritage)	 
ด้านโบราณสถาน	วัด	 เมืองโบราณท่ียังหลงเหลือเป็นหลักฐานบางส่วน	ในส่วนของวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได ้
(Intangible	 Heritage)	 ยังมีบางส่วนวิถีชีวิตทีสืบทอดมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นประเพณ	ี
ภาษา	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม	 (Authentic)	 และบางส่วนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นร่วมสมัย 
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สืบทอดมาในช่วงสมัยต่างๆ	 และมีการบริหารจัดการของชุมชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้ามา 
มีส่วนร่วม	ซึ่งในส่วนน้ีสามารถพัฒนามาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นในส่วนของกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้กับชุมชน	มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์	 จนเกิดความผูกพันร่วมกันระหว่าง 
นักท่องเที่ยวกับชุมชนดังท่ีนักวิจัยท�าการศึกษาเพื่อน�าอัตลักษณ์ความเป็นเมืองชากังราวมาสู่การกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถ่ิน	 
และเข้าใจความส�าคัญของเมืองชากังราวหรือเมืองก�าแพงเพชรมากขึ้นและในแง่ของของความสามารถ 
ในการรองรับด้านการท่องเท่ียวนั้นจะเห็นได้ว่าเมืองก�าแพงเพชรค่อนข้างมีศักยภาพในการรองรับ 
นักท่องเที่ยวได้	แต่ควรมีการวางแผนเพื่อพัฒนาท�าการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวรู้จักเมืองโบราณท้ัง	 
5	ของเมืองก�าแพงเพชรและเชื่อมโยงเส้นทางหลักกับพื้นเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยท�าการศึกษาจากสภาพของบริบทของเมืองด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และศักยภาพ 
ของเมืองโบราณทั้ง	 5	ด้านสังคม	ชุมชน	ประวัติศาสตร์	 และวัฒนธรรมซ่ึงมีความส�าคัญและมีอัตลักษณ์
เฉพาะ	ของแต่ละชุมชนโบราณจะเห็นได้ว่าเมืองโบราณชากังราวมีอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองในสมัยสุโขทัย
ซึ่งในบางส่วนแหล่งโบราณ	วัดจะแสดงความเป็นยุคสมัยสุโขทัยและยุคสมัยอยุธยา	อาจกล่าวได้ว่าเป็น 
รูปแบบศิลปะเฉพาะของเมืองก�าแพงเพชร	 แต่มีบางส่วนท่ีสร้างในยุคสมัยต่อมาจึงมีรูปแบบเปล่ียนไป	 
ในด้านวิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองทั้ง	 5	ที่ผู้วิจัยท�าการศึกษานั้นสามารถพัฒนาในรูปแบบของ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้	ซึ่งในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามยูเนสโก	Unesco,	2015	 
และ	Wisudthiluck,	 S.	et	al,	 (2012)	 ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้องเป็นการเรียนรู้และ 
แลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว	ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะเกิดความคิดสร้างสรรค	์ 
มีความผูกพันซึ่งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น	และนอกจากนั้นริชาร์ดส์	และ	เรย์มอนด์	(Richards	 
&	 Raymond,	 2000)	 ได้เสนอว่าการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 จะเป็นการน�า 
ความคิดสร้างสรรค์และคุณลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาผสมผสานเข้ากับความคิด
สร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนั้น	ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญที่เกี่ยวข้องในการด�าเนิน
การจัดกาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	จากองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้	1)	ศักยภาพในการสร้างสรรค์	 (Creative	
Potential)	นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองร่วมกับชุมชนในระหว่าง
การจัดท�ากิจกรรมต่างๆ	ตามที่แหล่งท่องเที่ยวจัดหาไว้ให้	2)	การเข้าร่วมกิจการ	 (Active	 Involvement)	
นักท่องเที่ยวจะเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับคนในชุมชน	เกิดการแลกเปล่ียนความคิด	มีความผูกพัน 
กับชุมชนและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 3)	 การมีประสบการณ์กับคุณลักษณะของสถานท่ี 
ท่องเที่ยว	 (Characteristic	 Experiences)	 เน้นการเชื่อมโยงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของ 
นักท่องเท่ียวเข้ากับคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว	และฝังรากลึกแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ลงไปใน
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์	 (Identity)	ของท้องถิ่น	 เป็นผลให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างสรรค ์
ต่อไป	4)	การมีความคิดสร้างสรรค์ร่วม	 (Co–Creation)	 เป็นแนวทางที่ท�าให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน	และใช้ความรู้ของตนเองในการสร้างสรรค์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคนใน
ท้องถิ่น	ซึ่งจะแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนและสิ่งดึงดูดใจความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองโบราณทั้ง	5	ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเมืองชากังราวในอดีต	
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	 ในส่วนของการจัดการในพื้นท่ีด้านการท่องเที่ยวเพ่ือน�าไปสู่การรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ตามทฤษฏี	Dickman	(1996)	และ	Middleton	&	Clarke	(2001)	ตามหลักของ	5As	ซึ่งสามารถวิเคราะห์ 
ความพร้อมในองค์ประกอบต่อไปน้ีมีด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม	 (Attractions) 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Activities)	 ที่มีศักยภาพเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว	 
และหน่วยงานภาครัฐก�าลังให้การสนับสนุนส่งเสริมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของมรดก
โลกและเขตเมืองโบราณที่มีชีวิตเช่นนครชุม	คณฑี	โกสัมพี	ไตรตรึงษ์	เทพนคร	แต่ละชุมชนมีเรื่องราวสามารถ
ใช้การสื่อความหมายในท้องถิ่นและการเล่าเรื่องราว	 (Storytelling)	 ในการเชื่อมเรื่องราวให้เป็นที่รู ้จัก
ของนักท่องเที่ยวในส่วนของที่พัก	 (Accommodations)	และการเข้าถึง	 (Accessibilities)	และส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกต่างๆ	 (Amenities)	 ในพื้นท่ีก็มีความพร้อมสามารถรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่าง
มากทั้งท่ีพักที่เป็นลักษณะรีสอร์ท	 โฮมสเตย์	และโรงแรมสามารถรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวได้จ�านวนมาก	 
ซึ่งส่วนใหญ่ที่พักมีอยู ่จ�านวนมากบริเวณริมแม่น�้าต�าบลนครชุมและภายในเขตต�าบลในเมืองซึ่งราคา 
ไม่สูงมากนัก

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ควรมีการวางแผนให้เป็นลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยให้ประชาชนเป็นผู้ด�าเนินการ
ในเรื่องของการท่องเท่ียวเอง	แต่ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาด�าเนินการสนับสนุนในช่วงแรกหรือจัดเป็น 
โครงการน�าร่อง	ทั้งนี้จะต้องมีการประสานกับผู้ท่ีเกี่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 ท้ังหมด	เช่น	
ที่พักโรงแรมและรีสอร์ท	ร้านขายของที่ระลึก	ผู้ประกอบการและชุมชนที่อยู่ในเขตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้
ทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดก�าแพงเพชร
	 2.	ควรมีการประสานกับบริษัทน�าเที่ยวที่กรุงเทพที่นิยมพานักท่องเที่ยวเดินทางผ่านจังหวัด
ก�าแพงเพชรเพื่อให้ทราบรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในการท�ากิจกรรมของนักท่องเที่ยว
	 3.	ควรส่งเสริมการท�าโฆษณาและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
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