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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพือ่ ศึกษาการพัฒนาเส้นทางแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางศิลปะของบ้านศิลปิน 2) เพือ่ วิเคราะห์ศกั ยภาพและความพร้อมในการพัฒนาบ้าน
ศิลปินเป็นแหล่งเส้นทางท่องเทีย่ ว และ 3) เพือ่ พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ ววิถศี ลิ ป์บนเส้นทาง
ของบ้านศิลปินล้านนา โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) กับกลุม่ เป้าหมาย คือ บ้าน
ศิลปินในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 15 แห่ง
ผลการวิจยั พบว่า เส้นทางแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปะของบ้านศิลปิน มี 3 เส้นทาง
15 บ้านศิลปิน ดังนี้ 1) เส้นทางหอศิลป์เวียงเชียงราย-เวียงชัย 2) เส้นทางหอศิลป์แม่ลาวพาน และ 3) เส้นทางหอศิลป์แม่จัน-แม่สาย-เชียงแสน จากการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่อง
เที่ยววิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนาได้ก่อให้เกิดกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปินเชียงราย”
จ�ำนวน 30 หลัง 1 หอศิลปะ และวัฒนธรรมอ�ำเภอ เพือ่ การท่องเทีย่ วและส่งเสริมภาพลักษณ์
“เชียงรายเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน” และการจัดท�ำเป็นแอปพลิเคชั่นบ้านศิลปิน
ศักยภาพในการพัฒนาบ้านศิลปินเป็นแหล่งเส้นทางท่องเที่ยว มี 3 ด้าน คือ 1)
ศักยภาพด้านศิลปิน 2) ศักยภาพด้านแหล่งเรียนรู้ และ 3) ศักยภาพด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก, การพัฒนาความพร้อมของบ้านศิลปิน มี 5 ด้าน คือ 1) ความพร้อมด้านงบประมาณ
2) ความพร้อมด้านสถานที่ 3) ความพร้อมด้านเส้นทาง 4) ความพร้อมด้านศิลปิน 5) ความ
พร้อมด้านนักท่องเที่ยว
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การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์บนเส้นทางของบ้านศิลปินล้านนา
ของจังหวัดเชียงราย มี 5 ประการ คือ 1) การด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้มีความต่อ
เนื่อง 2) ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย 3) การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย
ที่ทันสมัย 4) ความพร้อมของกลุ่มศิลปินภายในเครือข่าย และ 5)การสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก

ค�ำส�ำคัญ: เครือข่าย, เส้นทางการท่องเที่ยว, บ้านศิลปิน
Abstract

This study has three objectives: 1) to study the development
of tourist attraction routes in the arts of the artist’s home, 2) to analyze
the potential and readiness In the development of an artist’s home as a
source of tourism routes, 3) to develop the tourism network the way of
art on the path Lanna Artist home. It is using Action Research with artists’
home groups in Chiang Rai Province, consisting of 15 galleries.
The results were found as follows: There are 3 routes of tourist
attraction in the artist’s home, total 15 galleries: 1) the route of Wiang Chiang Rai Wiang Chai, 2) the route of Mae Lao – Phan, 3) The route of Mae Chan - Mae Sai Chiang Saen. After that, an activity occurred. “Chiang Rai Artist House Open”, 30
units and 1 Art Gallery for Tourism and Image Promotion “Chiang Rai Sustainable
Art City” and the creation of an artist’s home application.
The potential of developing an artist house is a tourist destination
with 3 aspects. 1) Artists, 2) potential of learning resources and, 3) potential of
facilities. And development of the readiness of the artist’s home, there are 5
aspects 1) Budget readiness, 2) Location readiness, 3) Route readiness, 4) Artist
readiness, 5) Travel readiness.

Keywords: Tourist attraction network, Artistic Travel Route, Home Artists.
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เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วัฒนธรรม ได้กล่าวถึงได้ประกาศต่อสื่อมวลชน ว่าจะยกจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะ
แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และจากการประกาศ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนั้น ท�ำให้ศิลปินเชียงรายทั้งหลายต่างดีใจว่า
รัฐบาลท่านมีความเข้าใจในศิลปะ รัฐบาลจะได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง (พระครู
วิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง), 2561: 44) การเคลื่อนไหวทางศิลปะของพื้นที่จังหวัด
เชียงรายมีมาก่อนหน้านัน้ แล้ว พลวัฒ ประพัฒน์ทอง กล่าวถึง เรือ่ งงานวิจยั เรือ่ งการท่องเทีย่ ว
บ้านศิลปินเชียงราย ทีไ่ ด้เสร็จสิน้ ในปี พ.ศ.2549 และได้ตดิ ตามการเคลือ่ นไหวของกลุม่ ศิลปิน
ร่วมสมัย ในจังหวัดเชียงรายต่อเนือ่ งมาจนถึงปี พ.ศ. 2555 พบว่า ชุมชนศิลปินทีก่ อ่ ตัวขึน้ และ
ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้มอี ตั ลักษณ์เมืองศิลปิน คือการเกิดขึน้ ของชุมชน
ศิลปินทีส่ ร้างบ้านเพือ่ การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย เช่น การเข้ามาพ�ำนักเป็นการถาวร การ
เกิดกิจกรรมในการพัฒนาเมืองและสร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชน การสืบเนือ่ งอย่างยัง่ ยืนของ
บ้านศิลปินในฐานะสถาบันทางสังคม การสร้างความต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างทุนให้กบั ศิลปินรุน่ ใหม่
ด้วยกลุม่ ศิลปินเอง ท�ำให้บา้ นศิลปินและจังหวัดเชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางของการจาริก
แสวงหาแรงบันดาลใจในการใช้ชวี ติ บนเส้นทางศิลปะให้กบั ศิลปินรุน่ ใหม่ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ (พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, 2557: 1) การด�ำเนินการนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากภาครัฐ
และการเมืองท้องถิน่ มาก แต่การสนับสนุนยังไม่เกิดขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการหอศิลป์ยงั
ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อเชียงรายมีอายุ 750 ปี ในปี พ.ศ. 2555 มีการ
ระดมความคิดในการเฉลิมฉลองเมือง โครงการหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ โครงการหอศิลป์
ร่วมสมัย แต่ดว้ ยความผันผวนทางการเมืองท�ำให้โครงการนีม้ กี ารปรับเปลีย่ นให้มขี นาดใหญ่
ขึน้ กลายเป็นโครงการแม่นำ�้ ศิลปะ (River of Arts) และมีขอ้ เสนอจากศิลปินว่าควรมีการจัด
งานเทศกาลศิลปะที่เชียงราย ในกรณีนี้ พบว่ายังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
การจัดงานเทศกาลศิลปะต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก รวมถึงต้องการความร่วมมือจาก
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในปี พ.ศ.2554 ได้เปิดบ้านศิลปินเชียงราย จ�ำนวน 13 หลัง
กระจายไปทั่วทุกอ�ำเภอในโครงการเปิดป้ายบ้านศิลปิน ท�ำให้บ้านศิลปินเชียงรายที่เคยเป็น
สิ่งนามธรรมสามารถกลับกลายมีรูปธรรมที่ชัดเจนและเข้าถึงได้
ถึงกระนัน้ ความต้องการของศิลปินทีอ่ ยากให้ทางราชการรับรองในฐานะศิลปิน
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เชียงรายนี้ กลุ่มศิลปินได้มีข้อเสนออีกอย่างหนึ่งคือการที่หน่วยงานราชการเช่นจังหวัดจะ
รับรองให้ศิลปินได้ใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือที่เรียกว่า พาสปอร์ตสีน�้ำเงิน ในการเดิน
ทางไปยังต่างประเทศเพื่อการแสดงผลงาน ซึ่งพาสปอร์ตสีน�้ำเงินนี้จะมีสิทธิบางอย่างเช่น
การยกเว้นการขอวีซ่าเข้าเมือง แต่เรื่องนี้ยังไม่มีผู้ได้สิทธินี้ อย่างไรก็ตาม การเริ่มด�ำเนินงาน
โครงการปฏิบัติงานศิลปะ โดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติงบประมาณในการจัด
โครงการปฏิบตั งิ านศิลปะ ในชือ่ ร้อยใจศิลปินสืบศิลป์เมืองเชียงราย โดยเชิญศิลปินเชียงราย
และศิลปินที่สนใจเข้าร่วมจ�ำนวน 150 คน มาท�ำงานศิลปะร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน และผล
งานศิลปะเหล่านัน้ ได้ถกู จัดการน�ำมาแสดงงานอย่างถาวรทีศ่ าลากลางจังหวัดเชียงราย ไม่ได้
ติดประกาศของทางราชการแบบศาลากลางจังหวัดทัว่ ไป แต่กลายเป็นห้องแสดงภาพขนาด
ใหญ่ ทั้งนี้ทั้งสองโครงการนี้ไม่สามารถด�ำเนินการให้สืบเนื่องต่อไปได้ด้วยระบบราชการที่
มีการโยกย้ายและผูกพันกับการเมืองระดับชาติ ท�ำให้เหล่าศิลปินยังต้องรอ และผิดหวังกับ
ระบบราชการจนไม่สามารถทีจ่ ะเชือ่ มต่อการท�ำงานร่วมกันได้อกี ต่อไป ภายหลังจากเข้าร่วม
โครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือด้านงบประมาณ บุคลากร
การบริหารจัดการและองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติ จากการเปิดบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะ
ให้คนเข้ามาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย
ประกอบกับบ้านเป็นทีร่ จู้ กั เพราะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท�ำให้มคี นสนใจเข้ามาเยีย่ มชม
บ้านเป็นจ�ำนวนมาก ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบ�ำรุงรักษาบ้าน (ศรีสุคล
พรมโส และ ซิสิกกา วรรณจันทร์, 2561: 172)
ปัจจุบนั การท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นกระแสความนิยมของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังท�ำให้เงินตราไหลเข้าประเทศ ทุกประเทศทัว่ โลกจึงได้
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน โดยการทุม่ งบประมาณ ดูแลและปรับปรุงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เชิงศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ที รัพยากรทางธรรมชาติทสี่ ามารถเป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยวระดับโลกได้ โดยเฉพาะผลงานศิลปกรรมแบบสมัยใหม่ที่ศิลปินไทยได้สร้างขึ้น
เช่น วัดร่องขุน่ จังหวัดเชียงราย สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ บ้านด�ำนางแล สร้างโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ เช่นกัน
และที่ต่าง ๆ อีกมากมายหลายประเทศที่เจริญมั่งคั่ง เรื่องการท่องเที่ยว ได้จัดให้มีการท่อง
เที่ยวเชิงศิลปะด้วยการให้ศิลปินในประเทศได้สร้างพื้นที่และผลงานของตน และให้นักท่อง
เที่ยวได้เดินทางสัมผัสวิถีชีวิตต่าง ๆ ของผู้สร้างนั้น ๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เป็นต้น
ท�ำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าประเทศเป็นจ�ำนวนมหาศาลปัจจุบันจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
เป็นจังหวัดที่มศี ิลปิน ตัง้ รกรากถิน่ ฐานอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนมากกว่า 500 คน สร้างสตูดิโอ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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หรือหอศิลป์ของตน กระจายอยูท่ วั่ จังหวัด อาจจะเป็นการเหมาะสม ทีจ่ ะเป็นต้นแบบโมเดล
การท่องเที่ยวบ้านศิลปิน เพื่อให้จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ น�ำไปปรับใช้ สร้างรายได้ให้กับ
จังหวัดศิลปะผนวกกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ประกาศให้จังหวัดเชียงราย เป็น
เมืองแห่งศิลปะการทดลองเชิงปฏิบัติ การท่องเที่ยวบ้านศิลปินจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ส�ำหรับ
ประเทศไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะของบ้านศิลปิน
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาบ้านศิลปินเป็นแหล่ง
เส้นทางท่องเที่ยว
3. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ ววิถศี ลิ ป์บนเส้นทางของบ้านศิลปินล้านนา

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มุ่งเน้นการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวบ้านศิลปินในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 15 แห่ง โดยคัดเลือกเฉพาะบ้าน
ศิลปินที่มีหอศิลป์ สามารถเปิดรับให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ มีศักยภาพและความ
พร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว และมีกิจกรม
ทางด้านศิลปะที่เป็นเทคนิคเฉพาะของศิลปิน เช่น การปั้นดิน การวาดภาพ ด้วยเทคนิคต่าง
ๆ และการน�ำวัสดุอื่น ๆ มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบ้านศิลปิน
ขอบเขตพื้นที่การวิจัย ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย โดยเจาะเจาะจงบ้าน
ศิลปินที่มีคุณสมบัติและหอศิลป์ที่สามารถรองรับในการเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวบ้าน
ศิลปิน จ�ำนวน 3 เส้นทาง 15 บ้านศิลปิน ดังนี้ 1) หอศิลป์เชียงรายไออุน่ ชัยวิชติ สิทธิวงศ์ 2)
ดาษดา สตูดโิ อ พุทธรักษ์ ดาษดา และ เอกพงษ์ ใจบุญ 3) บ้านเสงีย่ ม ยารังสี 4) หอศิลป์ฮอม
แฮงฮัก ธีรยุทธ-อรพิน สืบทิม 5) เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง สมลักษณ์ ปันติบุญ 6) ควาย
ดินดาก ชาตะ ใหม่วงค์ 7) หอศิลป์สุวิทย์ ใจป้อม 8) หอศิลป์บ้านนายพรมมา อินยาศรี 9)
ก�๋ำปอ อาร์ต สตูดิโอ : GumPor Art Studio ผูกพันธ์ ไชยรัตน์-วรวิทย์ แสงทอง 10) หอศิลป์
ทนงศักดิ์ ปากหวาน 11) หอศิลป์พานทอง แสนจันทร์12) บ้านหลายสี อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์
13) หอศิลป์ทรงเดช ทิพย์ทอง 14) หอศิลป์นริศ รัตนวิมล และ 15) ศรีดอนมูลอาร์ทสเปซ
ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
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กลุม่ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย ศิลปินในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน
15 คน และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาครัฐ 15 คน ได้แก่ ส�ำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงราย ตัวแทน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายรวมทั้ง
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจนักเรียน และ
นักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การพรรณนาความ (Descriptive Presentation)
ประกอบภาพถ่ายพร้อมการบรรยายเกี่ยวกับองค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิด ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะของศิลปิน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยการน�ำศิลปะเป็น
ตัวขับเคลื่อน และจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีโอ ผลงานวิจัย วิดีทัศน์น�ำเสนอ และนวัตกรรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน รวมทั้งการจัดท�ำแผ่นพับโบรชัวร์และการเผยแพร่สู่สื่อสาร
มวลชน สื่อสารสนเทศ วารสารท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาส�ำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะของบ้านศิลปิน มี 3 เส้น
ทาง 15 บ้านศิลปิน ดังนี้
1. เส้นทางหอศิลป์เวียงเชียงราย-เวียงชัย ได้แก่ หอศิลป์เชียงรายไออุ่น ชัยวิชิต
สิทธิวงศ์, ดาษดา สตูดิโอ (พุทธรักษ์ ดาษดา และ เอกพงษ์ ใจบุญ), บ้านเสงี่ยม ยารังสี, หอ
ศิลป์ฮอมแฮงฮัก ธีรยุทธ-อรพิน สืบทิม, เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง สมลักษณ์ ปันติบุญ,
ควายดินดาก ชาตะ ใหม่วงค์, หอศิลป์สุวิทย์ ใจป้อม, หอศิลป์บ้านพรมมา อินยาศรี
2. เส้นทางหอศิลป์แม่ลาว-พาน ได้แก่ ก�๋ำปอ อาร์ต สตูดิโอ : GumPor Art
Studio ผูกพันธ์ ไชยรัตน์-วรวิทย์ แสงทอง, หอศิลป์ทนงศักดิ์ ปากหวาน, หอศิลป์พานทอง
แสนจันทร์
3. เส้นทางหอศิลป์แม่จัน-แม่สาย-เชียงแสน ได้แก่ บ้านหลายสี อภิรักษ์ ปันมูล
ศิลป์, หอศิลป์ทรงเดช ทิพย์ทอง, หอศิลป์นริศ รัตนวิมล, ศรีดอนมูล อาร์ท สเปซ ศรีวรรณ
เจนหัตถการกิจ
ผลการด�ำเนินงานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์บน
เส้นทางบ้านศิลปินล้านนาได้กอ่ ให้เกิดกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปินเชียงราย” จ�ำนวน 30 หลัง
1 หอศิลปะ และวัฒนธรรมอ�ำเภอ เพือ่ การท่องเทีย่ วและส่งเสริมภาพลักษณ์ “เชียงรายเมือง
ศิลปะอย่างยั่งยืน” เตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เบียนนาเล่ เชียงราย 2022 ผลการสรุปเส้นทางกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปินเชียงราย” ประกอบ
ด้วย เส้นทางหลัก ๓ เส้นทาง คือ
1. เส้นทางอ�ำเภอเมืองเชียงราย จ�ำนวน 10 หลัง
2. เส้นทางสายเหนือและตะวันออก อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอแม่จนั
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอเวียงชัย จ�ำนวน 10 หลัง
3. เส้นทางสายใต้และตะวันตก อ�ำเภอแม่ลาว อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอพาน
จ�ำนวน 10 หลัง (พร้อมเปิดหอศิลปะและวัฒนธรรมอ�ำเภอพาน)
กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยส่วนราชการ
จังหวัดเชียงราย ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมขัวศิลปะเชียงราย
ผลการศึกษาแนวคิดการจัดท�ำบ้านศิลปิน ส่วนใหญ่มีทัศนคติสอดคล้องกัน
คือ เป็นความฝันและความต้องการของศิลปินเอง โดยเริ่มจากความต้องการสร้างบ้านของ
ตนเองให้เป็นที่ท�ำงานศิลปะ เก็บรักษา และติดตั้งจัดวางงานศิลปะของตนเอง หลังจากนั้น
จากการที่ศิลปินสร้างบ้านให้เป็นท�ำงานส่วนตัว มีผลงานศิลปะจัดแสดงให้เพื่อนฝูงหรือ
แขกที่มาเยือนได้เยี่ยมชมก็ได้พัฒนาไปสู่การจัดท�ำสตูดิโอหรือแกลเลอรี่จัดแสดงให้กับผู้คน
ที่สนใจงานด้านศิลปะได้เข้ามารับชม ในอนาคต บ้านศิลปินเชียงรายจะเป็นต้นแบบให้กับ
ศิลปินอื่นๆ ในเมืองต่างๆ ได้น�ำไปพัฒนาต่อยอดและขยายไปสู่วงกว้าง เป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดท�ำเส้นทางบ้านศิลปินในจังหวัดเชียงราย พบ
ว่า ส่วนใหญ่มคี วามเห็นด้วยว่า ควรมีแนวทางการจัดท�ำเส้นทางบ้านศิลปิน เพราะมีผลดีตอ่
การเดินทางมาท่องเที่ยวของผู้ที่สนใจด้านศิลปะให้สามารถเดินทางมาสะดวกสบายมากขึ้น
และช่วยพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะที่แท้จริง
ผลการศึกษาศักยภาพในการพัฒนาบ้านศิลปินเป็นแหล่งเส้นทางท่องเที่ยว
ศิลปินมีความเห็นด้วยว่า การพัฒนาบ้านศิลปินเป็นแหล่งเส้นทางท่องเที่ยวมีศักยภาพใน
หลายด้าน ดังนี้ 3 ด้าน คือ 1. ศักยภาพด้านศิลปิน 2. ศักยภาพด้านแหล่งเรียนรู้ และ 3.
ศักยภาพด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
การศึกษาความพร้อมในการพัฒนาบ้านศิลปินเป็นแหล่งเส้นทางท่องเทีย่ ว ส่วน
ใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับความพร้อม 5 ด้าน คือ 1. ความพร้อมด้านงบประมาณ 2. ความ
พร้อมด้านสถานที่ 3. ความพร้อมด้านเส้นทาง 4. ความพร้อมด้านศิลปิน 5. ความพร้อมด้าน
นักท่องเที่ยว
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ผลการศึกษาเครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ ววิถศี ลิ ป์บนเส้นทางของบ้านศิลปินล้านนา
ของจังหวัดเชียงราย สรุปได้เป็น 5 ประเด็น คือ 1. การด�ำเนินการกิจกรรมของเครือข่ายให้
มีความต่อเนื่อง 2. ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย 3. การพัฒนาฐานข้อมูล
เครือข่ายที่ทันสมัย 4. ความพร้อมของกลุ่มศิลปินภายในเครือข่าย และ 5. การสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
ผลการศึกษาความพร้อมทีจ่ ะให้นกั ท่องเทีย่ วได้รว่ มกิจกรรมปฏิบตั กิ ารทางด้าน
ทัศนศิลป์ (art workshop) พบว่า มีความเห็นแตกต่างกัน ดังนี้ 1. บ้านศิลปินทีม่ คี วามพร้อม
และ 2. บ้านศิลปินที่ต้องมีเงื่อนไขการจัดกิจกรรม
ผลการศึกษาความพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืน พบว่า มีผลการ
ศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. บ้านศิลปินทีม่ คี วามพร้อม 2. บ้านศิลปินทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเตรี
ยมความพร้อม และ 3. บ้านศิลปินที่ยังไม่พร้อม
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ ววิถศี ลิ ป์บนเส้นทางของ
บ้านศิลปินล้านนา พบว่า มีแนวทางการพัฒนาเครือข่าย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การจัดหา
งบประมาณ 2. การจัดสร้างบ้านศิลปินเพิ่มเติม 3. การสร้างสรรค์งานศิลป์สู่ชุมชน และ 4.
การจัดสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลป์
ผลการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 3 ประการ คือ 1. การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในสังคม 2.
การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ 3. ศิลปินพัฒนาตนให้มีคุณภาพ
นอกจากนัน้ ยังมีประเด็นปัญหาอืน่ ๆ ทีค่ วรได้รบั การพิจารณาแก้ไขเพือ่ เป็นการ
ช่วยเหลือศิลปิน ดังเช่น ปัญหาการจัดเก็บภาษี การออกแบบแบบอารยสถาปัตย์ (Universal
Design) การพัฒนาเมืองสีเขียวทางกายภาพ ในเรือ่ งธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม อาหารปลอดสาร
พิษ ความปลอดภัย ควบคูก่ บั การสร้างสรรค์งานศิลป์เพือ่ พัฒนาจิตใจ ให้เป็นเมืองน่าอยูต่ อ่ ไป
จากการทดลองน�ำข้าราชการผู้ใหญ่จากกรุงเทพฯ เที่ยวชมบ้านศิลปิน ซึ่งไม่ใช่
คนทีส่ ะสม หรือได้ชนื่ ชอบศิลปะอย่างจริงจัง ไม่คอ่ ยได้สมั ผัสกับศิลปะ ไม่สามารถทีจ่ ะเทีย่ ว
บ้านศิลปินล้วนๆ วันละประมาณ 3-4 หลังได้ต้องมีการเที่ยวบ้านศิลปินสลับกับแหล่งท่อง
เทีย่ วใกล้เคียงและรับประทานอาหารชมธรรมชาติไปด้วย การท่องเทีย่ วบ้านศิลปิน จะให้เกิด
การท่องเที่ยวได้จริง ต้องจัดการให้นักท่องเที่ยว ได้เที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณ
ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นบ้านศิลปิน ไปพร้อมๆ กัน
สรุปได้ว่า สิ่งที่น่าประทับใจของโครงการพัฒนาเมืองศิลปะ คือ วิสัยทัศน์อัน
กว้างไกลของภาครัฐ ศิลปิน และประชาชน ซึ่งไม่ได้ยึดติดอยู่กับการพัฒนาเมืองโดยอาศัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.11 No. 2 | July - December 2020

319

ต้นทุนทางอารยธรรมในอดีตเท่านั้น เช่น การเป็นเมืองเก่า วัฒนธรรมดั้งเดิมหรือภูมิปัญญา
พื้นบ้าน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คุ้นชินกันเป็นอย่างดี แต่ยังเล็งเห็น
ถึง “ศักยภาพ” ของทรัพยากรบุคคล เช่น ศิลปิน หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน
รวมทั้งพื้นที่เมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วน�ำมากลั่นกรองตีความใหม่ จนตกผลึกเป็น “ชุด
ประสบการณ์ใหม่” นัน่ คือมีลกั ษณะเป็น “วัฒนธรรมรวมตัว (Cultural Homogenization)”
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล แต่ก็ไม่ทิ้งอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะเต็มรูปแบบจะด�ำเนินต่อไปในทิศทางใด หน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะหาวิธีจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมรายได้
และความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้กบั ชุมชนในระยะยาวให้มคี วามยัง่ ยืนได้หรือไม่ เป็นค�ำถามถึงแนวทาง
ในการสร้างความยัง่ ยืนและคงทนต่อไปในอนาคต ไม่ใช่เพียงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วตามกระแส
นิยมเท่านั้น

อภิปรายผล

แนวคิดส�ำคัญที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยววิถี
ศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา คือ แนวคิดการสร้างเมืองแบบมาจิสคึ รุ ิ [Machizukuri]
คือ การสรรค์สร้างเมืองโดยมีการร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย และเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างเสน่ห์ของเมือง บนฐานทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ แนวคิดนี้เป็นการอาศัยก�ำลังของคนในท้องถิ่นในการพัฒนาเป็นส�ำคัญ คนใน
ท้องถิ่นสามารถสร้างความเป็นท้องถิ่นออกมาได้อย่างเหมาะสมหรือสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในท้องถิน่ มากกว่าการบริหารจัดการจากภาครัฐฝ่ายเดียว เป็นแนวคิดปรัชญา
การสร้างเมือง คือ โครงการสร้างเมืองทีพ่ ยายามให้ประชาชนมีจติ ส�ำนึกต่อท้องถิน่ ทีต่ นอาศัย
อยู่ และให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองได้ด้วยตัวเอง เพื่อ
ร่วมกันสร้างชุมชนที่น่าอยู่ มีชีวิตชีวาและมีเสน่ห์ ตามแบบฉบับที่ประชาชนต้องการอย่าง
แท้จริง ฉะนั้น การท่องเที่ยวจะต้องให้ความส�ำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการวางศิลป
วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง และน�ำธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมมาล้อมรอบ ผลประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
เมืองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ที่ส�ำคัญคือยังสามารถส่งต่อวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคต
(ณัฐกานต์ กันธิ, 2555: 4)
การศึกษาการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ ววิถศี ลิ ป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้าน
นา จากตัวอย่างพืน้ ทีว่ จิ ยั สรุปได้วา่ รูปแบบบ้านศิลปินล้านนาสะท้อนถึงตัวตนของศิลปินที่
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หลากหลายตามความชอบ รสนิยม และความรู้ทางศิลปะที่ตนเองเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบผล
งานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบ้านศิลปินทุกหลัง นอกจากจะมีส่วนจัดแสดงผลงานของ
ตนเองแล้ว ยังได้จดั สรรพืน้ ทีบ่ างส่วนส�ำหรับจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่
ถ่ายทอดองค์ความรูท้ างศิลปะ ส่วนการบริหารจัดการมีลกั ษณะเป็นแบบวิถศี ลิ ปินทีเ่ น้นความ
เรียบง่าย มีการบริหารจัดการด้วยตนเอง การประชาสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชน และบางส่วนจากผู้ที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมที่บ้านที่ช่วยไปประชาสัมพันธ์
ต่อ ๆ ไป จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่า บ้านศิลปินทุกหลังล้วนมีศักยภาพแตกต่างกัน
ไป มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ สามารถต่อยอดและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
และแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญของชุมชนได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วย
งานของรัฐควรจัดท�ำแผนการพัฒนาบ้านศิลปินให้มีระบบมากขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและรูปแบบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน สร้างทัศนคติในการบริหารจัดการทีด่ ี และวางรูปแบบ
ของการจัดการองค์กรให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้บ้านศิลปินเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวที่ส�ำคัญของเมือง และมีการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยและกิจกรรมทางสื่อสารมวลชน
และเว็บไซด์ขา่ วออนไลน์ อาทิ ส�ำนักข่าวไทย ข่าวภูมภิ าค ส�ำนักข่าวทีนวิ ส์ ขัวศิลปะ mcot.
net เพือ่ น�ำเสนอบ้านศิลปินเพือ่ การท่องเทีย่ ว และส่งเสริมภาพลักษณ์ “เชียงรายเมืองศิลปะ
อย่างยั่งยืน” และการจัดท�ำเป็นแอปพิเคชั่น (Application) บ้านศิลปิน ส�ำหรับเพิ่มความ
สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว
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ภาพที่ 1 การท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ “เชียงรายเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน”
ยั่งยืน”

ภาพที่ 2 แอปพิเคชั่น (Application) บ้านศิลปินเชียงราย
ดังนั้น โครงการศิลปะ (Art Project) ในการสร้างเมือง เป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาเมืองโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในสังคม ทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้
และทรัพยากรทางกายภาพที่หลากหลายของท้องถิ่น แนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อ
พัฒนาเมืองนั้นมีอยู่หลากหลายแนวคิด ยกตัวอย่าง เช่น การตีความศิลปะในสร้างสรรค์
เอกลักษณ์ใหม่ (Reinterpret Arts, Create New Identity) การสร้างพืน้ ทีศ่ ลิ ปะทางสังคม
(Art Space X Community) อย่างเช่น โครงการบ้านศิลปะ ‘The Art House Project’ คือ
ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดที่สะท้อนถึงการผลักดันให้เกิดพื้นที่ศิลปะระดับชุมชน ให้เป็นพื้นที่
ศิลปะในชุมชน และ แนวคิดการจัดเทศกาลทางศิลปะประจ�ำปีของเมืองให้เป็นยอบรับใน
ระดับสากล คือ การเชิญตัวแทนศิลปินและตัวแทนหน่วยงานทางวัฒนธรรมในต่างประเทศ
รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริษัทเอกชน และ
องค์กร/ชุมชนภาคประชาชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้กลายเป็นประเพณีของเมือง ดังนั้น การ
สร้างเมืองที่ยั่งยืนด้วยศิลปะ (City is Long When Art Lasts) จะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจของ
โครงการพัฒนาเมือง คือ ไม่ได้ยดึ ติดอยูก่ บั การพัฒนาเมืองโดยอาศัยต้นทุนทางอารยธรรมใน
อดีต ซึง่ เป็นประสบการณ์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วต่างชาติคนุ้ ชินกันเป็นอย่างดีเท่านัน้ แต่ยงั เล็งเห็นถึง
“ศักยภาพ” ของทรัพยากรบุคคล (ศิลปิน) และพืน้ ที่ (เมือง) ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั แล้วน�ำมากลัน่
กรองตีความใหม่ จนตกผลึกเป็น “ชุดประสบการณ์ใหม่” นั่นคือมีลักษณะเป็น “วัฒนธรรม
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รวมตัว (Cultural Homogenerization)” ทีถ่ กู จริตสากลมากขึน้ แต่กไ็ ม่ทงิ้ อัตลักษณ์ความ
เป็นท้องถิ่น (ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 2562: ออนไลน์) ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบัน ได้มีการ
พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปะบ้านศิลปินขึน้ หลายแห่ง เช่น การจัดการแหล่งเรียน
รูย้ า่ นบ้านศิลปินและพืน้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
บ้านศิลปิน คลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมืองด้วยชุมชนศิลปินทีพ่ ำ� นักถาวร
ในเชียงราย การพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ างด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการทองเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย ปรากฏการณ์เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ในรูปแบบเมืองศิลปะในอนาคตที่ควรได้รับการสืบสานและพัฒนาต่อไป

องค์ความรู้จากงานวิจัย

สรุป
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การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาบ้านศิลปินเป็นแหล่งเส้นทางท่องเที่ยว ใน 3
ด้าน คือ 1. ศักยภาพด้านศิลปิน คือ การพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของศิลปินให้สงู ขึน้ ทัง้ ใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ ตลอดถึงความรูใ้ นเรือ่ งการบริหารจัดการบ้านศิลปิน และมีแนวทาง
ในการพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็น
ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่สาธารณชนในวงกว้าง 2. ศักยภาพด้านแหล่ง
เรียนรู้ของเครือข่ายศิลปินให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการพัฒนาเมืองน่า
อยูโ่ ดยใช้ศลิ ปะ การสร้างการยอบรับของสังคม ซึง่ จะเป็นพลังในการได้รบั การสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ตลอดถึงการด�ำเนินการกิจกรรมของเครือข่ายให้มีความต่อเนื่อง
มีความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายที่ทันสมัย
และ 3. ศักยภาพด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ในด้านสถานที่และเส้นทางโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบ้านศิลปินเพื่อการท่องเที่ยว
จ�ำนวน 30 หลัง 1 หอศิลปะ และวัฒนธรรมอ�ำเภอ และส่งเสริมให้เป็นแลนด์มาร์กของการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์แก่ศิลปิน เพื่อพัฒนาให้เส้นทางการท่องเที่ยว
บ้านศิลปินมีศักยภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์แก่ศิลปิน เพื่อพัฒนาให้บ้านศิลปินมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น และมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน มีความต่อเนื่องในการบริหารพัฒนาเมืองน่า
อยู่ในรูปแบบเมืองศิลปะให้เป็นต้นแบบของประเทศ
2. ศิลปินควรพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของตนเองให้สงู ขึน้ ทัง้ ในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ตลอดถึงความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการบ้านศิลปิน และมีแนวทางในการพัฒนา
ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่สาธารณชนในวงกว้าง
3. เครือข่ายศิลปินต้องพัฒนาความเข้มแข็งเพือ่ สร้างพลังทางสังคมในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่โดยใช้ศิลปะ การสร้างการยอบรับของสังคม ซึ่งจะเป็นพลังในการได้รับการ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
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