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รายงานผลการศึกษาดูงาน เมืองเชียงรุง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน

ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงาน
จางที่มีหนาที่รับผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของ องคการบริหารสวนตําบลแมคาํ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
หนวยงาน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ระหวางวันที่ ๓ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

แ
www พร่เว
.na ็บไซ
ng- ด์
non
. co
m

สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ

เผย

ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานจางที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ของ องคการบริหารสวนตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
หนวยงาน

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

ระหวางวันที่ ๓ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ เมืองเชียงรุง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน

ลงชื่อ
( นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง )
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
ผูรายงาน
ลงชื่อ รอยโท
( กิตติชัย เจริญยิ่ง )
ปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ผูรายงาน
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รายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ

เผย

1.ชื่อบุคคลผูดูงาน นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
2.ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
3.กําหนดการดูงาน
ระหวางวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2551
4.วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิน่ ใหกับผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ พนักงาน
เจาหนาที่ พนักงานจางที่มหี นาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่
4.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน
4.3 เพื่อใหคณะศึกษาดูงานมีความรู ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาและสามารถนํามาปรับใช
ในการพัฒนาทองถิน่
5.เปาหมาย
-ผูบริหารทองถิ่น ในเขตอําเภอแมจัน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ อําเภอแมฟา
หลวง และอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
6.ความจําเปนในการไปศึกษาดูงานในดาน/ เรื่องนัน้ ๆ
ดวยจังหวัดเชียงราย กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ในดานพัฒนาการคา การลงทุนและโล
จิสติกสกลุมประเทศอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยว รองรับ
การขยายตัวในประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ประกอบกับอําเภอแมสาย เปนอําเภอทองเที่ยวเมืองชายแดน
มีพื้นที่ติดตอกับเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จําเปนตองมีความ
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของความเจริญในภูมิภาคลุมน้ําโขง อันจะเพิ่มวิสัยทัศนเตรียมความพรอมใน
การแขงขันทั้งทางดานการทองเทีย่ ว หัตถกรรม อุตสาหกรรม การขนสง การทองเทีย่ ว การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนัน้ จึงมีความจําเปนตองใหผบู ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
นําไปสูนกั บริหารการเปลี่ยนแปลงเปนผูท ี่จะสามารถถายทอดความรู เพิ่มศักยภาพการแขงขัน สราง
วิสัยทัศนอันยาวไกลรองรับการพัฒนา โดยเฉพาะการรองรับเสนทางคมนาคมR3a ซึ่งจะเปนเสนทางขนสง
สินคาระหวางประเทศ ในระบบ Logistics ที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาไปสูประเทศอนุภมู ิภาคลุมน้าํ โขง ไดแก
ไทย ลาว จีน และพมา จึงเปนเหตุผลความจําเปนในการศึกษาดูงานในครั้งนี.้
7.การบริหารงบประมาณ
-คาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ อัตราคนละ 15,000.- บาท
8.ประโยชนและผลที่คาดหวังจากการไปศึกษาดูงาน
8.1 ทําใหผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ และพนักงานจางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีวิสัยทัศนกวางไกลในการพัฒนาทองถิ่น
8.2 ทําใหการทํางานรวมกันแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
8.3 ทําใหสามารถนําความรู ความเขาใจทีไ่ ดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับใชในการพัฒนา
ทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
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9.สรุปเนื้อหาสาระที่ไดจากการไปศึกษาดูงาน
9.1 ขอมูลทัว่ ไป (ของประเทศ หนวยงาน สถานที่ ที่ไปศึกษาดูงาน)
เมืองเชียงรุง หรือ เมืองนกยูง
เชียงรุง หรือเชียงรุง หรือจิง่ หง เจียงฮุง เจงฮุง คือเมืองเอกในเขตปกครองพิเศษ ไท-สิบสองปนนา
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ที่ตั้ง มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศพมา และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับ
ประเทศลาว
ประชากร และขนาด ประชากร จํานวน 363,110 คน (ประชากรในเมือง 94,162 คน) มีพื้นที่
7,300 ตารางกิโลเมตร
ประชากรในเมืองเชียงรุงนัน้ ประกอบดวยชนเผาตาง ๆ มากถึง 13 ชนเผาไดแก ไต ฮั่น อีกอ ปะลอง
มูเซอ วา จีเนาะ อี๋ หุย มง สวนใหญของประชากรเปนชนชาติไตหรือไทลื้อ
ลักษณะภูมิศาสตร เมืองเชียงรุงติดกับเทือกเขาเหิงตวน และ แมนา้ํ โขง สภาพอากาศนั้น ตอนบน
เปนเขตอบอุน และ ตอนลางเปนเขตอุนชืน้ มีความชืน้ มากในฤดูมรสุม และแหงมากในฤดูหนาว ชั่วโมงแดด
ตอปก็คือ 1800-2300 ชั่งโมง อุณหภูมเิ ฉลีย่ 18.6°C -21.9°C และ ปริมาณฝน 1200-1700 mm.

9.2 รายละเอียดผลการศึกษาดูงานในดาน/เรื่อง (ใหระบุทุกดาน/เรื่อง พรอมภาพประกอบและคําอธิบาย)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
เริ่มตนเดินทางจาก เทศบาลตําบลจันจวา อ.แมจัน-อ.เชียงของ –หวยทราย - แขวงบอแกว – หลวงน้ําทา –
บอเต็น – บอหาน - เชียงรุง
06.30 น.
เดินทางถึง อ.เชียงของ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมน้ําโขงริเวอรไซด
07.30 น.
เดินทางสูบ ริเวณทาเรือบั๊ก ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวเดินทางลงเรือขามไปยัง
เมืองหวยทราย แขวงบอแกวผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมือง จากนั้นขึน้ รถปรับอากาศลาว ตามเสนทาง
หมายเลข R3a ผานเมืองสําคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเสนทางในชวงนี้ เปนทางราบสลับกับขึ้นเขาเปน
บางชวง ผานชมทิวทัศนสองขางทาง ไดสมั ผัสกับธรรมชาติของปาอันอุดมสมบูรณ เขียวขจี ลัดเลาะไปตาม
ไหลเขา และวิถชี ีวิตความเปนอยูแบบพืน้ บานของชาวลาว ซึง่ ยอนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปกอน
13.00 น.
เดินทางถึงเมืองหลวงน้ําทา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารไทย “เฮือนลาว” แลว
เดินทางสูสามแยกนาเตย แลวไปยังดานชายแดนลาวทีบ่ านบอเต็น ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
15.00 น
เดินทางถึงเมืองบอเต็น สูช ายแดนจีนทีบ่ านบอหานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรของลาวและจีนที่บา นบอหาน แลวออกเดินทางตอไปยังเมืองหลาโดยรถบัสปรับอากาศจากประ
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เทศจีน แลวเดินทางตอสูเมืองเชียงรุง
19.00 น.
เดินทางถึงเมืองเชียงรุง ซึง่
เปนเมืองเอก เมืองหลวงของสิบสองปนนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนัน้
เขาสู ทีพ่ ัก โรงแรม GOLDEN PHOENIX
HOTEL
ผลการศึกษาดูงานในวันแรก
1.ดานโครงสรางพืน้ ฐาน ในการเตรียม
ความพรอมของประเทศไทย โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เขตพื้นที่
อําเภอเชียงของ เชน บริเวณทาขามเรือบั๊ก จําเปนตองมีการปรับปรุงทาขามเรือใหอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวใหมากยิง่ ขึ้น ,การเพิม่ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ, การ
ปรับตัวของวิถชี ีวิตชาวบานในดานการจําหนายอาหารของที่ระลึกแกนกั ทองเที่ยว เปนตน
2.ในการเดินทางตามเสนทาง R3a จากเมืองหวยทราย แขวงบอแกว ประเทศลาว ถึงเมืองเชียงรุง ประเทศ
จีน ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สภาพเสนทางคมนาคม ในชวงเสนทางที่ผรู ับจางกอสรางถนนจาก
ประเทศไทย สภาพถนนจะแตกตางจากเสนทางที่ประเทศจีนดําเนินการคอนขางมาก จึงทําใหการเดินทาง
ในชวงถนนทีผ่ ูรับจางจากประเทศไทย
คอนขางชา แตหากไดนาํ แนวคิดการ
กอสรางถนนจากประเทศจีนมาปรับใช
อาทิเชน แนวปองกันดินไหลทางถลม จะ
ใชเปนแทงคอนกรีตวางเปนชวงๆ ของ
ถนน,การติดตั้งปายจราจร แจงเตือนผูใช
เสนทาง เปนปายคอนขางใหญ สังเกตได
ในระยะไกล ก็จะทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
วันที่สอง
เชียงรุง – ตลาดเชาไทยลื้อ-หมูบานกาหลัน่ ปา –- สวนลิง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น โดยสารรถทัวรไปตามริม
แมน้ําลานชาง ซึ่งเปนตนแหลงน้าํ แมนา้ํ โขง ชมตลาดเชาไทลื้อ ชม “หมูบานกาหลั่นปา” ที่อุดมไปดวยผักผลไม เปนหมูบ านไทยลื้อธรรมชาติที่เกาแกและใหญที่สดุ ของพี่นองไทยปนนา (ไทลือ้ ) พรอมชมตลาดนัด
ของชนเผานอย และวัดไทยใหญ
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เที่ยง
นัง่ “กระเชาขามแมน้ําโขง” ชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม ชมภูเขาลิง ซึ่งเปนศูนยวิจยั และดูแล
เกี่ยวกับลิงโดยเฉพาะ มีลิงประเภทตางๆมากมายหลายพันธุ รวมทัง้ ลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกดวย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทลื้อ ทานอาหารแบบขันโตกพรอมชมการแสดง
พื้นเมือง แลวกลับทีพ่ ัก โรงแรม GOLDEN
PHOENIX HOTEL
ผลการศึกษาดูงานวันที่สอง
1.ดานวัฒนธรรมวิถชี ีวิตความเปนอยูม ีความ
ใกลเคียงกับประชาชนในพืน้ ที่เขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา เนื่องจากมีประชาชนชนเผา
ไทลื้อยังมีการอนุรักษบา นเรือน รูปทรงอาคาร
และนําสิง่ ของ อาคารบานเรือนเปนจุดขาย
สรางงานสรางรายไดแกประชาชนที่สมัครใจ
เขารวมโครงการ
2.ในอาคารสถานที่แหลงทองเทีย่ วมีปา ยแนะนําสถานที่ มีสงิ่ อํานวย
ความสะดวก สําหรับคนพิการ มีการรณรงคคัดแยกขยะ การสรางอัต
ลักษณในการออกแบบอาคารสิ่งของที่เขากับสภาพแวดลอมของ
ทองถิน่ เปนตน

3.ขอสังเกตในทุกแหลงทองเที่ยวที่จัดสรางขึ้น
หรือเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดมีการปรับปรุงสภาพ
ความเปนอยู จะมีการจัดหารายไดจากการ
ถายรูปเปนของที่ระลึก มีการนําเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณเครื่องพิมพภาพ และ
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ใหชางถายรูป ถายภาพนักทองเทีย่ วในอิริยาบถตาง ๆ
จากนั้น ก็เชิญชวนใหนกั ทองเที่ยวจัดซื้อภาพถายของ
ตนเอง นับไดวา
เปนกลวิธีอยาง
หนึง่ ในการสราง
รายไดใหแก
ทองถิน่ แหลง
ทองเที่ยว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
วันที่สาม
ตลาดเชาเมืองเชียงรุง – สวนมานทิง –วัดปาเจ -สวนปาดงดิบ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เที่ยวตลาดเชาเมือง เชียงรุง จากนัน้
เดินทางสู“สวนมานทิง”ซึ่งเปนสวนที่สวยงามมากแหงหนึ่ง ชมศาลเจา 8 เหลี่ยมซึ่งสรางขึ้นในป คศ. 1701
เปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานกัน ระหวางไทยใหญกบั เรา เปนเครื่องพิสูจนวา วัฒนธรรมของเผาไทย
ใหญ และชาวไทยใกลชิดกันมาก ชมอนุสาวรียโจวเอินไหล วีรบุรุษจีน จากนั้นเดินทางไปยัง วัดปาเจ ซึ่ง
เปนวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปนนา สาขามณฑลยูนนาน โดยหลวงพอวัดปากน้าํ ไดสรางไว
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนัน้ เดินทางไป “สวนปาดงดิบ” ศึกษาดูงานการใช
และบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนทางธุรกิจทองเที่ยว ซึง่ เปนปาที่อุดมสมบูรณดวย พืชพันธุ
นานาชนิด ชมการแสดงสัตวแสนรู มากมาย สัมผัสกับธรรมชาติของสัตว ตางๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนขั ฯลฯ
และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผาตาง ๆ และสาดน้าํ กันเพื่อเปนศิรมิ งคล ชมหมูบ านเกาแกของเผาไอนี
(อีกอ) เยา ฯลฯ และการสาธิตพิธีแตงงาน ของเผาอีกอ รวมทัง้ ชมฝูงนกยูงที่บนิ มาจากยอดไม เพือ่ มากิน
อาหารที่นกั ทองเทีย่ วไดเตรียมไว เปนการฝกนกจากทางสวนปาดงดิบ
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ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ
ภัตตาคาร จากนัน้ เดินทางชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม “โชวพาราณสี” เปนการนํา
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอันยิง่ ใหญของชาวสิบ
สองปนนา ที่ใชนักแสดงรวม 200 ชีวิต เปนจุด
ขายสนับสนุนการทองเทีย่ ว แลวกลับทีพ่ ัก
โรงแรม GOLDEN PHOENIX HOTEL
ผลการศึกษาดูงานวันที่สาม
1.สวนใหญแหลงทองเที่ยวจะมีการจัดสรางสิง่
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเทีย่ ว และมีการจัดสรางอาคารสถานที่
บริการรองรับ เชน เวทีการแสดงฯ ดานหนาเวทีก็จะมีลานนัง่ ชม ใชโตะเกาอี้ของพืน้ บาน ซึ่งเปนสิง่ ของที่ใน
เขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการใชงานกันอยูแลว และบริเวณโดยรอบเวทีทนี่ ั่งชมการแสดง ก็มีการ
จําหนายอาหาร สินคาพืน้ เมือง โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มกี ารบรรจุภัณฑใหมีรูปรางกะทัดรัด รูปทรงสวยงาม
สะดวกในการเดินทาง นับไดวาเปนวิธกี ารสรางงานสรางรายไดประการหนึง่
2.การจําลองสาธิตวิถชี ีวิตความเปนอยู
ของชนเผาไอนี ซึง่ จะตรงกับวิถีชีวิตของชน
เผาอาขาของหมูบานชาวไทยภูเขาเผาอา
ขา บานผาหมี หมูท ี่ 6 ตําบลเวียงพางคํา
มีการจัดสรางบานพักจําลอง รูปทรงของ
อาคาร และสิง่ อํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง ที่จะทําใหนกั ทองเที่ยวประทับใจ
อยากลอง แตตองเสียคาใชจาย เชน ใน
ระหวางรอชมการแสดงก็จะมีการเดิน
จําหนายสินคา,การจัดสรางสะพานลิง ลอกเชือกขามลําหวย เปนตน
3.แหลงทองเทีย่ วทีเ่ ปนของทางการ จะมีการประสานกับภาค
ธุรกิจเอกชน ในการเกื้อหนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน เชน หากใน
ระหวางเสนทางไปแหลงทองเทีย่ ว มีภาคธุรกิจเอกชนมีรวมทุน
กับทางการ ก็จะมีการใหนกั ทองเที่ยวแวะเยี่ยมชม แลวนําเสนอ
รูปแบบของการขายสินคา อาทิเชน การจําหนายกาแฟ ก็จะมี
การใหเขาเยี่ยมชมในแตละกระบวนการผลิต มีการให
นักทองเที่ยวไดชิม แลวมีสนิ คาจําหนายในแตละขั้นตอน หรือ
แมแตในการชมการแสดงโชวศิลปวัฒนธรรม ก็จะมีการสรางจุดขาย รูปแบบการเสนอสินคา ทีน่ าสนใจ
สามารถนํามาปรับประยุกตใชในพืน้ ที่ของเทศบาลฯ ตอไป
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วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
วันที่สี่
สิบสองปนนา-เชียงแสน – แมสาย
06.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั จากนัน้ ออกเดินทางสูทา เรือเชียงรุง
ผานพิธีการตรวจคนออกเมือง ออกเดินทางสูเมืองเชียงแสน ประเทศไทย โดย”เรือเร็ว” ผานทาเรือกวนเหลย
(จีน) ผานเมืองกาหลัน่ ปา สองขางทางชมสวนยางพารา ซึ่งถือวาเปนพืชเศรษฐกิจของสิบสองปนนา ผาน
ดานเมืองมอม (ลาว), ซึ่งดานขวาจะเปนอาณาเขตของประเทศพมา สวนดานซายมือก็คือเขตแดนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนกระทั่งถึงสามเหลี่ยมทองคํา
17.00 น.
เดินทางถึงทาเรือเชียงแสน ผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองไทย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารอําเภอเชียงแสน แลวออกเดินทางสูอําเภอแมสาย
เสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้
ผลการศึกษาดูงานวันที่สี่
1.ไดเห็นถึงความพยายามของทางการจีน ที่จะใช
ประโยชนจากสายน้าํ โขง ใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนในพืน้ ที่มากที่สุด อาทิเชน การสรางเขื่อน
ผันน้าํ ใชทางการเกษตร การใชที่ดินปลูกพืช
เศรษฐกิจ ยางพารา เปนตน
2.กระบวนการขั้นตอนพิธกี ารตรวจคนเขาเมือง
ของทางการจีน จะมีความเขมงวดเปนอยางยิง่ แต
ใชเทคโนโลยีท่คี อนขางทันสมัย อาทิเชน การสแกน
รางกายวัดความรอน,การสแกนสายตา ทําใหลดขั้นตอนการใชเอกสารมากขึน้
9.3 ประโยชนและผลทีจ่ ะนํามาใชกับหนวยงาน (ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอื่น ๆ)
1)ประโยชนและผลที่จะนํามาใชในดานการวางแผนการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในดานการ
วางผังเมือง,การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยจัดระบบผังเมืองการใชประโยชน
ที่ดินในเขตเมือง,การปลูกตนไมปรับภูมิทศั นรักษา
สภาพแวดลอม,การจัดพื้นทีว่ างในพื้นที่สาธารณะ มุม
ถนนสําหรับติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง,การ
ใหความสําคัญกับการออกแบบอาคาร, สถานที่ตาม
อัตลักษณของทองถิน่ เชน โคมไฟฟาสาธารณะ,การ
ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟาเดินสายรอยทอใตดิน ซึง่ ใน
พื้นที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ที่จะ
สามารถปรับประยุกตใชและเปนจุดขายของการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ รองรับการปรับภูมิทัศนของเมือง
ทองเที่ยว ไดแก หมูบานชาวไทยภูเขาเผาอาขา บานผาหมี หมูที่ 6 ตําบลเวียงพางคํา เปนตน
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2)ประโยชนทางดานการทองเทีย่ ว ดวยศักยภาพของชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีความหลากหลายของชนเผา
หลากหลายเผาพันธุ อาทิเชน
ชาวไทยพืน้ ราบ,ชาวไทยภูเขา
เผาอาขา,ไทยลื้อ,ไทยใหญ
,ลั๊วะ,เขิ่น เปนตน ซึง่ สามารถ
นํารูปแบบที่ไดจากการศึกษา
ดูงาน มาปรับประยุกตใชในพื้นที่ได อาทิเชน การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
ความเปนอยูของชนเผา ซึง่ สามารถมอบหมายใหสภาวัฒนธรรมตําบล
เวียงพางคํา และศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพาง
คํา นํามาวางแผนบูรณาการรวมกัน เพื่อจะเพิ่มศักยภาพในดานการทองเที่ยว สรางงาน สรางรายไดแก
ประชาชนในพืน้ ที่ ตลอดจนสามารถนําสินคาผลิตภัณฑ
ชุมชน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มาจําหนาย
ใหบริการนักทองเทีย่ ว เพิ่มชองทางการตลาดไดอีก
ชองทางหนึง่
3)ประโยชน
ดานการพัฒนา
คน จําเปนตอง
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในพืน้ ที่ ตั้งแตเด็ก เยาวชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหมีความพรอมความสามารถในการ
สื่อสารทางภาษา,การพัฒนาความรูความสามารถยกระดับฝมือ
แรงงาน,ยกระดับฝมือทางดานชาง,การใหบริการใหไดมาตรฐาน
โดยเฉพาะผูใหบริการทางดานการทองเทีย่ ว รานอาหาร โรงแรม ที่พกั เปนตน ซึง่ จะเห็นไดวา การ
ใหบริการประเภทนี้ในประเทศเพื่อนบาน ยังอยูในระดับการพัฒนาที่ไทยสามารถแขงขันได
9.4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
10.ภาคผนวก
10.1 สําเนาโครงการศึกษาดูงาน
10.2 กําหนดการศึกษาดูงาน
10.3 รายชื่อคณะผูศึกษาดูงาน
10.4 เอกสารที่เกี่ยวของอืน่ ๆ อาทิ สําเนาหนังสือการไดรับอนุมัติ อนุญาต จากผูมอี ํานาจใหไปศึกษาดูงาน
ในตางประเทศ เอกสารภาษาตางประเทศในการศึกษาดูงานในเรื่องนั้น ๆ เปนตน
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รูปภาพประกอบรายงานผลการศึกษาดูงาน เมืองเชียงรุง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน
ระหวางวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2551
ของ นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา และ
รอยโทกิตติชยั เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

รูปแบบการคัดแยกขยะ ในเมืองหลวงน้ําทา ประเทศลาว

การออกแบบโคมไฟฟาสาธารณะเมืองบอหาน
รูปแบบการใชพื้นที่วา ง การวางผังเมืองใน
บริเวณมุมถนน เปนสถานที่ออกกําลัง
กายในตัวเมือง
เชียงรุง ประเทศ
จีน

โตะ เกาอี้ สําหรับรับรองแขก,นัง่ ชมการแสดง ซึง่ มี
ลักษณะเชนเดียวกับที่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา โดยเฉพาะหมูบ านชาวไทยภูเขาเผาอาขา
หมูที่ 6 และหมูที่ 7 มีใชกนั อยูแลว

การอนุรักษอาคารสิ่งกอสรางดั้งเดิมสําหรับเรียนรูฯ
ดานศิลปวัฒนธรรม วิถีชวี ติ ความเปนอยูข องหมูบา น
ไทยลื้อ
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รูปปายแสดงสถานทีท่ องเทีย่ ว แนะนําสถานที่แหลงทองเทีย่ ว ขอหาม
ขอแนะนําตางๆ มีความหลากหลายของภาษาที่ใชในการ
ประชาสัมพันธ
รูปภาพลิงเผือก ตัวเดียวในโลก
รูปสิ่งอํานวยความสะดวก
หองน้ําผูพ ิการ ในแหลง
ทองเที่ยว แสดงถึงการยกระดับ
มาตรฐานการใหบริการ

รูปภาพแสดงการจัดภูมิทัศน การวางผังเมือง การปลูกตนไม สวนหยอม ถนนในเขตเมืองเชียงรุง ประเทศจีน
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รูปภาพการจัดสรางแหลงทองเทีย่ วใหเกิดประโยชนทางธุรกิจทองเทีย่ ว “สวนปาดงดิบ”
รูปแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและ
การจัดหารายไดจาก
การถายรูปที่ระลึก
สรางงาน สรางรายได
แกชุมชน

รูปแสดงการสาธิตชงชา ในระหวางที่รอชมการแสดงระหวางเสนทางทองเที่ยว การทําธุรกิจรวมกับเอกชน
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รูปการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การคงอยู
ของวิถีชวี ิตดั้งเดิม สามารถนํามาเชื่อมโยง
กับการทําธุรกิจการทองเที่ยว

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บานของชาวสิบสองปนนา “โชว
พาราณสี” ซึ่งเปนแหลงธุรกิจการทองเที่ยว สามารถสรางงาน
สรางรายได พรอมๆ กับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไดเปนอยางดี

อาหารการ
กินของชาว
ไทลื้อยามค่าํ
คืน

