
 
 

รายงานผลการศึกษาดูงาน เมืองเชยีงรุง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน  

 

 

 ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงาน
จางท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกีย่วกับการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ของ องคการบริหารสวนตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

 หนวยงาน  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา   
   อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
 
 ระหวางวันท่ี  ๓ – ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๑  
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สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ 
 

 

 ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานจางที่มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ของ องคการบริหารสวนตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

 หนวยงาน      เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 

 ระหวางวันที ่  ๓ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  

 

 ณ  เมืองเชียงรุง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน 
 

 

   ลงชื่อ                                            

( นายศิลาฤทธิ์    กวางทอง ) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

ผูรายงาน 

 

   ลงชื่อ รอยโท 

( กิตติชัย   เจริญยิ่ง ) 

ปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ผูรายงาน 
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รายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ 
 

1.ชื่อบุคคลผูดูงาน    นายศิลาฤทธิ์   กวางทอง    

2.ตําแหนง    นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

3.กําหนดการดูงาน ระหวางวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2551 
4.วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อเพิ่มวสัิยทัศนในการพัฒนาทองถิน่ ใหกับผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ พนกังาน

เจาหนาที ่พนกังานจางที่มหีนาที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 4.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกนั 

 4.3 เพื่อใหคณะศึกษาดูงานมีความรู ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาและสามารถนํามาปรับใช

ในการพัฒนาทองถิน่ 
5.เปาหมาย 
 -ผูบริหารทองถิ่น ในเขตอําเภอแมจัน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ อําเภอแมฟา

หลวง และอําเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย 
6.ความจาํเปนในการไปศกึษาดูงานในดาน/ เรื่องนัน้ ๆ 
 ดวยจังหวัดเชียงราย กาํหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ในดานพฒันาการคา การลงทนุและโล

จิสติกสกลุมประเทศอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยว รองรับ

การขยายตัวในประเทศอนภูุมิภาคลุมน้ําโขง  ประกอบกับอําเภอแมสาย เปนอําเภอทองเที่ยวเมืองชายแดน 

มีพื้นที่ติดตอกบัเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํเปนตองมีความ

พรอมรองรับการเปล่ียนแปลงของความเจริญในภูมิภาคลุมน้ําโขง  อันจะเพิ่มวิสัยทัศนเตรียมความพรอมใน

การแขงขันทั้งทางดานการทองเทีย่ว หัตถกรรม อุตสาหกรรม การขนสง การทองเทีย่ว การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดังนัน้ จงึมีความจาํเปนตองใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

นําไปสูนกับริหารการเปล่ียนแปลงเปนผูที่จะสามารถถายทอดความรู เพิ่มศักยภาพการแขงขัน สราง

วิสัยทัศนอันยาวไกลรองรับการพัฒนา  โดยเฉพาะการรองรับเสนทางคมนาคมR3a ซึ่งจะเปนเสนทางขนสง 

สินคาระหวางประเทศ ในระบบ Logistics ที่จะเช่ือมโยงการพัฒนาไปสูประเทศอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง ไดแก 

ไทย ลาว จีน และพมา  จงึเปนเหตุผลความจําเปนในการศึกษาดูงานในคร้ังนี.้ 
7.การบริหารงบประมาณ 
 -คาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ อัตราคนละ 15,000.- บาท 
8.ประโยชนและผลที่คาดหวังจากการไปศึกษาดูงาน 
 8.1 ทําใหผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเจาหนาที ่และพนกังานจางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มวีิสัยทัศนกวางไกลในการพฒันาทองถิ่น 

 8.2 ทําใหการทํางานรวมกันแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 8.3 ทําใหสามารถนาํความรู ความเขาใจทีไ่ดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับใชในการพัฒนา

ทองถิน่อยางยัง่ยืน 
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9.สรุปเน้ือหาสาระที่ไดจากการไปศึกษาดูงาน 
9.1 ขอมูลทัว่ไป (ของประเทศ หนวยงาน สถานที ่ที่ไปศกึษาดูงาน) 
 เมืองเชยีงรุง หรือ เมืองนกยูง 

 เชียงรุง หรือเชียงรุง หรือจ่ิงหง เจยีงฮุง เจงฮุง คือเมืองเอกในเขตปกครองพิเศษ ไท-สิบสองปนนา 

มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

 ที่ต้ัง มีชายแดนทางทิศตะวนัตกเฉียงใตติดกับประเทศพมา และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับ

ประเทศลาว 

 ประชากร และขนาด   ประชากร จาํนวน 363,110 คน (ประชากรในเมือง 94,162 คน) มพีื้นที่ 

7,300 ตารางกิโลเมตร 

 ประชากรในเมืองเชียงรุงนัน้ประกอบดวยชนเผาตาง ๆ มากถึง 13 ชนเผาไดแก ไต ฮั่น อีกอ ปะลอง 

มูเซอ วา จีเนาะ อ๋ี หุย มง สวนใหญของประชากรเปนชนชาติไตหรือไทล้ือ 

 ลักษณะภูมิศาสตร  เมืองเชียงรุงติดกับเทอืกเขาเหงิตวน และ แมน้าํโขง สภาพอากาศนั้น ตอนบน
เปนเขตอบอุน และ ตอนลางเปนเขตอุนชืน้ มีความชืน้มากในฤดูมรสุม และแหงมากในฤดูหนาว ชั่วโมงแดด
ตอปก็คือ 1800-2300 ชั่งโมง อุณหภูมเิฉล่ีย 18.6°C -21.9°C และ ปริมาณฝน 1200-1700 mm. 
 
9.2 รายละเอียดผลการศึกษาดูงานในดาน/เรื่อง (ใหระบุทุกดาน/เร่ือง พรอมภาพประกอบและคําอธิบาย) 

วันที่ 3 พฤศจกิายน 2551 

เร่ิมตนเดินทางจาก เทศบาลตําบลจันจวา อ.แมจัน-อ.เชียงของ –หวยทราย - แขวงบอแกว – หลวงน้ําทา – 

บอเต็น – บอหาน - เชียงรุง  

06.30 น.             เดินทางถงึ อ.เชียงของ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมน้ําโขงริเวอรไซด  

07.30 น.             เดินทางสูบริเวณทาเรือบ๊ัก ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวเดินทางลงเรือขามไปยัง

เมืองหวยทราย แขวงบอแกวผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง จากนั้นข้ึนรถปรับอากาศลาว ตามเสนทาง

หมายเลข R3a ผานเมืองสําคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเสนทางในชวงนี้ เปนทางราบสลับกับข้ึนเขาเปน

บางชวง ผานชมทิวทัศนสองขางทาง ไดสัมผัสกับธรรมชาติของปาอันอุดมสมบูรณ เขียวขจี ลัดเลาะไปตาม

ไหลเขา และวถิชีีวิตความเปนอยูแบบพืน้บานของชาวลาว ซึง่ยอนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปกอน 

13.00 น.           เดินทางถึงเมืองหลวงน้ําทา รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร อาหารไทย “เฮือนลาว” แลว

เดินทางสูสามแยกนาเตย แลวไปยังดานชายแดนลาวทีบ่านบอเต็น ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

15.00 น           เดินทางถึงเมืองบอเต็น สูชายแดนจนีทีบ่านบอหานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรของลาวและจีนที่บานบอหาน แลวออกเดินทางตอไปยังเมืองหลาโดยรถบัสปรับอากาศจากประ 
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เทศจีน แลวเดินทางตอสูเมืองเชียงรุง         

 19.00 น.           เดินทางถึงเมืองเชียงรุง ซึง่

เปนเมืองเอก เมืองหลวงของสิบสองปนนา  

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนัน้

เขาสู ทีพ่ัก โรงแรม  GOLDEN PHOENIX 

HOTEL  
ผลการศึกษาดูงานในวันแรก 
 1.ดานโครงสรางพืน้ฐาน ในการเตรียม

ความพรอมของประเทศไทย โดยเฉพาะ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เขตพื้นที่

อําเภอเชียงของ เชน บริเวณทาขามเรือบ๊ัก จําเปนตองมีการปรับปรุงทาขามเรือใหอํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยวใหมากย่ิงข้ึน ,การเพิม่ส่ิงอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ, การ

ปรับตัวของวิถชีีวิตชาวบานในดานการจาํหนายอาหารของท่ีระลึกแกนกัทองเที่ยว เปนตน 

2.ในการเดินทางตามเสนทาง R3a จากเมืองหวยทราย แขวงบอแกว ประเทศลาว ถงึเมืองเชียงรุง ประเทศ

จีน ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สภาพเสนทางคมนาคม ในชวงเสนทางที่ผูรับจางกอสรางถนนจาก

ประเทศไทย สภาพถนนจะแตกตางจากเสนทางที่ประเทศจีนดําเนินการคอนขางมาก จึงทําใหการเดินทาง

ในชวงถนนทีผู่รับจางจากประเทศไทย

คอนขางชา แตหากไดนาํแนวคิดการ

กอสรางถนนจากประเทศจีนมาปรับใช 

อาทิเชน แนวปองกันดินไหลทางถลม จะ

ใชเปนแทงคอนกรีตวางเปนชวงๆ ของ

ถนน,การติดต้ังปายจราจร แจงเตือนผูใช

เสนทาง เปนปายคอนขางใหญ สังเกตได

ในระยะไกล  ก็จะทาํใหเกิดความ

ปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งข้ึน 

 

วันที่ 4 พฤศจกิายน 2551  

วันที่สอง          เชยีงรุง – ตลาดเชาไทยล้ือ-หมูบานกาหล่ันปา –- สวนลิง 

เชา                  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น โดยสารรถทัวรไปตามริม

แมน้ําลานชาง ซึ่งเปนตนแหลงน้าํแมน้าํโขง ชมตลาดเชาไทล้ือ ชม “หมูบานกาหล่ันปา” ที่อุดมไปดวยผัก-

ผลไม เปนหมูบานไทยล้ือธรรมชาติที่เกาแกและใหญที่สุดของพี่นองไทยปนนา (ไทล้ือ) พรอมชมตลาดนัด

ของชนเผานอย และวัดไทยใหญ  

เผย
แพร

่เว็บ
ไซด์

 

www
.na

ng-
non

.co
m



เที่ยง                 นัง่ “กระเชาขามแมน้ําโขง” ชมวิวทิวทศันที่สวยงาม ชมภูเขาลิง ซึ่งเปนศูนยวิจยั และดูแล

เกี่ยวกับลิงโดยเฉพาะ มีลิงประเภทตางๆมากมายหลายพันธุ รวมทัง้ลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกดวย   

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทล้ือ ทานอาหารแบบขันโตกพรอมชมการแสดง

พื้นเมือง แลวกลับทีพ่ัก โรงแรม  GOLDEN 

PHOENIX HOTEL  
ผลการศึกษาดูงานวันท่ีสอง 
1.ดานวัฒนธรรมวิถชีีวิตความเปนอยูมีความ

ใกลเคียงกับประชาชนในพืน้ที่เขตเทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา เนื่องจากมีประชาชนชนเผา

ไทล้ือยังมกีารอนุรักษบานเรือน รูปทรงอาคาร 

และนําส่ิงของ อาคารบานเรือนเปนจุดขาย

สรางงานสรางรายไดแกประชาชนที่สมัครใจ

เขารวมโครงการ 

2.ในอาคารสถานที่แหลงทองเทีย่วมีปายแนะนาํสถานที่ มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก สําหรับคนพิการ มีการรณรงคคัดแยกขยะ  การสรางอัต

ลักษณในการออกแบบอาคารส่ิงของที่เขากับสภาพแวดลอมของ

ทองถิน่ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

3.ขอสังเกตในทุกแหลงทองเที่ยวที่จัดสรางข้ึน

หรือเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดมีการปรับปรุงสภาพ

ความเปนอยู จะมีการจัดหารายไดจากการ

ถายรูปเปนของที่ระลึก มกีารนําเคร่ือง

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณเคร่ืองพิมพภาพ และ
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ใหชางถายรูป ถายภาพนกัทองเทีย่วในอิริยาบถตาง ๆ 

จากนั้น ก็เชิญชวนใหนกัทองเท่ียวจัดซื้อภาพถายของ

ตนเอง นับไดวา

เปนกลวิธีอยาง

หนึง่ในการสราง

รายไดใหแก

ทองถิน่ แหลง

ทองเที่ยว 

 

 

วันที่ 5 พฤศจกิายน 2551  

วันที่สาม              ตลาดเชาเมืองเชียงรุง – สวนมานทิง –วัดปาเจ -สวนปาดงดิบ   

เชา                   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เที่ยวตลาดเชาเมอืง   เชียงรุง จากนัน้ 

เดินทางสู“สวนมานทิง”ซึ่งเปนสวนที่สวยงามมากแหงหนึ่ง ชมศาลเจา 8 เหล่ียมซ่ึงสรางข้ึนในป คศ. 1701 

เปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานกนั    ระหวางไทยใหญกบัเรา เปนเคร่ืองพิสูจนวา วฒันธรรมของเผาไทย

ใหญ และชาวไทยใกลชิดกนัมาก  ชมอนุสาวรียโจวเอินไหล วีรบุรุษจีน  จากนั้นเดินทางไปยงั วัดปาเจ ซึ่ง

เปนวทิยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปนนา สาขามณฑลยนูนาน โดยหลวงพอวัดปากน้าํไดสรางไว 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    จากนัน้เดินทางไป “สวนปาดงดิบ” ศึกษาดูงานการใช

และบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนทางธุรกจิทองเที่ยว  ซึง่เปนปาที่อุดมสมบูรณดวย พืชพันธุ

นานาชนิด ชมการแสดงสัตวแสนรู มากมาย สัมผัสกบัธรรมชาติของสัตว ตางๆ อาทิ เสือ หม ีลิง สุนขั ฯลฯ 

และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผาตาง ๆ และสาดน้าํกันเพื่อเปนศิริมงคล ชมหมูบานเกาแกของเผาไอน ี

(อีกอ) เยา ฯลฯ และการสาธิตพิธีแตงงาน ของเผาอีกอ รวมทัง้ชมฝงูนกยูงที่บนิมาจากยอดไม เพือ่มากนิ

อาหารที่นกัทองเทีย่วไดเตรียมไว เปนการฝกนกจากทางสวนปาดงดิบ  
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คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ 

ภัตตาคาร จากนัน้เดินทางชมการแสดง

ศิลปวัฒนธรรม “โชวพาราณสี” เปนการนํา

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอันยิง่ใหญของชาวสิบ

สองปนนา ที่ใชนักแสดงรวม 200 ชวีิต เปนจุด

ขายสนับสนุนการทองเทีย่ว แลวกลับทีพ่ัก 

โรงแรม  GOLDEN PHOENIX HOTEL  
ผลการศึกษาดูงานวันท่ีสาม 
1.สวนใหญแหลงทองเที่ยวจะมีการจัดสรางส่ิง

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเทีย่ว และมีการจัดสรางอาคารสถานที่

บริการรองรับ เชน เวทีการแสดงฯ ดานหนาเวทีก็จะมีลานนัง่ชม ใชโตะเกาอ้ีของพืน้บาน ซึ่งเปนส่ิงของที่ใน

เขตเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา มีการใชงานกันอยูแลว  และบริเวณโดยรอบเวททีีน่ั่งชมการแสดง กม็ีการ

จําหนายอาหาร สินคาพืน้เมือง โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมที่มกีารบรรจุภัณฑใหมีรูปรางกะทัดรัด รูปทรงสวยงาม 

สะดวกในการเดินทาง นับไดวาเปนวิธกีารสรางงานสรางรายไดประการหน่ึง 

2.การจําลองสาธิตวิถชีีวิตความเปนอยู

ของชนเผาไอนี ซึง่จะตรงกบัวิถีชีวิตของชน

เผาอาขาของหมูบานชาวไทยภูเขาเผาอา

ขา บานผาหมี หมูที่ 6 ตําบลเวียงพางคํา 

มีการจัดสรางบานพักจาํลอง รูปทรงของ

อาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

เดินทาง ที่จะทําใหนกัทองเที่ยวประทับใจ 

อยากลอง แตตองเสียคาใชจาย เชน ใน

ระหวางรอชมการแสดงก็จะมีการเดิน

จําหนายสินคา,การจัดสรางสะพานลิง ลอกเชือกขามลาํหวย เปนตน   

3.แหลงทองเทีย่วทีเ่ปนของทางการ จะมีการประสานกับภาค

ธุรกิจเอกชน ในการเกื้อหนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน เชน หากใน

ระหวางเสนทางไปแหลงทองเทีย่ว มีภาคธุรกิจเอกชนมรีวมทนุ

กับทางการ กจ็ะมีการใหนกัทองเที่ยวแวะเยี่ยมชม แลวนาํเสนอ

รูปแบบของการขายสินคา อาทิเชน การจาํหนายกาแฟ ก็จะมี

การใหเขาเยี่ยมชมในแตละกระบวนการผลิต มีการให

นักทองเที่ยวไดชิม แลวมีสินคาจําหนายในแตละข้ันตอน หรือ

แมแตในการชมการแสดงโชวศิลปวัฒนธรรม ก็จะมีการสรางจุดขาย รูปแบบการเสนอสินคา ทีน่าสนใจ

สามารถนํามาปรับประยุกตใชในพืน้ที่ของเทศบาลฯ ตอไป  

เผย
แพร

่เว็บ
ไซด์

 

www
.na

ng-
non

.co
m



วันที่ 6 พฤศจกิายน 2551 

 วนัที่ส่ี            สิบสองปนนา-เชียงแสน – แมสาย                   

06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั จากน้ันออกเดินทางสูทาเรือเชียงรุง 

ผานพิธีการตรวจคนออกเมือง ออกเดินทางสูเมืองเชยีงแสน ประเทศไทย โดย”เรือเร็ว” ผานทาเรือกวนเหลย 

(จีน) ผานเมืองกาหลัน่ปา สองขางทางชมสวนยางพารา ซึ่งถือวาเปนพืชเศรษฐกิจของสิบสองปนนา ผาน

ดานเมืองมอม (ลาว), ซึ่งดานขวาจะเปนอาณาเขตของประเทศพมา  สวนดานซายมือก็คือเขตแดนของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จนกระทั่งถงึสามเหล่ียมทองคํา 

17.00 น.          เดินทางถึงทาเรือเชียงแสน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองไทย  

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารอําเภอเชียงแสน แลวออกเดินทางสูอําเภอแมสาย 

เสร็จส้ินภารกจิในการเดินทางศึกษาดูงานในคร้ังนี ้ 
ผลการศึกษาดูงานวันท่ีสี ่
1.ไดเห็นถงึความพยายามของทางการจีน ที่จะใช

ประโยชนจากสายน้าํโขง ใหเกิดประโยชนแก

ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด อาทิเชน การสรางเข่ือน

ผันน้าํใชทางการเกษตร การใชที่ดินปลูกพชื

เศรษฐกิจ ยางพารา เปนตน 

2.กระบวนการข้ันตอนพิธกีารตรวจคนเขาเมือง 

ของทางการจนี จะมีความเขมงวดเปนอยางยิง่ แต

ใชเทคโนโลยทีี่คอนขางทนัสมัย อาทิเชน การสแกน

รางกายวัดความรอน,การสแกนสายตา ทาํใหลดข้ันตอนการใชเอกสารมากข้ึน 

9.3 ประโยชนและผลท่ีจะนํามาใชกับหนวยงาน (ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอ่ืน ๆ) 

1)ประโยชนและผลที่จะนํามาใชในดานการวางแผนการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ในดานการ

วางผังเมือง,การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  โดยจัดระบบผังเมืองการใชประโยชน

ที่ดินในเขตเมือง,การปลูกตนไมปรับภูมิทศันรักษา

สภาพแวดลอม,การจัดพื้นทีว่างในพื้นที่สาธารณะ มมุ

ถนนสําหรับติดต้ังเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง,การ

ใหความสําคัญกับการออกแบบอาคาร, สถานที่ตาม 

อัตลักษณของทองถิน่ เชน โคมไฟฟาสาธารณะ,การ

ปรับเปล่ียนระบบไฟฟาเดินสายรอยทอใตดิน ซึง่ใน

พื้นที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มพีื้นที่ที่จะ

สามารถปรับประยุกตใชและเปนจุดขายของการทองเทีย่วเชิงอนุรักษ รองรับการปรับภูมิทัศนของเมือง

ทองเที่ยว ไดแก หมูบานชาวไทยภูเขาเผาอาขา บานผาหมี หมูที ่6 ตําบลเวียงพางคํา เปนตน  
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2)ประโยชนทางดานการทองเทีย่ว  ดวยศักยภาพของชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา มีความหลากหลายของชนเผา

หลากหลายเผาพนัธุ อาทเิชน 

ชาวไทยพืน้ราบ,ชาวไทยภูเขา

เผาอาขา,ไทยลื้อ,ไทยใหญ

,ล๊ัวะ,เข่ิน เปนตน  ซึง่สามารถ

นํารูปแบบที่ไดจากการศึกษา

ดูงาน มาปรับประยุกตใชในพื้นที่ได อาทิเชน การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ความเปนอยูของชนเผา ซึง่สามารถมอบหมายใหสภาวัฒนธรรมตําบล

เวียงพางคํา และศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงพาง

คํา  นํามาวางแผนบูรณาการรวมกัน เพื่อจะเพิ่มศักยภาพในดานการทองเที่ยว  สรางงาน สรางรายไดแก

ประชาชนในพ้ืนที ่ตลอดจนสามารถนําสินคาผลิตภัณฑ

ชุมชน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มาจําหนาย

ใหบริการนกัทองเทีย่ว เพิ่มชองทางการตลาดไดอีก

ชองทางหนึง่   

3)ประโยชน

ดานการพัฒนา

คน  จาํเปนตอง

มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที ่ต้ังแตเด็ก เยาวชน 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหมีความพรอมความสามารถในการ

ส่ือสารทางภาษา,การพฒันาความรูความสามารถยกระดับฝมือ

แรงงาน,ยกระดับฝมือทางดานชาง,การใหบริการใหไดมาตรฐาน 

โดยเฉพาะผูใหบริการทางดานการทองเทีย่ว รานอาหาร โรงแรม ที่พกั เปนตน  ซึง่จะเห็นไดวา การ

ใหบริการประเภทน้ีในประเทศเพื่อนบาน ยงัอยูในระดับการพัฒนาที่ไทยสามารถแขงขันได 

9.4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

-  

10.ภาคผนวก 

10.1 สําเนาโครงการศึกษาดูงาน 

10.2 กําหนดการศึกษาดูงาน 

10.3 รายช่ือคณะผูศึกษาดูงาน 

10.4 เอกสารที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ อาทิ สําเนาหนงัสือการไดรับอนุมัติ อนญุาต จากผูมอํีานาจใหไปศึกษาดูงาน

ในตางประเทศ  เอกสารภาษาตางประเทศในการศึกษาดูงานในเร่ืองนั้น ๆ เปนตน 
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รูปภาพประกอบรายงานผลการศึกษาดูงาน เมืองเชียงรุง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน  

ระหวางวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2551 
ของ นายศลิาฤทธิ ์กวางทอง นายกเทศมนตรีตําบลเวยีงพางคํา และ 

รอยโทกิตติชยั เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการคัดแยกขยะ ในเมืองหลวงน้ําทา ประเทศลาว      การออกแบบโคมไฟฟาสาธารณะเมืองบอหาน 

 

รูปแบบการใชพื้นที่วาง การวางผังเมืองใน

บริเวณมุมถนน  เปนสถานที่ออกกาํลัง

กายในตัวเมือง

เชียงรุง ประเทศ

จีน 

 

 

 

 

 

 

โตะ เกาอ้ี สําหรับรับรองแขก,นัง่ชมการแสดง ซึง่มี

ลักษณะเชนเดียวกับที่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา โดยเฉพาะหมูบานชาวไทยภูเขาเผาอาขา 

หมูที ่6 และหมูที่ 7 มีใชกนัอยูแลว 
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รูปภาพประกอบ หนาที่ 2 
 
การอนุรักษอาคารสิ่งกอสรางด้ังเดิมสําหรับเรียนรูฯ 
ดานศิลปวฒันธรรม วิถีชวีติความเปนอยูของหมูบาน

ไทยล้ือ 

 

 

 

 

 

รูปปายแสดงสถานทีท่องเทีย่ว  แนะนําสถานที่แหลงทองเทีย่ว ขอหาม

ขอแนะนําตางๆ มีความหลากหลายของภาษาที่ใชในการ

ประชาสัมพันธ 

 

รูปภาพลิงเผือก ตัวเดียวในโลก 

  

    รูปส่ิงอํานวยความสะดวก 

หองน้ําผูพิการ  ในแหลง

ทองเที่ยว แสดงถึงการยกระดับ

มาตรฐานการใหบริการ             

   

 

 

 

 

รูปภาพแสดงการจัดภูมิทัศน การวางผังเมือง การปลูกตนไม สวนหยอม ถนนในเขตเมืองเชียงรุง ประเทศจีน 
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รูปภาพประกอบ หนาที่ 3 
 

รูปภาพการจดัสรางแหลงทองเทีย่วใหเกิดประโยชนทางธุรกิจทองเทีย่ว “สวนปาดงดิบ” 

 

รูปแสดง

ศิลปวัฒนธรรมและ

การจัดหารายไดจาก

การถายรูปที่ระลึก 

สรางงาน สรางรายได

แกชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการสาธิตชงชา ในระหวางที่รอชมการแสดง-

ระหวางเสนทางทองเที่ยว การทําธุรกิจรวมกับเอกชน 
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รูปภาพประกอบ หนาที่ 4 

 

 

รูปการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การคงอยู

ของวิถีชวีิตด้ังเดิม สามารถนํามาเช่ือมโยง

กับการทําธุรกจิการทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้บานของชาวสิบสองปนนา “โชว

พาราณสี” ซึ่งเปนแหลงธุรกจิการทองเที่ยว สามารถสรางงาน 

สรางรายได พรอมๆ กับการอนุรักษศิลปวฒันธรรมไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารการ

กินของชาว

ไทล้ือยามคํ่า

คืน 
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