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 Study design learning center on the cultural heritage of Chiang Khan district is 

intended to provide areas of the community. Understanding the process of cultural heritage. 

History Rich in cultural, social and economic communities and the public consciousness and 

awareness of the value and significance. To lead to appropriate the community together. 

Tourism and cultural heritage. The Learning Center is an important part of cultural links and 

publish the identity of Khan District as well as the promotion of cultural, educational and tourism 

will be lost with the change. 

 The study of cultural heritage. As a study in which cultural expression.Caused by 

a complex process of social or ethnic groups by combining the cognitive and emotional 

dimensions of psychological well together as a form of social identity. Including lifestyle, value 

systems, traditions and customs, and beliefs. Concept development process to design a local 

identity. Both concrete and abstract, the community benefit. Knowledge of the community and 

can be transmitted to the general appreciation of the cultural heritage are sustainable. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
    อําเภอเชียงคานต้ังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเลยและมีอาณาเขตติดกับลุ่มนํ้าโขง         
ซึ่งคั่นกลางพรมแดนเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์และเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาวซึ ่งน ับว ่า เช ีย งคาน เป็น เม ือ งที ่ม ีค วาม เป็นมา       
ทางประวัติศาสตร์ในด้านยุทธศาสตร์ของอาณาจักรล้านช้างและถือได้ว่ามีความสัมพันธ์การสืบทอดทางวิถีชีวิต 
ประเพณี และวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกันมายาวนาน 

 เชียงคานเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่บนเนินสูงเป็นที่ดอนนํ้าไม่ท่วมริมแม่นํ้าโขงมีรูปร่างเมืองเป็น
แบบเส้น (Linear) มีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามถนนสายหลัก ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมใน
พื้นที่ยังคงร่องรอยและหลงเลืออยู่เป็นจํานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ มีรูปแบบที่
ค่อนข้างหลากหลายตามประโยชน์ใช้สอยและฝีมือเชิงช่าง ควรค่าแก่การอนุรักษ์  ที่ว่างที่เกิด
กิจกรรมของชุมชนเมืองใช้พื้นที่ทํากิจกรรม ประเพณียังมีการใช้วิถีชีวิตควบคู่ไปกับศาสนา 
พ้ืนที่วัดจึงเป็นสถานที่สําคัญของเมือง เชียงคานจึงเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังรักษาสภาพชุมชน ประเพณี
และวัฒนธรรม ไว้ได้เป็นอย่างดี  

 ในด้านมรดกทางวัฒนธรรมน้ัน Feilden กล่าวว่ามรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นตกทอดจากอดีตและคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมรดกเหล่าน้ีจะแสดงถึงคุณลักษณะของกลุ่มชน
หรือสังคม (Feilden and Juka,1998) จากความเป็นมาของอําเภอเชียงคาน ที่กล่าวมาข้างต้น
และด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งสองฝั่งแม่นํ้าโขงที่
สืบทอดกันมายาวนานจึงทําให้วิถีชีวิตของชาวอําเภอเชียงคานมีความหลากหลาย และโดดเด่นจน
กลายเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ ่นของตนเองอันเป็นมรดกอันทรงคุณค่า  (สุรพล ตันมิ่ง, 
2535: 9) และกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญในเวลาต่อมา 

  เมืองเชียงคาน ในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสายตาของนักท่องเท่ียวเป็นชุมชนที่
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาได้ยาวนานกว่า 100 ปีไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่เป็นวัตถุ เช่น เรือนค้าขายพ้ืนถิ่นหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่นประเพณีการเล่นผีตาโขน
ประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียว เป็นต้นซึ ่งนักท่องเที ่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ ่นหนุ่มสาว 
เน่ืองจากเมืองเชียงคานมีความเงียบสงบ บรรยากาศดีรวมถึงอัธยาศัยและความเป็นมิตรของชาวเชียงคาน
ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แต่ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ที่ไม่มากจนเกินไปได้อย่างลงตัวใน
แบบฉบับของเชียงคานอีกท้ังค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวที่เชียงคานไม่สูงนัก 

 และเนื่องจากกระแสความเจริญและการท่องเที่ยวที่กําลังเฟื่องฟูซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิต 
กระบวนการคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ ของคนในชุมชน  และรวมถึง ลักษณะการใช้พ้ืนที่ในชุมชนและ
สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในท่ีเคยปรากฏอยู่มาเป็นระยะเวลานานได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป   
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 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้บนพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานมีเป้าหมายเพื่อให้
นักท่องเที่ยวและชุมชน เรียนรู้เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าทั้ง
ในทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้ชุมชนและประชาชนเกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณค่า
และความสําคัญ เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยวและ
มรดกทางวัฒนธรรมอีกทั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นส่วนสําคัญในการเชื่อมโยงและ
เผยแพร่เอกลักษณ์ของอําเภอเชียงคานรวมท้ังการส่งเสริมการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
กําลังจะสูญหายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง 
    จากเหตุผลดังกล่าวมาได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม    
ของเชียงคานที่ควรได้รับการส่งเสริม  อนุรักษ์และเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป โดยผ่านกระบวนการศึกษา
เพ่ือนําไปสู่การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน 
 
1   ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศกึษา 

   1.1  เพ่ือศึกษามรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านชุมชน วิถีชาวบ้าน อาคารสถาปัตยกรรม     
บ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนขนบธรรมเนียมวัฒธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
    1.1  เพ่ือศึกษาการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
    1.1  เพ่ือออกแบบศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 
2 สมมุติฐานของการศึกษา 

   คนในชุมชนและบุคลภายนอกได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานได้
รักษาและอนุรักษณ์ให้คงอยู่สืบต่อไป 

 
3 ขอบเขตของการศึกษา 
    3.1 ขอบเขตของพ้ืนที่การศึกษากายภาพบริเวณพ้ืนที่ย่านการค้าชุมชนเก่า ริมแม่นํ้าโขง  
รวมถึงบ้านเรือน ตลอดจนพ้ืนที่ใช้สอยภายในสถาปัตยกรรมเดิม 

   3.2 ขอบเขตของการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมโดยศึกษาด้านประเพณีสังคม  วัฒนธรรม   
และความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น  
 
4  ขั้นตอนในการศึกษา  
    4.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ           
โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหนังสือหรือตําราวิชาการ, งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, บทความย่อย
จากนิตยสาร, เอกสารสัมมนาวิชาการ, และเอกสารอ่ืนๆที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้อง 
    4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
    4.3  สํารวจพ้ืนที่ที่จะทําโครงการเพ่ือทําการออกแบบ 
    4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.5  ขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิด 
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    4.6  ขั้นตอนการออกแบบ 
    4.7  ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา 
    4.8  ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร 
     4.9  ขั้นตอนการเสนอแนะ 
 
5 วิธีการศึกษา 
     5.1  ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสารจากตํารา  บทความทางวิชาการ  งานวิจัย
ตลอดจน  สื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนวิถีชีวิตในอดีต    
ในภาพรวมของท้องถิ่น 
     5.2   การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ ที่คาดว่า      
จะเป็นที่ ต้ังโครงการโดยการสํารวจ ภาพถ่าย สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ ผู้เก่ียวข้องกับโครงการ       
และบันทึกข้อมูลรวมถึงการเก็บข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 
     5.3  การเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่และแบ่งออกเป็นระบบตามความสําคัญของ
เน้ือหาที่ทําการศึกษา เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
     5.4   การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสามารถนําประเด็นที่เป็นสาระหลัก   ที่
สําคัญมาพัฒนาสู ่แนวคิดในการออกแบบ  แล้วนําผลมาทําการสัง เคาระห์ร่วมกับวิธ ีการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมในประเด็นที่ผู้ออกแบบให้ความสําคัญ จากน้ันนําแนวความคิดในการ
ออกแบบจากนามธรรมสู่รูปแบบที่เป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ 
     5.5  กําหนดกรอบแนวคิด เพื่อพัฒนาออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่สามารถ
แสดงออกซึ ่งว ัฒนธรรมท้องถิ ่นที ่สอดคล้องกับการดํารงชีว ิตในปัจจุบ ัน ในขณะเดียวกัน            
ก็สามารถรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
     5.6   เสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 
6  แหล่งข้อมูล 
    6.1   ห้องสมุด 
    6.2   INTERNET 
    6.3   จากสถานที่จริง 
    6.4   จากบุคคล 
 
7  อุปกรณ์ที่ใช้ในการคน้คว้า 
    7.1   คอมพิวเตอร์ 
    7.2   กล้องถ่ายรูป 
    7.3   อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ 
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8  การเสนอผลงาน 
    8.1   Powerpoint 
    8.2   plan 
    8.3   Elevation Detail 
    8.4   Perspective 
    8.5   Model 
    8.6   รูปเล่ม 
 
9 คําสําคัญ 
    มรดก คือ สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 
    วัฒนธรรม  หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นสร้างข้ึนคิดข้ึนเพ่ือใช้ในการดํารงอยู่สืบทอดและ
พัฒนาสังคมของตนเองแสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์เป็นประโยชน์ทั้งทางกายเช่น 
การบริโภคการใช้สอยหรือประโยชน์ทางใจเช่นการชมสิ่งที่เจริญตาเจริญใจสอดคล้องกับการ
แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ “ทางรูปธรรม” ได้แก่บ้านเรือน ศาสนสถาน การแต่งกายอาหาร 
หัตถกรรม งานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานฝีมือ การใช้เวลาว่าง การ
พักผ่อน และการสันทนาการ และ “ทางนามธรรม” ได้แก่คติความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณีภาษา
วรรณคดีสภาพครอบครัวการเมืองการปกครองการศึกษาศาสนาสาธารณสุข 

 ดัง นั ้น  มรดกทางว ัฒนธรรมจ ึงสิ ่งที ่ส ร ้า งขึ ้นจากบรรพบ ุร ุษมา ตั ้ง แต ่อด ีต        
เพ่ือแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอันเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและวิจยัที่เก่ียวข้อง 
    ในการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอําเภอเชียงคานสู่พ้ืนที่การออกแบบศูนย์การ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีข้อมูล  ทฤษฏีและวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องดังน้ี 
      ด้านความหมายของวัฒนธรรม 
      ด้านความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 

    ด้านข้อมูลทั่วไปของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
    ด้านความหมายของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
 

1.  ด้านความหมายของวัฒนธรรม 
    “วัฒน” หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม  
    “ธรรม” หมายถึง คําประกอบท้ายคําที่เป็นนามธรรม เมื่อประกอบแล้วมีความหมายไม่ต่างไป
จากคําศัพท์เดิม ดังน้ัน “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ทําข้ึน สร้างขึ้น คิดขึ้น เพ่ือใช้ในการดํารงอยู่ 
สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์ เป็นประโยชน์
ทั้งทางกาย เช่น การบริโภค การใช้สอย หรือประโยชน์ทางใจ เช่น การชมสิ่งที่เจริญตา เจริญ
ใจ สอดคล้องกับการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ “ทางรูปธรรม” ได้แก่ บ้านเรือน ศาสน
สถาน การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม งานศิลปะ จิตรกรรม ประติ มากรรม สถาปัตยกรรม งาน
ฝีมือ การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการสันทนาการ และ “ทางนามธรรม” ได้แก่ คติความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา 
สาธารณสุข  
    ดังน้ัน ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งที่
ผู้คนในกลุ่มยึดถือร่วมกัน ( ค่านิยม) และได้กระทําต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพ่ือสร้างความเจริญงอก
งาม และพัฒนาสังคมของมนุษย์ นอกจากนั้นแล้ว นักภูมิศาสตร์ยังได้ให้ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ไว้ว่า เป็นร่องรอยและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืนแผ่นดิน พ้ืนที่ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดย
มนุษย์ จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชนหรือชาติพันธ์นั้น ซึ่งแสดงออกในลักษณะรูปธรรม และ
นามธรรม อันได้เรียนรุ้และถ่ายทอดสั่งสมกันมาอย่างยาวนาน เป็นพัฒนาการต้ังแต่บรรพบุรุษสู่รุ่น
ลูกหลาน อาทิ การสร้างบ้านเรือนพักอาศัย สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ถนนหนทาง พ้ืนที่
เกษตรกรรมและชุมชน อันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และรวมทั้งสิ่งที่จับต้องไม่ได้ คือ บรรยากาศที่รับรู้
ได้เป็นจินตภาพเฉพาะของชุมชนแห่งนั้น โดยอาจจะเรียกว่าเป็นบุคลิกของพื้นที่นั้น (เอกลักษณ์) 
อันรับรู้ได้จากภาพที่เห็น เสียงที่ได้ยิน กลิ่นที่ได้รับ และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่แห่งนั้น โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้ให้คําจํากัดความภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ว่า เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่
ประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อันมีความเกี ่ยวเนื่องกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าด้านความงาม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมวัฒนธรรมแสดงให้เห็น
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ถึงต้นกําเนิดและพัฒนาการของสังคมหน่ึง ๆ ผ่านลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของพื้นที่ 
นิยามข้างต้นได้สอดคล้องกับความหมายของคําว่า “สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Environment)” ซึ่งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ได้อธิบายไว้ว่า เป็นพื้นที่หรือบริเวร
ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
สังคมของมนุษย์ อันมีคุณค่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน    โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าของพ้ืนที่โดยรวม
มากกว่าสถานที่จุดเดียว จึงสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนโดยท่ัวไปได้  
 

2.  ด้านความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 

    มรดกทางวัฒนธรรมหมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และตกทอดจากอดีตและคงอยู่จนถึง
ปัจจุบันซึ่งมรดกเหล่าน้ีจะแสดงคุณลักษณะของกลุ่มชนหรือสังคม (Feilden  and  Jukka, 1998:56)  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
    มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (tangible cultural heritage) ได้แก่โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นต้น 
    มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (intangible cultural heritage) ได้แก่ วรรณกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

    ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะกําหนดเขตการศึกษาที่ มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ 
(tangible cultural heritage) ซึ่งปรากฎอยู่ในพื้นที่ โดยเน้นการศึกษาในส่วนที่เป็นสถานที่     
อันทรงคุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน   
เป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร และยังมิได้รับการขึ้นทะเบียนแต่มีคุณค่าและความสําคัญ 
    โบราณสถาน ความหมายตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ             
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้คําจํากัดความว่าเป็น “อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุ
หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์น้ัน           
เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติสาสตร์ หรือโบราณคดี ต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535  
โดยมีข้อความเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่งประวัติศาสตร์       
และอุทยานและประวัติศาสตร์ด้วย 
  2.1  คุณค่าและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมคุณค่าและความสําคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์สากลในการประเมินระดับคุณค่าและ
ความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก (UNESCO) (Feilden  and  Jukka, 1998:108) 
ได้แก่ 
      2.1.1 คุณค่าทางวัฒนธรรม (cultural value) กล่าวถึง การจัดระดับคุณค่า ซึ่งมุ่งสนใจไป
ยังวัตถุ หรือมรดกทางวัฒนธรรม และคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในตัวของมรดกทาง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญบนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมนั้น หลักการคํานึง
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พื ้นฐ าน  คือ การคํานึงถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ปรากฎอยู่ พ้ืนที่ น้ัน 
ประกอบด้วย 
      2.1.2  คุณค่าทางเอกลักษณ์ (identity value) คุณค่าในกลุ่มน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของการ
รับรู้ และการจดจําได้ซึ่งพ้ืนที่หรือสถานท่ีอันมีความโดดเด่นแตกต่างกับสถานที่ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่าง
ชัดเจน ประกอบด้วย ลักษณะทางอายุสมัย ประเพณี ศาสนา ความเช่ือ การเมือง และความเป็นชาติ
พันธ์ุ  
      2.1.3  คุณค่าทางศิลปะเทคนิค (artistic and technique value) คุณค่าในกลุ่มน้ี
ขึ้นอยู่กับหลักการทางวิทยาศาตร์ การประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานท่ีบ่งบอกถึงการ
ออกแบบ และเทคนิคการก่อสร้าง โครงสร้าง แนวความคิดในการใช้สอย และฝีมือช่าง 
      2.1.4  คุณค่าทางความหายาก (rarity value) คุณค่าในกลุ่มน้ีขึ้นอยู่กับหลักการทาง
สถิติของสิ่งก่อสร้าง สถานที่หรือพื้นที่ที่มีความคล้ายคลึงกันในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในด้านของประเภท
ของสิ่งก่อสร้าง ศิลปนิยม กระบวนการก่อสร้าง ช่วงเวลา 
  2.2  คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจร่วมสมัย (contemporary socio-economic value) มุ่งเน้น              
ในการศึกษาด้านคุณค่าการใช้สอยของมรดกทางวัฒนธรรมที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน ทางด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช้สอยจากการใช้สอยรูปแบบเดิม หรือการดํารงอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมน้ันกับบริบท         
ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
       2.2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) คุณค่าทางเศรษฐกิจของมรดก              
ทางวัฒนธรรม ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับคุณค่าทางการเงินที ่ได้มาทางตัวมรดกโดยตรง เช่น รายได้       
จากการซื้อขายมรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น แต่มุ่งประเด็นในแง่ คุณค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจาก
การใช้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรขั้นต้น เพื่อการก่อให้เกิดรายได้ในขั้นต่อไป เช่น รายได้
จากการท่องเท่ียวเย่ียมชมโบราณสถาน เป็นต้น 
       2.2.2 คุณค่าทางการใช้สอย (functional value) มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ คุณค่า             
ทางเศรษฐกิจ (economic value) โดยพิจารณาจากความต่อเนื่องของการใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่
อดีต   มาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมไปสู่การใช้สอยแบบใหม่            
ในปัจจุบัน เช่น สถานที่เดิมเคยเป็นพระราชวัง แต่ในปัจจุบันถูกเปลี่ยนการใช้สอยเป็นพิพิธภัณฑ์      
เป็นต้น 
       2.2.3 คุณค่าทางการศึกษา (education value) คุณค่าในกลุ่มน้ีกล่าวถึง การนํามรดก               
ทางวัฒนธรรม  มาเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากมรดกทางวัฒนธรรม          
มีศักยภาพอันประกอบด้วยองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน ซึ่งโดยจุดประสงค์ของการศึกษามรดกทาง
วัฒนธรรม กล่าวว่า มนุษย์ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ นําไปสู่การบูรณาการทางความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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     2.2.4  คุณค่าทางสังคม (social value) คุณค่าในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทาง
สังคม เช่น  ความเช่ือต่อสถานท่ีหรือมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น  
     2.2.5  คุณค่าทางการเมือง (political value) คุณค่าในกลุ่มน้ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์                       
ทางประวัติศาสตร์  ซึ่งแสดงความเป็นชาติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอิทธิพลทางการเมืองการปกครองจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ของสัญลักษณ์ทางการเมือง เช่น ความเก่ียวข้องของสถานที่กับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ของประเทศ หรือมรดกทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการ
สิ้นสุดแห่งการปกครอง ในระบอบเผด็จการ เป็นต้น 

ตารางที่ 1 คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม 

คุณค่า ประเภทของคุณค่า องค์ประกอบของคุณค่า  

คุณค่าทางวัฒนธรรม 

คุณค่าทางเอกลกัษณ์ 
(identity value) สถานท่ีน้ันเป็นตัวแทนของยุคสมัย 

คุณค่าทางศิลปะเทคนิค 
(artistic and technique value) รูปแบบทางศิลปกรรมและการก่อสรา้ง 

คุณค่าทางความหายาก 
(rarity value) 

ปริมาณท่ีปรากฎอยู่ในพื้นท่ี เมื่อเทียบกับ
ปริมาณท้ังหมด 

คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ
ร่วมสมัย 

คุณค่าทางเศรษฐกิจ 
(economic value) รายได้ท่ีไดจ้ากสถานท่ี 

คุณค่าทางการใช้สอย 
(functional value) การเปลี่ยนแปลงการใช้สอยสถานท่ีจากเดิม 

คุณค่าทางการศึกษา 
(educational value) องค์ความรู้ท่ีปรากฎอยู่ 

คุณค่าทางสังคม 
(social value) 

กิจกรรมทางสังคม ความเกี่ยวข้องของ
สถานท่ีกบัชุมชน 

คุณค่าทางการเมือง 
(politic value) สัญลกัษณ์ทางการเมืองและการปกครอง 

 
  2.3  การจัดการพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม กับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
     คําจํากัดความของมรดกพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  เพ่ือการทําความเข้าใจในความหมายของคํา
ว่าพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage site) จึงวิเคราะห์เทียบเคียงความหมายของคําที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
        2.3.1  พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกับพัฒนาการใน
อดีตทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ของกลุ่มชนหรือประเทศหรือภูมิภาค โดยลักษณะอาจ
เป็นเมืองที่มีกําแพงเป็นขอบเขตชัดเจน หรือเป็นชุมชนที่มีขอบเขตไม่เด่นชัด เป็นย่านที่ประกอบกิจกรรม
บางประเภท หรือเป็นสถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์สําคัญ (สินชัย กระบวนแสง, 2542:89) 
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      2.3.2  เมืองเก่า หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบ
มาแต่กาลก่อนหรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจําเพาะของสมัยหน่ึง
ในประวัติศาสตร์ที ่ม ีร ูปแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ ่น  หรือมีล ักษณะเป็นร ูปแบบ
วิวัฒนาการทางสังคมที่สิบต่อมาในยุคต่าง ๆ ที่เคยเป็นเมืองดั้งเดิมสมัยหนึ่ง และยังคงมีลักษณะ
เด ่นประกอบด ้วยโบราณสถาน  และ เม ือ งหร ือบร ิเ วณของ เม ือ ง  ซึ ่ง โดยหล ักฐานทาง
ประวัติศาสตร์หรือโดยอายุหรือโดยลักษณะของสถาปัตยกรรมหรือคุณค่าในทางศิลปะ โบราณคดี 
และประวัติศาสตร์ (ศันสนีย์ ศรีสุกรี, 2548:90) 
      2.3.3  สิ ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หมายถึง พื ้นที ่หรือบริเวณที ่สะท้อนถึง
พัฒนาการที่สําคัญของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ในทุกระดับอันมีความเชื่อมโยงกับคงความรู้ และ
การให้คุณค่าของสังคมและชุมชน บอกเล่าเรื ่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติผ่าน
ช่วงเวลา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548:87)  
       ในการศึกษาครั้งน้ีได้ให้คําจํากัดความของพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม 
(cultural heritage site) โดยพิจารณา ลักษณะเฉพาะตัวของพื้นที่เมืองเชียงคาน (site character) 
และสิ่งที่ประกอบขึ้นบนพื้นที่ (site setting) ว่าพื้นที่ซึ่งประกบด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
โบราณสถาน รวมถึงพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบหรืออาณาเขตของงมรดก
ทางวัฒนธรรม 
  2.4  แนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม  กระบวนการการจัดพื้นที่มรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ ่งเป็นพื้นที ่อันทรงคุณค่าและมีความสําคัญ  ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมี
กระบวนการสําคัญ ดังน้ี 
     2.4.1 การอนุรักษ์ (integrated conservation) การอนุรักษ์เป็นความต้องการพิ้น
ฐานของการวางแผนเมือง ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สะสม และปรากฎอยู่ในการจัดการทางการ
อนุรักษ์พ้ืนที่น้ัน ต้องพิจารณาถึงคุณค่าของ องค์ประกอบด้ังงเดิมทางประวิติศาสตร์ของพ้ืนที่ที่มีอยู่เท่า 
ๆ กับ องค์ประกอบที่ต้องคํานึงในการวางแผน (Feilden  and  Jukka, 1998: 66)  
      2.4.2  การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (control of change) จุดประสงค์หน่ึงของการวางแผน
อนุรักษ์เมือง  คือ การควบคุมระดับของการเปลี่ยนแปลงในระบบของเมืองให้สมดุลกับการพัฒนาสิ่ง
ใหม่ลงในพ้ืนที่ ซึ่งพลังขับเคล่ือนหน่ึง คืกระแสทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์
ด้วยตัวของชุมชนในพ้ืนที่เอง 
     2.4.3  การออกแบบสอดผสาน (infill design) การออกแบบสิ่งใหม่ลงบนพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์น้ัน ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์สภาพดั้งเดิมที่เป็นอยู่ของพื้นที่อย่งถูก
ต้องเหมาะสมถูกต้อง และมีความชัดเจน (Feilden  and  Jukka, 1998: 90) เพ่ือการออกแบบน้ัน
จะส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อยที่สุด 
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      2.4.4  การดําเนินการบังคับใช้กฎระเบียบ (administrative action) การวางแผนการ
อนุรักษ์เมือง จําเป็นต้องทํางานร่วมกบชุมชน หรือต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ในพื้นที่นั้น การที่จะทําความเข้าใจในแง่มุมของกการอนุรักษ์ นอกจากการที่ต้องถ่ายทอดความรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองแล้ว กฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆ เป็นอีกเครื่องมือที่
ช่วยให้การวางแผนการอนุรักษ์ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย 

      จากกระบวนการซึ่งจะนําไปสู่การวางแผนอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่
อย่างเหมาะสมแล้วในการจัดพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนทาง
กระบวนการท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมนี้เองเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สําคัญอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม จะสะท้อนถึงการพัฒนาพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม
เช่นเดียวกัน 
  2.5  การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน 
ประกอบด้วย  การจัดการ 3 ด้าน (สินชัย กระบวนแสง, 2542: 87) ได้แก่ 
     2.5.1  การจัดการด้านกายภาพ เป็นการจัดการด้านการอนุรักษ์  ดูแล รักษาหลักฐาน                       
ทางประวัติศาสตร์  รวมถึงการจัดการด้านทัศนียภาพ และความกลมกลืนของพื้นที่กับสภาพแวดล้อม
ซึ่งอยู่โดยรอบ ทั้งน้ี การจัดการทางกายภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 
        2.5.1.1 การปรับปรุงพื้นที่ของเมือง ได้แก่ การปรับปรุงทัศนียภาพ
ของเมือง เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนของพ้ืนที่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอยู่โดยรอบ 
        2.5.1.2  การจัดสถานีที่ชมความงาม มักเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของเมืองซึ่ง
สามารถมองเห็นพ้ืนที่ของเมืองได้อย่างทั่วถึงการจัดแนวกันชนระหว่างพ้ืนที่ซึ่งมีความสําคัญกับพ้ืนที่
ชุมชนโดยรอบเพ่ือป้องกันและเป็นแนวเขตกั้นในการรุกล้ําพ้ืนที่ 
        2.5.1.3  การจัดพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญให้มีลักษณะเด่น เช่น การนําสิ่งที่
แปลกปลอมหรือบดบังพ้ืนที่ออก เป็นต้น 
      2.5.2  การจัดการให้ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งสําหรับคนในชุมชน และประชาชน
ทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งแนวทางในการจัดการให้ความรู้ได้แก่ 
        2.5.2.1  การจัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพ่ือให้ข้อมูลเบ้ืองต้นในเน้ือหา 
ทางด้านประวัติศาสตร์ และความสําคัญของสถานีที่ต่าง ๆ บนพ้ืนที่ 
        2.2.5.2.2  การจัดทําคู่มือนําชม ที่บรรจุความรู้ หรือข้อมูลเบ้ืองต้นในเน้ือหา 
ทางด้านประวัติศาสตร์ และความสําคัญของสถานที่ต่างๆ บนพ้ืนที่ 
        2 .5 .2 .3  การจัดทําแผ่นป้ายประจําสถานที่  เพ่ือให้ความรู้ เก่ียวกับ 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความสําคัญ และอายุเวลา รวมถึงแสดงแผนผังและรูปทรงของสถานท่ีหรือ
กลุ่มอาคาร 
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        2.5.2.4  การจัดทําสื่อของชําร่วยและของท่ีระลึก เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ยว  หรือผู้เย่ียมชม กับพ้ืนที่ 
       ซึ่งในส่วนของการจัดการให้ความรู้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า   พ.ศ. 2528 – 2552 (สํานักนโยบายและแผนพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548) 
กล่าวว่าสภาพปัญหาหรือสาเหตุทําให้พ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ลดคุณค่าลงเน่ืองจาก ชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการอนุรักษ์ที่มีต่อชุมชน และยังเห็นว่า
การอนุรักษ์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา รวมถึงอิทธิพลจากภายนอกนําไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิต
และค่านิยม โดยเป้าหมายของการจัดการปัญหานี้ คือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางการจัดการ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2548) ประกอบด้วย การส่งเสริมเร่งรัดให้มีการสร้างการรับรู้ และจิตสํานึก               
การส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้  การส่งเสริมให้เป็นแหล่งความรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งนันทนาการ 
       การจัดการอํานวยความสะดวก เป็นการจัดการในส่วนขององค์ประกอบ ซึ่ง
สนับสนุน เพ่ือให้พ้ืนที่เพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาต่อไป เช่น 
         1. การจัดขอบเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
         2. การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว 
         3. การจัดจุดพักระหว่างทาง 
         4. การจัดทําห้องสุขา 
         5. การจัดการเรื่องแสงสว่าง 
         6. การจัดพ้ืนที่ขายของที่ระลึก 
         7. การจัดหาพ้ืนที่รองรับขยะ 
         8. การจัดการด้านความปลอดภัย 
       การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน  ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ควรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ของชุมชนของตน ทั้งนี้ต้องเกิดจากการประชาสัมพันธ์   
ที่ดีของผู้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งในด้านนโยบายการจัดการ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ การเตรียมความพร้อม          
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 12

3. ด้านข้อมูลทั่วไปของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

  3.1  ประวัติและความเป็นมาของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
     เชียงคาน เป็นอําเภอหน่ึงในจังหวัดเลย ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าโขง เคยเป็นราชธานีหรือเมือง
หลวง  ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรลาวมาก่อน เมือง
เชียงคานเก่า หรือเมืองสานะคาม (ชนะสงคราม) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์สมัยราชอาณาจักรล้านช้าง ถูกก่อสร้างโดย ขุนคาม โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักร
ล้านช้าง เมื่อประมาณปีพ.ศ. 1400 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2250 ทางเวียงจันทร์ได้ต้ังเมืองเชียงคานเดิม 
ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงเป็นเมืองหน้าด่าน พ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกกับพระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทร์ ตีเวียงจันทร์ได้จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกต กลับมา
ยังกรุงธนบุรี แล้วได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและให้เป็นประเทศราชของไทย แล้วได้กวาด
ต้อนผู้คนมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าฯ ให้เมืองปากเหืองข้ึนกับเมืองพิชัย ต่อมาสมัย
รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพไทยยกทัพไปปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมา เนื่องจากเจ้า
อนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทร์คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยกเป็นอิสระจากไทย หลังจากปราบได้สําเร็จ
แล้ว ก็ไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่นํ้าโขงมาอยู่เมืองปากนํ้าเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าฯ ให้
ไปขึ้นกับเมืองพิชัย ครั้นถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตี
เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบางและได้เข้าปล้นสดมภ์เมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่นํ้าโขง 
ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่(เมืองปากเหือง) เป็นจํานวนมาก  ครั้นต่อมา
เห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านา
จันทร์ซึ่งใกล้กับที่ต้ังของอําเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วต้ังช่ือใหม่ว่า เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสีย
ดินแดนฝั่งขวาแม่นํ้าโขงให้กับฝรั่งเศส ทําให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปาก
เหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคาน หรืออําเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ้นเชิง “แล้วได้เปลี่ยนชื่อ
เมืองเป็นเมืองเชียงคานใหม่” ได้ตั้งที่ทําการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่าศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมา
ได้ย้ายที่อยู่บริเวณวัดโพนชัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด 
(ทองดี ศรีประเสริฐ) ได้รับตําแหน่งนายอําเภอเชียงคานคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ว่าการ
อําเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพภูมิทัศน์ย่านการค้าชุมชนเก่า ริมแม่นํ้าโขงอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขป   
    พ.ศ.1400  เมืองเชียงคานเดิมอยู่บนฝั่งซ้ายแม่นํ้าโขง  เย้ืองที่ว่าการอําเภอเชียงคานไปทาง
ใต้เล็กน้อยคือที่ต้ังบ้านผาฮด (เมืองสานะคาม) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามประวัติ
แล้ว ขุนคานเมืองเชียงทอง โอรสขุนคัวซึ่งเป็นเช้ือสายขุนลอได้เป็นผู้สร้างขึ้นแล้วขนานนามตาม
พระองค์  
     พ.ศ.2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง ซึ่งมี
พระเจ้า กิงกีสราช เป็นกษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งมีพระเจ้าไชยองค์ไว้เป็นกษัตริย์โดยกําหนด
อาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่นํ้าเหืองขึ้นไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบางและใต้แม่นํ้าเหืองลงมาเป็น
อาณาเขตเวียงจันทน์ ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหือง ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่นํ้าโขงเป็น
เมืองหน้าด่าน  และทางเวียงจันทน์ได้ต้ังเมืองเชียงคานเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน    
    พ.ศ. 2320 ปลายรัชสมัยรัชกาลกรุงธนบุรี พระเจ้ากรุงธนบุรี ได้โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์
ศึก   กับพระสุรสีห์ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ ได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและให้เป็น
ประเทศราชของไทย  แล้วได้กวาดต้อนผู้คนตามหัวเมืองต่างๆทางฝั่งซ้ายแม่นํ้าโขง มาอยู่เมืองปาก
เหืองมากข้ึนและได้โปรดเกล้าฯให้เมืองปากเหืองไปขึ้นกับเมืองพิชัย  
    ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ คิดกอบกู้เอกราชเพ่ือแยกเป็น
อิสระ  จากไทยโดยยกกําลังจากเวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกจับขัง
จนสิ้นชีวิต กองทัพไทยที่ยกมาปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมา ได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝ่ังซ้าย
ของลํานํ้าโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ้น และโปรดเกล้าฯให้พระอนุพินาศ (กิ่ง ต้นสกุลเครือทอง
ศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก แล้วพระราชทานช่ือเมืองใหม่ว่า   “เมืองเชียงคาน”     
    สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ 
และเมืองหลวงพระบาง พวกจีนฮ่อได้เข้าปล้นสดมถ์เมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่นํ้าโขง  
ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง)  
    เมื่อเห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึง
อพยพ  ไปอยู ่ที ่บ้านท่านาจันทร์ซึ ่งใกล้กับที ่ตั ้งของอําเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตั้งชื ่อใหม่
ว่า เมืองใหม่เชียงคาน หลังจากไทยได้เสียดินแดนฝั่งขวาแม่นํ้าโขงให้กับฝร่ังเศส ทําให้เมืองปากเหือ
งตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคาน หรืออําเภอเชียง
คานปัจจุบันโดย “แล้วได้เปลี่ยนช่ือเมืองเป็นเมืองเชียงคานใหม่”   
    วันที่ 4 มค. 2450  ทางราชการได้ประกาศให้บริเวณลุ่มนํ้าเหืองเป็น  เมืองเลย และได้ประกาศ
ให้โอนเมืองเชียงคานจากหัวเมืองพิษณุโลกมาขึ้นกับเมืองเลย โปรดเกล้าให้ยุบเมืองเชียงคานเป็น
อําเภอ   ที่ขึ้นตรงต่อเมืองเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2452 มีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี  ศรี
ประเสริฐ) ได้รับตําแหน่งนายอําเภอเชียงคานคนแรก  เมืองเชียงคานใหม่ตั้งอยู่บริเวณวัดมหาธาตุ  
ต่อมาได้ย้ายที่ทําการไปอยู่ บริเวณวัดโพนชัย และใน พศ.2475  จึงได้ย้ายมาอยู่ใกล้วัดท่าคก และ
ในปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ว่าการอําเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน  
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  3.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
     อําเภอเชียงคานมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 867.0 ตร.กม.สภาพพ้ืนที่ของอําเภอ     เชียง
คานเป็นลักษณะของที่ราบลุ่มที่ มี  2  ลักษณะคือ  มีที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่ส่วนที่เหลือเป็น
พ้ืนที่ภูเขา โดยมีที่ราบร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมดและที่ภูเขาร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมดโดยแหล่ง
นํ้าสําคัญได้แก่ แม่นํ้าโขง แม่นํ้าเลย  แม่นํ้าเหือง  ลําน้ําฮวย  ลําน้ํามี  และลําน้ําสวย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  แสดงลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเชียงคาน  
    ในเขตเทศบาลตําบลเชียงคานนั้นจะมีพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม อาณาเขตติดกับแม่นํ้า
โขงยาวตลอดแนวทิศเหนือของชุมชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงบรรยากาศบ้านเรือนของเชียงคานในปัจจุบัน    
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   3.3  สภาพโดยท่ัวไปของชุมชน 
      ชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคานเป็นชุมชนที่ ต้ังอยู่บนเนินสูงเป็นที่ดอนนํ้าไม่ท่วมริม               
แม่นํ้าโขง มีรูปร่างเมืองเป็นแบบเส้น (Linear) มีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามถนนสายหลัก 
ลักษณะของผังชุมชนเป็นการอยู่อาศัยตาพ้ืนที่ตามยาว มีซอยย่อยๆจํานวนมาก มีวัดเป็นศูนย์รวม
ชุมชนแทรกอยู่ในชุมชนจํานวนมาก โดยวัดจะมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก ในเขตชุมชนเดิมขนาดอาคารจะมี
ขนาดเล็กเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นส่วนตามแนวถนนมีอาคารพาณิชย์ เรือนแถว เรียงรายตามแนว
ถนน ลักษณะสถาปัตยกรรมในพื้นที่ยังคงร่องรอยและหลงเหลืออยู่เป็นจํานวนมาก สังเกตได้จาก
จํานวนและความเก่าแก่ของอาคารซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60-100ปีโดยประมาณ ส่วนใหญ่เป็นอาคาร
ไม้ มีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายตามประโยชน์ใช้สอยและฝีมือเชิงช่าง ควรค่าแก่การอนุรักษ์   
    ที่ว่างที่เกิดกิจกรรมของชุมชนเมืองส่วนมากอยู่บริเวณย่านการค้า โดยจะมีคนมาใช้พ้ืนที่  
หน้าอาคารในการพักผ่อนในตอนบ่าย หรือทํากิจกรรมด้านการค้าขายชั่วคราว เช่นหาบเร่     
แผงลอย  พื้นที่เปิดโล่งภายในชุมชนที่คนมาใช้คือบริเวณสถานที่ราชการและสวนสาธารณะด้าน
ทิศตะวันออกของเมืองในการทํากิจกรรมสันทนาการ โดยมีทางสัญจรเลียบฝั่งแม่นํ้าโขงยาว
ตลอดแนวชุมชน ส่วนการใช้พ้ืนที่ทํากิจกรรม ประเพณียังมีการใช้วิถีชีวิตควบคู่ไปกับศาสนา พ้ืนที่วัด
จึงเป็นสถานที่สําคัญของเมือง เชียงคานจึงเป็นเมืองเล็กๆที่ยังรักษาสภาพชุมชน ประเพณีและ 
วัฒนธรรม ไว้ได้เป็นอย่างดี  
    3.4  กลุ่มชาติพันธุ์ 
       กลุ่มชาติพันธ์ุที่เข้ามาต้ังถ่ินฐานและอาศัยอยู่ในอําเภอเชียงคานสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนชาติ
หลัก ได้แก่  
      ลาว  จากประวัติความเป็นมาของชุมชน จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน          
สร้างชุมชนน้ันคือ   ชาวลาว โดยความเช่ือมโยงของเช้ือชาติน้ันส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวหลวงพระบาง จึง
เป็นคนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนที่อําเภอเชียงคานแห่งนี้ในยุคเร่ิมแรก  
      ไทย  แต่เดิม พ้ืนที่เชียงคานถือว่าเป็นพ้ืนที่ชนบท ห่างไกลจากการปกครองจาก
ส่วนกลางมาก นอกจากน้ียังไม่มีการแบ่งอาณาเขตกันชัดเจนมากนัก คนในทั้งสองฝั่งแม่นํ้าเป็นเครือ
ญาติกัน แต่เมื่อมีการปกครองที่ต้องแบ่งเขตแดนกัน กลุ่มคนที่อยู่ฝั่งประเทศไทยก็จะถือเป็นคนไทย 
คนไทยที่อยู่ในพ้ืนที่เชียงคานจึงเป็นคนในพื้นที่ส่วนหน่ึงอยู่แล้ว นอกจากน้ียังมีคนที่ย้ายถ่ินฐานมาจาก
บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 
      จีน คนจีนได้ล่องเรือมาเพ่ือทําการค้าขายในราวปี พ.ศ.2456 และได้ก่อร่างสร้างเรือนแถวพัก
อาศัย  ตามแนวคิดแบบจีน และขยายตัวกันจนเป็นย่านชุมชนการค้า โดยจะอาศัยอยู่ช่วงกลาง
ชุมชนตั้งแต่ซอย 9 จนถึง ซอย14 โดยประมาณ ในส่วนของบ้านเหนือส่วนใหญ่จะเป็นเรือนพัก
อาศัยของชาวลาว และในบ้านใต้จะเป็นพ้ืนที่อาศัยของชาวญวณ 
      ญวณ  ชาวญวณถูกกวาดต้อนมาจากสงครามจํานวนหน่ึง อาศัยร่วมกับชนชาวลาวที่มาต้ัง
รกรากอยู่ก่อน แต่ชาวญวณจะค่อนข้างถูกรังแกจากหลายกลุ่มคนที่มีอํานาจในสมัยน้ัน จึงค่อยๆอพยพ
ย้ายไปจากพื้นที่เชียงคาน จะเหลือรองรอยของชาวญวณให้พบเห็นไม่มากนัก เรือนชาวญวณ
ส่วนใหญ่จะไปแทรกตัวอยู่กับคนไทย บริเวณ บ้านใต้  
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    3.5 วัฒนธรรมและประเพณี 
       ประเพณีออกพรรษา  
      ประเพณีออกพรรษาที่ อําเภอเชียงคาน ถูกสืบทอดกันมายาวนานหลายช่ัวอายุคน มีพิธีกรรม
หลัก ๆ     ที่ยังคงปฏิบัติ ได้แก่ การตักบารตเทโวโรหณะ การไหลเรือไฟ การทําต้นปราสาทผ้ึง  การ
ลอยผาสาทผึ้งและการไหลเรือไฟบก   
       ประเพณีออกพรรษาที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีของอําเภอเชียงคานเป็นงานบุญที่คนใน
ชุมชนให้ความสําคัญกับงานประเพณีน้ีเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบปีหน่ึง ๆ  ต้ังแต่
สมัยอดีตจนปัจจุบัน คนที่ออกเดินทางไปทํามาหากิน เรียนหนังสือ ตามเมืองอ่ืนๆจะต้องเดินทางกลับมา
ยังเชียงคาน เพื่อมางานบุญนี้  งานเทศกาลประเพณีนี้จะจัดขึ ้นเป็นเวลา 10- 15 วัน  ตาม
เงื่อนไขของความเชื่อในการประกอบกิจกรรมตามประเพณีโดยในช่วงเดียวกันนี้ก็จะมีการแข่งขัน
เรือยาวควบคู่กันไปด้วย พร้อมทั้งการแสดงพื้นเมืองตามวัฒนธรรมให้ได้ชม ระยะหลังผู้จัดงานได้
เพ่ิมกิจกรรมอีกหลายอย่าง เข้ามาในงานเพ่ือสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมงานมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณี 
 
       ผาสาทผึ้ง หรือ ปราสาทผึ้ง  
       เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาและความสามัคคีของชาวบ้านมาร่วมกันทําโดยการทํา
ปราสาทผึ้ง  เริ ่มจากนําเอาไม้ไผ่มาจักตอกสานและทําให้เป็นรูปปราสาท หลังจากนั้นก็ใช้กาบ
กล้วยมาแทงหยวกให้เป็นลวดลาย เมื่อได้โครงของปราสาทและลายแทงหยวกแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นการต้มขี้ผึ้ง จนเดือดเพื่อที่จะเอาชิ้นมะละกอดิบที่ผ่านการแกะสลักลวดลายเรียบร้อยแล้วติด
กับด้ามไม้ไผ่แล้วก็จุ่มลงไปในน้ําขี้ผึ้งน้ัน แล้วยกข้ึนมาพักไว้กับนํ้าเย็น นําเอากลีบดอกไม้แกะสลัก 
ขี้ผึ ้งนี้ไปจัดองค์ประกอบเป็นรูปดอกไม้ เรียกว่า ดอกผึ้ง ใช้ขมิ้นทําเป็นเกสรหลัง  เมื่อได้ดอกผึ้ง
เรียบร้อยก็นําไปติดกับกาบกล้วยที่ต้นปราสาท นําไปถวายพระภิกษุ เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศ
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ส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ นอกจากนี้การยังมีความเช่ือว่าการถวายปราสาทผึ้งโดยวิธีไหลมาตาม
แม่นํ้าโขง  เป็นการแสดง  ความเคารพบูชาต่อพญานาค  เพ่ือให้ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้คนที่ทําการ
เดินเรือและใช้ทรัพยากรในลํานํ้าโขงได้มีความปลอดภัยอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของผาสาทผึ้ง 
 
       ผีขนนํ้า  
        จัดขึ้นช่วงงานบุญเดือนหก บ้านนาซ่าว  ตําบลนาซ่าว  อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   
วัตถุประสงค์เพื่อบูชาบรรพบุรษ ผีเจ้าปู่  เจ้าย่า  ตลอดจนผีบรรพบุรุษในหมู่บ้าน  ได้ปกปัก
รักษาคุ้มครองตนและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข  ทํามาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ และการขอฝนจาก
ผีขนนํ้า การละเล่นผีขนนํ้ามีหลายความเชื่อ  อย่างแรกเช่ือว่า วัวควายที่ตายไปจะยังมีวิญญาณมา
วนเวียน ตามห้วย หนอง คลอง บึงเมื่อชาวบ้านไปใช้นํ้าตามแหล่งนํ้านั้น วิญญาณเหล่านั้นก็จะ
ตามคนเข้ามาหมู่บ้าน จะได้ยินแต่เสียงกระดิ่ง แต่จะไม่เห็นตัว บางครั้งเลยเรียก "ผีขนวัว" หรือ  
"ผีขนควาย" บางความเชื่อ เชื่อว่าการที่เรียกผีขนนํ้า เนื่องจากงานนี้อยู่ในช่วงงานบุญเดือนหก
ของทุกปีมักจะมีฝนตกทุกครั้ง จึงเรียกว่า “ผีขนนํ้า” ลักษณะหน้าตาของ “ผีขน” จะมีการทํา
หน้ากากจากไม้เน้ืออ่อน มีไม้ง้ิว (ไม้นุ่น)หรือไม้ตีนเป็ด ตกแต่งทาสีคล้ายวัว ควาย มีการเจาะจมูก 
ติดหู มีเขาบ้าง จากน้ันเพ่ิมสีสัน ตา ปาก พร้อมประดับด้วยกระดาษร้ิวๆไว้สัมผัสกับสายลมหน้ากากผี
ขนมีนํ้าหนักมาก ผู้เล่นมักจะไม่สวมใส่ตลอด แต่จะเทินไว้เหนือหัวในขณะที่ทําพิธี แต่ก่อนก็เรียกกันว่า 
“ผีโขน” มีพิธีเลี้ยงบ้านหรือเลี้ยงผีปู่ ย่า ตา ยาย เป็นความเชื่อในการนับถือ “ผีบรรพบุรษ” เป็นการ
ตอบแทนบุญคุณ รวมถึงเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพ่ือทําไร่ทํานาประสบความสําเร็จ 
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ภาพที่ 6 แสดงบรรยากาศงานประเพณีผีขนนํ้า 
 
       การไหลเรือไฟ 
         พิธีการไหลเรือไฟ  เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับแม่นํ้าปฏิบัติ เพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชาและคาราวะพญานาคให้ปกปักรักษาผู้สัญจรทางน้ํา ไม่ให้พบกับอันตรายใด การไหลเรือ
ไฟบกเป็นพิธีที่มีความเชื่อเช่นเดียวกันกับการไหลเรือไฟในแม่นํ้า จะประกอบพิธีในตอนเย็นวันขึ้น 
15 ค่ํา ในแต่ละหมู่บ้านจะรวมตัวกันทํา เรือบกกันที่วัด ก่อนหน้าถึงวันงานพิธี ชาวบ้านจะนํามะพร้าว
มาเคี่ยวรวมกันจนสามารถใช้เป็นเช้ือไฟสําหรับจุดบนเรือไฟบก ในส่วนของตัวเรือจะทําจากไม้ไผ่     
มีเสาน่ังร้านสําหรับวางกระป๋องนํ้ามันมะพร้าวที่มีฝั้นด้ายฝ้าย เรียกว่า ตีนกา เพ่ือใช้จุดในตอน
กลางคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 งานไหลเรือไฟริมแม่นํ้าโขงและบรรยากาศร้านค้าในงาน  
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ภาพที่ 8 แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงคาน 
   ความสําคัญและบทบาทของชุมชน 
   เมืองเชียงคานหรืออําเภอเชียงคานเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีลักษณะภูมิประเทศหลายรูปแบบ       
ทั้งภูเขาสูง  ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่มแม่นํ้าตลอดจนเกาะแก่ง ลําธาร ห้วย หนอง เมืองเชียง
คานเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่สําคัญก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทัพยากร 3ประเภท 
คือ 
    1.  ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แม่นํ้าโขง ทรัพยากรป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่      
เป็นทรัพยากรหลักในการหล่อเลี ้ยงชีว ิตความเป็นอยู ่คนเชียงคาน   คนในชุมชนสามารถ               
นําทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ้มาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน ทั้งด้านการเกษตร ประมง การ
ท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง   
    2.  ทรัพยากรมนุษย์ มีหลักฐานและร่องรอยการเข้ามาตั้งรกราก อยู่อาศัย ตลอดจนชาติ
พันธ์ุ     ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ ชาวไทดํา ไทพวน ซึ่งสืบเช้ือสายกันมายาวนาน โดยในปัจจุบันยังมี
ชาติพันธ์ุ 
ที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้ได้พบเห็นอยู่คือ ชาวไทดํา 
    3.  ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่บรรพชนสร้างสรรค์เอาไว้ทั้งที่
วัตถุ    และความเชื่อ ประเพณี  วัฒนธรรม ซึ่งภายในชุมชนบัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยความ
เป็นอดีตอยู่พอสมควรสังเกตได้จากคนในชุมชนยังยึดถือประเพณีและศาสนาเป็นส่วนสําคัญในการ
ใช้ชีวิตและสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุราว 80-100 ปียังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 9  บรรยากาศโดยทั่วไปในย่านการค้าเก่าของเมืองเชียงคาน 
     เมืองเชียงคาน ในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสายตาของนักท่องเที่ยว เป็นชุมชน     
ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาได้ยาวนานกว่า 100 ปี เมืองเชียงคานเป็นเมืองโบราณ มีบ้านไม้
เก่า ๆ ร้านกาแฟ มุมหนังสือเล็กๆ เท่านั้น แต่กลับมีนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว 
เดินเที่ยวกันมากมาย อาจจะด้วยเพราะเมืองเชียงคานน้ีเงียบสงบ บรรยากาศดี ด้วยการท่ียังคงความ
เป็นเอกลักษณ์แต่ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ที่ไม่มากจนเกินไปได้อย่างลงตัวในแบบฉบับของ
เชียงคาน ผู้คนที่เชียงคานก็เป็นมิตร อัธยาศัยดี และการไปเที่ยวที่เชียงคานก็ไม่แพงจนเกินกําลัง ใน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชียงคานแห่งนี้ ก็จะเป็นที่รู ้จักกันมากขึ้น หลายๆ สิ ่งที ่เชียงคานอาจ
เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เชียงคานจะไม่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าทุกคนยังคงช่วยกันรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ ดํารงวิถีชีวิตในแบบของเชียงคานสืบไป  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 ภาพภูมิทัศน์ชุมชนในปัจจุบันของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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    ด้านประเพณี สังคม และวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
    อําเภอเชียงคาน เป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดเลย ต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเลยไปทางทิศ
เหนือ  เป็นระยะทาง 48 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับแม่นํ้าโขง ซึ่งเป็นพรมแดนคั่นกลางระหว่าง
จังหวัดเลยกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ และเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอดีตเมืองเชียงคานเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อน โดยมีที่ทําการอําเภอต้ังอยู่ที่วัดมหาธาตุ จากน้ันจึงได้ย้ายมาอยู่ที่
วัดโพนชัย ส่วนเมืองเชียงคานโบราณน้ันต้ังอยู่ที่บ้านผาฮด เมืองสานะคาม ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในด้านยุทธศาสตร์ของ
อาณาจักรล้านช้างในสมัยนั้น ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทั้งสองฝั่งแม่นํ้าโขงที่สืบทอดกันมายาวนาน จึงทําให้วิถีชีวิตของชาวอําเภอเชียงคานมีความ
หลากหลาย และโดดเด่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์ ประจําท้องถิ่นของตนเอง (สุรพล ตันมิ่ง, 2535 : 9) 
    ไทเลย  เป็นช่ือเรียกคนเมืองเลย  ในประวัติศาตร์บันทึกไว้ว่าคนเมืองเลยคือกลุ่มชนที่อพยพ
จากชายแดนตอนเหนืออาณาจักรสุโขทัย  ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากไทหลวงพระบาง เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ที่เมืองเซไล (บ้านทรายขาว  อําเภอวังสะพุงปัจจุบัน)  ในปีพุทธศักราช  2396  ซึ่งตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 4 ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านแห่ (บ้าแฮ่ปัจจุบัน)  ได้ต้ังบ้านเรือนเรียกว่าเมืองเลย  นับต้ังแต่
น้ันเป็นต้นมาเมืองเลยก็รวมตัวกันเป็นเมืองใหญ่  โดยการรวมตัวของอําเภอกุดป่อง (อําเภอเมือง)  
อําเภอท่าลี่ขึ้นกับมณฑลอุดร  อําเภอด่านซ้ายขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก  เมืองเชียงคานข้ึนกับเมืองพิชัย 
อําเภอต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงโอนขึ้นกับเมืองเลยท้ังหมดต้ังแต่พุทธศักราช  2450  เป็นต้นมา ชาวไทเลย  
จะมีนิสัยใจคอเหมือนกับชนเชื้อชาติโบราณ  ซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากดั้งเดิม มีสําเนียงพูดที่
แปลกและนิ่มนวล  พูดสุภาพและไม่ค่อยพูดเสียงดัง   กิริยามารยาทดีงามอารมณ์เยือกเย็นไม่วู่วาม   
มีนิสัยรักความสงบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   รักถิ่นที่อยู่ไม่ค่อยอพยพไปอยู่ที่อ่ืน   ส่วนทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ได้แก่  “ฮีตสิบสอง – คลองสิบสี่”  คือการทําบุญตามประเพณีทั้ง
สิบสองเดือนของแต่ละปี  
    บ้านชาวไทเลย เป็นเรือนหลังใหญ่ ยกพ้ืนสูงมีระเบียงหรือชานย่ืนออกมาหน้าเรือนและมีเรือน
ครัว    ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างแยกต่างหากโดยมีชานต่อเช่ือมติดกัน  สําหรับ หลังคาของเรือนนอนมุงด้วย
หญ้าคาหรือไม้แป้นเก็ด   ฝาเรือน  พ้ืนเรือนนิยมทําด้วยไม้แผ่นเรียกว่าไม้แป้น  ส่วนเสาจะใช้ไม้เนื้อแข็ง
เป็นต้น ๆ  หรืออิฐก่อเป็นเสาใหญ่ มีบันไดไม้พาดไว้สําหรับขึ้นลง ส่วนเรือนครัวมุงด้วยหญ้าคา ฝาและ
พ้ืนจะนิยมทําด้วยฟากไม้ไผ่สับแผ่ออกเป็นแผ่นและเสาจะทําด้วยไม้เน้ือแข็งเช่นกัน    
    ชาวไทดํา อพยพมาจากแคว้นพวน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบัน
ในปีพุทธศักราช  2417 พวกฮ่อยกกําลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นหัวเมืองสําคัญของแคว้นพวน  
จึงได้ขอความช่วยเหลือมายังไทยโดยมีพระยาภูธราภัยเป็นแม่ทัพคุมกองทัพไปปราบฮ่อ  ผลการปราบฮ่อ
ครั้งนี้ไทยชนะและไทยได้ใช้นโยบายอพยพผู้คนจากแคว้นพวนเข้ามายังประเทศไทย  ชาวไทดํา
ถูกกวาดต้อนมาถึงกรุงเทพฯ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ไปต้ังหลักแหล่งที่บ้านหมี่คลองสนามแจง จังหวัดลพบุรี จนกระท่ัง 8 – 9 ปี เจ้าเมืองบริ
ขันธ์มาทูลขอราษฎรกลับไปยังเมืองเชียงขวางตามเดิม โดยเริ่มอพยพตามเส้นทางขึ้นมาเรื่อย ๆ 
จนได้มาพักที่บ้านนํ้าก้อใหญ่  อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ต่อมาไทดํากลุ่มหนึ่งได้เดินทาง
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ข้ามแม่นํ้าโขงไปยังบ้านนํ้ากุ่ม  แขวงเวียงจันทร์ แต่ในขณะนั้นเขตเวียงจันทร์ มีปัญหาเจรจากับ
ฝรั่งเศสไทดําจึงข้ามแม่นํ้าโขง ย้อนกลับมาตั้งหมู่บ้านที่บ้านตาดซ้อ ตําบลเขาแก้ว อําเภอเชียงคาน 
อยู่ได้ระยะหนึ่งจึงอพยพมาต้ังถ่ินฐานที่บ้านนาเบนและได้อพยพมาต้ังหลักแหล่งถาวรท่ีบ้านนาป่า
หนาด  ตําบลเขาแก้ว    อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อปีพุทธศักราช 2448 โดยมีจํานวนครัวเรือน 
15 หลัง ปัจจุบันชาวไทดํามีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 828 หลัง  
    วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทดําจะมีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง ซึ่งอยู่บนบรรทัด
ฐานของความเช่ือและพิธีกรรมกต่าง ๆ  เช่นความเช่ือเรื่องผีเรือนและพิธีเซ่นผีเรือน ความเช่ือ
เก่ียวกับหมอรักษาหรือเจ้าบ้าน  พิธีเลี้ยงเจ้าบ้าน  เป็นต้น  
    ชาวไทพวน อพยพมาต้ังหลักแหล่งทีบ้่านบุฮม  และบ้านกลาง  อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย      
ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเตาไห หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อครั้งที่พวกจีน
ฮ่อ   กุลา  เง้ียว  รุกรานเมืองเตาไห  4  พ่อเฒ่า  คือ  พ่อเฒ่าก่อม  พ่อเฒ่าห่าน  พ่อเฒ่าเพียไซ  พ่อ
เฒ่าปู่ตาหลวง   เป็นผู้นําชาวพวนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากหลวงพระบาง   ล่องตามแม่นํ้าโขงมาตั้ง
ถิ่นฐานที่บ้านบุฮม   ต่อมาผู้คนส่วนหนึ่งได้มาอยู่ที่บ้านกลางอีกแห่งหนึ่งแล้วเรียกตัวเองว่า “ไท
พวน” ชาวไทพวนนั้นมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบทท่ัวไป มีอาชีพเกษตรกรรม การทอ
ผ้า การตีเหล็ก ทําเคร่ืองเงิน   เครื่องทอง บ้านเรือนของชาวไทพวนจะยกพ้ืนสูงมีใต้ถุนเรือนใช้ทํา
ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทําคอกวัว คอกควาย ฯลฯ   
    ชาวไทใต้ ได้อพยพมาจากภาคอีสานเข้ามาต้ังถิ่นฐานในจังหวัดเลย  ส่วนใหญ่มาจาก
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  อุบลราชธานี  ยโสธร โดยได้อพยพเข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช 2505  และมีจํานวน
เพ่ิมขึ้น  ในปีพุทธศักราช  2508  จะพบชาวไทใต้จํานวนมากท่ีกิ่งอําเภอเอราวัณ ชาวไทใต้ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทําไร่ทําสวน ปลูกข้าว  เลี้ยงสัตว์  สภาพบ้านเรือนจะเป็นกระต๊อบและ
นิยมสร้างบนที่ดอนนํ้าท่วมไม่ถึง หลังคามุงด้วยหญ้าคา โดยอกไก่ จั่ว ด้ัง  และระแนง จะทําจากไม้ทํา
หน้าที่ยึดและรับนํ้าหนัก   ฝาบ้านจะนําไม้ไผ่สับหรือที่เรียกว่า “ฟาก” มาสานเข้าด้วยกันเป็น
ลวดลายแล้วติดเข้ากับตัวบ้านโดยใช้ไม้ไผ่ขัดเอาไว้  ส่วนพื้นบ้านจะปูด้วยฟากเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังมีชานบ้านและเรือนครัวที่สร้างยื่นออกมาจากส่วนหน้าโดยมีระดับลดตํ่ากับตัวบ้าน  
เสาบ้านจะทําจากไม้เนื้อแข็งและบันไดก็จะทําจากไม้ไผ่หรือไม้เน้ือแข็ง โดยท่ัวไปบ้านของชาวไทใต้ใน
อดีตจะทําห้องเพียงห้องเดียวคือห้องนอน  และใต้ถุนจะยกสูงเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์และใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
    วิถีชีวิตของชาวไทใต้  จะมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีภาษาพูดที่แตกต่าง    
จากชาวไทเลย  ทั้งน้ีเพราะได้สืบทอดวัฒนธรรมทางด้านภาษามาจากถ่ินเดิมของตน เช่น ภาษาไท
อีสานหรือภาษาลาวจากอุบลราชธานี  ภาษาไทโคราช  จากจังหวัดนครราชสีมา  ในส่วนของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทใต้ไม่ค่อยแตกต่างจากคนอีสานทั่วไปคือฮีตสิบสอง ซึ่งเป็น
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมานาน  
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    การแต่งกายของชาวไทเลย  
    ชาวไทเลยจะใช้ผ้าฝ้ายและผ้าไหมพ้ืนสีในการตัดเย็บ โดยจะนําเส้นด้ายมาทอเป็นผืนและนํามา   
ตัดเย็บเป็นเสื้อ กางเกง  ผ้าซิ่น ฯลฯ  ลักษณะการแต่งกายสําหรับผู้ชายจะมีอยู่ด้วยกัน  4  แบบ  
แล้วแต่ในโอกาสต่าง ๆ ที่จะสวมใส่ ซึ่งประกอบด้วยชุดต่อไปนี้ 
    ชุดแต่งกายสําหรับไปวัด ไปงานบุญ งานสงกรานต์ งานบวช งานลอยกระทง  จะนิยมแต่งกาย   
ด้วยชุดไทเลยแบบคอกลมแขนสั้นนุ่งกางเกงขายาวธรรมดา  
    ชุดแต่งกายสําหรับไปทํางาน ไปวัด งานบวช งานแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่  จะนิยมแต่งกาย  
ด้วยชุดไทเลยแบบคอต้ังแขนสั้นนุ่งกางเกงขายาวธรรมดา  
    ชุดแต่งกายสําหรับงานพิธีการต่าง ๆ หรืองานบุญประเพณี เช่น งานดอกฝ้ายบานฯ งานปีใหม่    
จะนิยมแต่งกายด้วยชุดไทเลยแบบคอต้ังแขนสั้นหรือแขนยาว  นุ่งกางเกงขายาวธรรมดา  
    ชุดแต่งกายสําหรับไปปฏิบัติงานทางการเกษตรจะนิยมแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าอกตลอด       
สีหม้อนิล (สีย้อมคราม)  กางเกงชาวนาขาสั้นสีหม้อนิล มีผ้าขาวม้าคาดเอวและใช้พร้าขัดหลัง สวมกุบ  
สะพายย่าม สวมรองเท้าแตะหนังสัตว์แห้ง  
    ส่วนผู้หญิงเสื้อจะเป็นคอกลมผ่าอกตลอด เอวจั๊ม แขนยาวสามส่วน ชายเสื้อคลุมสะโพก 
กระดุมจะมีลักษณะสีเดียวกับผ้า ส่วนซิ่น(ผ้าถุง)เป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมที่ทอจะมีลายเส้นสีต่าง ๆ  
รวมไปถึงลวดลายพ้ืนเมืองโบราณของจังหวัดเลย เมื่อนุ่งจะเป็นทรงยาวลงตามลําตัวหัวต่อชายด้วยผ้าขิด   
ซึ่งชุดการแต่งกายของผู้หญิงไทเลยจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ  
    ชุดไทเลยที่ประยุกต์มาจากชุดไทยล้านช้าง   จะมีลักษณะเสื้อคอกลมผ่าอกตลอดติดกระดุมเอว 
เอวจ๊ัมขอบเอวกว้างหน่ึงน้ิวคร่ึง เอวเสื้ออยู่นอกผ้าซิ่น ใช้ผ้าฝ้ายสีล้วนในการตัดเย็บส่วนผ้าซิ่นใช้ผ้า
ฝ้ายที่ทอในจังหวัดเลยจะนุ่งเป็นผ้าซิ่นหรือตัดเย็บสําเร็จรูปก็ได้ โอกาสท่ีใช้ถ้าเป็นแบบแขนสามส่วน 
เอวจั๊มใช้สําหรับงานพิธีต่าง ๆ เข้าเฝ้าหรือรับเสด็จฯ งานราตรีสโมสร งานบุญประเพณี เช่น ปีใหม่ 
ลอยกระทง  งานดอกฝ้ายฯ  แต่ถ้ามีผ้าแถบคาดอกใช้สําหรับงานราตรีสโมสร  การประกวดเทพี  
    ชุดไทเลยที่ประยุกต์จากชุดไทเลย จะมีลักษณะของเสื้อแขนสั้นสามส่วน สําหรับโอกาส      
ที่ใช้เสื้อแขนสั้นใช้ไปทํางาน ไปวัด ส่วนแขนสามส่วนใช้สําหรับเป็นชุดทํางานไปวัด งานบวช งานทําบุญ  
งานแต่งงาน  แต่ถ้าใส่ผ้าเบ่ียงจะใช้สําหรับไปงานประเพณีต่าง ๆ ใช้ใส่เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ  
    แต่ในอดีตผู้ชายจะนุ่งโสร่งไหมหรือโสร่งฝ้ายแทนกางเกงขายาว หรือนุ่งผ้า ก่อม (กระโจงเบน)  
และจะมีมีดด้ามงาซึ่งถือเป็นเคร่ืองประดับเสียบไว้ที่พุงเวลาไปวัด  ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อมะกะแหร่ง   
นุ่งผ้าซิ่นฝ้ายที่ย้อมด้วยสีหม้อนิลมีร่องสีขาวและใช้ผ้าเบ่ียงตก (สไบเฉียง)  
    ส่วนทรงผมผู้ชายจะเป็นรองทรงธรรมดา ผู้หญิงจะเกล้ามวยทรงสูงเปิดหน้าผาก             
ให้เรียบร้อยสําหรับเครื่องประดับของผู้ชายจะประกอบด้วยกําไลข้อเท้าซ้าย (กล้องข้อเท้าซ้าย) 
สําหรับผู้หญิงจะประกอบด้วยตุ้มหูเงิน-ทอง  กําไลเงินข้อมือ (กล้องข้อมือ) กําไลข้อเท้าเงิน (กล้องข้อ
เท้า) สร้อยคอเงิน – ทอง  และเข็มขัดเงิน  
    ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
    ชาวจังหวัดเลยนั้นนับได้ว่าเป็นผู้ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้ค่อนข้าง
เหนียวแน่นถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเมืองเลยบางส่วนได้เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากได้รับวัฒนธรรม
จากภายนอกก็ตาม คนเมืองเลยส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเช่น ในวันพระ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ก็มักจะเข้าวัด  ฟังเทศน์ ถือศีล ฟังธรรมละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต บุญประเพณีที่สําคัญคือ  
ประเพณีทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี  คือ  เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม  เดือนย่ีบุญคูณลาน  เดือนสามบุญ
ข้าวจี่  เดือนสี่บุญเผวส  เดือนห้าบุญสงกรานต์  เดือนหกบุญบ้ังไฟ  เดือนเจ็ดบุญซําฮะ เดือนแปดบุญ
เข้าพรรษาเดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน  เดือนสิบบุญข้าวสาก  เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา  เดือนสิบสอง
บุญกฐิน และยังมีบุญอ่ืน ๆ อีก  ได้แก่ บุญก่อเจดีย์ทราย บุญข้าวแจกคือการทําบุญอุทิศแก่ผู้ตาย        
แต่บางหมู่บ้านของจังหวัดเลย มีประเพณีของตนเป็นพิเศษ เช่น การทําพิธีบวงสรวงผีปู่ตาหรือเจ้าบ้าน 
การเซ่นเทวดา และการลงผีฟ้า ฯลฯ ในบางพ้ืนที่อาทิ อําเภอนาแห้วในวันพระ คนส่วนมากจะหยุด
งานและถือศีล  ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ดื่มเครื่องดองของเมา บุญประเพณีประจําปีที่สําคัญของเมืองเลย 
ได้แก่ ประเพณีบุญหลวง บุญเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคาน งานนมัสการพระธาตุดินแทน  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ภาพประเพณีแห่พระเวสเข้าเมืองในสมัยอดีตและในสมัยปัจจุบัน 
 
    นอกจากนี้ยังมีประเพณี “ผีขนนํ้า” หรือเดิมเรียก “ผีขน” เป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน            
ของชาวบ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งจะเล่นกันระหว่างเดือนหกในงานบุญบั้งไฟ
ประจําปี แต่มีบ่อยครั้งที่รับเชิญไปออกงานต่างๆของทางจังหวัดอย่างวันออกพรรษาที่จะถึงนี้         
ทางจังหวัดก็จะเชิญไปร่วมงานพร้อมกับผีชนิดอ่ืน ๆ 
    ตามประเพณีด้ังเดิมน้ัน การละเล่นผีขนนํ้าจะมีได้ก็ต่อเมื่อ ทางวัดจัดงานวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน
หกผ่านพ้นไปแล้ว ต่อจากน้ันชาวบ้านนาซ่าว จะกําหนดเอาวันแรม 1-3 ค่ํา ที่ต่อจากวันวิสาขบูชา   เป็นวันสําคัญ   
ในการจัดทําพิธีกรรมเลี้ยงบ้าน หรือเลี้ยงผีปู่ ตา ตามประเพณีความเช่ือการนับถือผีบรรพบุรุษ เพ่ือแสดงความเคารพ
และตอบแทนบุญคุณที่ “ผีเจ้าปู่” ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกตามฤดูกาลทําให้เกษตรกรมี
พืชผลในการผลิตดี พร้อมกับมีการละเล่นผีขนนํ้า  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 
    ความเช่ือเรื่อง “ผีขนนํ้า” น้ัน ชาวบ้านนาซ่าว เช่ือกันว่าผีขนนํ้าเป็นวิญญาณของสัตว์
จําพวก วัว ควาย ที่ตายไป ยังล่องลอยวนเวียนอยู่ตามท่ีเคยอาศัย เช่น ห้วย หนอง แม่นํ้า เมื่อชาวบ้าน
ไปตักนํ้าอาบ วิญญาณสัตว์เหล่าน้ันจะตามคนเข้าหมู่บ้าน ซึ่งได้ยินแต่เสียงกระดึงหรือกระด่ิง พบแต่
ขนไม่เห็นตัวตน จึงเรียกว่า “ผีขนวัว ผีขนควาย” หรืออีกนัยหน่ึง เช่ือว่า การเล่นผีขนนํ้าเป็นประจํา
ในเดือนหกเป็นการขอฝน จึงเรียกว่า ผีขนนํ้า เพราะขนนํ้าจากฟ้ามานั่นเอง  
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    การแต่งกายของผีขนนํ้า ชาวบ้านจะนําไม้เน้ืออ่อนอย่าง ไม้ง้ิว ไม้ต้นตีนเป็ด 
(พญาสัตบรรณ) มาถากเป็นหน้ากาก ทําลวดลาย เป็นหน้าผี แต่งแต้มลวดลาย ให้ดูน่ากลัว เน้น
การใช้โทนสีเข้ม แต่งหน้าผีออกมาอย่างไรก็ได้จะย้ิมแยกเขี้ยวแลบลิ้นปลิ้นตาไม่ว่ากัน 
    สีที่ใช้แต่เดิมใช้สีจากธรรมชาติ เช่นสีที่ได้จาก ถ่าน มะเกลือ เม็ดผักปรัง ฯลฯ มาแต้ม
ลาย ทําเขาโค้งตกแต่งเขาให้สวยงาม แต่ปัจจุบันเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ชาวบ้านหันมาใช้สี
นํ้ามันแทนสานชะลอมสําหรับสวมศีรษะ คลุมด้วยเศษผ้า ประกอบเข้าชุดโดยประกอบส่วนหัว 
ตกแต่งด้วยเศษผ้าสีต่างๆประกอบเข้ากับตัวหุ่นวัสดุที่นํามาใช้จะเน้นในท้อง ถิ่นเป็นหลัก กฎข้อบังคับ
ของหน้ากากผีขนนํ้ามีอยู่ว่า ต้องมีลายผักแว่นกับดอกบัวเครือวาดอยู่บนหน้ากากด้วย 
    ส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการละเล่นผีขนนํ้า เป็นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะในการ
เล่นให้สนุกสนาน อาทิ “กลอง” ที่ทําจากถังสีเจาะก้นออก แล้วใช้หนังวัวที่ตากแดดแห้งมาหุ้ม ทํา
เป็นกลองสําหรับตีเป็นจังหวะ “กะลอ” ทําด้วยไม้ไผ่หนึ่งข้อบ้อง แล้วเจาะเป็นรางเวลาเคาะจะ
ทําให้เกิดเสียง “กะเหลบ” ใช้กะเหลบที่ใช้ผูกคอวัว ควาย นํามาผูกที่เอวของผู้ละเล่น เวลาเต้นก็จะ
ทําให้เกิดเสียงดังขึ้นตามจังหวะ หรือบางคร้ังอาจจะใช้กระดึงแทน 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพประเพณีการละเล่นผีขนนํ้า 
                   
    วิถีชีวิต  
    เมื่อเริ่มต้นช่วงเช้าวันใหม่ชาวเมืองเชียงคานผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะตื่น
มานึ่งข้าวเหนียวร้อนๆ เตรียมไว้สําหรับการ “ตักบาตรข้าวเหนียว” ที่จะมีขึ้นในเวลาประมาณ 
06.00 น. ของทุก ๆ วัน ประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียวน้ีเป็นประเพณีซึ่งสืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยรุ่น ปู่ 
ย่า ตา ทวด คล้ายคลึงกับประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางโดยชาวบ้านจะนําข้าว
เหนียวร้อน ๆ ที่น่ึงเสร็จใหม่ ๆ มาแบ่งใส่ภาชนะซึ่งอาจจะเป็นกระต๊ิบหรือขันเงินตามแต่ความ
สะดวกของแต่ละบ้านแล้วออกมายืนรอเวลาพระสงฆ์ออกบิณฑบาตในช่วงใกล้รุ่ง  ส่วนสํารับ
กับข้าวคาวหวานชนิดอื่น ๆนอกเหนือไปจากข้าวเหนียวนั้นจะมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนําไปถวาย
หรือไปช่วยกันทํากับข้าวถวายที่วัดอีกครั้งหน่ึง สําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากลองตักบาตรข้าว
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เหนียวดูบ้างต้องสอบถามกับโรงแรม/เกสต์เฮ้าส์/โฮมสเตย์ที่ท่านเลือกพัก ส่วนใหญ่จะมีการ
จัดชุดตักบาตรข้าวเหนียวให้ตามความต้องการอยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 ภาพประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียว 

 
    ชาวเชียงคานได้ก่อสร้างบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่นํ้าโขง  ต่างได้พ่ึงพาแม่นํ้าสายน้ีมาต้ังแต่
อดีต  แม่นํ้าโขงจึงเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของคนเชียงคาน  ต้ังแต่เกิดจนตายเลยก็ว่าได้ 
หลากหลายชีวิตริมฝั่งนํ้าหมายถึงหลากหลายอาชีพที่เกิดขึ้น บางคนหาปลา บางคนทําการเกษตร 
ริมนํ้าหรือกระทั่งบนดอนทรายที่โผล่พ้นนํ้ายามหน้าแล้ง บางคนมีเรือนําเที่ยว แม้ว่าบางคนจะไม่ได้มี
อาชีพอะไรท่ีต้องพ่ึงพาสายน้ํา แต่ในบางวันก็เลือกเอาริมแม่นํ้าเป็นที่พักผ่อนอารมณ์ เมื่อย่างเข้า
หน้าแล้ง นํ้าในแม่นํ้าโขงลดระดับลงจนมองเห็นตลิ่งสูง  ก็จะมีคนในชุมชนออก เรือเพ่ือหาปลา 
ชาวบ้านจะกลับจากการหาปลาในตอนเช้า และจะออกไปอีกคร้ังในตอนบ่าย ๆ และมีการทํา
การเกษตรตามริมฝั่ง หรือ ทําบนดอน นอกจากน้ีเชียงคานยังมีมี มะพร้าวแก้ว  เป็นของฝากของขึ้น
ช่ือของเมืองเชียงคาน และอาชีพอีกอย่าง ที่สําคัญ ก็คือ การทําห่มผ้านวม 
 
 
 



 27

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ภาพวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนเมืองเชียงคาน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15 ภาพของฝากข้ึนช่ือของเมืองเชียงคาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 16 ภาพอาชีพการทําห่มผ้านวม 
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    วัฒนธรรมชาวเลย 
    บางพวกมักจะเชื ่อเรื ่องภูตผีบรรพบุร ุษ  และมีความเชื ่อพิธ ีกรรมเกี ่ยวกับผีฟ้า       
นางเทียมซึ่งมีอยู่แทบทุกหมู่บ้านส่วนชาวอําเภอด่านซ้านมีความเชื่อเรื่องวิญญาณโดยจะมีพ่อกวน
และนางเทียมเป็นสื่อติดต่อกับวิญญาณและเข้าทรง   มีการบูชาพระธาตุศรีสองรักและศาลเจ้าหรือหอ
เจ้าเป็นประจําทุก ๆ ปี  นอกจากน้ียังรวมไปถึงพิธีกรรมแห่นางแมว  การเล่นแม่นางด้วง  การเล่น
นางกวัก  พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีช้อนขวัญ ฯลฯ  ส่วนความเช่ือพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่โดยเห็นได้จาก
จํานวนวัดที่มีมากมายทุกหมู่บ้าน  
    ภาษาของคนจังหวัดเลย 
    มีสําเนียงภาษาแตกต่างจากภาษาพูดของคนในจังหวัดภาคอีสานอื่น ๆ  เพราะกลุ่ม
คนที่อาศัยปัจจุบันนี้มีประวัติการอพยพเคลื่อนย้ายจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง  
ต่อมาต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 ชาวหลวงพระบางและชาวเมืองบริเวณใกล้เคียงที่อพยพมาเมืองเลยได้นํา
วัฒนธรรมด้านภาษาอีสานถิ่นอ่ืน โดยภาษาเลยน้ันจัดอยู่ในกลุ่มหลวงพระบางอันประกอบด้วยภาษา
อําเภอแก่นท้าว  เมืองชัยบุรี ภาษาอําเภอด่านซ้าย  และภาษาอําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ดังน้ัน
สําเนียงพูดของชาวไทเลยจึงมีลักษณะการพูดเหมือนชาวหลวงพระบางแต่บางพยางค์ออกเป็นเสียงสูง
คล้ายสําเนียงพูดของชาวปักษ์ใต้ ฟังดูไพเราะนุ่มนวลจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนเมืองเลย 
    วัดสําคัญในเชียงคาน   

   วัดศรีคุณเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2199 ต้ังอยู่เลขที่ 375 ซอย 7 ถนนชายโขง ทางด้าน
เหนือ ของตลาดเชียงคาน มีกําแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดน้ีเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบ
ล้านนาและล้านช้าง ดังจะเห็นได้จากโบสถ์ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุ   ที่สําคัญมี
หลายช้ินเช่น พระพุทธรูปไม้จําหลักลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง นอกจากน้ีในวัดยังมี
ธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 ภาพวัดศรีคุณเมือง ศิลปะผสมผสานล้านนาและล้านช้าง และภาพพระพุทธรูป  
             ศลิปะล้านช้างในโบสถ์ 
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2.5 ด้านความหมายของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
    อริยา อรุณินท์,2548: 75 กล่าวว่า ความหมายคําว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” 
(Cultural Landscape) ตามความหมายจากบทที่ 1 อนุสัญญามรดกโลก หมายถึงการเชื่อม
สัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือสื่อให้เห็นวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์และ
การต้ังถิ่นฐานในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน โดยมีอิทธิพลจากข้อจํากัดทางกายภาพของสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ หรือโอกาสที่เกิดขึ้นได้โดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อันต่อเนื่องจากผลแห่งพลัง
ขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและภายนอก อาจเป็นมีคุณค่าเป็นส่วนรวม 
หรือตัวแทนที่แสดงความเป็นตัวตนของพ้ืนที่น้ัน ๆ องค์กรมูลนิธิภูมิทัศน์วัฒนธรรม(The Cultural 
Landscape Foundation) ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่
รวบรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติไว้ร่วมกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ กิจกรรม 
หรือบุคคล บางครั้งภูมิวัฒนธรรมอาจเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล พื้นที่ดังกล่าวอาจใหญ่โต
กว้างขวาง เป็นพื้นที่นอกเมือง หรืออาจเป็นเพียงแค่สนามหน้าบ้านกว้างไม่กี่ตารางเมตร อาจเป็น
พ้ืนที่ไร่นา สวนสาธารณะมหาวิทยาลัย สุสาน สองข้างถนนหลวงหรือแม้กระทั่งพื้นที่อุตสาหกรรม 
หน่วยงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Parks Services – NPS) ได้แบ่งประเภท
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังต่อไปน้ี 
    ประเภทที่ 1 เป็นคําจํากัดความท่ีรับรู้กันโดยทั่วไป ได้แก่ พ้ืนที่สวน สวนสาธารณะหรือ
อุทยานที่สร้างโดยมนุษย์ เพ่ือความสวยงามร่ืนรมย์ ซึ่งบางทีอาจเก่ียวข้องกับความเช่ือ ศาสนา หรือ
พ้ืนที่อนุรักษ์ อาคารเก่าแก่แห่งหนึ่งแห่งใด หรือไม่ก็ได้ 
    ประเภทที่ 2 เป็นภูมิทัศน์ที่มีต้นกําเนิดด้ังเดิมมาจากปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจการ
บริหาร หรือศาสนา พัฒนาต่อเน่ืองโดยมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ องค์ประกอบ
ของภูมิทัศน์ประเภทน้ีมักจะสะท้อนให้เห็นวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย 
ๆ คือ 
      ประเภทที่หยุดการเปลี่ยนแปลงแล้ว อาจเรียกว่า “ซากภูมิทัศน์วัฒนธรรม” 
(fossil landscape) ถึงแม้จะหยุดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการแล้วแต่ยังสามารถเห็น
ร่องรอยได้ในซากที่เหลืออยู่น้ัน สามารถก่อให้เห็นความเช่ือมโยงอันเคยมีอยู่ 
     อีกประเภทคือ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงดําเนินอย่างต่อเน่ืองมาโดยบทบาททางสังคมร่วม
สมัย ทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจากห้วงเวลาหน่ึงไปยังห้วงเวลาหน่ึงในองค์ประกอบภูมิ
ทัศน์น้ัน ๆ 
    ประเภทท่ี 3 เป็นประเภทท่ีอาจมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในองค์ประกอบของภูมิทัศน์ 
แต่มีอิทธิพลต่อศาสนา ความเช่ือ ศิลปะ หรือเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่เป็นมรดกโลก พ้ืนที่
เก่าแก่ และพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ 

  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ Cultural Landscape เป็นแนวความคิดในการจํากัดความของ
มรดกวัฒนธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นพัฒนาการของการบูรณาการระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม 
สําหรับประเทศไทยแนวความคิดเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในระยะหลายปี
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานได้เริ่มมีการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น ในปี 
พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ดําเนินโครงการสํารวจภูมิ
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ทัศน์วัฒนธรรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่
นําร่อง 12 จังหวัด ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรก็ได้ทําการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยได้รับ
การสนับสนุนจาก สวช. แม้กระน้ันก็ตาม จากสถานการณ์ในปัจจุบันของการบริหารจัดการ หรือ 
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ก็ยังมีคําถามและมีความสับสนในประเด็นที่ว่าความหมายภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่ชัดเจน  

  Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention 2005 ขององค์การยูเนสโก ( UNESCO) ได้ให้ความมาย ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ 
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
ที่แสดงถึงการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์
และการต้ังถิ่นฐานผ่านกาลเวลาภายใต้อิทธิพลของข้อจํากัดทางกายภาพ และ/หรือ เป็นสิ่งที่เห็นได้
จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมที่สืบเนื่อง
กันมาใน World Heritage Convention ได้กําหนดมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็น 3 
ประเภท ได้แก่  
      ภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างต้ังใจโดยมนุษย์ (Landscape 
designed And created intentionally by man )  
      ภูม ิท ัศน ์ที ่ม ีว ิว ัฒนาการอ ัน เป ็นผลมาจากความเปลี ่ยนแปลงทางส ังคม 
เศรษฐกิจการปกครอง ศาสนา และความเชื่อ ( Organically evolved landscape ) ได้แก่ 
พื้นที่ปรากฏร่องรอยของภูมิทัศน์โบราณ ( A relic or fossil landscape ) และภูมิทัศน์ที่ยังคงมี
วิวัฒนาการอยู่อย่างต่อเน่ือง ( A continuing landscape )  
      ภูมิทัศน์ที่มีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ เช่น ศาสนา ลัทธิความเช่ือ ( 
Associative cultural landscape )  
    ในขณะเดียวกัน National Parks Service (NPS) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติของ
สหรัฐอเมริกาที่ดูแลการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรรมชาติซึ่งรวมถึงมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความหมาย
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ว่า เป็นพื้นที่ภูมิประเทศที่ประกอบด้วยแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่ง
เก่ียวโยงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ กิจกรรม บุคคล หรือกลุ่มบุคคล แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
      ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบ ( Historic Designed Landscape )  
      ภูมิทัศน์ท้องถิ่นที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ (Historic Vernacular 
Landscape)  
      พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ( Historic Site )  
      ภูมิทัศน์ที่แสดงถึงชาติพันธ์ ( Ethnographic Landscape )  

  ส่วนในประเทศออสเตรเลยี ซึ่งเป็นประเทศท่ีให้ความสําคญักับการอนุรกัษ ์หรือการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ได้กําหนดความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้หลายประเภท ได้แก่  

    ภูมิทัศน์ที่มีความเช่ือมโยงซึ่งรวมถึงภูมิทัศน์ที่มีความหมายในทางศาสนา  
    ภูมิทัศน์ที่สะท้อนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ยังคงดําเนินอยู่  
    สถานที่ที่มคีวามสัมพันธ์กับกิจกรรมในประวัติศาสตร์หรือในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
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    สถานที่ทีแ่สดงถึงช้ันทางประวัติศาสตร์  
    สถานที่ที่แสดงถึงความพ่ึงพาของกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์บนระบบของธรรมชาติ  
    ภูมิทัศน์ที่เป็นเส้นตรง  
    สถานที่ที่มีเร่ืองราวเช่ือมโยงกับภูมิทัศน์ของสถานที่น้ันๆ  
    สถานที่ทีแ่สดงถึงเรื่องราวหลากหลาย หรือมีคุณค่าหลายประการ  
  ในขณะที่สภายุโรปหรือ Council of Europe ได้กําหนดความหมายของภูมิทัศน์

วัฒนธรรมไว้ใน European Landscape Convention 2000 ว่า เป็นพื้นที่ซึ่งมนุษย์รับรู้ได้ โดย
ที่อัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นผลมาจากการกระทํา และปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่
เกิดจากมนุษย์ โดยมีการกล่าวถึงการกระทําที่เกิดจากมนุษย์ในอดีตซึ่งเป็นการเน้นยํ้าถึงประเด็น
ความสําคัญในเรื่อง “วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน 
European Landscape Convention ไม่ได้กําหนดหรือแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้
ชัดเจนดังเช่นที่ปรากฏในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศในยุโรปน้ันได้เริ่มศึกษาเรื่องน้ี
ต้ังแต่ต้นศตวรรษที่ และมีพัฒนาการที่เก่ียวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2000 
กองทุน European Funding ได้สนับสนุนโครงการ European Pathways to the Cultural 
Landscape (EPCL) ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ค้นคว้า เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน  
    จากตัวอย่างแนวความคิดเร่ืองภูมิทัศน์วัฒนธรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความหมายและ
ประเภทของภูม ิท ัศน์ว ัฒนธรรมในแต่ละภูม ิภาคมีทั ้งความเหมือนและความต่างกันไปตาม
จุดมุ่งหมายการให้คําจํากัดความ 

  ซึ่งเป็นไปตามความเช่ือ และบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคหรือประเทศนั้น 
ๆ แต่อาจกล่าวได้ว่า หลักการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่นํามาใช้พิจารณาว่า “ อย่างไรถึงเรียกว่า ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม” น่าจะได้แก่  

    มีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม  
    สิ่งแวดล้อมเป็นบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์  

      Sense of Place เกิดจากการับรู้ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่สามารถ
เช่ือมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์น้ันทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  

   นอกจากนี้ตามความหมายหรือคําจํากัดความของภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า
แนวคิดเรื่องบูรณาการที่แสดงผ่านแนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมคือ ความพยายามที่จะโยงใยให้เห็นว่า    
เราไม่สามารถคิดแยกส่วนระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างที่เคยเป็นมาได้อีกแล้ว เหตุเพราะ     
ภูมิทัศน์ที่ปรากฏอยู่ในทุกวันน้ีแม้จะดูเหมือนเป็นมรดกทางธรรมชาติ หากแนวคิดแบบด้ังเดิม แต่ที่
แท้จริงแล้วภูมิทัศน์นั้นล้วนมาจากสิ่งที่เรียกว่า “ วัฒนธรรม ” หรือสิ่งที่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น 
ส่วนอีกแนวคิดหน่ึงคือ ความเปลี่ยนแปลง (Change) เน่ืองจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมน้ัน คือ พ้ืนที่ที่
ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ทั้งที่โดยต้ังใจและโดยเหตุบังเอิญซึ่งทําให้พ้ืนที่นั้นเกิดคุณค่าข้ึนมา ทั้งน้ี 
ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา มากบ้างน้อยบ้าง เร็วบ้างช้าบ้าง ทําให้
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บางครั้งสามารถสังเกตเห็นได้ยาก ผลการเปล่ียนแปลงน้ันก่อให้เกิดผลช้ันทางประวัติศาสตร์ 
(Layers of History) ของภูมิทัศน์  

  สําหรับหลายประเทศในยุโรป เช่น อังกฤษ ได้ประยุกต์แนวคิดเรื่องความเปลี่ยนแปลง
นี้ในการอนุรักษ์เชิงพ้ืนที่ที่เรียกว่า Conservation of Historic Environment ผ่านโครงการ Historic 
Landscape Characterization ของ English Heritage ซึ่งเป็นการวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือหาอัตลักษณ์ที่
มีคุณค่าในยุคต่าง ๆ โดยศึกษาความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของพื้นที่ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศเพื่อหาคุณค่าของ
พื้นที่ และใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทย 
หลักการนี้อาจจะยังไม่สามารถนํามาใช้สําหรับพ้ืนที่ทั่วประเทศเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ หากแต่
น่าจะประยุกต์ ใช้ได้อย่างดีกับการวางแนวทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมเฉพาะบางพื้นที่ในประเทศไทย เช่น 
เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานระหว่างพ้ืนที่ธรรมชาติ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่เมืองโบราณ และการต้ังถิ่นฐานของชุมชนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่คุณค่าของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา การอนุรักษ์และปกปักรักษา
คุณค่าของภูมิทัศน์น้ันจึงไม่ควรหยุดการเปลี่ยนแปลง หากแต่ควบคุมให้ดําเนินไปตามแนวทางที่
เหมาะสม การเข้าใจในประเด็นเรื่องบูรณาการระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม และการยอมรับ
ในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะทําให้เราสามารถตัดสินใจวางแผนจัดการหรืออนุรักษ์    
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

  การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อ. เชียง
คาน ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยของแต่ละขั้นตอนในประเด็นต่างๆโดยแสดงตามแผนภูมิ
ดังน้ี 

ขั้นตอนการดําเนนิงานสรุปดังในภาพแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย 

 
 
 

หวัขอ้ท่ีจะศึกษา 

คดัเลือกขอ้มูล 

รวบรวมและแตกประเดน็ 

สรุปลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ 

วิเคราะห์และสรุปผล 

ดาํเนินการออกแบบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

34

1. กําหนดประเด็นที่จะทาํการศึกษา 
 เนื่องจากกระแสความเจริญและการท่องเที่ยวที่กําลังเฟื่องฟูซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิต 

กระบวนการคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ ของคนในชุมชน  และรวมถึง ลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
ในชุมชนและสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในที่เคยปรากฏอยู่มาเป็นระยะเวลานานได้ค่อย ๆ
เปลี่ยนแปลงความทรงจําไป   

 ศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานมีเป้าหมายเพื่อให้
นักท่องเที่ยวและชุมชน เรียนรู้เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าทั้ง
ในทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้ชุมชนและประชาชนเกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณค่า
และความสําคัญ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยวและมรดกทาง
วัฒนธรรม  อีกทั ้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นส่วนสําคัญในการเชื ่อมโยงและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของอําเภอเชียงคานรวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กําลังจะ
สูญหายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง 

 
2. ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตของพื้นที่การศึกษากายภาพบริเวณพื้นที่ย่านการค้าชุมชนเก่าริมแม่นํ้าโขง 
รวมถึงบ้านเรือน ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยภายในสถาปัตยกรรมเดิม มรดกทางวัฒนธรรมโดยศึกษา
ด้านประเพณี สังคม วัฒนธรรม  และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 
3. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมามรดกทางวัฒนธรรม อ.เชียงคาน  จากความเป็นมา
ของอําเภอเชียงคานที่กล่าวมาข้างต้นและด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งสองฝั่งแม่นํ้าโขงที่สืบทอดกันมายาวนาน จึงทําให้วิถีชีวิตของชาว
อําเภอเชียงคานมีความหลากหลาย และโดดเด่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นของตนเอง
อันเป็นมรดกอันทรงคุณค่า (สุรพล ตันมิ่ง, 2535: 9) และกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
สําคัญในเวลาต่อมา 

 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล 

 โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารประกอบนิทรรศการถาวร, หนังสือหรือตําราวิชาการ, งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 
บทความย่อยจากนิตยสาร, เอกสารสัมมนาวิชาการ, และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ 
   4.1   แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร 
 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ศู น ย์ วิ จั ยพหุ ลั กษณ์ สั ง คมลุ่ ม นํ้ า โข ง  คณะม นุษยศาสตร์ และสั งคมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
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 ข้อมูลเอกสารจากตํารา เอกสารรายวิชา งานวิจัย และการสัมภาษณ์  
 สื่ออิเล็กทรอนิค (Internet) 
    4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

          4.2.1 จากการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์บุคคลในท้องถ่ินเกี่ยวกับเร่ืองราวความทรงจํา
ต่างๆท่ีมีเก่ียวกับชุมชน , วิถีชีวิตความเป็นอยู่ , ความสัมพันธ์ของผู้คนในท้องถิ่นกับย่านเก่าและ
บริบทแวดล้อมต่าง ๆ 

  4.2.2 การสํารวจภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลด้านต่างๆของชุมชน จากภาพถ่ายจากคน
ในชุมชนเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบและเช่ือมโยงเร่ืองราวของชุมชน  ภาพประกอบการสํารวจ และ
พูดคุยพบปะกับผู้คนในท้องถ่ินนักท่องเที่ยว การเก็บข้อมูลภาคสนามสามารถแบ่งการสํารวจข้อมูล
เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

     - ด้านกายภาพได้แก่ สภาพแวดล้อม, รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ
เรือนค้าขายพ้ืนถิ่น, แผนที่, ผังชุมชน , รายละเอียดต่างๆทางด้านสถาปัตยกรรม และทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

     - ด้านจินตภาพ ได้แก่ วิถีชีวิต, กระบวนทัศน์ , ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
เรื่องราวความทรงจํา ความรู้สึกต่อชุมชน ความสัมพันธ์ของระบบที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการศึกษาดังนี้ 
          กล้องถ่ายภาพ 
 อุปกรณ์เขียนแบบ และแบบร่าง 
 แผนที่ 
                เคร่ืองบันทึกเสียงเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือนําเสนองาน 
   วิธีการวิจัย  

  เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกเน้ือหาและความสัมพันธ์ จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและการค้นคว้าจากเอกสาร ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน กลุ่มผู้นิจกรรม
ชุมชน นักวิชาการท้องถิ่น เพ่ือสอบถามข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
สืบค้นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเบ้ืองต้นผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นในการเก็บข้อมูลทางมรดกวัฒนธรรมไว้ดังน้ี 
     โดยอาศัยกรอบแนวคิดทางมรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าและความสําคัญของมรดก
ทางวัฒนธรรม แนวคิดในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องนําข้อมูล 
จากการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของขอบเขตพ้ืนที่  รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรม สังคม ประเพณี ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาเก่ียวข้องกับ ความสัมพันธ์ของคนกับชุมชน  
การรับรู้ทางสถาปัตยกรรม ทัศนีย์ภาพ คุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิเคาระห์ปัญหาและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง นโยบายแผนการพัฒนา ส่งผลต่อการลดคุณค่าของพ้ืนที่กรณีศึกษาอําเภอเชียงคาน 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและการค้นคว้าจากเอกสาร ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์
ผู้นําชุมชน กลุ่มผู้นิจกรรมชุมชน นักวิชาการท้องถิ่น เพ่ือสอบถามข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่
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เก่ียวข้องกับการวางแผนสืบค้นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเบ้ืองต้นผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นในการ
เก็บข้อมูลทางมรดกวัฒนธรรมไว้ดังน้ี 

 ประเด็นประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ การต้ังถิ่นฐาน การปรับสภาพของพ้ืนที่ เน่ืองจาก 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนและความสมดุล เน่ืองจากแนวคิด ความเข้าใจทางวัฒนธรรมมีรากฐานมาจาก
ความเข้าใจพ้ืนที่โดยรวม 

 ประเด็น วิถีชีวิต สังคม การวิเคราะห์พ้ืนที่ในเรื่องคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่มีต่อชุมชนผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรม อันเกิดจากความเช่ือของคน 
ในชุมชน อันก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นผลลัพท์จากการอนุรักษ์ 
ที่เห็นเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชุมชนลุกข้ึนมาปกป้องเอกลักษณ์ความงามของท้องถิ่น 

 ประเด็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ การศึกษาเรือนค้าขายแถว ซึ่งเช่ือว่าเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
โดยใช้ภูมิปัญญาและเทคนิควิธีการก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุก่อสร้างในอดีต สะท้อนถึงการวางนโยบาย
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 ประเด็นการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมต่างๆ ปัญหาของพ้ืนที่ ความสามารถของบุคลากร 
ความเข้มข้นของกิจกรรมในพื้นที่ พื้นที่รองรับกิจกรรมของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางกําหนดพื้นที่
สาธารณะเพ่ือรองรับกิจกรรมชุมชนเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์  โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และภาคสนามแล้วนํามาวิเคราะห์และนํามาสรุปเป็นแนวทางต่อไป 
 ผลจากงานวิจัยและแนวความคิด จากการค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล              
ด้านสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรม พ้ืนที่ริมโขง อ.เชียงคาน เข้าสู่กระบวนการสังเคาระห์ข้อมูล และ
ผลท่ีได้จากการสังเคาระห์ข้อมูลน้ี  ผู้วิจัยสามารถค้นพบคําสําคัญ ซึ่งเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบ
ความคิดหลักของการออกแบบเชิงนามธรรม  คือ  ความทรงจํา โดยสามารถอธิบายความหมายได้
ดังน้ี 
 ความหมายโดยท่ัวไปของ   ความทรงจํา คือการที่จิตใจหรือสมองเก็บพฤติกรรมต่างๆที่
ได้พบเห็นมาแล้วเพ่ือช่วยในการปฏิบัติการอย่างอ่ืนต่อไป และแสดงให้รู้ว่าต้องมีการเรียนรู้มาก่อน สิ่ง
ที่เรียนรู้น้ันได้รับการรักษาหรือทรงไว้ ในการศึกษาพ้ืนที่ริมโขงทางด้านวัฒนธรรม  มรดกที่สืบทอด
ทางวัฒนธรรมซึ่งคงรักษาเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ให้เกิดขึ้น    
 จากการรับรู้เอกลักษณ์ของท้องถ่ินและวัฒนธรรมที่สามารถเช่ือมโยงกับปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในภูมิทัศน์น้ันทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และการย้อนคืนความทรงจํา ให้เกิดความชัดเจน
โดยการเช่ือมโยงเร่ืองราวสะท้อนควาทรงจํา ผ่านการจดจําความหมายองค์ประกอบต่างๆทาง
วัฒนธรรม ผ่านทางบรรยากาศ ภาพสะท้อนบริบทของพ้ืนที่ 
 การออกแบบโดยคํานึงถึงการจัดการฟ่ังช่ันการใช้งานใหม่ลงในพ้ืนที่ จําเป็นต้องอาศัย
การศึกษาฟ่ังช่ันการใช้สอยเดิมการใช้พ้ืนที่ของชุมชน ความเข้มข้นของกิจกรรมในส่วนต่างๆ ในที่พ้ืนที่
ชุมชน อ.เชียงคาน การใช้พ้ืนที่ชานบ้าน พ้ืนที่ชายโขง ระเบียงบ้าน เน่ืองจากลักษณะถนนขนาดเล็ก
การปฏิสัมพันธ์ในชุมชนจึงเป็นในแบบแหนียวแน่นสถานที่หน้าบ้านนอกจากการค้าขายจึงปรับเปลี่ยน
มาเป็นที่พักผ่อน ประกอบงานอดิเรกอีกทั้งรวมกลุ่มกับบ้านข้างเคียง และพื้นที่ชายโขงเป็นพ้ืนที่
สาธารณะรองรับกับกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน  
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 การออกแบบพ้ืนที่กิจกรรมในโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์ทางวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้น
ให้ชุมชนจัดการการถ่ายทอดรหัสทางวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบรูปธรรม และนามธรรม โดยการ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมลงไปในพ้ืนที่ จัดให้มีพ้ืนที่กิจกรรมของชุมชนในเชิงนามธรรมและ
รูปธรรม ในส่วนของนามธรรม พ้ืนที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเรียบง่าย สงบโดยคํานึงถึงวิถีชีวิตด้ังเดิม พ้ืนที่ว่างทางวัฒนธรรมจึงถูกวางตํ่าแหน่งให้
เหมาะสม เกิดความกลมกลืนทั้งในเชิงรูปธรรม และกิจกรรมนามธรรม 
 การออกแบบพ้ืนที่โครงการโดยการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมลงไปในพ้ืนที่ จัดให้มี
พ้ืนที่กิจกรรมของชุมชนในเชิงนามธรรมและรูปธรรม ในส่วนของนามธรรม พ้ืนที่ถูกออกแบบให้มี
ลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดความเรียบง่าย สงบโดยคํานึงถึงวิถีชีวิต
ด้ังเดิม พ้ืนที่ว่างทางวัฒนธรรมจึงถูกวางตํ่าแหน่งให้เหมาะสม เกิดความกลมกลืนทั้งในเชิงรูปธรรม 
และกิจกรรมนามธรรม 
 แนวทางการออกแบบภายใน ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเทศบัญญัติ
ข้อกําหนดในการใช้วัสดุถ่ายทอดความเป็นความเป็นเอกลักษ์ของพ้ืนที่ การออกแบบเพ่ือความ
สอดคล้องกลมกลืนกับบริบท เช่ือมโยงเน้ือหาความทรงจําทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม พ้ืนที่ตักบาตรเช้า พ้ืนที่กิจกรรมชุมชนเพ่ือและรองรับนักท่องเที่ยวได้มีความรู้ความเข้าใจ
คุณค่าทางวัฒนธรรม อีกท้ังส่งเสริมให้ชุมชนตะหนักถึงความสําคัญของภูมิปัญญา รองรับกิจกรรมของ
หน่วยงานราชการ ตลอดจนสามารถอนุรักษ์และพัฒนาได้อย่างมีคุณค่า 
 สรุป  

 การเปล่ียนแปลงบริบทของพื้นที่ทางวัฒนธรรมส่งผลการเปลี่ยนแปลงความทรงจําลงไป
ในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการสูญหายคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมไปทีละน้อย จนอาจสาปสูญไปในที่สุด ความ
เข้าใจแลเห็นคุณค่าควรอนุรักษ์ ความภาคภูมิใจ โดยการรักษาไว้โดยคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งสําคัญ ใน
การส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ในแนวทางอนุรักษ์และพัฒนา เพ่ือ
สามารถเก็บรักษาและถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
ได้อย่างย่ังยืน 
 การออกแบบพ้ืนที่กิจกรรม เพ่ือรักษาคุณค่าสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม สู่แนวคิดใน
การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม สังคม 
ประเพณี ทัศนีย์ภาพ คุณค่าทางวัฒนธรรม ถูกถ่ายทอดออกมาให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
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บทที่ 4 
 

การสังเคราะหข์้อมูลสาํคญัจากการสาํรวจพื้นที่กรณีศึกษา 
 

 จากการสํารวจเก็บข้อมูล เมืองเชียงคาน ในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสายตาของ
นักท่องเที่ยวเป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาได้ยาวนานกว่า 100 ปีไม่ว่า    จะเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เช่น เรือนค้าขายพ้ืนถิ่น หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น 
ประเพณีการเล่นผีตาโขน  ประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียว เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยว     โดยส่วนใหญ่
เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว เน่ืองจากเมืองเชียงคานมีความเงียบสงบ บรรยากาศดีรวมถึงอัธยาศัยและความ
เป็นมิตรของชาวเชียงคานที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แต่ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ที่ไม่มาก
จนเกินไป ได้อย่างลงตัวในแบบฉบับของเชียงคาน 

 ที่ว่างที่เกิดกิจกรรมของชุมชนเมืองส่วนมากอยู่บริเวณย่านการค้า โดยจะมีคนมาใช้พ้ืนที่
หน้าอาคารในการพักผ่อนในตอนบ่าย หรือทํากิจกรรมด้านการค้าขายช่ัวคราว เช่นหาบเร่ แผงลอย  
พ้ืนที่เปิดโล่งภายในชุมชนที่คนมาใช้คือบริเวณสถานที่ราชการและสวนสาธารณะด้านทิศตะวันออกของ
เมืองในการทํากิจกรรมสันทนาการ โดยมีทางสัญจรเลียบฝั่งแม่นํ้าโขงยาวตลอดแนวชุมชน ส่วน
การใช้พ้ืนที่ทํากิจกรรม ประเพณียังมีการใช้วิถีชีวิตควบคู่ไปกับศาสนา พ้ืนที่วัดจึงเป็นสถานที่สําคัญ
ของเมือง เชียงคานจึงเป็นเมืองเล็กๆที่ยังรักษาสภาพชุมชน ประเพณีและ วัฒนธรรม ไว้ได้เป็น
อย่างดี 
 ในการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอําเภอเชียงคานสู่พ้ืนที่การออกแบบศูนย์การเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้วิเคราะห์ข้อมูลสําคญัเก่ียวกับพ้ืนที่ริมโขงได้ดังน้ี 

 1.  ความสําคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ริมโขง 
 2.  สถาปัตยกรรมพ้ืนถื่นชุมชนริมโขงและการตกแต่ง 
 3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงคาน 

  4.  ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการเติบโตของเมืองเชียงคาน 
 5.  การต้ังรับความเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 6.  แนวทางการจัดการและพัฒนาเมืองในปัจจุบัน 
 7.  แผนงานปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพ่ือการอนุรักษ์ 
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ภาพที่ 19 แผนผังที่แสดงพ้ืนที่อาคารเก่า ริมโขง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 บรรยากาศโดยทั่วไปในย่านชุมชนริมโขง 
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1. ความสําคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ริมโขง 
        เพ่ือให้ได้ข้อสรุปด้านคุณค่าและความสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุมชนเชียงคานริมโขง ในขั้นตอนน้ีจึงเป็นข้ันตอนการดําเนินการที่ทางผู้วิจัยได้ทํา
การสรุปประเด็นความสําคัญและคุณค่าทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมในภาพรวมโดยใช้ข้อมูลจาก
การศึกษาข้อมูลในทุกด้านของพื้นที่ศึกษา และใช้ฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้ทําการสํารวจไว้ใน
เบ้ืองต้นในการสรุปประเด็น โดยสามารถสรุปออกมาดังน้ี 
             1.1 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (Historic Value)  
                  ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแสดงผ่านภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แสดงให้เห็นถึง จุดกําเนิดและพัฒนาการของเมืองเชียง
คานแห่งนี้ โดยยังปรากฏหลักฐานทางเอกสารที่ชัดเจนและคําบอกเล่าจากหลักฐานที่ยังมีชีวิต      
ที่พร้อมจะถ่ายทอดเร่ืองราวถึงสถานที่และเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์อันเป็นที่น่าภาคภูมิใจใน
ต้นกําเนิดที่มาของชาวชุมชนเชียงคาน นอกจากน้ียังสามารถเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าถึง
เร่ืองราวหรือสืบค้นข้อมูลสําหรับผู้ที่มีความสนใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 ภาพบรรยากาศเมืองเชียงคานในสมัยอดีต 
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ภาพที่ 22 ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2498 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23  ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ 2519 
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ภาพที่ 24 ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ 2550 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงประวัติศาสตร์ของวิถีชีวิตชุมชน 
 

          1.2  คุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Value)  
                  คุณค่าทางด้านสุนทรีย์เป็นคุณค่าทางด้านความงามที่เห็นด้วยสายตาในรูปแบบของ รูปทรง 
(Form) สัดส่วน (Scale) สี (Color) พ้ืนผิว (Texture) และวัสดุ (Material) นอกจากน้ีแล้วยังรวมไปถึงการ
สัมผัสและการรับรู้ในประเภทอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นนามธรรม (Intangible) อีกด้วย คุณค่าทางด้านสุนทรีย์



 43

ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่กรณีศึกษานั้นแสดงออกมาในรูปแบบของ “ภูมิทัศน์เมือง” (Urban 
Landscape) แต่ก็ไม่แสดงออกมาในรูปแบบของภูมิทัศน์เมืองที่เต็มรูปแบบ แต่เป็นภูมิทัศน์เมือง
ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์แบบ “กึ่งเมืองกึ่งชนบท” (Semi-Urbanism)   

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
ภาพที่ 26 ภาพจําลองแสดงปิดล้อมโดยมีอาคาร2ข้าง 

 
                  รูปทรงของพื้นที่ (Land Form) เกิดจากการปรับพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางวัฒนธรรม เน่ืองจากภูมิประเทศของพ้ืนที่ต้ังเป็นพ้ืนที่ โดยที่ลาดตํ่าลงมาติดริมนํ้าเป็นอาคาร
บ้านเรือนเน่ืองจากเป็นย่านการค้าที่ต้องติดต่อกับค้าขายในอดีต นอกจากน้ีแล้วลักษณะของกลุ่ม
อาคารบ้านเรือนยังเป็นในลักษณะของแนวยาวไปตามลํานํ้าและถนนสุขาภิบาล (Linear Village)   
อันเน่ืองมาจากวิถีชีวิตในสมัยก่อนที่ต้องอยู่ใกล้กับแหล่งนํ้าเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสัญจรและ
การอุปโภคบริโภคซึ่งยังมีส่วนช่วยในการระบายอากาศภายในพ้ืนที่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งจะเห็น ได้ว่าการ
จัดวางตําแหน่งของอาคารหรือสถานที่ต่างๆน้ันล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปที่สมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองของความเช่ือ หรอืกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 27 ภาพจําลอง 
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                สัดส่วน (Scale) ลักษณะของอาคารบ้านเรือนและระยะห่างของตัวอาคารที่เป็นเส้นทาง
สัญจรนั้นชุมชนเชียงคานยังคงรักษาขนาดในรูปแบบด้ังเดิมเอาไว้ได้ โดยมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับ
ขนาดสัดส่วนการใช้งานของมนุษย์ (Human Scale) ทําให้มีความรู้สึกถึงความเป็นกันเองหรือไม่
เกิดความรู้สึกถูกข่มเมื่อเข้าสู่บริเวณภายในชุมชน ถนนที่ค่อนข้างจะคับแคบเนื่องจากในอดีตนั้นไม่
ค่อยมีรถยนต์ว่ิงสัญจร ในปัจจุบันถึงแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกมากนักสําหรับการสัญจรของรถยนต์ แต่ก็
ถือได้ว่ามีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยชะลอความเร็วของรถที่วิ ่งในชุมชนที่ต้องคอยระวังสิ ่ง     
กีดขวาง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อผู้ที่เดินเท้า สัดส่วนดังกล่าวสร้างให้เกิดการจดจําบริบทและ
สภาพแวดล้อมได้โดยง่าย  
   
 
 
 
  
 

 
ภาพที่ 28 ภาพจําลอง 
 สี(Color) ในภูมิทัศน์ของชุมชนเชียงคานน้ันสามารถแบ่งรูปแบบของการใช้สีออกได้
สามลักษณะคือ กลุ่มศาสนสถาน กลุ่มอาคารตึกปูนและอาคารไม้ โดยกลุ่มศาสนสถานนั้นมีการใช้สีที่
ฉูดฉาดและใช้สีที่หลากหลาย เช่นสีของเจดีย์ หรือการประดับประดากระเบื้องเคลือบตามวัดต่าง ๆ      
ในส่วนของอาคารตึกปูนน้ันเน่ืองจากสภาพอาคารที่เก่าผิวปูนสึกร่อนและถูกเกาะด้วยคราบต่าง ๆซึ่งก็
บ่งบอกถึงระยะเวลาของตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ซึ่งสีของอาคารจะไม่ชัดเจนแต่สีเดิมส่วนมากก็จะเป็น
สีขาวหรือสีครีม เป็นต้น ส่วนอาคารไม้น้ันส่วนมากเป็นสีธรรมชาติหรือไม่ก็จะเป็นสีย้อมไม้หรือสีนํ้าตาล
เข้มที่บงบอกถึงลักษณะวัสดุและมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 พื้นผิว (Texture) และวัสดุ (Material) เมื ่อมองโดยภาพรวมแล้วพื้นผิวของ
อาคารส่วนมากจะเป็นลักษณะอาคารไม้ผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็น
ลักษณะของการเลือกใช้วัสดุเน้ือแท้สีแท้ที่เป็นธรรมชาติของวัสดุเองโดยเฉพาะอาคารไม้ที่ยังรักษา
คุณลักษณะของลวดลายไม้ สีและวัสดุเดิมมาจนถึงในยุคปัจจุบัน วัสดุก่อสร้างที่ใช้สร้างอาคาร
ส่วนใหญ่เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น 
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงวัสดุพ้ืนผิว 

 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงส่วนประกอบของอาคารที่แสดงเอกลักษณ ์
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  นอกจากน้ีแล้วยังมีความงามในด้านธรรมชาติของแม่นํ้าโขง นอกจากน้ีด้วยที่ต้ังของชุมชนน้ัน
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ริมนํ้า จึงทําให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่มีลมผ่านเข้าออกภายในชุมชนได้
เป็นอย่างดีคุณภาพอากาศจึงอยู่ในระดับที่ดีเช่นเดียวกัน พื้นที่ว่างสาธารณะภายในชุมชนและ
ตรงบริเวณทางเท้าสัญจรเก่าทําให้เกิดช่องว่างของอาคารทําให้มีจุดที่สามารถมองเห็นเช่ือมโยงไปยัง
แม่นํ้าได้เป็นระยะตลอดแนวถนน นอกจากนี้ยังสามารถมองทัศนียภาพได้ในแบบมุมกว้างซึ่ง
สามารถช่วยในการทําให้เกิดความรู้สึกปรอดโปร่งและผ่อนคลายได้  
 

 
 

 
 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงอาคาร ชุมชนริมโขง 
          1.3 คุณค่าด้านเอกลักษณ์เฉพาะท้องที่ (Rarity and Uniqueness Value) เนื่องจาก
ชุมชนเชียงคานเป็นย่านที่มีลักษณะแตกต่างจากชุมชนอ่ืนค่อนข้างชัดเจนประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนใน
แบบเก่าและมีการผสมผสานทางรูปแบบสถาปัตยกรรมในสามเช้ือชาติโดยอาคารที่สร้างติดต่อกันไป
ตลอดแนวถนนสามารถเป็นที่จดจําได้ง่ายนอกจากนี้ รวมไปถึงกิจกรรมทางการค้าโดยเฉพาะ
อาหารพ้ืนถิ่น ผลิตภัณฑ์ผ้านวมที่ยังคงมีขายในชุมชน  
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงวิถีชีวิต 
 

           1.4 คุณค่าด้านสังคม (Social Value)  
    ในลักษณะที่มีความหลากหลายทางความเชื่อแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
และแม้จะเป็นย่านชุมชนเมืองแต่ลักษณะทางสังคมของคนในชุมชน ยังคงมีในลักษณะแบบเครือ
ญาติที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างหรือสังคมท่ีเพ่ือนบ้านให้คอยพ่ึงพาอาศัยกัน รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่ยังคงสืบสานต่อกันมา  คุณค่าต่อการเรียนรู้เช่นวัฒนธรรม
ในการตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีผีขนนํ้าไหลเรือไฟที่มีมายาวนาน อีกทั้งผ้าห่มนวมที่มีคุณค่าต่อ
เศรษฐกิจชุมชนซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าในแง่ต่าง ๆ ของชุมชนเจ้าของพื้นที่แล้ว ยังมีคุณค่าในแง่ 
การศึกษาและการสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวเมืองเชียงคานเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 33 ภาพแสดงวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับศาสนากับการตักบาตรข้าวเหนียว 
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ภาพที่ 34  ภาพแสดงประเพณีผีขนนํ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35  ภาพแสดงประเพณีผีไหลเรือไฟ 
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4.2 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนริมโขงและการตกแต่ง 
         รายละเอียดประดับตกแต่งในจุดเล็กๆนั้นอาจไม่ส่งผลโดยตรงกับประโยชน์ใช้สอย
และการใช้งานของผู้อยู่อาศัย แต่องค์ประกอบเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในรายละเอียด 
ของความงาม และเป็นการแสดงออกของฝีมือเชิงช่างท้องถิ่นที่  ช่วยเพ่ิมสุนทรียศาสตร์กับการอยู่อาศัยใน
เรือนแถวค้าขายชุมชนเชียงคานให้มีมากขึ้นอีกด้วย สําหรับจุดต่างๆท่ีบรรดาช่างทั้งหลายบรรจง
สร้างสรรค์ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นจุดและตําแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย เป็นหน้าเป็นตาให้กับเรือน อีกทั้งยัง
เป็นจุดที่มีความใกล้ชิดกับการใช้งานของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งการออกแบบรายละเอียด 
และการตกแต่งได้ดังน้ี 
 ผนัง  การตกแต่งรายละเอียดในส่วนของผนังไม้ จะเป็นผลมาจากการวางแนวของ
ไม้โดยจุดประสงค์ของประโยชน์ใช้สอยในการป้องกันการรั่วซึมจากภายนอกเป็นหลัก แต่ก็ยังมีการ
ออกแบบให้มีลักษณะรายละเอียดของผนังที่แตกต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของช่างผู้ก่อสร้าง
เรือนแถวค้าขาย และสถาปัตยกรรมในย่านการค้าเก่าอําเภอเชียงคานนี้ โดยในปัจจุบันวัสดุสมัยใหม่
ถูกนํามาใช้กับผนังเรือนมากข้ึน รายละเอียดของผนังจะเป็นไปในแนวทางใกล้เคียงกัน เน่ืองจากเป็น
วัสดุที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมท่ีกระจายตัวทั้งระบบเทคโนโลยีการก่อสร้างทั่วประเทศ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 36  แสดงตัวอย่างผนังแบบต่างๆ 
 

 เสา หมายรวมถึง เสา เริ่มต้นต้ังแต่ฐานเสา ตัวเสา ตลอดไปจน หัวเสา และการเช่ือมต่อที่
เกี่ยวเนื่องต่างๆ ซึ่งลักษณะการประดับตกแต่งในส่วนน้ีมักจะเป็นการใช้ความสามารถของช่างไม้ที่จะ
แกะสลักเสาในส่วนต่างๆให้มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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ภาพที่ 37  แสดงตัวอย่างเสาแบบต่างๆ 

 
 บันได รายละเอียดของบันไดที่มีการออกแบบตกแต่งรายละเอียด ได้แก่ หัวเสาบันได 
ราวจับ ราวบันได ตลอดจนการยึดจุดเช่ือมต่อของบันได ซึ่งบันไดเป็นทางสัญจรเช่ือมระหว่างช้ันล่างสู่ช้ัน
บน ถูกใช้งานเป็นประจํา ทําให้ผู้พักอาศัยต้องสัมผัสอยู่เสมอ รายละเอียดต่าง ๆ จึงออกแบบและก่อสร้าง
เพ่ือการใช้งานท่ีสะดวกย่ิงข้ึน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 38  แสดงตัวอย่างบันไดแบบต่างๆ 
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 ระเบียง ระเบียงเป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อจากการออกจากภายในสู่ภายนอก โดยรายละเอียดที่ทํา
การตกแต่ง ส่วนใหญ่เน้นไปท่ีรูปแบบของราวกันตก นอกจากน้ีก็จะมีให้เห็นบ้างในส่วนของหัวเสารับ
ราวกันตก และเสารับหลังคาระเบียง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 39  แสดงตัวอย่างรายละเอียดระเบียงแบบต่างๆ 
 

 ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศ รูปแบบของช่องเปิดเป็นองค์ประกอบหน่ึง ที่
ส่งผลต่อหน้าตาอาคารและการไหลเวียนของอากาศภายใน ประตู หน้าต่างและช่องระบายอากาศถูก
ออกแบบในรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละจุดสืบเนื่องมาเหตุผลของประโยชน์ใช้สอย แต่จะมี
รายละเอียดเล็กๆที่ ช่วยให้เรือนแถวค้าขายน้ันมีองค์ประกอบที่มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 40  แสดงตัวอย่างลักษณะประตูแบบต่างๆ 
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ภาพที่ 41  แสดงตัวอย่างลักษณะหน้าต่างและช่องระบายอากาศ 
 
 คิ้ว บัว ทําหน้าที่จบรายละเอียดของวัสดุที่ต่างกันให้มีความสวยงามเรียบร้อย  
โดยลักษณะที่พบส่วนใหญ่จะพบในเรือนคร่ึงปูนคร่ึงไม้  และเรือนไม้ที่มีแนวทางการวางแผ่นไม้ต่างกัน
หลายแบบ จึงจําเป็นต้องจบงานด้วยค้ิว บัว ไม้ 
 หลังคา และ กันสาด หลังคาและกันสาด เป็นส่วนที่ทําหน้าที่ป้องกันแดดและฝนให้กับ
พ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอยเบ้ืองล่างหลังคาน้ันๆ โดยองค์ประกอบที่สามารถประดับตกแต่งหลังคาและกัน
สาดที่พบเห็นได้ คือ เชิงชาย ฝ้าใต้ท้องหลังคา และส่วนของค้ํายันรับกันสาดและหลังคา  
 จากการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษา จะเห็นได้ว่า ชุมชนเชียงคานมีเรื่องราวความเป็นมา 
อันยาวนาน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้รับการผสมผสาน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี รวมถึงระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อความเป็นไปของชุมชน  โดยร่องรอยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มี
ให้เห็น สามารถแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตของเมืองเชียงคานได้เป็นอย่างดี 
 
3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลีย่นแปลงของเมืองเชียงคาน 
  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับเมืองเชียงคานตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ล้วนแต่มีการค้าขาย
และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนเข้ามาเก่ียวข้องอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกันของระบบ
การค้าขายที่ส่งผลโดยตรงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน เมื่อการทํามาค้าขายในชุมชนเป็นไปด้วยดี 
คนในชุมชนมีกําลังซื้อและออกมาทําการจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจชุมชนเฟ่ืองฟู ความเป็นอยู่ของคนก็
ดีตามไปด้วยและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความรุ่งเรือง ความมั่งคั่งของระบบการค้าขายนั้น คือ 
สถาปัตยกรรม การสร้าง ขยับขยาย เรือนพักอาศัย ร้านค้าต่างๆ เป็นผลจากการเจริญเติบโต
ของสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี  
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    3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ ภายในชุมชนเชียงคานมีดังน้ี คือ     
    การเมือง การปกครอง มีบทบาทกับแนวทางการพัฒนาของชุมชนโดยตรง
เนื่องจากนโยบายด้านการปกครอง แต่การแบ่งแยกทางการเมืองท้องถิ่นนี้เองก็ทําให้การพัฒนา
ของชุมชน ทําได้ไม่เต็มที่เท่าใดนัก เน่ืองจากขาดเอกภาพและความเช่ือมั่นจากประชาชน 
  เศรษฐกิจชุมชนและการค้าขาย ส่งผลโดยตรงอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นเพราะเศรษฐกิจการค้ามี
ความสัมพันธ์กับทั้งความเป็นอยู่ของคนและความเจริญเติบโตของชุมชน การลงทุนร้านค้าจําหน่าย
ของที่ละลึกเข้ามาแทนที่รูปแบบการค้าขายด้ังเดิม 
  การท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชุมชนในช่วงหลัง แต่เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
  ประเพณีและวัฒนธรรม การให้ความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีลดลงไม่เคร่งครัด
อย่างสมัยก่อน ทําให้ พิธีกรรมเชิงวัฒนธรรมที่มีในชุมชน ไม่เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ ซึ่งคนรุ่นใหม่จะ
เน้นไปมี่ความสนุกสนานบันเทิงมากกว่าการประกอบพิธีกรรมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา  อีกทั้งยังมีการเข้า
มาของวัฒนธรรมที่หลากหลายของการเข้ามาของการท่องเท่ียวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน 
  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เมื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันน้ันเปลี่ยนไป ลักษณะความเป็นอยู่ก็สะท้อน
ออกมาให้เห็นตามองค์ประกอบต่างๆของชุมชน ทั้งถนนหนทาง วัด ตลาด ที่เรือนแถวค้าขาย 
ตลอดจนอยู่อาศัย ทําให้ภาพรวม ของชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
  ค่านิยม ค่านิยมของคนในชุมชนเริ่มหันเหเข้าสู่วัฒนธรรมเมือง สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ
การใช้ชีวิต พฤติกรรม สถาปัตยกรรม ที่เปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างค่านิยมที่มีในสังคมเมือง  
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต
ของคนและการพัฒนาในชุมชน ยกตัวอย่าง เช่น สมัยก่อนคนในชุมชนยังไม่มีรถยนต์ใช้มากนัก   
ทําให้เรือนแถวค้าขายยังไม่ได้จัดสรรพ้ืนที่สําหรับจอดรถ แต่ในปัจจุบัน มีใช้รถยนต์กันเกือบทุก
ครัวเรือนทําให้การจัดการเรื่องพื้นที่จอดรถ เริ่มสร้างปัญหาต่อชุมชน ทั้งในสภาวะปกติไม่มีการ
ท่องเที่ยวและฤดูการท่องเที่ยว  เป็นต้น  
  การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่มีทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ 
โทรศัพท์ ตลอดจนอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการรับรู้ของคนในชุมชนที่ได้มีมุมมองต่อการพัฒนาตัวเอง 
และชุมชน นอกจากนี้สื่อยังเป็นตัวช่วยกระจายสารต่างๆจากการท่องเที่ยวจนสร้างกระแสขึ้นมา 
ทําให้เชียงคานเป็นที่โด่งดังอย่างในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้อีกทางหน่ึง    
  ปัจจุบัน ปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในความเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นของ
ชุมชนเชียงคานน้ัน คือ “การท่องเท่ียว” ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การสนับสนุน
ส่งเสริมในหลายส่วนทําให้เมืองเชียงคานเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง เศรษฐกิจการค้าในพ้ืนที่เร่ิมคกึคักขึ้น
อีกครั้งหลังจากที่ซบเซามานาน  ผลประโยชน์จํานวนมากทําให้ชุมชนเชียงคานเป็นชุมชน 
ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนหลายฝ่ายกังวลใจถึงการพัฒนาในระยะยาว  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4 ผลกระทบจากการท่องเทีย่วและการเติบโตของเมืองเชียงคาน 
 การเปิดรับการท่องเที่ยวสู่เมืองเชียงคาน จากเมืองที่เคยหลับถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาอีก

ครั้ง จากการเข้ามาของคนกลุ่มหนึ่งที่ไขว่คว้าหาความสงบเงียบและบอกต่อกันถึงความน่าอยู่ของ
ชุมชนเล็ก ๆ แห่งน้ี จนเชียงคานเร่ิมเป็นที่รู้จักในนักท่องเที่ยวเป็นวงกว้างขึ้น โดยมีเครือข่ายของโลก
ไร้พรมแดนเป็นตัวช่วยให้ เชียงคาน มีชื่อเสียงมากขึ้น ความเคลื่อนไหวที่ติดพ่วงมากับกระแสการ
ท่องเที่ยวก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆในเดือนตุลาคม พศ. 2551 การตื่นตัวเพื่อตอบรับการมาของ
การท่องเที่ยวของคนในท้องที่ ในระยะแรกน้ียังเป็นการเฝ้าดู สังเกตการณ์ ความเป็นไปตลอดจนผลท่ี
ผู้ที่เข้ามาทํากิจการก่อนได้รับ ยังไม่มีคนในท้องถ่ินรับรู้และตีความหมายเชิงคุณค่าของการมาเยือน
ของนักท่องเที่ยวว่าคนเหล่าน้ันแสวงหาอะไรจากบริบทชุมชนแห่งน้ี การขยับขยายของชาวบ้านจึงยัง
ไม่เกิดขึ้นในช่วงน้ีมากนัก     

 กระแสการของการท่องเที่ยวยังคงมีต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ.2552 นักท่องเที่ยวจํานวนมากมุ่งหน้ามาพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวไปพร้อมกับการต้อนรับปีใหม่กับ
บรรยากาศแสนสบายริมแม่นํ้าโขงท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ คนจํานวนมากจึงมารวมตัวกันที่
เมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดข้ึนกับชุมชนเล็กๆแห่งน้ีมาก่อน ปัญหาหลายอย่างจึง
เกิดขึ้น ทั้งเรื่องที่พัก และอาหาร ไม่เพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยว ที่จอดรถสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ได้
ตระเตรียมไว้ ถนนเส้นล่างเต็มไปด้วยรถนักท่องเที่ยว ทําให้การสัญจรไปมาติดขัดและรถก็บดบังเรือน
ร้านค้าเก่าแก่ที่เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวในเมืองเชียงคาน   

 เทศบาลตําบลเชียงคานได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วงปีใหม่ พ.ศ.2552 ในเรื่องต่าง ๆ
ดังน้ี  
         ปัญหาเรื่องที่พักไม่เพียงพอ ทางเทศบาลได้เปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์
พักในสวนสาธารณะ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรต์ิบริเวณริมแม่นํ้าโขงหน้าโรงเรียนปทุมมาและ
โรงเรียนเชียงคานพิทยาคม 
         ปัญหาเร่ืองอาหารไม่เพียงพอ   
         ปัญหาที่จอดรถ เน่ืองจากไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน จึงไม่สามารถจัดการ          
เร่ืองที่จอดรถของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบนัก  

 แม้จะตะกุกตะกักในหลากหลายเรื่องในช่วงต้อนรับปี พ.ศ.2552 แต่ความประทับใจ
ในชุมชนแห่งน้ียังคงส่งต่อออกไปในวงที่กว้างขึ้นและรวดเร็วขึ้น เรื่องเล่ามากมาย รูปถ่ายนับพัน ถูก
แบ่งปันกันในสังคมออนไลน์ หากแต่ในบางมุมมองที่นักท่องเที ่ยวมักจะนําเมืองเชียงคานนี้ไป
เปรียบเทียบกับสถานที ่พักผ่อนอื่น ๆ  ที ่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น อ .ปาย จ .แม่ฮ่องสอน   
เมืองหลวงพระบาง และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายตามแต่ละมุมมองของผู้มาเยือน แต่ที่พูดถึงมาก
ที่สุดคือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีจุดร่วมหลายๆอย่าง รวมท้ังภาพลักษณ์การเปลี่ยนไปของการ
เข้ามาของการท่องเท่ียว ที่เมืองปาย สะท้อนให้เห็นถึงภาพอนาคตของเชียงคาน ในความคิดของ
หลาย ๆ คน 

 การมาของร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 นับเป็นสัญญาณบ่งบอกถึง
ความเปลี่ยนแปลงของฐานคิดหลักของคนเชียงคาน โดยการเปิดร้านสะดวกซื้อน้ีมีคนในชุมชนเองเป็น
ผู้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ในหลายๆคร้ังที่เร่ืองราวการจะมีร้านสะดวกซื้อในพ้ืนที่เมืองเชียงคานเป็นที่
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ถกเถียงกันของคนในท้องถิ่นเอง ช่วงแรกไม่สามารถเปิดได้เพราะทางบริษัทยังไม่เห็นถึงความคุ้ม
ทุนในการลงทุนในพ้ืนที่น้ีโครงการนี้จึงยังไม่เกิดขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่าต้ังแต่ต้นปี พ.ศ.2552 จนถึงต้นปี 
พ.ศ.2553น้ัน การท่องเที่ยวในเมืองเชียงคานโด่งดังมาก เมื่อเห็นว่าการลงทุนคร้ังน้ีคุ้มค่า จึงอนุมัติให้
มีการต้ังร้านสะดวกซื้อขึ้นมาในเมืองเชียงคาน  หลายคนในชุมชนจึงเร่ิมถามถึงผลกระทบของการมา
ของร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. นี้ว่าจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนเชียงคานและการท่องเที่ยว
อย่างไร ด่ังเช่น กระทู้ของเว็บไซท์ Chaingkhan.com ที่คอยติดตามความเป็นไปของเมืองอย่างใกล้ชิด 

 และแล้ว สิ่งที่หลายๆคนคิดไว้ ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเชียงคานในยามท่ีเชียงคานกําลังผลิดอก
เบ่งบาน ชูช่อสู่โลกกว้างมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเยือนเชียงคาน (จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า..
เชียงคานแตก) สิ่งที่ตามมา คือ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหารร้านขายของ 
ที่ระลึก สิ่งต่างๆเหล่าน้ี เร่ิมทําให้ "วิถีเชียงคาน"เปลี่ยนไปบ้างแล้ว  
 และสิ่งที่จะทําให้วิถีเชียงคาน.. เปลี่ยนไปอีกหรือไม่น้ันข่าวการจะมีร้านสะดวกซ้ือ 24  ชม. 
เปิดในเชียงคาน หลังจากที่มีการสํารวจไปหลายรอบและพับเสื่อเก็บไปหลายรอบเช่นกัน 
ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนหลายๆคนถอนหายใจอย่างโล่งอก แต่ล่าสุด.. มีการกําหนดที่ตั้ง
ร้านดังกล่าวแล้วที่ริมถนนเส้นบน ที่ร้านสูงใหญ่โต ใกล้สี่แยกไฟแดงซอย 9 ข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็น
ข่าวดี หรือข่าวร้ายของคนเชียงคานกันแน่ 
 เชียงคานที่เคยหลับเมื่อถึงเวลาคํ่า เมื่อถึงเวลานอนจะได้หลับได้นอนไหม เมื่อมีร้านที่
สะดวกซื้อ สะดวกขาย เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง วิถีเชียงคาน..จะเปลี่ยนไปไหม ใครก็ได้..ช่วยบอกที 
  น่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของความคิดเห็นทีส่ะทอ้นออกมาจากของคนบางกลุม่ทีค่อยติดตาม
การเปลี่ยนแปลงต่างๆของเมืองและสะท้อนมุมมองของคนท้องถิ่นสู่ผู้คนในโลก INTERNET 

   4.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบสถาปัตยกรรม  
     เรือนแถวค้าขายได้พัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรื่อยมาตามลักษณะของ

เทคโนโลยีการก่อสร้างในแต่ละยุคสมัย วัสดุที่ใช้ก็เปลี่ยนไปตามปัจจัยทางการก่อสร้าง ปัจจุบันเรือน
แถวค้าขายปรับเปลี่ยนเป็น ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ในขนาดต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
สร้างขึ้นมาโดยนายทุนที่คาดการณ์ถึงทําเลต่าง ๆ ว่าน่าลงทุน และได้ก่อสร้างอาคารเปล่าเหล่าน้ีขึ้นมา
ขายให้คนมาทํากิจการต่างๆแทน ต่างจากเรือนค้าขายในอดีตที่ตัวแปรในการก่อสร้างเกิดข้ึนจากการ
ขยายตัวของระบบการค้าขายภายในท้องถิ่น   
         ย่านค้าขายเก่าชุมชนเชียงคานเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรม
โดยสามารถแบ่งตามปัจจัยของที่มาในการเปลี่ยนแปลงได้ 2 ส่วนหลักๆ  คือ 
   4.1.1 การเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยด้านการอยู่อาศัย  เกิดจากสภาพความชํารุด 
ทรุดโทรมของเรือนแถว จึงจําเป็นต้องมีการซ่อมแซม ตามอายุการใช้งานของวัสดุ นอกจากน้ียังมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ต่างจากเดิม มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน 
ทรัพย์สินมีมากขึ้น ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการปรับปรุงต่อเติม
บ้านเรือน ในกรณีเจ้าของบ้านมีทุนทรัพย์และต้องการสร้างบ้านใหม่มักจะรื้อเรือนเก่าที่ทรุดโทรมแล้ว
สร้างบ้านในแบบใหม่ทดแทน ทําให้ลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นเปลี่ยนรูปแบบไป   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 56

   4.1.2 การเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากปัจจัยด้านการท่องเที่ยว เกิดจากการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าเรือน เพื่อสร้างเป็นพื้นที่แสดงออกทางความคิด 
และความเป็นตัวตนของเจ้าของกิจการ ท่ามกลางบริบทของชุมชนเมืองเก่าเชียงคาน การปรับเปลี่ยน
ลักษณะอาคารเดิมนั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ที่มองว่าจะทํา
ไปในแนวทางไหน โดยส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในเรือนให้เข้ากับกิจกรรมของ
ประเภทกิจการน้ัน ๆ  

    การ เปลี ่ยนแปลงของ เร ือนพักอาศัยภายในชุมชน  มีให้พบเห็นกันอ ยู่
ตลอดเวลา ซึ่งจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ จะพบเห็นความเปล่ียนแปลงไปของชุมชน
ดังน้ี 
   มีการร้ือถอนอาคารเก่า เพ่ือก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ในประโยชน์ใช้สอยเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว  
   มีการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเก่าเพ่ือใช้งานในประโยชน์ใช้สอยเดิม 
   มีการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเก่าเพ่ือใช้งานในประโยชน์ใช้สอยใหม่ 
   มีการพัฒนาพื้นที ่สาธารณะในพื้นที ่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์บริเวณริม
แม่นํ้าโขง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในการ แข่งขันเรือยาวประเพณี ประจําปี ในช่วงงานออกพรรษา
ของทุกปี   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 42  ภาพแสดงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 43   ภาพแสดงอาคารที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
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5 นโยบายความเปลี่ยนแปลงของคนในชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เมื่อคนในท้องถิ่นเองเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งใหม่

สําหรับคนเชียงคานมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว (ระยะเวลาสํารวจพ้ืนที่ พ.ย.2551- ม.ค.2553) ระบบ    
การจัดการกันเองภายในชุมชนก็เริ่มต้นขึ้น การพิจารณาคนที่จะมาประกอบการในพ้ืนที่ น่ีเริ่มมี
กระบวนการท่ียากขึ้น การให้ผู้ประกอบการท่ีทํากิจการอยู่ย้ายออกและดึงลูกหลานที่ทํางาน  อยู่
ต่างจังหวัดกลับมาทํากิจการภายในพื้นที่มีมากขึ้น ผลของการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างอาชีพ 
สร้างงาน เปลี่ยนทัศนคติของคนในท้องถิ่นเริ่มหันกลับมาเห็นคุณค่าของชุมชน ว่าชุมชน  ของเขาเองมี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 

 การตื่นตัวที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนของตัวเองในด้านต่างๆได้ถูกเปิดช่องทาง
สําหรับการเข้ามามีส่วนร่วมได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งจะการทํากิจกรรมต่างๆตามวิถีความเป็นไป
ของเมือง ระบบประเพณีต่างๆท่ีเคยขาดการดูแลและรับช่วงต่อถูกนํากลับมาปัดฝุ่นและปฏิบัติกันใหม่อีก
ครั้ง ทั้งในวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่วัฒธรรมอันดีงามและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   
นอกจากนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ริเริ่มและจัดตั้งเว็บไซท์ www.chaingkhan.com ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงคาน พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและสะท้อน
ความคิดเห็นของคนเชียงคานเองตลอดจนคนภายนอกที่มาเย่ียมเยียนสื่อสานในโลกของอินเตอร์เน็ต  

 นอกจากการปรับตัวของคนในชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเอง ผู้มีหน้าที่โดยตรง
อย่างเทศบาลตําบลเชียงคานก็มีโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาเมืองเชียงคานต้อนรับกับการท่องเท่ียว
และการพัฒนาในด้านต่างๆของประเทศ  โครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของชุมชนและ
สถาปัตยกรรมโดยตรง คือโครงการบ้านมั่นคงเมืองเชียงคาน ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงานคือ 
เทศบาลตําบลเชียงคาน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรมหาชน (พอช . )  และ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 โครงการบ้านมั่นคงของเชียงคานนี้ เป็นโครงการที่มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ต่างจากโครงการบ้านมั่นคงในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นการใช้เงินในการจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ แต่สําหรับ
โครงการบ้านมั่นคงของเทศบาลตําบลเชียงคานน้ีจะเป็นการศึกษาชุมชนตําบลเชียงคานท่ีมีเรือนแถว
พักอาศัยและเรือนค้าขาย(บ้านไม้เก่า)อายุเก่าแก่ยาวตลอดแนวแม่นํ้าโขง อีกทั้งยังทําการศึกษา
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองเชียงคานรวมถึงสภาพแวดล้อมของเมืองเพ่ือนํามาจัดทํา          
แนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารในระดับเมืองและแผนการนําไปปฏิบัติของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการเอางบประมาณมาให้คนในชุมชนไปซ่อมแซมบ้านไม้เก่าของตัวเองโดยมี
การศึกษาของนักวิชาการควบคู่ไปด้วยเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาเมืองเชียงคานอย่างเป็น
ระบบ นอกจากจะมุ่งเน้นไปที่ตัวสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีโครงการรองรับการพัฒนาในระดับเมือง 
ได้แก่โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า และปรับภูมิทัศน์เทศบาลตําบลเชียงคานเป็นโครงการที่
ดําเนินการไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย 

 นอกจากการเตรียมตัวต้ังรับของหน่วยงานของรัฐส่วนราชการแล้ว คนในชุมชนก็เร่ิมมี
การปรับตัวด้วยเช่นเดียวกัน โดยแต่ละบ้านที่ติดถนนชายโขงที่เป็นถนนเส้นหลักในการท่องเที่ยวก็
เริ่มเปิดหน้าบ้าน และนําสินค้าต่างๆออกมาขาย มีทั้ง ร้านค้าแบบช่ัวคราว และร้านค้าที่เปิดขึ้นมาใหม่
ถาวร โดยสินค้าที่นํามาขายแก่นักท่องเท่ียว อาทิเช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม ของที่ระลึก เสื้อผ้า ของชําร่วย 
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ตามแต่จะสรรหาสินค้ามาขาย จากการสอบถามและสังเกตการณ์ ร้านค้าทีเปิดขึ้นมาเพ่ิมส่วนใหญ่   
จะเปิดเฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของคนในชุมชนในการหารายได้เสริม
จากการท่องเที่ยว  

 การส่งเสริมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลเชียงคานอีกรูปแบบหนึ่งนั้น 
คือ การสนับสนุนให้บ้านเรือนต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาพักอาศัยในรูปแบบโฮมสเตย์ เพ่ือแก้ปัญหา
เรื่องที่พักไม่เพียงพอ ที่เคยมีประสบการณ์ในปลายปี พ.ศ. 2551 สําหรับปีน้ี ปัญหาน้ีจึงไม่เกิดข้ึนอีก  
เน่ืองจากความใหม่ของการเริ่มต้นเปิดบ้านให้เข้าพักเป็นโฮมสเตย์ จึงมีข้อบกพร่องและติดขัดอยู่บ้าง 
ด้วยความล้นหลามของผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงมีคนส่วนหนึ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวช่วงน้ีให้เห็นเป็นส่วนน้อย  โดยเหตุการณ์หลายอย่างเกิดจากความเข้าใจไม่
ตรงกันระหว่างผู้ต้อนรับกับผู้ที่มาเยือน จึงทําให้มุมมองในการท่องเท่ียวเชียงคานของคนบางกลุ่มซึ่งเป็น
คนส่วนน้อยไม่ค่อยดีนัก ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากการท่องเท่ียวคนในชุมชนเอง ได้นํามา
ปรึกษาหารือและกําหนดกรอบต่างๆข้ึนมาเพ่ือแก้ไขในครั้งต่อไป 

  แต่ในภาพรวมของการเปิดชุมชนต้อนรับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยความเรียบง่าย เป็นกันเอง และไมตรีที่ดีของคนในชุมชนที่ร่วมมือ
ช่วยกันต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เชียงคานจึงเป็นชุมชนหน่ึงที่น่าอยู่และหลายคนอยาก ที่
จะกลับมาอีกครั้ง     

 
6 แนวทางการจัดการและพัฒนาเมืองในปัจจุบัน 
 ในปัจจุ บันเมืองเชียงคานได้ก้ าวเข้ าไปสู่ กระแสของการพัฒนาการท่องเที่ ยว               
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแต่คนในชุมชนน้ันยังแก้ไขปัญหาของชุมชนเองแบบต่างคนต่างทํา  หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและรับผิดชอบกับงานด้านน้ีโดยตรงยังไม่สามารถสร้างความเช่ือมั่นกับคน   ในชุมชนได้ดี
เท่าที่ควร ระบบการจัดการกันเองในชุมชนท่ีเกิดข้ึนตอนน้ียังแยกเป็นหน่วยย่อยตามแต่ละ
ความสัมพันธ์เชิงญาติมิตร คนรู้จัก ส่วนในภาพรวมของเมืองเทศบาลตําบลเชียงคาน    ยังไม่สามารถ
กําหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การแก้ปัญหาที่มี
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นมีแบ่งแยกกลุ่มก้อนทาง
การเมืองก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นักวิชาการท่ีสนใจความ
พิเศษของเมืองน้ีได้ทําการศึกษาพื้นที่น้ีในหลากหลายมุมมองแต่นักวิชาการเองน้ันสามารถสะท้อน
ปัญหาของเชียงคานได้ในเรื่องของแนวทางของการจัดการและการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ แต่ใน
ปัญหาเชิงลึกของชุมชนเชียงคานแล้วคนที่จะต้องเป็นคนดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยพลังของคน
ในชุมชนเอง   
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7  กรณีศึกษาแผนงานปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์ 
โครงการจัดทําศูนย์ข้อมูลบ้านไม้เก่าเชียงคาน (Information Center) 
 วัตถุประสงค์: ส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณหน้าวัดท่าคก  เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ
เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่ง รวมถึงการเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน 

 แนวทางการดําเนินงาน และรายละเอียดโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดทําโครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
- จัดหาแหล่งทุนในการพัฒนา 

  - ออกแบบและปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณหน้าวัดท่าคก 
  -  ติดตามผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาการกําเนินการ : ดําเนินการเร่งด่วนภายในระยะเวลา 5ปี 
 หน่วยงานเจ้าภาพ:เทศบาลตําบลเชียงคาน 
 หน่วยงานสนับสนุน :  สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 แสดงทัศนียภาพโดยรอบศูนย์ข้อมูลบ้านไม้เก่า 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 45  แสดงภาพก่อนและหลังในการจัดทําศูนย์ข้อมูลบ้านไม้เก่าเชียงคาน (Information Center) 
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โครงการปรับปรุงพพิิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน 100 ป ี
 วัตถุประสงค์: การประชาสัมพันธ์ชุมชนเชียงคาน  รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่า 

ของชุมชนเชียงคานไว้ให้คนรุ่นหลัง 
 แนวทางการดําเนินงาน และรายละเอียดโครงการ 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - จัดทําโครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
  - จัดทําต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - ออกแบบและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้าน 100 ปี 
  -  ติดตามผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาการกําเนินการ : ดําเนินการเร่งด่วนภายในระยะเวลา 5ปี 
 หน่วยงานเจ้าภาพ : เทศบาลตําบลเชียงคาน 
 หน่วยงานสนับสนุน: สถาบันการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 46 แสดงภาพก่อนและหลังในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน 100 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 47  แสดงทัศนียภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน 100 ปี 
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โครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการปรับปรุงอาคาร (Design Guideline) 
 วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของบ้านไม้เก่าเชียงคานที่เป็น
เอกลักษณ์และมีคุณค่า  โดยมีแนวทางที่ถูกต้องในการปรับปรุงอาคารที่จะเกิดข้ึนในอนาคต   
เช่น ลักษณะของหน้าต่าง , ประตู , ราวระเบียง และสี  เป็นต้น 

 แนวทางการดําเนินงาน และรายละเอียดโครงการ 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - จัดทําโครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม    
  - จัดหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนา 
  - ติดตามผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาการกําเนินการ : ดําเนินการเร่งด่วนภายในระยะเวลา 1-3 ปี 
 หน่วยงานเจ้าภาพ : เทศบาลตําบลเชียงคาน 
 หน่วยงานสนับสนุน: สถาบันการศึกษา  , ชุมชนเชียงคาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 48 แสดงภาพหลังการปรับปรุงอาคาร 

 
โครงการแผนกําหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อการอนุรักษ์ 

 วัตถุประสงค์: ประชาสัมพันธ์และกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ชุมชนเชียงคาน 
 แนวทางการดําเนินงาน และรายละเอียดโครงการ 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - จัดทําโครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
  - จัดทําต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  -  ติดตามผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาการกําเนินการ : ดําเนินการเร่งด่วนภายในระยะเวลา 5 ปี 
 หน่วยงานเจ้าภาพ : เทศบาลตําบลเชียงคาน 
 หน่วยงานสนับสนุน: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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บทที่ 5 
 

การวิเคราะหข์้อมูลสาํคญัสูแ่นวทางการออกแบบ 
 

 ในการออกแบบในหัวข้อมรดกทางวัฒนธรรมอําเภอเชียงคานสู่พื้นที่การออกแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับทฤษฎี
การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ได้ดังน้ี 

 1. ลักษณะทางกายภาพของศูนย์การเรียนรู้ 
 2. แนวคิดการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เน้ือหาเชิงวัฒนธรรม 

3. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมใหมบ่นพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม 
4. แนวคิดการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่า 
5. วิเคราะห์กรณีศึกษาจากงานวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบกรณีศึกษา เร่ืองบริบทที่ต้ังของโครงการท่ีมีผลต่อแนวคิด 

การออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจัยต่างๆเทคโนโลยีในการก่อสร้าง 
7. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลสํารวจวิสัยทัศน์ชุมชนของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

 ในปัจจุบัน การแสวงหาและการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ข้อมูล 
ข่าวสาร (Information) ตลอดจนเทคโนโลยี (Technology) ที่หลากหลายได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า เข้ากับ
ยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้น ศูนย์การเรียนรู้ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนมากจะเน้นแบบ
ทั่วไป และแบบเฉพาะกลุ่มซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ วันเด็ก วัยรุ่น และ
ประชาชนท่ัวไป ทั้งน้ีการออกแบบศูนย์การเรียนรู ้ที ่สามารถรองรับ และให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกจากคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการการออกแบบยังต้องมีวามเข้าใจถึง ลักษณะ
พ้ืนที่ บรรยากาศ อุปกรณ์ และการจัดการที่เหมาะสม ตรงตราความต้องการของผู้ให้บริการในแต่ละช่วงอายุ 
 การเร ียน รู ้ม ิได ้หมายถึงการรับรู ้ข ้อม ูล  แต่การเร ียนรู ้ คือ  การเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมอย่างถาวรโดยเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ที่ไดรับและประสบการณ์น้ันเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การได้สัมผัสกับ
เหตุการณ์ที่ได้รับและประสบการณ์น้ันเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การได้สัมผัสกับ
เหตุการณ์ การเข้าร่วมในเหตุการณ์ การได้รับรู้เหตุการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วมีผลทําให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เรียกว่าการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กได้มาจากการเล่นเป็นสําคัญ 
 ในที่ น้ีศูนย์การเรียนรู้ หมายถึงการนําการเรียนรู้มาสัมพันธ์กัยสังคม ชุมชน และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นความคิดในการจัดการเรียนรู้ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่รวมชุมชนวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน และคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ที่สามารถตอบคําถามได้ เช่น นักปราชญ์
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ในแต่ละด้าน เจ้าของรางวัลสําคัญ ๆ บุคคลสําคัญของไทยและของโลก ที่มีบทบาทในการพัฒนา
สร้างสรรค์สังคม นอกจากนี้ นํ้าทิพย์ วิภาวิน (2548) มีแนวคิดที่ว่าวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ 
คือ เป็นแหล่งสะสมทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดวิวัฒนาการของมนุษย์ยชาติจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีก
รุ่นหน่ึง สําหรับผู้ที่ให้ความรู้และผู้เรียนได้ค้นคว้าข้อมูล โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 แต่ในสังคมไทยมักจะคุ้นกับคําว่ามุมการเรียนรู ้มากกว่า เพราะการจัดศูนย์การ
เรียนรู้ในช้ันเรียนจะจัดโดยจําแนกไว้ตามมุมของห้องเรียนเพ่ือแบ่งบริเวณพ้ืนที่ห้องเรียนให้เป็น
สัดส่วนด้วย ลักษณะการเรียนศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยดังกล่าว ทําให้ครูปฐมวัยหลายคนจัด
ศูนย์การเรียนรู้เป็นซอกเป็นมุม อีกทั้งข้อจํากัดของขนาดห้องเรียน จํานวนเด็ก และวัฒนธรรม
การเรียนรู้การสอนของครูไทยที่เน้นการอ่านคัดเขียน ทําให้ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ในบทความน้ี จะใช้คําว่า มุมสําหรับศูนย์การเรียนรู้ที่จัดรวมอยู่ในห้องเรียน ส่วนศูนย์การ
เรียนรู้จะหมายถึงแหล่งการเรียนรู้ที่จัดแยกเป็นสัดเป็นส่วนนอกห้องเรียน 
 จากคํากล่าวเบ้ืองต้นแสดงให้เห็นว่า บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ในปัจจุบัน
มีลักษณะที่แตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น สังคม ชุมชน 
และความต้องการของผู้ให้บริการ ส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้ต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เคยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศาสตร์หลายด้าน เปลี่ยนเป็นการเพ่ิมบทบาทให้สถานที่เป็นที่พักผ่อน และพ้ืนที่พบปะของ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือที่จะดึดูดให้เกิดการเข้าถึงพ้ืนที่ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างเต็มที่ 
 
1. ลักษณะทางกายภาพของศูนย์การเรียนรู้ 
 ลักษณะทางกายภาพของศูนย์การเรียนรู้ที่ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการ เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น
ปัจจัย 2 ประเภท ได้แก่ 
 1.1  ปัจจัยภายนอกอาคาร ได้แก่ ชุมชนบริเวณที่ตั้งอาคาร ทั้งในเรืองของขนาด 
ประเภทและที่ต้ัง เน่ืองจากสังคมภายในชุมชนน้ันสามารถท่ีจะเป็นต้นแบบ และปลูกผังพฤติกรรมต่าง 
ๆ ให้แก่เยาวชนได้ด้วย สิริกร มณีรินทร์ (2548) เสนอว่า ที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เป็นปัจจัยที่
ควรคํานึงถึงในการออกแบบ โดยควรมีลักษณะที่อยู่ในแหล่งชุมชน อยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นจาก
ภายนอกได้ง่าย มีความปลอดภัย เงียบสงบ อยู่ในย่านสถาบันการศึกษา ขนาดของพ้ืนที่มีความเพียงพอ
ต่อการขยายงานได้ในอนาคต และไม่อยู่ในพ้ืนที่การค้าที่มีการจราจรคับคั่ง และขากต่อการป้องกัน
อัคคีภัย ไม่อยู่ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ที่เต็มไปด้วยฝุ่นควัน และมีกลิ่นจากโรงงาน 
 1.2  ปัจจัยภายในอาคาร ได้แก่ พื้นที่การใช้งาน ปัจจัยนี้มีความสสําคัยต่อเนื่องจาก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้บริการโดยตรง โยที่นอกจากศูนย์การเรียนรู้จะมีพื้นที่การให้
ความรู้แล้ว ควรจะมีพื้นที่การใช้งานเสริม อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น คือ มุมการ
บริการที ่นั ่งอ่าน ชั ้นวางหนังสือ  และจัดบริการสื ่อทุกรูปแบบ  โดยมีห้องทํางานสําหรับ
พนักงาน ห้องทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุมถ่ายเอกสาร มุมกิจกรรมและนิทรรศการ มุม
อาหารและเครื่องด่ืม เป็นต้น นอกจากพ้ืนที่การใช้งานท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมและบรรยากาศภายในอาคาร ก็มีส่วนเก่ียวข้อง 
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2. แนวคิดการออกแบบศูนย์การเรียนรูเ้นือ้หาเชงิวัฒนธรรม 
 จากหลักการแนวคิดการออกแบบศูนย์การเรียนรู ้สมัยใหม่ สามารถสรุปได้ดัง น้ี 
(Hourston, 2004:56) 
 2.1  การให้ความสําคัญแนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ (issues of identity) การออกแบบศูนย์
การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ต้องให้ความสําคัญกับ “แนวคิดเอกลักษณ์และความแตกต่าง”(identity 
and difference) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญ เนื่องจากอาคารประเภทนี้มีระดับความสําคัญที่
เป็นอาคารสาธาราณะ คือสามารถเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของเมืองหรือภูมิภาค แนวคิดดังกล่าวได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางในการออกแบบสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยในปัจจุบัน 
 2.2  การให้ความสําคัญระหว่างบริบทกับสถาปัตกรรม (issue of context) แนวคิดน้ี
เห็นว่า การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ การใช้ภูมิสถาปัตยกรรม
เข้ามาเก่ียวข้องกับการออกแบบอาคาร ภายใต้แนวคิดที่ว่าสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นสื่อกลางของการ
เรียนรู้ได้ 
 2.3  อาคารประเภทน้ีมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม (building as 
cultural heritage) อันเป็นแนวคิดที่วาสถาปัตยกรรมที่สร้างน้ันต้องมีคุณค่า สามารถดํารงอยู่
ได้ยาวนาน ส่งเสริมคุณค่าของพ้ืนที่ 
 2.4  การสร้างสรรค์สื่อนิทรรศการท่ีมีความน่าสนใจ (exhibiting encounters) 
หมายถึงการใช้สื่อที่มีลักษณะไม่หยุดนิ่ง เป็นพลวัติ มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมปรับปรุงอยู่ตลอด 
เพ่ือให้ความรู้มีความทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ 
 2.5  การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ (generator of knowledge) จากแนวคิดการ
ออกแบบที่กล่าวมาเป็นแนวทางหนึ่งของการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ที่ดีนําไปสู่การออกแบบศูนย์
การเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จ โดยมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาที่สอดคล้องกับแนวทางของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ดังที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2548) ได้เสนอไว้ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  การให้ความรู้แก่สาธารณะ (popularization of knowledge) แบ่งเป็น 2 ส่วน
งาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์และการส่งเสริมความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ (museology) และงานสื่อ  
มุ่งเน้น 2 ด้านดังต่อไปนี้ คือ ความสามารถในการจัดการให้เป็นไปในทางธุรกิจ 
  การสร้างสรรค์ความรู้ (creation of knowledge) ประกอบไปด้วย งานหลัก 3 
ด้าน สําหรับการสร้างสรรค์ความรู้ ได้แก่ งานศูนย์กลางบริการงานวิจัย งานศูนย์วิจัย และเครือข่าย
ศูนย์วิจัย จุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การเรียนรู้ เพ่ือความงอกงามทางความคิด เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์
และผสมผสานกับสํานึกความเป็นไทย โดยที่สิ่งที่จัดแสดงไม่มุ่งเน้นแต่เพียงการเก็บรวบรวมวัตถุ แต่
ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถเช่ือมโยงกับผู้คนเป็นหลักได้ อีกทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว และทันสมัย โดยสามารถสรุปใจความหลักเรื่องวัฒนธรรมกับการศึกษาใน
ศูนย์การเรียนรู้ไว้ดังน้ี คือ การให้ความรู้หรือการศึกษานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาหรือวัตถุที่จัดแสดง
อยู่ในพิพิธภัณฑ์ งานนิทรรศการความรู้น้ันจึงไม่ใช่เพียงแค่การบอกเล่าให้เห็นภาพเท่าน้ันแต่สิ่งสําคัญ 
คือ วิธีการสื่อสารและให้ความรู้ที่มีประสิทธิผล โดยมีข้อสรุปดังน้ี 
   1.  ในส่วนของนิทรรศการควรมีการใช้สื่อที่มีความเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจากสื่อ
อ่ืนเพ่ือสร้างความน่าสนใจ 
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   2.  มีแนวทางที่ทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ได้ (interactivity approach) 
   3.  การนําเสนอเน้ือหาต้องมีความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มคนที่สนใจ 
   4.  ในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกับคนท่ีสนใจน้ันจะต้องมีความสอดคล้องกัยสังคม
และวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่าน้ันด้วย 
   5.  การให้ความรู้ต้องมีความแตกต่างจากการให้ความรุ้ที่ทําในโรงเรียน 

  นอกจากนี้ได้มีการให้คํานิยามของ “นิทรรศการเนื้อหาประวัติศาสตร์” คือ 
การทัศนาไปตามเรื่องราวของวัตถุที่จัดแสดง เป็นที่ซึ่งโครงสร้างของที่ว่าง สร้างบรรยากาศและเรื่องราว
ประวัติศาสตร์จะสื่อสารกับผู้รับชม สอดคล้องกับที่ วอง แพร (Praet,1996:77) กล่าวไว้ สรุปได้ว่า 
ดังต่อไปนี้ 
   1.  ใช้ระยะเวลาที่สั้น กระชับในการนําเสนอ 
   2.  ใช้สถานที่เป็นสื่อ การให้ความรู้จากการนําไปศึกษายังพ้ืนที่จริง 
   3.  วัตถุจัดแสดง สามารถสร้างความสมบูรณ์ในการบอกเล่าเรื่องราว และสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเย่ียมชม 
 
3. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมบนพืน้ที่มรดกทางวัฒนธรรม 
   3.1  ขนาดของอาคาร (Building Size) ขนาดของอาคาร  (Building Size) 
ควรมีความกลมกลืนไปกับบริบททั้งในด้านภูมิประเทศ (topography) และอาคารแวดล้อม 
(surrounding build environment) (Feilden,Bernard  and Jukka, 1998:67) ดังภาพที่ 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 49 ขนาดของอาคารที่มีความกลมกลืน                                                                                      
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  3.2 ระยะร่นของตัวอาคาร (Setback) ระยะร่นของตัวอาคารควรมีความสอดคล้องกับ
แบบแผนของพื้นที่โดยรอบ (Feilden, Bernard  and  Jukka, 1998:67) ดังภาพที่ 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 50 ความสอดคล้องระยะร่นของตัวอาคารกับแบบแผนของพ้ืนที่โดยรอบ 
 

 5.3.3 มวลอาคาร (Massing of Building Form) ปริมาตรและมวลของตัวอาคาร
ต้องเข้ากันกับอาคารโดยรอบ (Punter, 1999:45) 

 5.3.4 ช่องว่างระหว่างตัวอาคารกับอาคารโดยรอบ (spacing between 
building) ช่องว่างระหว่างตัวอาคารกับอาคารโดยรอบต้องเพียงพอที่จะไม่ปิดก้ันแสงและอากาศ 
หรือทัศนียภาพของพ้ืนที่โดยรอบ (Punter, John, 1999:76) และต้องมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะการเว้นช่องว่างระหว่างอาคารของพื้นที่ (hedman and Jaszewski, 1984:56) รวมทั้ง
จังหวะ (rhythm) ในการวางตัวของอาคารควรมีความกลมกลืนกับการวางตัวและแบบแผนของเน้ือ
เมือง (urban fabric) ดังภาพที่ 51 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 51  ช่องว่างระหว่างตัวอาคารที่มีความสอดคล้องกับลักษณะการเว้นช่องว่างระหว่างอาคารของพ้ืนที่ 
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 3.5 เปลือกอาคาร (building envelope) แนวเส้นขอบหลังคา (rooflines) และผนัง
ด้านหน้าอาคาร (façade) ควรสอดคล้องกับแบบแผนของอาคารใกล้ชิดหรืออาคารโดยรอบพ้ืนที่ 
(Punter, 1999:98) ดังภาพที่ 52  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 52 แนวเส้นขอบหลังคาและผนังด้านหน้าอาคารสอดคล้องกับแบบแผนของอาคารโดยรอบ 
 

 3.6 วัสดุ พื้นผิว และรายละเอียด (Material, Texture and Detail) วัสดุ 
(material) อาคารควรสะท้อนถึงวัสดุด้ังเดิมซึ่งปรากฏอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบ (Feilden and Jukka, 
1998:53) และการประดับตกแต่ง (ornamentation) ควรสอดคล้องกับการออกแบบของอาคาร
โดยรอบ (Punter,1999) 

 3.7 ช่องเปิด (Opening) ช่องเปิดของอาคารควรมีความสอดคล้องกับลักษณะของช่อง
เปิดของอาคารโดยรอบ (Punter, John, 1999:54) และควรใช้สัดส่วนช่องเปิด (void) ต่อผนังทึบ
ตัน (solid) ที่สอดคล้องกับอาคารในพ้ืนที่ (Feilden and Jukka, 1998:69) ตลอดจนการพิจารณาถึง
ระดับของความเปิดโล่งของพ้ืนที่ต้ังไปพร้อมกัน ซึ่งอาศัยการพิจารณาด้านระดับการปิดล้อม (enclosure)     
ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับ (Spreiregen, 1965:68) ดังภาพที่ 53 ได้แก่ 
  1.  สภาวะปิดล้อมโดยสมบูรณ์ (full enclosure) พิจารณาจากมุมเงยสู่ส่วน
บนสุดของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารปิดล้อม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 30oหรืออัตราส่วนระยะห่างของสิ่งก่อสร้าง
ต่อความสูงของสิ่งก่อสร้างน้ันเท่ากับ 1:1  
  2.  สภาวะใกล้ปิดล้อม (threshold of enclosure) พิจารณาจากมุมเงยสู่ส่วนบนสุดของ
สิ่งก่อสร้างหรืออาคารปิดล้อม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18oหรืออัตราส่วนระยะห่างจากสิ่งก่อสร้างต่อความสูงของ
สิ่งก่อสร้างน้ันเท่ากับ 1:2 
  3.  สภาวะปิดล้อมเล็กน้อย (minimum enclosure) พิจารณาจากมุมเงยสู่ส่วน
บนสุดของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารปิดล้อม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 45o หรืออัตราส่วนระยะห่างจากส่ิงก่อสร้าง
ต่อความสูงของสิ่งก่อสร้างน้ันเท่ากับ 1:3 
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  4.  สภาวะเปิดโล่ง (loss of enclosure) พิจารณาจากมุมเงยสู่ส่วนบนสุดของ
สิ่งก่อสร้างหรืออาคารปิดล้อม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 14o หรืออัตราส่วนระยะห่างจากส่ิงก่อสร้างต่อความสูง
ของสิ่งก่อสร้างน้ันเท่ากับ 1:4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 53  การพิจารณาด้านระดับการปิดล้อม (Enclosure)   
ที่มา: Spreiregen, 1965: 45 
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 ทั้งน้ียังต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานภายในโครงการว่ามีความต้องการแสงสว่างมากหรือน้อย
เพียงใด เช่น ห้องที่มีการฉายภาพยนตร์ ควรมีแสงสว่างน้อยกว่าเพ่ือความคมชัดในการรับชม ส่วน
ห้องที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุควรมีแสงสว่างในปริมาณที่มากกว่า เพ่ือการรับรู้ถึงรายละเอียดของ
ตัวงาน เป็นต้น ซึ่งในการเจาะช่องเปิดของอาคารมีด้วยกัน 3 ลักษณะ (จิรา จงกล, 2532:36) ดังน้ี 
 1.  ช่องเปิดด้านบน ทําโดยการให้แสงสว่างจากหลัง ซึ่งห้องที่ใช้ระบบน้ีน้ันต้องเป็นห้อง 
ที่มีความสูงของเพดานค่อนข้างมาก เพราะแสงที่เข้ามาจากด้านบนน้ันมีความเข้มของแสงมาก ซึ่งอาจ
ทําความรําคาญต่อสายตาและทําความเสียหายที่จัดแสดงภายใน 
 2.  ช่องเปิดด้านข้าง หรือแบบหน้าต่างทั่วไป ความสว่างที่เข้ามาในอาคารมีความเข้มของ
แสงน้อยกว่าแบบแรก แต่ความร้อนที่เข้ามาในตัวอาคารน้อย ซึ่งจะเกิดปัญหาด้านความสว่างที่ไม่ทั่วถึง
พ้ืนที่ในกรณีที่ห้องมีความลึกมากๆ 
 3.  แสงสว่างทางอ้อม โดยใช้วิธีทําให้เกิดแสงสะท้อน เพื่อลดความร้อนและความ
เข้มของแสงสว่างลง เน่ืองจากเป็นแสงที่เกิดจากการสะท้อนของวัตถุมิใช่เกิดจากดวงอาทิตย์โดยตรง  
 
  3.8 รูปแบบของอาคาร (Style of Architecture)  
 ในด้านรูปแบบของอาคารนั้นเน้นไปที ่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์บนพื้นที่
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ซึ่งไม่มีแบบแผนกําหนดเป็นมาตรฐานชัดเจน บางกระแสนิยมในแบบ
โบราณ (classic) และบางกระแสนิยมแบบสมัยใหม่ (modern) เรียบง่ายไม่ซับซ้อนมีประโยชน์ใช้
สอยครบถ้วนสมบูรณ์ และควรพิจารณาถึงการกําหนดเส้นทางเข้าออกของผู้ชมเป็นสําคัญ อาจทําได้
โดยการแบ่งห้องให้ผู้ชมเข้าทางหน่ึง และเข้าชมตามลําดับเร่ืองราวที่นําเสนอ และกลับออกมาทางเดิม
โดยไม่ผ่านทางเก่า เรียกว่า ระบบการสัญจรแบบเชิงเส้น (linear system) (จิรา จงกล, 2532:42) 
 ในด้านรูปแบบของอาคารเมื่อพิจารณาร่วมกับบริบท (context) ของพ้ืนที่โดยรอบมี
แนวคิดในการพิจารณาเลือกรูปแบบดังภาพที่ 54-59  (Hedman and Jaszewske,1984:32) 
 

 
 

ภาพที่ 54 แบบเหมือนกัน (identical) 
ที่มา: Richard Hedman, Andrew Jaszewski. Fundamentals of urban design (Michigan: 
Planners Press, American Planning Association, 1984),137. 
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ภาพที่ 55  แบบคล้ายคลึงกัน (similar)                                                                                              
ที่มา: Richard Hedman, Andrew Jaszewski. Fundamentals of urban design (Michigan: 
Planners Press, American Planning Association, 1984),137. 

 

 
ภาพที่ 56  แบบผันแปร (variation)                                                                                                 
ที่มา: Richard Hedman, Andrew Jaszewski. Fundamentals of urban design (Michigan: 
Planners Press, American Planning Association, 1984),137. 

 

 
 

ภาพที่ 57  แบบแสดงความต่าง (differentiation) 
ที่มา: Richard Hedman, Andrew Jaszewski. Fundamentals of urban design (Michigan: 
Planners Press, American Planning Association, 1984),138. 
 

 
 

ภาพที่ 58  แบบตรงกันข้าม (contrast)                                                                                              
ที่มา: Richard Hedman, Andrew Jaszewski. Fundamentals of urban design (Michigan: 
Planners Press, American Planning Association, 1984),138. 
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ภาพที่ 59  แบบตรงกันข้ามโดยสมบูรณ์ (radical contrast)                                                                   
ที่มา: Richard Hedman, Andrew Jaszewski. Fundamentals of urban design (Michigan: 
Planners Press, American Planning Association, 1984),138. 
 ซึ่งในการพิจารณาเลือกรูปแบบหรือระดับ (degree) ของความเหมือนหรือต่างน้ันข้ึนอยู่
กับหลากหลายประเด็น ซึ่งประเด็นที่มีความสําคัญที่สุดคือ ระดับของการอนุรักษ์ในพ้ืนที่จากการ
ประเมินในด้านคุณค่าและความสําคัญ 

 3.9 ส่วนประกอบของอาคาร (building component) การพิจารณาส่วนประกอบ
ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน จึงจําเป็นต้องอาศัยการศึกษาจาก
รูปแบบอาคารที่มีความใกล้เคียงซึ่งคือ อาคารพิพิธภัณฑ์ (museum) ซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี          
(จิรา จงกล, 2532:21) 
   3.9.1. ส่วนบริการสาธารณะ (public service) หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณของ
อาคารซึ่งจัดไว้เพ่ือบริการแก่ประชาชนซึ่งเข้ามาใช้บริการโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งส่วนได้ดังน้ี 
    ส่วนทางเข้าออก (entrance and exit) ต้องคํานึงถึงการรักษาความ
ปลอดภัยเป็นหลัก และควรมีช่องทางเข้าออกหลักสําหรับผู้เข้าใช้บริการเพียงจุดเดียว แต่อาจมี
ทางเข้าออกสําหรับเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกในการเข้าบริการในพ้ืนที่ รวมถึงทางออกฉุกเฉิน 
ตามข้อกําหนดทางกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร 
    ส่วนพ้ืนที่พักคอย (lobby) ขึ้นอยู่กับขนาดและจํานวนผู้เข้าใช้บริการว่า
มากหรือน้อยเท่าใด ในโครงการขนาดเล็กอาจไม่มีพื ้นที ่นี ้ ส่วนอาคารที่มีพื ้นที ่พักคอยควรจะ
ประกอบด้วยที่น่ังพัก ทั้งในลักษณะที่น่ังเด่ียว และเป็นหมู่คณะเพียงรองรับผู้เข้าใช้บริการกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 
    ส่วนจําหน่ายบัตร (ticket) เป็นส่วนที่มีความจําเป็นสําหรับโครงการซึ่งมี
การเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าผ่านประตู ควรจะต้ังอยู่ในบริการทางเข้าหลักของโครงการก่อนเข้าห้อง
หรือพ้ืนที่จัดแสดงแรก 
    ส่วนฝากของ (chock room) เป็นส่วนสําหรับฝากของในกรณีที่สิ่งของ
ที่ผู้ใช้บริการโครงการมีขนาดใหญ่ หรือไม่เหมาะสมในการนําเข้าไปใช้งานโครงการ โดยพ้ืนที่รองรับ
ควรมีเน้ือที่เพียงพอ โดยอาจแบ่งเป็นช่องและมีกุญแจแยกออกจากกัน หรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือความปลอดภัยของสิ่งของเหล่าน้ัน 
    ส่วนบริการข้อมูล (information deck) มักจะอยู่ในบริการ
ทางเข้าออกหลักหรือในพ้ืนที่พักคอย เพ่ือสะดวกในการให้ข้อมูลก่อนหรือหลังที่ผู้ใช้บริการโครงการ
ชมการจัดแสดงภายในเรียบร้อยแล้ว 
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    ส่วนจําหน่ายของที่ระลึก หรือร้านค้าพิพิธภัณฑ์ (museum shop) ใน
กรณีเป็นโครงการขนาดเล็กมักต้ังรวมกับส่วนบริการข้อมูลหรือส่วนจําหน่ายบัตรเข้าชม ส่วนโครงการ
ขนาดใหญ่มักแยกออกส่วนเป็นเอกเทศ ซึ่งมักจะอยู่ในบริการทางเข้าออกหลัก หรือในพื้นที่พักคอย 
เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการโครงการ 
    ส่วนบริการอาหาร (restaurant or cafeteria) การกําหนดพ้ืนที่หรือขนาด
ของส่วนบริการอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้งานโครงการ และขนาดของโครงการ ในโครงการขนาด
เล็กอาจไม่มีส่วนน้ี แต่มีการบริการเครื่องด่ืมแทน เน่ืองจากใช้เวลาในการเข้าชมน้อยกว่าโครงการขนาด
ใหญ่ ทั้งน้ีในโครงการขนาดใหญ่อาจจะมีการแบ่งส่วนบริการอาคารออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ส่วน
บริการอาหารแก่ผู้เข้าชม และส่วนบริการอาหารแก่พนักงานโครงการ 
    ส่วนห้องนํ้า (wc) ความต้องการมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของ
โครงการ ควรมีทั้งสําหรับผู้เข้าชมและพนักงานโครงการ ซึ่งตําแหน่งน้ันควรจะต้ังในบริเวณซึ่งเข้าถึงได้
โดยง่ายทั้งการใช้งาน และการเข้าไปดูแลรักษา 
    ที่จอดรถ (car park) การกําหนดพ้ืนที่จอดรถข้ึนอยู่กับขนาดของ
โครงการและจํานวนผู้เข้าใช้บริการทั้งผู้เข้าชมและพนักงานโครงการ รวมท้ังสภาพที่ต้ังของแต่ละพ้ืนที่ 
    ส่วนบริการทางการศึกษา (educational service) สัดส่วนของส่วน
น้ีขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของโครงการน้ันๆว่ามีความมุ่งเน้นในการให้บริการทางกาศึกษาแก่ประชาชนมาก
น้อยเพียงใด และยังข้ึนอยู่กับขนาดของโครงการประกอบกัน ซึ่งในบางโครงการได้สร้างอาคารแยก
หรือส่วนต่อเติมเพ่ิมการบริการการศึกษาโดยเฉพาะ 
    1) ห้องบรรยายหรือห้องประชุม (auditorium) ควรมีอย่างน้อย
หน่ึงห้อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ในการบรรยายความรู้ การจัดฉาพ
ภาพยนตร์ หรือการแสดงต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดแสดงในโครงการหรือการแสดงที่น่าสนใจอ่ืน ๆ 
    2) ห้องเรียนปฏิบัติงาน (classroom and studio) มีปริมาณมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละโครงการเป็นหลัก 
    3) ห้องสมุด (library) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ห้องสมุดที่ใช้
งานเฉพาะเจ้าหน้าที่ในโครงการ เพ่ือค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวข้อง และห้องสมุดที่มีการบริการแก่
ประชาชน 
  3.9.2 ส่วนงานฝ่ายบริหาร (administrative office) ได้แก่ ห้องทํางานของ
ผู้บริหารของโครงการ เช่น ผู้อํานวยการโครงการ เลขานุการ พนักงานบัญชี เป็นต้น ควรจัดพ้ืนที่ให้
เป็นสัดส่วนอยู่ในตําแหน่งเดียวกันและรวมกลุ่มกัน เพ่ือความสะดวกในการประสานงานระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการ ในโครงการบางแห่งมีการจัดทางเข้าออกแยกต่างหาก 
  3.9.3 ส่วนบริการสนับสนุน (service) 
    คลัง (store) ควรประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนคลังวัตถุที่เหลือ
จากการแสดง และวัตถุที่เก็บสงวนรักาเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ทั้งน้ีในการกําหนดพ้ืนที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับ
ระบบทะเบียนเป็นหลัก ในส่วนพ้ืนที่น้ันควรมีความปลอดภัยทั้งจากสภาพแวดล้อมและการโจรกรรม 
    งานทะเบียน (registrar) ประกอบด้วยส่วนย่อยๆหลายส่วน ได้แก่ 
ห้องรับของ (receiving room) สํานักงาน (department office) ห้องเก็บของ (storage) ห้องถ่ายรูป 
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(photography room) ห้องช่างเทคนิค (technician room) และห้องปฏิบัติการสงวนรักษา 
(conservation workshop) 
    ฝ่ายเทคนิคต่างๆ (technical service) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของโครงการ เช่น ช่างระบบเคร่ืองกล ช่างระบบปรับอากาศ ช่างประปา เป็นต้น  
  3.9.4 ส่วนงานการจัดแสดง (exhibition area) มีความสําคัญมากที่สุดของ
โครงการ เป็นจุดมุ่งหมายของผู้เข้าชมทุกคน ซึ่งสามารถแบ่งการกําหนดพ้ืนท่ีส่วนการจัดแสดงได้ดังน้ี 
    1) การแบ่งเนื้อที่ส่วนจัดแสดง ขึ้นอยู่กับหน้าที่และความจําเป็น
ของโครงการในแต่ละประเภท และแล้วแต่ขนาดของโครงการด้วย เช่นการแบ่งเน้ือที่สําหรับ
พิพิธภัณฑ์ตามลักษณะเวลาการจัดแสดง ได้แก่ นิทรรศการถาวร (permanent exhibition) และ
นิทรรศการช่ัวคราว (temporary exhibition) แบ่งตามผู้เข้าชมนิทรรศการ เช่น นิทรรศการสําหรับ
เยาวชน เป็นต้น ในด้านการกําหนดขนาดของพ้ืนที่ในการจัดแสดงนิทรรสการน้ันทําได้ยาก โดยทั่วไป
รูปแบบหรือวิธีการจัดนิทรรศการน้ันแปรผันตรงกับขนาดพ้ืนที่ที่จัดสรรมาเป็นหลัก 
    2) ลักษณะของส่วนจัดแสดง มีหลายแบบตามลักษณะพ้ืนที่ซึ่งถูกจัดสรรไว้ ได้แก่ 
     (1) ส่วนจัดแสดงที่เป็นสถานที่เดิมซึ่งถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ 
เช่น อาคารพระราชวังเก่า อาคารเก่าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาคารเหล่านี้มีข้อจํากัดหรือลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งในการออกแบบการจัดแสดงต้องคํานึงในส่วนน้ีเป็นหลัก 
     (2) ส่วนจัดแสดงที่สร้างขึ้นใหม่ สําหรับการจัดแสดงโดยเฉพาะมี
ความสะดวกในการกําหนดพ้ืนที่ส่วนจัดแสดง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการออกแบบนิทรรศการถาวร 
(permanent exhibition) ผู้ออกแบบสามารถกําหนดพ้ืนที่หรือลักษณะต่างๆของพ้ืนที่ได้ล่วงหน้าได้ 
ทําให้ลดข้อจํากัดหรือปัญหาด้านพ้ืนที่ลงได้ และได้พ้ืนที่จัดแสดงซึ่งเหมาะสมอย่างแท้จริง 
     (3) ส่วนจัดแสดงชั่วคราว (temporary exhibition) นิยมอยู่
ใกล้กับทางเข้าออกหลัก เพราะเป็นส่วนการจัดแสดงซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้เข้าชม
สามารถสังเกตได้ง่ายว่ามีการปรับเปลี่ยนเร่ืองราวหรือไม่ 
     (4) การกําหนดผังการจัดแสดง (space planning) อาศัย
หลักการของการจัดผังพื้นที่ของนิทรรศการ (exhibition planning) เป็นสําคัญ ซึ่งสามารถแบ่ง
การจัดผังพ้ืนที่ออกเป็น 5 รูปแบบ (Lawson, 2000:46) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-+ 
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แบบเปิด (open plan) เหมาะสําหรับการจัดแสดงขนาดใหญ่ที่มีความเป็นอิสระต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60  การจัดผังแบบเปิด 
ที่มา: Robert Lawson. Strategic operations management: the new competitive 
advantage (New York : Routledge,2002), 305. 
 แบบกระจายจากแกนกลาง (core with satellite galleries) เหมาะสําหรับเน้ือหาการ
จัดแสดงที่มีแกนเน้ือหาหลัก และมีเน้ือหาย่อยประกอบกับเน้ือหาหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 61  การจัดผังแบบกระจายจากแกนกลาง 
ที่มา: Robert Lawson. Strategic operations management: the new competitive 
advantage (New York : Routledge,2002), 305. 
  แบบไปตามเส้นทางการเดิน (linear progression) เหมาะสมกับการจัดแสดงซึ่งมี
ความต่อเน่ืองเป็นลําดับช้ันของเน้ือหา 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 62  การจัดผังแบบไปตามเส้นทางการเดิน    
ที่มา: Robert Lawson. Strategic operations management: the new competitive 
advantage (New York : Routledge,2002), 305. 
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 แบบเขาวงกต (labyrinth) เป็นการจัดแสดงที่มีเสน้ทางการเดินอิสระไปตามพ้ืนที่จัดแสดง
เป็นส่วน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 63 การจัดผังแบบเขาวงกต                                                                                                     
ที่มา: Robert Lawson. Strategic operations management: the new competitive 
advantage (New York : Routledge,2002), 306. 
  แบบผสมผสาน (combination) เหมาะสมกับการจัดแสดงที่มีความซับซ้อนใน
เน้ือหา และวิธีการจัดแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 64  การจัดผังแบบผสมผสาน                                                                                                 
ที่มา: Robert Lawson. Strategic operations management: the new competitive 
advantage (New York : Routledge,2002), 305. 
  ซึ่งในการเลือกรูปแบบการจัดพ้ืนที่น้ัน ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆได้แก่ 

 1.  ประเภทของนิทรรศการ ผู้เข้าชม และกิจกรรม 
 2.  สิ่งดึงดูดใจ และทางสญัจรหลัก 
 3.  ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของการจัดแสดง 
 4.  จํานวนผู้เข้าชมสูงสุด และความจุของห้องจัดแสดง 
 5.  การบํารุงรักษาและการทาํความสะอาด 
 6.  ความปลอดภัย 
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4. แนวคิดการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่า 
 แนวคิดการปรับประโยชนใช้สอยอาคารเป็นแนวทางของการนอาคารที่มีคุณค่านํากลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งในลักษณะการใช้สอบแบบใหม่ ซึ่งในงานวิจัยนี้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่
อาคารเก่าที่คุณค่า นํามาปรับประโยชนืใช้สอยเป็นศูนยืการรียนรุ้ที่สรุปจาก คาร์ลส โบรโต          
(Broto, 2005:79) ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 
 1.  กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการ (methodology and process) ในการอนุรักษ์
อาคารเก่า  
 2. ขอบเขตและระดับขอการดําเนินงานในการอนุรักษ์ปรับปรุงควรอยู่ในระดับใด
ลอกเลียนแบบให้เหมือนของเก่าหรือแตกต่างจากของเก่า 
 3. ประเภทของเทคโนโลยีหรือวัสดุที่เหมาะสมกับโครงสร้างด้ังเดิมและการออกแบบ 
ตกแต่งภายในต้องมีความเหมาะสมกับอาคารด้ังเดิม 
 ในการออกแบบงานปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่า  ต้องมีการประเมินคุณค่า มีกระบวนการ
ทํางานบนแนวคิดใหม่ ที่มีความเหมาะสมแต่ละบริบท สิ่งที่สําคัญ คือ เร่ืองทางเทคนิคและองค์ความรู้ 
อันได้แก่ องค์ความรู้ศิลปะและความงาม และองค์ความรู้เรืองการใช้วัสดุตลอดจนวิธีการก่อสร้าง อีก
ทั้งผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานออกแบบการปรับประโยชน์ใช้สอยสถาปัตยกรรมต้องมีความเข้าใจในวิธี
คิดเรืองการออกแบบ สรุปได้ 3 ประการหลัก ๆ ดังน้ี 
 1.  แสดงจิตวิญญาณ เรื่องราวความเป็นสถานที่ได้ (express spirit) โดยผู้ออกแบบต้อง
เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่อง ความเป็นมาของสถานที่ งานออกแบบต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ดั้งเดิมและสิ่งใหม่ในลักษณะกลมกลืน เช่นเดียวกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เพ่ิมเติมเข้าไป
ต้องสร้างดุลยภาพ ไม่ทําลายความแท้หรือความด้ังเดิม 
 2.  ความสําคัญในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุ (materials) ให้ความสําคัญกับ
คอนกรีตหรือก้อนอิฐรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมที่เป็นของด้ังเดิม โดยไม่เก็บ กลบ หรือแตะต้องให้
สิ่งเหล่าน้ันเลือนหาย แต่ในขณะเดียวกันสามารถใช้งานท่ีแตกต่าง (contrast) ระหว่างของเก่าและ
ของใหม่ ไม่ให้ปะปน หรือเข้าใจผิด สามารถแยกระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ 
 3.  สิ่งที่สร้างให้เกิดขึ้นต้องส่งเสริมคุณค่าให้กับอาคารดั้งเดิม เกิดเป็นเอกลักษณ์
และความน่าสนใจใหม่บนสถานที่หรืออาคารเดิมได้ 
 4.1 ทฤษฎีการดําเนินงานอนุรักษ์ 
     4.1.1 การกําหนดแนวทางการอนุรักษ์เบื้องต้น แนวทางในส่วนน้ีเป็นการ
กล่าวถึงแนวทางในการเก็บคุณค่าความสําคัญของพ้ืนที่และอาคาร ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการ
ประเมินและสําหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้สัมผัสกับพ้ืนที่โดยตรงสามารถนําไปใช้ได้ อย่างไรก็ตามใน
ขั้นตอนการประเมินส่วนน้ีเป็นเพียงการประเมินเบ้ืองต้นซึ่งดัดแปลงและอ้างอิงจาก ระบบเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (2548: 25) ดังนี้ 
   1. การบูรณะ/ สงวนรักษา 
   2. การรักษาสภาพเดิม 
   3. การสร้างเพ่ือตีความใหม่ 
   4. การส่งเสริมให้มีการสร้างอาคารใหม่ที่กลมกลื่นกับของเก่า 
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   5. การกําหนดวัสดุอาคาร 
   4.1.2  การเก็บข้อมูลเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม การสํารวจข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการตัดสินใจเรื่องการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารที่มีคุณค่า โดยมีตัวแปร 
ที่ควรศึกษาให้ครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 
  1. ประเภทอาคาร 
  2. การใช้สอยในอดีตและปัจจุบัน 
  3. ยุคสมัย 
  4. รูปแบบ 
  5. วัสดุ 
  6. รูปทรงหลังคา 
    4.1.3  เทคนิคในการดําเนินงานในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ในงานวิจัยน้ีเน้น
ศึกษาอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นการดําเนินการต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน 2 
เรื ่องคือเรื ่องคุณค่า และสภาพแท้ดั ้งเดิม อันเป็นพื้นฐานในกระบวนการทํางานอนุรักษ์ ซึ ่ง
จําเป็นต้องเข้าใจใน “นิยามของแนวเพ่ือการดําเนินการในงานอนุรักษ์”(definition of treatment 
approach) เฟรเดน (Feiden, 1966 : 60-63) ดังน้ี 
   1. การป้องกันการทรุดโทรมของตัวอาคารหรือเป็นการอนุรักษ์ทางอ้อม 
(prevention) คือ การควบคุมสภาพแวดล้อม หรือการป้องเหตุแห่งการเสื่อม โดยมีการบํารุงรักษาที่ดี 
มีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การป้องกันหมายถึงการควบคุมความชื้นในตัวอาคาร อุณหภูมิ
และแสง ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัย โจรกรรม และการดูแลทําความสะอาด ในบางกรณี 
รวมถึง การลดอันตรายทั้งมลพิษทางอากาศ การสั่นสะเทือนจากการจราจร และการควบคุมการ
ทรุดตัวของแผ่นดิน 
   2. การคงสภาพเดิมของอาคารให้ได้มากที่สุด (preservation) คือการ
รักษาสภาพของวัตถุให้คงสภาที่เป็นอยู่ การซ่อมแซมจะกระทําเอมีความจําเป็นเพ่ือป้องกันการทรุด
โทรมที่จะเกิดข้ึนต่อไป ความทรุดโทรมที่เกิดจากการนําทุกรูปแบบ สารเคมี แมลง สัตว์ และ
จุลินทรีย์จะต้องถูกยับย้ังเพ่ือรักษาสภาพของโครงสร้าง 
   3. การเสริมความแข้งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร (consolidation) คือ การ
เพ่ิมหรือใส่วัสดุเช่ือมประสานหรือรับนํ้าหนักโครงสร้างของสิ่งที่ต้องการอนุรักษ์เพื่อให้โครงสร้างนั้น
คงทน นอกจากน้ัน อาจเป็นการโยงยึดโครงสร้างให้เป็นช้ินเดียวกัน อาคารประวัติศาสตร์ที่มีโครงสร้าง
ทรุดโทรมจนไม่สามารถทนทานต่ออันตรายได้อีก การเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งต้องกระทําโดยพยายาม
รักษาระบบและรูปทรงของโครงสร้างเดิม ไม่ทําลายหลักฐานประวัติศาสตร์ใดๆ การใช้ความชํานาญและ
วัสดุท้องถ่ินเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง แต่ในบางคร้ังอาจให้เทคโนโลยีใหม่เข้าช่วย 
   4. การบุรณะ (restoration) คือการซ่อมแซมและรื้อออกในบางส่วน
เพื่อให้อาคารมีรูปแบบเหมือนในอดีต ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานของการใช้วัสดุดั้งเดิม การ
บูรณะใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี อาจมีการทดแทนวัสดุเก่า หรือองค์ประกอบเก่า
ที่ขาดหายไป 
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   5. การปรับปรุงอาคารเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานปัจจุบัน (re-habitation)  คือ
การซ่อมแซมปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงอาคารเก่า เพื่อให้สนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันได้ 
อาคารอาจจะยังคงประโยชน์ใช้สอยเดิม หรืออาจจะเป็นประโยชน์ใช้สอยใหม่ก็ได้ 
   6. การทําชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอาคารขึ้นมาใหม่ (reproduction) คือ
การร่างส่วนประกอบสําคัญของอาคารแทนที่สิ่งชํารุด สูญหาย หรือผุพังไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้อาคาร
น้ันยังคงมีความสวยงามดังเดิม ในกรณีเช่นน้ีมักจะเกิดข้ึนเมื่อองค์ประกอบสถาปัตยกรรมด้ังเดิมกําลัง
เสื่อมสลายด้วยมลภาวะองค์ประกอบเดิมจะนํามาเก็บในพิพิธภัณฑ์ หรือที่สามารุควบคุมสภาวะ
แวดล้อมได้ และองค์ประกอบใหม่จะถูกสร้างขึ้น แล้วนําไปติดต้ังไว้ที่เดิม 
   7. การสร้างอาคารข้ึนมาใหม่ (reconstruction/ replication) ในกรณีที่อาคาร
เสื่อมสลายลงอาจเนื่องมาจากอุบัติภัยทางธรรมชาติก็อาจจะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ได้ โดยต้องสร้างข้ึน
ตามหลักฐานเดิมที่มีอยู่ทุกประการ หรืออาจย้ายอาคารไปสร้างใหม่ เป็นต้น การสร้างข้ึนใหม่น้ีอาจทํา
ให้คุณค่าสําคัญ ๆ ของอาคารเสียหายไปได้ และสามารถสร้างความรู้สึกแท้จริงของอดีตได้อย่าง
สมบูรณ์ 
   4.1.4  การบูรณาการส่วนใหม่ในงานสถาปัตยกรรม (Infill Design)  
แนวทางการบูรณาการส่วนใหม่ในงานสถาปัตยกรรม ถูกนําไปใช้ต่อเมื่อการปรับประโยชน์ใช้
สอยพื้นที่อาคารเก่านั้นไมเพียงพอหรือไม่สามารถตอบสนองกับการใช้งานสําหรับประโยชน์ใช้
สอยใหม่ได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีการต่อเติมพ้ืนที่หรืส่วนใหม่ของอาคารเข้าไป วัตถุประสงค์หลักเพ่ือรองรับ
การใช้งานใหม่ของพ้ืนที่อาคารเก่าไม่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้ การบูรณาการส่วนใหม่
สถาปัตยกรรมตามหลักการของ คาร์ลา ครีด และ แมเรียน โรเบิร์ต (Greed and Roberts, 1998 : 
76-78) คือ การเติมสิ่งใหม่เข้าไป “อยู่ระหว่าง” โดยมีความสัมพันธ์รวมกับสิ่งเก่าในลักษณะต่างๆ เพ่ือ
ไปส่งเสริมหรือพัฒนากับของดั้งเดิมที่มีอยุ่ การใช้หลักการนี้กับการออกแบบการปรับประโยชน์ใช้
สอยอาคารที่มีคุณค่านั้นต้องมีการศึกษาถึงเง่ือนไขของประวัติศาสตร์ และระดับการยอมรับในการ
พัฒนาแบบใหม่ ที่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีต้องไม่ทําลายลักษณะหรืออัตลักษณ์สําคัญของพ้ืนที่เดิม สําหรับ
แนวคิดการบูรณาการส่วนใหม่  จะอยู่ในระดับใดก็ตามต้องได้รับการออกแบบและเติมเต็มในส่วนผสม
ที่พอเหมาะกับบริบท สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ในเรื่องของขนาด และมวลของอาคาร (scale and massing) 
ต้องพิจารณาให้ความสําคัญลําดับแรก  การดําเนินการในเรื่องบูรณาการส่วนใหม่ในงานสถาปัตยกรรม
สามารถทําได้ในหลายระดับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความเหมาะสมของแต่ละอาคารสถานที่ ซึ่งแบ่ง
พิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้แก่ ทางเลือกเพ่ือพิจารณาส่วนใหม่ในงานสถาปัตยกรรม 
ลักษณะพิเศษเฉพาะ (characteristic) บริบทโดยรอบ (contex) และข้อคิดเห็น (comment) ซึ่งได้
อธิบายรายละเอียดไว้ในตาราง 2 
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ตารางที่ 2  แนวทางเพ่ือการตัดสินใจสําหรับการออกแบบการบูรณาการส่วนใหม่ในสถาปัตยกรรม 
ทางเลือกเพื่อการบูรณา

การส่วนใหม่ 
(infill design 

option) 

ลักษณะพิเศษเฉพาะ 
(characteristics) 

บริบทโดยรอบ 
(context) 

ข้อคิดเห็น 
(comment) 

การรักษาส่วนหน้าของ
อาคารไว้ 

ภายในอาคารเป็นของดั้งเดิม
โ ด ย ท่ี เ ป ลื อ ก ห น้ า อ า ค า ร  
ถูกรักษาให้คงไว้แต่โครงสร้าง
ภายในสามารถเปลี่ ยนเป็น
โครงสร้างใหม่ โดยท่ีโครงสร้าง
ใหม่ต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ความสูงของแต่ช้ันแลสัมพันธ์
กับท่ีปรากฏเปลือกของอาคาร 

ทางเลือกน้ีจะถูกนํามาใช้
ต่ อ เ มื่ อ เ ป ลื อ ก ห น้ า
อาคาร น้ันได้แสดง ถึง
คุ ณ ค่ า ว่ า เ ป็ น ส่ ว น ท่ี
สําคัญสุงสุดของอาคาร 
หรือมีความสําคัญอย่าง
ย่ิงต่อทัศนียภาพของเมือง 

เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับ
คุณค่าของพื้นท่ีอย่างสูงสุด นัก
อนุรักษ์นิยมและโมเดิร์นนิสต์จะให้
ความสําคัญ  ในเรื่องการสูญเสีย
ความสมบูรณ์ ในคุณค่าอย่างมาก 
และบ่อยครั้งท่ีเกิดปัญหาระหว่าง
การเปลี่ยนแปลง 

การเลียนแบบของเดิม
หรือการปรับให้เหมือน 

ถ้าไม่ ใ ช่การสร้างอาคารบน
พื้นท่ีว่างก็จะเป็นการสร้างบน
อาคารท่ีกําลังจะพัง ด้วยการ
เลียนแบบอาคารข้างเคียง เช่น 
ในเรื่องความสูงระหว่าง ช้ัน
อาคาร        การประกอบ
หน้าต่าง      ช่องเปิด วัสดุ การ
ประดับตกแต่ง 

ทา ง เ ลื อ ก น้ี ส่ ว น ใ หม่
เหมาะสมกับเมือง ท่ีมี
ลักษณะการวางตัวของ
อาคารในเมืองเป็นหน่ึง
เดี ยวกัน  หรือ ช่ือของ
อาคารถูกทําลายไปแล้ว
และถูกขอให้รื้ออาคาร
น้ัน 

ก า ร เ ลี ย น แ บบ ข อ ง เ ก่ า เ ป็ น
ทางเลือกท่ีง่ายแต่ต้องการความใส่
ใจท่ีมากในเร่ืองรายละเอียดและ
การดูแลเอาใจใส่  รวมถึงการ
เลือกใช้ช่าง ควรเป็นช่างท่ีดีมีฝีมือ  
ใน เ รื่ อ งการ เลื อก ใ ช้ วั สดุ ค วร
เลือกใช้วัสดุท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึง
อาจจะมีราคาแพงมาก อาจมีการ  
ตั้งคําถามว่า อย่างไรท่ีจะทําให้
ค ว าม เ ก่ า เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้  แล้ ว มั น
เหมาะสมหรือไม่ท่ีจะทํา 

การทําอ ย่างมี เหตุผล
หรือมีหลักการท่ีวัดได้ 

โดยพ้ืนฐานของผู้ วางแผนที่
เกี่ ยว ข้องกับการทํา เปลือก
อาคารใหม่ จะต้องพิจารณาถึง
รูปทรงมวลอาคาร ผังอาคาร 
สเกล  ทัศนียภาพ  ความสู ง  
เส้นขอบฟ้า สัดส่วนเส้นอาคาร 
ช่องเปิด และการใช้วัสดุ 

แนวทา ง ท่ี เ หม าะสม
สําหรับภาพรวมอาคารท่ี
เห็นโดยท่ัวไป คือ เรื่อง
ก า รควบ คุม  สั ด ส่ ว น
ความสุ ง น้ัน เป็น เรื่ อ ง
สําคัญ แต่สําหรับเรื่อง
รูปแบบแล้ว  สามารถ
ออกแบบให้หลากหลาย
ได้ 

แนวทางท่ีวัดในเรื่องความดูดีซ่ึงมี
ความชัดเจนน้ัน ปรากฏให้เห็นอยู่
โดยท่ัวไป  จึงเป็นท่ีมาของคําถาม
ท่ีว่าสามารถหรือไม่ ท่ีควรจะมี
ผลลัพธ์ ในลักษณะของการทํา
อาคารแบบตามๆ กันไปอย่างชีวิต 
คําตอบ คือแนวทางการแก้ปัญหา
ท่ีดีขึ้นอยู่กับสถาปนิกท่ีดี 

ที่มา : Marion Roberts, Clara Greed. Introducing urban design: interventions and 
responses (New York:Addison Wesley longman limited),201. 
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ตารางที่ 2 ระดับการตัดสินใจสําหรับการออกแบบการบูรณาการส่วนใหม่ในงานสถาปัตยกรรม (ต่อ) 
ทางเลือกเพื่อการบูรณา

การส่วนใหม่ 
(infill design option) 

ลักษณะพิเศษเฉพาะ 
(characteristics) 

บริบทโดยรอบ 
(context) 

ข้อคิดเห็น 
(comment) 

การทําอ ย่าง เป็นกลาง 
หรือแตกต่าง 

ความต้องการท่ีสัมพันธ์กับของ
ผลกระทบท้ังหมดของอาคาร 
เช่น ความสมดุลของสัดส่วน 
ช่ อ ง เ ปิ ด ท่ี เ ห ม า ส ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างผนัง การ
ใช้สีท่ีกลมกลืน 

เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกับ
สิ่งแวดล้อม 

แ น ว ท า ง ดั ง ก ล่ า ว ส า ม า ร ถ
กลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออย่างมาก 
ถ้าหากแนวทางน้ีถูกใช้กันจนเกิน
ความจําเป็น ซ่ึงจะทําให้ดูน่าเบื่อ
จนกลายเป็นความซํ้าซากจําเจ
หรืออาจกลายเป็นแนวทางการ
ออกแบบ ท่ี ได้ รั บก ารยอมรั บ
โดยท่ัวไปในแนวทางการอนุรักษ์ 
ดั ง เ ช่นตั วอ ย่ า ง  ลั กษณะของ
ห ลั ง ค า แ บ บ ล อ ก แ บ บ ท ร ง 
Mansards หรือแนวทางการใช้
วั ส ดุ ป ร ะ เ ภ ท ก ร ะ จ ก เ ข้ า ม า
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

การแสดงออกถึงบริบท
สําคัญ 

วิธีการออกแบบลักษณะน้ีเป็น
การแสดงออกซ่ึงมาจากการ
วิเคราะห์ และผลตอบรับกับ
ลักษณะรูปแบบเฉพาะ โดยมาก
รูปแบบส่วนมากจะเป็นแนว
โพสโมเดิร์น 

ส่วนใหญ่ใช้พื่นท่ีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและเต็มไป
ด้วยลักษณะท่ีโดดเด่นไม่
เฉพาะกับสถาปัตยกรรม
ช้ันสูงเท่า น้ันแต่หมาย
ร ว ม ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง
ประโยชน์ใช้สอยและการ
ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้
สอยของพื้นท่ี 

ดีท่ีสุดหากดําเนินการกระทําอย่าง
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้เพ่ือท่ีจะ
สามารถเป็นการอ้างอิงและปรับใช้
มาตรฐาน โดยท้ังหมดข้ึนอยู่กับ
การเลือกสถาปนิกนักออกแบบท่ีดี 
(good architect) และจะเป็นการ
ดําเนินงานท่ีแย่ท่ีสุดหากทําด้วย
ความไม่ละเอียดซ่ึงจะตกยุคสมัย
ในเวลาอันสั้น 

การทําให้แตกต่างอย่าง
ชัดเจน และการแสดงออก
ของโครงสร้าง 

มี ค ว า ม เ ป็ น ส มั ย ใ ห ม่ ใ ช้
เทคโนโลยีในการดําเนินงานถือ
ได้ว่าเป็นการแสดงออกหลัง
ศตวรรษท่ี 20 ในเรื่องของ
เทคโนโลยีและการตอบสนอง
ฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอย 

มีความเหมาะสมกับ  
(1) ต้องการความ
แตกต่าง  
(2) เพื่อสร้างความโดด
เด่นให้กับพ้ืนท่ี ท่ีเสื่อม
โทรมท่ีซ่ึงต้องการความ
เปลี่ยนแปลง 

จะเหมาะสมถ้าสัดส่วนหรือขนาด
ถูกต้อง ดูเป็นมิตรกับพ้ืนท่ี บน
พื้นฐานของความโปร่งใส และ
เข้าถึงง่าย ในทางกลับกันสิ่งท่ีทํา
อาจกลายเป็นความขัดแย้งทาง
สายตาหรือมีลักษณะรุกราน ถ้า
ง า น อ อ ก แ บ บ มี ลั ก ษ ณ ะ ไ ม่
เหมาะสมหรือไม่ใช่งานออกแบบท่ีดี 

ที่มา : Marion Roberts, Clara Greed. Introducing urban design: interventions and 
responses (New York:Addison Wesley longman limited),201. 
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5. วิเคราะห์กรณีศึกษาจากงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม
ในชุมชน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 
 5.1 ศึกษางานวิจัยเรื่องการ “ศึกษาแนวทางการออกแบบศูนย์การเรียนรู้
เนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ธนบุรีโดยการปรับประโยชน์ใช้สอย
จากอาคารเก่าทรงคุณค่าและบูรณาการส่วนใหม่สถาปัตยกรรม” (ฑวัตอําไพพรรณ.2550:70) 
โดยผู้วิจัยศึกษางานวิจัยน้ีในหัวข้อที่เก่ียวข้องคือ“การปรับปรุงอาคารเก่าทรงคุณค่าในกระบวนการ
ปรับประโยชน์ใช้สอยในเชิงการอนุรักษ์และพัฒนา” พบว่า อาคารเก่าแก่โดยมากมักมีความดึงดูดใน
ด้านความงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอีกทั้งโดยส่วนใหญ่อาคารเหล่าน้ีมักถูกทิ้งร้างทรุดโทรม
หรือหากมีการอนุรักษ์ก็เป็นเพียงเพื่อความสวยงามทางทัศนียภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนบุรีที่เป็น
เมืองเก่าซึ่งมีอาคารในลักษณะนี้อยู่ค่อนข้างมากดังน้ันเมื่อมีโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในบริบท
ของความเป็นพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรมการเลือกสถานที่ต้ังหรือการเลือกอาคารจึงเป็นเร่ืองสําคัญจาก
เหตุผลดังต่อไปน้ี 
  1. สถานที่ต้ังและสถาปัตยกรรมสามารถเป็นสื่อการเรียนรู้และช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ได้ 
  2. สถานที่ต้ังและสถาปัตยกรรมสามารถเป็นตัวแทนการบอกเล่าความเป็นมาของสถานที่
น้ันได้ 
  3. การเลือกวิธีการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่าเป็นการใช้พ้ืนที่หรือทรัพยากรใน
พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมที่คุ้มค่ามากกว่าการอนุรักษ์อาคารไว้เพียงเพ่ือความสวยงาม 
  4. การสร้างอาคารสถาปัตยกรรมขึ้นใหม่อาจเป็นการรบกวนหรือทําลายคุณค่า
บริบทพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่น้ันซึ่งแนวทางการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารในเชิงการอนุรักษ์
และพัฒนาจึงสามารถเป็นทางเลือกที่เหมาะสมทางหน่ึง 
 โดยที ่การ ดํา เน ินงานดังที ่กล ่าวมาย ังม ีกระบวนการ ที ่สําค ัญที ่ต ้อ งพิจารณา
ดังต่อไปนี้ได้แก่ 1) การประเมินคุณค่าและความสําคัญของอาคารสถาปัตยกรรม 2) กระบวนการปรับ
ประโยชน์ใช้สอยของอาคารสถาปัตยกรรมและ 3) แนวทางการบูรณาการส่วนใหม่สถาปัตยกรรมสําหรับ
อาคารที่ใช้ศึกษาทั้ง 3 หลังมีความต่อเน่ือง 3 ช่วงเวลา 
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6.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบกรณีศึกษา เรื่องบริบทที่ต้ังของโครงการที่มีผลต่อแนวคิดการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจัยต่าง ๆ เทคโนโลยีในการก่อสร้าง 
 กรณีศึกษา Case Study 1 : พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสยามของ
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
ภาพที่ 65 แสดงกรณีศึกษา Case Study 1 
 
                    ชื่อโครงการ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                    ประเภทโครงการ : พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
                    สถาปนิกผูอ้อกแบบ 
                    ปีที่สร้างเสร็จ 
                    สถานที่ต้ังโครงการ : สยามสมาคม ต้ังอยู่ที่ 131 ถนนอโศกมนตรีสุขุมวิท 21 
กรุงเทพมหานคร  10110 
                    ความสูงอาคาร : 2 ช้ัน 
                    กลุ่มเป้าหมาย: นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 
                    องค์ประกอบของโครงการ 

              - สว่นองค์ประกอบหลักของโครงการ : ส่วนจัดนิทรรศการถาวร 
              - สว่นประกอบรอง : ห้องสมุด , จัดประชุมสัมมนา 
              - สว่นสนับสนุนโครงการ : ร้านกาแฟ พ้ืนที่ส่วนกลาง (จัดพิธีสมรถ) 
              - สว่นบริหารและบริการอาคาร 
              - สว่นพ้ืนที่ จอดรถ 
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ภาพที่ 66 แสดงกรณีศึกษา Case Study 1 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 67 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยประเภทต่าง ๆ และรูปแบบการวางผังพ้ืนที่ใช้สอยของ
โครงการ 

 
             สยามสมาคมมีวัตถุประสงค์  จัดต้ังขึ้นเพ่ือต้องการส่งเสริมในเร่ืองของการศึกษาทั้งทางด้าน
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนจัดให้มีการแสดงเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มี
การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านธรรมชาติของประเทศไทยในระดับท้องถิ่นขึ้นไปจนถึงระดับ
นานาชาติ จัดต้ังโครงการต่างๆข้ึนเพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของชาติเป็น
ศูนย์ข้อมูลให้แก่ผู้สนใจศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้สนใจและการดําเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยลักษณะโครงการเป็นอาคารเรือนไทยไม้สมัยโบราณเทคนิคใน
การก่อสร้างจึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องถิ่น 
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7. วิเคราะหข์อ้มูลจากผลสาํรวจวิสัยทัศน์ชุมชนของเทศบาลตําบลเชียงคาน 
 จากผลการประชุมวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลเชียงคาน ได้มีแนวคิดในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเชียงคานสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3  วิสัยทัศน์เมืองเชียงคาน 

การอนุรักษ์ การพัฒนา 
อาคาร + 

สภาพแวดล้อม 
ด้านวิถีชีวิต + 
ความเป็นอยู่ พ้ืนท่ี + สภาพแวดล้อม 

คุณภาพชีวิต +        
เศรษฐกิจชุมชน 

  แนวคิดการควบคุม 1. โครงการฟ้ืนฟูวถิี
ชีวิตชาวเชียงคาน 
2. โครงการพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 
3. โครงการพิพธิภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เมือง
เชียงคาน 
 

แนวคิดงามตามวิถีเชียงคาน 
(Old Traditional City) 

แนวคิดกระแสท่องเที่ยว 
+ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1. ข้อบัญญตัิท้องถิ่น    

   (เทศบัญญัติ) 
2. ร่างผงัชุมชนเทศบาล

ตําบล 
 

1. ออกแบบเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเมือง 
  - ออกแบบเพ่ือสร้างการหมาย
จํา (Memory)  
  - ออกแบบเพ่ือสร้างความ
ประทับใจ (Impression)  
 

2. ออกแบบเพ่ือตอบสนอง      
ความต้องการเมืองในอนาคต 
  - ออกแบบพ้ืนท่ี/กิจกรรม และ
กําหนดการเช่ือมโยง  
 - สรา้งความเคลือ่นไหวในเมือง
อย่างมสีุนทรียภาพ  
 

3. การบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
- การบรหิารจัดการการท่องเท่ียง
เชิงวัฒนธรรม  
- การบรหิารจัดการการพัฒนา
เมือง  

 

1.ธรรมนูญเชียงคาน  
(ข้อควรปฏิบัติ)  
- ระเบียบข้อปฏิบตัิในการ
เข้าใช้พื้นท่ีถนนชายโขง
โดยรอบของชาวชุมชนเชียง
คานร่วมกับอําเภอเชียงคาน
และเทศบาลตําบลเชียงคาน 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 
- พัฒนาสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ของฝากเมืองเชียงคาน 
- จัดตัง้กลุ่มสหกรณ์เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
บริการการท่องเท่ียว 
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ตารางที่ 3  วิสัยทัศน์เมืองเชียงคาน (ต่อ) 
การอนุรักษ์ การพัฒนา 

อาคาร + 
สภาพแวดล้อม 

ด้านวิถีชีวิต + 
ความเป็นอยู่ พ้ืนท่ี + สภาพแวดล้อม 

คุณภาพชีวิต +        
เศรษฐกิจชุมชน 

แนวคิดการสร้าง
แรงจูงใจ 

  
 

แนวคิดกระแสท่องเที่ยว 
+ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. โครงการสนับสนุน
งบประมาณซ่อมแซมบ้าน 
2. โครงการแบบบา้นเชียง
คาน(สําเรจ็รูป) 
3. โครงการพัฒนาอาคารท่ี
ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ 
 

3. การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

 

 
 
ตารางที่ 4 สรปุโครงการพัฒนาชุมชนเชียงคานได้ดังน้ี 
 

โครงการควบคุม โครงการพัฒนา 

1. โครงการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น 
2. โครงการบ้านม่ันคง 
3. ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว/อาคาร

อนุรักษ์ต้นแบบ 
 

1.โครงการออกแบบและพัฒนา พ้ืนท่ีประกอบกิจกรรมเมือง(Urban  
  Space) & พ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง(Public Space) 
2.โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมแม่น้ําโขง (Waterfront Area)  
3.โครงการพัฒนาช่องมอง(Visual Corridor)เชื่อมมุมมองออกสู่ 
   แม่น้ําโขง 
4.โครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเชียงคาน/ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
5.โครงการสหกรณ์ชุมชนเชียงคาน 
6.โครงการพัฒนาตลาดเช้า(Morning Market) 
7.โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ(public Transport) และจุด 
   จอดรถสาธารณะ  
8.โครงการพัฒนาท่าเรือเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ 
   สองฝ่ังโขง 
9. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายเส้นทางจักรยานและทางเดินเท้า 
10.โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแนวเส้นทางเดินเท้าและ 
    ทางจักรยาน 
11 .โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
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 โดยโครงการควบคุม ซึ่งเป็นการจัดทําข้อบัญญัติท้องถ่ินมีหลักการและเหตุผลในการประกาศใช้
เทศบัญญัติ เน่ืองจากพ้ืนที่เทศบาลตําบลเชียงคาน ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเลยและการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทําให้เชียงคานมีอัตราการ
เจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมสูง มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสภาพการก่อสร้าง
และการใช้อาคารไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว  ซึ่งในบริเวณพื้นที่เชียงคานนี้ยังคงมีอาคารที่มีรูปลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  แต่มีแนวโน้มการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ 
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมภายในชุมชนและ
บริบทของพื้นที่ริมแม่นํ้าโขง  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท เพ่ือการดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคาน การควบคุมการใช้ประโยชน์อาคาร ความ
หนาแน่นของอาคาร ความปลอดภัยในอาคาร  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



88 

 
 

บทที่ 6 
 

กระบวนการแปรรูปแนวความคิดและพัฒนาสู่งานออกแบบ 
 

 การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมเ น่ืองจากเป็นการศึกษาในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม             
ซึ่งการแสดงออกอันเกิดจากกระบวนการอันซับซ้อนทางสังคมหรือกลุ่มชนโดยรวมเอามิติทางด้าน
จิตใจ วัตถุ ภูมิปัญญาและอารมณ์เข้าไว้ด้วยกันจนเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของสังคมรวมถึงรูปแบบวิถี
ชีวิต ระบบค่านิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความเช่ือต่าง ๆ การพัฒนา
แนวความคิดสู่การออกแบบ  จากการทบทวนวรรณกรรม การลงพ้ืนที่สํารวจ เก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูล   เป็นขั้นตอนที่จะนําไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่โครงการให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทโดยรอบ   การนําข้อมูลที่ได้มาเพ่ือทําการสังเคาระห์แปรรูปเพ่ือหาแนวความคิดมาเช่ือมโยงให้
เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
 
1. หลักในกําหนดกรอบแนวคิด 

 จากการค้นคว้า  ศึกษา  และวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรม       
พ้ืนที่ริมโขง อ.เชียงคาน เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล และผลท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลน้ี  
ผู้ วิจัยสามารถค้นพบคําสําคัญ (Keyword) ซึ่งเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดหลัก       
ของการออกแบบเชิงนามธรรม  คือ  ความทรงจํา (Memory)โดยสามารถอธิบายความหมายได้ดังน้ี 

 ความหมายโดยท่ัวไปของ ความทรงจํา (Memory) คือการที่จิตใจหรือสมองเก็บ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมาแล้วเพ่ือช่วยในการปฏิบัติการอย่างอ่ืนต่อไป และแสดงให้รู้ว่าต้องมีการ
เรียนรู้มาก่อน สิ่งที่เรียนรู้น้ันได้รับการรักษาหรือทรงไว้ (Retention) ในการศึกษาพื้นที่ริมโขง
ทางด้านวัฒนธรรม  มรดกที่สืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งคงรักษาเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ให้เกิดขึ้น    

 กระบวนการถ่ายทอดความทรงจําและปลูกผังสู่คนรุ่นหลังได้รับรู้และเข้าใจ ดังน้ัน      
ความเข้าใจในวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตเข้าไว้
ด้วยกัน   วัฒนธรรมแต่ละแห่งจะมีลักษณะและแนวทางเฉพาะของตน ตามแหล่งที่มาของความรู้ 
ความเข้าใจ วิธีการ หรือวิธีคิดก็ตาม  ดังน้ันความเข้าใจอดีตซึ่งถูกสร้างขึ้นมาแล้วเรียกว่า 
“ประวัติศาสตร์” มีความหมายถึงคุณค่าของอดีต มีค่าเท่ากับผลผลิตทางวัฒนธรรม ความทรงจําใน
พ้ืนที่การเก็บรักษาและถ่ายทอดสู่อีกรุ่น เป็นเวลายาวนานจึงถือว่ามีค่าอย่างมากเป็นมรดกทางปัญญา
ของมนุษย์ 

 การนํากรอบแนวคิดเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่โครงการ  จากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการ
ลงพ้ืนที่ศึกษาจากประเด็นที่สนใจเบื้องต้นน้ันเก่ียวกับเรื่องข้อมูลและความสําคัญทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ชุมชน  ประเพณีและสังคมตลอดจนงานสถาปัตยกรรม และผลกระทบการต่าง ๆ อัน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความทรงจํา   เพ่ือหาคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพและทางจินตภาพ  จาก
การับรู้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่สามารถเช่ือมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์



 89

น้ันทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และการย้อนคืนความทรงจํา (Recall) ให้เกิดความชัดเจนโดยการ
เช่ือมโยงเร่ืองราวสะท้อนควาทรงจํา ผ่านการจดจําความหมายองค์ประกอบต่างๆทางวัฒนธรรม ผ่าน
ทางบรรยากาศ ภาพสะท้อนบริบทของพ้ืนที่ 

 

 
 

 
ภาพที่ 68 แสดงกรอบแนวคิดในการออกแบบ 

 
 การนํากรอบแนวคิดเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่โครงการจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการ
ลงพ้ืนที่ศึกษาจากประเด็นที่สนใจเบ้ืองต้นน้ันเกี่ยวกับ ผลกระทบการต่าง ๆ อันก่อให้เกิด      การ
เปลี่ยนแปลงความทรงจํา   เพ่ือหาคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพและทางจินตภาพ จากการับรู้
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่สามารถเช่ือมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์น้ัน  ทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม และการย้อนคืนความทรงจํา (Recall) ให้เกิดความชัดเจนโดยการ
เช่ือมโยงเร่ืองราวและสื่อความหมายของพ้ืนที่   
 

 
 

 
ภาพที่ 69 แสดงกรอบแนวคิด 

 
 2. พัฒนาแนวคิดสู่งานออกแบบ 

   ระบบความทรงจํา (Memory)  องค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมภายในส่งผลต่อการ
รับรู้ประสบการณ์ มีกระบวนในลักษณะต่อไปนี้ 
 1. ระบบความทรงจําระยะสั้น STM ( Short-Term Memory) ความจําระยะสั้น        
เป็นความจําหลังการรับรู้ สิ่งเร้าที่ได้รับการตีความจนเกิดการรับรู้แล้วจะอยู๋ในความทรงจําระยะสั้น 
เราใช้ความจําระยะสั้นสําหรับการจําช่ัวคราวเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์ในขณะที่จําอยู่เท่าน้ันเอง เช่น
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การจําหมายเลขโทรศัพท์จากสมุด เมื่อใช้ความทรงจําจากการรับรู้ขณะน้ันแล้ว เราก็ไม่มีความ
จําเป็นต้องจําหมายเลขน้ันอีกต่อไป หากเราไม่มีความทรงจําระยะสั้นเพ่ือการจําช่ัวคราว การเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ จะทําได้ยาก และไม่สามารถตีความหมายของสิ่งน้ันได้ 
 2.  ระบบความทรงจําระยะยาว LTM ( Long – Term Memory) การจําได้นาน ก็คือ 
ความจําที่เราพูดถึงและเข้าใจกันอยู่น่ันเอง หมายความว่ามีสาระสําคัญบรรจุในความจําค่อนข้าง
บันทึกถาวรอยู่ในสมอง ซึ่งมีความจุกว้างขวางเมื่อเราระลึกถึงเหตุการณ์แต่หนหลังที่สําคัญอันหน่ึง 
การระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปโดยที่ลืมไปแล้วในขณะที่อยู่ในการสะกด ในภาวะเช่นน้ันบางทีลําดับ
ออกมาได้มากมายอันน้ีถือว่าเป็นการจําระยะและค่อนข้างที่จะถาวรอยู่ในสมอง 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 70 แสดงทฤษฏีความจําสองกระบวนการระหว่าง STM และ LTM 

 
 คุณค่า (Aesthetic) จากพ้ืนที่ศึกษา  และคําสําคัญ (Memory)  ได้จําแนกปัจจัยที่มี

เน้ือหาในการเช่ือมต่อและเช่ือมโยงความหมายเข้าด้วยกัน โดยการเช่ือมโยงเน้ือหาทางวัฒนธรรมของ
พ้ินที่กรณีศึกษา โดยจัดลําดับการวางแผน การแบ่งเน้ือหาเป็นส่วนๆผู้วิจัยต้องการให้ผู้เข้าชมได้รับรู้
ประเด็นความและประเด็นที่สอดคล้องมีผลร่วม สามารถจดจําเน้ือหาทางการนําเสนอ ในการช่วยใน
การจดจําทบทวนให้เกิดความเข้าใจ 
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ภาพที่ 71 แสดงการเช่ือมโยงเน้ือหา 
 

 ความทรงจําของเ น้ือหาเพ่ือเ ช่ือมโยงสู่สถานที่ จากการศึกษาเ น้ือหาเ ร่ืองราว            
ทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ริมโขงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม       และ
ลักษณะทางกายภาพ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานโดย การเข้าถึงความหมายในเชิงรูปธรรมได้จากการสร้าง
สัญญะของพื้นที่ ด้วยที่มามนุษย์รับรู้ความทรงจําในรูปแบบการมองเห็น มโนคติ การเกิด     สิ่งเร้า 
การเปลี่ยนแปลง ระลึกถึง ในเชิงความหมาย บรรยากาศ พ้ืนที่สื่อความหมายในความทรงจําต่อ
วัฒนธรรม เพ่ือช่วยให้ความเข้าใจในการถ่ายทอดความหมายได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

 จากการศึกษาแนวคิดในการออกแบบและทฤษฎีศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือออกแบบศูนย์   การ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม แนวคิดในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ แผน นโยบายของหน่วยงาน       ที่
เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความทรงจําของพ้ืนที่ สรุปเพ่ือเข้าสู่
ขั้นตอนการ วางโปรแกรมกิจกรรมในพ้ืนที่ภายในโครงการต่อไป ดังแผนภูมิ ดังน้ี 
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ภาพที่ 72 แสดงข้ันตอนการวางแผนการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

 
3 แนวทางในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน 
 จากการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ริมโขง อ.เชียงคาน จนสามารถคัดเลือกมรดก
ทางวัฒนธรรมสําคัญและกิจกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชน  เพ่ือนํามากําหนดโปรแกรมในโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้  โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม  ชุมชนเป็นผู้จัดการ วัตถุประสงค์ที่สําคัญ 
เพ่ือให้ศูนย์การเรียนรู้มีส่วนช่วยในการเกิดการรวมกลุ่มสามัคคี และจัดกิจกรรมมีส่วนช่วยปลูกฝัง
คุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่  อีกทั้งฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึกภายในชุมชน  หวงแหนและ
ส่งผ่านต่อคนรุ่นหลัง  เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ประเพณี  ของคนในพ้ืนที่อําเภอ
เชียงคานและสามารถสะท้อนบอกเล่า และแลกเปลี่ยนเร่ืองราวมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนภายนอกได้
อีกด้วย  จากการศึกษา เพ่ือแสดงออกมรดกทางวัฒนธรรม  และฟ้ืนฟู  การจัดการเพ่ือการมีส่วนร่วม
ของชุมชนได้ออกแบบกําหนดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอ.เชียงคานไว้ภายใต้
แนวความคิด (Concept)  “ ความทรงจํา  ความงาม  ความประทับใจ ” โดยสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
 ความทรงจํา : คือจากความทรงจําสู่กิจกรรมผ่านการจัดนิทรรศการแสดงบอกเล่า
เรื่องราว คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันสําคัญ  และคุณค่าด้านประเพณี วัฒนธรรม สังคม ออกมา     
ในรูปแบบสื่อผสมผสาน  โดยมีการนําเสนอโดยคนในชุมชนหรือไกด์ชุมชน บอกเล่าลําดับช่วงเวลา 
(Time Line)  ของประสบการณ์เป็นกิจกรรมในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 ความงาม :คือการสะท้อนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่  ความงามของประเพณี  วัฒนธรรม
และสถานที่ เป็นต้น 
 ความประทับใจ :คือการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมด้วยชุมชนพ้ืนที่ หรือ 
community area การจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ เช่นการตักบาตรเช้า  การจําลองประเพณี
การละเล่นในแต่ละช่วงเวลาต่อสาธารณะ 
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ภาพที่ 73 ความทรงจําของพ้ืนที่ (Place ) + ( Memory ) 

 
       ศึกษาบริบทของภูมิประเทศที่ต้ัง การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ลักษณะของ
พ้ืนที่กรณีศึกษา ขยายตัวเรียบตามแม่นํ้า (Liner) แต่เดิมเน่ืองจากในช่วงเวลาหนึงมีบทบาทเป็นเมือง
ท่าค้าขายเก่า การเติบโตใช้แม่นํ้าเป็นเส้นทางคมนาคม ภายหลังเมืองขยายตัวด้วยเส้นทางถนน ส่งผล
ให้รูปแบบของเมืองความเข้มข้นของกิจกรรมริมโขงลดน้อยลง ส่งผลต่อความทรงจําในพ้ืนที่ 
การศึกษารูปแบบอาคารการวางตํ่าแหน่ง เช่ือมโยงกิจกรรมชายโขง ช่องว่างช่องเปิดส่วนบุคลและช่อง
เปิดสาธารณะล้วนส่งผลให้เกิดมิติการรับรู้ ความเฉพาะและความทรงจําของพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 74 แสดงการขยายเมือง 
 การปรับเปลี่ยนทางด้านรูปทรงเมื่อกับกิจกรรมมีความหลากหลายข้ึน ลักษณะรูปทรง
อาคารปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือตอบสนองการใช้งานตามความต้องการด้วยวิธีการและเทคโนโลยี    การ
ก่อสร้าง หากจะสะท้อนเน้ือหาในอดีตและประวัติศาสตร์ลดลงตามลําดับ  
 

ความทรงจาํทรง
ํ  

ความงาม ความประทบัใจ 
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ภาพที่ 75 แสดงการก่อสร้างอาคารรูปแบบใหม่ลงในพ้ืนทีเ่ดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 76 แสดงพ้ืนที่เปิดส่วนบุคคลเช่ือมต่อแม่นํ้าโขง 
การรับรู้พื้นที่ปิดรอบ ทางสัญจร การเชื่อม ผ่าน (Surface ) + ( Memory ) 
 การออกแบบโดยคํานึงถึงการจัดการฟ่ังช่ันการใช้งานใหม่ลงในพ้ืนที่ จําเป็นต้องอาศัย
การศึกษาฟั่งช่ันการใช้สอยเดิมการใช้พ้ืนที่ของชุมชน ความเข้มข้นของกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ในที่
พ้ืนที่ชุมชน อ.เชียงคาน การใช้พ้ืนที่ชานบ้าน พ้ืนที่ชายโขง ระเบียงบ้าน เน่ืองจากลักษณะถนนขนาด
เล็กการปฏิสัมพันธ์ในชุมชนจึงเป็นในแบบแหนียวแน่น(Friendly Road)สถานที่หน้าบ้านนอกจาก
การค้าขายจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นที่พักผ่อน ประกอบงานอดิเรกอีกทั้งรวมกลุ่มกับบ้านข้างเคียง และ
พ้ืนที่ชายโขงเป็นพ้ืนที่สาธารณะรองรับกับกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน (Community Area) 
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ภาพที่ 77 แสดงทางสัญจรและพ้ืนที่ปิดล้อม 
 
 

 
 

ภาพที่ 78 แสดงช่องเปิดเช่ือมจากตัวบ้านสู่แม่นํ้าโขง 
 

 
 

ภาพที่ 79 แสดงการใช้พ้ืนที่ในชุมชน 
 

River Road 
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ภาพที่ 80 แสดงการใช้พ้ืนที่ในชุมชน 
 การรับรู้ความทรงจําของพ้ืนที่ ก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่พ้ืนที่ จดจําพ้ืนผิว เปลือกอาคารช่องเปิด 

หรือแม้กระทั่งขนาด สี องค์ประกอบต่างๆของส่วนประกอบของพ้ืนที่ปิดล้อม ทําให้เราจดจํา และ
สร้างความทรงจํา ประสบการณ์ เพ่ือการจําลองพ้ืนที่ต้ังโครงการศูนย์การเรียนรู้ที่ออกแบบจาก
การศึกษาพ้ืนที่ต้ังชุมชนเดิม ดังน้ันการออกแบบพ้ืนที่ว่างซึ่งสามารถสร้างการรับรู้และจดจําอย่างมี
ทิศทางในสภาพของบริบทที่มีลักษณะเด่นชัดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงคล้ายคลึงกันในปริมาณมาก จึงเป็น
แนวคิดในการสร้างความทรงจําพ้ืนที่เพ่ือสะท้อนเร่ืองราวในบางส่วนอันก่อให้เกิดกันเช่ือมโยงกันใน
การจดจําและกลมกลืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 81 แสดง (Surface ) + ( Memory ) 
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ภาพที่ 82 แสดงการรับรู้ความทรงจําของพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 83 แสดงการรับรู้ความทรงจําของพ้ืนที่ 
 
 



 98

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 84 แสดงการรับรู้ความทรงจําของพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 85 แสดงการรับรู้ความทรงจําของพ้ืนที 
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ภาพที่ 86 แสดงการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดโปรแกรม 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 87 แสดงการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดโปรแกรม 
 
 
 
 



 100

การออกแบบพ้ืนที่กิจกรรมในโครงการ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์ทางวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนจัดการการถ่ายทอดรหัสทาง
วัฒนธรรมทั้งในรูปแบบรูปธรรม และนามธรรม 
 - โดยการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมลงไปในพ้ืนที่ จัดให้มีพ้ืนที่กิจกรรมของชุมชนใน
เชิงนามธรรมและรูปธรรม ในส่วนของนามธรรม พ้ืนที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะของความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดความเรียบง่าย สงบโดยคํานึงถึงวิถีชีวิตด้ังเดิม พ้ืนที่ ว่าง         
ทางวัฒนธรรมจึงถูกวางตํ่าแหน่งให้เหมาะสม เกิดความกลมกลืนทั้งในเชิงรูปธรรม และกิจกรรม
นามธรรม 
 - การออกแบบในเชิงรูปธรรม จากการถอดรหัสของ พ้ืนผิว เสกล ลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ เ พ่ือนํามาออกแบบในพ้ืนที่ ใหม่ ยังคงลักษณะทางรูปธรรม และตามข้อกําหนด            
เทศบัญญัติเชียงคาน 
 - พ้ืนที่กิจกรรมรูปธรรมโดยจัดให้มีกิจกรรมการร่วมกลุ่มของคนในชุมชน ประชุม เสวนา จัด
สอนการถ่ายทอดภูมิปัญญา  ปลูกฝังค่านิยมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมกับเยาวชน ศึกษาและทําความ
เข้าใจกับวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  ส่วนแสดงสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ส่วนสํานักงาน (Office) 
ห้องสมุด รวมถึงร้านค้าบริการ การออกแบบให้มีพ้ืนที่กิจกรรมชุมชน เพ่ือเสริมสร้างการรวมกลุ่มท
และแสดงออกทางวัฒนธรรม  
 - พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการสําหรับนักท่องเที่ยว นิทรรศการช่ัวคราวและถาวรจัดแสดง
ประเพณี วัฒนธรรมจําลอง  พ้ืนที่ศึกษาภูมิปัญญา การแลกเปลี่ยนแนวความคิด  สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม รวมถึงห้องสมุดสืบค้น 
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ภาพที่ 88 แสดงผังบริเวณโครงการ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 89 แสดงทัศนียภาพด้านหน้าและด้านหลังโครงการ 
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ภาพที่ 93 แสดงทัศนียภาพโครงการ 
 
 ซุ้มทางเข้า (Drop off) ออกแบบให้มีซุ้มทางเข้าเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นจุด
เปลี่ยน Space เพ่ือเข้ามายังโครงการ การออกแบบเพ่ือให้มีหน้าโครงการโดยจําลองบรรยากาศของ
พ้ืนที่อาคารเก่า อีกท้ังเพ่ือรองรับกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณหน้าอาคารได้อีกด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 94 แสดงทัศนีย์ภาพหน้าโครงการ 
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 ส่วนประชาสัมพันธ์ (Information) จุดรับบริการผู้คนและนักท่องเท่ียวเพ่ือประชาสัมพันธ์การ
แสดงงานประเพณี วัฒนธรรม ที่จัดขึ้นในช่วงเวลา อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทาง
ศูนย์การเรียนรู้เห็นสมควรจัดขึ้น รวมถึงจุดพักและจําหน่ายต๋ัวเข้าชม ออกแบบให้มีพ้ืนที่เปิดโล่ง 
เพดานสูงและเช่ือมโยงกิจกรรมกับพ้ืนท่ีภายนอกโดยง่าย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 95 แสดงทัศนียภาพโถงทางเข้าโครงการ 
 
 นิทรรศการ Exhibition 1จัดให้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัด
หมุนเวียนเพ่ือให้ชุมชนได้กําหนดถ่ายทอดกิจกรรมของชุมชน การจัดแสดงงานศิลปะประเพณีใน
รูปแบบต่างๆ  พ้ืนที่จัดปรับเปลี่ยนนอกเหนือจากการจัดแสดง ปรับเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมรองรับ
นักท่องเที่ยวเข้าชมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 96 แสดงทัศนียภาพ 1 
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 นิทรรศการ Exhibition 2 FL1เป็นห้องแสดง Model จําลอง จัดแสดงโมเดลอาคาร
สถาปัตยกรรม เมืองเชียงคาน  ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กว่า 100 ปี โดยออกแบบเปิดพ้ืนที่ 
(Open Space) โดยการจัดแสดง Model จําลองเมืองและการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม เริ่มจากปัจจุบัน
ย้อนไปสู่อดีต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางสัญจรทางเศรษฐกิจ ซึ่งรูปแบบของการสื่อสารข้อมูล
โดยไกด์เยาวชนของชุมชนบรรยายและอธิบายข้อมูล เพ่ือให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วม ภายในออกแบบให้
ช้ัน 1 ช้ัน 2 เช่ือมต่อกันด้วยทางเดิน (Lamp)โดยผู้เข้าชมจะสามารมองเห็นโมเดลจําลองการ
เปลี่ยนแปลงของเมือง ไปพร้อมกับการเดินขึ้นสู่ช้ันสอง อธิบายเร่ืองประวัติศาสตร์เมือง บุคคล 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง รวมท้ังเร่ืองราวจารีตประเพณีอันพึงรักษา   ภายใน
ออกแบบให้จําลองบรรยากาศของชานบ้านรูปแบบการตกแต่งเรียบง่ายผนังติดแสดงภาพ
ประติมากรรมนูนตํ่าแสดงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์การก่อต้ังชุมชน สังคม ประเพณี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 97 ภาพแสดงผังอาคารนิทรรศการ 
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 นิทรรศการ Exhibition 2 FL2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมเคร่ืองแต่งกาย  โดยอาศัยการ
ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของเมืองเชียงคานในอดีต การจัดแสดงประเพณีวัฒนธรรมของอําเถอเชียงคาน 

 

 
 

ภาพที่ 99 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 2 
 

 
 

ภาพที่ 100 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 2 
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ภาพที่ 101 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 2 
 
 

 
 

ภาพที่ 102 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 2 
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ภาพที่ 103 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 2 
 
 

 นิทรรศการ Exhibition3FL2 เป็นห้องเล่าเร่ืองการดํารงชีวิต วิถีอาชีพของคนในชุมชน 
การกําหนดทางเดินลงไปสู่ช้ันล่าง ซึ่งจําลองการลงไปสู่พ้ืนที่ลาดตํ่า ระหว่างน้ันจัดแสดงเคร่ืองมือ
ประกอบอาชีพ ฝ้าเพดานออกแบบจําลองลายสาน ช่องเปิดให้แสงลงมายังตัวอาคารผนังของตัว
อาคารฝั่งทิศใต้ออกแบบให้ถอดรูปแบบจากบานเพ้ียมอาคารเก่าโดยกําหนดองศาให้ทิศทางแสงและ
ลมเข้าสู่ตัวอาคาร และมองเห็นได้จากภายใน เพ่ือกําหนดให้พ้ืนที่เช่ือมโยงและต่อเน่ืองกับพ้ืนที่
ภายนอก  และสามารถมองวิวแม่นํ้าโขงจากบริเวณช้ันสองได้อีกด้วย  
 
 นิทรรศการ Exhibition 3 FL2 เป็นห้องจําลองการประกอบอาชีพประมงที่แม่นํ้าโขง จัด
แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพ  วิถีชีวิตริมนํ้า ทรัพยากรและภูมิประเทศ ต้ังแต่อดีตรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภายในออกแบบให้มีมุมที่แสดงถึงวิถีชีวิตริมน้ําจําลองพ้ืน และ
แก่งหิน จัดรูปแบบสื่อโดยใช้โช้จอมอนิเตอร์ซึ่งสะดวกต่อการบริหารจัดการของชุมชนบร์อดแสดง
ข้อมูลต่างๆ 
 
 
 
 



 112

 
 
ภาพที่ 104 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 3 
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ภาพที่ 107 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 3 

 
 

 
 

ภาพที่ 108 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงนิทรรศการ 3 
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 นิทรรศการ Exhibition Wisdom Inheritance เป็นห้องจัดสอนภูมิปัญญา โดยครูภูมิ
ปัญญาชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากน้ีนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดลอง ปฏิบัติ 
  

 
 

ภาพที่ 109 แสดงทัศนียภาพห้องฝึกอาชีพภูมิปัญญา 
 
 นอกจากนี้ยังมีส่วนอ่ืนๆ เช่น ส่วนสํานักงาน (Office) ส่วนสินค้าและบริการ 
 

 
 

ภาพที่ 110 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนบริการนักท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 111 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนบริการร้านสินค้าชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 112 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนบริการร้านสินค้าชุมชน 
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ภาพที่ 113 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนบริการร้านสินค้าชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 114 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนห้องสมุดชุมชน 
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ภาพที่ 115 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนห้องประชุม 
 

 
 

ภาพที่ 116 แสดงทัศนีย์ภาพห้องแสดงส่วนออฟฟิตสํานักงาน 
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ภาพที่ 117 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนร้านอาหาร 
 
 

 
 

ภาพที่ 118 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนร้านอาหาร 
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ภาพที่ 119 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนร้านอาหาร 
 
 

 
 

ภาพที่ 120 แสดงทัศนียภาพห้องแสดงส่วนด้านติดแม่นํ้าโครงการ 
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 โดยการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมลงไปในพ้ืนที่ จัดให้มีพ้ืนที่กิจกรรมของชุมชนในเชิง
นามธรรมและรูปธรรม ในส่วนของนามธรรม พ้ืนที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดความเรียบง่าย สงบโดยคํานึงถึงวิถีชีวิตด้ังเดิม พ้ืนที่ว่างทางวัฒนธรรมจึงถูก
วางตํ่าแหน่งให้เหมาะสม เกิดความกลมกลืนทั้งในเชิงรูปธรรม และกิจกรรมนามธรรม ลักษณะทาง
กายภาพและเทศบัญญัติข้อกําหนดในการใช้วัสดุถ่ายทอดความเป็นความเป็นเอกลักษ์ของพ้ืนที่    
การออกแบบเพ่ือความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบท เช่ือมโยงเน้ือหาความทรงจําทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม พ้ืนที่ ตักบาตรเช้า พ้ืนที่กิจกรรมชุมชนเพ่ือและรองรับ
นักท่องเท่ียวได้มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชนตะหนักถึง
ความสําคัญของภูมิปัญญา รองรับกิจกรรมของหน่วยงานราชการ ตลอดจนสามารถอนุรักษ์และ
พัฒนาได้อย่างมีคุณค่า เน่ืองการเปลี่ยนแปลงบริบทของพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมส่งผลการเปลี่ยนแปลง
ความทรงจําลงไปในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการสูญหายคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมไปทีละน้อย จนอาจ
สาปสูญไปในที่สุด ความเข้าใจแลเห็นคุณค่าควรอนุรักษ์ ความภาคภูมิใจ โดยการรักษาไว้โดยคนใน
ชุมชนจึงเป็นสิ่งสําคัญ ในการส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ในแนวทาง
อนุรักษ์และพัฒนา เพ่ือสามารถเก็บรักษาและถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในแนวทางอนุรักษ์และ
พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างย่ังยืน 
 การออกแบบพ้ืนที่กิจกรรม เพ่ือรักษาคุณค่าสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม สู่แนวคิดใน
การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม สังคม 
ประเพณี ทัศนีย์ภาพ คุณค่าทางวัฒนธรรม ถูกถ่ายทอดออกมาให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
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บทที่ 7 
 

สรุปผลของการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

1. สรุปผลของการศึกษา 
 การศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของอําเภอเชียง
คานมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่กิจกรรมของคนในชุมชน สร้างกระบวนเรียนรู้เรื่องราวมรดกทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าทั้งในทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้ชุมชน
และประชาชนเกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
เหมาะสมระหว่างชุมชนนักท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม  อีกทั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็น
ส่วนสําคัญในการเช่ือมโยงและเผยแพร่เอกลักษณ์ของอําเภอเชียงคานรวมทั้งการส่งเสริมการศึกษา
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กําลังจะสูญหายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและจินตภาพ
ของพื้นที ่มรดกทางวัฒนธรรม อันมีคุณค่า สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา การก่อต้ังถ่ินฐาน เช้ือชาติ
ประเพณี วิถีชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ประกอบกับการศึกษาใน
แนวทางอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอันเนื่องมาจากนักท่องเที่ยว
เข้ามามีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเมือง การที่จะคงอยู่ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันสําคัญ 
 การศึกษามรดกทางวัฒนธรรม   เนื่องจากเป็นการศึกษาในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมซึ่งการ
แสดงออกอันเกิดจากกระบวนการอันซับซ้อนทางสังคมหรือกลุ่มชนโดยรวมเอามิติทางด้านจิตใจ วัตถุ 
ภูมิปัญญาและอารมณ์เข้าไว้ด้วยกันจนเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของสังคมรวมถึงรูปแบบวิถีชีวิต 
ระบบค่านิยมตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความเช่ือต่างๆ  การพัฒนาแนวความคิดแปร
รูปสู่การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมส่งผลให้ชุมชนเกิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนให้คนทั่วไปซาบซึ้งในมรดกทาง
วัฒนธรรมได้อย่างย่ังยืน 
 วิธีการดําเนินการศึกษาโดยเร่ิมจากการสืบค้นจากเอกสารขั้นต้น  เอกสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐ นโยบายการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การสํารวจเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง ด้วยวิถีการ
สัมภาษณ์ หลังจากน้ันนําข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวคิดในการออกแบบ
ต่อไป 
 พื้นที่ทางวัฒนธรรมจึงประกอบไปด้วย คุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ การต้ังถ่ินฐาน ประวัติความเป็นมา คุณค่าทางด้าน
สุนทรียศาสตร์หรือความงามของพ้ืนที่ กึ่งเมืองก่ึงชนบท ประกอบกับภูมิประเทศที่สวยงาม คุณค่า
ด้านเอกลักษณ์เฉพาะท้องที ่ การแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ ่น 
ลักษณะทางกายภาพและการดํารงชีวิต คุณค่าทางด้านสังคม การถ่ายทอด ภูมิปัญญา ภาษา 
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ในรูปแบบต่างๆ ที่ยังคงยึดถือกันสืบต่อ จากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดความงาม
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เฉพาะตัว ซึ่งล้วนแล้วสัมพันธ์กับบริบทของชุมชน การศึกษาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือวัตถุจุดประสงค์ในการ
สร้างพ้ืนที่กิจกรรม การถ่ายทอดภูม ิป ัญญา กระตุ ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนวัฒนธรรมเข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงบริบท ความทรงจําใหม่ที่
ถูกถ่ายทอดลงในพ้ืนที่จากการเปลี่ยนแปลง 
 จากการศึกษาได้นําแนวคิดสู่การออกแบบภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
การกําหนดกิจกรรม จากการถอดรหัสความสัมพันธ์ของรูปแบบทางกายภาพ และจินตภาพ สู่กระบวนการ
ถ่ายทอดพ้ืนที่เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมและกําหนดทิศทาง ทั้งในเชิงอนุรักษ์
และพัฒนา  
 การออกแบบภายในโครงการจึงประกอบไปด้วยถ่ายทอด ความเข้าใจมรดกทางวัฒนธรรม
ในส่วนต่างๆ และการออกแบบเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือรองรับกิจกรรมของชุน การรวมกลุ่มสามัคคี
เสริมสร้างทักษะ เพ่ือขยายผลต่อการปรับเปลี่ยนใดๆอันเน่ืองมาจากชุมชนจัดการเพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียวในอนาคตได้อย่างย่ังยืน 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 การเปล่ียนแปลงบริบทของพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมส่งผลการเปลี่ยนแปลงความทรงจําลงไป
ในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการสูญหายคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมไปทีละน้อย จนอาจสาปสูญไปในที่สุด 
ความเข้าใจแลเห็นคุณค่าควรอนุรักษ์ ความภาคภูมิใจ โดยการรักษาไว้โดยคนในชุมชนจึงเป็นสิ่ง
สําคัญ ในการส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ในแนวทางอนุรักษ์และพัฒนา เพ่ือ
สามารถเก็บรักษาและถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาได้
อย่างย่ังยืน 
   2.1 เชิงวิชาการ  จากการศึกษาข้อมูลตามขอบเขตพบว่า การรองรับและควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากผลกระทบจากการท่องเที่ยว   
     1. ทางกายภาพ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคานควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นหลัก การรักษาลักษณะอาคารมีความเหลื่อมล้ําในแง่ของการลงทุน 
การขยายตัวนอกเหนือพ้ืนที่กําหนดมิได้มีรูปแบบกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมด้ังเดิม อันผลจากการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านการอยู่อาศัย  เกิดจากสภาพความชํารุด ทรุดโทรม           
จึงจําเป็นต้องมีการซ่อมแซม ตามอายุการใช้งานของวัสดุ นอกจากน้ียังมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ต่างจากเดิม มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน ทรัพย์สินมีมากขึ้น 
ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการปรับปรุงต่อเติมบ้านเรือน ในกรณี
เจ้าของบ้านมีทุนทรัพย์และต้องการสร้างบ้านใหม่มักจะร้ือเรือนเก่าที่ทรุดโทรมแล้วสร้างบ้านในแบบ
ใหม่ทดแทน ทําให้ลักษณะของเรือนพ้ืนถ่ินเปล่ียนรูปแบบไป  การรณรงค์ให้เห็นถึงความเข้าใจในภูมิ
ปัญญา และคุณค่าความงามในเชิงฝีมือช่าง ความเรียบง่าย ความสันโดษ สอดคล้องกับบริบท ลดการ
ใช้พลังงาน หรือ การก่อสร้างอย่างจําเป็น และพอเพียง เ พ่ือคงรักษาบริบทของพ้ืนที่ ย่าน
ประวัติศาสตร์ 
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  การเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากปัจจัยด้านการท่องเท่ียว เกิดจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าเรือน เพ่ือสร้างเป็นพ้ืนที่แสดงออกทางความคิด และความเป็น
ตัวตนของเจ้าของกิจการ ท่ามกลางบริบทของชุมชนเมืองเก่าเชียงคาน การปรับเปลี่ยนลักษณะอาคาร
เดิมนั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ที่มองว่าจะทําไปในแนวทาง
ไหน โดยส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในเรือนให้เข้ากับกิจกรรมของประเภทกิจการ
น้ัน ๆ ส่งผลให้ความหนาแน่นเพ่ิมสูงขึ้น ด้ังน้ันการแยกส่วนพ้ืนที่กิจกรรมเมืองและชุมชนจึงมีส่วนใน
การจัดการและรองรับ เพ่ือลดความหนาแน่นของการคมนาคมในพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์  
  2.  ทางจินตภาพ ในปัจจุบันเมืองเชียงคานได้ก้าวเข้าไปสู่กระแสของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแต่คนในชุมชนน้ันยังแก้ไขปัญหาของชุมชนเองแบบต่างคนต่างทํา  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบกับงานด้านน้ีโดยตรงยังไม่สามารถสร้างความเช่ือมั่นกับคนใน
ชุมชนได้ดีเท่าที่ควร ระบบการจัดการกันเองในชุมชนที่เกิดข้ึนตอนน้ียังแยกเป็นหน่วยย่อยตามแต่ละ
ความสัมพันธ์เชิงญาติมิตร คนรู้จัก ส่วนในภาพรวมของเมืองเทศบาลตําบลเชียงคาน  ยังไม่สามารถ
กําหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การแก้ปัญหาที่มี
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น มีแบ่งแยกกลุ่มก้อนทาง
การเมืองก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นักวิชาการท่ีสนใจความ
พิเศษของเมืองน้ีได้ทําการศึกษาพ้ืนที่น้ีในหลากหลายมุมมอง แต่นักวิชาการเองน้ันสามารถสะท้อน
ปัญหาของเชียงคานได้ในเรื่องของแนวทางของการจัดการและการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ แต่ใน
ปัญหาเชิงลึกของชุมชนเชียงคานแล้วคนที่จะต้องเป็นคนดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยพลังของคน
ในชุมชนเอง   
    2.2 เชิงนโยบาย การรองรับและสนับสนุนทางภาครัฐของเทศบาล ต่อการเติบโตของ
เมืองเพียงอย่างเดียว โดยจะเห็นจากการกําหนดนโยบายโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ แต่จําเป็นต้อง
เล็งเห็นความสําคัญของภาคชุมชน การพัฒนาคน ส่งเสริมกิจกรรมพ้ืนฐานของชุมชน 
       1. เพ่ือส่งเสริมพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมการปลูกฝังจิตสํานึกเยาวชน ให้แล
เห็นคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมในพ้ืนที่  การเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษา และประเพณี มารยาทในสังคม  
      2 .  เ พ่ือแสดงออกถึงระหว่างภาครัฐและชุมชน  จึ งมีการจัด พ้ืนที่ ชุมชน 
นอกเหนือจากในเชิงวิชาการที่วางนโยบายจากนักวิชาภายนอกและภายใน กําหนดทิศทางความมีส่วน
ร่วม รับผิดชอบ โต้แย้ง และปฏิบัติ สามารถจับต้องได้จริงจากคนในชุมชนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 126

รายการอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 
ณัฏฐพล ตันมิ่ง.  (2552).  ประวัติศาสตร์และตระกูลเมืองเชียงคาน.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  เลย:   
 โรงพิมพ์ปฎิพัทธ์. 
กระทรวงมหาดไทย.  กรมการปกครอง.  (2552).  ตํานานเมืองเชียงคาน.  กรุงเทพฯ:  ศูนย์ข่าว 
 สารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานพัฒนางาน. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2548-49). เทศกาล งานเมือง  :ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อความเป็นเมืองน่า 
 อยู่ (Fairs, Festival and Events : Intangible Cultural Landscape for Livable  
 City). กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.   
ศาสตราจารย์กติติคุณ  เดชาบุญค้ํา.  (2551).  The Morphology of Landscape.  กรุงเทพฯ:  
 ราชบัณฑิตยสถาน.  
 
ภาษาต่างประเทศ 
Jackson, J.B.  (1984).  Discovering the Vernacular Landscape.  New Haven: 
 Yale University Press. 
Lynch, K.  (1981).  A Theory of Good City Form.  Cambridge:  MIT Press. 
Moudon, A.V.  (1987).  Public Street for Public Use.  New York :  Columbia  
 University  Press. 
Melia Steve.  (2008).  "NeighbourhoodsShould be Made Permeable for   
 Walking and Cycling but not for Cars".  California:  University of  
 California Publications.  
Carson Rachel, Spring  Miffin. (1962). “เงามฤตยู” 2517. แปลโดยสภาวิจัยแห่งชาติลําดับที่ใน 
 ช่ือ 6 Design with Nature Ian L. McHarg 1969 ISBN 0-471-11460-X The  
 Granite Garden; Urban Nature and Human Design 1984 ISBN 0-465- 
 02699-023 ดร.เวอร์จิเนียร์ทอมสัน, Thailand: สภาวิจัยแห่งชาติ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 128

ร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชยีงคาน 

เร่ือง   กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในท้องที่เทศบาลตําบลเชียงคาน  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

พ.ศ.  2553 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2535  อัน
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  
29  ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  33  มาตรา  41  มาตรา  42  และมาตรา  43  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
และมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล  (ฉบับที ่  5)  พ.ศ .  2510  เทศบาลตําบลเชียงคาน  โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลเชียงคาน  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทอ้งที่เทศบาล
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย พ.ศ.2553” 
 ข้อ  2  เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ  3  บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดที่ได้ตราไว้แล้ว ที่
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน  เว้นแต่ข้อบังคับน้ัน  จะมีมาตรการในการ
ควบคุมมากกว่าข้อบัญญัติหรอืข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนๆ   ที่ออกตามเทศบัญญัติ  น้ี 
 ข้อ  4  ในเทศบัญญัติน้ี  
  “บริเวณท่ี 1” หมายความว่า พ้ืนที่บริเวณดังต่อไปนี้ 
 1.1 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ  20 เมตร  กับริมแม่นํ้าโขง ฝั่งใต้ 
  ทิศตะวันออก จดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ วัดท่าคก และถนนศรีเชียงคาน 
ซอย 21 

ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ  50 เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211 (ถนนศรีเชียงคาน) ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2195 ฟากเหนือ 

  ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากตะวันออก 
 

1.2 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 (ถนนศรีเชียงคาน) ฟากใต้  
บริเวณท่ี 2 ด้านใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 ฟากใต้ 

  ทิศตะวันออก จดโรงพยาบาลเชียงคาน และถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟาก
ตะวันตก 
  ทิศใต้  จดแนวเขตเทศบาลด้านใต้และวัดสันติวนาราม 
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  ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากตะวันออก 
 

“บริเวณท่ี 2” หมายความว่า พ้ืนที่บริเวณดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 211 (ถนนศรีเชียงคาน) ฟากเหนือ 
  ทิศตะวันออก จดถนนศรีเชียงคาน ซอย 21 ฟากตะวันตก และถนนศรีเชียงคาน 
ซอย 14 

ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร  กับก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211 (ถนนศรีเชียงคาน) ฟากใต้  วัดป่าใต้  และถนนศรี
เชียงคาน ซอย 23 

ทิศตะวันตก จดถนนศรีเชียงคาน ซอย 6 ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 201 ฟากตะวันออก และถนนศรเีชียงคาน ซอย 9 ฟาก
ตะวันออก 

 
  “บริเวณท่ี 3” หมายความว่า พ้ืนที่บริเวณดังต่อไปนี้ 
  3.1  วัดท่าคก 
  3.2  วัดมหาธาตุ 
  3.3  วัดป่าใต้ 
  3.4  วัดมัชฌิมาราม 
  3.5  วัดศรีคูณเมือง 
  3.6  วัดโพธ์ิชัย 
  3.7  วัดสันติวนาราม 
 
  “บริเวณท่ี 4” หมายความว่า พ้ืนที่บริเวณดังต่อไปนี้ 
 4.1 ทิศเหนือ จดแม่นํ้าโขง ฝัง่ใต้ 
  ทิศตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลด้านตะวันออก 

ทิศใต้ จดแนวเขตเทศบาลด้านใต้ 
ทิศตะวันตก จดบริเวณท่ี 1.1   บริเวณท่ี 2   และบริเวณท่ี 1.2 

 
4.2 ทิศเหนือ จดแม่นํ้าโขง ฝัง่ใต้ 

  ทิศตะวันออก จดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ วัดท่าคก 
  ทิศใต้  จดเส้นขนานระยะ  20 เมตร  กับริมแม่นํ้าโขงฝั่งใต้ 
  ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากตะวันออก 
 
 4.3 ทิศเหนือ จดแม่นํ้าโขง ฝัง่ใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 ฟากใต้ 
  ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากตะวันตก 
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ทิศใต้ จดแนวเขตเทศบาลด้านใต้ 
ทิศตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลด้านตะวันตก 

 ทั้งน้ีตามแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัติน้ี 
 ข้อ  5  กําหนดให้พ้ืนที่ในท้องที่เทศบาลตําบลเชียงคาน  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัติน้ี  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

 (ก)  ภายในบริเวณที่  1  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาคารที่มคีวามสูงเกิน 2 ช้ันหรือ  7  เมตร 
  (2) อาคารที่มพ้ืีนที่อาคารรวมกันเกิน  200  ตารางเมตร 
  (3) เพิงหรือแผงลอย 
  (4) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  (5) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (หน้า224 กฎฉบับ34 ปี2535) 
  (6) ร้านขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอส์ที่มีที่น่ังสําหรับลูกค้า 
  (7) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ 
  (8) โรงงานทุกประเภท รวมทั้งโรงกําจัดขยะมูลฝอยและโรงบําบัดนํ้าเสียรวม 
  (9) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด 
  (10) อาคารอยู่อาศัยรวม 
  (11) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานอง
เดียวกัน     ที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือ
อุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร   
  (12) อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพ้ืนที่ทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 100 
ตารางเมตร 
  (13) สถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 
  (14) สถานที่เก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับจําหน่ายขาย และสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง               
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง 
  (15) โรงซ่อม หรือโรงพ่นสีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ 
  (16) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
  (17) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานหรือฌาปนสถาน 
  (18) ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นสําหรับติดตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่  ป้ายบอก
ช่ือสถานที่ ป้ายช่ือถนน  ตรอก  ซอย ป้ายของทางราชการ ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ
สถานประกอบการ  และป้ายช่ือหมู่บ้าน  ที่มีพ้ืนที่รวมกันไม่เกิน 2.00  ตารางเมตร และให้ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับที่ 55 ด้วย 
 ทั้งน้ีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงภายในบริเวณท่ี 1  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ด้วย 
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 1.  สีหลังคา กําหนดให้เป็นโทนสีนํ้าตาล  เทา ขาว หรือสีของวัสดุธรรมชาติ หาก
ใช้สีอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนด อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 
 2.  สีภายนอกอาคาร  กําหนดให้เป็นโทนสีธรรมชาติตามวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น 
สีอิฐ   สีนํ้าตาล  สีครีม  สีไข่ไก่ สีขาว หรือสีของวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ 
 3.  วัสดุประกอบอาคาร  กําหนดให้วัสดุก่อสร้างสําหรับงานภายนอกอาคารเป็นไม้หรือ
วัสดุทดแทนไม้ หรือวัสดุทนไฟที่มีพ้ืนผิวคล้ายไม้  กรณีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร ต้องมีวัสดุที่ใช้ตกแต่ง
ปิดผิวผนังภายนอกอาคารเป็นไม้ หรือวัสดุที่มีลักษณะคล้ายไม้  ห้ามมิให้ใช้วัสดุที่มีพ้ืนผิวมันวาวหรือ
สะท้อนแสง 
 4.  ลักษณะ แบบ รูปทรง ของอาคารให้มีลักษณะเป็นแบบหนึ่งแบบใดตามหนังสือ
แนะนํา    ของเทศบาลตําบลเชียงคาน  
 5.  องค์ประกอบและส่วนประดับทางสถาปัตยกรรม กําหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสม 
กลมกลืนกับอาคารไม้เก่าที่เป็นเอกลักษณ์อาคารพ้ืนถิ่นด้ังเดิมและคงเหลืออยู่ในบริเวณน้ี   
 6.  อาคารที่มีระเบียงหรือส่วนของระเบียง วัสดุที่ใช้ทําราวกันตกต้องเป็นไม้ หรือวัสดุ
ทดแทนไม้ หรือวัสดุทนไฟที่มีพื้นผิวคล้ายไม้ การก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารไม้เก่าประเภทห้องแถว
หรือบ้านแถวท่ามกลางอาคารเก่าในชุดที่มีระเบียงด้านหน้า อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น ต้องมี
ระเบียงด้านหน้าด้วยโดยที่ระเบียงน้ัน ต้องมีรูปแบบระยะและระดับของระเบียงที่เหมือนหรือกลมกลืน
กับระเบียงของอาคารห้องแถวหรือบ้านแถวข้างเคียง 
 7.  การทําฐานรากของอาคาร กรณีมีการก่อสร้าง  ดัดแปลงอาคารซึ่งใช้เข็มตอกที่ปลาย
เข็มลึกกว่าระดับดินเกินกว่า 21  เมตร  และตําแหน่งของเข็มตอกอยู่ห่างจากอาคารต่างเจ้าของหรือ
ต่างผู้ครอบครองน้อยกว่า  30  เมตร จะต้องดําเนินการป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ดังน้ี 
  7.1  ตอกเข็มพืดเล็กติดกันเป็นพืด  ลึกไมน้่อยกว่า  10  เมตร  ตลอดแนวระหว่างที่
ตอกเข็มและอาคารต่างเจ้าของหรือผู้ครองครอง 
  7.2  ขุดคูกว้าง  2.00 เมตร  ลึก  2.00  เมตร  ตลอดแนวระหว่างแนวที่ตอกเข็ม
และอาคาร      ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
  7.3  จัดลําดับตอกเข็มเป็นแนวด้านใกล้กับอาคารข้างเคียงก่อน 
  7.4  ใช้ผ้าใบ ผ้ากระสอบ หรือวัสดุอย่างอ่ืนที่คล้ายกันขึงก้ันรอบบริเวณ มีความสูง
ไม่น้อยกว่า  14.00  เมตร หรือ  2  ใน  3  ของความสูงของป้ันจ่ันตอกเข็ม  หรือเจาะดิน 
 ในกรณีที่มีอาคารข้างเคียงรอบทุกด้านและตําแหน่งเข็มที่ใช้ตอกอยู่ในระยะห่างจากอาคาร
ต่างเจ้าของหรือต่างผู้ครองครองน้อยกว่า  30 เมตรให้ใช้ระบบเข็มที่มีการเจาะดินออกบางส่วนหรือ
ทั้งหมด  กรณีที่มีการใช้ระบบเข็มเจาะดินออกทั้งหมดไม่ต้องดําเนินการป้องกันตามข้อ  7.1 , 7.2  
และ  7.3 
 การตอกเข็มพืดเหล็ก  การตอกเสาเข็ม  และการขุดคูตามข้อ  7.2  จะต้องกระทําห่างจาก
ที่ดินข้างเคียงหรือต่างเจ้าของ ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร หรือตามที่กฎหมายอ่ืนกําหนดไว้ เว้นแต่จะ
ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นหนังสือ 

 (ข)  ภายในบริเวณที่  2  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาคารที่มีความสูงเกิน  13  เมตร 
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  (2) อาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร 
  (3) อาคารตาม (ก)  (3) (5)  (8) (9)  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) และ (18) 

  (ค)  ภายในบริเวณท่ี  3  ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารอ่ืนใด  เว้นแต่ 
  (1) ศาสนสถาน 

  (2) อาคารเพ่ือกิจการด้านการศาสนาที่เป็นอาคารเด่ียวที่มิใช่อาคารขนาดใหญ่ทั้งน้ี
อาคารตาม (1) และ (2)  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
  (3) มีความสูงอาคารไม่เกิน 7.00 เมตร ยกเว้นหอเก็บน้ํา และอาคารที่ เป็น 
สัญลักษณ์ทางศาสนา หรือใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น โบสถ์  เจดีย์  เมรุ ฯลฯ โดย
ไม่ใช้สวนหน่ึงสวนใดของอาคารเพื่อกิจการอ่ืน 
  (4) ห้ามมิให้กระทําการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือลักษณะภายนอกทาง
สถาปัตยกรรมของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อชุมชน เว้นแต่มี
ความจําเป็นต้องซ่อมแซมเมื่อเกิดความเสียหาย โดยต้องสร้างหรือซ่อมแซมให้เหมือนหรือคล้าย
ของเดิมมากที่สุด 

      ภายในบริเวณท่ี  4  ห้ามมิให้บุคคลใดกอ่สร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  อาคารตาม (ก) (5) (6) (8)  (10)  (13)  (14) และ (15) 
  (2) ตึกแถว 
  (3)  อาคารขนาดใหญ ่
  (4) อาคารชุดหรือหอพัก 

 
 ข้อ  6  ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 

(1) การวัดความสูงของอาคารให้วัดระยะในแนวด่ิงจากระดับพ้ืนดินถมท่ีตํ่าที่สุดของ
ที่ต้ังอาคารถึงยอดผนังหรือยอดฝาช้ันที่สูงที่สุดของอาคาร 

(2) นํ้าเสียจากอาคารต้องผ่านระบบบําบัดนํ้าเสียจนเป็นนํ้าทิ้งก่อนระบายสู่แหล่ง
รองรับนํ้าทิ้ง โดยคุณภาพนํ้าทิ้ง ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร 

 ข้อ  7  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาํหนดตามข้อ 4 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อ 5  

 ข้อ  8  อาคารที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 4  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัติน้ี  ใช้
บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าว ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อ 5 

 ข้อ  9  อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ันก่อน
วันที่เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัด
ต่อเทศบัญญัติน้ีไม่ได้ 
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 ข้อ  10  ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบการใน
เขตพ้ืนที่ตามแผนที่แนบท้ายเทศบัญญัติ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี   

 
     ประกาศ  ณ  วันที่                         พ.ศ.  2553 
 
 
            (นายกมล  คงป่ิน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีตําบลเชียงคาน 
 

หมายเหตุ   :   หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับน้ี เน่ืองจากพ้ืนที่เทศบาลตําบลเชียง
คาน ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเลยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  ทําให้เชียงคานมีอัตราการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมสูง  มีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการก่อสร้างและการใช้อาคารไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว   ซึ่งในบริเวณพ้ืนที่เชียง
คานน้ียังคงมีอาคารที่มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  แต่มีแนวโน้มการก่อสร้าง
อาคารสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม 
วัฒนธรรมภายในชุมชนและบริบทของพ้ืนที่ริมแม่นํ้าโขง  สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เพ่ือการดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคาน  การควบคุมการใช้
ประโยชน์อาคาร  ความหนาแน่นของอาคาร ความปลอดภัยในอาคาร  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี 
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