บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื อง เชี ยงรายเมืองศิลปิ น : ถินทองของศิลปะร่ วมสมัย มีวตั ถุประสงค์ คือ เพือศึกษา
แนวทางการส่ งเสริ มบ้านและสถานทีจัดแสดงผลงานของศิลปิ นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และแหล่งท่องเทียวของ
จังหวัดเชียงราย เพือศึกษาสํารวจและประเมินศักยภาพบ้านและสถานทีจัดแสดงผลงานของศิลปิ นในจังหวัด
เชี ยงราย เพือศึกษาถึงข้อมูลองค์ความ รู ้เกียวกับศิลปิ นและผลงานตลอดจนการศึกษาชุ มชนและสิ นค้าหนึ ง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ เพือการส่ งเสริ มการท่องเทียวในจังหวัดเชียงราย และเพือศึกษาถึงเส้นทางการท่องเทียว
เยียมชมบ้านและสถานทีจัดแสดงผลงานของศิลปิ น โดยเชือมโยงกับแหล่งทรัพยากรอืนๆ ในท้องถินจังหวัด
เชียงราย
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครั3 งนี3 มี จาํ นวน 400 คน ประกอบด้วย คณะศิลปิ นเชี ยงราย
นักท่องเทียว ชุมชน และหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยมีวิธีการศึกษาแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ มีลกั ษณะเป็ นการวิจยั
เพือการนําไปใช้ โดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง แบบสอบถาม การสนทนา
กลุ่ม และแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ งมีผลการศึกษา ดังนี3
1) ผลการศึกษาศักยภาพบ้านและสถานทีจัดแสดงผลงานของศิลปิ นเชี ยงรายทั3ง 14 ท่าน เพือให้เป็ น
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ท3 งั 4 ด้าน คือ ความพร้ อมของสถานที ความเป็ นส่ วนตัว
กิจกรรม และความพร้อมของชุ มชน พบว่า โดยเฉลียระดับดีมาก จํานวน 2 ท่าน ระดับดี จํานวน 10 และ
ระดับพอใช้ จํานวน 2 ท่าน
2) ผลการศึกษาจากแบบสอบถามนักท่องเทียวทีมาเทียวในจังหวัดเชียงราย พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นการ
ท่องเทียววันเดียว โดยจะไปวัดร่ องขุ่น ด่านชายแดนแม่สาย พระตําหนักดอยตุง ดอยแม่สลอง อําเภอเชียงแสน
และสามเหลียมทองคํา นักท่องเทียวรู ้จกั ศิลปิ นเชียงราย คือ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ มากทีสุ ด รองลงมา คือ ถวัลย์
ดัชนี และ คําจันทร์ ยาโน ตามลําดับ ศิลปิ นจะเป็ นทีรู ้จกั แก่นกั ท่องเทียวเกิดมาจากสื อมากทีสุ ด โดยนักท่องเทียว
คิดว่า ศิลปิ นเป็ นจุดเด่นของจังหวัดเชียงราย และมีความคิดเห็นว่าการท่องเทียวบ้านศิลปิ นไม่แตกต่างจากการ
ท่องเทียวทัวไป โดยนักท่องเทียวต้องการชมผลงานศิลปกรรมของศิลปิ นมากทีสุ ด
3) ผลการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเทียวบ้านและสถานทีจัดแสดงผลงานของศิลปิ นเชี ยงราย
พบว่า สามารถกําหนดเส้นทางท่องเทียวออกเป็ น 6 เส้นทาง และจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ออกเป็ น 3 แนวทาง คือ
(1) การเตรี ยมพื3นทีรองรับนักท่องเทียว (2) การเตรี ยมความพร้อมส่ วนตัวสําหรับนักท่องเทียว (3) กิจกรรมที
เหมาะสมสําหรับนักท่องเทียว

Abstract
The research topic is “Chiangrai the land of artists : the golden land of contemporary art”.
The puposes of this research are : 1) To study the method to support the artists’ gallory as a learning source
and support the Chiangrai attractive places together. 2) To study and assess the patentiality of Chiangrai
artists’ studios. 3) To study the information about the knowledgement of artists and works. Extend to the local
and OTOP for supporting the Chiangrai travelling and know the travelling ways to the artists’studio by link of
another resources in the local of Chiangrai provience.
The 400 sample persons consist of Chiangrai artists, tourists, villagers, and other office. The study
of qualitative research for implementation which, throughout observing non participant interviewing, semiproject, questionairs, conversation, collecting the document. The finding are summarized as follows :
1) Patentiality home and gallory of 14 Chiangrai artists as the cultural attractive source from 4 parts
analysis are the location, private, activity, community acquired average are 2 excellent, 10 good, 2
adequat.
2) Tourists questionair acquired of them are one day trip on Wat Rong Khun, Thai-Mynmar border in
Maesai district, Doi Tung Pavillion, Doi Maesalong, Chiangsean, Golden-Triangle. The tourists
knowed the famous Chiangrai artist is Chalermchai Kositpipat and next is Thawan Duchanee, and
Khamchun Yano in ordered. Knowed from the medias. The tourists’ think the artists is the
highlight of Chiangrai and the travelling to artists’ studios not difference from travel in the other
places. The tourists would like to see the art work of the tourists.
3) The travelling way to home and gallory of Chiangrai artists can divided to 6 lines and be a learning
source is 3 lines are (1) ready in location (2) ready for tourists (3) a suitable

