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 Chiang Khan The city has grown from its history. The simple life and culture. 

Located along the Mekong Chiang Khan. and has been developed into a tourist attraction, 

within 4-6 years, as a result rapid changes to the physical and lifestyle of the community. 

Rapid growth has an impact on many aspects. Both positive and negative which the research 

is to find answers in the first. The impact of tourism on communities is happening on each 

side. 2)Changes in physical communities from past to present. 3) Factors that Chiang Khan's 

are different from any other city. Searched using relevant documents and the survey area. 

keep data and interviewing people in the area, including tourists, entrepreneurs ,villagers and 

local academics, And then import data was analyzed and conclusions. 

  The studies find that Chiang Khan has received support from the Tourism 

Authority of Thailand and cooperation from the community. making Chiang Khan became 

tourist city seriously. And impacts, both positive and negative. On the way of Community 

Chiang Khan These include the impact of Physical effects the layout of the city, building and 

development in the area, impact of the social. In terms of interaction between locals and 

tourists. The cultural, such as the preservation and publish a local culture to  that represents 

way of life in Chiang Khan, The economy such as increase employment and occupations 

related to tourism. Cause  more local income distribution. And the factors that make a city 

tourism of Chiang Khan successfully. Is a city that is different from any other tourist city. Is a 

cultural and Unique way of life And can survive The strong. The main factor is The strength of 

the community, including basic beliefs. Evidenced by the Club founded Or association of 

entrepreneurs in tourism. To manage the city's growth to be sustained. Such factors can be 

considered as a key in the city's development as the city's sustainable growth. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ในป�จจุบันอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีบทบาทสําคัญต�อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งสําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนา เช�น ประเทศไทย เนื่องจากนักท�องเท่ียวชาวต�างชาตินําเงินตรา
เข.าสู�ประเทศเพ่ิมข้ึนทุกป2 นับว�าเป3นป�จจัยท่ีทําให.เกิดการลงทุนต�อเนื่อง นับเป3นพลังสําคัญอย�างหนึ่ง
ท่ีก�อให.เกิดการพัฒนาประเทศ ทําให.การท�องเท่ียวถือเป3นประเด็นท่ีสําคัญ ท่ีภาครัฐได.ให.การ
สนับสนุนและพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยมีความได.เปรียบด.านการท�องเท่ียว มีทรัพยากรพ้ืนฐาน
ด.านการท�องเท่ียวหลากหลายกระจายอยู�ในทุกจังหวัด และมีความพร.อมในการรองรับนักท�องเท่ียว1 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซ่ึงเป3นท่ีแพร�หลายอยู�ในขณะนี้ การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมได.เกิดข้ึนกับสถานท่ีซ่ึงเป3นแหล�งชุมชนท่ีมีเอกลักษณ: หรือวัฒนธรรมเฉพาะ เพ่ือทําให.เป3น
แหล�งท�องเท่ียวและนําเสนอเอกลักษณ:หรือวัฒนธรรมนั้น ๆ ให.ปรากฏแก�สายตาผู.มาเยือน เป3นการ
นําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมต�าง ๆ ของชุมชนให.แก�นักท�องเท่ียว อันได.แก�ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม หรือแม.แต�สภาพของภูมิศาสตร:ของท.องถ่ินของชุมชนเอง ซ่ึงวัฒนธรรมนี้ได.ถูกทําให.เป3น
สินค.าเพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียวและเศรษฐกิจ โดยทรัพยากรเหล�านี้ล.วนมีส�วนสําคัญในการพัฒนาและ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวให.แก�ชุมชนนั้น ๆ เม่ือทรัพยากรถูกใช.ไปจากการกอบโกยของนักลงทุน ทําให.
ทรัพยากรท่ีรวมถึง วัฒนธรรม ประเพณีนั้น ได.ถูกทําลายลงทีละน.อย รวมไปถึงผลกระทบทาง
กายภาพขอชุมชนเมืองท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให.เกิดคําถามคือ ทรัพยากรนั้นจะอยู�ได.อย�างยั่งยืน
เพียงใด สอดคล.องกับกระแสการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable tourism) ซ่ึงหลักโดยท่ัวไปของ
การพัฒนาอย�างยั่งยืนคือ จะต.องมีการอนุรักษ:และการใช.ทรัพยากรอย�างพอดี เพ่ือให.สามารถใช.
ประโยชน:ต�อไปได.ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน:ให.แก�คนส�วนใหญ� รวมท้ังมี
การร�วมมือกันระหว�างผู.ท่ีเก่ียวข.องหรือมีส�วนได.ส�วนเสีย เพ่ือให.ชุมชนหรือสถานท่ีท�องเท่ียวแห�งนั้น 
อยู�ได.ยาวนานและมีประสิทธิภาพในการให.บริการแก�นักท�องเท่ียว 

                                                           

 1 กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท องเท่ียวแห งชาติ พ.ศ. 2555-
2559 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ, 2555), 14. 
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 จังหวัดเลย เป3นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศท่ี
งดงาม อากาศหนาวเย็น เป3นแหล�งเพาะปลูกไม.ดอกไม.ประดับท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของประเทศ  
สอดคล.องกับคําขวัญประจําจังหวัดท่ีว�า “เมืองแห�งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม.งามสามฤดู” 
และยังเป3นเมืองท�องเท่ียวท่ีสําคัญ ด.วยทําเลท่ีโอบล.อมด.วยภูเขาสลับซับซ.อน อุดมไปด.วยพืชพรรณปXา
ไม.นานาชนิด ภูมิประเทศท่ีงดงามและประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต�างไปจากถ่ินอ่ืน ได.แก� ภูกระดึง ภู
หลวง ภูเรือ ด�านซ.าย และเชียงคาน 
 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป3นอีกหนึ่งแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญแห�งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีกําลังได.รับความนิยมจากนักท�องเท่ียวในป�จจุบัน ซ่ึงสิ่งท่ีโดดเด�นและเป3นท่ี
สนใจจากนักท�องเท่ียว คือ เชียงคานมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเรียบง�าย เป3นเมืองเล็ก ๆ ริมฝ�Zงโขงท่ีมี
ความเงียบสงบ มีเอกลักษณ:เฉพาะของชุมชนชาวเชียงคาน รวมถึงมีประวัติศาสตร:และความเป3น
ชุมชนเมืองเก�าริมโขงท่ีมีอายุนานกว�า100ป2 มีอาคารไม.เก�าแก�ต้ังอยู�ถนนริมฝ�Zงโขง ซ่ึงถือเป3นถนน
เศรษฐกิจหลักของเมืองเชียงคาน เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร:ท่ีต้ังอยู�ริมฝ�Zงแม�น้ําโขง ทําให.เชียง
คานในอดีตเป3นเมืองท�าท่ีสําคัญเมืองหนึ่ง เป3นศูนย:กลางการค.าขายระหว�างไทย-ลาวท่ีสําคัญใน
บริเวณลุ�มน้ําโขงตอนบน โดยมีหลักฐานท่ีสะท.อนให.เห็นภาพของเมืองเก�าท่ียังคงปรากฏให.เห็นอยู�
จนถึงป�จจุบันผ�านทางสถาป�ตยกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอันเป3นเอกลักษณ: ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เป3นเครื่อง
ยืนยันถึงความเจริญรุ�งเรืองและประวัติศาสตร:ของเมืองเชียงคานในอดีตได.เป3นอย�างดี  
 เม่ือกระแสการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมได.เข.ามาอยู�ในความนิยมของนักท�องเท่ียว ความ
เก�าแก�ของเมืองเชียงคาน ถูกดึงให.มาอยู�ในความสนใจอีกครั้ง ส�งผลให.เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีเชียงคาน
อย�างรวดเร็ว จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส�งผลต�อการสร.างสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมากข้ึน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน นักลงทุนจํานวนมากเข.ามาในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข.องกับการท�องเท่ียว ส�งผลให.เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง ไม�ว�า
จะเป3นการก�อสร.างท่ีพักประเภทโรงแรม โฮมสเตย: ท่ีปราศจากความรู.ความเข.าใจในประวัติศาสตร:
และบริบทชุมชน ทําให.รูปลักษณ:อาคารขัดแย.งกับอัตลักษณ:ของชุมชน ประกอบกับรูปแบบวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีเป3นเอกลักษณ:ของชาวเชียงคาน ตลอดจนสถาป�ตยกรรมของชุมชนเมืองท่ียังคง
กลิ่นอายของประวัติศาสตร: วัฒนธรรมเหล�านี้ได.กลายเป3นสินค.าเพ่ือสร.างประโยชน:แก�ผู.ประกอบการ
และตอบสนองต�อความต.องการของนักท�องเท่ียว ซ่ึงสิ่งเหล.านี้ล.วนเป3นตัวเร�งทําให.เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเมืองเชียงคาน ทําให.รูปแบบชุมชนเมืองเชียงคานท่ีเคยเป3นชุมชนท่ีสงบ
และเรียบง�าย กลายเป3นเมืองท่ีมีผู.คนพลุกพล�าน มีอาคารจํานวนมากเกิดข้ึนใหม�ในพ้ืนท่ี ทําให.เกิด
ความแออัดและส�งผลต�อความเป3นส�วนตัวของคนในชุมชน 
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 จากข.อมูลข.างต.น ทําให.พอจะเห็นภาพความเป3นไปหรือแนวโน.มท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน
เชียงคานในอนาคต หากมีการท�องเท่ียวเข.ามาเก่ียวข.องเป3นประเด็นหลัก รูปแบบเมือง กายภาพของ
เมืองท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นการรับรู.ถึงป�ญหาและต่ืนตัวกับมัน 
อาจเป3นผลดีให.ผู.ท่ีเก่ียวข.อง คนในชุมชนและแม.แต�ผู.วิจัย สามารถหาวิธีรับมือกับป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคานในอนาคต  
 

 
 
ภาพท่ี 1 เมืองเชียงคานในอดีต บริเวณถนนคนเดินริมโขง 
 (ภาพถ�ายจากณัฐฏพล ตันม่ิง, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 เมืองเชียงคานในป�จจุบัน บริเวณถนนคนเดินริมโขง 
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คําถามการวิจัย 
 1. การท�องเท่ียวส�งผลกระทบต�อรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคานหรือไม� อย�างไร 
 2. ป�จจัยใดบ.างท่ีส�งผลต�อรูปแบบการท�องเท่ียวเชียงคาน  
 3. เชียงคานมีความแตกต�างจากเมืองท�องเท่ียวอ่ืน ๆ หรือไม� อย�างไร 
 
วัตถุประสงค.ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีมีต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน อันประกอบด.วย  
 ผลกระทบทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
 2. เพ่ือศึกษากายภาพของเมือง บริบททางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนนับต้ังแต�มีการ
พัฒนาการท�องเท่ียวในป2 พ.ศ.2552 จนถึงป�จจุบัน  
 3. เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีทําให.การท�องเท่ียวเมืองเชียงคานสามารถดํารงอยู�และเติบโตข้ึน 
รวมถึงการจัดการการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมต�อชุมชนเชียงคาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด0านพ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีศึกษาผู.วิจัยมุ�งเน.นพ้ืนท่ีบริเวณถนนคนเดินริมโขง ซ่ึงเป3นพ้ืนท่ีย�านพาณิชยกรรม
หลักของชุมชนและมีความเข.มข.นในด.านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและรูปแบบสถาป�ตยกรรมท่ีเก�าแก�
ของเมืองเชียงคาน ลักษณะพ้ืนท่ีเป3นชุมชนริมแม�น้ําโขง ความยาวประมาณ 1.7 กิโลเมตร อยู�ในพ้ืนท่ี 
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
  ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  อําเภอเชียงคานต้ังอยู�ทางทิศเหนือของจังหวัดเลย มีอาณาเขตติดต�อกับเขตการ
ปกครองข.างเคียง ดังต�อไปนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต�อกับ แขวงไขยบุรี สปป.ลาว และอําเภอปากชม 

  ทิศตะวันออก ติดต�อกับ อําเภอปากชม 
  ทิศใต. ติดต�อกับ อําเภอเมืองเลย 

   ทิศตะวันตก  ติดต�อกับ อําเภอท�าลี่ และแขวงไขยบุรี สปป.ลาว 
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ภาพท่ี 3 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีศึกษา ชุมชนริมโขง เมืองเชียงคาน 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก เทศบาลตําบลเชียงคาน, เมืองเชียงคาน (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2557). 
 

 
 

ภาพท่ี 4 สภาพป�จจุบันของเมืองเชียงคาน บริเวณถนนคนเดินริมโขง 
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ภาพท่ี 5 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก เทศบาลตําบลเชียงคาน, แผนท่ีท�องเท่ียวจังหวัดเลย (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 
2557). 
 

 
 
ภาพท่ี 6  สภาพป)จจุบันของเมืองเชียงคาน บริเวณถนนคนเดินริมโขง  
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 2. ขอบเขตด0านเนื้อหา 
  2.1 ศึกษาประวัติความเป3นมาของพ้ืนท่ีตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน วิถีชีวิต ความเป3นอยู� 
ประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงความหมายและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural 
heritage) และภูมิทัศน:ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape) ท่ีมีผลต�อรูปแบบชุมชนเมือง รวมถึง
ความสําคัญของพ้ืนท่ีประวัตศาสตร:ท่ีมีต�อเมือง 
  2.2 ศึกษาสภาพป�จจุบันของเมือง ซ่ึงประกอบด.วย การศึกษาลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 
รูปแบบของเมือง (Urban pattern) รูปแบบการวางอาคาร (block pattern) กลุ�มอาคาร โอกาสการ
ขยายตัวและการพัฒนาของเขตท่ีอยู�อาศัยและเขตพาณิชยกรรม ถนนและโครงข�ายถนน ทางสัญจร
ภายในชุมชนและเส.นทางเชื่อมต�อระหว�างสถาบันสําคัญภายในชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีต้ังของ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ พ้ืนท่ีโล�งและพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง  
  2.3 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียว ได.แก� แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการ
พัฒนาด.านการท�องเท่ียว แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวยั่งยืน แนวคิดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ แนวคิดการมี
ส�วนร�วมของชุมชน เพ่ือให.ได.ข.อมูลในด.านต�าง ๆ ท่ีจะนําไปสู�การวิเคราะห:ประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ  
 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยประกอบไปด.วยข้ันตอนการดําเนินการ 6 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การนําเสนอโครงการ  ประกอบด.วย 
  1. การกําหนดป�ญหาการวิจัย 
  2. การกําหนดหัวข.อเรื่อง 
   3. การร�างเค.าโครงการ เพ่ือนําเสนอและขออนุมัติโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาองค.ความรู0 หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข0องกับ
ป�ญหาผลกระทบจากการท องเท่ียวท่ีส งผลต อรูปแบบชุมชนเชียงคาน โดยการศึกษากรอบแนวคิด 
ทฤษฎี ในการวิจัยครั้งนี้เป3นส�วนหนึ่งขององค:ความรู. แนวคิดท่ีช�วยให.การดําเนินการวิจัยเข.าใจถึง
ป�ญหาการวิจัยได.กระจ�างซ่ึงมีส�วนสําคัญยิ่งในการเริ่มต.นการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบการวิจัย  
 โดยการเริ่มต.นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับ
หัวข.อการวิจัย เพ่ือให.เข.าใจป�ญหาและเป3นกรอบแนวทางในการแก.ป�ญหา จากนั้นทําการสํารวจพ้ืนท่ี
การศึกษา เพ่ือให.ได.เห็นความเป3นจริงในบริบทพ้ืนท่ีนั้น ๆ เพ่ือปรับวิธีการเข.าถึงข.อมูลให.เหมาะสม
ท่ีสุด โดยกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ต้ังแต�การเลือกกลุ�มผู.ให.ข.อมูล การเก็บข.อมูล และการวิเคราะห:
ตีความ เป3นกระบวนการท่ีดําเนินการไปพร.อม ๆ กับการศึกษา เพ่ือให.ได.มาซ่ึงคําตอบของการวิจัย  
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 ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการวิจัย 
 ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือทําความเข.าใจในหัวข.อและคําถามการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข.อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยผู.มีส�วนร�วม มี 4 ฝXาย ได.แก� 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คน
ท.องถ่ิน เพ่ือนําข.อมูลมาตรวจสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห:ในข้ันตอนต�อไป 
 ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห. อภิปรายผล และข0อเสนอแนะ 
 การสรุปผลการวิเคราะห: แบบอุปนัย การจําแนกชนิดของข.อมูล และการเปรียบเทียบ
ข.อมูล เพ่ือนําผลสรุปของการวิเคราะห:มาอภิปราย และจัดทําข.อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช.
ประโยชน:ต�อไป 
 ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
 เขียนรายงานผลการวิจัย เป3นการเสนอผลงานท่ีได.จากการศึกษา ค.นคว.า นําไปสู�องค:
ความรู.ใหม� รวมถึงการจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพร�ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ
เพ่ือเปpดโอกาสให.ผู.สนใจได.นําไปใช.ประโยชน:ต�อไป 
 
ประโยชน.ท่ีคาดว าจะได0รับจากการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้คาดว�าจะก�อให.เกิดประโยชน:หลายประการ โดยผู.ศึกษาได.แบ�งเป3น 4 หัวข.อ 
ได.แก� องค:ความรู.ใหม� ประโยชน:ในทางวิชาการ ประโยชน:ในทางปฏิบัติ และประโยชน:ต�อประชาชน 
ดังนี้ 
 1. องค.ความรู0ใหม  
  การศึกษาครั้งนี้ จะทําให.เกิดองค:ความรู.ใหม� หรือเกิดการสร.างความรู.ทางวิชาการใหม� 
ได.แก� แนวทางในการแก.ไขป�ญหาสู�แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวให.เหมาะสมกับบริบทของสภาพ
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล.อม รวมถึงการกําหนดแผน นโยบาย ท่ีใช.ในพ้ืนท่ี 
 2. ประโยชน.ในทางวิชาการ 
  ประโยชน:แก�ชุมชน เทศบาลเชียงคานและหน�วยงานท่ีเก่ียวข.องจะได.ประโยชน:ในทาง
วิชาการในเรื่องของหลักการ แนวทางในการแก.ไขป�ญหา ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อ
รูปแบบชุมชน และการพัฒนาการท�องเท่ียวให.มีความเหมาะสมกับชุมชน แนวทางในการจัดการการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเป3นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาสู�
ความยั่งยืน  
 3. ประโยชน.แก หน วยงานราชการ  
 เทศบาลเชียงคาน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข.อง สามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปปรับใช.
สําหรับการปฏิบัติราชการ การกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน  
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คํานิยามศัพท. 
 ผลกระทบจากการท องเท่ียว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคานทางด.าน
กายภาพ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ท้ังในทางบวกและทางลบท่ีเกิดข้ึนหลังจากเกิดการ
พัฒนาการท�องเท่ียว 
 ชุมชนเชียงคาน หมายถึง กลุ�มคนท่ีอาศัยอยู�รวมกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางด.านสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ร�วมกันในอาณาบริเวณพ้ืนท่ีการท�องเท่ียว ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 
 การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต หมายถึง รูปแบบของการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ของชุมชนเชียงคาน ท่ีมีผลมาจากการท�องเท่ียว ท้ังในด.านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
 สังคมชุมชนเชียงคาน หมายถึง โครงสร.างทางสังคมของคนเชียงคาน ท่ีประกอบไปด.วย
ลักษณะทางสังคม ความสัมพันธ:ของคนในชุมชน การอยู�ร�วมกันของชาวบ.าน การทํากิจกรรมทาง
สถาบันครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึง ระบบสาธารณูปโภค และการศึกษาของชุมชน 
 เศรษฐกิจชุมชนเชียงคาน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการผลิต การอุปโภคบริโภค และ
การค.าขายแลกเปลี่ยน การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ท่ีก�อให.เกิดผลต�อโครงสร.างทางเศรษฐกิจ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร.างงาน สร.างอาชีพ การกระจายรายได. และค�าครองชีพ 
 วัฒนธรรมชุมชนเชียงคาน หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมของชุมชน วิถีหรือทางดําเนิน
ชีวิต ซ่ึงเป3นพฤติกรรมและสิ่งท่ีคนในชุมชนสร.างข้ึนด.วยการเรียนรู.จากกันและกัน และใช.ร�วมกันใน
สังคม เช�น ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนหรือท่ีภาษาถ่ินเรียกว�า ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ 
 ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงคาน ท่ีปฏิบัติสืบต�อ
กันมาจนถึงป�จจุบัน ซ่ึงเป3นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป3นชาติเก�าแก�และเจริญรุ�งเรืองมานาน เป3น
เอกลักษณ:ของชุมชน ฮีตสิบสอง มาจากคําสองคําได.แก� ฮีต คือคําว�า จารีต ซ่ึงหมายถึง ความประพฤติ 
ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติท่ีดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึง
หมายถึงประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต�าง ๆ ท้ังสิบสองเดือนของแต�ละป2 
เป3นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข.ากับพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา คองสิบส่ี เป3นคําและข.อปฏิบัติคู�กับฮีตสิบสอง คอง แปลว�า แนวทาง หรือ ครรลอง ซ่ึง
หมายถึง ธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง ข.อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข.อ 
ดังนั้น คองสิบสี่จึงหมายถึง ข.อวัตรหรือแนวทางท่ีประชาชนทุกระดับ นับต้ังแต�พระมหากษัตริย: ผู.มี
หน.าท่ีปกครองบ.านเมือง พระสงฆ: และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข.อ 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค+เพ่ือ ศึกษาผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีมีต�อวิถีชีวิตชุมชนเชียง
คาน อันประกอบด.วย ผลกระทบทางด.านกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการ ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคานต้ังแต�อดีต ก�อนท่ีจะมีการส�งเสริมให.เป5นเมืองท�องเท่ียว 
จนถึงป6จจุบัน และการศึกษาป6จจัยท่ีทําให.การท�องเท่ียวเมืองเชียงคานสามารถดํารงอยู�และเติบโตข้ึน
ได.อย�างเข.มแข็ง โดยผู.วิจัยได.ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือนํามาใช.
เป5นแนวทางในการศึกษาค.นคว.า ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการพัฒนาด.านการท�องเท่ียว  
 2. แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวยั่งยืน  
 3. แนวคิดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 4. แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง  
 6. สรุปเนื้อหา องค+ความรู. ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวข.อง  
 
แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการพัฒนาด�านการท!องเท่ียว 
 ผลกระทบจากการพัฒนาการท�องเท่ียว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมท่ีเป5นอยู�
ของสิ่งแวดล.อมจนเกิดเป5นสภาพแวดล.อมใหม� อาจก�อให.เกิดผลด.านบวก หรือด.านลบจากการพัฒนา
ด.านการท�องเท่ียว สามารถสรุปความหลากหลายเก่ียวกับผลกระทบ ซ่ึงประกอบด.วย 3 ส�วนหลัก ๆ 
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล.อมทางกายภาพ โดยมองประเด็นของผลกระทบในภาพรวมท่ี
เกิดข้ึนจากการพัฒนาการท�องเท่ียวในรูปแบบอุตสาหกรรม (Tourism Industry)1 และได.จําแนก
ผลกระทบทางด.านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ได.ดังนี้ 
 

                                                           

 1 กรมการฝSกหัดครู, หน�วยศึกษานิเทศก+ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการหน�วยศึกษา 
นิเทศก+, การท!องเท่ียว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ+การศาสนา, 2533), 21-23. 
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 1. ผลกระทบด�านสังคม 
  1.1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม โดยท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว
ของหลายพ้ืนท่ีส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคมอย�างเห็นได.ชัด เป5นผลต�อเนื่องมาจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีทําให.มีรายได.เพ่ิมมากข้ึน ส�งผลต�อความต.องการต�าง ๆ และรูปแบบทาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช�น การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากสังคมการเกษตรไปสู�สังคมเมือง การผูกติด
รายได.ระหว�างอาชีพต�าง ๆ กับการท�องเท่ียว ทําให.สมาชิกบางส�วนในสังคมไม�พร.อม หรือไม�ต.องการ
ในการปรับเปลี่ยนดังกล�าว และสังคมขาดความเอ้ือเฟYZอ มุ�งแสวงหาผลประโยชน+ส�วนตนจากการ
ท�องเท่ียวให.มากท่ีสุด เพ่ือสร.างให.เกิดรายได.ต�อตนเองมากกว�าการเลี้ยงชีพและดํารงชีวิตตามอัตภาพ 
ซ่ึงอาจส�งผลในเรื่องต�าง ๆ ดังนี้ 
  1.2 การกระจายผลประโยชน+ท่ีไม�เป5นธรรม 
  1.3 การอพยพย.ายถ่ินของชุมชนเดิมและชุมชนใหม� 
  1.4 การเกิดป6ญหาสังคม (อาชญากรรม/โสเภณี/การเอาเปรียบนักท�องเท่ียว) 
  1.5 ความขัดแย.งในชุมชนท่ีเกิดจากการแก�งแย�งทรัพยากรต�าง ๆ เพ่ือใช.ในการผลิต
สินค.าและบริการเพ่ือตอบสนองความต.องการของนักท�องเท่ียว การแย�งนักท�องเท่ียวของธุรกิจท่ี
เก่ียวข.องของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว รวมถึงการกระจายผลประโยชน+ต�าง ๆ อย�างไม�เป5นธรรม 
และไม�เท�าเทียม จนเกิดการบาดหมางและการล�มสลายของชุมชน 
 2. ผลกระทบด�านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
  การท�องเท่ียวสร.างความเข.าใจอันดีระหว�างผู.คน การเดินทางท�องเท่ียวของผู.คนเป5น
โอกาสท่ีจะได.ไปมาหาสู� ได.คบค.าสมาคม ได.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งต�าง ๆ ต�อกัน จึงส�งผลให.
เกิดสัมพันธภาพท่ีดี ภาพพจน+ท่ีดี และความเข.าใจอันดีต�อกัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนได.ในหลายกลุ�มผู.คน ต้ังแต�
ผู.คนท่ีต�างชาติต�างภาษา หรือแม.ผู.คนในประเทศเดียวกัน แตกต�างจังหวัดต�างท.องถ่ินกัน  
   ในขณะเดียวกัน การท�องเท่ียวทําให.เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว�างชุมชนกับ
นักท�องเท่ียว เช�น การแต�งกาย การบริโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ การเกิดค�านิยมในเรื่อง
ความเจริญทางวัตถุว�าคือเครื่องบ�งชี้ความเจริญของสังคมและบุคคล และผลจากการเปลี่ยนโครงสร.าง
ทางสังคมทําให.วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในบางครั้งเกิดความขัดแย.งระหว�างนักท�องเท่ียวกับ
ชุมชนท.องถ่ิน ท่ีเกิดจากความไม�เข.าใจซ่ึงกันและกัน ระหว�างนักท�องเท่ียวกับชุมชนท.องถ่ิน ในเรื่อง
ของวิถีความคิด ความเชื่อ ท่ีก�อให.เกิดประเพณี หรือการกระทําบางอย�างของชุมชนท่ีนักท�องเท่ียว
อาจไปลบหลู�ดูหม่ิน รวมถึงการปฏิบัติตัวท่ีไม�เหมาะสม และจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมากเกินไป ส�งผล
ต�อความรู.สึกไม�พอใจและแสดงอาการต�อต.านนักท�องเท่ียว รวมไปถึงการลดคุณค�าของวัฒนธรรม
ท.องถ่ินท่ีกลายเป5นสินค.าทางการท�องเท่ียวและสามารถหาซ้ือได.ด.วยเงินมากกว�าความเหมาะสมของ
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เง่ือนเวลา ฤดูกาล และปรากฏการณ+พิเศษต�าง ๆ ในชุมชน ทําให.คุณค�าของวัฒนธรรมนั้น ๆ ลดค�าลงไป 
กลายเป5นเพียงสินค.าทางการท�องเท่ียว 
 3. ผลกระทบด�านสภาพแวดล�อมของชุมชนท�องถ่ิน 

  เกิดการกระตุ.นให.เกิดการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล.อมให.ดีข้ึน การเดินทาง

ท�องเท่ียวก�อให.เกิดความสนใจในความสวยงามของภูมิทัศน+ ศิลปกรรม และสภาพแวดล.อมท่ีเหมาะต�อ

คุณภาพชีวิต ทําให.ท้ังนักท�องเท่ียวและชาวท.องถ่ินเจ.าของสถานท่ีท�องเท่ียวหันมาสนใจท่ีจะรักษาและ

ปรับปรุงสภาพแวดล.อมของตนเองให.ดีข้ึน และหากเกิดป6ญหามลภาวะก็จะช�วยกันแก.ไขและป_องกัน

ป6ญหาด.วยความร�วมมือร�วมใจอย�างจริงจังและพร.อมเพียง ในขณะเดียวกัน เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทําลาย และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรของชุมชนท.องถ่ิน ท่ีเกิดจากการใช.ทรัพยากรท่ีมีอยู�ของ

ชุมชน เพ่ือตอบสนองต�อการท�องเท่ียวมากเกินขีดความสามารถในการรองรับได.ของพ้ืนท่ีและการฟYZน

คืนของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงการใช.ประโยชน+ท่ีดินจากการพัฒนาการท�องเท่ียว เช�น จากเดิม

ท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ+เหมาะแก�การเกษตรกรรม แต�เม่ือการท�องเท่ียวได.เข.ามาสู�พ้ืนท่ี กลับกลายเป5น

สถานท่ีตั้งของสถานท่ีพัก อาคารต�าง ๆ ทําให.เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช.ประโยชน+ท่ีดินและเป5นการใช.

ทรัพยากรดินและท่ีดินไม�เหมาะกับสภาพของพ้ืนท่ี เกิดความขัดแย.งในการใช.ทรัพยากร โดยการ

ท�องเท่ียวเป5นกิจกรรมท่ีต.องใช.ทรัพยากรประเภทต�าง ๆ เป5นจํานวนมาก เม่ือมีการพัฒนาการท�องเท่ียว

เข.าไปสู�พ้ืนท่ี ทําให.เกิดการแก�งแย�งข้ึน เช�น การต.องการใช.น้ําในภาคการเกษตรกรรมกับการต.องการใช.

น้ําในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว เป5นต.น นอกจากนี้ยังทําให.เกิดป6ญหามลพิษ (เสียง/ดิน/น้ํา/ขยะมูล

ฝอย/สภาพภูมิทัศน+) ท่ีเกิดข้ึนจากการขาดการจัดการท่ีดี ส�งผลต�อชุมชนในท.องถ่ินท่ีต.องแบกรับป6ญหา

ต�าง ๆ เนื่องจากเป5นผู.อาศัยในพ้ืนท่ี แต�ในขณะท่ีนักท�องเท่ียวอาจได.รับผลกระทบเพียงช�วงเวลาหนึ่ง

เท�านั้น และมลพิษเหล�านี้ส�งผลต�อคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนท.องถ่ินเป5นระยะเวลานาน และอาจมี

ความต�อเนื่องสู�ผลกระทบอ่ืน ๆ 

  หากจะกล�าวโดยสรุป ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาการท�องเท่ียวทําให.ในหลาย

พ้ืนท่ีได.เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีจนไม�สามารถเรียกกลับคืนมาได. สิ่งต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล�านี้กําลัง

กระจายไปท่ัวตามแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป5นแหล�งท�องเท่ียวทางสังคม วัฒนธรรม หรือ แหล�ง

ท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงล.วนเป5นผลมาจากการเน.นปริมาณนักท�องเท่ียว เพ่ือนํารายได.มาสู�พ้ืนท่ี แต�

หากมีการประเมินค�าอย�างจริงจัง ในท.ายท่ีสุดอาจพบว�า เราไม�ได.อะไรเลย หรือการพัฒนาท่ีขาดทุนก็

เป5นได. ดังนั้น การวางแนวทางพัฒนาท่ีเหมาะสม และการจัดการกับจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีกําลัง

เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องจึงเป5นสิ่งสําคัญมากกว�าการคํานึงถึงรายได.ท่ีเพิกเฉยต�อต.นทุนทางสังคม และ

ต.นทุนสิ่งแวดล.อมในท.ายท่ีสุด 
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 จากท่ีได.กล�าวมาข.างต.น จะเห็นได.ว�าการท�องเท่ียวได.เข.ามามีส�วนสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล.อมอย�างใกล.ชิด ดังนั้น ในการใช.ประโยชน+ทรัพยากรการท�องเท่ียว          
ซ่ึงแน�นอนว�าจะต.องมีขีดจํากัด จึงต.องมีการวางแผนการใช.ประโยชน+อย�างรอบคอบ เพ่ือให.ได.ประโยชน+
มากท่ีสุด กระจายออกกว.างขวางท่ีสุด นานท่ีสุด และก�อให.เกิดผลกระทบในทางลบน.อยที่สุดหรือไม�
มีเลย 
 แม.ว�าการท�องเท่ียวอาจมีผลกระทบทางด.านลบต�อทรัพยากรการท�องเท่ียวอยู�พอสมควร
แต�ผลกระทบดังกล�าวนั้นสามารถจะควบคุมให.หมดสิ้นไป หรือให.เกิดข้ึนน.อยท่ีสุดได.ด.วย อาศัยการ
วางแผนงานอย�างรอบครอบ และมีการประสานงานร�วมมือ ดําเนินงานจากทุกฝaายท่ีเก่ียวข.องท้ัง
ภาครัฐบาล ธุรกิจเอกชน และจากนักท�องเท่ียวเอง 
 
แนวคิดการพัฒนาการท!องเท่ียวย่ังยืน 
 การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป5นส�วนหนึ่งของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development) ซ่ึงนักวิชาการด.านการท�องเท่ียวได.ให.ความสนใจในเรื่องการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนกันมากข้ึน เนื่องจากความต่ืนตัวด.านการอนุรักษ+สิ่งแวดล.อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ท�องเท่ียวท่ีหันมานิยมการท�องเท่ียวทางธรรมชาติหรือการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีผู.กล�าวถึงความหมาย
ของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไว.หลาทัศนะ โดยสรุปได.ดังนี้ 
 การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีตอบสนองความต.องการของนักท�องเท่ียว
และผู.เป5นเจ.าของท.องถ่ิน ภายใต.ขีดความสามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับได. และตระหนักถึงการมี
ส�วนร�วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีต�อกระบวนการท�องเท่ียว อีกท้ังประชาชน
ทุกส�วนต.องได.รับผลประโยชน+ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวอย�างเสมอภาคกัน รวมถึงมีการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต.องการของประชาชนด.านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล.อม ในขณะท่ี
ยังสามารถรักษาเอกลักษณ+ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของท.องถ่ินนั้นไว.ได.2 
 ในป6จจุบัน ประเทศไทยถูกครอบงําด.วยกระแสของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีแบบ
อุตสาหกรรม ท่ีให.ความสําคัญกับสํานึกและค�านิยมในเรื่องความเป5นป6จเจกและวัตถุนิยม เป5น
เศรษฐกิจท่ีทําให.เกิดรายได.แก�ผู.มีโอกาสท่ีรวมตัวกันเป5นกลุ�มผลประโยชน+ท้ังในระดับข.ามชาติ 
ระดับชาติ และระดับท.องถ่ิน โดยใช.การตลาดและกลไกตลาดโลกเป5นเครื่องมือ ช�องทางท้ังหลาย
เหล�านี้ได.ทําให.เกิดความเดือดร.อนและยากไร.ข้ึนกับบุคคลส�วนใหญ�ท่ีด.อยโอกาส โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยท่ีเคยเป5นสังคมเกษตรแบบชาวนา ผู.คนในท.องถ่ินปรับตัวไม�ทัน กลายเป5นเหยื่อท่ีถูก
ครอบงําและมอมเมาได.ง�าย เห็นได.จากสภาพสังคมป6จจุบัน ท่ีเดิมทีคนในท.องถ่ินเคยอยู�ร�วมกันเป5น

                                                           

 2 เรื่องเดียวกัน, 28. 
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กลุ�มก.อนทางสังคม นับแต�ครอบครัว เครือญาติและชุมชน ท้ังในหมู�บ.านและในเมืองต.องแตกแยกเป5น
ฝ6กฝaาย สภาพแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยอยู�ร�วมกันและใช.ร�วมกันอย�างมีภูมิป6ญญาท่ีทําให.
ดํารงมายั่งยืนต.องสลายไป 
 การเคลื่อนไหวของการท�องเท่ียวของประเทศ ขณะนี้ข้ึนอยู�กับการต�อรองระหว�างการ
ท�องเท่ียวแบบมวลชล ท่ีเน.นระบบการตลาดตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี กับการท�องเท่ียว
แบบยั่งยืนท่ีเน.นความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทําให.ผู.คนในท.องถ่ินมีชีวิตร�วมกันได. 
ท้ังระดับบ.านและระดับเมืองในท.องถ่ิน ท้ังการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง คือสิ่งท่ี คน
ภายในท.องถ่ินท่ีอยู�ร�วมกันมานานเท�านั้นท่ีจะคิดจะทําได. จึงนับเป5นการพัฒนาจากข.างใน โดยท่ีคนใน
ท.องถ่ินกําหนดทางเลือกท่ีเห็นว�าเหมาะสมของตนเอง โดยคนจากข.างนอกท่ีจะเป5นผู.รู.ในเรื่องต�าง ๆ 
อาจเข.ามาช�วยเหลือในด.านความรู.และวิธีการในการจัดการ 
 หัวใจของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนจึงไม�ใช�การตลาด แต�เป5นกระบวนการกระจายรายได.
จากการท�องเท่ียวเพ่ือให.คนในท.องถ่ินอยู�ร�วมกันได.อย�างพอเพียง โดยใช.ทรัพยากรทางป6ญญาและ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีท้ังทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิป6ญญาท.องถ่ินมาจัดการร�วมกัน ทําให.
ความสําคัญของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนของท.องถ่ิน คือ การให.คนจากภายนอก โดยเฉพาะ
นักท�องเท่ียว ได.มาเรียนรู.และเห็นว�าคนในท.องถ่ินมีชีวิตวัฒนธรรมท่ีแตกต�างจากสังคมและวัฒนธรรม
ของท่ีอ่ืนอย�างไร โดยมีความหวังว�า จากความเข.าใจและเรียนรู.เรื่องความแตกต�างและหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมนี้เอง ท่ีจะทําให.คนในยุคป6จจุบันเกิดความเข.าใจ อยู�กันอย�างเห็นอกเห็นใจและเกิด
สันติสุขในชุมชนได.  
 ความสําคัญของการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนจากความร�วมมือของคนในชุมชน คือ ทําให.รู.จัก
รากเหง.าของการอยู�ร�วมกันเป5นกลุ�มก.อนทางสังคมอย�างมีความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง รู.จักว�า
อะไรคือภูมิป6ญญาท่ีเคยมีร�วมกัน ในขณะท่ีการเข.ามาชมของคนนอกก็คือ ได.ความรู.ความเข.าใจทาง
สังคมวัฒนธรรมท่ีแตกต�างไปจากของตน แต�ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การได.นําเงินมาจับจ�ายซ้ือของท่ีขาย
และผลิตโดยคนในชุมชนท่ีทําให.คนทุกครอบครัวและทุกกลุ�มมีรายได.อย�างท่ัวถึงกัน โดยไม�มีคนกลาง
จากการตลาดมาแบ�งป6นและกอบโกย3 

                                                           

 3 ศรีศักร วัลลิโภดม, “การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน,” ใน โครงการ

ชุมชนท!องเท่ียวย่ังยืน (การสํารวจและการจัดทําแผนดําเนินการเพ่ือพัฒนาและส!งเสริมการ

ท!องเท่ียวเชิงอนุรักษ0ของกรุงเทพมหานคร ด�านชุมชนท!องเท่ียวย่ังยืน) ในชุมชนบ�านบุและพ้ืนท่ี

เก่ียวเนื่อง (กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ�, 2550), 9-12. 
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 หลักการการท!องเท่ียวอย!างย่ังยืน (Shirley Eber 1993)4 
 1. การอนุรักษ+และใช.ทรัพยากรอย�างพอดี ท้ังท่ีเป5นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมเป5นสิ่งสําคัญ และเป5นแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว (Using Resource Sustainably) 
 2. การลดการบริโภคท่ีเกินจําเป5น และการลดของเสียจะช�วยเลี่ยงค�าใช.จ�ายในการทํานุ
บํารุงสิ่งแวดล.อมท่ีถูกทําลายในระยะยาว และเป5นการเพ่ิมคุณภาพของการท�องเท่ียว (Reducing 
Over – consumtion and weste)  
 3. การรักษาและส�งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มี
ความสําคัญต�อการท�องเท่ียวในระยะยาว และช�วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว (Maintaining 
Diversity) 
 4. การประสานการพัฒนาการท�องเท่ียวเข.ากับกรอบแผนกลยุทธ+การพัฒนาแห�งชาติ การ
พัฒนาท.องถ่ิน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล.อม จะช�วยขยายศักยภาพการท�องเท่ียวในระยะ
ยาว (Integrating Tourism into Planning) 
 5. การท�องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท.องถ่ิน โดยพิจารณาด.านราคาและ
คุณค�าของสิ่งแวดล.อมไว. ไม�เพียงแต�ทําให.เกิดการประหยัด แต�ยังป_องกันสิ่งแวดล.อมไม�ให.ถูกทําลาย
อีกด.วย (Supporting Local Economics) 
 6. การมีส�วนร�วมอย�างเต็มท่ีของท.องถ่ินในการจัดการการท�องเท่ียว ไม�เพียงแต�สร.างผล 
ตอบแทนแก�ประชากรและสิ่งแวดล.อมโดยรวม แต�ยังช�วยยกระดับคุณภาพการจัดการการท�องเท่ียว
อีกด.วย (Involving Local Communities) 
 7. การปรึกษาหารือกันอย�างสมํ่าเสมอ ระหว�างผู.ประกอบการ ประชาชนท.องถ่ิน องค+กร
และสถาบันท่ีเก่ียวข.อง มีความจําเป5นท่ีจะร�วมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังร�วมแก.ป6ญหา และลด
ข.อขัดแย.งในผลประโยชน+ท่ีแตกต�างกัน (Consulting Stakeholders and the Public) 
 8. การฝSกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนต�อ
บุคลากรท.องถ่ินทุกระดับ จะช�วยยกระดับการบริการการท�องเท่ียว (Training Staff) 
 9. การตลาดท่ีตัดเตรียมข.อมูลอย�างพร.อมมูล จะทําให.นักท�องเท่ียวเข.าใจและเคารพใน

สิ่งแวดล.อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหล�งท�องเท่ียว และจะช�วยยกระดับความพอใจ

ของนักท�องเท่ียวด.วย (Marketing Tourism Responsibly) 

 10. การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย�างมีประสิทธิภาพ จําเป5นต�อการช�วยแก.ป6ญหา

และเพ่ิมผลประโยชน+ต�อแหล�งท�องเท่ียว นักท�องเท่ียว และนักลงทุน (Undertaking Research) 

                                                           

 4 เรื่องเดียวกัน, 13-15. 
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 จะเห็นได.ว�า แนวความคิดการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน มุ�งเน.นให.อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว

โดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพ่ือเข.าสู�ยุคใหม�ของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) ท่ี

เปลี่ยนจากสังคมบริโภคนิยมสู�ยุคสมัยสังคมเป5นใหญ� ดังน้ันขอบเขตของการพัฒนาจึงครอบคลุมทุก

องค+ประกอบทุกส�วนของการท�องเท่ียว หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังหมดต.อง

มุ�งสู�ความยั่งยืน กล�าวโดยสรุป คือกิจกรรมการท�องเท่ียวจะต.องสามารถดํารงอยู�ได. มีนักท�องเท่ียวมา

เยี่ยมเยือนอย�างสมํ่าเสมอ ทรัพยากรการท�องเท่ียวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว.ได.ไม�เสื่อมคลาย กิจการ

การบริการมีกําไร แม.ต.องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให.บริการอยู�เสมอ ผลกระทบท่ีมีต�อสิ่งแวดล.อม

ท้ังทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะต.องไม�มี หรือมีน.อยท่ีสุด มีแต�การจัดการอย�างยั่งยืนเท�านั้น 

จึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการท�องเท่ียวได. 

 

แนวคิดการท!องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

 “มรดกทางวัฒนธรรมและการท�องเท่ียววัฒนธรรม” หมายถึง ส�วนประกอบของ

อุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ีเน.นมรดกวัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเป5นพิเศษ สิ่งดึงดูดใจ

เหล�านี้มีหลากหลาย ท้ังการแสดง พิพิธภัณฑ+ แหล�งโบราณคดี และอ่ืน ๆ ในเขตท่ีพัฒนาแล.ว มรดก

วัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมครอบคลุมถึงพิพิธภัณฑ+ ละครเวที วงดุริยางค+ และการแสดง

ดนตรีแบบอ่ืน ๆ นักท�องเท่ียวอาจเดินทางไปเยือนแหล�งท�องเท่ียวใดแหล�งท�องเท่ียวหนึ่ง เพ่ือเข.าชม

พิพิธภัณฑ+ท่ีมีชื่อเสียง หรือไปชมการแสดงดนตรีท่ีจัดข้ึนเป5นการเฉพาะ ในเขตท่ียังไม�ค�อยพัฒนา

มรดกวัฒนธรรม และสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมอาจรวมถึงการปฏิบัติกิจพิธีทางศาสนาแบบด้ังเดิม 

งานฝ}มือ และการแสดงทางวัฒนธรรม5 

 ผู.ศึกษาหลายท�านได.พยายามให.นิยามการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมไว. เช�น 

 Greg Richards ได.กล�าวไว.ว�า การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม คือ การท่ีบุคคลออกจากท่ีพัก

อาศัยประจํา ไปเยือนสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม เพ่ือหาประสบการณ+ความรู.ใหม� ๆ และเพ่ือสนอง

ความต.องการชื่นชมวัฒนธรรมเหล�านั้น ในความเห็นของ Richards แล.ว การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม

รวมครอบคลุมท้ังแหล�งมรดก การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบต�าง ๆ6 

 

                                                           

 5 ชนัญ วงษ+วิภาค และคณะ, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการท!องเท่ียว 
อย!างย่ังยืน, พิมพ+ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 
 6 เรื่องเดียวกัน. 
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 องค+การการท�องเท่ียวโลกนิยามการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยเน.นท่ีแรงกระตุ.นการ

ค.นหาของนักท�องเท่ียวว�า การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมรวมถึงการเดินทางของบุคคลเพ่ือแรงกระตุ.น

ทางวัฒนธรรมเป5นสําคัญ เช�น การเดินทางเพ่ือไปศึกษาเล�าเรียน การแสดงศิลปะ การเดินทางด.าน

วัฒนธรรมรูปแบบอ่ืน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเดินทางไปร�วมเทศกาลและโอกาสทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

การไปเยือนวัฒนธรรมและอนุสาวรีย+ การเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ศึกษาประเพณีจากคําบอกเล�า 

และดูงานศิลปะ หรือการเดินทางเพ่ือแสวงบุญ 7 

 การท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด.วย8 

 1. ประวัติศาสตร+และร�องรอยทางประวัติศาสตร+ 

 2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ+ 

 3. งานสถาป6ตยกรรมเก�าแก�ดั้งเดิม 

 4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป6Zนและแกะสลัก 

 5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต�าง ๆ ทางศาสนา 

 6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร+ 

 7. ภาษาและวรรณกรรม 

 8. วิถีชีวิต เสื้อผ.าเครื่องแต�งกาย อาหาร 

 9. ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ.าน เทศกาลต�าง ๆ  

 10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิป6ญญาท.องถ่ินท่ีนํามาใช.เฉพาะท.องถ่ิน 

 

แนวคิดการท!องเท่ียวโดยชุมชน 

 จากการอธิบายความหมายของการท�องเท่ียวชุมชนในมุมมองของธนาคารโลก (World 

Bank) ได.อธิบายว�าการท�องเท่ียวชุมชน คือ “การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของชุมชน ผู.ซ่ึงต.องได.รับ

ประโยชน+และรายได.อย�างยุติธรรมจากการท�องเท่ียว จากการกําจัดความยากจน และไม�ส�งผลกระทบ

แก�วัฒนธรรมและสิ่งแวดล.อม เป5นการสร.างความภาคภูมิในในชุมชน และเกิดการรักษาและพัฒนา

สมบัติของชุมชน” 9 

                                                           

 7 ชนัญ วงษ+วิภาค และคณะ, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการท!องเท่ียว 
อย!างย่ังยืน, 5. 
 8 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การท!องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, เข.าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ+ 2558, 
เข.าถึงได.จาก http://tourism-dan1.blogspot.com  

 9 พิมพ+ระวี โรจน+รุ�งสัตย+, การท!องเท่ียวชุมชน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร+, 2553), 17. 
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 วีระพล ทองมา และประเจต อํานาจให.ความหมายของการท�องเท่ียวชุมชนว�า “เป5นเรื่อง

ของการเรียนรู.ร�วมกันของคนในชุมชนท.องถ่ินและผู.มาเยือน ในการท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรด.าน

ต�างๆ ของชุมชนท่ีมีอยู�แล.ว ตลอดจนเป5นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให.เกิดความยั่งยืน อันเกิดจาก

ความมีส�วนร�วมทุกภาคส�วนในชุมชน เพ่ือประโยชน+แก�ชุมชน” 10 

  โครงการท�องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติได.ให.จํากัดความของคําว�า “การท�องเท่ียว

ชุมชน” ว�าเป5นการท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล.อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนด

ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป5นเจ.าของ มีสิทธิ์ในการจัดการ

ดูแลเพ่ือให.เกิดการเรียนรู.แก�ผู.มาเยือน11 

 ส�วนศูนย+เพ่ือการวางแผนการท�องเท่ียวและการแก.ไขป6ญหาความยากจนแห�งเอเชีย คณะ

สังคมสงเคราะห+ศาสตร+ (ACTPPR) อธิบายเพ่ิมเติมว�า “เป5นการทําให.คนต�างถ่ินมีปฏิสัมพันธ+กับคนใน

ชุมชนเจ.าภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู.  ความคิด ประสบการณ+ซ่ึงกันและกัน ท้ังระหว�าง

นักท�องเท่ียวกับคนในชุมชน และระหว�างคนในชุมชนด.วยกันเอง นําไปสู�การพัฒนาชุมชน เกิดการ

อนุรักษ+หรือพัฒนาสิ่งแวดล.อม โดยอาจมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต�อกลุ�มในชุมชนหรือท้ังชุมชน” 12   

 มีการอภิปรายถึงความหมายของการท�องเท่ียวชุมชน13 ว�าเป5นมุมมองท่ีแตกต�างและคน

ละแง�มุมจากการท�องเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourism) ท่ีให.ความสําคัญกับรายรับมาก�อนเรื่องอ่ืน 

ซ่ึงลืมท่ีจะคํานึงถึง “รายจ�าย” ท่ีจะต.องสูญเสียไปอย�างไร เนื่องจากเป5นรายจ�ายท่ีซ�อนอยู�ในรูปแบบ

ต�าง ๆ รายจ�ายท่ีเกิดข้ึนไม�ได.อยู�ในมิติของสิ่งท่ีนักท�องเท่ียว หรือผู.ประกอบการทางการท�องเท่ียว

จะต.องเสียไปเท�านั้น หากแต�รวมความถึงสิ่งท่ีชุมชน ในฐานะเจ.าของสถานท่ีท�องเท่ียวจะต.องสูญเสีย

ไป ซ่ึงอาจจะมากกว�ารายรับท่ีชุมชนจะได.อีก เม่ือการท�องเท่ียวแบบมวลชนมาสู�ชุมชน สิ่งท่ีพบได.

อย�างชัดเจนท่ีสุดก็คือการเข.ามาของคนภายนอก ซ่ึงนําวัฒนธรรมท่ีแตกต�างเข.ามา ความพยายาม

สร.างสาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�คนภายนอกท่ีถูกมองว�าสามารถสร.างรายรับจํานวน

มหาศาลนั้น ไม�เพียงแต�จะต.องแลกกับการใช.ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพ่ือการปลูกสร.างสิ่ง

อํานวยความสะดวกแก�คนเหล�านี้เท�านั้น หากแต�ยังต.องแลกกับชีวิตวัฒนธรรมและการสูญเสียสมดุล

ในระบบนิเวศของชุมชนไป ในท่ีสุดสิ่งเหล�านี้นําพามาซ่ึงป6ญหาเชิงโครงสร.างทางสังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล.อมอีกเป5นจํานวนมาก ไม�ว�าป6ญหาโสเภณี ป6ญหายาเสพติด ป6ญหาอาชญากรรม ป6ญหา

                                                           

 10 เรื่องเดียวกัน, 17. 
 11 เรื่องเดียวกัน, 18. 
 12 เรื่องเดียวกัน, 19. 
 13 เรื่องเดียวกัน, 20. 
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การถือครองท่ีดิน ป6ญหาการบุกรุกปaา ฯลฯ จากป6ญหาดังกล�าวมานี้เป5นการส�งเสริมสนับสนุนให.เกิด

อีกทางเลือกของการท�องเท่ียว คือการท�องเท่ียวชุมชน เพ่ือชุมชนโดยตรง ซ่ึงไม�ได.ให.ชุมชนเป5นเพียงผู.

แบกรับภาระท่ีเกิดจากผลกระทบแง�ลบจากการท�องเท่ียว หากแต�บริหารจัดการการท�องเท่ียวให.

เป5นไปอย�างสอดคล.องกับวิถีชีวิตความเป5นอยู�ของชุมชนเอง 

 เดวิด เฟนเนลล+ (Fennell) นักวิชาการด.านการท�องเท่ียวแห�งภาควิชาการนันทนาการ

และการพักผ�อนศึกษา มหาวิทยาลัยบร็อก ประเทศแคนาดา เป5นผู.หนึ่งท่ีเสนอแนวคิดการท�องเท่ียวท่ี

หลีกเลี่ยงการทําลายการใช.ประโยชน+จากสิ่งแวดล.อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน หากแต�มุ�ง

ตอบสนองความต.องการของคนในท.องถ่ินให.มากท่ีสุดด.วยการใช.เทคโนโลยีในชุมชนเท�าท่ีจําเป5น ท่ี

สําคัญยังต.องมีการวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวร�วมกับคนในชุมชน14 

 ข.อเสนอของเฟนเนลล+ นับเป5นการเสนอแนะแนวทางใหม�ของการท�องเที ่ยวที่ให.

ความสําคัญต�อ “สิทธิการจัดการชุมชน” ด.วยตัวของคนในชุมชนเอง ท้ังในด.านของการวางแผน การ

จัดการท่ีรวมถึงการสร.างกระบวนการการเรียนรู.ในการจัดการท�องเท่ียว การกระจายรายได.ท่ีเกิดจาก

การท�องเท่ียว อันเป5นสิ่งสําคัญของการพัฒนาการท�องเท่ียว อาจกล�าวได.ว�าข.อเสนอแนะดังกล�าวก็คือ 

การท�องเท่ียวชุมชน (community tourism) ท่ีมองเห็นสิ่งท่ีชุมชนควรได.รับ เพ่ือแลกกับสิ่งสําคัญท่ี

ชุมชนจะต.องเสียไป ในลักษณะของการได.กับได. win-win) ท้ังระหว�างนักท�องเท่ียว ผู.ประกอบการ รัฐ 

และคนในชุมชนนั่นเอง 

 เฟนเนลล+ได.เสนอคุณสมบัติท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวชุมชนดังกล�าวว�า จะต.องประกอบ

ไปด.วย 5 ประการ ได.แก� 

 1. ต.องเป5นการท�องเท่ียวท่ีมีผลกําไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกในชุมชนใน

รูปแบบต�าง ๆ เช�น การเป�ดบ.านพักให.เป5นท่ีพักอาศัยของนักท�องเท่ียวในชุมชนนั้น ๆ โดยไม�ต.องผ�าน

นายหน.าใด ๆ อันจัดเป5นการสร.างรายได.ทางตรงให.แก�คนในชุมชน อย�างไรก็ดีแต�ละครอบครัวเจ.าของ

ท่ีพักเองก็ควรได.รับการฝSกอบรม และเตรียมความพร.อมเพ่ือให.พร.อมรับนักท�องเท่ียวเข.ามาพักอาศัย

กับครอบครัวของตนเอง 

 2. ต.องเป5นการท�องเท่ียวท่ีชุมชนได.รับประโยชน+โดยรวมอย�างแท.จริง ไม�ว�าจะเป5นการ

สร.างสาธารณูปโภค และการยกระดับความเป5นอยู�ท่ีมุ�งสร.าง “เพ่ือสมาชิกในชุมชน” แต�มิใช� “เพ่ือ

นักท�องเท่ียว” เพียงอย�างเดียว 

 
 
                                                           

 14 เรื่องเดียวกัน, 21. 
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 3. ต.องเป5นการท�องเท่ียวท่ีไม�ก�อให.เกิดความตึงเครียดด.านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน 
อันเนื่องมาจากความพยายามนําความทันสมัยแบบตะวันตก (Westernization) เข.ามาสู�ชุมชนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว พร.อมกับดึงสํานึกร�วมของคนในชุมชนออกไปด.วยการกลืน
สมาชิกในชุมชนให.อยู�กับความทันสมัยดังกล�าว อันจะนํามาซ่ึงป6ญหาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมาอีกเป5นจํานวนมาก 
 4. ต.องเป5นการท�องเท่ียวท่ีสร.างจิตสํานึกในการเคารพและรักษาสิ่งแวดล.อมสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนให.เกิดข้ึนกับนักท�องเท่ียว ดังนั้นแม.ว�าการท�องเท่ียวท่ีพยายามโฆษณาว�า
เป5นการท�องเท่ียวชุมชน หากแต�ไม�มีกิจกรรมในลักษณะของการสร.างจิตสํานึกดังกล�าว ก็มิอาจกล�าว
ได.ว�าการท�องเท่ียวนั้นเป5นการท�องเท่ียวชุมชนโดยแท.ได. 
 5. ต.องเป5นการท�องเท่ียวท่ีก�อให.เกิดความเข.าใจอันดีระหว�างประเทศ ท้ังในระดับ
นานาชาติ นานาภูมิภาค ท่ีล.วนอยู�ภายใต.นานาวัฒนธรรม ท้ังนี้การท�องเท่ียวชุมชนต.องเป5นการ
ท�องเท่ียวท่ีสอนให.นักท�องเท่ียวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
และไม�มองว�า “ใครเจริญกว�า” และ “ใครด.อยกว�า”  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ไทยโรจน+ พวงมณี15 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “เชียงคานเมืองท�องเท่ียว: การรื้อสร.างพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรมเก�าสู�การสร.างสีสันวัฒนธรรมใหม�” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้ 
 สินค.าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ท้ังการบริการโฮมสเตย+ การทําผ.าห�ม
นวม ประเพณีการตักบาตรข.าวเหนียว และบ.านไม.เก�าแก�ริมฝ6�งโขง มีข้ันตอน วิธีการผลิต การจัด
จําหน�าย และรูปแบบการบริโภคท่ีแตกต�างกันออกไป ข้ึนอยู�กับบริบทแวดล.อมต�างๆ แต�สิ่งท่ี
เหมือนกันก็คือ การเปลี่ยนแปลงจากวิถีการผลิตแบบด้ังเดิมเข.าสู�การผลิตแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน 
หรือท่ีแบบว�าอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) ป6จจัยการผลิตบางอย�างถูกใช.ควบคู�กับ
เทคโนโลยี การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม การผลิตเป5นจํานวนมากเพ่ือรองรับกับความต.องการ รวมไปถึง
การแบ�งหน.าท่ีของผู.ผลิตอย�างชัดเจน ซ่ึงผลของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพ่ือการท�องเท่ียวเมืองเชียง
คานนั้น ส�งผลให.เกิดความเจริญก.าวหน.าในเชิงเศรษฐกิจกับชุมชน รวมไปถึงการทําให.วัฒนธรรมเชียง
คานนั้นเผยแพร�ออกไปสู�สังคมภายนอกมากข้ึน ส�งผลให.เกิดการกระตุ.นทางด.านการท�องเท่ียวเมือง
เชียงคาน อย�างไรก็ตามหากมองในแง�ลบ จะพบว�าระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีกําลังเกิดข้ึนในเมือง

                                                           

 15 ไทยโรจน+ พวงมณี,  “เชียงคานเมืองท�องเท่ียว: การรื้อสร.างพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมเก�า 
สู�การสร.างสีสันวัฒนธรรมใหม�” (วิทยานิพนธ+ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชา

มนุษยศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2555), บทคัดย�อ. 
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เชียงคานนั้นกลับส�งผลให.คุณค�าของวัฒนธรรมด้ังเดิมลดทอนลง เหลือแต�เพียงการเป5นเพียงแค� 
“สินค.า” สําหรับให.นักท�องเท่ียวได.ชมหรือจับจ�ายใช.สอย ซ่ึงสอดคล.องกับแนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมของ อดอร+โนและฮอร+คไฮเมอร+ (2002) ท่ีกล�าวว�า แม.ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมจะทํา
ให.เศรษฐกิจสังคมเกิดความก.าวหน.า แต�ในขณะเดียวกันกระบวนการผลิตวัฒนธรรมกลับเป5นไปใน
ลักษณะท่ีมากในเชิงปริมาณแต�ด.อยในเชิงคุณภาพจนเหลือเป5นเพียงแค�สินค.าชนิดหนึ่งเท�านั้น ซ่ึงนั่นก็
คือการถูกลดทอนคุณค�าของวัฒนธรรมเชียงคานเดิมให.กลายเป5นเพียงแค�สินค.าท่ีให.นักท�องเท่ียวได.เข.า
มาบริโภคนั่นเอง 16 
 อย�างไรก็ตามถนนชายโขงเมืองเชียงคานนั้นถือได.ว�าเป5นแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมี
ศักยภาพ ท้ังในด.านวัฒนธรรมท.องถ่ินท่ีเข.มแข็ง รวมไปถึงนโยบายด.านการพัฒนาต�าง ๆ ท่ีเข.ามายัง
พ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากการเติบโตทางด.านการท�องเท่ียว ดังน้ันมีความจําเป5นอย�างยิ่งท่ีจะต.องมีการทํา
ความเข.าใจกันระหว�างเจ.าของชุมชน หน�วยงานต�าง ๆ รวมไปถึงนักท�องเท่ียว ในเรื่องของการพัฒนา
ท้ังทางด.านแหล�งท�องเท่ียว ผลกระทบทางด.านต�าง ๆ และการพัฒนาสินค.าทางวัฒนธรรมเพ่ือผล
ทางด.านเศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกกันว�า “เศรษฐกิจสร.างสรรค+” (Creative Economy) โดยท่ียังคง
คุณค�าของวัฒนธรรมด้ังเดิมได.อย�างครบถ.วน เพ่ือให.ชุมชนสามารถดําเนินได.ต�อไป เกิดความเข.มแข็ง
และยั่งยืนท�ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน+ท่ีกําลังแทรกซึมสู�ชุมชนท.องถ่ินต�อไปในอนาคต 
 กุลภพ โพธิ์ก่ิง17 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการส�งเสริมการท�องเท่ียวงาน
ประเพณีบุญหลวงและการละเล�นผีตาโขนท่ีมีต�อวิถีชุมชนในเขตเทศบาลตําบลด�านซ.าย อําเภอด�าน
ซ.าย จังหวัดเลย” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้ 
 งานประเพณีบุญหลวงและการละเล�นผีตาโขนมีการพัฒนาท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย การท�องเท่ียวได.บรรจุงานประเพณีบุญหลวงและการละเล�นผีตาโขนของอําเภอด�านซ.าย 
จังหวัดเลย ให.อยู�ในแผนการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย เม่ือป} พ.ศ. 2530 นับว�าเป5นการจุดประกาย
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตําบลด�านซ.าย แต�ท้ังนี้ท้ังนั้น การท่ีภาครัฐและภาคเอกชน
ร�วมมือกันส�งเสริมการท�องเท่ียวของงานประเพณีนี้อย�างจริงจัง ทําให.เกิดผลกระทบอันเกิดจากการ
ท�องเท่ียวท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ท่ีมีต�อวิถีชุมชนในเขตเทศบาลตําบลด�านซ.าย อําเภอด�านซ.าย จังหวัด
เลย ซ่ึงประกอบไปด.วยผลกระทบในด.านสังคม เช�น ส�งผลให.เกิดการปฏิสัมพันธ+กันระหว�างชาวบ.าน
ในท.องถ่ินกับนักท�องเท่ียว ด.านวัฒนธรรม เช�น ทําให.เกิดการฟYZนฟูทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม

                                                           

 16 เรื่องเดียวกัน. 
 17 กุลภพ โพธิ์ก่ิง,  “ผลกระทบจากการส�งเสริมการท�องเท่ียวงานประเพณีบุญหลวงและ
การละเล�นผีตาโขนท่ีมีต�อวิถีชุมชนในเขตเทศบาลตําบลด�านซ.าย อําเภอด�านซ.าย จังหวัดเลย”  
(สารนิพนธ+ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดย�อ. 
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พ้ืนบ.านท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในท.องถ่ินนั้น และในด.านเศรษฐกิจ อาทิเช�น ทําให.เกิดการจ.างงาน
และการประกอบอาชีพต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการท�องเท่ียว ส�งผลให.เกิดการกระจายรายได.ในเขต
เทศบาลตําบลด�านซ.ายเพ่ิมมากข้ึน  
 นรัตน+ชัย อ่ิมสุทธิ์18 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อการเปลี่ยน 

แปลงของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้ 

 ชุมชนอัมพวาในอดีตเป5นศูนย+กลางการค.าขายทางเรือ และเป5นจุดพักระหว�างทาง ชุมชน

อัมพวามีการต้ังถ่ินฐานตามแนวสองฝ6�งคลอง ต�อมาเม่ือมีการสร.างถนนในป} พ.ศ. 2516 จึงเกิดรูปแบบ

การต้ังถ่ินฐานริมถนน โดยภาพรวมชุมชนริมน้ํายังคงรักษาสภาพแวดล.อมได.เป5นอย�างดี วิถีชีวิตของ

ชาวชุมชนอัมพวามีความเรียบง�าย มีวิถีชีวิตสัมพันธ+กับแม�น้ํา 

 ผลกระทบเศรษฐกิจทางบวกได.แก� เศรษฐกิจระดับชุมชนดีข้ึน เกิดการขยายตัวของธุรกิจ

การท�องเท่ียว เกิดการพัฒนาอาชีพ การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน พืชผลทางการเกษตร สินค.า

ท.องถ่ินมีราคาดี ผลกระทบทางเศรษฐกิจในด.านลบได.แก� การกระจายรายได.ไม�ท่ัวถึง ราคาสินค.าแพง

ข้ึน ค�าครองชีพสูง ผลกระทบทางสังคมด.านบวก ได.แก� การพัฒนาความเจริญต�าง ๆ สามารถสร.างงาน

สร.างอาชีพ และลดอัตราการอพยพประชากรไปหางานทําท่ีอ่ืน การสร.างความสามัคคีแก�ชุมชน การให.

ความรู.แก�ชุมชน ผลกระทบทางสังคมด.านลบ จากการศึกษาไม�พบป6ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักท�องเท่ียวใน

ลักษณะท่ีรุนแรงมากนัก แต�สิ่งท่ีพบคือ การโจรกรรมในชุมชน ความขัดแย.งระหว�างคนในชุมชน และ

ความขัดแย.งระหว�างนักท�องเท่ียวกับคนในชุมชน ป6ญหาความแออัด กําลังพลในการดูแลจัดการด.าน

การจราจรไม�เพียงพอ ผลกระทบด.านความเป5นอยู�ด.านบวก ได.แก� สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน การท�องเท่ียวทํา

ให.เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน ทํางาน 3 วัน หยุด 4 วัน ทําให.มีวันพักผ�อนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยัง

เกิดความพยายามในการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม ผลกระทบด.านเป5นอยู�ด.านลบ 

ได.แก� วิถีชีวิตท่ีเรียบง�ายหายไป ความเอ้ืออาทรน.อยลง ชาวบ.านได.รับความรําคาญจากเสียงต�าง ๆ การ

แย�งชิงเพ่ือผลประโยชน+ ผลกระทบทางสิ่งแวดล.อมด.านบวก ได.แก� การปรับปรุงสิ่งแวดล.อมชุมชน 

ชาวบ.านมีความกระตือรือร.นในการพัฒนาบ.านเรือนให.มีความสวยงาม สร.างความตระหนักถึงคุณค�า

ของสิ่งแวดล.อม ผลกระทบทางสิ่งแวดล.อมด.านลบ ได.แก� มลพิษจากรถยนต+และเรือ ขยะ สิ่งปฏิกูล

ต�างๆ ก็มากข้ึน สัตว+ต�าง ๆ ถูกรบกวนจากกิจกรรมการท�องเท่ียว 

                                                           

 18 นรัตน+ชัย อ่ิมสุทธิ์, “ผลกระทบของการท�องเท่ียวท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ+ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), บทคัดย�อ. 
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  อัญญารัตน+ ธราวรรณ (2556: บทคัดย�อ) 19 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม จากการจัดการท�องเท่ียวกรณีศึกษา เมืองเชียงคาน ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้ 
 การจัดการท�องเท่ียวได.ส�งผลกระทบต�อสภาพสังคมและทรัพยากรวัฒนธรรม ผลกระทบ
ทางสังคมด.านบวกพบว�า ชุมชนได.รับความสะดวกสบายในด.านระบบสาธารณูปโภคมากยิ่งข้ึน คนใน
ชุมชนมีการประกอบอาชีพในท.องถ่ินตนเอง มีรายได.เพ่ิมมากข้ึน ผลกระทบด.านลบคือ ความสัมพันธ+
ในครอบครัวน.อยลง ชุมชนมีความแออัดมากข้ึน ส�วนผลกระทบต�อทรัพยากรวัฒนธรรมด.านบวก
ส�งผลให.คนในชุมชนเห็นความสําคัญหวงแหนรักษาความเป5นเอกลักษณ+และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเอง ผลกระทบด.านลบคือ ทําให.ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนลดคุณค�าลงไป มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมาท�องเท่ียว ซ่ึงก�อให.เกิดการขัดแย.งกับวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
ชุมชน 
  วันใหม� แตงแก.ว (2554: บทคัดย�อ) 20  ได.ทําการวิจัย เรื่อง “การจัดการการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้ 
 กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน มีการดําเนินงานร�วมกัน
ระหว�างคุ.ม วัด เทศบาล และกลุ�มผู.ประกอบการ มี 5 ข้ันตอน คือ การวางแผนกลยุทธ+ การจัดการผู.มี
ส�วนได.ส�วนเสีย การดําเนินงาน การประสานงาน และการจัดการความรู.ต�าง ๆ ส�วนของบทบาทในการ
จัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานของผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย มีลักษณะดังนี้ การหาแนว
ทางแก.ไขป6ญหา การวางแผนพัฒนา การประสานงาน การให.ความรู. การลงทุน การประชาสัมพันธ+ 
และการมีรายได.จากการท�องเท่ียว บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคานคือ การหาแนวทางแก.ไขป6ญหา การวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวต�างๆ ของเทศบาล
ตําบลเชียงคาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสภาเมืองเชียงคาน บทบาทท่ีสําคัญรองลงมาคือ การ
ลงทุนในโครงสร.างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน สํานักงาน
จังหวัดเลยและผู.ประกอบการนอกพ้ืนท่ี สําหรับการมีส�วนร�วมของผู.มีส�วนได.ส�วนเสียซ่ึงจัดตามลําดับ

                                                           

 19 อัญญารัตน+ ธราวรรณ, “การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม จากการจัดการ
ท�องเท่ียวกรณีศึกษา เมืองเชียงคาน ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” (วิทยานิพนธ+
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 
บทคัดย�อ. 
 20 วันใหม� แตงแก.ว, “การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย” (วิทยานิพนธ+ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 
จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดย�อ. 
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ความสําคัญในข้ันตอนการค.นหาป6ญหาและสาเหตุของป6ญหา ได.แก� ผู.ประกอบการและภาคประชาชน 
ข้ันตอนการวางแผนดําเนินการ ได.แก� เทศบาล และกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้ันตอนการลงทุนและ
ดําเนินงาน ได.แก� ผู.ประกอบการ เทศบาล ภาคประชาชน และชมรมต�าง ๆ และข้ันตอนการติดตาม
ประเมินผลงาน ได.แก� เทศบาลและสภาเมืองเชียงคาน ป6ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน คือ การมีส�วนได.ส�วนเสียในแต�ละภาคส�วนขาดการบูรณาการในเรื่อง
แผนการจัดการการท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม รวมท้ังการบริหารงานของแต�ละภาคส�วนยังไม�ชัดเจนและ
ขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 แนวทางการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานท่ีเหมาะสม คือ แนวทางการ
พัฒนาโดยใช.โมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงการท�องเท่ียวโดยชุมชนมีการพัฒนามาจาก
การท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของประชาชนและการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนโดยมีชุมชนเป5นฐาน และมี
การจัดทําโครงการการท�องเท่ียวอย�างสร.างสรรค+ ทําให.นักท�องเท่ียวได.เรียนรู.เก่ียวกับการใช.ชีวิตของ
ผู.คนในท.องถ่ิน โดยสะท.อนให.เห็นถึงเอกลักษณ+ อัตลักษณ+ของชุมชน และผู.คนเจ.าของพ้ืนท่ี โดย
มุ�งเน.นให.นักท�องเท่ียวมีปฏิสัมพันธ+กับคนในพ้ืนท่ี ทําให.สามารถเอ้ือประโยชน+ต�อการอนุรักษ+ และเป5น
กระบวนการสําคัญในการสร.างจิตสํานึกของชุมชนร�วมกัน ในการรักษาสมดุลของพ้ืนท่ีและสร.าง
ฐานความรู.สําหรับการพัฒนาอย�างสร.างสรรค+และอย�างยั่งยืน 
 
สรุปเนื้อหา แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
 การศึกษาองค+ความรู. ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวข.อง ได.แก� แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียว 
ซ่ึงประกอบไปด.วย แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการพัฒนาด.านการท�องเท่ียว ท่ีส�งผลต�อชุมชนท้ัง
ผลกระทบในด.านบวกและด.านลบ ในด.านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล.อม แนวคิดการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวยั่งยืน เป5นส�วนหนึ่งของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงนักวิชาการ
ด.านการท�องเท่ียวได.ให.ความสนใจในเรื่องการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนกันมากข้ึน เนื่องจากความต่ืนตัว
ด.านการอนุรักษ+สิ่งแวดล.อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีหันมานิยมการท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติหรือการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ แนวคิดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป5นส�วนประกอบของ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว ท่ีเน.นมรดกวัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเป5นพิเศษ และสุดท.ายคือ 
แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เป5นการท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล.อม สังคม และ
วัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป5นเจ.าของ มี
สิทธิ์ในการจัดการดูแลเพ่ือให.เกิดการเรียนรู.แก�ผู.มาเยือน แสดงถึงการมีส�วนร�วมของชุมชน นับเป5น
พ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาอย�างยั่งยืน เพราะนอกจากจะเป5นการให.โอกาสแก�คนในชุมชนได.มี
โอกาสร�วมกําหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนตามสภาพป6ญหา ความต.องการท่ีแท.จริงของชุมชน 
รวมท้ังสอดคล.องกับบริบทของชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะแล.ว ยังเป5นการใช.ศักยภาพของชุมชนในการ
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เก้ือหนุนให.เกิดการบูรณาการการมีส�วนร�วมในหลาย ๆ ด.าน อาทิ ด.านสิ่งแวดล.อม การแก.ป6ญหา
ความยากจน การพัฒนาอาชีพ การศึกษา ศาสนา การเมือง การปกครอง และการสร.างความเท�า
เทียม ความเสมอภาคในชุมชน เป5นต.น 
 จากผลสรุปดังกล�าวข.างต.น สามารถนําไปสู�การวิเคราะห+ข.อมูล การแก.ป6ญหา เพ่ือนําไปสู�
ข.อสรุปผลการศึกษา โดยเนื้อหาในส�วนของวิธีการวิจัย ข.อมูลพ้ืนฐาน และการวิเคราะห+ข.อมูลนั้นจะ
ได.นําเสนอรายละเอียดเนื้อหาในบทถัดไป 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 วิจัยเรื่องผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย เป&นการศึกษาประวัติความเป&นมาของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน ต้ังแต�ประวัติของพ้ืนท่ี 
การเริ่มต-นของการท�องเท่ียว และองค.ประกอบของการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน การ
วิเคราะห.ศักยภาพการท�องเท่ียวของเมืองเชียงคาน การศึกษากระบวนการจัดการท�องเท่ียวและการมี
ส�วนร�วมของคนในชุมชน เพ่ือให-ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนจากการจัดการท�องเท่ียวรวมถึง
สาเหตุท่ีทําให-การท�องเท่ียวเมืองเชียงคานเติบโตข้ึนมาได- โดยแนวทางการวิจัยเป&นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีแนวทางในการรวบรวมข-อมูล เพ่ือให-ได-คําตอบตรงตาม
วัตถุประสงค.ของงานวิจัย โดยการกําหนดระเบียบวิธีวิจัย แบ�งเป&น 5 ส�วน ประกอบไปด-วย  
 1. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข-อมูล 
 3. กลุ�มประชากรท่ีศึกษา 
 4. เครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัย 
 5 การวิเคราะห.ข-อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
  กรอบแนวคิดในการวิจัย เป&นผลสรุปจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับ
หัวข-อปKญหาการวิจัยในบทท่ี 2 ซ่ึงผู-วิจัยได-ศึกษา แนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง และข-อค-นพบของ
การวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข-อง เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห.และหาคําตอบในหัวข-อ “ผลกระทบจากการ
ท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน” โดยใช-แนวความคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียว ได-แก� แนวคิด
เก่ียวกับผลกระทบจากการพัฒนาด-านการท�องเท่ียว แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวยั่งยืน แนวคิดการ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม และ แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือใช-ในการวิเคราะห.การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนเชียงคาน และศึกษาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให-ได-
ทราบถึงโครงสร-างทางสังคมและวิถีการดํารงชีวิตหรือ วัฒนธรรมของมนุษย.ในแต�ละสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา และแนวคิดสุดท-ายคือ แนวคิดการมีส�วนร�วมของชุมชน นับเป&นพ้ืนฐานสําคัญของการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน เพราะนอกจากจะเป&นการให-โอกาสแก�คนในชุมชนได-มีโอกาสร�วมกําหนดทิศทางการ
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พัฒนาของชุมชนตามสภาพปKญหา ความต-องการท่ีแท-จริงของชุมชน รวมท้ังสอดคล-องกับบริบทของ
ชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะแล-ว ยังเป&นการใช-ศักยภาพของชุมชนในการเก้ือหนุนให-เกิดการบูรณาการการ
มีส�วนร�วมในหลาย ๆ ด-าน อาทิ ด-านสิ่งแวดล-อม การแก-ปKญหาความยากจน การพัฒนาอาชีพ 
การศึกษา ศาสนา การเมือง การปกครอง และการสร-างความเท�าเทียม ความเสมอภาคในชุมชน เป&น
ต-น จากแนวคิดดังกล�าวสามารถสรุปกรอบแนวความคิดได- ดังนี้ (แผนภูมิท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

องค�ประกอบการท�องเท่ียว 
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท�องเท่ียว 
 1.1 ประเภทธรรมชาต ิ
 1.2 ประเภทประวัติศาสตร! 
 1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม 
 1.4 ประเภทมนุษย!สร)างข้ึน 
2. การคมนาคมขนส�ง 
3. ท่ีพัก 
4. ร)านอาหาร ภตัตาคาร 
5. บริการนําเท่ียว 
6. ร)านขายสินค)าพ้ืนเมือง 
7. ความปลอดภัย 
8. การบริการอ่ืน ๆ  
9. การประชาสัมพันธ!การท�องเท่ียว 

แนวคิดและทฤษฏ ี

1. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียว 
 1.1 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการ 

1.2 พัฒนาด)านการท�องเท่ียว  
1.3 แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวยัง่ยืน 
1.4 แนวคิดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
1.5 แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 

2. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 และวัฒนธรรม 
3. แนวคิดการมสี�วนร�วมของชุมชน 

ป�ญหา 

 ผลกระทบทางลบด)านกายภาพ
ของเมืองท่ีเกิดจากจากพัฒนาการ
ท�องเท่ียว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสม 

กับชุมชน ส�งผลกระทบต�อกายภาพ 

ของเมืองให+น+อยท่ีสุด เพ่ือให+เป,น
ชุมชนการท�องเท่ียวย่ังยืน 

ดําเนินการวิจัย 

ทบทวนแนวคิด เอกสารงานวิจัย 
ลงพ้ืนท่ีเก็บข)อมูล-สํารวจสภาพ

ความเป@นจริงของพ้ืนท่ี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 1. การรวบรวมข�อมูลในลักษณะข�อมูลทุติยภูมิ  
  ใช-วิธีการศึกษาค-นคว-าจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง บทความ เอกสารทางวิชาการ 
หนังสือ รวมถึงข-อมูลจากหน�วยงานราชการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข-องกับข-อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี ได-แก�      
เทศบัญญัติท่ีใช-ในพ้ืนท่ีเทศบาลเชียงคาน ระเบียบข-อตกลง ข-อปฏิบัติท่ีใช-ร�วมกันในชุมชน เอกสาร
ประชาสัมพันธ.การท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน เพ่ือให-ได-ข-อมูลเก่ียวกับแผนงานของโครงการ รวมท้ัง
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข-องกับหัวข-อการวิจัย ได-แก� แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียว แนวคิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดการมีส�วนร�วมของชุมชน เป&นต-น 
 2. การเก็บรวบรวมข�อมูลในลักษณะปฐมภูมิ 
  เป&นการเก็บข-อมูลด-วยวิธีการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาตามวิธีพ้ืนฐาน 3 กลุ�ม ได-แก� 1) โดย
การเฝXาดู 2) การตรวจสอบ และ 3) การสัมภาษณ. สอบถาม-พูดคุย โดยการเข-าถึงบริบทและเข-าถึง
ข-อมูล ในทุกมิติในบริบทของประเด็นท่ีศึกษา1 จนได-ข-อมูลท่ีสะท-อนความเป&นจริง ดังนี้ 
  2.1 โดยการเฝ*าดู ซ่ึงเป&นวิธีการเก็บข-อมูลในลักษณะผสมผสาน ได-แก� การสังเกต
แบบมีส�วนร�วม โดยการเข-าไปเป&นส�วนหนึ่งของบริบทในพ้ืนท่ีศึกษา ในท่ีนี้ผู-ศึกษาได-ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทํา
การสังเกตการณ.บริบทพ้ืนท่ีศึกษา ในช�วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 – เดือนกุมภาพันธ. พ.ศ.2558 
เพ่ือเก็บรวบรวมข-อมูลและทําความเข-าใจปรากฏการณ.ของพ้ืนท่ีในทุกด-าน ทุกมิติ ซ่ึงใช-ควบคู�กับ
เทคนิคการพูดคุยสอบถามร�วมกับการสังเกตด-วย  

                                                           

 1 ผ�องพรรณ ตรียมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตรภรณ., การออกแบบการวิจัย, พิมพ.ครั้งท่ี 5 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร., 2549), 233. 
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ภาพท่ี 7 แสดงลักษณะทางกายภาพพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณถนนคนเดินริมโขง เดือนกรกฎาคม 
 พ.ศ.2556 
 

  

  
 
ภาพท่ี 8 แสดงลักษณะทางกายภาพพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณถนนคนเดินริมโขง เดือนมิถุนายน  
 พ.ศ.2557 
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ภาพท่ี 9 แสดงลักษณะทางกายภาพพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณถนนคนเดินริมโขง เดือนกุมภาพันธ.  
 พ.ศ.2558 
 
  2.2 การตรวจสอบ เป&นการวิเคราะห.เอกสารและหลักฐาน ซ่ึงเป&นข้ันตอนเริ่มต-นใน
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือสํารวจตรวจสอบถึงองค.ความรู-ท่ีมีอยู�เดิม เช�น แผนพัฒนาเมือง และรายงานผล
การศึกษาโครงการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข-อง เอกสารจากทางราชการ การนําเสนอข-อมูลเชิงวิชาการ เอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีเก่ียวข-อง เพ่ือให-สามารถทําความเข-าใจและให-ความหมายต�อปรากฏการณ.ได-
อย�างตรงไปตรงมา  
  2.3 การสัมภาษณ- สอบถาม-พูดคุย โดยแบ�งเป&น 2 ประเภท ได-แก� การสัมภาษณ.
เชิงลึก เฉพาะราย โดยการซักถามพูดคุยในลักษณะเจาะลึกเพ่ือหาคําตอบอย�างละเอียดถ่ีถ-วนถึง
ปรากฏการณ.ของบริบทในพ้ืนท่ี โดยคําถามมุ�งเน-นให-ผู-ให-ข-อมูล อธิบายถึงปรากฏการณ.ต�าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี รวมถึงการอธิบายถึงเหตุผลของเหตุการณ.เพ่ือให-ครอบคลุมหัวข-อท่ีมีความสําคัญ และเป&น
ประโยชน.ตรงตามวัตถุประสงค.และปKญหาของการวิจัย และ การสัมภาษณ.กลุ�ม ในการศึกษาครั้งนี้ได-
ทําการสัมภาษณ.กลุ�ม ในลักษณะการสนทนากลุ�ม ซ่ึงเป&นการสัมภาษณ.แบบเจาะลึกแบบหนึ่ง โดยสืบ
หาข-อเท็จจริงและความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ.การท�องเท่ียวของชุมชนเชียงคานในปKจจุบัน และ
ความคิดเห็นในการแก-ไขปKญหา รวมถึงแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการ
ท�องเท่ียวยั่งยืน โดยการสนทนากลุ�มได-เปaดให-ผู-ร�วมสนทนา อภิปรายร�วมกัน เพ่ือเป&นการแลกเปลี่ยน
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ทัศนะกันอย�างกว-างขวางในประเด็นต�าง ๆ เพ่ือจุดมุ�งหมายในการตอบวัตถุประสงค.และคําถามในการ
วิจัยครั้งนี้  
  3. การเก็บรวบรวมข-อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีส�วนร�วม2  
  ซ่ึงประกอบไปด-วยผู-ให-ข-อมูลซ่ึงเป&นคนในพ้ืนท่ี และคนภายนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบด-วย 
ผู-มีส�วนร�วม มี 4 ฝbาย ได-แก� 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท-องถ่ิน โดยใน
ส�วนของภาคธุรกิจในพ้ืนท่ีและคนท-องถ่ินถือเป&นผู-ให-ข-อมูลท่ีเป&นคนในพ้ืนท่ี และในส�วนของ
นักวิชาการและภาครัฐนั้นถือเป&นคนภายนอกพ้ืนท่ี ดังนั้นการวิจัยแบบมีส�วนร�วมในการศึกษาครั้งนี้เป&น
การนําเอาข-อมูลจากฝbายต�าง ๆ มาเชื่อมต�อและสื่อสารกันระหว�างคนภายในและคนภายนอก โดยโลก
ทัศน.ของแต�ละฝbายนั้นเป&นไปตามกรอบแนวคิดท่ีตนยึดถือ ดังนั้นการวิจัยลักษณะนี้จึงเป&นการ
เชื่อมต�อสื่อสารเพ่ือให-เกิดโลกทัศน.ร�วม และความเข-าใจร�วมกันในเรื่องของการแก-ปKญหาและการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
 
กลุ1มประชากรท่ีศึกษา 
 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ได-มุ�งศึกษา 2 ประเด็น คือ การศึกษาบริบททาง
สังคม วัฒนธรรมของชุมชนก�อนและหลังจากท่ีมีการจัดการส�งเสริมการท�องเท่ียวในชุมชน และอีก
ประเด็นหนึ่งคือการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน 
ดังนั้นเพ่ือให-ได-ข-อมูลท่ีละเอียด และน�าเชื่อถือ ผู-ศึกษาจึงเลือกกลุ�มประชากรท่ีทําการศึกษา ดังนี้ 
  1. ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู1ในชุมชน ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมท้ังหมด 3 คุ-ม ได-แก� คุ-มวัด
ศรีคูณเมือง คุ-มวัดมหาธาตุ และคุ-มวัดท�าคก เป&นชาวบ-านท้ังหมดจํานวน 16 คน โดยใช-การสัมภาษณ.
แบบไม�เป&นทางการ ในลักษณะการสุ�มเลือกแบบไม�เจาะจง เพ่ือให-เห็นถึงแนวคิดและทัศนคติของ
ชาวบ-านท่ีมีต�อการจัดการท�องเท่ียวในชุมชนของตนเอง 

                                                           

 2 สุภางค. จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ.ครั้งท่ี 16 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.
แห�งจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย, 2551), 71. 
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ภาพท่ี 10 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาในการสุ�มเลือกกลุ�มประชากรท่ีทําการศึกษา 
 
 2. นักท1องเที่ยวที่มาท1องเที่ยวในเมืองเชียงคาน ใช-วิธีการสุ�มเลือกแบบไม�เจาะจง 
แยกเป&นนักท�องเท่ียวชาย 10 คน และนักท�องเท่ียวหญิง จํานวน 14 คน เพ่ือให-ทราบถึงแรงจูงใจ
วัตถุประสงค. และสิ่งประทับใจในการเดินทางมาท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน โดยใช-วิธีเก็บข-อมูลแบบ
สัมภาษณ.แบบไม�เป&นทางการ ได-แก� 
 1. นางสาวสายรุ-ง ตรัวกูล อายุ 23 ปd  อาชีพ อิสระ 
 2. นางสาวฐิติพร ตรัวกูล อายุ 20 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 3. นายชาญชัย ตรัวกูล อายุ 57 ปd อาชีพ พนักงานขาย 
 4. นางสาวอภิญญา จิระภาค  อายุ 22 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 5. นางสาวสันติสุข เติมต-น  อายุ 23 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 6. นางสาวพิมพ.รําไพ แตงอ�อน อายุ 22 ปd อาชีพ นักศึกษา 
 7. นางสาวเมธิณี หีมเขียว  อายุ 22 ปd อาชีพ นักศึกษา 
 8. นายศุภวิชญ. มาสาซ-าย อายุ 26 ปd อาชีพ อิสระ 
 9. นายฉัตรพงษ. ขาวบุญมี อายุ 23 ปd  อาชีพ อิสระ 
 10. นายปรัชญา แสงชาติ อายุ 26 ปd อาชีพ สถาปนิก 
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 11. นายปารเมศ ศรีเมือง อายุ 22 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 12. นายสุทธิศักด์ิ ศรีเมือง อายุ 51 ปd  อาชีพ อิสระ 
 13. นางสาวบุษกร ศรีทองกูล  อายุ 22 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 14. นางสาวสถาพร ประนิล  อายุ 23 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 15. นายธนรัตน. ภิโสรมย.  อายุ 22 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 16. นายศิวพล พุกพิลา  อายุ 23 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 17. นายสิทธิศักด์ิ สมนาม  อายุ 23 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 18. นางสาวชาลิสา ดีแสง  อายุ 20 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 19. นายกานต.ภพ ภิญโญ อายุ 22 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 20. นางจริยา สุวรรณศรี อายุ 45 ปd  อาชีพ รับราชการ 
 21. นายสําเนียง สุวรรณศรี อายุ 46 ปd อาชีพ รับราชการ 
 22. Hanako Yamada  อายุ 20 ปd  อาชีพ นักศึกษา 
 23. Mako Higashi อายุ 20 ปd  อาชีพ อิสระ 
 24. Ako Higashi อายุ 30 ปd  อาชีพ แม�บ-าน 
 3. ผู�ประกอบการการท1องเท่ียวในเมืองเชียงคานในพ้ืนท่ีถนนคนเดินริมโขง โดยใช-
วิธีการสุ�มแบบเจาะจง เพ่ือให-ได-ข-อมูลท่ีชัดเจนและแม�นยํา ผู- ศึกษาได-ทําการสุ�มประเภทของ
ผู-ประกอบการจาก 3 กลุ�ม ดังนี้ คือ ผู-ประกอบการด-านท่ีพัก ผู-ประกอบการด-านร-านอาหาร และ
ผู-ประกอบการร-านขายของฝาก ของท่ีระลึก รวมท้ังหมด 30 คน โดยใช-วิธีการสัมภาษณ.แบบไม�เป&น
ทางการได-แก� 
 1. พงษ.ศักด์ิ อินทะผิว   ผู-ประกอบการโฮมสเตย. 
 2. จิระประภา อินทะผิว   ผู-ประกอบการโฮมสเตย. 
 3. นางสุดารัตน. ด-วงดี  อายุ 30 ปd ผู-ประกอบการขายของท่ีระลึก 
 4. นางสุธาทิพย. แซ�เลา อายุ 27 ปd  ผู-ประกอบการขายอาหาร 
 5. นางถาวร บันดาศักด์ิ อายุ 50 ปd ผู-ประกอบการขายส-มตํา 
 6. นางผัน อุสาหะ  อายุ 63 ปd  ผู-ประกอบการขายของท่ีระลึก 
 7. นางยุวดี ด�านรุ�งโรจน.  อายุ 48 ปd  ผู-ประกอบการโฮมสเตย. 
 8. นางจินดา นําชัยสี่วัฒนา  อายุ 63 ปd  ผู-ประกอบการขายอาหาร 
 9. นางจิตภรณ. โมปaqน  อายุ 58 ปd  ผู-ประกอบการขายอาหาร 
 10. นายประมุข โมปaqน  อายุ 57 ปd  ผู-ประกอบการโฮมสเตย. 
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 4. ผู�รู�ในชุมชน ผู�นําชุมชน และนักวิชาการ ใช-วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จํานวน 10 คน โดยใช-การเก็บข-อมูลแบบการสัมภาษณ.แบบเป&นทางการและการสัมภาษณ.
แบบไม�เป&นทางการ ดังนี้ 
  1. พระครูสิริปKญญาวิสุทธ.  เจ-าอาวาสวัดศรีคูณเมือง 
  2. พระครูสุขุมปุณโสภณ เจ-าอาวาสวัดมหาธาตุ 
  3. นายสุรชัย แองดี  ประธานชุมชนคุ-มวัดท�าคก 
  4. นายเสกสิทธ. สอนสิงห. ประธานชุมชนคุ-มวัดมหาธาตุ 
  5. นายยงยุทธ จันทร.อ-วน  ประธานชุมชนคุ-มวัดศรีคูณเมือง 
  6. ว�าท่ี พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันม่ิง นักวิชาการ/ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม 
  7. นายจงรักษ. ทิพรส  ผู-ประกอบการเกสเฮาส./ครู โรงเรียนเชียงคาน 
  8. นายสมควร ศรีอัครจันทร.  อดีต ผอ.โรงเรียนนาสี 
  9. นายตระกูล สุวรรณดี  ครู โรงเรียนธาตุพิทยาคม 
  10. นายธงชัย โกมลไสย  ศึกษานิเทศก. สพป.เลย เขต 1 
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช-ในการสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา ได-แก� แผนท่ี ใช-ในการค-นหาและจดจําแหล�ง
ท�องเท่ียว สถานท่ีสําคัญของชุมชน เพ่ือให-ได-ความละเอียดในการจัดเก็บข-อมูลด-านต�าง ๆ รวมถึงใช-ใน
การประกอบการทําแผนท่ีเดินดิน  
 2. เครื่องมือจดบันทึกภาคสนาม ใช-ในการจดบันทึกรายละเอียดท่ีได-จากเหตุการณ.ต�าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนประจําวันจากการลงพ้ืนท่ี พูดคุย การสัมภาษณ. การสังเกต เช�น สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ 
 3. ชุดคําถามท่ีใช-ประกอบการสัมภาษณ. เพ่ือใช-เป&นแนวทางในการสัมภาษณ.พูดคุยกับ
คนในชุมชน และสังเกตการณ. เพ่ือให-ได-มาซ่ึงข-อมูลในการศึกษา 
 4. เครื่องมือช�วยจดจํา เช�น เครื่องบันทึกเสียง ช�วยในการบันทึกการสนทนาระหว�างการ
สัมภาษณ. พูดคุย กล-องถ�ายรูป ใช-ในการบันทึกภาพเหตุการณ. กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 
การวิเคราะห-ข�อมูลและสรุปผลการศึกษา 
  การวิเคราะห.ข-อมูลเชิงคุณภาพ เป&นวิธีการสร-างข-อสรุปจากการศึกษาจากข-อมูลจํานวน
หนึ่ง ท่ีได-จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง ใช-การเชื่อมโยงข-อความ และสร-าง
ข-อสรุปเป&นกรอบแนวคิดและตีความหมายของข-อมูลได-หลาย ๆ แบบ และทําการวิเคราะห.เพ่ือให-ข-อมูล
ท่ีรวบรวมมามีความหมายและตอบคําถามหรือจุดมุ�งหมายของการวิจัย โดยใช-เทคนิคการวิเคราะห.
ข-อมูลเชิงคุณภาพ ดังท่ีปรากฏในรายละเอียดต�อไปนี ้
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  1. การวิเคราะห.โดยการจําแนกชนิดข-อมูล แบ�งได-เป&น 2 ประเภท ได-แก� 
  1.1 การจําแนกข-อมูลในระดับจุลภาค เป&นการจัดกลุ�มตัวแปรย�อยให-อยู�ภายใต-
องค.ประกอบเดียวกัน ตัวอย�างเช�น จําแนกลักษณะความสัมพันธ.เชิงวัฒนธรรมของสมาชิกในชุมชน
เชียงคาน ซ่ึงได-แก� การเข-าร�วมงานบุญประเพณี การแต�งกายชุดพ้ืนบ-าน การอยู�กับเป&นครอบครัวใหญ� 
เป&นต-น 
  1.2 การจําแนกข-อมูลในระดับมหภาค เป&นการจําแนกข-อมูลตามเหตุการณ. หรือ การ
วิเคราะห.เหตุการณ.ตามเรื่องราวท่ีปรากฏ ซ่ึงการวิเคราะห.ข-อมูลในระดับมหภาค จะใช-การวิเคราะห.
เหตุการณ.แบบไม�อิงทฤษฎี คือ การจําแนกข-อมูลในเหตุการณ.หนึ่ง ๆ ท่ีจะวิเคราะห.ตามความเหมาะสม
กับข-อมูล ซ่ึงอาจใช-สามัญสํานึกหรือประสบการณ.ของผู-วิจัย นอกจากนี้แม-ว�าผู-วิจัยจะจําแนกเองแต�ก็
ต-องอาศัยมุมมองของบุคคลในสนามวิจัยเป&นพ้ืนฐานในการจําแนก 
 2. การวิเคราะห.โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ. คือ การท่ีผู-วิจัยสังเกตหรือรวบรวมข-อมูล
ได-หลาย ๆ อย�างแล-วนํามาแยกตามชนิด นํามาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาความสัมพันธ.จากสิ่งต�าง ๆ 
เหล�านั้นและสรุปผลออกมา ผลท่ีได-จากการวิเคราะห.ด-วยวิธีการนี้จะทําให-ได-ข-อสรุปท่ีมีความเป&น
นามธรรมมากข้ึนและครอบคลุมหรือ สามารถใช-อ-างอิงเหตุการณ.ท่ีเหมาะสม 
 3. การวิเคราะห.ส�วนประกอบ เป&นการวิเคราะห.คุณสมบัติของส�วนประกอบของข-อมูลแต�
ละชุด แล-วนําคุณสมบัติของส�วนประกอบของข-อมูล มาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร�วมท่ีเหมือนกัน
และแตกต�างกัน หลังจากนั้นจึงทําการสรุปบรรยายให-เห็นถึงความหมายของข-อมูลเหล�านั้น 
 4. การวิเคราะห.ข-อมูลเอกสาร ในการวิเคราะห.ทางคุณภาพ คือ การตีความสร-างข-อสรุป 
แบบอุปนัย จากเอกสารดังกล�าวประกอบกับเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาจมีการแบ�งประเภทตามเนื้อหาของ
เอกสารแล-วเปรียบเทียบเนื้อหาประเภทต�าง ๆ เข-าด-วยกัน โดยอาศัยข-อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได-ด-วย
วิธีการอ่ืนหรือข-อมูลภูมิหลังสภาพแวดล-อมอ่ืน ๆ มาประกอบการวิเคราะห. ตีความหมายข-อมูลและ
สรุปลงในเอกสารการวิจัย 
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บทท่ี 4 
 

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 
 

 เนื้อหาในบทท่ี 4 นี้ เป�นศึกษาบริบทและสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังในอดีตและ
ป&จจุบัน ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้ังอยู*อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยทําการศึกษา
สภาพทางภูมิศาสตร4 ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร4ความเป�นมาและความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร4 การต้ังถ่ินฐาน ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ระบบการคมนาคมขนส*ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูประการ โดยจําแนกหัวข9อออกเป�น ประวัติความเป�นมาของพ้ืนท่ี การต้ังถ่ิน
ฐานเป�นชุมชน ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงคาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประวัติความเป นมาของพ้ืนท่ี 
 ชื่อ เชียงคาน มีท่ีมาจากคําสองคํา คือ คําว*า เชียง ซึ่งตามธรรมเนียมราชประเพณีไทย
ล9านนา ล9านช9าง มักจะใช9คํานําหน9าเมืองว*า เชียง ส*วนคําว*า คาน เป�นชื่อของผู9สร9างเมืองเชียงคาน 
คือ ขุนคาน กษัตริย4แห*งเมืองเชียงทอง พระราชโอรสของ ขุนเคา ซ่ึงเป�นเชื้อสาย ขุนลอ ในบันทึก
กล*าวถึงประวัติเชียงคาน เป�นอําเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ต้ังอยู*ริมแม*น้ําโขง เคยเป�นราชธานีหรือเมือง
หลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรลาวมาก*อน เมืองเชียง
คานเก*า หรือเมืองสานะคาม ซ่ึงเป�นเมืองท่ีมีความสําคัญในประวัติศาสตร4ทางยุทธศาสตร4สมัย
ราชอาณาจักรล9านช9าง ถูกก*อสร9างโดย ขุนคาม โอรสของขุนคัวแห*งอาณาจักรล9านช9าง เม่ือประมาณป;
พ.ศ. 1400 ต*อมาประมาณป; พ.ศ. 2250 ทางเวียงจันทร4ได9ต้ังเมืองเชียงคานเดิม ซ่ึงอยู*ฝ&Bงซ9ายของ
แม*น้ําโขงเป�นเมืองหน9าด*าน พ.ศ. 2320 พระเจ9ากรุงธนบุรี โปรดให9เจ9าพระยามหากษัตริย4ศึกกับพระ
สุรสีห4 ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทร4 ตีเวียงจันทร4ได9จึงได9อัญเชิญพระแก9วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แล9ว
ได9รวมอาณาจักรล9านช9างเข9าด9วยกันและให9เป�นประเทศราชของไทย แล9วได9กวาดต9อนผู9คนมาอยู*เมือง
ปากเหืองมากข้ึน และโปรดเกล9าฯ ให9เมืองปากเหืองข้ึนกับเมืองพิชัย1 
 ต*อมาสมัยรัชกาลท่ี 3 โปรดเกล9าฯ ให9กองทัพไทยยกทัพไปปราบเจ9าอนุวงศ4ท่ีนครราชสีมา 
เนื่องจากเจ9าอนุวงศ4 เจ9าเมืองเวียงจันทร4คิดกอบกู9เอกราชเพ่ือแยกเป�นอิสระจากไทย หลังจากปราบได9
สําเร็จแล9ว ก็ไปกวาดต9อนผู9คนจากฝ&Bงซ9ายแม*น้ําโขงมาอยู*เมืองปากน้ําเหืองมากข้ึน แล9วโปรดเกล9าฯ 
ให9ไปข้ึนกับเมืองพิชัย เม่ือถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยู*หัว จีนฮ*อได9ยกทัพมาตีเมือง

                                                           

 1 สัมภาษณ4 ณัฏฐพล ตันม่ิง, ข9าราชการครู, 28 มิถุนายน 2557. 
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เวียงจันทน4 เมืองหลวงพระบางและได9เข9าปล9นสดมภ4เมืองเชียงคานเดิมท่ีอยู*ฝ&Bงซ9ายของแม*น้ําโขง ชาว
เชียงคานเดิมจึงอพยพผู9คนไปอยู*เมืองเชียงคานใหม* หรือเมืองปากเหืองเป�นจํานวนมาก ต*อมาเห็นว*า
ชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม* หรือเมืองปากเหือง ไม*เหมาะสม ผู9คนส*วนใหญ*จึงอพยพไปอยู*ท่ีบ9านท*านา
จันทร4ซ่ึงใกล9กับท่ีต้ังของอําเภอเชียงคานป&จจุบัน แล9วต้ังชื่อใหม*ว*า เมืองใหม*เชียงคาน ต*อมาไทยได9
เสียดินแดนฝ&Bงขวาแม*น้ําโขงให9กับฝรั่งเศส ทําให9เมืองปากเหืองตกเป�นของฝรั่งเศส คนไทยท่ีอยู*เมือง
ปากเหืองจึงอพยพมาอยู*เมืองใหม*เชียงคาน หรืออําเภอเชียงคานป&จจุบันโดยสิ้นเชิง แล9วได9เปลี่ยนชื่อ
เมืองเป�น “เมืองเชียงคานใหม*”  
 พระยาศรีอรรคฮาตเป�นเจ9าเมืองเชียงคานในขณะนั้น ได9เก็บส*วย คือ ทรัพย4สินเงินทอง
จากราษฎรท่ีอยู*ฝ&Bงซ9ายและฝ&Bงขวาของแม*น้ําโขง ซ่ึงอยู*ในอาณาเขตการปกครองของเจ9าเมืองท*านาจัน 
(เมืองเชียงคานใหม*) ส*งพระเจ9าแผ*นดินไทยทุก ๆ ป; กล*าวคือพอถึงเดือนห9าของทุกป; จะนําดอกไม9เงิน 
ดอกไม9ทอง และอาหารต*าง ๆ ไปส*งส*วย และถือน้ําพิพัฒสัตยา ต*อหน9าพระพักตร4ของพระเจ9าแผ*นดิน 
ซ่ึงถือเป�นประเพณีปฏิบัติต*อมายาวนาน ในการเดินทางไปส*งส*วยและถือนํ้าพิพัฒสัตยานั้น ได9เดินทาง
ล*องข้ึนตามแม*น้ําโขงเข9าบริเวณเมืองปากเหือง ข้ึนตามแม*น้ําปากเหืองผ*านเมืองแก*นท9าว ปากคาน 
(ใกล9อําเภอท*าลี่) จนถึงเมืองด*านซ9าย อําเภอนครไทย ท*าอิน ท*าเสา มณฑลพิษณุโลก ไปลงเรือแพท่ี
แม*น้ําน*าน ล*องไปท่ีปากน้ําโพ (จังหวัดนครสวรรค4) เข9าสู*แม*น้ําเจ9าพระยาแล9วเข9ามากรุงเทพฯ 
(บางกอก) เข9าเฝQาพระเจ9าแผ*นดินในพระบรมมหาราชวัง ถวายเครื่องราชบรรณาการ และด่ืมน้ําพิพัฒ
สัตยาต*อพระเจ9าแผ*นดิน แล9วก็เดินทางกลับตามเส9นทางเดิม 
 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยู*หัว ยังได9พระราชทานเมล็ดไม9สักมา
ปลูกท่ีเมืองเชียงคาน ซ่ึงไม9สักนี้ส*วนหนึ่งได9นํามาปลูกท่ีบริเวณสถานท่ีราชการและภูหงส4 (ป&จจุบันคือ
บริเวณวัดท*าคก) ส*วนหนึ่งได9ให9ท9าวศรีพรหมบุตรนําไปปลูกท่ีบริเวณปRาสัก (ป&จจุบันคือถนนศรีเชียง
คาน บริเวณเนินข9างบนซอย อันเป�นท่ีพักของท*าน และอีกส*วนหนึ่งได9นําไปปลูกท่ีโฮงพักหรือบ9านพัก
พระยาศรีอรรคฮาต (ป&จจุบันคือบริเวณโรงเรียนบ9านเชียงคาน หรือโรงเรียนปทุมมาสงเคราะห4 ซ่ึง
พระมหาบุญหนัก ปทุมมา เป�นผู9ริเริ่มก*อต้ังโรงเรียนแห*งนี้ข้ึน ฉะนั้นไม*สักท่ีปลูกในบริเวณเขตตัวเมือง
เชียงคานจึงเป�นไม9สักพระราชทานคู*บ9านคู*เมืองมาก*อน 
 ในป; พ.ศ. 2450 ได9จัดให9มีการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงได9ยุบบริเวณเมืองปากเหือง 
เพ่ือจัดต้ังเป�นจังหวัดเลย เมืองเชียงคานตอนนั้นยังคงมีฐานะเป�นเมืองอยู* และยังเป�นเอกเทศโดยไม*
ทราบว*าจะไปข้ึนในความปกครองของเมืองใดในประเทศไทย เป�นเวลาเกือบ 4 ป; เรียกกันว*า เอกราช
น9อยเชียงคาน ต*อมาเม่ือป;พุทธศักราช 2454 โปรดเกล9าฯ ให9ยกเลิกประเทศราช ถวายดอกไม9เงิน
ดอกไม9ทองเหมือนหัวเมืองข้ึนดังแต*ก*อน จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให9โอนเมืองเชียงคานจาก
เมืองพิชัยมาข้ึนสังกัดกับจังหวัดเลย มณฑลอุดร แล9วยุบเมืองเชียงคานเป�นอําเภอเชียงคาน และโปรด
เกล9าฯ ให9จัดการปกครองระบอบเทศาภิบาล เช*นเดียวกับหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ
สะดวกในการปกครอง 
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มาตราส	วน 1: 50,000 

 
ภาพที่ 12 แผนที่แสดงที่ตั้งตามประวัติศาสตร!เมืองเชียงคาน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google earth, เมืองเชียงคาน, เข5าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556, เข5าถึงได5จาก http://www.google.co.th/maps/place/ 
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มาตราส	วน 1: 50,000 

 

ภาพที่ 13 ภาพถ	ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2495 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, อําเภอเชียงคาน, ระวาง 5344 IV, แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด E26 N.S.3 14/12/76, 19 มิถุนายน 2557,  มาตราส	วน  1: 15,000. 
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มาตราส	วน 1: 50,000 

 
ภาพที่ 14 ภาพถ	ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2518 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, อําเภอเชียงคาน, ระวาง 5344 IV, แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด E26 N.S.3 14/12/76, 19 มิถุนายน 2557, มาตราส	วน  1: 15,000. 
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มาตราส	วน 1: 50,000 

 

ภาพที่ 15 ภาพถ	ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2551 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, อําเภอเชียงคาน,  ระวาง 5344 IV,  แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด R11-51  223,  19 มิถุนายน 2557,  มาตราส	วน  1: 15,000. 
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มาตราส	วน 1: 50,000 

 
ภาพที่ 16 ภาพถ	ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2557 

ที่มา: Google earth, อําเภอเชียงคาน, เข5าถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2557, เข5าถึงได5จาก http://www.google.co.th/maps/place/ 
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 จากภาพท่ี 13 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการต้ังถ่ินฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2495 จะเห็น
ได9ว*าเมืองเชียงคานได9มีการตัดถนนเข9ามาถึงชุมชน มีการต้ังถ่ินฐานตามแนวถนน ทําให9เกิดความ
หนาแน*นปานกลางของชุมชนระหว*างถนนท้ัง2เส9น และกระจายตัวออกมาทางทิศใต9 ซ่ึงเป�นท่ีต้ังของ
ชุมชนและย*านพาณิชยกรรม ถัดไปทางทิศตะวันออกมีการตัดถนนเป�นเส9นทางของศูนย4ราชการ และ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีชุมชนพักอาศัยกระจายอยู*เบาบาง 
 จากภาพท่ี 14 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการต้ังถ่ินฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2518 แสดง
ให9เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย*างเห็นได9ชัด คือการเจริญเติบโตของชุมชนได9กระจายข้ึนมา
ทางทิศเหนือ มีความเจริญทางด9านการค9ามากข้ึน เห็นได9จากมีอาคารพาณิชย4ข้ึนอย*างหนาแน*น
บริเวณริมถนนชายโขงและถนนศรีเชียงคาน มีหน*วยงานราชการมากข้ึนตามระบบการปกครองในยุค
สมัยนั้น มีการตัดถนนเชื่อมระหว*างถนนชายโขงและถนนศรีเชียงคานเพ่ือเป�นซอยย*อยในการเดินทาง
ในพ้ืนท่ี 
  จากภาพท่ี 15 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการต้ังถ่ินฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2551 เห็น
ได9ว*าชุมชนได9มีการเจริญเติบโตตามโครงสร9างเดิมท่ีได9วางไว9 แต*มีความหนาแน*นของจํานวนท่ีอยู*
อาศัยและอาคารพาณิชย4มากข้ึน มีการสร9างถนนตัดเพ่ือเป�นซอยเชื่อมระหว*างถนนชายโขงและถนน
ศรีเชียงคานมากข้ึน การขยายตัวของเมืองเติบโตตามแนวถนนใหญ*(ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข201)
มากข้ึน หลังจากได9มีการปรับปรุงให9เป�นถนน 4 ช*องจราจร ซ่ึงเห็นได9จากการมีร9านค9าส*ง ธนาคาร 
สถานีน้ํามัน ท*ารถโดยสารประจําทาง ต้ังอยู*บริเวณใกล9ถนนสายหลักเส9นนี้เพ่ิมมากข้ึนอย*างต*อเนื่อง 
 จากภาพท่ี 16 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการต้ังถ่ินฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2557 เห็นได9
ชัดถึงความหนาแน*นของชุมชนบริเวณย*านอาคารไม9เก*าริมโขง มีการเปลี่ยนแปลงการใช9ประโยชน4
ท่ีดินจากเดิมเป�นอาคารพักอาศัยส*วนบุคคลเป�นอาคารพาณิชย4เพ่ือธุรกิจการท*องเท่ียว เช*น โรงแรม 
โฮมสเตย4 เกสต4เฮาส4 ร9านอาหาร ร9านขายของท่ีระลึก เป�นต9น ในส*วนถัดลงมาทางทิศใต9 มีความหนา
แน*ของอาคารในรูปแบบของชุมชน มีท้ังท่ีพักอาศัยและอาคารพาณิชย4 ส*วนใหญ*มีการใช9งานในด9าน
พาณิชยกรรม ถือได9ว*าเป�นย*านพาณิชยกรรมหลักของชุมชน เนื่องจากมีท้ังร9านค9าปลีก ร9านค9าส*ง และ
ตลาดชุมชน 
 
การตั้งถ่ินฐานเป นชุมชน 
 ชุมชนเชียงคานเป�นส*วนหนึ่งของจังหวัดเลย ท่ีเกิดการรวมกลุ*มต้ังแต*สมัยมนุษย4ยังเร*ร*อน
หาของปRาจนเกิดการต้ังถ่ินฐานเป�นชุมชน โดยมีกลุ*มคนพ้ืนเมืองเชื้อชาติไทย เรียกว*า ไทเลย ซ่ึงเป�น
ชนกลุ*มใหญ*ท่ีสุดอพยพมาจากชายแดนตอนเหนืออาณาจักรสุโขทัย ซ่ึงสืบเชื้อสายมา จากไทหลวง
พระบางเข9ามาต้ังถ่ินฐานอยู*ท่ีเมืองเซไล (บ9านทรายขาว อําเภอวังสะพุงป&จจุบัน) ใน สมัยรัชกาลท่ี 4 
ได9ย9ายมาอยู*ท่ีบ9านแห9 (บ9านแฮ*ป&จจุบัน) และต้ังบ9านเรือนท่ีเรียกว*าเมืองเลย นับต้ังแต*นั้นมาเมืองเลย
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จึงรวมตัวกันเป�นเมืองใหญ*และได9โอนข้ึนกับเมืองเลยท้ังหมดใน พ.ศ. 2450 การใช9ภาษาพูดของท่ีนี่มี
สําเนียงคล9ายกันเรียกว*า “ภาษาไทเลย” ท่ีแตกต*างจากภาษาอีสานใน จังหวัดอ่ืน นอกจากนั้น ยังมี
อีกหลายกลุ*มท่ีอพยพมาและแยกย9ายกันอยู* โดยเฉพาะคนอําเภอเชียงคาน มีกลุ*มคนไท 2 กลุ*ม คือ ไท
ดําและไทพวน โดยไทดําจะอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ส*วนไทพวนนั้นมีรกรากเดิมอยู*ท่ีเมืองเตาไห ซ่ึงอยู*ห*างจากเมืองหลวงพระบาง จนกระท่ังถูกจีนฮ*อ 
กุลาและเง้ียว รุกรานจึงอพยพมาท่ีบ9านบุฮมและบ9านกลาง อําเภอเชียงคานเป�นต9นมา จึงทําให9มีคนเชื้อ
ชาติจีน และชาวเขา ซ่ึงถือได9ว*ามีความสัมพันธ4กับคนเลยมาต้ังแต*อดีต2 
 สําหรับหลักฐานการต้ังถ่ินฐานเป�นชุมชนนั้น เริ่มข้ึนต้ังแต*การปกครองของอาณาจักรล9าน
ช9างท่ีได9ขยายอาณาเขตจากหลวงพระบางมาตีเมืองเวียงจันทน4 จนกระท่ังเมืองใกล9เคียงในลุ*มแม*น9า
โขง เกิดการต้ังหลักแหล*ง และมีคนลาวเริ่มเข9ามาในอีสานเพ่ิมมากข้ึน โดยมีหลักฐานของชุมชนเก*าแก*
ปรากฏอยู* 3 แห*ง คือ เมืองเซไล เมืองเชียงคาน และเมืองด*านซ9าย จนกระท่ังรัชกาลท่ี 4 ได9ทรงโปรด
เกล9าฯ ให9จัดต้ัง “เมืองเลย” ข้ึนใน พ.ศ. 2396 และเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป�นแบบ
เทศาภิบาลข้ึน เมืองเชียงคานจึงได9ถูกยุบลงเป�นอําเภอซ่ึงข้ึนกับจังหวัดเลย ใน พ.ศ. 2450 โดยเมือง
เชียงคานท่ีต้ังอยู*ริมฝ&Bงแม*น9าโขงนี้เป�นเสมือนประตูเปVดรับคนจากอาณาจักรหลวงพระบาง เข9าสู*เมือง
เลย มีความเชื่อมโยงกับศูนย4กลางของอาณาจักรหลวงพระบางท่ีต้ังอยู*ริมฝ&Bงแม*น้ําโขงทางเหนือแม*น9า
โขงจะไหลลงสู*ทางใต9ไปยังอําเภอเชียงคานจึงทาให9สามารถเดินทางเข9าถึงและ ติดต*อสื่อสารกันได9
สะดวก จนทําให9ได9รับอิทธิพลอารยธรรมต*าง ๆ ได9ง*าย 
 แต*เดิมเมืองเชียงคาน มีชื่อว*า บ9านท*านาจัน ท่ีเกิดจากคนพ้ืนถ่ินอพยพหนีศึกฮ*อมาจาก 
เมืองเชียงคานเดิม (เมืองสานะคาม) ซ่ึงเป�นส*วนหนึ่งของอาณาจักรหลวงพระบาง เม่ือครั้งท่ีลาวยัง
ไม*ได9มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เชียงคานในอดีตเป�นศูนย4กลางธุรกิจการค9าระหว*างคนไทยใน
เชียงคานและลาวท่ีมีความรุ*งเรืองมาก ชุมชนเชียงคานในสมัยนั้นมีความเจริญและหนาแน*นจนเรียก
ได9ว*า คนเชียงคานเป�นพ*อค9านักธุรกิจท่ีมีฐานะดี อีกท้ังอยู*ในท่ีราบลุ*มทําการเกษตรได9ทําให9อาชีพ
เกษตรกรรมเข9ามาแทนท่ีการค9าในครั้งนั้น แต*ด9วยสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเทจากทิศใต9ไปยังทิศ 
เหนือ และทิศตะวันออกเป�นท่ีราบสูงติดกับภูทอกและภูหม*อนซ่ึงเป�นเขตปRาสงวนแห*งชาติ ชุมชน
เชียงคานจึงมีการต้ังถ่ินฐานเพ่ือการอยู*อาศัยในรูปแบบการกระจายตัวและขยายตัวไปตามแนวยาว 
เลียบชายฝ&Bงแม*น้ําโขงทางด9านทิศตะวันออก – ตะวันตก จนกระท่ังป&จจุบันได9มีการเปลี่ยนแปลงทิศ 
ทางการขยายตัว อันเป�นผลมาจากการตัดถนนทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 201 เลย – เชียงคาน และ 
211 เชียงคาน – ปากชม ซ่ึงเป�นถนนสายหลักในการติดต*อกับอําเภอโดยรอบ  

                                                           

 2 สัมภาษณ4 ณัฏฐพล ตันม่ิง, ข9าราชการครู, 28 มิถุนายน 2557. 
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 การต้ังถ่ินฐานของ ชุมชนเชียงคานจึงกระจายตัวเป�น 2 รูปแบบ คือ  
 1. ชุมชนเมือง  
  ต้ังถ่ินฐานอยู*บริเวณส*วนกลางเทศบาลตําบลเชียงคาน มีการกระจายตัวของอาคาร
ตามแนวริมฝ&Bงแม*น้ําโขง แต*เดิมมีการใช9ประโยชน4ท่ีดินเพ่ือการอยู*อาศัยและการเกษตร แต*ป&จจุบันมี
การใช9ประโยชน4เพ่ือการพาณิชยกรรมมากข้ึน โดยมีการขยายตัวไปตามทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 
211(เชียงคาน-ปากชม) ซ่ึงเป�นถนนสายหลักท่ีใช9ติดต*อกับพ้ืนท่ีอําเภอข9างเคียง ซ่ึงบริเวณชุมชน
เทศบาลตําบลเชียงคานมีสภาพเป�นชุมชนเพ่ือการอยู*อาศัย การต้ังถ่ินฐานจึงมีการเกาะกลุ*มกับเป�น
ชุมชนใกล9กับสถานบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ*งเป�นย*านอาคารไม9เก*า ย*าน
พาณิชยกรรม และย*านสถานท่ีราชการ  
 2. ชุมชนชนบท  
  มีการกระจายตัวห*างจากใจกลางชุมชนเมืองออกไปโดยรอบ ในแนวด9านทิศเหนือติด
แม*น้ําโขง และด9านทิศใต9ติดกับพ้ืนท่ีเรือกสวนไร*นา รวมถึงทุ*งนาบริเวณติดกับองค4การบริหารส*วน
ตําบลเชียงคาน ซ่ึงชุมชนรูปแบบนี้จะมีจํานวนประชากรค*อนข9างเบาบาง 
 



 

 
 

มาตราส�วน 1: 6,000 
 
ภาพที่ 17 แสดงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองเชียงคาน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราส�วน 1:6000. 
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ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองเชียงคาน 
 1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  เทศบาลตําบลเชียงคานมีพ้ืนท่ี 2.7 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู*ในเขตอําเภอเชียงคานห*าง
จากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร ห*างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 568 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต*อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต*อกับ แขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอําเภอปากชม จังหวัดหนองคาย 
ต้ังแต*หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู*ท่ีฝ&Bงใต9ของแม*น้ําโขง ตอนท่ีอยู*ห*างจากวัดโพนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ระยะทาง 350 เมตร และอยู*ห*างจากท่ีจอดเรือสาธารณะแม*น้ําโขงฝ&Bงใต9ไปทางทิศตะวันตก 
ระยะทาง 1,350 เมตร จากหลักเขตท่ี 1 เลียบตามฝ&Bงใต9ของแม*น้ําโขงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงฝ&Bงตะวันตกของปากลําน้ําฮวยซ่ึงเป�นหลักเขตท่ี 2  
  ทิศใต9 ติดต*อกับอําเภอเมือง จังหวัดเลย จากหลักเขตท่ี 3 เป�นเส9นตรงไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต9ผ*านทางหลวงแผ*นดินสายเชียงคาน–เลย ตรงเชิงสะพานของทางหลวงแผ*นดินสาย
เชียงคาน–เลย ด9านเหนืออยู*ห*างจากสุขศาลาอําเภอ ระยะทาง 350 เมตร ถึงจุดซ่ึงอยู*ห*างจากทาง
หลวงแผ*นดินสาย เชียงคาน–เลย ระยะทาง 1,000 เมตร ซ่ึงเป�นหลักเขตท่ี 4  
   ทิศตะวันออก  ติดต*อกับอําเภอปากชม จังหวัดหนองคายจากหลักเขตท่ี 2 เลียบตาม
ฝ&Bงตะวันตกของลําน้ําฮวยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต9 ผ*านทางสายไปอําเภอท*าบ*อถึงจุดซ่ึงอยู*ห*าง
จากทางสายไปอําเภอท*าบ*อ ระยะทาง 250 เมตร ซ่ึงเป�นหลักเขตท่ี 3 
  ทิศตะวันตก ติดต*อกับอําเภอท*าลี่ จังหวัดเลยและแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)จากหลัก
เขตท่ี 4 เป�นเส9นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1  
  เมืองเชียงคาน (เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556) แบ*งออกเป�น 9 ชุมชน ซ่ึงต้ังชื่อตาม
วัดท่ีตั้งอยู*ในแต*ละชุมชน ดังนี้ 
  1. ชุมชนคุ9มวัดท*าคก 2. ชุมชนคุ9มวัดปRาใต9 
  3. ชุมชนคุ9มวัดศรีพนมมาศ 4. ชุมชนคุ9มวัดมหาธาตุ 
  5. ชุมชนคุ9มวัดศรีคุณเมือง 6. ชุมชนคุ9มวัดมัชฌิมาราม (ปRากลาง) 
  7. ชุมชนคุ9มวัดโพนชัย 8. ชุมชนคุ9มวัดสันติวนาราม 
  9. ชุมชนส*วนราชการ  
  คําว*า “คุ9ม” ในภาษาอีสานหมายถึง บริเวณท่ีมีบ9านเรือนต้ังอยู*ในละแวกเดียวกัน โดย
ในอดีตนั้นแต*ละระแวกจะมีวัดเป�นศูนย4กลางชุมชน เป�นศูนย4รวมจิตใจของชาวบ9านแต*ละคุ9มวัด  
  โดยพ้ืนท่ีศึกษา จะครอบคลุมบริเวณถนนคนเดินแหล*งท*องเท่ียวทางวัฒนธรรม ย*าน
อาคารไม9เก*าริมโขง ครอบคุมพ้ืนท่ี 3 คุ9ม ได9แก* ชุมชนคุ9มวัดมหาธาตุ ชุมชนคุ9มวัดศรีคุณเมือง และ
ชุมชนคุ9มวัดท*าคก 



 

 
สัญลักษณ�:    ขอบเขตพื้นที่ศึกษา   ขอบเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน    ชุมชน(คุ5ม) มาตราส�วน 1: 50,000 

 
ภาพที่ 18 แสดงขอบเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราส�วน  1:6000. 
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 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเชียงคานมี 2 ลักษณะคือ มีท่ีราบลุ*มสลับท่ีราบเชิงเขา 
และท่ีภูเขา โดยท่ีราบมีประมาณร9อยละ 60 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และท่ีภูเขาร9อยละ 40 มีแม*น้ําท่ีสําคัญ 
6 สาย ได9แก* แม*น้ําโขง แม*น้ําเลย แม*น้ําเหือง ลําน้ําฮวย ลําน้ํามี และลําน้ําสวย เชียงคานมีลักษณะ
ภูมิประเทศโดยส*วนใหญ* เป�นท่ีลุ*ม ริมฝ&Bงแม*น้ํา สภาพพ้ืนท่ีจะมีความลาดเทจากทิศใต9สู*ทิศเหนือ ด9าน
ตะวันออกเป�นท่ีราบสูง เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล*าว ติดต*อกับภูทอก และ ภูหม*อน ซ่ึงเป�นเขตของปRาสงวน
แห*งชาติ และ การท่ีมีพ้ืนท่ีติดลําน้ําโขง ส*งผลให9สภาพความอุดมสมบูรณ4ของดินมีสูง เหมาะแก*การ
เพาะปลูก และในป&จจุบันพ้ืนท่ีดังกล*าวได9ถูกใช9งานเป�นสถานท่ีท*องเท่ียวท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี เช*นการป&Bน
จักรยานรอบเมือง ชมเมืองเก*าและทัศนียภาพทางธรรมชาติ การชมพระอาทิตย4ตกดิน กิจกรรมพาย
เรือล*องแก*งและ กิจกรรมชมทะเลหมอกยามเช9าท่ีภูทอก เป�นต9น 
 

 
 
ภาพท่ี 19  ลักษณะภูมิประเทศเมืองเชียงคานท่ีเอ้ือต*อการท*องเท่ียว 
ท่ีมา: พันทิพย4,  เชียงคาน, เข9าถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2557, เข9าถึงได9จาก http://2g.pantip.com/ 
cafe/blueplanet/topic 
 
 3. ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลเชียงคาน มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
  ฤดูร9อน เริ่มต้ังแต* เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต* เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต* กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ4 
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  อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน จากข9อมูลสถิติภูมิอากาศ ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา อยู*ท่ี 25.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและตํ่าสุด เท*ากับ 32.0 และ 20.1 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ ในช*วงเดือนเมษายนและ มกราคม เป�นเดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและ
ตํ่าสุด เท*ากับ 35.7 และ 13.4 องศาเซลเซียสตามลําดับ(เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556) 
 4. การตั้งถ่ินฐานและการใช1ประโยชน3ท่ีดินป5จจุบัน 
  ป&จจุบันชุมชนเชียงคานได9มีการต้ังถ่ินฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการใช9 ประโยชน4ท่ีดิน
ในป; พ.ศ. 2553 ซ่ึงสามารถจําแนกได9 8 ประเภท คือ  
  4.1 การใช9ท่ีดินประเภทท่ีอยู*อาศัย ส*วนใหญ*จะมีการกระจายตัวไปตามริมแม*น้ําโขง 
บริเวณถนนชายโขง ถนนศรีเชียงคาน และบางส*วนอยู*บริเวณถนนสายหลักของเทศบาลตําบลเชียง
คาน คือทางหลวงหมายเลข 211 ลักษณะอาคารส*วนใหญ*เป�นบ9านเด่ียวครึ่งปูนครึ่งไม9สองชั้น และ
ห9องแถวไม9 สภาพอาคารมีท้ังเก*าท่ีมีอายุตั้งแต*50-100ป;และอาคารท่ีก*อสร9างข้ึนใหม*  
  4.2 การใช9ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม มีการกระจายตัวและรวมกันอยู*ตามแนวทาง
หลวงแผ*นดินหมายเลข 211(เชียงคาน-ปากชม) ลักษณะอาคารส*วนใหญ*เป�นตึกแถวคอนกรีต 
เนื่องจากส*วนใหญ*เป�นอาคารท่ีถูกสร9างข้ึนใหม* เพ่ือใช9ประโยชน4ทางพาณิชยกรรมและการบริการ เป�น
ลักษณะร9านค9าขายปลีกและขายส*ง ประเภทเครื่องด่ืม อาหาร ร9านขายของชํา เครื่องใช9ไฟฟQา วัสดุ
ก*อสร9าง เป�นต9นเพ่ือบริการคนในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล9เคียง  
  4.3 การใช9ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม เป�นประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
คลังสินค9าในเขตชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน มีกระจายตัวไปตามถนนทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 
201 (เลย – เชียงคาน) ลงมาทางทิศใต9ของชุมชน ประกอบด9วยอุตสาหกรรมประเภทคลังสินค9าเก็บ
พืชผลทางการเกษตร ป&lมน้ํามัน อุตสาหกรรมแปรรูปไม9 โรงกลึงและโรงสีข9าวขนาดกลาง 
  4.4 การใช9ท่ีดินประเภทสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลมีสถานศึกษา 3 แห*ง คือ 
โรงเรียนเชียงคาน โรงเรียนบ9านเชียงคานปทุมมาสงเคราะห4 และโรงเรียนเชียงคานวิจิตรวิทยา 
นอกจากนี้ยังมีศูนย4การศึกษานอกระบบ ได9แก*กลุ*มวิชาชีพระยะสั้น 2 กลุ*ม ห9องสมุดประชาชน 
จํานวน 1 แห*ง ด9านการศึกษาอ่ืน ๆ ได9แก* โรงเรียนปริยัติธรรม 2 แห*ง และศูนย4พัฒนาเด็กเล็กก*อนวัย
เรียน จํานวน 4 แห*ง 
  4.5 การใช9ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนถาน โดยในชุมชนเทศบาลเชียงคาน ประชาชน
ส*วนใหญ*นับถือศาสนาพุทธ 97% และศาสนาอ่ืน ๆ ประมาณ 3% ทําให9มีศาสนสถานในพ้ืนท่ีชุมชน 
คือวัดจํานวน 8 แห*ง และโบสถ4คาทอลิก 2 แห*ง 
  4.6 การใช9ท่ีดินประเภทสวนสาธารณะและพักผ*อนหย*อนใจ ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนมี
สวนสาธารณะ 1 แห*ง คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ มีพ้ืนท่ี 4 ไร* ต้ังอยู* หมู*ท่ี2 ถนนชายโขง 
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
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  4.7 การใช9ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ เขตเทศบาลตําบลเชียงคานเป�นพ้ืนท่ีศูนย4
ราชการระดับอําเภอ ซ่ึงเป�นท่ีต้ังและท่ีทําการของหน*วยงานราชการจํานวน 19 แห*ง ประกอบด9วย 
ท่ีว*าการอําเภอเชียงคาน สํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคาน สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเชียงคาน สํานักงานสาธารณะสุขอําเภอเชียงคาน สํานักงานท่ีดินจังหวัดเลยสาชา
เชียงคาน สํานักงานปRาไม9อําเภอเชียงคาน สํานักงานสรรพากรอําเภอเชียงคาน สํานักงานสวัสดิการ
อําเภอเชียงคาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงคาน โรงพยาบาลอําเภอเชียงคาน ด*านศุลกากร
เชียงคาน ด*านตรวจคนเข9าเมืองเชียงคาน สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย กองร9อย ตชด.ท่ี246 อําเภอ
เชียงคาน สถานีเรืออําเภอเชียงคาน ศูนย4การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานี
ตํารวจน้ํา และศูนย4สํารวจอุทกวิทยา ซ่ึงต้ังอยู*ระหว*างถนนทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 211 กับถนน
ชายโขง ซ่ึงส*วนใหญ*จะอยู*ด9านบนของชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน 
  4.8 การใช9ท่ีดินประเภทชนบท และเกษตรกรรม เป�นพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ทํานา สวน
ผลไม9 และเลี้ยงสัตว4 ซ่ึงมีการกระจายอยู*โดยรอบพ้ืนท่ีชุมชน และเขตรอบนอกเมือง3  
 
 
 

                                                           

 3 เทศบาลตําบลเชียงคาน, ข1อมูลพ้ืนฐาน, เข9าถึงเม่ือ 17 มีนาคม 2557, เข9าถึงได9จาก 
http://www.chiangkhan.info/home/category/ 



 

 
มาตราส�วน 1: 6,000 

 
ภาพที่ 20 แสดงการใช5ประโยชน;ที่ดินชุมชนเทศบาลเชียงคาน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราส�วน 1:6000. 
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 5. สภาพสังคมและประชากร 
  เทศบาลตําบลเชียงคาน มีจํานวนประชากรนับถึงเดือนพฤษภาคม ป; 2557 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 5,552 คน ชาย 2,565 คน หญิง 2,987 คน ความหนาแน*นของประชากรในเขตเทศบาลคิด
เป�น 2,056.29 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนรวม 2,555 ครัวเรือน4  
 6. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  6.1 การประกอบอาชีพ  รายได9ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน มีรายได9จาก
การประกอบอาชีพค9าขาย / ธุรกิจส*วนตัว จากการเกษตรกรรม การรับจ9าง และการทําประมง รวมไป
ถึงการรับราชการ 
  6.2 การเกษตร  พ้ืนท่ีการเกษตรรวมท้ังอําเภอ 211,142 ไร* เป�นพ้ืนท่ีนา 39,013 ไร* 
คิดเป�นร9อยละ 8.38 ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังอําเภอ พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญได9แก*ข9าวเหนียว มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูก 38,833 ไร* มันสําปะหลัง 44,478 ไร* และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 127,651 ไร* คิดเป�นร9อยละ 60.45 
ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังอําเภอ การเลี้ยงปศุสัตว4ท่ีสําคัญ ได9แก* โคเนื้อ และสุกร 
  6.3 อุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรม 14 แห*ง ประเภทโรงงานท่ีสําคัญได9แก* 
โรงงานแปQงมันสําปะหลัง 
  6.4 การเงิน การธนาคาร  มีสถาบันการเงิน 3 แห*ง ได9แก* ธนาคารออมสิน สาขา
เชียงคาน ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคานและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ4การเกษตร สาขา
เชียงคาน 
  6.5 รายได9เฉลี่ยต*อคนต*อป; ประมาณ 31,692 บาท สูงเป�นอันดับ 3 ของจังหวัด5 
เชียงคานในป&จจุบันนี้ จากวิถีชีวิตท่ีเรียบง*าย ดําเนินไปอย*างช9า ๆ เริ่มกลับกลายเป�นวิ่งเร็วข้ึน เพราะ
เกิดธุรกิจการค9าท่ีมีการแข*งขันกันมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพักนักท*องเท่ียว จากการลงทุนของคนใน
ท9องถ่ินและจากท่ีอ่ืนรวมกันมากถึง 70%  
 ป&จจุบันมีนักท*องเท่ียวเดินทางมาเชียงคานเป�นจํานวนมาก โดยเฉพาะช*วงสุดสัปดาห4 
ศุกร4-เสาร4-อาทิตย4 มีนักท*องเท่ียวราว 4,000 คน มีเงินสะพัดประมาณ 2 ล9านบาทต*อวัน ส*งผลให9
ธุรกิจท่ีพักมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ส*งผลดีให9เศรษฐกิจเชียงคานดีข้ึนไปด9วย ท่ีสําคัญทําให9ลูกหลานชาวเชียง
คานกลับมาสู*บ9านเกิด ป&จจุบันบนพ้ืนท่ีถนนชายโขง 1,800 เมตร มีโรงแรมเกิดข้ึนประมาณ 50% 
ส*วนบ9านพักเรือนไม9เก*าแก*หลายหลัง ถูกดัดแปลงจากบ9านพักอาศัยเป�นโฮมสเตย4เพ่ือรองรับ

                                                           

 4 เทศบาลตําบลเชียงคาน, ข1อมูลพ้ืนฐาน, เข9าถึงเม่ือ 17 มีนาคม 2557, เข9าถึงได9จาก 
http://www.chiangkhan.info/home/category/ 

 5 ข1อมูลเศรษฐกิจและสังคมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, เข9าถึงเม่ือ 17 มีนาคม 2557, 
เข9าถึงได9จาก http://loei.go.th/data/economy/changkan.doc 
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นักท*องเท่ียวเช*นเดียวกัน6 นี่คือส*วนผสมของเชียงคานท่ีไม*อาจปฏิเสธได9ว*า วิถีชีวิตกําลังถูกหลอมรวม
เป�นส*วนหนึ่งกับเศรษฐกิจไปแล9ว 
 

    
 
ภาพท่ี 21 แสดงท่ีพักโรงแรม โฮมสเตย4ท่ีเกิดข้ึนท้ังใหม*และเก*า 
 
 7. โครงสร1างพ้ืนฐาน 
  1. สํานักงานการไฟฟQาส*วนภูมิภาค อําเภอเชียงคาน  1 แห*ง 
  2. การประปาส*วนภูมิภาค อําเภอเชียงคาน  1 แห*ง 
  3. โทรศัพท4 มีจํานวนคู*สายโทรศัพท4ให9บริการในเขตเทศบาล  1,455 คู*สาย 
  4. การคมนาคมขนส*ง 
   ส*วนใหญ*จะเป�นการเดินทางโดยทางบก โดยมีเส9นทางการคมนาคม ระหว*างอําเภอ 
และจังหวัด รวมท้ังการคมนาคมภายในเขตเทศบาล และจากเทศบาลไปยังตําบลต*าง ๆ การเดินทาง
จากจังหวัดเลยสู*อําเภอเชียงคาน โดยทางหลวงแผ*นดิน หมายเลข 201 รวมระยะทาง 48 กิโลเมตร 
จากอําเภอเชียงคานสู*อําเภอปากชม โดยทางหลวงแผ*นดิน หมายเลข 211 รวมระยะทาง 40 
กิโลเมตร และจากอําเภอเชียงคาน สู*บ9านหนองผือ อําเภอท*าลี่ โดยทางหลวงแผ*นดิน หมายเลข 
2195 รวมระยะทาง 58 กิโลเมตร  ส*วนการคมนาคมจากเทศบาลเชียงคานไปยังตําบลต*าง ๆ จะมีรถ
ประจําทาง (รถสองแถว) คอยบริการผู9ท่ีโดยสารไปมา สําหรับการเดินทางภายในเขตเทศบาล จะมีรถ
โดยสารไว9คอยบริการประชาชน โดยมีถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนมะลิวัลย4 ถนนศรีเชียงคาน และ
ถนนชายโขง โดยมีถนนภายในเขตท่ีมีซอยต*าง ๆ อีก 24 ซอย 

                                                           

 6 กมล คงปVBน, สํารวจเชียงคานริมชายโขง ธุรกิจรุกคืบท่ีพัก-โฮมสเตย3สะพรั่ง, เข9าถึง
เม่ือ 17 มีนาคม 2557, เข9าถึงได9จาก http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php? 
newsid=TVRNMU5URTVOVGd3Tmc9PQ== 



 

 
มาตราส�วน 1: 50,000 

 
ภาพที่ 22 แสดงเส5นทางคมนาคมเส5นทางหลักในพื้นที่ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราส�วน 1:6000. 5
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 การคมนาคมทางน้ํา มีการติดต*อค9าขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชน
ลาวโดยทางเรือโดยสารท่ีท*าเทียบเรือข9ามฟาก บริเวณด*านตรวจคนเข9าเมืองไปยังเมืองสานะคาม 
 เส9นทางสัญจรของเมืองเชียงคาน (พ้ืนท่ีศึกษา) แบ*งออกเป�น 3 สายท่ีสําคัญดังนี้ 
 เส1นทางหลักถนนศรีเชียงคาน เป�นถนนสานหลักภายในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ตัด
ผ*านศูนย4กลางของชุมชนเชื่อมโยงกับอําเภอข9างเคียง มีสภาพพ้ืนผิวจราจรเป�นถนนลาดยางสภาพดี มี
การพัฒนาปรับปรุงระบบท*อระบายน้ําให9เหมาะสมแก*การเป�นเมืองท*องเท่ียว ในบางจุดมีสภาพพ้ืนผิว
ถนนทรุดโทรม โดยเฉพาะช*วงทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 2195 ซ่ึงเป�นเส9นทางเชื่อต*อไปยังอําเภอท*า
ลี เนื่องจากเป�นเส9นทางท่ีมีรถบรรทุกสัญจรเป�นจํานวนมาก 
 เส1นทางรอง ถนนชายโขง เป�นถนนภายในเขตชุมชน มีการใช9งานรองลงมาจากถนนศรี
เชียงคาน เนื่องจากส*วนใหญ*จะเป�นนักท*องเท่ียวท่ีมาเดินถนนคนเดินริมโขง สภาพพ้ืนผิวจราจรมีท้ัง
เป�นคอนกรีตและลาดยาง สภาพดีมีท*อระบายน้ําเป�นระบบ มีความกว9างของถนนประมาณ 5-7 เมตร 
ถนนชายโขงเส9นนี้ถูกจํากัดให9เดินรถทางเดียว และไม*อนุญาตให9รถยนต4เข9าหลังเวลา 18.00 น. 
เนื่องจากในเวลาเย็นของทุกวัน จะเป�นเวลาของถนนคนเดินท่ีเปVดให9บริการ มีรถเข็นและร9านค9ามาจับ
จองพ้ืนท่ีค9าขาย รวมท้ังนักท*องเท่ียวท่ีเดินเท9าและป&Bนจักรยานในถนนคนเดิน 
 เส1นทางรอง ซอยศรีเชียงคาน เป�นถนนสายท่ีมีการสัญจรค*อนข9างเบาบาง เนื่องจากเป�น
ซอยย*อยท่ีตัดเชื่อมระหว*างถนนศรีเชียงคานและถนนริมโขง มีสภาพจราจรเป�นถนนลาดยางและ
คอนกรีตสภาพดี แต*ค*อนข9างคับแคบและมีชํารุดในบางส*วน ส*วนใหญ*จะถูกใช9งานเป�นพ้ืนท่ีจอดรถ
ของนักท*องเท่ียว   
 สภาพถนนโดยส*วนใหญ*พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักซ่ึงเป�นถนนลาดยาง อยู*ในสภาพดี 
มีบางบริเวณท่ีมีป&ญหา ได9แก* ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 2195 ท่ีเป�นเส9นทางเชื่อมต*อไปยังอําเภอ  
ท*าลี่ มีสภาพขรุขระ เป�นหลุมเป�นบ*อเนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ*สัญจรผ*าน 
 ส*วนถนนภายในชุมชน ได9แก* ถนนชายโขง และถนนศรีเชียงคาน รวมท้ังซอยย*อยต*าง ๆ 
29ซอย เป�นถนนคอนกรีตซ่ึงมีขนาดคับแคบ แต*ป&จจุบันได9อยู*ในกระบวนการซ*อมแซมและพัฒนามี
การวางท*อระบายน้ําเพ่ือแก9ป&ญหาน้ําท*วมขัง รวมไปถึงการสร9างทางเดินเท9าและจักรยาน บริเวณริม
โขง เพ่ือรองรับการท*องเท่ียว และเพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวกของพ้ืนท่ี  
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ภาพท่ี 23 แสดงการพัฒนาพ้ืนท่ีการท*องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน4ตามแนวริมแม*น้ําโขง 
 

 

 
 
ภาพท่ี 24 แสดงการพัฒนาพ้ืนท่ีการท*องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน4ตามแนวริมแม*น้ําโขง 
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 1. การขนส?งผู1โดยสาร 
  ในป&จจุบันการเดินทางส*วนใหญ*จะเป�นทางบก โดยมีเส9นทางการคมนาคมระหว*าง
อําเภอและจังหวัด รวมท้ังการเดินทางภายในเขตเทศบาล และจากเทศบาลไปยังตําบลต*าง ๆ โดยใช9
เส9นทางดังนี้ 
  1.1 การขนส*งผู9โดยสารภายในจังหวัด 
   1.1.1 ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 201 ระยะทาง 48 กิโลเมตร จากอําเภอเชียง
คานสู*จังหวัดเลย มีรถสองแถวและรถประจําทางเชียงคาน-นครราชสีมา รถประจําทางเมืองเลย-
กรุงเทพ 
   1.1.2 ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 211 ระยะทาง 40 กิโลเมตร จากอําเภอเชียง
คานสู*อําเภอปากชม มีรถประจําทาง(รถสองแถว)ให9บริการ 
   1.1.3 ส*วนการคมนาคม จากเทศบาลตําบลเชียงคานไปยังตําบลต*าง ๆ จะมีรถ
ประจําทาง(รถสองแถว) คอยให9บริการ สําหรับการเดินทางภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเชียงคานจะมีรถ
โดยสาร รถสามล9อ ไว9คอยบริการ 
   1.1.4 การคมนาคมทางน้ํา มีการติดต*อค9าขายกับประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช9บริการเรือโดยสารท่ีท*าเทียบเรือข9ามฟาก บริเวณด*านตรวจคนเข9า
เมืองไปยังเมืองสานะคาม 
  1.2 การขนส*งและเดินทางระหว*างจังหวัด 
   1.2.1 รถยนต4  จากกรุงเทพฯ ใช9ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) ผ*านตัวเมือง
สระบุรี ตรงเข9าทางหลวงหมายเลข 21 ผ*านจังหวัดเพชรบูรณ4 ตรงเข9าทางหลวงหมายเลข 203 ผ*าน
อําเภอหล*มสัก หล*มเก*า เข9าเขตจังหวัดเลย ท่ีอําเภอด*านซ9าย อําเภอภูเรือ ถึงตัวจังหวัดเลยใช9เวลา
เดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือจะใช9เส9นทาง จากสระบุรี ใช9ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ*าน
จังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก*น แล9วเลี้ยว ซ9ายเข9าทางหลวงหมายเลข 12 ผ*านอําเภอชุมแพ 
แล9วใช9เส9นทางหมายเลข 201 เข9าเขตจังหวัดเลย ท่ีอําเภอภูกระดึง อําเภอวังสะพุง ถึงตัวจังหวัดเลย
ได9เช*นเดียวกัน 
   1.2.2 รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนส*ง จํากัด มีรถโดยสารประจําทางวิ่ง
ระหว*างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ท้ังรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช9เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง เม่ือถึง
สถานีขนส*งเชียงคานจะมีรถสามล9อคอยให9บริการรับส*งระหว*างสถานีขนส*งไปยังถนนชายโขงและ
บริเวณใกล9เคียง 
   1.2.3 รถไฟ การรถไฟแห*งประเทศไทย มีรถไฟไปจังหวัดอุดรธานีและขอนแก*น 
ซ่ึงสามารถต*อรถยนต4ไปจังหวัดเลยได9อีกต*อหนึ่ง  
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   1.2.4 เครื่องบิน สายการบินท่ีให9บริการเท่ียวบินเส9นทางกรุงเทพฯ-เมืองเลย มี2
สายการบิน ได9แก* สายการบินนกแอร4 และ สายการบินแอร4เอเชีย โดยให9บริการเท่ียวบินทุกวัน ใช9
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  
 2. การสาธารณูปโภค 
  2.1 การไฟฟQา การไฟฟQาส*วนภูมิภาคดําเนินการจ*ายไฟฟQาได9 81 หมู*บ9าน คิดเป�นร9อย
ละ100 ของหมู*บ9าน มีราษฎรยื่นคําร9องขอติดต้ังไฟฟQาพลังแสงอาทิตย4 จํานวน 143 ราย ติดต้ังใช9งาน
ได9แล9ว 49 ราย เหลือ 94 ราย อยู*ระหว*างดําเนินการอนุมัติจากส*วนกลาง 
  2.2 การประปา การประปาส*วนภูมิภาคให9บริการด9านการประปาครอบคลุมผู9ใช9ใน
เขตอําเภอเชียงคาน จํานวน 4,485 ราย 
  2.3 การสื่อสารมีชุมสายโทรศัพท4 1 แห*ง ให9บริการ 1,455 คู*สาย 
  2.4 ไปรษณีย4 มีไปรษณีย4 จํานวน 1 แห*ง 
 3. สาธารณูปการ 
  3.1 การศึกษา  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 2 แห*ง ได9แก* 
   โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห4”มีจํานวนนักเรียน 807 คน 
   โรงเรียนบ9านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” มีจํานวนนักเรียน 403 คน 
   ระดับมัธยมศึกษา 1 แห*งคือ 
   โรงเรียนเชียงคาน มีจํานวนนักเรียน 1,529 คน 
   ศูนย4การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงคาน 
   กลุ*มวิชาชีพระยะสั้น 
   ห9องสมุดประชาชน  
   การศึกษาอ่ืน ๆ  
   โรงเรียนปริยัติธรรม  
   ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กก*อนวัยเรียน  4 แห*ง 
  3.2 การสาธารณสุข  การให9บริการด9านสาธารณสุข เป�นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 
และสํานักงานสาธารณสุข 1 แห*ง หน*วยควบคุมโรงท่ีนําโดยแมลง 1 แห*ง สถานพยาบาลเอกชน 2 
แห*ง ร9านขายยาแผนป&จจุบัน 7 แห*ง  
 4. ศาสนา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลโดยส*วนใหญ*นับถือศาสนาพุทธ 97% และศาสนาอ่ืน ๆ 
ประมาณ 3%โดยในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน มีวัดพุทธศาสนา จํานวน 8 แห*ง ได9แก* วัดโพนชัย วัด
ท*าคก วัดสันติวนาราม วัดศรีคุณเมือง วัดปRากลาง วัดมหาธาตุ วัดปRาใต9 วัดศรีพนมมาศ และโบสถ4
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คาทอลิก 2 แห*ง ส*วนวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญคือ ประเพณีแห*เทียนเข9าพรรษา 
งานเทศกาลออกพรรษาท่ีเชียงคาน งานลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต4 ท่ีจัดทําเป�นประจําทุกป; 
 5. การดับเพลิงและปAองกันอัคคีภัย ดําเนินการโดยฝRายบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงมีท่ีต้ังใน
เขตเทศบาลตําบลเชียงคาน มีรถดับเพลิง 2 คัน รถบรรทุกน้ํา 2 คัน รถยนต4เคลื่อนท่ีเร็วกู9ภัย 1 คัน 
หัวท*อประปาข9างถนนสําหรับต*อสายสูบน้ําดับเพลิง 35 แห*ง 
 6 สาธารณูปการด1านอ่ืน ๆ ได9แก* ตลาดสด โรงฆ*าสัตว4 สนามเด็กเล*น สวนสาธารณะ 
และสวนสุขภาพ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล1อม 
 1. แหล?งน้ําธรรมชาติ 
  เทศบาลตําบลเชียงคาน มีแหล*งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ7 ได9แก* 
  1.1 แม*น้ํ า โขง เป�นแม*น้ํ า ท่ี ก้ันเขตแดนระหว*างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีต9นกําเนิดจากภูเขาในประเทศธิเบต ไหลผ*านหลายจังหวัดของประเทศ
ไทย และผ*านเทศบาลตําบลเชียงคาน มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป�นแหล*งน้ําการประปาส*วน
ภูมิภาคใช9ในการผลิตน้ําประปา เพ่ือให9ประชาชนได9ใช9อุปโภคบริโภค และยังใช9ในการเกษตรกรรม 
การประมง 
  1.2 ลําน้ําฮวย เกิดจากปRาภูเขาแก9วไหลจากตําบลเขาแก9ว ผ*านทางทิศตะวันออกของ
เทศบาลเชียงคาน มีช*วงความยาวท่ีผ*านเขตเทศบาล ประมาณ 700 เมตร โดยจะไหลลงสู*แม*น้ําโขง
ประชาชนใช9ประโยชน4ในการเกษตรกรรม และลําน้ําฮวยยังใช9แบ*งเขตระหว*างเทศบาลและหมู* 4 บ9าน
น9อย ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
 2.  ลักษณะท่ัวไปของดิน 
  เป�นลักษณะดินปนทราย ดินแม*น้ําและภูเขา โดยมีการใช9ประโยชน4ในท่ีดิน แบ*งแยก
ชัดเจน คือ ด9านทิศตะวันตกของเทศบาลเป�นย*านท่ีอยู*อาศัย การพาณิชย4 ส*วนด9านทิศตะวันออกเป�น
ท่ีตั้งของศูนย4ราชการและท่ีดินเพ่ือการเกษตรรวมท้ังการประมงขนาดเล็ก เป�นต9น 
 สรุปในเรื่องการศึกษาสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
อันประกอบไปด9วยประวัติศาสตร4ความเป�นมา การต้ังถ่ินฐาน การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีรวมไปถึงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีจนถึงป&จจุบัน ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงคาน พบว*าเชียง
คานเป�นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร4ของชุมชนท่ีมีระยะเวลานานกว*าร9อยป; เป�นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีความเจริญ

                                                           

 7 เทศบาลตําบลเชียงคาน, กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงคาน 
3 ปD (พ.ศ.2557-2559)  (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556). 
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มาต้ังแต*อดีต มีประวัติศาสตร4 วัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีการสั่งสมและถ*ายทอดกันมาจนถึงป&จจุบัน มี
เอกลักษณ4ของการผสมผสานระหว*างชนชาติไทย-ลาว รวมถึงสภาพทางกายภาพของเมือง มีภูมิ
ประเทศท่ีหลากหลาย เป�นความได9เปรียบในเรื่องทําเลท่ีต้ัง มีแม*น้ํา ภูเขาและปRาไม9 มีบ9านเรือนและ
สถาป&ตยกรรม ท่ีเป�นเอกลักษณ4 จากร*องรอยแห*งประวัติศาสตร4 ชนชาติไทย-ลาว ประกอบกับ
ลักษณะนิสัย ความเป�นมิตรของคนเชียงคาน ทําให9เชียงคานเป�นสถานท่ีท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ี
กําลังเป�นท่ีนิยมของคนในป&จจุบัน  
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บทท่ี 5 
 

สถานการณ�การท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน 
 

 ในบทท่ี5 ไดอธิบายถึงสถานการณ�การท�องเท่ียวของเมืองเชียงคานในป$จจุบัน รวมไปถึง
ศักยภาพของความเป+นเมืองท�องเท่ียวเชียงคาน ซ่ึงประกอบดวย ความเป+นมาของการท�องเท่ียวเมือง
เชียงคาน และองค�ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3 ประการ คือ  
 1. สิ่งดึงดูดใจ อันไดแก� ประวัติศาสตร� วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 
 2. สิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว ประกอบดวย ท่ีพัก ท่ีจอดรถ การนําเท่ียว 
รานคา รานอาหาร ศูนย�บริการขอมูล การขนส�ง ความปลอดภัยและบริการดานอ่ืน ๆ 
 3. ตลาดการท�องเท่ียว สินคาและบริการ ช�องทางการจัดจําหน�าย การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ�และสถิตินักท�องเท่ียว 
 จากองค�ประกอบดังกล�าวขางตน และสถานการณ�การท�องเท่ียวของเมืองเชียงคาน ทําให
สามารถประเมินศักยภาพในการเป+นเมืองท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเป+น
เมืองท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชน 
 
ความเป�นมาของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน 
 บริเวณถนนชายโขงเป+นถนนภายในชุมชนไม�มีถนนเชื่อมกับเมืองอ่ืน ๆ การเดินทางอาศัย
การคมนาคมทางน้ําเป+นหลัก โดยใชพาหนะคือเรือท่ีใชในการเดินทาง จะมีเรือสินคาวิ่งไปกลับ
ระหว�างเมืองหลวงพระบาง เชียงคานและหนองคาย โดยเมืองเชียงคานเป+นเมืองท่ีมีจุดจอดพักเรือ 
โดยเรือท่ีนิยมใชคือ เรือกระแซง ซ่ึงเป+นเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญ� และมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยน
สินคาจากเมืองสานะคาม ประเทศลาว รวมถึงจังหวัดใกลเคียง เช�น หนองคาย นครพนม เป+นตน 
บานเรือนบริเวณถนนชายโขง จะเป+นเรือนไมแถวขายสินคาอุปโภคบริโภคต�าง ๆ และจะมีคนลาวขาม
ฝ$@งเพ่ือนําสินคามาขาย สินคาท่ีคนลาวนิยมนํามาขายไดแก� หนังควาย เขากวาง ปลาแหง ไมหอม ของ
ปAา ปลารา ผาซ่ิน เป+นตน และสินคาท่ีคนลาวนิยมซ้ือกลับไป เช�น ผา ยาเสน ฝBาย น้ํามันเชื้อเพลิง 
ขาวของเครื่องใชต�าง ๆ จนกระท่ังปCพ.ศ. 2500 มีการสรางถนนเชื่อมระหว�างเมืองเลย เชียงคาน และ
หนองคาย ทําใหการจราจรทางน้ําไดลดบทบาทลง เป+นอีกป$จจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการยายตําแหน�งของ
ตลาด ทําใหเรือนแถวรานคาโดยรอบจําเป+นตองยายตามตลาด ซ่ึงถือเป+นองค�ประกอบหลักของชุมชน 
คนในพ้ืนท่ีหันมาทําการคาบริเวณถนนศรีเชียงคานซ่ึงเป+นถนนตัดใหม�กันมากข้ึน ผูประกอบการ
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คาขายจึงตองมีการปรับตัวกับระบบการคาขายท่ีพัฒนาเรื่อยมา ประกอบกับเริ่มมีการต้ังด�านบริเวณ
ชายแดนไทย-ลาว และเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศลาว เป+นระบอบสังคมนิยม ทํา
ใหการขามแม�น้ําโขงเพ่ือมาคาขายตองเสียค�าธรรมเนียม และมีกระบวนการท่ียุ�งยากข้ึน ชาวลาวจึง
ขามมาทําการคาขายนอยลง แต�ยังมีบางท่ียังขามมาจับจ�าย ซ้ือสินคาและดูภาพยนตร�ในตัวเมืองเชียง
คาน เนื่องจากเชียงคานถือเป+นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีโรงภาพยนตร�ท่ีใหความ
บันเทิงถึง 3 โรงดวยกัน ในวันท่ีมีรอบฉาย จะมีผูมาชมท้ังชาวเชียงคานและชาวลาวจะคึกคักเป+น
พิเศษ เป+นสีสันของเมืองเชียงคาน แต�ในช�วงวันธรรมดาถนนชายโขงท่ีเคยคึกคักไดเงียบเหงาลง 

บานเรือนส�วนใหญ�ปHดท้ิงไวไม�มีการใชงาน หรือบางก็ใชเป+นท่ีเก็บสินคา1  
 

 
 
ภาพท่ี 25  การโดยสารเรือขามฟากเชียงคาน-ลาวในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 

                                                           

 1 สัมภาษณ� อํานวย จันแดง, เจาของโฮมสเตย�, 1 กรกฎาคม 2557. 
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ภาพท่ี 26 สภาพเรือนไมแถว รานคาในเมืองเชียงคานในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ความคึกคักของชาวเชียงคานและชาวสปป.ลาว ในการมาชมภาพยนตร� โรงภาพยนต� 
 เชียงคาน 
ท่ีมา: คู�มือท�องเท่ียวเชียงคาน, สุวรรณรามา, เขาถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ� 2558, เขาถึงไดจาก http:// 
chiangkhan.sadoodta.com  
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 ต�อมาในช�วงปC พ.ศ. 2537 เริ่มมีนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศ
ไทยเพ่ือพักผ�อน ตองการความเงียบสงบ และภูมิทัศน�ท่ีสวยงาม ไดเขามาท�องเท่ียวท่ีเมืองเชียงคาน 
เนื่องจากเมืองเชียงคานไดเป+นสถานท่ีท่ีถูกแนะนําในนิตยสาร Lonely Planet ซ่ึงเป+นคู�มือการท�องเท่ียว 
ท่ีทําใหนักท�องเท่ียวสามารถวางแผนการใชงบประมาณ ใชเป+นคู�มือในการเดินทาง ทําใหเริ่มมีการสราง
โรงแรมขนาดเล็กจํานวน 2-3 แห�ง ในช�วงเวลาดังกล�าวการท�องเท่ียวของเมืองเชียงคานยังไม�เป+นท่ีนิยม
ของคนไทยมากนัก และรูปแบบชุมชนริมโขงถูกปรับเปลี่ยน และพัฒนาไปตามกาลเวลา ซ่ึงในขณะนั้น
เศรษฐกิจการคาในชุมชน ซบเซาลงอย�างมาก ย�านการคาท่ีเคยเจริญรุ�งเรือง ไม�สามารถดํารงไวได ทําให
เกิดการยายออก เพ่ือไปหางานทํา และศึกษาต�อ ทําใหเหลือเพียงเด็กและผูสูงอายุท่ียังอาศัยอยู�ใน

ชุมชน2 ส�งผลใหความตองการในการจับจ�ายใชสอยขาวของเครื่องใชลดลง รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนเป+นไปดวยความพอเพียง โรงภาพยนตร�ซ่ึงเป+นธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีซบเซา 
ประกอบกับค�านิยมในการดูละคร ภาพยนตร�ทางโทรทัศน�ท่ีกําลังเขามา ทําใหโรงภาพยนตร�ท่ีมีถึง 3 โรง
ในเชียงคาน ปHดตัวลง ทําใหความเป+นอยู�ของคนในชุมชนดําเนินไปอย�างเรียบง�าย 
 จนกระท่ังในปC พ.ศ. 2550 เริ่มมีนักท�องเท่ียวชาวไทยกลุ�มเล็ก ๆ เขามา โดยส�วนใหญ�จะ
เป+นกลุ�มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต�าง ๆ ท่ีกลับจากการท�องเท่ียวอุทยานแห�งชาติภูกระดึง ซ่ึงเป+น
แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเลย และไดเดินทางมาเท่ียวต�อในเมืองเชียงคาน เนื่องจากมี
ระยะทางห�างกันไม�มากนัก ประมาณ 50 กิโลเมตร และสถานท่ีท�องเท่ียวในเชียงคานท่ีเป+นท่ีนิยมใน
สมัยนั้น คือ แก�งคุดคู มากกว�าจะใหความสําคัญกับตัวเมือง โดยมีเหตุผลว�าตัวเมืองไม�มีความน�าสนใจ 
ซ่ึงนั่นก็เริ่มเป+นจุดเริ่มตนของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน เริ่มมีนักท�องเท่ียวเขามายังเชียงคาน แต�
เนื่องจากท่ีพักในเมืองเชียงคานมีนอย ทําใหนักท�องเท่ียวท่ีมา ตองอาศัยการคางอางแรมกับชาวบาน 
และใหค�าตอบแทนเป+นเงินสําหรับค�าท่ีพัก ซ่ึงบางครั้ง เจาของบานก็ไม�คิดค�าใชจ�ายและดูแล
นักท�องเท่ียวเสมือนคนในครอบครัว ดวยวิถีท่ีเรียบง�ายและความมีน้ําใจของชาวบาน ทําให
นักท�องเท่ียวท่ีมาในกลุ�มแรก ๆ เกิดความประทับใจ และกลับมาเท่ียวท่ีเชียงคานอีกครั้ง จากนั้น
นักท�องเท่ียวก็มีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ จนทําใหเป+นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีติดอันดับตน ๆ ของประเทศ 
ทําใหชาวบานท่ียายข้ึนไปอยู�ถนนศรีเชียงคาน กลับมาปรับปรุงบานเรือนบริเวณถนนชายโขงอีกครั้ง
เพ่ือทําเป+นโฮมสเตย� รานขายของท่ีระลึกและรานอาหาร เป+นการลงทุนขนาดเล็ก และขนาดใหญ�ของ
ท้ังผูประกอบการท่ีเป+นคนในพ้ืนท่ีและคนต�างถ่ิน ซ่ึงถือเป+นการกระตุนเศรษฐกิจเชียงคานหลังจากซบ
เซาไปนาน และเม่ือปC พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลเชียงคานไดจัดงาน 100 ปCเชียงคานเมืองโบราณริม
ฝ$@งโขงข้ึนเพ่ือเป+นการเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวใหกับเมืองเชียงคานอย�างเป+น
ทางการ และนอกจากนี้เมืองเชียงคานยังไดรับรางวัลโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเด�น ระดับ

                                                           

 2 สัมภาษณ� ณัฏฐพล  ตันม่ิง, ข�าราชการครู, 28 มิถุนายน 2557. 
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ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเมืองเชียงคานเป+นท่ีรูจักมากข้ึน และเป+นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีไดรับ
ความนิยมดังเช�นป$จจุบัน  
 

 
 
ภาพท่ี 28 ลักษณะเรือนไมแถวบริเวณถนนชายโขงในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 29 ลักษณะเรือนไมแถวบริเวณถนนชายโขงในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
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ภาพท่ี 30 พิธีอุปสมบทหมู� ท่ีวัดศรีคุณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย ในปCพ.ศ. 2509  
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 31 บรรยากาศพิธีแห�ปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาท่ีเชียงคานในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
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ภาพท่ี 32 บรรยากาศพิธีแห�ปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาท่ีเชียงคานในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี  33 บรรยากาศพิธีแห�ปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาท่ีเชียงคานในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
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ภาพท่ี 34 บรรยากาศพิธีแห)ปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาท่ีเชียงคานในอดีต 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
 
ศักยภาพของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน 
 ในการเติบโตของการท�องเท่ียวนั้น จําเป+นจะตองประกอบไปดวยป$จจัยในการท�องเท่ียว 
ท้ังป$จจัยภายใน อันไดแก� ทรัพยากรการท�องเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พ้ืนท่ี เป+นตน และป$จจัยภายนอก ไดแก� สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการ
ท�องเท่ียว รวมถึงเสนทางคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ ส�งผลใหการเดินทางเป+นไปโดยสะดวก ซ่ึงป$จจัย
ของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคานนั้น ประกอบไปดวย แหล�งท�องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และการตลาดการท�องเท่ียว ดังจะแสดงในรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 แหล�งท�องเท่ียวเชียงคาน 
 ทรัพยากรการท�องเท่ียวนับเป+นสิ่งดึงดูดใจท่ีสําคัญมาก เพราะเป+นป$จจัยหลักท่ี
นักท�องเท่ียวนํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกหรือไม�เลือกท่ีจะเดินทางไปท�องเท่ียวยังสถานท่ีแห�ง
นั้น ซ่ึงคําว�าทรัพยากร อาจใหความหมายไดว�า สิ่งท่ีมนุษย�สามารถนํามาใชประโยชน�ไดโดยไม�จํากัด
เฉพาะสิ่งท่ีมีอยู�ตามธรรมชาติ สําหรับคําว�า“ทรัพยากรการท�องเท่ียว (Tourism Resource)”หรือ
“ทรัพยากรนันทนาการ (Recreation Resource)” นั้น หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ
สิ่งท่ีมนุษย�สรางข้ึน และหลักฐานทางทางโบราณคดีหรือร�องรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคต�าง ๆ ซ่ึงมนุษย�
สามารถนํามาใชประโยชน�เพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ อันนํามาซ่ึง
ความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต�าง ๆ ได ซ่ึงแหล�งท�องเท่ียวของเมืองเชียงคาน ถูกจําแนกเป+น 
3 ประเภท ไดแก� แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร� แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิต และแหล�งท�องเท่ียวบริเวณใกลเคียง ดังจะแสดงในรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
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 1. แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร� 
  1.1 ย�านอาคารไม+เก�า 
   ย�านชุมชนอาคารไมเก�า บริเวณถนนชายโขง มีลักษณะเป+นหองแถว อาคารไม
เก�าแก�อายุประมาณ 100 ปC ท่ีเกิดจากประวัติศาสตร�ต้ังแต�อดีต แต�ยังคงไดรับการอนุรักษ�ไว และ
แสดงออกถึงสถาป$ตยกรรม เรือนไมชั้นเดียวและสองชั้น เรียงตัวกันตามแนวริมฝ$@งแม�น้ําโขง ส�วนใหญ�
มีลักษณะเป+นเรือนคาขายโดยจะเปHดพ้ืนท่ีคาขายบริเวณริมถนนชายโขง ซ่ึงเป+นทางสัญจรหลักในสมัย
นั้น รูปแบบบานเรือนจะมีลักษณะพ้ืนท่ีใชสอยใกลเคียงกัน ส�วนรูปแบบลักษณะภายนอกนั้น แต�ละ
เรือนจะมีเอกลักษณ�แตกต�างกันออกไปในรายละเอียดตามช�างฝCมือทองถ่ิน ท่ีมาจากหลายกลุ�มชาติ
พันธุ�3 ซ่ึงในป$จจุบันถูกปรับปรุงใหมีความแข็งแรง และรูปแบบท่ีทันสมัยแต�ยังคงอยู�ภายในเทศบัญญัติ
ของเทศบาลตําบลเชียงคาน ซ่ึงจะทําใหอาคารบานเรือนในเขตชุมชนริมโขง มีลักษณะเป+นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เป+นจุดเด�นของการท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวใหความสนใจ อาคารไมเก�าถูกต้ังเรียงรายอยู�ตาม
แนวริมฝ$@งโขงสองขางทาง ถูกสรางข้ึนเป+นถนนคนเดิน ประกอบไปดวยบานไมเก�าท่ียังคงเอกลักษณ�
การก�อสรางท่ีเนนฝCมือช�างไมโบราณ รวมถึงวัสดุธรรมชาติท่ีใชในการก�อสราง เพ่ือใหนักท�องเท่ียว
เยี่ยมชมและศึกษาเทคนิคการก�อสรางบานเรือนสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังประกอบไปดวย เกสต�เฮาส� 
โรงแรม โฮมสเตย� รานคาขายของท่ีระลึก รานอาหาร เป+นตน 
   

 
 
ภาพท่ี 35  แสดงลักษณะบานไมริมโขง ชุมชนเชียงคาน 

                                                           

 3  ชิโนรส พันทวี, “การศึกษาเรือนคาขายพ้ืนถ่ินเมืองเชียงคานในฐานะความทรงจําของ
ชุมชน” (วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป$ตยกรรมพ้ืนถ่ิน คณะสถาป$ตยกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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ภาพท่ี 36 แสดงลักษณะบานไมริมโขง ชุมชนเชียงคาน 
 
  1.2 วัดศรีคุณเมือง 
    วัดศรีคุณเมือง4 หรือ วัดใหญ� หนึ่งในศาสนสถานสําคัญและถือเป+นจุดศูนย�รวม
จิตใจของคนในชุมชนเชียงคาน วัดศรีคุณเมืองต้ังอยู�บนถนนชายโขง ระหว�างซอยศรีเชียงคาน 6 และ
ซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถูกสรางข้ึนเม่ือปC พ.ศ. 2485 และถือเป+นวัดเก�าแก�ท่ีอยู�คู�บานคู�เมืองเชียงคาน
มาอย�างยาวนาน จากตํานานและหลักฐานพบว�า พระยาอนุพินาถและภรรยาพรอมท้ังบุตรธิดาวงศา
คณาญาติ ไดสรางพระอุโบสถ กับพระพุทธรูปไวเพ่ือเป+นพระพุทธบูชาท่ีวัดศรีคุณเมือง เม่ือปC พ.ศ. 
2380 ภายในมีศาสนสมบัติท่ีเก็บรักษาไวในพระอุโบสถซ่ึงบางชิ้นไดข้ึนทะเบียนไวเป+นโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุของชาติ คือ 
   1.  ธรรมาสน�ไมสักแกะสลักลายประดับกระจกสี 
   2.  พระพุทธรูปยืนชนิดไมทาน้ําทอง 
   3.  พระพุทธรูปปางประธานอภัยชนิดไมทาน้ําทอง 
   4. ศิลาจารึกชนิดหิน 

                                                           

 4 The Trip Packer, วัดศรีคณุเมือง ศูนย�รวมจิตใจของชาวไทยริมน้ําโขง, เขาถึงเม่ือ 
13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจากhttp://www.thetrippacker.com/th/review/WatSriKhun 
Muang/2273 
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ภาพท่ี 37 วัดศรีคุณเมือง 
 
   1.3 วัดมหาธาตุ 
    ต้ังอยู�ริมถนนศรีเชียงคาน ปากซอย 14 บน เชื่อกันว�าสรางข้ึนในปC พ.ศ. 
2197 เป+นวัดเก�าแก�ท่ีสุดของเมืองเชียงคาน ซ่ึงมีพระอุโบสถไมเก�าแก� (หลังเก�า) รูปแบบ
สถาป$ตยกรรมลานชาง ภายในประดิษฐานพระประธาน “พลวงพ�อใหญ�” บริเวณหนาจั่วมีภาพเขียน
บอกเล�าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน ขางโบสถ�ไมมีเจดีย�ก�ออิฐท่ีเชื่อกันว�าสรางทับรูพญานาค ซ่ึงจะ
ข้ึนมาบูชาหลวงพ�อใหญ� จึงไดมีการสรางช�องประตูเอาไวดานขางองค�พระประธาน ดานหนาเจดีย�มีรู
บซ่ึงเป+นหิ้งสําหรับใส�ของบูชา ซ่ึงมีเพียงไม�ก่ีแห�งในเมืองไทย ส�วนใหญ�จะพบไดในวัดท่ีอยู�ริมแม�น้ําโขง 
นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังใหม� ท่ีสรางข้ึนในรูปแบบสถาป$ตยกรรมลานชางท่ีสวยงาม บริเวณนี้ยัง
เคยเป+นท่ีตั้งท่ีว�าการเมืองเชียงคาน ในสมัยพระยาศรีอรรคฮาตดวย ซ่ึงยังมีอาคารเก�าแก�เหลืออยู� และ
หองน้ําฝรั่งเศส ท่ีสรางเพ่ือเอาไวตอนรับคนต�างชาติท่ีเขามาติดต�อราชการ 
    นอกจากจะมีสถาป$ตยกรรมโบราณท่ีสวยงามแลวยังมีปูชนียวัตถุสําคัญ มี
พระพุทธรูปปางประทานพร 9 องค� นอกจากนี้มีตูพระธรรมไมลงรักปHดทอง หีบพระธรรมไมลงรักปHด
ทอง และพระพุทธรูปไมศิลปะลานชาง 
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ภาพท่ี 38 แสดงวิหารเก�าท่ีเชื่อมต�อกับศาลาการเปรียญ 
 
  1.4 วัดท�าคก 
   เป+นวัดเก�าแก�ท่ีอยู�คู�กับเมืองเชียงคานมาต้ังแต�อดีตร�วม 200 ปC ทีชื่อวัดท�าคก5 มี
ท่ีมาจากท่ีต้ังของวัดนี้มีลักษณะเป+นคุงน้ําซ่ึงชาวเชียงคานเรียกว�า “คก” เม่ือวัดต้ังอยู�ริมคก จึง
เรียกชื่อวัดว�า “วัดท�าคก” นั่นเอง จากหลักฐานท่ีปรากฏอยู�บนศิลาจารึก ไดบันทึกเรื่องราวและ
ประวัติความเป+นมาของวัดแห�งนี้ว�า วัดท�าคกถูกสรางข้ึนในสมัยท่ีเมืองเชียงคานยังข้ึนอยู�กับมณฑล
พิษณุโลก เม่ือปC พ.ศ.2395 โดยพระศรีอรรคฮาต เจาเมืองเชียงคานในสมัยนั้นร�วมกับชาวบาน 
เพ่ือท่ีจะปกปBองผืนแผ�นดินสยาม ไม�ใหถูกฝรั่งเศสรุกล้ําพ้ืนท่ีเขามาจากการล�าอาณานิคมเมืองข้ึน พระ
ศรีอรรคฮาตจึงไดออกอุบายสรางวัดท�าคกนี้กันพ้ืนท่ีเอาไว หลังจากท่ีมีการปราบกบฎจีนฮ�อไดแลว 
นายทองดีไดรับการสถาปนาข้ึนเป+นพระยาศรีอรรคฮาต มาปกครองเชียงคาน จึงไดสรางวัดท�าคกข้ึน
ในปC พ.ศ. 2410 (ปBายหนาโบสถ�ระบุว�าสราง พ.ศ. 2395 ซ่ึงช�วงเวลานั้นไดเกิดกบฎจีนฮ�อครั้งแรก) 
จากนั้นเห็นว�าเมืองปากเหืองเดิมมีชัยภูมิท่ีไม�เหมาะสม จึงไดยายเมืองมาต้ังท่ีวัดมหาธาตุ และต้ังท่ีว�า
การเมืองท่ีนั่น ก�อนจะยายท่ีว�าการเมืองอีกครั้งไปอยู�ท่ีวัดโพนชัย และยายอีกครั้งมาอยู�ทางดานทิศ
ตะวันออกของวัดท�าคก จนถึงป$จจุบัน 
 
 

                                                           

 5 เชียงคานดอทคอม, วัดท�าคก, เขาถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http:// 
www.chiangkhan.com/วัดท�าคก/ 
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   วัดแห�งนี้นอกจากจะเป+นปูชนียสถานสําคัญอีกแห�งหนึ่งในอําเภอเชียงคานแลว 
ยังถือไดว�าเป+นแหล�งรวมงานศิลปะและวัฒนธรรมจากหลายชนชาติอีกดวย ไม�ว�าจะเป+นอุโบสถท่ีมี
ศิลปะลวดลายแบบฝรั่งเศสอยู�ตรงบริเวณดานหนาโบสถ� และขอบหนาต�าง ท่ีคาดว�าน�าจะไดรับ
อิทธิพลมาจากสมัยท่ีฝรั่งเศสยึดครองดินแดนฝ$@งลุ�มน้ําโขง (ลาว) เป+นเมืองข้ึน ส�วนตัวอุโบสถจะเป+น
อาคารก�ออิฐถือปูน ตามแบบศิลปะลานชาง ตกแต�งดวยปูนป$vน เพดานไมวาดลายเขียนสีแบบโบราณ 
ภายในยังเป+นท่ีประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัย ศิลปะปูนป$vนลานชาง ท่ีชาวเชียงคานเคารพ
บูชามาชานาน ท้ังนี้บริเวณหนาโบสถ�ยังมีศิลาจารึกท่ีบ�งบอกถึงเรื่องราวการสรางวัด ท่ีเขียนดวย
ตัวอักษรธรรมอีสานเอาไวดวย 
 

 
 
ภาพท่ี 39 วัดท�าคก 
 
  1.5 วัดป7าใต+ 
   วัดปAาใต ต้ังอยู�ท่ี ถนนศรีเชียงคาน ซอย 17 เป+นวัดในสังกัดคณะสงฆ�มหานิกาย 
ก�อต้ังข้ึน6 เม่ือปC พ.ศ.2415 เดิมเป+นวัดปAาสําหรับพระธุดงค�มาจําพรรษา เพราะแต�เดิมเป+นปAาร�มรื่น 
เงียบสงบ ต�อมาพระครูศรี สิริสุโข และหลวงพรหม (ตนตระกูล ศรีอรรคพรหม) รองเจาเมืองเชียงคาน
พรอมดวยชาวเชียงคานไดร�วมกันสรางใหม่ันคงถาวรยิ่งข้ึน จนกระท่ังไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2524 

                                                           

 6 เชียงคานดอทคอม, วัดป7าใต+, เขาถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http:// 
www.chiangkhan.com/วัดปAาใต/ 



 

 

75 

 ภายในวัดนี้มีพระอุโบสถเก�าแก�ประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังเป+นพุทธประวัติ ฝCมือช�าง
ชาวเชียงคาน ชมพระอุโบสถเก�าแก� ศิลปะแบบหลวงพระบาง ภายในมีพระพุทธรูปทอง และ
พระพุทธรูปไมศิลปะหลวงพระบาง และตูพระธรรมใบลานท่ีงดงาม  
 

 
 
ภาพท่ี 40 วัดปAาใต 
 
  1.6 วัดมัชฌิมาราม (วัดป7ากลาง) 

   วัดปAากลาง7 หรือ วัดมัชฌิมาราม มีเนื้อท่ี 3 ไร� 2 งาน 56 ตารางวา ก�อน พ.ศ. 
2466 นี้มี 2 วัด คือ วัดกลาง กับ วัดปAา ต�อมา พ.ศ. 2466 ไดยายวัดกลาง ไปวัดปAา เรียกว�าวัดปAา
กลาง คือยายจากวัดกลางจากท�าเรือเก�า บริเวณซอย 10 ดานล�างริมแม�น้ําโขง ไปวัดปAา ท่ีวัดกลางมีผู
ขุดพบพระพิมพ�ต�าง ๆ มากมายฝ$งเอาไวในดิน หลังจากไดมีการสรางถนนชายโขงผ�านกลางวัดกลาง 
และแม�น้ําโขงกัดเซาะใกลจะถึงพระอุโบสถ ข้ึนมาอยู�ท่ีวัดปAา (วัดมัชฌิมาราม) ป$จจุบัน แต�ก�อนเป+นปAา 
จึงเรียกว�าวัดปAา ต้ังอยู�ตรงกลางระหว�างคุมบานเหนือกับคุมบานใต ซ่ึงวัดท้ังสองห�างกันเพียง 130 
เมตร ชาวบานจึงรวมกันเป+นวัดเดียวกันเรียกว�า วัดปAากลาง 

                                                           

 
7
 ฮอล�ลิเดย�ไทย, วัดมัชฌิมาราม, เขาถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http:// 

www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-3299.htm 
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ภาพท่ี 41  วัดมัชฌิมาราม (วัดปAากลาง) 
 
 2. แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 
  เมืองเชียงคานมีภูมิศาสตร�อยู�ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน�และเมืองแก�นทาว แขวงไชยะบุลี ส�งผลใหเมืองเชียงคานมีการรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน ปรากฏใหเห็นเป+นงานศิลปกรรมและวัฒนธรรมท่ีเป+นเอกลักษณ�
เฉพาะ ชาวบานในเขตเมืองเชียงคานนั้น มีขนบประเพณีและวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนกับคนอีสาน
ท่ัวไปท่ียึดตามแนวทาง ฮีต 12 คลอง 14 และตามเทศกาลและบุญประเพณีท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดต�อ
กันมาดังต�อไปนี้ 
  2.1 การตักบาตรข+าวเหนียว 
   ประเพณีการใส�บาตรเขาเหนียวยามเชาของชาวเชียงคาน เป+นประเพณีท่ีคน
เชียง คานไดยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต�อกันมายาวนานแลวร�วม 400 ปC เป+นวัฒนธรรมท่ีรับมาจาก
หลวงพระบางโดยตรง ซ่ึงการใส�บาตรขาวเหนียว จะเริ่มข้ึนในเวลาเชาตรู�ของทุกวัน โดยท่ีชาวชาว
เชียงคานถือว�าเป+นกิจวัตรแรกของวันท่ีตองปฏิบัติก�อนจะแยกยายกันออกไปทําภารกิจการงานของ
ตน โดยข้ันตอนแรกชาวบานจะต่ืนแต�เชาตรู� เวลาประมาณตี4 เพ่ือมาหุงขาวและเตรียมอาหารท่ีจะไป
ถวายอาหารเชาหรือท่ีชาวบานเรียกว�า ถวาย“จังหัน” ท่ีวัด จากนั้นรอใส�บาตรบริเวณหนาบานของตน 
ซ่ึงจะมีพระจากวัดต�าง ๆ ออกบิณฑบาต ในเวลา 6.00-7.00 น. ซ่ึงบริเวณท่ีนักท�องเท่ียวนิยมตักบาตร
ขาวเหนียว จะเป+นถนนเสนริมโขง ซ่ึงเป+นย�านถนนคนเดิน มีท่ีพักสําหรับนักท�องเท่ียว ท้ังนี้ชาวเชียง
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คานจะไม�นิยมใส�อาหารใด ๆ ลงในบาตร จะมีก็เพียงขาวเหนียว หรืออาจมีขนมบาง หรือเป+นกลวย
เท�านั้น และท่ีสําคัญชาวเชียงคานจะไม�นําเงินใส�บาตรพระโดยเด็ดขาด ซ่ึงหลังจากท่ีพระบิณฑบาต
เสร็จและเดินกลับวัดแลว ชาวบานจะนําเอากับขาวท่ีทําเสร็จใหม� ๆ เดินตามไปจัด “จังหัน” หรือท่ี
ชาวไทเชียงคานเรียกว�า “พาขาว” กันต�อท่ีวัด ซ่ึงจะเป+นลักษณะการนําเอาอาหารใส�ถวยเล็ก ๆ แลว
นําไปวางบนถาดกลมคลาย ๆ กับขันโตกทางภาคเหนือ แยกไวเป+นสํารับเพ่ือใหพระแต�ละรูปไดฉัน
นั่นเอง จึงทําใหเชียงคานมีความแตกต�างจากไปท่ีอ่ืน และถือเป+นเสน�ห�ของความเป+นเชียงคานท่ี
แทจริง 

 

  
 
ภาพท่ี 42 การตักบาตรขาวเหนียว อําเภอเชียงคาน จังหลัดเลย 
 (ภาพถ�ายจาก ศิวะนาถ วรศิวะ, 2556) 
 
  2.2 ประเพณีออกพรรษา 
   ในอดีตเม่ือถึงประเพณีออกพรรษาอําเภอเชียงคาน ตามคุมวัดต�าง ๆ จัดใหมีงาน
ประเพณี การทําบุญออกพรรษาข้ึน โดยจะมีพิธีทําบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข�งขันเรือยาว 
และไหลเรือไฟ จัดใหมีมหรสพสมโภช ต�อมาพระยาศรีอรรคฮาด นายอําเภอคนแรก ไดริเริ่มใหราษฎร
แต�ละคุมวัดในเขตอําเภอเชียงคาน ร�วมจัดงานและแข�งขันเรือยาวตามแม�น้ําโขงเพ่ือใหประชาชนไดมี
โอกาสทําบุญร�วมกัน และไดพักผ�อนเพลิดเพลิน พบปะสังสรรค� นอกจากนี้จะไดมีการแข�งขันเรือยาว
มิตรภาพ ไทย-ลาว ซ่ึงก็ไดรับการสนใจจากประชาชนท้ังในและต�างประเทศ ตลอดท้ังประเทศเพ่ือน
บานอย�าง สปป.ลาว และไดถือเป+นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระท่ังป$จจุบัน โดยแต�ละ
ประเพณีนั้นจะมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
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   2.1.1 ประเพณีการทําปราสาทผึ้ง  
     จะจัดข้ึนต้ังแต�วันข้ึน 11 ค่ํา เดือน 11 เรื่อยไปจนถึงเชาของวันแรม 1 
ค่ํา เดือน 12 ซ่ึงเป+นวันหลังออกพรรษาท่ีจัดใหมีการตักบาตรเทโว ในช�วงวันออกพรรษา นอกจากจะ
มีการทําบุญแลว ชาวบานจะช�วยกันทําปราสาทผึ้ง หรือ ผาสาดผึ้ง เพ่ือนําไปถวายวัดในคุมของตน ใน
อดีตการทําปราสาทผึ้งใชเทียนท่ีเหลือจากเทียนท่ีพุทธศาสนิกชนถวายในช�วงเทศกาลเขาพรรษา 
ชุมชนในแต�ละคุมวัดจะนํามาหลอมรวมกัน นํามาเทในแม�พิมพ�และประดับ จัดตกแต�งเครื่องสักการะ
เป+นรูปปราสาททําดวยข้ีผึ้งเป+นส�วนประกอบสําคัญตามส�วนต�าง ๆ ของปราสาท และนําไปร�วมแห�ใน
ขบวนแห� ซ่ึงมีปราสาทผึ้งของแต�ละชุมชน การแสดง การละเล�น และวัฒนธรรมรมทองถ่ิน ท่ีแสดงถึง
เอกลักษณ�เฉพาะจนกลายเป+นงานบุญประเพณีแห�ปราสาทผึ้งข้ึนเพ่ือรักษาประเพณีด้ังเดิม มีการ
ออกแบบลวดลายและประดับประดาอย�างวิจิตรพิสดารเพ่ือถวายเป+นพุทธบูชา เพราะเชื่อกันว�าในครั้ง
ท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังจากท่ีเสด็จข้ึนไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดานั้น ทวยเทพ
และ มวลมนุษย�ต�างก็จัดเครื่องสักการะบูชามารับเสด็จ ปราสาทผึ้งและเรือไฟก็เป+นเครื่องสักการะใน
วันนั้นดวย ชาวบานจึงไดทําปราสาทและเรือไฟมาถวายเป+นพุทธบูชาสืบต�อกันมา 
 

  
 
ภาพท่ี 43 ประเพณีการทําปราสาทผึ้ง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ท่ีมา: ซีคเวย: ฟ<ด, เลย, เข�าถึงเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558, เข�าถึงได�จาก http://www.zeekway.com 
 
   2.1.1  ประเพณีการไหลเรือไฟ 
    งานประเพณีไหลเรือไฟ หรือ เฮือไฟ (ในภาษาทองถ่ิน) เป+นประเพณีเพ่ือ
บูชาพระพุทธเจาในวันท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงมาจากเทวโลก หลังจากท่ีพระพุทธองค�ไดเสด็จข้ึนไปจํา
พรรษาท่ีสวรรค�ชั้นดาวดึงส�เพ่ือแสดงพระธรรมโปรดพระพุทธมารดาและเป+นความเชื่อว�าถาจัดพิธีนี้
ข้ึนก็จะเป+นการแสดงความคารวะต�อพระยานาคท่ีสถิตอยู�ตามแม�น้ําใหญ�ใหคุมครองรักษาผูสัญจรไป
มาทางน้ําไม�ใหมีภัยอันตรายเกิดข้ึน 
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    "เรือไฟ" หรือ "เฮือไฟ" คือเรือท่ีทําดวยท�อนกลวยและไมไผ� ตัวเรือยาว
ประมาณ 20 - 30เมตร แลวใชไมไผ�ซีกจัดทําโครงเป+นรูปเรือประดับดวยไต หรือตะเกียงน้ํามันวาง
เรียงห�างกัน ประมาณ 1-2 คืบภายในเรือบรรจุไปดวยดอกไม ธูปเทียน และขนม ขาวตม ฝBาย ไหม
และเครื่องไทยธรรม ต�าง ๆ อีกมากมายท่ีพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธาซ้ือมาร�วมทําบุญ ครั้นพอตกคํ่า
บรรดาเจาของเรือจะจุดไตหรือตะเกียงใหสว�าง แลวนําเรือของตนออกไปกลางแม�น้ําแลวปล�อยใหเรือ
ไหลไปตามแม�น้ําคลายกับการลอยกระทง และมีเรือของหนุ�ม ๆ สาว ๆ ท่ีพากันตีกลองรองรําทําเพลง
กันอย�างสนุกสนาน ในเวลานั้นทองน้ําก็จะสว�างไสวไปดวยไฟระยิบระยับสรางความต่ืนตาต่ืนใจใหแก�
ผูชมตามริมสองฝ$@งแม�น้ําเป+นอย�างมาก8  
    ในป$จจุบันประเพณีการไหลเรือไฟ ไดมีการพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม� มาใชประกอบการตกแต�งเรือใหมีความสวยงามตระการตา และมีการแข�งขันกันแต�ละคุมวัด 
ซ่ึงถือไดว�าเป+นงานท่ียิ่งใหญ� สวยงาม และไดรับความสนใจจากนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติไดเป+นอย�างมาก 
  

   
 
ภาพท่ี 44 ประเพณีการไหลเรือไฟ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
 
   2.1.3 การลอยผาสาดลอยเคราะห� 
    พิธีกรรม“ผาสาดลอยเคราะห�” เป+นพิธีกรรมเก�าแก�ท่ีมีมาแต�โบราณ ซ่ึง
ชาวเชียง คานจะร�วมแรงร�วมใจจัดข้ึนเป+นงานใหญ�ในช�วงวันออกพรรษาของทุกปC “ผาสาดลอย
เคราะห�” เป+นพิธีกรรมโบราณท่ีทําสืบทอดต�อกันมานับรอยปC โดยชาวเชียงคานในสมัยโบราณเชื่อว�า 

                                                           

 8 บัวสวรรค� นามบุญลา, ประเพณีไหลเรือไฟ อ.เชียงคาน จ.เลย, เขาถึงเม่ือ 27 
กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.gotoknow.org/posts/297228 
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หากผูใดเห็นสิ่งไม�ดี สิ่งไม�เป+นมงคล หรือมีอาการเจ็บไขไดปAวย ประสบเคราะห�รายถึงแก�ชีวิต ใหทํา
การลอยผาสาด เพ่ือเป+นการลอยสิ่งไม�ดีท้ิงไป จะทําใหชีวิตดีข้ึน มีแต�สิ่งดี ๆ เขามา  
    สําหรับ “ผาสาด” นั้นทํามาจากกาบกลวย มีการทําฐานใหเป+นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต�งดวยกรวยใบตองและดอกไม ส�วนดอกไมท่ีใชตกแต�งนั้นเป+นข้ีผึ้งหรือเทียน โดย
ในสมัยก�อนการตกแต�งดวยดอกไมนั้น จะไม�มีดอกไมท่ีมีสีสันสวยงาม คนโบราณจะนํามะละกอมา
แกะสลักเป+นดอกไมแลวนําไปชุบน้ําเทียน จากนั้นนําไปชุบน้ําสลับไปมาจนกว�าจะหลุดออกจากกัน
และนํามาตกแต�ง  
    ผาสาดนั้นจะมี 2 ขนาดดวยกัน คือ ขนาดเล็กเรียกว�าผาสาดลอยเคราะห� 
และขนาดใหญ�เรียกว�าผาสาดสะเดาะเคราะห� ซ่ึงผาสาดลอยเคราะห�(ขนาดเล็ก) มักจะใชกับการลอย
เคราะห�ท่ัวไป เช�นรูสึกไม�ดีคิดว�าตัวเองจะมีเคราะห� ก็จะลอยผาสาดโดยการใส�เสนผม หรือใส�เล็บของ
ตัวเองลงไป ส�วนผาสาดสะเดาะเคราะห�จะใชสําหรับคนท่ีมีเคราะห�ใหญ� เจ็บปAวยเจียนตายหรือชะตา
ขาด ก็จะมีการทําพิธีสะเดาะเคราะห�จากพราหมณ�ดวย ถือไดว�าการลอยผาสาดลอยเคราะห� เป+น
วัฒนธรรมเก�าแก�ท่ีสืบทอดกันมายาวนาน และนับว�ามีเพียงแห�งเดียวท่ีอําเภอเชียงคาน  
 

   
 
ภาพท่ี 45 ประเพณีการลอยผาสาดลอยเคราะห� อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ท่ีมา: ผูจัดการ, เลย, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th 
 
  2.3 ประเพณีผีขนน้ํา 
   แมงหนางาม (ผีขนน้ํา) มีความเชื่อจากกรากเหงาเดียวกันกับปูAเยอย�าเยอ สิงห�
แกวสิงห�คํา จากอาณาจักรลานชาง หลวงพระบาง สาเหตุท่ีมีแมงหนางามตามแถบชายแดนอําเภอ
เชียงคานนี้ ก็สืบเนื่องมาจากผูคนในแถบนี้ อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทร� จึง
ถือเป+นประเพณีทองถ่ินของผูคนในแถบลุ�มแม�น้ําโขง ซ่ึงเป+นกลุ�มวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจาก
อาณาจักรลานชาง มีรากฐานแนวคิด ความเชื่อมาจากการนับถือบรรพบุรุษ 
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   การละเล�นแมงหนางาม ในเขตอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนั้น เจาแสนเมืองเป+น
ผูกําหนดวันเล�นแมงหนางาม ผ�านบัวนาง (ร�างทรง) เพราะการละเล�นพวกนี้เป+นส�วนหนึ่งของภารกิจ 
เจาแสนเมือง ตองดูแลและชื่นชมการเลี้ยงหอ ซ่ึงการเลี้ยงหอนี้กําหนดมีข้ึนในเดือน 3 หรือเดือน 6 
เม่ือไดกําหนดวันเวลาแลวก็จะเตรียมเครื่องเซ�นไหว ไดแก� เหลา หมากพลู บุหรี่ ผาแดง 1 เมตร 
เครื่องทรง 
   ชุด เพ่ือเซ�นวิญญาณเจานาย 
   เม่ือประกอบพิธีตามประเพณีและวิญญาณเจาแสนเมืองมาเขาร�างบัวนางหรือ
นางเทียมแลว ร�างทรงจะพากันรองรําทําเพลงสนุกสนานไดเวลาระยะหนึ่งก็จะนั่งพัก แลวเปHดโอกาส
ใหนางแต�ง จ้ํา หรือผูท่ีไปร�วมงานไดสนทนาถามเก่ียวกับความเป+นความตายโชคลาภประจําปC รวมท้ัง
ไดผูกขอมือใหเพ่ือเป+นสิริมงคลเม่ือทุกคนไดถามไถ�พอใจแลว เจาแสนเมืองก็จะบอกเหตุการณ�
บานเมืองว�าปCนี้มีเหตุการณ�รายดีประการใดควรดําเนินการอะไรก�อน-หลัง และตอนทาย จะบอกวัน
ทําบุญและการละเล�นแมงหนางาม หลังจากนั้นก็จะหาลูกบานหลานเมืองร�ายรําสนุกสนาน 
การละเล�นแมงหนางามมีวัตถุประสงค� คือ เล�นถวายแก�เจาแสนเมือง เพ่ือขอใหเกิดความอุดมสมบูรณ�
แก�บานเมือง ขอฟBาขอฝนใหตกตองตามฤดูกาล และจัดการละเล�นประกอบในบุญเดือนหกของบานนา
ซ�าว เพ่ือรําลึกถึงบุญคุณของสัตว�เลี้ยงวัว ควาย ท่ีทําคุณประโยชน�แก�ชาวบาน9  
 
 

   
 
ภาพท่ี 46 ประเพณีผีขนน้ํา อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ท่ีมา: เมืองไทย, เลย, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.muangthai. 
com 

                                                           

 9 มรดรภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรม, แมงหน+างาม (ผีขนน้ํา) บ+านนาซ�าว ตําบลนาซ�าว 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, เขาถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://ich.culture. 
go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/281-----m-s  



 

 

82 

  2.4 ประเพณีสงกรานต� 
   ประเพณีสงกรานต� ถือเป+นประเพณีวันข้ึนปCใหม�ไทย ท่ีชาวเชียงคานยึดถือปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาแต�โบราณ และฝ$งลึกเขาไปในวิถีชีวิต ประเพณีสงกรานต�ของเชียงคานมีลักษณะ
คลายคลึงกับประเพณีสงกรานต�ของลาวทางเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงชาวอีสานถือว�าเป+นเทศกาลทําบุญ
เดือนหา โดยมีการจัดงานข้ึนในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน คือวันท่ี 13, 14และ15 เดือนเมษายนของ
ทุก ๆ ปC โดยวันท่ี 13 เมษายน ถือเป+นวันมหาสงกรานต� ประกอบดวยกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การทําบุญ
ตักบาตร สรงน้ําพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ�และสามเณร รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุและมอบของท่ีระลึก
ใหแก�ผูสูงอายุประจําคุมวัดต�าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน งานประเพณีสงกรานต�อําเภอเชียง
คาน มีกิจกรรมท้ังท่ีกระทํากันในระดับครองครัว และกระทํากันในระดับชุมชนโดยสมาชิกในสังคมเขา
ร�วมงานดวยกัน ไดแก� 
   1. การแห�ขาวพันกอน เพ่ือถวายขาวเหนียวนึ่งเป+นพุทธบูชา และเพ่ืออุทิศส�วน
กุศลแก�บรรพบุรุษท่ีล�วงลับไปแลว โดยชาวบานจะนําขาวเหนียวท่ีนึ่งสุกแลวมาป$vนเป+นกอนกลมเท�า
ลูกมะนาวใหครบจํานวนหนึ่งพันกอน ใส�กระทงท่ีทําจากใบตอง พรอมดวยดอกไมธูปเทียน และแห�ไป
ตามวัดต�าง ๆ  
   2. การแห�ตนดอกไม เพ่ือถวายเป+นพุทธบูชา ขอความอุดมสมบูรณ�ของพืชพันธ�
ธัญญาหาร และเพ่ืออุทิศส�วนกุศลแก�บรรพบุรุษท่ีล�วงลับไปแลว โดยชาวบานจะใชไมไผ�มาสานเป+น
โครงใหเป+นรูปปราสาทมียอดแหลม สูงประมาณ1-2เมตร แลวประดับตกแต�งดวยดอกไมสด แลวแห�
ไปตามวัดต�าง ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 47 ประเพณีสงกรานต� อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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   จากกิจกรรมในช�วงประเพณีสงกรานต�ท่ีกล�าวขางตน ทําใหกลุ�มเครือญาติและ
กลุ�มผูร�วมงานเหล�านั้นมีบทบาทหรือความสัมพันธ�ต�อกัน ซ่ึงกิจกรรมต�าง ๆ ในงานประเพณีสงกรานต�
เป+นกลไกเชื่อมโยงใหกลุ�มบุคคล หรือชาวบานในชุมชนนั้นไดแสดงบทบาทออกมาหรือเป+นตัวส�งเสริม
ความสัมพันธ�ระหว�างกัน สิ่งเหล�านี้ถือเป+นคุณค�าทางดานสังคมวัฒนธรรม และเป+นเอกลักษณ�ของ
ชุมชนเชียงคานแห�งนี้ 
  2.5 การทําผ+าห�มนวม 
   ชาวอําเภอเชียงคานสมัยก�อนมีอาชีพทําไร�ทํานา โดยเฉพาะอาชีพทําไร�ฝBายเพ่ือ
ขายดอกฝBายและเสนใยฝBาย ประกอบกับจังหวัดเลยเป+นจังหวัดท่ีมีอากาศหนาวเย็นมากชาวบานไดมี
การนําเอาดอกฝBายมาแปรรูปเพ่ือผลิตเป+นผานวมฝBาย สำหรับห�มกันหนาวใชในครอบครัว จึงไดมีการ
ถ�ายทอดการทําผาห�มนวมสืบทอดกันมาจนถึงป$จจุบัน และเนื่องจากอําเภอเชียงคานมีแหล�งท�องเท่ียว
ท่ีสําคัญคือแก�งคุดคู ม ีนักท�องเท่ียวมาท�องเท่ียวเป+นประจําทุกปC ทุกฤดู ในฤดูหนาวอากาศหนาวมาก
ชาวบานจึงไดนําผาห �มนวมมาใหแขกท่ีมาท�องเท่ียวห�ม และออกวางจําหน�ายบริเวณหนาบานในตลาด
อําเภอเชียงคาน ปรากฏว�าเป+นท่ีสนใจของผูพบเห็นและนักท�องเท่ียวท่ัวไป จึงไดมีการพัฒนาใหมี
ความสวยงามและคงทนมากยิ่งข้ึน จนกลายเป+นเอกลักษณ�ของชาวเชียงคานในการทําผาห�มนวมมา
จนถึงป$จจุบัน 
 

 
 

ภาพท่ี 48 อาชีพทําผาห�มนวมเป+นอาชีพด้ังเดิมของชุมชน  
 
  2.6 การทําข+าวหลาม 
   ขาวหลาม ถือเป+นอาหารท่ีชาวเชียงคานนิยมทํารับประทานต้ังแต�ครั้งอดีต 
เนื่องจากชาวบานในภาคอีสานนิยมรับประทานขาวเหนียว จึงไดมีการคิดคนการนึ่งขาวเหนียว เม่ือ
ตองเดินทางไกลหรือเม่ือตองเขาปAาหาของปAา อีกท้ังกระบอกไมไผ�ก็ยังเป+นทรัพยากรธรรมชาติท่ีหาได
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ง�าย จึงเกิดเป+นภูมิป$ญญาชาวบานข้ึน โดยการนําขาวเหนียวมาคลุกเคลากับน้ํากะทิสด ปรุงรสดวย
น้ําตาลและเกลือ เพ่ิมรสชาติดวยการใส�ไสต�าง ๆ เช�น เผือก มัน ถ่ัวแดง แลวกรอกลงไปในกระบอกไม
ไผ�จนเต็มจากนั้นจะเริ่มทําการก�อไฟโดยใชถ�านไมจากธรรมชาติ แลวเอาเขากองไฟเผาใหสุก ระหว�าง
นั้นตองจับพลิกกระบอกอยู�เสมอเพ่ือใหขาวสุกไดท่ี กลิ่นหอมของขาวเหนียวมูนกรุ�นออกจากกองไฟ 
ยกกระบอกออกมาพักไวแลวผ�าปอกดานนอกของไมไผ�ออกพรอมรับประทาน ดวยวิธีการทําแบบ
โบราณทําใหมีรสชาติท่ีเป+นเอกลักษณ� เป+นท่ีถูกอกถูกใจท้ังคนเชียงคานและนักท�องเท่ียวท่ีเคยไดลิ้ม
ลอง ความพิเศษของขาวหลามเชียงคานคือเป+นกระบอกท่ีมีความยาวมาก แต�ละกระบอกจะยาว
ประมาณ 60 เซนติเมตร ข้ึนอยู�กับไมไผ�ท่ีหามาได ซ่ึงถือเป+นเอกลักษณ�ของขาวหลามเชียงคาน เหมาะ
สําหรับทํารับประทานในครอบครัวและซ้ือเป+นของฝาก  
 

  
 
ภาพท่ี 49 ภูมิป$ญญาชาวบานการทําขาวหลาม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 (ภาพถ�ายจาก ณัฏฐพล ตันม่ิง, 2557) 
 
  2.7 การทํามะพร+าวแก+ว 
   ในสมัยก�อนพ้ืนท่ีเชียงคานมีมะพราวมาก ทําใหผลผลิตท่ีไดจากมะพราวตอง
นําไปแปรรูปเป+นอาหารต�าง ๆ จึงไดมีการคิดคนการทํามะพราวแกว ซึ่งเป+นผลิตภัณฑ�ประเภทของ
หวานทานเล�น มีลักษณะเป+นแผ�นบาง ๆ ขนาดเล็ก เสนยาว มีรสหวานอ�อน ๆ ป$จจุบันมีการเพิ่ม
สีสันใหมีหลายหลากสีชวนน�ารับประทานยิ่งขึ้น การทํามะพราวแกวแผ�นของคนเชียงคาน จะใช
มะพราวในทองถ่ิน ซ่ึงในเชียงคานเคยมีตนมะพราวอยู�เยอะ แต�ในยุคหลัง ๆ มาตนมะพราวมีนอยลง 
เพราะท่ีดินถูกใชเอาไปทําประโยชน�อย�างอ่ืน ในขณะที่ปริมาณการใชมะพราวที่มาทํามะพราวแกวก็
มีมากขึ้น จึงตองมีการสั่งมะพราวมาจากท่ีอ่ืน บางก็สั่งมะพราวมาจากสมุทรสงคราม เพชรบูรณ� 
นครพนม เป+นตน 
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   ชุมชนหมู�บานนอยเป+นชุมชนท่ีทางราชการไดเขาไปพัฒนาสรางอาชีพ โดยการ
นําผลผลิตมะพราวท่ีมีอยู�มากในเชียงคาน มาทําเป+นมะพราวแกวแผ�นขาย จนหมู�บานนอยกลายเป+น
แหล�งผลิตใหญ�ของมะพราวแกวแผ�น และมะพราวแกวแผ�นก็กลายเป+นของฝากท่ีเคียงคู�กันกับแก�ง
คุดคู และเป+นสินคาบริโภคท่ีข้ึนชื่ออีกหนึ่งอย�างของเชียงคาน 
 

 
 
ภาพท่ี 50 แสดงการทํามะพราวแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 
 3. แหล�งท�องเท่ียวบริเวณใกล+เคียง 
  3.1 แก�งคุดคู+ 
   แก�งคุดคูเป+นสถานท่ีท�องเท่ียวของจังหวัดเลยท่ีคนนอกถ่ินเริ่มไดยินชื่อและรูจัก
กันเม่ือ 30 กว�าปCก�อน เป+นช�วงท่ีแม�น้ําโขงไหลเลี้ยวหักทํามุมต้ังฉากเกาสิบองศา กลางลําน้ําเป+นแก�ง
หินกวางเกือบเต็ม สายน้ําท่ีไหลมากระทบแก�งหินทําใหเกิดการโคงเวาเป+นคุงเวิ้งน้ํา คนในทองถ่ินแต�
ก�อนเห็นลักษณะอาการของธรรมชาติท่ีคลายกับคนนอนขดตัวงอแขนงอเข�า ก็เลยสรางตํานานเรื่อง
เล�าและเรียกชื่อสถานท่ีตรงนี้ว�าแก�งคุดคู แก�งคุดคูห�างจากตัวอําเภอเชียงคานประมาณ 3 กม. 
ประกอบดวย หินกอนใหญ� ๆ เป+นจํานวนมากจากการท่ีหินเหล�านี้อยู�ใตน้ําเป+นเวลานาน ทําใหหิน
เหล�านี้มีสีสัน ไปต�าง ๆ ตัวแก�ง กวางใหญ�เกือบจรดสองฝ$@งแม�น้ําโขง มีกระแสน้ําไหลผ�านไปเพียงช�อง
แคบ ๆ ใกลฝ$@งไทยเท�านั้นเอง ซ่ึงกระแสน้ําเชี่ยวกราก เวลาท่ีเหมาะจะชมแก�งคุดคูท่ีสุดคือ เดือน
กุมภาพันธ� ถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป+นเวลาท่ีน้ําแหง มองเห็นเกาะแก�งชัดเจน บริเวณแก�งมี
รานอาหาร และจําหน�ายของท่ีระลึกอยู�จํานวนมาก นับเป+นอีกหนึ่งแหล�งสําหรับการมาพักผ�อนและ
ซ้ือของฝากท่ีมีชื่อเสียงของอําเภอเชียงคาน 
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ภาพท่ี 51 แสดงตําแหน�งและทัศนียภาพแก�งคุดคู อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 
  3.2 ภูทอก 
   เป+นจุดชมวิวทะเลหมอกท่ีมีชื่อเสียงและเป+นท่ีนิยมของนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียว
เชียงคาน มีลักษณะเป+นภูเขาสูง ต้ังอยู�ริมแม�น้ําโขง บนยอดภูเป+นท่ีต้ังของสถานีโทรคมนาคมเชียง
คาน และเป+นจุดชมวิวทิวทิวทัศน�ท่ีสวยงาม ของอําเภอเชียงคาน และลําน้ําโขงไดโดยรอบ ต้ังอยู�บน
ถนนสายเดียวกันกับแก�งคุดคูซ่ึงห�างจาก ตัวอําเภอ เชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร นอกจากนี้ภูทอก
จุดชมวิว ชมความงามของแม�น้ําโขง เมืองสานะคาม และแก�งคุดคูไดอย�างชัดเจน ส�วนทะเล หมอกนั้น
จะเจอมากนอยหรืออาจจะไม�เจอเลย ข้ึนอยู�กับสภาพอากาศในแต�ละวัน ในการไปชมทะเลหมอกภู
ทอก ไม�สามารถป$@นจักรยานและนํารถยนต�ส�วนตัวข้ึนไปได เนื่องจากเป+นเขาท่ีค�อนขางสูงและชัน มี
เสนทางท่ีแคบและคดเค้ียว ผูขับตองอาศัยความชํานาญเสนทาง แต�มอเตอร�ไซค�สามารถข้ึนไปไดแต�
ตองขับชํานาญพอสมควร นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารท่ีคอยใหบริการแก�นักท�องเท่ียวในการข้ึนไปชมภู
ทอก มีพ้ืนท่ีสําหรับจอกรถยนต�อยู�ดานล�างภู ถือเป+นอีกหนึ่งแหล�งท�องเท่ียว ท่ีนักท�องเท่ียวไดใหความ
สนใจ 
  3.3 วัดพระบาทภูควายเงิน 
   “พระพุทธบาทภูควายเงิน” โบราณสถานเก�าแก�ทางพระพุทธศาสนาอีกแห�งหนึ่ง 
ในอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย ถือเป+นศาสนสถานศักด์ิสิทธิ์สําคัญท่ีอยู�คู�บานคู�เมืองเชียงคานมานาน
ต้ังแต�อดีต มีความเชื่อกันว�าใครก็ตามท่ีจะมาถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได ตองเป+นผูท่ีมีบุญ
วาสนาจริง ๆ เท�านั้น ส�วนคนท่ีมีบุญหรือมีวาสนาไม�ถึงก็จะมีเหตุและอุปสรรค�ต�าง ๆ ทําใหมาไม�ไดท้ัง
ท่ีตั้งใจไวอย�างเต็มท่ีแลวก็ตาม แต�ในป$จจุบันการเดินทางมาวัดแห�งน้ีสามารถทําไดอย�างสะดวกโดยใช
เสนทางสายเชียงคาน - ปากชมท่ีมีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรเม่ือถึงหมู�บานผาแบ�นแลว ใหไป
ตามทางแยกเขาบานอุมุงอีกประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงทางข้ึนเขาซ่ึงเป+นทางลูกรังประมาณ 1 
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กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแห�งนี้ จากหลักฐานท่ีบันทึกประวัติความเป+นมาของวัด 
ไดระบุไวว�าวัดพระพุทธบาทภูควายเงินสรางข้ึนเม่ือปC พ.ศ.2300 เป+นวัดท่ีต้ังอยู�บนเขาสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 400 เมตร 
 สําหรับสิ่งท่ีน�าสนใจ ในบริเวณวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแห�งนี้ ก็คือรอยพระพุทธบาทท่ี
ประดิษฐานอยู�บนหินลับพรา (หินลับมีด) ซ่ึงมีลักษณะเป+นรอยแตก แต�ไม�มีอักษรจารึกขนาดกวาง
ประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ1 วา รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง และไดรับการข้ึน
ทะเบียนเป+นโบราณสถานแลว เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2478 นอกจากนี้ยังมีพระเจาใหญ�พุทธฉัพ
รรณรังสีพระพุทธ รูปปูนป$vนสีขาวองค�ใหญ�และตามพระวรกายยังประดับดวยกระจกเงาชิ้นเล็ก ๆ ให
ไดสักการะและสิ่งท่ีโดดเด�น สะดุดตาต�อผูมาเยือนอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ปูนป$vนรูปควายเงินท่ีต้ังอยู�บริเวณ
ลานจอดรถทางเขาวัดนั่นเอง 
  3.4 พระใหญ�ภูคกง้ิว 
   พระใหญ�ภูคกง้ิว ต้ังอยู�ในบริเวณท่ีเป+นผืนดินแห�งแรกของอีสานท่ีแม�น้ําโขงไหล
ผ�าน โดยมี “แม�น้ําเหือง” แม�น้ําอีกสายท่ีเป+นพรมแดนธรรมชาติก้ันระหว�าง สปป.ลาว กับไทย ซ่ึงตรง
บริเวณท่ีแม�น้ําเหืองไหลมาบรรจบกับแม�น้ําโขงนั้นจะเห็นเป+นแม�น้ําสอง สี เพราะแม�น้ําท้ังสองสายนี้มี
สีเขม-อ�อนต�างกันอย�างชัดเจน เราสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม�น้ําโขงในมุมสูง อีกท้ังยังเป+นจุด
ท่ีมีความสวยงามโดยเฉพาะยามพระอาทิตย�กําลังจะตกลับเหลี่ยมเขาไป 
   พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ� หรือท่ีชาวบานเรียกกันติดปาก
ว�า “พระใหญ�ภูคกง้ิว” แห�งวัดปากน้ําเหือง เป+นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สีเหลืองทองอร�าม 
หล�อดวยไฟเบอร�ผสมกับเรซ่ิน องค�พระมีความสูง 19 เมตร และมีฐานกวาง 7.2 เมตร จัดสรางโดย
กองทัพภาคท่ี 2 และประชาชน ถวายเป+นพระราชกุศลแด�พระบาทสมเด็จพระเจาอยู�หัว และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยู�หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 
และในมหามงคลแห�งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปC เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ�หลวง 
   การสักการะพระใหญ�ภูคกง้ิวนั้น ชาวบานนิยมธูปเทียน และบายศรีดอกไมมา
ถวายดวย สังเกตไดจากบริเวณฐานขององค�พระพุทธรูปจะมีบายศรีดอกไมวางอยู�เต็มไปหมด ซ่ึง
ดอกไม ธูปเทียน จะมีวางขายอยู�ท่ีบริเวณทางเขา สามารถเลือกซ้ือ เลือกหาไดตามความพอใจ ซ่ึงถูก
จัดดอกไมไวเป+นชุด ๆ ราคาชุดละ 10 บาท ชาวบานในพ้ืนท่ีมีความเชื่อว�า การไดมาสักการะพระใหญ�
ภูคกง้ิวถือเป+นสิริมงคลแก�ตนเองและครอบครัว 
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ภาพท่ี 52 พระใหญ�ภูคกง้ิว บานท�าดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน  
 
 ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 องค�ประกอบของการท�องเท่ียว นอกจากจะมีสิ่งดึงดูดใจดานการท�องเท่ียวของเมือง ซ่ึง 
ไดแก� แหล�งท�องเท่ียงทางประวัติศาสตร� แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และ
แหล�งท�องเท่ียวบริเวณใกลเคียง สิ่งสําคัญจะท่ีดึงดูดความสนใจจากนักท�องเท่ียวใหเขามายังสถานท่ี
นั้น ๆ จะตองประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก�นักท�องเท่ียว ซ่ึงแมว�าจะไม�ไดเป+นจุดหมาย
ปลายทางของนักท�องเท่ียว แต�เป+นบริการท่ีรองรับความสะดวกสบายและความบันเทิงแก�
นักท�องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเป+นตัวดึงดูดใจไดเช�นกัน การบริการการท�องเท่ียวท่ีสําคัญไดแก� ท่ี
พัก อาหาร แหล�งจําหน�ายสินคา แหล�งบันเทิง แหล�งกิจกรรมและบริการอ่ืน ๆ ท้ังนี้ รวมถึงโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป+นอ่ืน ๆ ดวย 
 1. ท่ีพัก 
  ท่ีพักในเมืองเชียงคานส�วนใหญ�จะเป+นท่ีพักขนาดเล็ก มีจํานวนหองพักเด่ียวนอยกว�า 
30 หอง โดยสามารถจําแนกท่ีพักไดเป+น 3 ประเภทไดแก� โรงแรม เกสต�เฮาส� และโฮมสเตย� โดยมี
ความแตกต�างคือ “โรงแรม” จะเป+นสถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนดวยวัตถุประสงค�ในทางธุรกิจเพ่ือใหบริการ
ท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลท่ีตองการหาท่ีอยู�หรือท่ีพักโดยมีการคิดค�าตอบแทนและมี
บริการขายอาหาร เครื่องด่ืม และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพักอาศัยและเดินทาง “เกสต�เฮาส�” 
คือ บานพักรวม ท่ีผูพักอาศัยจะมีหองนอนส�วนตัว แต�จะใชสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช�น 
หองนั่งเล�น, หองครัว, หองน้ํา และหองอาบน้ํารวมกับผูเช�าคนอ่ืน ๆ “โฮมสเตย�” คือ บานของ
ชาวบานท่ีอยู�ในชุมชน เปHดใหนักท�องเท่ียวสามารถเขาพักร�วมกับเจาของบานได ซ่ึงสมาชิกในบานมี
ความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับนักท�องเท่ียว พรอมท้ังถ�ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
แก�นักท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 1 จําแนกประเภทท่ีพัก ย�านถนนคนเดินริมโขงเมืองเชียงคาน 
 

ประเภทท่ีพัก จํานวน (แห�ง) ร+อยละ 

โรงแรม 13 6.8 

เกสต�เฮาส� 14 7.3 

โฮมสเตย� 164 85.9 

รวม 191 100 

 
 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว�า ท่ีพักประเภทโฮมสเตย�มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป+นรอยละ 
85.9 ของจํานวนท่ีพักท้ังหมด ซ่ึงส�วนใหญ�เป+นของผูประกอบการท่ีเป+นชาวบานในชุมชน ท่ีเป+น
เจาของท่ีพักบริเวณริมโขง เม่ือเชียงคานถูกพัฒนาใหเป+นสถานท่ีท�องเท่ียว บานรางท่ีเคยถูกปล�อยท้ิง
ไวหรือในส�วนท่ีไม�ไดใชงาน ชาวบานจึงเริ่มมาปรับปรุง และเปHดใหบริการเป+นท่ีพักแก�นักท�องเท่ียว 
โดยคิดค�าบริการท่ีพักในราคาถูก เนื่องจากไม�ตองเสียค�าเช�าท่ีในการทํากิจการ ท่ีพักท่ีมีจํานวนมาก
รองลงมา ไดแก� เกสต�เฮาส� คิดเป+นรอยละ 7.3 ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป+นท่ีพักท่ีสรางข้ึนใหม� เป+นอาคารไม
สูง 2 ชั้น มีการออกแบบตกแต�งท่ีสวยงามและทันสมัยมากข้ึน แต�ยังรักษาเอกลักษณ�ความเป+นบานไม
โบราณตามแบบฉบับเมืองเชียงคานอยู� โดยภายในจะมีการจัดแบ�งหองพักอย�างเป+นสัดส�วน มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกไวคอยใหบริการ และสุดทายเป+นท่ีพักท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด ไดแก� โรงแรม คิดเป+น
รอยละ 6.8 มีท้ังโรงแรมเก�าแก�ท่ีเปHดใหบริการมากว�า50ปC เป+นโรงแรมขนาดเล็กเปHดบริการแก�
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติท่ีเดินทางมาในพ้ืนท่ี และยังมีโรงแรมขนาดเล็กท่ีสรางใหม� 
เพ่ือรองรับความตองการของนักท�องเท่ียวในดานความสะดวกสบาย และความสวยงาม ภายใตกรอบ
ของการปลูกสรางท่ีพักอาศัยใหอยู�ในอัตลักษณ�ของเมืองเชียงคาน 
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(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 53 จําแนกลักษณะของท่ีพัก ย�านถนนคนเดินริมโขงเชียงคาน 
 (ก) โรงแรม 
 (ข) เกสต�เฮาส� 
 (ค) โฮมสเตย�  
 
 2. ร+านค+า 
  สิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวท่ีสําคัญอีกหนึ่งอย�างในเชียงคานคือ รานคา ซ่ึง
จะจําแนกออกเป+น 6 ประเภท ไดแก� 1) รานอาหารขนาดใหญ� มีท่ีนั่งเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวได
จํานวนมาก 2) รานอาหารขนาดเล็ก เป+นรานอาหารตามสั่งและอาหารพ้ืนเมือง มีท่ีนั่งรองรับ
นักท�องเท่ียว ไม�เกิน 15 คน 3) รานเครื่องด่ืมและอาหารว�าง ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป+นรานประเภทสภา
กาแฟ ขายชา กาแฟ ขนมป$ง มีท้ังแบบเป+นรานคาโดยเฉพาะและเป+นรานคาท่ีมีท้ังโฮมสเตย�ในตัว 4) 
รานคาแผงลอย ส�วนใหญ�จะเปHดช�วงเวลาเย็นบริเวณสองฝ$@งถนนคนเดินริมโขง ส�วนใหญ�เป+นสินคา
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 5) รานขายของชํา 6) รานจําหน�ายสินคาของท่ีระลึก เช�นผาห�มนวม ผา
ฝBาย เสื้อยืด พวงกุญแจ โปสการ�ด เป+นตน 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพท่ี 54 จําแนกลักษณะของรานคา ย�านถนนคนเดินริมโขงเชียงคาน 
   (ก) รานอาหารขนาดใหญ�  
  (ข) รานอาหารขนาดเล็ก 
  (ค) รานเครื่องด่ืมและอาหารว�าง 
  (ง) รานคาแผงลอย 
  (จ) รานขายของชํา 
  (ฉ) รานจําหน�ายสินคาของท่ีระลึก 
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 3. บริการอ่ืน ๆ  
  3.1 ศูนย�บริการข+อมูล 
   แต�เดิมนั้น การใหบริการขอมูลแก�นักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเชียงคาน จะเป+นหนาท่ี
ของเจาของเกสต�เฮาส�หรือท่ีพักท่ีนักท�องเท่ียวอาศัยอยู� บางก็จากการสอบถามของนักท�องเท่ียว ตาม
บานเรือนรานคาต�าง ๆ ทําใหการบริการดานขอมูลไม�ท่ัวถึงและเกิดความคลาดเคลื่อนได ส�งผลใหเกิด
ความเขาใจผิดในเรื่องขอมูลวัฒนธรรมต�าง ๆ และการปฏิบัติตนของนักท�องเท่ียวท่ีไม�เหมาะสม จึงมี
การจัดต้ังศูนย�บริการขอมูลเมืองเชียงคาน เป+นศูนย�ขอมูลเพ่ือใหบริการนักท�องเท่ียว ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากเทศบาลตําบลเชียงคานและการเคหะแห�งชาติ ดําเนินการโดยกลุ�มคนรักษ�เชียงคาน 
โดยศูนย�บริการขอมูลเมืองเชียงคาน ต้ังอยู�ลานวัฒนธรรมริมโขง บริเวณหนาวัดท�าคก ซ่ึงเปHด
ใหบริการทุกวัน ไม�เวนวันหยุดราชการ ต้ังแต�เวลา 7.00-19.00น. โดยจะใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูลการท�องเท่ียวเมืองเชียงคานในดานต�าง ๆ เช�นท่ีพัก แหล�งท�องเท่ียวในเชียงคานและพ้ืนท่ี
ใกลเคียง การประชาสัมพันธ�งานเทศกาล ประเพณีประจําปCและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเชียงคาน 
รวมถึงขอปฏิบัติและสิ่งท่ีควรละเวนในเมืองเชียงคาน ทําใหการบริการดานขอมูลต�าง ๆ เป+นไปโดย
สมบูรณ�และถูกตองมากข้ึน  
  

 
 
ภาพท่ี 55 ศูนย�บริการขอมูลเมืองเชียงคาน 
 
  3.2 ท่ีจอดรถ 
   เนื่องจากเชียงคานมีขอจํากัดของพ้ืนท่ีในการสรางท่ีจอดรถเพ่ือรองรับ
นักท�องเท่ียว ดังนั้นจึงมีการขอใชพ้ืนท่ีของวัด โรงเรียน พ้ืนท่ีริมถนนบางส�วน รวมถึงพ้ืนท่ีของเอกชน
ตามซอยต�าง ๆ โดยพ้ืนท่ีของวัดและโรงเรียนจะไม�คิดค�าจอดรถ ส�วนพ้ืนท่ีเอกชน คิดค�าจอดรถยนต�
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ในราคาคันละ 50 บาท โดยรวมแลวจะจอดรถไดโดยประมาณ 100 – 150 คัน ซ่ึงถือว�ายังไม�เพียงพอ
ในการรองรับนักท�องเท่ียวในช�วงวันหยุดสุดสัปดาห� หรือช�วงเทศกาลต�าง ๆ เนื่องจากท่ีจอดรถของ
เมืองเชียงคาน ยังไม�มีการจัดระเบียบท่ีดี ยังไม�มีการกําหนดพ้ืนท่ีจอดรถอย�างเป+นทางการ ทําให
นักท�องเท่ียวบางส�วนไม�ทราบจุดจอดรถและเป+นห�วงถึงความปลอดภัยของสถานท่ีท่ีใชจอดรถ ดังนั้น
จึงควรท่ีจะมีการจัดการในเรื่องท่ีจอดรถ รวมถึงประชาสัมพันธ�จุดใหบริการจอดรถแก�นักท�องเท่ียวได
ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 
สัญลักษณ�:      พ้ืนท่ีจอดรถเอกชน  มาตราส�วน 1: 6,000 
   พ้ืนท่ีจอดรถสาธารณะ 
   ริมถนนศรีเชียงคาน  

 
ภาพท่ี 56 แสดงตําแหน�งท่ีจอดรถ 
 (การสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, กรกฏาคม 2556) 
 
  3.3 การนําเท่ียว 
   การนําเท่ียวในเมืองเชียงคานนั้น ยังไม�มีการทําเป+นธุรกิจอย�างจริงจัง จะมีเพียง
การพานักท�องเท่ียวไปเท่ียวยังสถานท่ีต�าง ๆ หรือสถานท่ีท�องเท่ียวใกลเคียง ซ่ึงจะอยู�ในความ
รับผิดชอบของเขาของท่ีพัก ซ่ึงเป+นโรงแรม เกสเฮาส�และโฮมสเตย�นั้น ๆ ส�วนใหญ�เกิดจากการ
รวมกลุ�มของนักท�องเท่ียวท่ีไม�มีพาหนะในการเดินทางไปเท่ียวยังท่ีต�าง ๆ เจาของท่ีพักจึงอาสาพากลุ�ม
นักท�องเท่ียวไปทัวร� โดยการเช�าเหมารถยนต� หรือเรือในการท�องเท่ียวทางน้ํา ซ่ึงถือเป+นการกระจาย
รายไดใหแก�ชาวบานท่ีทําอาชีพขับสามลอ ขับเรือรับจาง ไดมีรายไดเพ่ิมข้ึนอีกทาง 
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 4. บริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
  4.1 หองน้ํา สุขา ส�วนใหญ�จะมีไวบริการนักท�องเท่ียว เฉพาะนักท�องเท่ียวท่ีมาพัก
ตามท่ีพักต�าง ๆ นอกจากนี้จะเป+นหองสุขาท่ีใหบริการแก�นักท�องเท่ียวโดยท่ีไม�เสียค�าใชจ�ายจะอยู�ใน
บริเวณวัด 
  4.2 ตูกดเงินอัตโนมัติ (ATM) มีจํานวน 3 ตู และธนาคาร 1 แห�ง คือธนาคารกรุงไทย 
ต้ังอยู�ถนนชายโขง หรือ ถนนคนเดินเชียงคาน เปHดทําการเพ่ือรองรับและอํานวยความสะดวกกับ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ ทําใหมีความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
การฝากเงิน การถอนเงิน สําหรับนักท�องเท่ียวและผูประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงคาน และท่ีสําคัญ
มีการตกแต�งท่ีทําการใหเขากับบรรยากาศบานไมเก�าเมืองโบราณ 
 

     
 
ภาพท่ี 57 บริการสาธารณะ ตู ATM และธนาคาร 
 
  4.3 บริการอินเตอร�เน็ต ในเมืองเชียงคานจะมีบริการอิเตอร�เน็ต wifi บริเวณท่ีพัก 
รานอาหารและเครื่องด่ืมบางแห�ง เพ่ือใหบริการแก�ลูกคาท่ีมาใชบริการรานคาหรือท่ีพักนั้น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีรานสําหรับบริการอินเตอร�เน็ตโดยเฉพาะเพ่ือใหบริการ จํานวน 2 ราน 
  4.4 พ้ืนท่ีนันทนาการ พักผ�อนหย�อนใจ ทางเทศบาลตําบลเชียงคานไดจัดทํา
สวนสาธารณะริมโขง ใหเป+นลานวัฒนธรรม เพ่ือใหคนในชุมชนรวมถึงนักท�องเท่ียวไดมีพ้ืนท่ีทํา
กิจกรรม และพักผ�อนริมฝ$@งโขง ซ่ึงในพ้ืนท่ีประกอบไปดวย สนามเด็กเล�น ส�วนพักผ�อน จุดจอด
จักรยาน พ้ืนท่ีชมวิวริมฝ$@งโขงและศูนย�ขอมูลการท�องเท่ียวเมืองเชียงคานไวคอยบริการ 
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ภาพท่ี 58 ลานวัฒนธรรมเชียงคาน จังหวัดเลย 
 

 
 
ภาพท่ี 59 จุดชมวิวริมโขงเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย 
 
การตลาดการท�องเท่ียว 
 ตลาดการท�องเท่ียว เป+นการแสดงออกท่ีจะใหนักท�องเท่ียวเดินทางเขามายังสถานท่ี
ท�องเท่ียวนั้น ๆ เพ่ือเขาร�วมในกิจกรรมการพักผ�อนหย�อนใจ และเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงตลาดการ
ท�องเท่ียวจะเนนท่ีนักท�องเท่ียวและกระบวนการจัดการ รวมถึงการส�งเสริมและพัฒนาการขายและ
การใหบริการแก�นักท�องเท่ียวดวย โดยการตลาดเมืองเชียงคานจะแสดงดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 1. นักท�องเท่ียว 
  นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ท่ีเขามาท�องเท่ียวท่ีเมืองเชียงคานนั้น ส�วนใหญ�จะมีจุดประสงค�
เพ่ือมาพักผ�อนหย�อนใจ มีท้ังนักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างชาติ เป+นกลุ�มคนท่ีมีความตองการมา
พักผ�อนยังสถานท่ีท่ีเงียบสงบ และวิถีชีวิตท่ีเรียบง�าย บานเรือนในรูปแบบโบราณ หรือแม�แต�
บรรยากาศท่ีเป+นอดีต เนื่องจากในสภาพสังคมในป$จจุบันท่ีเต็มไปดวยความเร�งรีบและความวุ�นวาย จึง
เป+นผลใหเกิดกระแสการท�องเท่ียวในอําเภอเชียงคานต้ังแต�ปC พ.ศ. 2551 ถึงป$จจุบันเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 แสดงสถิตินักท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน 
 

 
 
ท่ีมา: เทศบาลตําบลเชียงคาน, กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงคาน 3 ปD 
(พ.ศ. 2557-2559) (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556). 
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 2. ราคาสินค+าและบริการในเรื่องการท�องเท่ียว 
  ราคาสินคาในประเภทท่ีพัก นักท�องเท่ียวสามารถเลือกจ�ายตามความตองการท่ีเห็นว�า
เหมาะสมกับประเภทท่ีพัก เนื่องจากในเชียงคานมีท่ีพักท่ีแยกประเภทชัดเจน ต้ังแต�ประเภทโรงแรมท่ี
มีคาราต้ังแต� 700-1000ข้ึนไป มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เช�น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน� 
อินเตอร�เน็ต รวมถึงแพคเกจทัวร�ต�าง ๆ ท้ังหมดนี้จะเพ่ิมข้ึนตามราคาค�าบริการ สําหรับท่ีพักประเภท
เกสต�เฮาส� จะมีราคาท่ีถูกลงมาอยู�ในระดับ 300-700 บาท และท่ีพักประเภทสุดทายสําหรับ
นักท�องเท่ียวท่ีตองการสัมผัสวิถีชีวิตชาวเชียงคาน สามารถเลือกพักแบบโฮมสเตย� โดยพักกับชาวบาน
ในชุมชน ซ่ึงจะมีราคาถูกอยู�ในระดับ 200-300 บาท โดยราคาท่ีพักในแต�ละประเภทจะมีการปรับข้ึน
ลงตามช�วงเทศกาล แต�จะอยู�ภายใตการควบคุมขององค�กรในทองถ่ิน ซ่ึงดูแลในเรื่องราคาสินคาและ
ผูประกอบการรานคาในเชียงคาน ทําใหการประกอบการต�าง ๆ ในเมืองเชียงคานเป+นไปดวยความ
สงบเรียบรอย 
  ส�วนราคาสินคาประเภทอาหาร เครื่องด่ืมท่ีมีอยู�หลากหลายชนิดนั้น ข้ึนอยู�กับชนิด
ของอาหารและขนาดของรานคานั้น ๆ ในรานท่ีเป+นรานอาหารขนาดใหญ� จะมีราคาอาหารท่ีแพงกว�า
รานเล็ก ๆ เนื่องจาก มีพนักงานคอยใหบริการ รวมถึงบรรยากาศรานและความสะดวกสบายต�าง ๆ 
ภายในรานท่ีครบครัน ราคาอาหารจึงมีราคาสูงไปดวย ส�วนรานอาหารขนาดเล็กส�วนใหญ�จะเป+น
รานอาหารพ้ืนถ่ิน ไดแก� สมตํา ขาวปุBนน้ําแจ�ว ขาวเปCยก เป+นตน ราคาอาหารประมาณ 30-50 บาท 
ซ่ึงถือว�าเป+นราคาท่ีไม�สูงมากนัก ส�วนรานขายเครื่องด่ืมส�วนใหญ�จะมีราคาประมาณแกวละ 30-60 
บาท 
 3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ� 
  เชียงคาน เมืองท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมไดเติบโตและเป+นท่ีรูจักโดยการมาเยือนของ
นักท�องเท่ียวบางกลุ�ม และไดมีการบอกต�อกันปากต�อปาก ในภายหลังเริ่มมีการเขียนรีวิวในเวปไซต�
ต�าง ๆ ทําใหเชียงคานเริ่มเป+นท่ีสนใจกันของนักท�องเท่ียวท้ังไทยและต�างชาติ ในป$จจุบันการท�องเท่ียว
เมืองเชียงคานไดรับการสนับสนุนจากการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย(ททท.) มีการจัดงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธ�เชียงคาน เมืองแห�งการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมอย�างเป+นทางการ 
  การโฆษณาและประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวของเมืองเชียงคาน ไดรับความร�วมมือ
จากกลุ�มคนในทองถ่ิน ผูประกอบการ ชาวบาน รวมถึงหน�วยงานทางราชการ ไดแก� เทศบาลตําบล
เชียงคาน องค�การบริการส�วนจังหวัดเลย ททท.จังหวัดเลย ไดก�อต้ังกลุ�ม และเวปไซต�เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ� เผยแพร�ขอมูลข�าวสารการท�องเท่ียวของอําเภอเชียงคาน และพ้ืนท่ีใกลเคียง การ
ประชาสัมพันธ�ข�าวสาร และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน รวมถึงขอมูลท่ีเป+นประโยชน�แก�
นักท�องเท่ียว อาทิเช�น ท่ีพัก การเดินทาง อาหาร ของท่ีระลึก และบริการอ่ืน ๆ  
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 นอกจากการประชาสัมพันธ�ตามสื่อต�าง ๆ ในรูปแบบการโฆษณา การจัดงานทาง
วัฒนธรรม หรือประเพณีประจําทองถ่ินเชียงคาน ยังเป+นอีกหนึ่งวิธีท่ีถือเป+นการส�งเสริมการท�องเท่ียว
ไดเป+นอย�างดี เนื่องจากเป+นการแสดงออกในดานวิถีชีวิตความเป+นเอกลักษณ�ของเมืองเชียงคาน 
และยังเป+นการอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นไวอีกดวย ซึ่งเป+นอีกหนึ่งทางที่ไดรับการตอบ
รับที ่ด ีจากคนในชุมชนและนักท�องเที ่ยวไดเป +นอย�างด ี ทําใหเม ืองเช ียงคานเป+นที ่รู จ ักของ
นักท�องเท่ียวมากข้ึน 
 
สรุปสถานการณ�การท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน 
 เมืองเชียงคานภายหลังจากท่ีไดรับการสนับสนุนจากการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
(ททท.) หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหเมืองเชียงคานท่ีเคยเป+นชุมชนท่ีเรียบง�าย เงียบสงบ ได
กลับมาคึกคักข้ึนอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของเมืองท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท�องเท่ียวไดส�งผลกระทบ
ต�อรูปแบบของชุมชน จากเดิมท่ีเป+นชุมชนการเกษตร มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง�ายตามแบบแผนชนบท เม่ือ
กลายเป+นเมืองท�องเท่ียว บทบาทของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการลดบทบาททาง
เกษตรกรรม เริ่มมีการทําการคามากข้ึน นอกจากนี้ในทางกายภาพของเมืองพบว�า การใชประโยชน�
ท่ีดินไดถูกเปลี่ยนใหเป+นพ้ืนท่ีในเชิงพาณิชย�มากข้ึน มีการทําธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการท�องเท่ียวโดยคน
ในพ้ืนท่ี นายทุนจากภายนอกเขามาหาผลประโยชน� ทําใหเกิดความหนาแน�นของอาคารเกิดข้ึนใน
บริเวณชุมชนอาคารไมเก�า หรือท่ีเรียกว�าบริเวณถนนคนเดินริมโขง มีนักท�องเท่ียวจํานวนมากเดิน
ทางเขามาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในช�วงเทศกาล ส�งผลใหเกิดความหนาแน�นและแออัดในพ้ืนท่ี ใน
ขณะเดียวกันก็กลายเป+นความคึกคักของเศรษฐกิจของเมืองเชียงคาน ส�งผลดีต�อคนในชุมชน
เช�นเดียวกัน 
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บทท่ี 6 

 

ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน 

 

 การพัฒนาพ้ืนท่ีเชียงคานให�กลายเป�นเมืองท�องเท่ียว จากชุมชนเล็ก ๆ ท่ีชาวบ�านใช�ชีวิต

อย�างเรียบง�ายดํารงชีวิตด�วยเกษตรกรรมต้ังแต�อดีต จนถึงเม่ือป+พ.ศ.2552 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให�

พ้ืนท่ีอําเภอเชียงคานกลายเป�นเมืองท�องเท่ียว เริ่มมีนักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาในชุมชนมากข้ึน ส�งผล

กระทบต�อชุมชนท้ังทางกายภาพของเมือง การดํารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมของ

ท�องถ่ิน รวมถึงเศรษฐกิจของชุมชน ท้ังทางบวกและทางลบ ในบทนี้จะกล�าวถึงผลกระทบด�านต�าง ๆ 

รวมถึงป7จจัยท่ีส�งผลต�อรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีทําให�เมืองเชียงคานเป�นเมืองท�องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ:

เฉพาะตัว แตกต�างจากเมืองท�องเท่ียวอ่ืน ๆ อย�างไร รวมถึงป7ญหาและอุปสรรคของการจัดการการ

ท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในเมืองท�องเท่ียวเชียงคาน 

 

ผลกระทบทางกายภาพ 

 1. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมือง 

  1.1 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 

   ในการตั้งถิ่นฐานของชาวเชียงคานในอดีตนั้นได�เลือกทําเลที่เอื้อต�อการยังชีพ 

ซึ่งยึดถือเอาองค:ประกอบในการเลือกทําเลที่ตั้งใกล�แหล�งน้ํา บริเวณที่ราบสูงหรือน้ําท�วมไม�ถึง 

บริเวณป?าดงเป�นทําเลท่ีใช�ในการทําการเกษตรได�ดีรวมถึงการหาของป?าได�สะดวก บริเวณท่ีราบลุ�ม

ท่ีเหมาะในการทํานาข�าวหรือเลี้ยงสัตว: เป�นต�น ซึ่งองค:ประกอบเหล�านี้ทําให�เมืองเชียงคานได�ย�าย

จากเมืองปากเหืองมาสู�บริเวณเมืองเชียงคานในป7จจุบัน เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้ง

ถิ่นฐาน อีกประการหนึ่งคือ ในอดีตการคมนาคมทางน้ําเป�นเส�นทางหลักที่จะเดินทางเชื่อมต�อ

ระหว�างเชียงคาน หนองคาย นครพนม และประเทศลาว ทําให�การกระจายตัวของชุมชนอยู�ตาม

บริเวณเลียบชายโขง ลักษณะชุมชนส�วนใหญ�เป�นชุมชนการเกษตร ทําไร�ทําสวนเป�นหลัก ต�อมา

เม่ือมีถนนตัดผ�านตัวเมืองเชียงคาน การคมนาคมทางน้ําจึงลดบทบาทลงทําให�การกระจายตัวของ

ชุมชนขยายลงมาทางทิศใต�บริเวณถนนใหญ� ชุมชนเริ่มขยายตัวและมีการประกอบอาชีพในด�าน

พาณิชยกรรมมากข้ึน  เริ่มมีร�านค�าขายปลีก ขายส�ง ตลาดชุมชน และโรงภาพยนตร:เพ่ือบริการคน

ในพ้ืนท่ีรวมถึงประเทศเพื่อนบ�าน ทําให�ความคึกคักของเมืองกระจุกตัวอยู�บริเวณทิศใต� หรือเรียก



 

 

100 

ได�ว�าเป�นย�านพาณิชยกรรมของเมือง ทําให�ชุมชนบริเวณชายโขงซบเซา ชาวบ�านเริ่มอพยพย�ายลง

มาประกอบอาชีพในย�านพาณิชยกรรม จนทําให�บ�านเรือนย�านถนนชายโขงซึ่งส�วนใหญ�เป�นอาคาร

ไม�เก�าถูกปล�องให�รกร�างขาดคนดูแล 

 

 
 
ภาพท่ี 60 แสดงลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเชียงคาน พ.ศ. 2549 
 
   ต�อมาในป+ 2552 เริ่มมีการท�องเที่ยวเข�ามาในพื้นที่ชุมชน ย�านอาคารไม�เก�าริม
โขงถือเป�นจุดท่ีนักท�องเท่ียวให�ความสนใจ ทําให�ชาวบ�านที่เคยอาศัยอยู�บริเวณถนนชายโขงกลับขึ้น
ไปซ�อมแซม บูรณะที่พักอาศัยของตนเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยว ทําให�ความ
คึกคักของย�านอาคารไม�เก�าริมโขงได�กลับมาอีกครั้ง 
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ภาพท่ี 61 แสดงลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ความหนาแน�นของชุมชนในยุคแรก  
 (ก�อนป+ พ.ศ. 2500) 
 

 
 
ภาพท่ี 62 แสดงลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ความหนาแน�นของชุมชนเชียงคานภายหลังจากท่ี

มีการตัดถนนเชื่อมระหว�างเมืองเลย เชียงคาน และหนองคาย (พ.ศ. 2500) 
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ภาพท่ี 63 แสดงลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ความหนาแน�นของชุมชนเชียงคานภายหลังจากท่ีมี

การท�องเท่ียวเข�ามาในชุมชน ชาวบ�านอพยพกลับสู�ย�านอาคารไม�เก�าริมโขง (พ.ศ. 2552) 
 
  1.2 รูปแบบของเมือง การใช-ประโยชน/ท่ีดินและลักษณะการวางอาคาร 
   เมืองเชียงคานถือได�ว�าเป�นเมืองทางประวัติศาสตร: มีรูปแบบของเมืองเป�นชุมชน
ท่ีตั้งถ่ินฐานตามแนวริมฝ7Iงแม�น้ําโขง ส�วนใหญ�มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป�นกลุ�มอาคารพัก
อาศัยเกาะกลุ�มกันเป�นลักษณะแนวยาวริมฝ7Iงโขง โดยมีวัดเป�นจุดศูนย:กลางของชุมชน ซ่ึงหน�วยย�อย
ของชุมชนจะเรียกว�า “คุ�ม” แต�ละคุ�มจะมีวัดเป�นของตนเอง โดยพ้ืนท่ีท่ีถือเป�นสัญลักษณ:ของเมือง 
(land mark) ได�แก�บริเวณชุมชนอาคารไม�เก�าริมโขง ซ่ึงถือเป�นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร:ท่ีมีความเก�าแก�นับ
ร�อยป+ มีสถาป7ตยกรรมท่ีโดดเด�นและเป�นเอกลักษณ:ของเมืองเชียงคาน แม�ว�าภายหลังท่ีมีการ
ท�องเท่ียวเข�ามาในชุมชน ส�งผลให�มีคนจากภายนอกเดินทางเข�ามาประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีจํานวนมาก 
ลักษณะการใช�ประโยชน:ท่ีดินได�เปลี่ยนแปลงไป อาคารบ�านเรือนพักอาศัยได�ถูกทําให�เป�นท่ีพักสําหรับ
นักท�องเท่ียว โรงแรม เกสเฮาส: โฮมสเตย: ร�านอาหารและร�านขายของท่ีระลึก มีลักษณะการใช�
ประโยชน:ท่ีดินหลากหลายมากข้ึน แต�ความสําคัญของวัดซ่ึงถือได�ว�าเป�นศูนย:รวมจิตใจของชุมชนยังคง
มีความสําคัญอยู�เช�นเดิม เห็นได�จากการให�ความสําคัญกับพระสงฆ:ซ่ึงเป�นผู�นําทางศาสนา และการให�
ความสําคัญกับกิจกรรมทางศาสนา และได�ดึงเอากิจกรรมทางศาสนาซ่ึงถือได�ว�าเป�นวิถีชีวิตของคน
เชียงคาน มาเป�นส�วนหนึ่งของการท�องเท่ียว จนทําให�เอกลักษณ:ของชุมชนได�กลายเป�นจุดขายของ
การท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน 
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   แม�ว�าจุดขายของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคานคือ บ�านไม�เก�าและวัฒนธรรมอัน
เก�าแก�ของชุมชน แต�สิ่งหนึ่งท่ีได�รับผลกระทบจากการท�องเท่ียวก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตแบบ
สังคมเกษตรกรรม ไปสู�ภาคอุตสาหกรรมและภาคการค�าการบริการ แน�นอนว�าเมืองต�องมีการพัฒนา 
การเติบโตของเมืองจะพัฒนาไปพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีท้ังในทางท่ีดีและไม�ดี เช�นเดียวกับวิถี
ชีวิตของชุมชนเชียงคานท่ีเติบโตมาด�วยสังคมการเกษตร และการพาณิชย:ระดับชุมชน เม่ือมีการ
ท�องเท่ียวเข�ามาส�งผลให�วิถีการผลิตในแบบเดิมใช�ไม�ได�กับสถานการณ:ป7จจุบัน ทําให�คนในชุมชนต�อง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให�เข�ากับการเป�นเมืองท�องเท่ียว มีการผลิตเพ่ือการค�าและเชิงอุตสาหกรรมมาก
ข้ึน ส�งผลให�อุตสาหกรรมในครัวเรือนลดบทบาทลง กลายเป�นการผลิตสินค�าเพ่ือการท�องเท่ียว 
 

 
 
ภาพท่ี 64 แสดงลักษณะการใช�ประโยชน:ท่ีดินในยุคก�อนท่ีจะมีการท�องเท่ียว (พ.ศ.2552) 
 
   จากภาพท่ี 64 แสดงลักษณะการใช�ประโยชน:ท่ีดินยุคก�อนท่ีจะมีการท�องเท่ียว 
จะเห็นได�ว�าการใช�ประโยชน:ท่ีดินได�ถูกแบ�งออกเป�นสัดส�วนค�อนข�างชัดเจน โดยมีส�วนอาคารท่ีพัก
อาศัย ประเภทอาคารไม�เก�าอยู�ทางทิศเหนือ กระจายตัวเป�นแนวยาวในเขตพ้ืนท่ีสีเหลือง ถัดลงมาเป�น
ส�วนของย�านพาณิชยกรรมหลักของพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบไปด�วยอาคารพักอาศัก ร�านค�าปลีก ร�านค�าส�ง 
ตลาดชุมชน โรงภาพยนต: และร�านอาหารในส�วนพ้ืนท่ีสีแดง ถัดไปด�านทิศตะวันออกจะเป�นส�วนของ
ศูนย:ราชการ และชุมชนชนบทกระจายตัวอยู�โดยรอบ จากภาพรวมของแผนท่ีจะเห็นได�ว�า ความ
เข�มข�นของกิจกรรมจะอยู�ในส�วนพ้ืนท่ีสีแดงซ่ึงเป�นย�านพาณิชยกรรมหลักของพ้ืนท่ี มีท้ังกิจกรรม
ชุมชน กิจกรรมทางการค�าขาย เป�นพ้ืนท่ีศูนย:กลางท่ีชาวบ�านจะต�องเข�ามาใช�บริการ ถือเป�นพ้ืนท่ีหลัก
ท่ีเป�นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนเชียงคาน 
 



 

 

104 

 
 
ภาพท่ี 65 แสดงลักษณะการใช�ประโยชน:ท่ีดินในป7จจุบัน (พ.ศ.2557) 
 
   จากภาพท่ี 65 แสดงลักษณะการใช�ประโยชน:ท่ีดินในป7จจุบัน จะเห็นได�ว�าการใช�
ประโยชน:ท่ีดินมีความหลากหลายและซับซ�อนมากข้ึน พ้ืนท่ีย�านอาคารไม�เก�าริมโขงท่ีเดิมเคยเป�นย�าน
ท่ีพักอาศัยของชาวบ�าน เม่ือมีการท�องเท่ียวเข�ามาทําให�การใช�ประโยชน:ท่ีดินในย�านนี้ส�วนใหญ�จะเป�น
ในรูปแบบของท่ีพักอาศับก่ึงพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีถูกปรับให�เป�นท่ีพักสําหรับนักท�องเท่ียว โรงแรม เกส
เฮาส: โฮมสเตย: ร�านอาหาร และร�านขายของท่ีระลึก ทําให�ย�านอาคารไม�เก�าแห�งนี้ถูกเปลี่ยนบทบาท
จากย�านท่ีพักอาศัยของคนในชุมชน กลายเป�นย�านเศรษฐกิจหลักของชุมชน เป�นพ้ืนท่ีขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเข�มข�น ส�งผลให�ย�านตลาดชุมชนท่ีเคยเป�นย�านเศรษฐกิจหลัก 
ถูกลดบทบาทให�กลายเป�นย�านการค�าของชุมชน เป�นเขตนอกพ้ืนท่ีการท�องเท่ียวท่ีมีผู�ใช�งานส�วนใหญ�
เป�นคนในพ้ืนท่ีเข�าไปทํากิจกรรมทางการค�าขาย แม�ว�าพ้ืนท่ีส�วนนี้จะถูกลดบทบาทลงแต�ความคึกคัก
ของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีก็ไม�ได�ลดลง มีการแปรผันตรงกับสถานการณ:ของพ้ืนท่ีการท�องเท่ียว 
กล�าวคือ เม่ือพ้ืนท่ีท�องเท่ียวมีความคึกคักของนักท�องเท่ียว มีการจับจ�ายมาก นั่นหมายถึง ตลาด
ชุมชนก็จะมีความคึกคักตามไปด�วย เนื่องจากพ�อค�าแม�ค�าส�วนใหญ�ท่ีขายของอยู�ในบริเวณถนนคนเดิน
ริมโขง ก็ต�องมาซ้ือวัตถุดิบจากตลาดชุมชนเพ่ือไปขายให�นักท�องเท่ียว ทําให�ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมี
ความสอดคล�องกัน 
   ในส�วนของพ้ืนท่ีส�วนราชการ มีเพียงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการพัฒนา 
เพ่ือการเข�าถึงท่ีง�ายข้ึนและเพ่ือให�เกิดศักยภาพในการเป�นเมืองท�องเท่ียว เช�นการปรับปรุงถนน ท�อ
ระบายน้ํา การเพ่ิมเลนจักรยาน เป�นต�น ในส�วนของพ้ืนท่ีทางการเกษตร ซ่ึงถือว�าเป�นพ้ืนท่ีห�างไกล
จากพ้ืนท่ีการท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน ทําให�มีผลกระทบไม�มากนัก จะมีบ�างท่ีเริ่มมีการสร�างท่ีพัก



 

 

105 

อาศัยสําหรับนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีห�างไกลจากตัวเมือง แต�ไม�ถือว�าเป�นป7ญหาในพ้ืนท่ี เนื่องจากถือเป�น
การกระจายรายได�ให�แก�คนในชุมชนอย�างท่ัวถึง และเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการท�องเท่ียวในชุมชนอีกด�วย 
 2. โอกาสการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาของพ้ืนท่ีการท�องเท่ียว 
  ภายหลังจากท่ีมีการท�องเท่ียวเข�ามาในพ้ืนท่ีเมืองเชียงคาน ทําให�เมืองเชียงคานมีการ
ขยายตัวอย�างรวดเร็ว ท่ีว�างในชุมชนได�ถูกปลูกสร�างเพ่ือประกอบธุรกิจการท�องเท่ียว ไม�ว�าจะเป�นท่ี
พักอาศัยสําหรับนักท�องเท่ียว ร�านอาหาร ร�านขายของ ทําให�พ้ืนท่ีย�านอาคารไม�เก�าในป7จจุบัน แออัด
ไปด�วยสิ่งปลูกสร�างท้ังเก�าและใหม� ทําให�เมืองเชียงคานขยายตัวออกไปอย�างรวดเร็ว ท้ังในทางพ้ืนท่ี
และจํานวนประชากร มีการขยายตัวของพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมซ่ึงเป�นส�วนสนับสนุนการท�องเท่ียว ได�แก� 
ร�านค�าส�ง ร�านค�าปลีก โรงแรม ป7Vมน้ํามัน ข้ึนตามแนวถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 201 เนื่องจาก
มีการปรับปรุงถนนจากเดิมมีช�องทางเดินรถเพียง 2 ช�องทาง ขยายให�เป�น 4 ช�องทางเดินรถ ทําให�มี
ความสะดวกในการเดินทางมายังเชียงคานมากข้ึน และมีการขยายตัวของเมืองไปตามแนวถนนทาง
หลวงแผ�นดินหมายเลข 211 ซ่ึงเป�นเส�นทางท่ีเชื่อมต�อกับอําเภอปากชมและสถานท่ีท�องเท่ียว
ใกล�เคียงท่ีได�รับความนิยมจากนักท�องเท่ียว ได�แก� แก�งคุดคู�และภูทอก 
 

 
 
ภาพท่ี 66 แสดงทิศทางการขยายตัวของเมืองเชียงคาน 
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 ในด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน ภายหลังจากท่ีมีการท�องเท่ียวเข�ามาใน
พ้ืนท่ี เห็นได�ชัดในทางกายภาพ จากการท่ีองค:กรภาครัฐและส�วนท�องถ่ินได�ให�ความสําคัญในเรื่อง
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานแก�ชุมชน ทําให�ชุมชนเกิดการพัฒนาเพ่ือรองรับ
นักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาในพ้ืนท่ี เช�นการสร�างห�องสุขาสาธารณะ การจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับ
นักท�องเท่ียว การจัดต้ังศูนย:บริการข�อมูลนักท�องเท่ียว นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ท่ีสําคัญ ได�แก� การก�อสร�างและซ�อมแซมถนนและท�อระบายน้ํา การจัดการระบบคมนาคมขนส�ง
สาธารณะ การดูแลระบบกําจัดขยะและความสะอาดของชุมชน การพัฒนาเส�นทางเดินเท�าและ
จักรยานตลอดแนวริมโขงการก�อสร�างและปรับปรุงภูมิทัศน:ตามแนวริมแม�น้ําโขง และพ้ืนท่ีนันทนาการ
ในความรับผิดชอบของเทศบาลเชียงคาน ทําให�เด็กและเยาวชนมีสถานท่ีพักผ�อน ทํากิจกรรม ในขณะ
ท่ีผู�ใหญ�มีท่ีในการทํามาหากิน การพัฒนาด�านต�าง ๆ เหล�านี้เป�นสิ่งท่ีบ�งบอกถึงความเจริญท่ีได�จากการ
พัฒนาชุมชนให�เป�นเมืองท�องเท่ียว ส�งผลให�คนในชุมชนมีชีวิตความเป�นอยู�ท่ีดีข้ึน มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 67 การพัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชนบริเวณริมโขงเพ่ือเป�นสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีนันทนาการแก%คน

ในชุมชนและนักท%องเท่ียว 
 

  
 
ภาพท่ี 68 การพัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชนบริเวณริมโขงเพ่ือเป�นสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีนันทนาการแก%คนใน

ชุมชนและนักท%องเท่ียว 
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ภาพท่ี 69 การพัฒนาทางเดินเท�าและทางจักรยานตลอดถนนริมโขง 
 
ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม 
 ผลกระทบทางบวก 
 1. ด-านสังคม  
  จะเห็นได�ว�าการท�องเท่ียวท่ีเข�ามาในพ้ืนท่ี ทําให�เกิดการพัฒนาในด�านต�าง ๆ ส�งผล
กระทบต�อชุมชนและผู� ท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน วิถีชีวิตของชาวเชียงคานในช�วงก�อนท่ีจะเป�นเมือง
ท�องเท่ียวนั้นได�ดํารงชีวิตอย�างเรียบง�าย มีการทําการเกษตรและการค�าบางส�วน อยู�กันเป�นชุมชน
ขนาดเล็ก เม่ือการท�องเท่ียวท่ีเข�ามาส�งผลให�การดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป รวมถึงโครงสร�าง
ทางสังคม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล�อมของชุมชน จากการศึกษาและสํารวจพ้ืนท่ี ทําให�ทราบถึงผลกระทบ
ทางบวกด�านสังคมมีดังนี้ 
  1.1 การมีส�วนร�วมของชุมชน 
   พบว�า เ ม่ือชุมชนถูกพัฒนาให�เป�นเมืองท�องเ ท่ียว ทําให�ชาวบ�านมีความ
กระตือรือร�น ในการประกอบอาชีพมากข้ึน คนในชุมชนรวมตัวช�วยเหลือกันเพ่ือความอยู�รอดของ
ครอบครัว การพ่ึงพาอาศัยนี้เกิดข้ึนในกลุ�มเครือญาติ เนื่องจากสมาชิกในชุมชนเชียงคานเม่ือนับญาติ
กันแล�ว ล�วนแต�มีเชื้อสายเป�นญาติพ่ีน�องกันท้ังสิ้น ทําให�เป�นหนึ่งในจุดแข็งของชุมชนท่ีจะรวมกลุ�มกัน 
ทําให�เกิดกลุ�มในผู�ท่ีประกอบอาชีพเดียวกัน โดยเริ่มต�นจากกลุ�มเครือญาติ มีการช�วยเหลือกันภายใน
กลุ�ม ต้ังแต�การช�วยดูแลลูกหลาน ดูแลความสงบเรียบร�อยในครอบครัว หรือแม�แต�การแบ�งป7นความรู�
ในเรื่องการประกอบอาชีพ การแบ�งป7นองค:ความรู�ในการประกอบอาชีพ เพ่ือให�ได�ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ:ท่ีดีท่ีสุด1 

                                                           

 1 สัมภาษณ: สุดารัตน: ด�วงดี, แม�ค�า, 18 กุมภาพันธ: 2558. 
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   นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ�มภายในชุมชน เ พ่ือระดมความคิดและรักษา
ผลประโยชน:ของชุมชน รวมถึงอนุรักษ:ความเป�นเอกลักษณ:ประจําชุมชนไม�ให�ถูกกลืนไปกับความ
ทันสมัยท่ีเข�ามากับการท�องเท่ียว โดยสมาชิกของกลุ�มเหล�าน้ี ล�วนประกอบไปด�วยคนในชุมชน มีการ
แต�งต้ังประธาน รองประธาน คณะกรรมการ ซ่ึงแต�ละกลุ�มมีหน�าท่ีแตกต�างกันออกไป ตามบทบาท
หน�าท่ีทางสังคม เช�น สภาวัฒนธรรม สภาเมืองเชียงคาน เวปไซต: Chiangkhan.com โดยกลุ�มคนรุ�น
ใหม� ชมรมคนรักษ:เชียงคาน เป�นต�น2 ซ่ึงองค:กรเหล�านี้มีหน�าท่ีในเรื่องการให�ความรู�กับชุมชน ในการ
รักษาวิถีความเป�นเชียงคานเอาไว� ซ่ึงเป�นกลุ�มท่ีก�อต้ังข้ึนเพ่ือการท�องเท่ียวโดยตรง มีบทบาทสําคัญใน
การจัดการเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการค�าขายหรือประกอบการธุรกิจการท�องเท่ียวในเชียงคาน ช�วยให�
สถานการณ:เป�นไปด�วยความเป�นระเบียบเรียบร�อย มีคุณภาพและเป�นเมืองท�องเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน 
  1.2 การเห็นคุณค�าของชุมชน 
   เม่ือเชียงคานถูกพัฒนาให�เป�นเมืองท�องเท่ียว ทําให�ชุมชนได�รับการพัฒนาในด�าน
ต�าง ๆ มีความเจริญมากข้ึน เกิดการจ�างงานและสร�างอาชีพใหม� ๆ ในชุมชน ส�งผลให�คนในชุมชนท่ี
เคยอพยพหรือย�ายออกไปทํางานในเมืองใหญ� ๆ ท่ีมีความเจริญมากกว�า เห็นคุณค�าและความสําคัญ
ของชุมชน และกลับมาประกอบอาชีพภายในชุมชน เนื่องจากการท�องเท่ียวท่ีเข�ามาได�เป`ดโอกาสให�
คนในชุมชนสร�างอาชีพได�หลากหลายแขนง เช�น คนท่ีมีบ�านพักอาศัยในพ้ืนท่ีท�องเท่ียว สามารถเป`ด
ให�บริการท่ีพักแก�นักท�องเท่ียว หรือการขายอาหาร ของท่ีระลึกต�าง ๆ อาชีพเหล�านี้ช�วยสร�างรายได�
ให�แก�คนในชุมชน มีกําลังทรัพย:ในการหาเลี้ยงครอบครัว ทําให�สมาชิกในครอบครัวได�อยู�กันอย�าง
พร�อมหน�า ทําให�ชาวบ�านไม�ต�องอพยพไปทํางานเมืองอ่ืน มีส�วนช�วยในการลดอัตราการย�ายถ่ินท่ีอยู�
ของชาวบ�าน ทําให�ชาวบ�านเห็นคุณค�าและความสําคัญของชุมชน เป�นจุดเริ่มต�นของการรักบ�านเกิด 
รักชุมชน และนําไปสู�ความเป�นชุมชนท่ีเข�มแข็ง พร�อมท่ีจะรับมือสถานการณ:การท�องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึน
ได�ในอนาคต3 
  1.3 เกิดความสัมพันธ/อันดีระหว�างชุมชนและนักท�องเท่ียว  
   จากท่ีกล�าวไว�แล�วข�างต�นนั้น ชุมชนเชียงคานเป�นชุมชนขนาดเล็กท่ีมีวิถีชีวิตท่ี
เป�นเอกลักษณ: ทําให�สิ่งเหล�านี้เป�นจุดขายและจุดสนใจจากนักท�องเท่ียว เม่ือถูกพัฒนาให�เป�นเมือง
ท�องเท่ียว จึงมีนักท�องเท่ียวจํานวนมากเข�ามาในพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาและเรียนรู�วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน
เชียงคานท่ีมีความเป�นเอกลักษณ:เฉพาะตัว ความมีน้ําใจ มิตรไมตรีท่ีแสดงออกมาด�วยความจริงใจ ทํา
ให�นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ท่ีมาเท่ียวเกิดความประทับใจกับชุมชน คนในชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล�อมใน
ชุมชน ในขณะเดียวกัน คนในชุมชนเองก็มีความรู�สึกท่ีดีต�อนักท�องเท่ียว แม�ว�าชุมชนเชียงคานในอดีต

                                                           

 2 สัมภาษณ: สุธาทิพย:  แซ�เลา, แม�ค�า, 18 กุมภาพันธ: 2558. 
 3 สัมภาษณ: ถาวร บันดาศักด์ิ, แม�ค�า, 20 กุมภาพันธ: 2558.   
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ก�อนท่ีจะถูกพัฒนาให�เป�นเมืองท�องเท่ียวนั้นเป�นเพียงชุมชนเล็ก ๆ ท่ีดํารงชีวิตด�วยการเกษตรเป�นหลัก 
ระบบสังคมของชุมชน เป�นแบบญาติพ่ีน�อง มีความเคารพยําเกรง รักใครกลมเกลียว ท่ีสําคัญคือการมี
จิตใจท่ีดี เอ้ือเฟcdอเผื่อแผ� ทําให�สิ่งเหล�านี้ถูกปลูกฝ7งและถ�ายทอดสู�คนรุ�นหลัง ทําให�ชุมชนเชียงคานเม่ือ
เป�นเมืองท�องเท่ียว ยังคงเอกลักษณ:สําคัญนี้อยู� แม�ว�านักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาในพ้ืนท่ีจะส�งผลให�ชุมชนมี
รายได�มากข้ึน ถือได�ว�านักท�องเท่ียวคือสิ่งทําเงินให�แก�ชุมชน4 แต�สิ่งท่ีทําให�ชาวบ�านทําหน�าท่ีด�วย
ความจริงใจนั้น กลับเพราะว�าชาวบ�านเห็นนักท�องเท่ียวท่ีเข�าเป�นเสมือนลูกหลานคนหนึ่ง จึงปฏิบัติต�อ
คนแปลกหน�านั้น ๆ ด�วยคนเป�นมิตรและเป�นกันเอง ทําให�ท้ังสองฝ?ายเกิดความสัมพันธ:อันดีต�อกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 70 แสดงการสนทนาอย�างเป�นกันเองระหว�างชาวบ�านกับนักท�องเท่ียว 
 
 2. ด-านวัฒนธรรม 
  2.1 วัฒนธรรมการพูด 
   ชุมชนเชียงคานมีภาษาถ่ินท่ีเป�นเอกลักษณ: มีการพูดท่ีมีความคล�ายคลึงกับเมือง
หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงมีสําเนียงท่ีแตกต�างจากจังหวัดอ่ืน 
ๆ ในภาคอีสาน และพบว�ามีการใช�ภาษาถ่ินเป�นหลักในการติดต�อสื่อสาร ทําให�เป�นท่ีสนใจจาก
นักท�องเท่ียว และยังพบว�าได�มีการถ�ายทอดความรู�เก่ียวกับภาษาถ่ินของตนให�แก�นักท�องเท่ียว เพ่ือให�
เกิดความประทับใจในภาษาและวัฒนธรรมของตน5  นอกจากนี้ยังพบว�าคนในชุมชนบางส�วนได�มีการ
เรียนรู�ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือใช�ในการประกอบอาชีพ และเพ่ือความสะดวกในการให�บริการ 

                                                           

 4 สัมภาษณ: จิระประภา อินทะผิว, ผู�ประกอบการท่ีพักโฮมสเตย:, 20 กุมภาพันธ: 2558.  

 5 สัมภาษณ: ยงยุทธ  จันทร:อ�วน, ประธานชุมชนคุ�มวัดศรีคูณเมือง, 20 กุมภาพันธ: 2558.  
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เนื่องจากนักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาในชุมชนมีท้ังนักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างชาติ ถือเป�นผลดีในการ
ดํารงชีพและการกระตือรือร�นในการทํางานมากข้ึน6 
  2.2 วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต 
   จากการศึกษาพบว�าเม่ือมีการท�องเท่ียวเข�ามาภายในชุมชน ทําให�ส�งผลต�อ
ประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป พบว�าคนในชุมชนมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตมากข้ึน 
เนื่องจากอาชีพภายในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงส�วนใหญ�เคยทําการเกษตรเป�นหลัก ทํา
ให�ต�องแสวงหาความรู�และวิธีการใหม� ๆ ในการดํารงชีพ นอกจากนี้ยังทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว�างชาวบ�านกับนักท�องเท่ียว มีการเผยแพร�วัฒนธรรมอันเป�นเอกลักษณ:ของชุมชน ซ่ึง
เป�นวิถีท่ีคนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติสืบต�อกันมา ทําให�เกิดการภูมิใจและรู�คุณค�า ของวัฒนธรรมของ
ท�องถ่ิน ทําให�เกิดการอนุรักษ: ฟcdนฟูทางวัฒนธรรมและรักในชุมชนมากข้ึน7 ตัวอย�างเช�น การเข�า
ร�วมงานบุญประจําป+ ฮีต 12 คอง 14 ซ่ึงเป�นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดมาต้ังแต�อดีตจนถึงป7จจุบัน 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐและท�องถ่ินในการจัดต้ังศูนย:ข�อมูลการท�องเท่ียว
เชียงคาน เพ่ือให�ความรู�แก�คนในชุมชนและนักท�องเท่ียวได�ทราบถึงประวัติความเป�นมา วัฒนธรรม
ของท�องถ่ิน รวมถึงข�อปฏิบัติเม่ือนักท�องเท่ียวมาเท่ียวเชียงคาน8   
 

 
 
ภาพท่ี 71 ศูนย:ข�อมูลการท�องเท่ียวเชียงคาน 
 
 
 

                                                           

 6 สัมภาษณ: ณัฏฐพล  ตันม่ิง, ข�าราชการครู, 18 มิถุนายน 2558. 
 7 สัมภาษณ: สุรชัย แองดี, ประธานชุมชนคุ�มวัดท�าคก, 20 กุมภาพันธ: 2558.      

 8 สัมภาษณ: จงรักษ:  ทิพรส, ผู�ประกอบการเกสเฮาส:, 20 กุมภาพันธ: 2558.      
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  2.3 เกิดการท�องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ 
   ภาครัฐได�จัดโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย แหล�งท�องเท่ียวเชิงธรรมะเพ่ือ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเส�นทางแสวงบุญในมิติศาสนาในวัดท�าคก สังกัดกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยการนํามรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู�ในท�องถ่ินและความเป�นไทยมาใช�เพ่ือสร�างคุณค�าทางสังคม และ
สร�างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให�เกิดประโยชน:สูงสุด9 
   การดําเนินงานการท�องเท่ียวแสวงบุญโดยวัด (Temple Based Tourism) เป�น
ทางเลือกหนึ่งในการใช�วัดเป�นกลไกในการพัฒนาคน เพ่ือให�เข�าถึงแก�นแท�ของหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือให�สามารถตอบสนองกระแสของการพัฒนาคน กระแสความต�องการด�าน
อนุรักษ: และกระแสความต�องการของตลาด โดยเฉพาะการได�ปฏิบัติบูชาเป�นการพัฒนาศักยภาพและ
การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทางด�านจิตใจ ทําให�นักท�องเท่ียวได�เห็นคุณค�าและความ
แตกต�างจากรูปแบบการท�องเท่ียวท่ัวไป นอกจากนี้ยังเป�นส�วนหนึ่งของการรักษาทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติอย�างยั่งยืน โดยให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมและได�ประโยชน:จากการ
ท�องเท่ียวแสวงบุญ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร�างการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ให�กับเจ�าของบ�านกับแขกผู�
มาเยือน10  
   การท�องเท่ียวเชิงศาสนา(วัฒนธรรม)หรือการท�องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual 
Tourism) กลายเป�นการท�องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีได�รับความนิยมเป�นอย�างมากจากนักท�องเท่ียวท้ัง
ชาวไทย และชาวต�างประเทศ ในขณะนี้ โดยให�ความสนใจเป�นพิเศษ กับวัด แหล�งโบราณสถาน และ
สถานท่ีปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัดเป�นมรดกทางวัฒนธรรมของท�องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ:เฉพาะตัว และมี
การถ�ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป�นเวลาช�านาน ซ่ึงเป�นไปตามคติความเชื่อท่ีว�าการได�มา
สักการะสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ร�วมทําบุญ บริจาคทาน ปฏิบัติบูชา จะนําความเป�นสิริมงคลมาสู�ชีวิตและ
ครอบครัวของผู�ท่ีได�ไปสักการะขอพร และยังสามารถสร�างเสริมกําลังใจให�เกิดข้ึน ทาให�จิตใจผ�องใส 
โดยจะเห็นได�ว�า "วัด" เป�นทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีสะท�อนให�เห็นถึงอารยธรรม และยังสะท�อนไปถึง
ร�องรอยวิถีชีวิตในอดีตท่ีมีลักษณะกลมกลืนระหว�างชุมชน วัด และสิ่งแวดล�อม ท่ีมีลักษณะการผสม
กลมกลืนการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของท�องถ่ิน ท้ังใน
พ้ืนท่ีเชียงคานมีวัดอยู�ถึง 9 วัดด�วยกัน บ�งบอกถึงสังคมท่ีมีความศรัทธาในพุทธศาสนา และยังเป�น
แหล�งรวมข�อมูลด�านประวัติศาสตร: การศึกษา ศิลปกรรม สถาป7ตยกรรม รวมท้ังเชื่อมโยงความเป�นมา

                                                           

 9 สัมภาษณ: พระครูสิริป7ญญาวิสุทธ:, เจ�าอาวาสวัดศรีคูณเมือง, 1 กรกฎาคม 2557.     

 10 กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงาน โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียว 
เส-นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา, เข�าถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.dra. 
go.th/module/attach_media/sheet6820140512110031.pdf 
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ของวัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ล�วนมีคุณค�าต�อจิตใจ มีความศักด์ิสิทธ:และ
งดงามเป�นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของคนในชุมชน11 วัดจึงเป�นแหล�งท�องเท่ียวประเภทหนึ่ง ซ่ึงเป�นจุดดึงดูด
ท่ีสําคัญในด�านการท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร: สําหรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ 
 

 

   
 
ภาพท่ี 72 วัดท�าคก ศาสนสถานท่ีเข�าร�วมโครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวเส�นทางแสวงบุญในมิติ

ศาสนา 
 
 ผลกระทบทางลบ 
 1. ด-านสังคม 
  เม่ือชุมชนถูกเปลี่ยนให�เป�นเมืองท�องเท่ียว ทําให�คนจํานวนมากเดินทางเข�ามายังพ้ืนท่ี 
ส�งผลให�การจัดการ การรักษาความสงบ หรือความปลอดภัยเป�นไปด�วยความยากลําบากมากข้ึน 
เนื่องจากเดิมเชียงคานเป�นเพียงชุมชนเล็ก ๆ ท่ีเงียบสงบ การดูแลและจัดการทําได�โดยง�าย แต�ใน

                                                           

 11 สัมภาษณ: สุรชัย  แองดี, ประธานชุมชนคุ�มวัดท�าคก, 1 กรกฎาคม 2557.     
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ป7จจุบัน ต�องพบกับป7ญหาท่ีเข�ามาพร�อมกับการเป�นเมืองท�องเท่ียว เช�น สภาพสังคม วิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนไป กลายเป�นสังคมของคนเมืองมากข้ึน โครงสร�างทางสังคม ความสัมพันธ:ของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะเสนอในรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
  1.1 ความขัดแย-งในชุมชน 
   ป7ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนมีท้ังท่ีเป�นความขัดแย�งระหว�างคนใน
ชุมชนด�วยกันเอง และความขัดแย�งระหว�างคนในชุมชนกับนักลงทุน โดยจําแนกออกเป�น 
   ป7ญหาความขัดแย�งระหว�างคนในชุมชน ในด�านการประกอบอาชีพ เม่ือมีการเริ่ม
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว หากธุรกิจนั้น ๆ ได�รับความนิยมจากนักท�องเท่ียว ทําให�ชาวบ�านคนอ่ืน 
ๆ มีความต�องการท่ีจะทําธุรกิจนั้นบ�าง จึงเกิดการประกอบการซํ้า ๆ เกิดผลิตภัณฑ:ซํ้า ๆ ออกมาขาย
ในตลาด จึงเกิดความไม�พอใจจากผู�ประกอบการจนเกิดเป�นความขัดแย�งภายในชุมชน12 
   ป7ญหาความขัดแย�งระหว�างคนในชุมชนกับนักลงทุนจากภายนอก ส�วนใหญ�จะ
เป�นป7ญหาการไล�ท่ีเพ่ือหาผลประโยชน:จากท่ีดินในการท�องเท่ียว13 เม่ือการท�องเท่ียวเติบโตข้ึน มี
นักท�องเท่ียวเข�ามาใช�บริการอย�างแพร�หลาย ทําให�ข�าวของท่ีดินซ่ึงเคยให�คนในชุมชนหรือผู�เช�าจาก
ภายนอกได�เช�าอาศัย มีความต�องการให�ยกเลิกการเช�าเพ่ือท่ีจะได�มาลงทุนหรือทําธุรกิจด�วยตนเอง 
ได�แก�การทําธุรกิจเก่ียวกับท่ีพัก โฮมสเตย: ร�านขายของ เพ่ือหาผลประโยชน:จากการท�องเท่ียว ส�งผล
ให�ผู�อยู�อาศัยหรือผู�เช�าถูกไล�ท่ี เกิดความขัดแย�งภายในชุมชน 
  1.2 ความแออัดในชุมชน 
   เม่ือเชียงคานเป�นเมืองท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเป�นท่ีรู�จักและมีชื่อเสียง ทําให�มี
นักท�องเท่ียวจํานวนมากเข�ามาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในช�วงวันหยุดสุดสัปดาห: และเทศกาลต�าง ๆ จะมี
นักท�องเท่ียวเข�ามาในพ้ืนท่ีร�วมหลายหม่ืนคน แต�เนื่องจากพ้ืนท่ีของชุมชนไม�ได�เป�นเมืองท่ีใหญ� ทําให�
พ้ืนท่ีในการรองรับนักท�องเท่ียวมีจํากัด ไม�เพียงพอในการรองรับนักท�องเท่ียวจํานวนมหาศาล จึง
ส�งผลให�เกิดความแออัด ท้ังในเรื่องของท่ีพักท่ีไม�เพียงพอ ซ่ึงเป�นป7ญหาในช�วงเทศกาลท่ีนักท�องเท่ียว
นิยมมาพักผ�อน ป7ญหาท่ีจอดรถไม�เพียงพอ ป7ญหาขยะจากนักท�องเท่ียว14 เป�นต�น 
   นอกจากป7ญหานักท�องเท่ียวท่ีแห�เข�ามาในชุมชนเชียงคานเพ่ือมาพักผ�อนนั้น ยัง
มีแรงงานต�างด�าวและนักลงทุนอีกจํานวนหนึ่งท่ีต�องการมาลงทุนในพ้ืนท่ี ทําการจับจอง เช�าหรือซ้ือ
ท่ีดินในการลงทุนธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว15  ทําให�การใช�งานของท่ีดินในเขตชุมชนมีความ

                                                           

 12 สัมภาษณ: จิตภรณ:  โมป`Iน, ผู�ประกอบการขายอาหาร, 1 กรกฎาคม 2557. 
 13 สัมภาษณ: ผัน อุสาหะ, ผู�ประกอบการขายของท่ีระลึก, 1 กรกฎาคม 2557. 
 14 สัมภาษณ: เสกสิทธ: สอนสิงห:, ประธานชุมชนคุ�มวัดมหาธาตุ, 1 กรกฎาคม 2557. 
 15 สัมภาษณ: ธงชัย โกมลไสย, ศึกษานิเทศก:, 1 กรกฎาคม 2557. 
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเป�นเมืองเล็ก ๆ มีสมาชิกในชุมชนไม�มากนัก แต�ป7จจุบันถนนริมโขง เต็มไป
ด�วยอาคารและสิ่งปลูกสร�างตลอดแนว ส�งผลให�เกิดการแออัดและรูปแบบเมืองท่ีเปลี่ยนไป 
  1.3 ป9ญหาความเป:นส�วนตัว 
   แม�ว�าเชียงคานจะกลายเป�นเมืองท�องเท่ียวท่ีเป�นท่ีรู�จัก ทําให�มีนักท�องเท่ียว
จํานวนมาเดินทางเข�ามาในพ้ืนท่ีและสร�างรายได�แก�ชุมชน แต�สิ่งหนึ่งท่ีเปลี่ยนไปคือรูปแบบชุมชนท่ี
เงียบสงบและเรียบง�าย ในอดีตชุมชนเชียงคานเคยอยู�อาศัยกันแบบสงบเรียบร�อย มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง�าย 
ไม�มีความวุ�นวายจากป7ญหาต�าง ๆ ท่ีเข�ามาพร�อมกับนักท�องเท่ียวจํานวนมาก แน�นอนว�าคนจํานวน
มากย�อมมีป7ญหาท่ีมากข้ึนตามมาด�วย ทําให�ชุมชนเชียงคานแห�งนี้กําลังประสบกับป7ญหาท่ีมาพร�อม
นักท�องเท่ียว ไม�ว�าจะเป�น เสียงรบกวนจากผู�คน เสียงจากกิจกรรมการท�องเท่ียว จากยานพาหนะ ซ่ึง
ในอดีตคนในชุมชนเคยมีแต�ความสงบ เม่ือถึงเวลาคํ่าคืนทุกบ�านป`ดไฟนอน ป7จจุบันยังต�องเป`ดร�าน
ต�อนรับนักท�องเท่ียวในเวลากลางคืน ส�งผลกระทบโดยตรงในเรื่องความเป�นส�วนตัว ซ่ึงบ�านพักอาศัย
บางหลังท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีแม�ว�าจะไม�ได�เป`ดให�เป�นสถานบริการนักท�องเท่ียว แต�ก็ได�รับผลกระทบดังกล�าว
ด�วยเช�นกัน 
  1.4 ความเห็นแก�ตัวของคนในชุมชน 
    ชุมชนเชียงคานจากท่ีเคยอยู�อาศัยกันแบบญาติพ่ีน�อง ช�วยเหลือจุนเจือและ
แบ�งป7นมีน้ําใจ เม่ือชุมชนถูกเปลี่ยนเป�นเมืองท�องเท่ียว ทําให�ความสัมพันธ:ของคนในชุมชนไม�ใกล�ชิด
เหมือนเดิม ผู�คนมีปฏิสัมพันธ:กันน�อยลง เพราะต�องเอาเวลาไปทํามาหากิน ส�งผลให�เกิดความห�างเหิน
กันออกไป เนื่องจากหลายอย�างถูกกําหนดด�วยเรื่องเงิน การทํามาหากินมีภาวะของการแข�งขันกัน
สูงข้ึน ทุกตารางนิ้วในพ้ืนท่ีล�วนแต�สร�างรายได�และผลประโยชน:ให�แก�ผู�ประกอบการ สิ่งของท่ีเคยให�
กันได�โดยไม�คิดเงิน ป7จจุบันถูกเปลี่ยนเป�นการค�าขาย ทําให�เป�นบ�อเกิดของความบาดหมางในเรื่อง
ผลประโยชน:ภายในชุมชน เช�น การแย�งชิงพ้ืนท่ีขายของ การล้ําท่ีในการขายของ พ้ืนท่ีจอดรถ หรือ
แม�แต�การท้ิงขยะ ป7ญหาดังกล�าวแสดงให�เห็นถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอีกประการหนึ่ง 
 2. ด-านวัฒนธรรม 
  2.1 การถูกลดคุณค�าทางวัฒนธรรม 
    เมืองเชียงคานเป�นสถานท่ีท่ีมีเอกลักษณ:ท่ีโดดเด�นในด�านวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ประเพณี ทําให�ถูกจัดเป�นการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงเป�นการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข�องกับป7จจัยทาง
วัฒนธรรมในทุก ๆ ด�าน ส�งผลให�วัฒนธรรมท่ีเป�นเอกลักษณ:ของท�องถ่ินนี้ได�ถูกทําให�เป�นสินค�า
ทางการท�องเท่ียว สําหรับสินค�าทางวัฒนธรรมท่ีชุมชนเชียงคานได�นํามาปรับหรือประยุกต:ใช�เพ่ือเสนอ
ขายให�กับนักท�องเท่ียวนั้นประกอบไปด�วย โฮมสเตย: การทําผ�านวม การตักบาตรข�าวเหนียว และ
สภาพบ�านไม�เก�าแก�ริมฝ7Iงแม�นํ้าโขง เป�นต�น ทําให�วัฒนธรรมท�องถ่ินนั้นได�ถูกทําให�กลายเป�นเพียงแค�
วัตถุอย�างหนึ่งและถูกทําให�กลายเป�นสินค�าเพ่ือเสนอขายให�กับนักท�องเท่ียวเพ่ือบ�งบอกถึงความ
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เฉพาะตัวของสถานท่ีท�องเท่ียว ส�งผลให�เกิดในเรื่องของคุณค�าของสินค�าวัฒนธรรมท�องถ่ิน ซ่ึงคุณค�า
ของสินค�าทางวัฒนธรรมนั้นก็ข้ึนอยู�กับการให�ความหมายของบุคคลและช�วงเวลา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
เม่ือการท�องเท่ียวเข�ามายังชุมชนชายโขง ส�งผลให�วัฒนธรรมท�องถ่ินกลายเป�นเพียงสินค�าท่ีให�
นักท�องเท่ียวได�สัมผัสโดยปราศจากคุณค�า16  
  2.2 การบิดเบือนทางวัฒนธรรม 
   พบว�า ทําให�เกิดการบิดเบือนทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท�องถ่ินเนื่องจากการขาดความรู� ความเข�าใจในวิถีชีวิต เช�น ในกรณีผู�ประกอบการจากภายนอกเข�ามา
ประกอบการภายในพ้ืนท่ี ไม�เคารพกฎระเบียบแบบแผนของชุมชน และสื่อออกมายังผลผลิตในการค�า 
เช�น การก�อสร�างอาคารท่ีไม�เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับสภาพเดิม ส�งผลให�เกิดความรู�สึกแปลกแยก 
ไม�เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม�แสดงออกถึงอัตลักษณ: และในกรณีตัวอย�าง ประเพณีการตักบาตรข�าว
เหนียวในตอนเช�า ซ่ึงเป�นวิถีชีวิตของชุมชนท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต�อดีตจนถึงป7จจุบัน ซ่ึงวิถีเดิม
ของชาวบ�าน จะต่ืนเช�า เตรียมข�าวเหนียวไว�ใส�บาตร แต�งกายด�วยผ�าซ่ินหรือชุดเรียบร�อยซ่ึงถือเป�นวิถี
ชีวิตด้ังเดิม แต�ในป7จจุบันได�ถูกการท�องเท่ียวเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม นักท�องเท่ียวท่ีรอใส�บาตร บ�าง
ก็แต�งกายด�วยชุดนอน ขาสั้น ซ่ึงถือเป�นชุดท่ีไม�เหมาสม จากนั้นใส�บาตรด�วย อาหาร และขนมต�าง ๆ 
ซ่ึงเดิมทีการใส�บาตรของชาวเชียงคานนั้น จะใส�เฉพาะข�าวเหนียว ส�วนอาหารนั้นชาวบ�านจะนําไป
ถวายท่ีวัด เรียกว�า “จังหัน” ซ่ึงจะเป�นลักษณะการนําเอาอาหารใส�ถ�วยเล็ก ๆ แล�วนําไปวางบนถาด
กลมคล�าย ๆ กับขันโตกทางภาคเหนือ แยกไว�เป�นสํารับเพ่ือให�พระแต�ละรูปได�ฉันท:นั่นเองเป�นต�น ซ่ึง
ถือเป�นการไม�เข�าใจในวิถีชีวิตชุมชน เป�นการบิดเบือนวัฒนธรรมท่ีเคยปฏิบัติมา สําหรับนักท�องเท่ียว
และผู�มาเยือนท่ีอยากสัมผัสความเป�นเชียงคานให�ลึกซ้ึง ต�องทําความเข�าใจถึงวิธีใส�บาตรท่ีคนไทเชียง
คานยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต�อกันมาอย�างยาวนานเสียก�อน17 
 
ป9จจัยท่ีส�งผลต�อรูปแบบการท�องเท่ียวเชียงคาน 
 1. ประวัติศาสตร/ของพ้ืนท่ี 
  ประวัติศาสตร: คือ เรื่องราวหรือเหตุการณ:ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต สามารถบอกถึงความ
เป�นมาของพ้ืนท่ี พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต�าง ๆ เป�นตัวหล�อหลอมให�ชุมชนนั้น ๆ มี
เอกลักษณ:เฉพาะหรือความเป�นอัตลักษณ: 

                                                           

 16 ณัฐพล มีแก�ว และ สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, ถนนชายโขงเมืองเชียงคาน: การทําวัฒนธรรม
ให-เป:นสินค-าเพ่ือการท�องเท่ียวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤษภาคม 2556, 
เข�าถึงได�จาก http://gsbooks.gs.kku.ac.th/55/cdgrc13/files/hmo12.pdf,  

 17 สัมภาษณ: พระครูสุขุมปุณโสภณ, เจ�าอาวาสวัดมหาธาตุ, 1 กรกฎาคม 2557. 
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  ชุมชนเชียงคาน มีคุณค�าทางประวัติศาสตร:ในระดับเมืองท่ีสําคัญ คือ เหตุการณ:ทาง
สงครามท่ีเก่ียวกับการอพยพหนีภัยการเมืองในป+ พ.ศ. 2436 โดยมีหัวหน�าผู�อพยพ คือ พระอนุพินาศ 
ซ่ึงเป�นเจ�าเมืองเชียงคานในขณะนั้น เหตุเกิดจากไทยต�องเสียดินแดนฝ7Iงซ�ายแม�น�าโขงให�แก�ฝรั่งเศสไป
ท้ังหมด จึงมีผู�อพยพมายังเมืองเชียงคานท่ีต้ังอยู�ทางฝ7Iงขวาแม�น้ําโขงเยื้องกับเมืองเดิมไปทางทิศเหนือ
เล็กน�อย (เมืองใหม�เชียงคาน หรือเมืองสานะคาม) และยังมีศึกบ�านนาอ�อในป+ พ.ศ. 2440 ด�วยเหตุ
เกิดจากฝรั่งเศสหาทางท่ีจะยึดดินแดนไทย คือเมืองเชียงคานท่ีต้ังข้ึนใหม� แต�เจ�าเมืองเชียงคานได�ออก
อุบายจนฝรั่งเศสหลงกลได�ยกกําลังพล ไปเข�ายึดบ�านนาอ�อแต�ได�แตกพ�ายไปทางเวียงจันทน: 
  ซ่ึงจากประวัติศาสตร:ของเมืองเชียงคานจะเห็นได�ว�า ชุมชนเชียงคานในอดีตนั้นเคย
เป�นเมืองท�าสําคัญเหนือริมฝ7Iงแม�น้ําโขงมีประวัติเก่ียวพันกับแถบลุ�มน้ําโขงอีสานตอนบน รวมไปถึง
ความสัมพันธ:กับเชื้อพระวงศ:ทางฝ7Iงลาว โดยเฉพาะความสัมพันธ:กับหลวงพระบางซ่ึงถือได�ว�าเป�น
ความสัมพันธ:ท่ีแน�นแฟwน เปรียบเสมือนบ�านพ่ีเมืองน�อง เม่ือครั้งเป�นราชธานีท่ีมีฐานะเป�นเมืองหลวง
อันยิ่งใหญ�ของ สปป.ลาว ในป7จจุบัน ทําให�เกิดอิทธิพลทางวัฒนธรรม ส�งผลต�อวิถีชีวิตและความ
เป�นอยู�ของคนเชียงคานมีความคล�ายคลึงกันกับเมืองหลวงพระบาง ต้ังแต�วัฒนธรรมทางภาษา อาหาร
การกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ นอกจากนี้สิ่งหนึ่งท่ีมีความสอดคล�องกับคนใน
ฝ7Iงลาว เป�นเรื่องเก่ียวกับวัดวาอารามเก�าแก�ในอําเภอเชียงคาน ท่ีมีความเก่ียวข�องกับเชื้อพระวงศ:ลาว
ของลาวในอดีต ซ่ึงมาจากเมืองหลวงพระบาง อย�างเช�นวัดศรีคุณเมือง อําเภอเชียงคาน เป�นวัดท่ี
เก�าแก�อายุกว�า 300 ป+ ท่ีเห็นได�ชัด คือ อุโบสถ ท่ีมีรูปทรงของตัวโบสถ: ศิลปะลวดลายต�าง ๆ ล�วนแต�
เป�นศิลปะหลวงพระบางท้ังสิ้น นอกจากนี้ วัดศรีคุณเมือง ยังเป�นวัดท่ีสําคัญของอําเภอเชียงคาน เป�น
วัดท่ีจังหวัดเลย กําหนดให�เป�นวัดเพ่ือการท�องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม ให�นักท�องเท่ียวได�มาชม และ
กราบนมัสการพระนาคปรก พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ เพ่ือความเป�นสิริมงคลอีกด�วย 
  จากทําเลท่ีต้ัง ประกอบกับชุมชนมีความเป�นมาทางด�านประวัติศาสตร:ท่ีสําคัญ ทําให�
เชียงคานในยุคนั้นจึงกลายเป�นชุมชนทางด�านการค�าระดับท�องถ่ิน มีอาคารพาณิชย:เรือนไม�ริมฝ7Iงโขง 
มีโรงแรมเรือนไม�ให�พ�อค�าชาวลาวและชาวไทยเช�าพัก ด�วยชื่อเสียงท่ีโด�งดัง ในเรื่องเป�นแหล�งผลิตผ�า
ห�มนวมท่ีข้ึนชื่อ อันเนื่องมาจากเป�นแหล�งเพาะปลูกดอกฝwาย เพ่ือนํามาเป�นวัตถุดิบในการทําผ�าห�ม
นวม ทําให�พ�อค�าจากฝ7Iงลาวและจังหวัดใกล�เคียงเดินทางเข�ามาซ้ือผ�าห�มนวม รวมถึงข�าวสารและ
สินค�าอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ ของเชียงคานกลับไปด�วย ถือได�ว�าเชียงคานเป�นศูนย:กลางทางการค�าแห�ง
ลุ�มแม�น้ําโขงท่ีสําคัญอีกเมืองหนึ่ง จะเห็นได�ว�าประวัติศาสตร:ของชุมชนในอดีตส�งผลออกมาถึงป7จจุบัน
ในรูปแบบอัตลักษณ:ของชุมชน ทําให�ชุมชนเชียงคานมีวัฒนธรรมท่ีเป�นเอกลักษณ: มีความโดดเด�นใน
ด�านวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตท่ีคนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติส�งต�อจากรุ�นสู�รุ�น จนกลายเป�น
เชียงคานเมืองท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีได�รับความนิยมอยู�ในขณะนี้ ซ่ึงจากหลักฐานดังกล�าวเป�น
เครื่องย้ําเตือนว�า “ประวัติศาสตร:เป�นเครื่องสื่อถึงอดีต สะท�อนป7จจุบัน และส�งผลต�ออนาคต” 
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 2. ความเช่ือและพิธีกรรม 
  ในอดีตเชียงคานเป�นชุมชนเกษตรกรรม มีโครงสร�างทางสังคมท่ีให�ความสําคัญกับ
เครือญาติ อยู�กันเป�นครอบครัวใหญ� มีการพ่ึงพาอาศัยกัน การใช�ชีวิตอยู�กับธรรมชาติต�องพ่ึงพาอาศัย
ธรรมชาติในการดํารงชีพ ท้ังแผ�นดิน แม�น้ํา ต�นไม� รวมท้ังฝนฟwาอากาศและสิ่งเหนือธรรมชาติ ด�วย
เหตุท่ีต�องพ่ึงพิงธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ทําให�ชุมชนเกิดความเชื่อและความศรัทธาในการบูชา
ผีบรรพบุรุษ เจ�าท่ี เทวดา รวมไปถึงความเคารพในธรรมชาติ มีการก�อต้ังพิธีกรรมบูชาผีสาง นางไม� 
รวมท้ังต�นไม� แม�น้ํา และสิ่งท่ีเป�นธรรมชาติเพ่ือแสดงความเคารพ ขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณของ
ธรรมชาติท่ีหล�อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงคานต้ังแต�อดีตมาจนถึงป7จจุบัน ส�งผลให�เชียงคานเป�นชุมชนท่ีมี
ความอ�อนน�อมถ�อมตน เห็นคุณค�าของธรรมชาติ18 
   จนกระท่ังต�อมาได�มีพระสงฆ: เกจิอาจารย:หลายสายเข�ามาธุดงค: เนื่องจากเดิมจังหวัด
เลยเป�นเมืองป`ดไม�ค�อยได�ติดต�อกับคนภายนอก มีลักษณะภูมิประเทศภูเขาท่ีโอบล�อม จึงทําให�มีทําเล
ภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติกรรมฐาน เมืองเลยจึงเป�นท่ีรู�จักมากข้ึนจากสํานักสงฆ:และวัด
ป?าดังกล�าว สิ่งเหล�านี้ทําให�ชาวบ�านมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน คนในชุมชนเคร�งครัดต�อ
ศีลธรรม เชื่อม่ันในการทําความดี เกรงกลัวต�อบาป การประพฤติตนต้ังอยู�ในความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและมีวิถีปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาจนถึงป7จจุบัน เป�นรากฐานท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงคุณค�า
ทางสังคมและวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตความเป�นอยู�ของคนต้ังแต�เกิดจนตาย คนเคลื่อนย�ายไปอยู�ท่ี
ไหนความเชื่อพิธีกรรมฮีตคองประเพณีก็ติดตามตัวไป เม่ือมีการต้ังถ่ินฐานบ�านเรือนม่ันคงความ
เป�นอยู�ม่ันคง จึงมีการสร�างสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ เช�น ศาลบรรพบุรุษ หอเจ�านายไว�สําหรับ เซ�น 
สรวง ขอพรตามวันตามเดือน และประจําป+ ทําอยู�เป�นประจําจนเกิดเป�นวัฒนธรรมเป�นเอกลักษณ:ของ
แต�ละท�องท่ีนั้น ๆ ส�งผลให�ชาวเชียงคานมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง�าย มีความพอเพียง เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณ
โทษและผลแห�งการทําความดี ดังท่ีแสดงออกในกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน จะเห็นได�ถึงความ
ร�วมมือของคนในชุมชนท่ีมีความสามัคคีในงานบุญประจําป+ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซ่ึงถือว�าเป�นมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาถึงป7จจุบัน เป�นคติความเชื่อในวิถีชีวิตความเป�นอยู�ท่ีเก่ียวพันกับการ
เกษตรกรรมและพุทธศาสนา ถูกจัดข้ึนเพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจต�อการดํารงชีวิตของชุมชน จึงทําให�
มีงานบุญพ้ืนบ�านมากมายตลอดท้ังป+ ถือได�ว�าชุมชนเชียงคานเป�นชุมชนท่ีมีพุทธศาสนาเป�นศูนย:รวม
จิตใจ มีพระสงฆ:ซ่ึงเป�นตัวแทนวัดเป�นผู�นําทางด�านจิตใจของประชาชน พระพุทธศาสนาเป�นรากฐาน
สําคัญของวัฒนธรรม เนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได�หล�อหลอมซึมซับลงในวิถีชีวิต 
กลายเป�นรากฐานวิ ถีชีวิตของชาวเชียงคานในทุกด�าน ท้ังด�านวิ ถีชีวิตความเป�นอยู�  ภาษา 

                                                           

 18 สัมภาษณ: พระครูสุขุมปุณโสภณ, เจ�าอาวาสวัดมหาธาตุ, 1 กรกฎาคม 2557. 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมเป�นศูนย:รวมแห�งความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธาและความร�วมมือ 
เป�นกรอบแห�งความประพฤติของคนในสังคม 
 3. โครงสร-างทางสังคม 
  โครงสร�างทางสังคมของชุมชนเชียงคาน ประกอบไปด�วย กลุ�มคน สถาบันทางสังคม 
และสถานภาพบทบาทของคนในสังคม โดยกลุ�มคนในชุมชนเชียงคานจัดเป�นกลุ�มแบบปฐมภูมิ ซ่ึงเป�น
กลุ�มท่ีมีความสัมพันธ:ระหว�างสมาชิกเป�นไปอย�างแนบแน�น มีความใกล�ชิดสนิทสนมกันเป�นส�วนตัว ไม�
มีพิธีรีตอง มีความสัมพันธ:กันอย�างต�อเนื่อง เช�น ความสัมพันธ:ของสมาชิกในครอบครัว อันเป�น 
ความสัมพันธ:ท่ีมีความสมํ่าเสมอและยาวนาน ทําให�สถาบันทางสังคมของชุมชนเชียงคานเป�นสถาบัน
ครอบครัว และสถาบันทางศาสนาท่ีแสดงออกอย�างชัดเจน ทําให�สมาชิกในชุมชนถูกหล�อหลอมด�วย
ความรัก ความอบอุ�น การอบรมเลี้ยงดูให�มีการเจริญเติบโตท้ังด�านร�างกาย สติป7ญญา และอารมณ: 
เพ่ือให�สามารถดํารงอยู�ในสังคมได� นอกจากนี้ยังถูกขัดเกลาด�วยศาสนา ช�วยควบคุมความประพฤติ
ของคนในสังคม สร�างความม่ันคงทางจิตใจให�สมาชิกในชุมชน อบรมศีลธรรมจริยธรรมให�แก�สมาชิก
และควบคุมสังคมให�สงบสุข เม่ือคนในชุมชนมีความศรัทธาในพุทธศาสนา ประกอบกับการเข�าร�วมใน
พิธีกรรมซ่ึงเป�นเครื่องรวมจิตใจของมนุษย: พิธีกรรมเก่ียวกับการเกิดจนกระท่ังการตาย แสดงให�เห็นถึง
ความสําคัญในวาระพิเศษของชีวิต พิธีกรรมเหล�านี้นําไปสู�ความเห็นอกเห็นใจกันระหว�างผู�ร�วมพิธีนั้น 
ๆ ก�อให�เกิดความสามัคคี ทําให�ชุมชนรวมกันเป�นปxกแผ�น นี่จึงเป�นเหตุผลหนึ่งท่ีทําให�ชุมชนเชียงคานมี
ความรักใคร�ปรองดอง รักในแผ�นดินบ�านเกิดและมีความผูกพันกันภายในชุมชน19 
 4. การมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียว/ความเข-มแข็งของชุมชน 
  ในอดีตชุมชนเชียงคานส�วนใหญ�เป�นชุมชนเกษตรกรรม แต�ป7จจุบันเชียงคานมีความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง และเป�นยุคแห�งวัตถุนิยมสมัยใหม�เช�นเดียวกับพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ แต�ด�วยความท่ีคนในชุมชนมีความผูกพันกันอันเนื่องมาจากความเข�มแข็งของโครงสร�างทางสังคม 
เนื่องจากส�วนใหญ�ชาวบ�านในชุมชนมีความสัมพันธ:กันแบบเครือญาติ มาจากต�นตระกูลเดียวกัน อยู�กับ
แบบญาติพ่ีน�อง ผสมผสานกับความเชื่อและการมีแนวความคิดในการดํารงอยู�แบบเรียบง�าย พออยู�พอ
กิน ทําให�ความเจริญแบบสมัยใหม�เข�ามาแบบค�อย ๆ คืบคลาน ในลักษณะท่ีไม�ก�อให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ประกอบกับคนเชียงคานมีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได� มีความ
แตกต�างทางความคิดน�อย และให�ความร�วมมือในการพัฒนาจึงทําให�กระบวนการจัดการการท�องเท่ียว
ของเมืองเชียงคาน อยู�ภายใต�กรอบความคิดและการมีส�วนร�วมของคนในท�องถ่ินเป�นหลัก 
 เม่ือชุมชนเชียงคานได�ถูกพัฒนาให�เป�นเมืองท�องเท่ียว จึงทําให�เกิดการจัดการการ
ท�องเท่ียวท่ีต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกฝ?าย ต้ังแต�หน�วยงานจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงคนในชุมชน 

                                                           

 19 สัมภาษณ: ณัฏฐพล  ตันม่ิง, ข�าราชการครู, 28 มิถุนายน 2557. 
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ดังนั้นในส�วนท่ีประชาชนหรือชาวบ�านจะสามารถมีส�วนร�วมกับการจัดการการท�องเท่ียว คือการเข�า
ร�วมการประชุมสัมมนา การอบรม รวมไปถึงการให�ความรู�ในเรื่องต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว แต�
เกิดป7ญหาในเรื่องของการสื่อสารระหว�างภาครัฐกับชุมชน เนื่องจากชุมชนเชียงคานเป�นชุมชนเล็ก ๆ 
ท่ีอยู�กันแบบสงบ จึงเกิดการไม�คุ�นเคยท่ีจะต�องรับมือกับคนแปลกหน�าหรือหน�วยงานจากภาครัฐและ
เอกชนท่ีจะเข�ามามีบทบาทในชุมชน ทําให�ในระยะแรกชุมชนเกิดการต�อต�าน และปฏิเสธความ
ช�วยเหลือ ภายหลังจึงมีการเป`ดใจจากชาวบ�านและหน�วยงานภาครัฐท่ีจะเข�ามาช�วยเหลือมากข้ึน จึง
เกิดความเข�าใจและได�บทสรุปรวมถึงแนวทางท่ีจะปฏิบัติ คือ การเป`ดใจ ร�วมแสดงความคิดเห็น โดย
การทําประชามติ นอกจากนี้ยังมีการก�อต้ังกลุ�มและองค:กรท�องถ่ิน ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยคนในชุมชนและมี
แกนนําเป�นคนในชุมชน ทําหน�าท่ีรักษาผลประโยชน:เพ่ือท�องถ่ินและคนในท�องถ่ิน นอกจากนี้ยังเป�น
องค:กรท่ีเป�นหูเป�นตาให�ชุมชนเชียงคานเป�นเมืองท�องเท่ียวท่ีตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว 
ในขณะเดียวกันก็ดํารงไว�ซึ่งเอกลักษณ:ความเป�นเชียงคานอีกด�วย 
 
ป9ญหาอุปสรรคของการจัดการการท�องเท่ียวเชียงคาน 
 1. ความร�วมมือจากชุมชน 
   แม�ว�าการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จะดําเนินมาถึงจุดท่ีเรียกว�าค�อนข�าง
ท่ีจะอยู�ตัว กล�าวคือ มีความพร�อมในด�านต�าง ๆ มากข้ึน เช�น ป7จจัยด�านการท�องเท่ียว สถานท่ี 
บุคลากรในการให�บริการการท�องเท่ียว ทําให�การท�องเท่ียวเชียงคานมีแนวโน�มท่ีจะเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ 
ในอนาคต แต�ป7ญหาเรื่องความร�วมมือของชุมชนยังคงมีอยู� เห็นได�จากการเข�าร�วมประชุม หรือการ
ประชาพิจารณ:ในวาระต�าง ๆ ท่ีต�องการความเห็นจากชุมชน ทําให�บทสรุปของการประชุมนั้น ๆ มีผล
ไม�สมบูรณ:เนื่องจากชาวบ�านกลุ�มท่ีไม�เข�าร�วม ไม�สามารถออกความเห็นหรืออภิปรายป7ญหาต�าง ๆ ท่ี
ตนประสบได� แม�ว�าชาวบ�านท่ีไม�ได�เข�าร�วมจะมีเพียงกลุ�มน�อย แต�นั่นแสดงออกถึงสาเหตุของการ
จัดการการท�องเท่ียวท่ียังมีจุดบกพร�องอยู� โดยสาเหตุส�วนใหญ�ท่ีชาวบ�านบางส�วนไม�ได�เข�าร�วมนั้นมา
จาก หัวข�อการประชุมมักจะเป�นหัวข�อเดิม ๆ ทําให�ผู�ประกอบการในการท�องเท่ียวซ่ึงเป�นคนในชุมชน
เกิดความเบื่อหน�ายและมีความคิดว�า ตนทราบถึงป7ญหานั้น ๆ แล�ว และสาเหตุสําคัญจากการไม�ให�
ความร�วมมือ คือป7ญหาการไม�กล�าแสดงออก ไม�กล�าแสดงความคิดเห็น ซ่ึงป7ญหานี้ไม�ได�เกิดข้ึนเฉพาะ
ในเชียงคาน แต�ยังเป�นประเด็นหลักของคนไทยท่ียังคงเป�นป7ญหาในการเข�าไปพัฒนาชุมชน 
 2. ศักยภาพของชุมชน 
  ศักยภาพของชุมชนประกอบไปด�วย ศักยภาพของทรัพยากรด�านสิ่งแวดล�อม แม�ว�า
พ้ืนท่ีเชียงคานจะได�เปรียบด�านทําเลท่ีต้ัง และภูมิประเทศท่ีเต็มไปด�วยภูเขาโอบล�อม มีทัศนียภาพท่ี
สวยงามเหมาะแก�การท�องเท่ียวพักผ�อน แต�การจะเป�นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพได�นั้น จําเป�นต�อง
ได�รับการจัดการท่ีดีและเหมาะสมจากบุคคลากรในท�องถ่ิน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย
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ศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ซ่ึงได�แก�ผู�ประกอบการการท�องเท่ียว และชาวบ�านในชุมชน ซ่ึงส�วน
ใหญ�มีความรู�ด�านการท�องเท่ียวน�อย ทําให�ขาดทักษะ ขาดความรู�และขาดประสบการณ:ในการมีส�วน
ในการจัดการท�องเท่ียวของชุมชน จึงจําเป�นต�องได�รับการสนับสนุน การผลักดัน และ แรงกระตุ�นท่ี
เพียงพอ เพ่ือสร�างกระบวนการเรียนรู� พัฒนาทักษะ โดยการจัดอบรม ให�แก�ชุมชน ในด�านการ
ให�บริการท�องเท่ียว ความรู�เก่ียวกับการจัดทําบ�านพัก เป�นโฮมสเตย: การสร�างคุณค�าให�สินค�าท่ีระลึก 
การแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนให�เป�นสินค�าการท�องเท่ียว เพ่ือให�ชุมชนได�รับความรู� เพ่ิมพูนศักยภาพท่ี
พร�อมจะจัดบริการ การท�องเท่ียวต�อไปได� 
 3. การบริหารจัดการท่ีเป:นระบบ 
  ในยุคเริ่มต�นของการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เติบโตจากการร�วมมือกัน
ของคนในชุมชนโดยปราศจากความรู�และประสบการณ: ทําให�ในระยะแรกของการท�องเท่ียวเมืองเชียง
คานเป�นไปโดยขาดระบบแบบแผน เม่ือเริ่มมีชื่อเสียงและเป�นท่ีรู�จักของนักท�องเท่ียว ทําให�นักลงทุน
จากภายนอกสนใจท่ีจะเข�ามาลงทุน เริ่มมีการกว�านซ้ือท่ีดินในการทําธุรกิจ หรือแม�แต�การเช�าท่ีใน
ชุมชน เพ่ือประกอบการเก่ียวกับการท�องเท่ียว ทําให�เกิดการแย�งงาน แย�งอาชีพ คนในชุมชนได�รับ
ประโยชน:ไม�เต็มท่ี เม่ือการท�องเท่ียวเมืองเชียงคานได�รับความนิยม ส�งผลถึงรูปแบบทางกายภาพของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดยมีสิ่งก�อสร�างในรูปแบบบ�านพักโฮมเสย: เกสเฮาส: โรงแรม เริ่มผุดข้ึนใหม�
อย�างรวดเร็ว โดยปราศจากมาตรการควบคุม ส�งผลต�อความเสียหายในด�านอัตลักษณ:ของชุมชน จาก
ป7ญหาดังกล�าวส�งผลให�เกิดการเคลื่อนไหวของตัวแทนชุมชน ในการก�อต้ังกลุ�มเพ่ือรักษาผลประโยชน:
และคอยจัดการความเป�นไปของการท�องเท่ียวชุมชนให�เป�นไปอย�างถูกต�อง ทําให�เกิดเทศบัญญัติใน
การก�อสร�างสิ่งปลูกสร�างในพ้ืนท่ีให�มีความถูกต�องและเป�นไปตามวิถีชีวิต เอกลักษณ:ของชุมชนท่ีได�สืบ
ทอดมา รวมท้ังข�อปฏิบัติในการอยู�ร�วมกับชุมชน เพ่ือให�นักท�องเท่ียวและชุมชนมีความสัมพันธ:ท่ีดีต�อ
กัน และส�งผลให�การเติบโตของการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานเป�นไปอย�างมีระเบียบ 
   จะเห็นได�ว�าข�อมูลในบทท่ี 6 นี้ เป�นข�อมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวท่ี
ส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน ซ่ึงผู�วิจัยได�มีการจําแนกและวิเคราะห:ออกเป�นหัวข�อดังนี้ 1) 
ผลกระทบทางกายภาพ ซ่ึงจะประกอบด�วย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง โอกาสการ
ขยายตัวของเมืองและการพัฒนาของพ้ืนท่ีการท�องเท่ียว 2) ผลกระทบด�านบวกจากการท�องเท่ียวท่ี
เกิดข้ึนกับชุมชนในด�านสังคมและวัฒนธรรม 3)ผลกระทบด�านลบจากการท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน
ในด�านสังคมและวัฒนธรรม 4)ป7จจัยท่ีส�งผลต�อรูปแบบการท�องเท่ียวเชียงคาน ได�แก� ประวัติศาสตร:
ของชุมชน พิธีกรรม-ความเชื่อ โครงสร�างทางสังคมของชุมชนเชียงคาน และการมีส�วนร�วมของชุมชน
ในการจัดการการท�องเท่ียวรวมไปถึงความเข�มแข็งของชุมชน และหัวข�อสุดท�ายคือ ป7ญหาอุปสรรค
ของการเป�นเมืองท�องเท่ียวเชียงคาน ได�แก� ความร�วมมือของคนในชุมชน ศักยภาพของชุมชน และ
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวท่ีเป�นระบบ 
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 จากหัวข�อดังกล�าวข�างต�น ทําให�เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว ท่ีส�งผล
ต�อชุมชนท้ังทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม แม�ว�าการท�องเท่ียวจะเข�ามาทําให�รูปแบบชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป แต�ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีท้ังด�านบวกท่ีส�งผลให�เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ี มีการพัฒนา
ศักยภาพของพ้ืนท่ีให�รองรับกับการเป�นเมืองท�องเท่ียว ส�งผลดีต�อสังคมในด�านคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และการถ�ายทอดวัฒนธรรมชุมชนไปสู�นักท�องเท่ียวหรือผู�ท่ีมาเยือน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบด�านลบ
ท่ีมาพร�อมกับการท�องเท่ียว คือรูปแบบชุมชนท่ีถูกเปลี่ยนให�เป�นเมืองท�องเท่ียว กิจกรรมในชุมชนท่ี
เปลี่ยนไปในเชิงธุรกิจการค�า ซ่ึงผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ล�วนแต�เป�นสิ่งท่ี
ชุมชนต�องเผชิญและรับมือกับป7ญหานั้น ๆ  
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บทท่ี 7 
 

สรุป อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ผู&วิจัยได&จําแนกผลกระทบท่ีศึกษาออกเป+นผลกระทบทางกายภาพ และ
ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม ผู&วิจัยได&ทําการศึกษาโดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Studies) และการศึกษาภาคสนาม (Field Studies) โดยการศึกษาจากเอกสารเป+นการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องกับการวิจัย รวมถึงงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข&องและมีความสัมพันธIกับชุมชน
เชียงคาน เพ่ือให&ได&เนื้อหาในแง�มุมท่ีกว&างข้ึนและครอบคลุมข&อมูลท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข&องกับวิจัย ส�วน
การศึกษาภาคสนามเป+นการเก็บข&อมูลท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาวิเคราะหIตามประเด็นใน
วัตถุประสงคIของการวิจัย โดยใช&วิธีการสัมภาษณI การสังเกตแบบมีส�วนร�วมและแบบไม�มีส�วนร�วม 
โดยมีเครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บข&อมูล ได&แก� แบบสัมภาษณI สมุดบันทึก กล&องถ�ายรูป เครื่องบันทึกเสียง 
เม่ือดําเนินการเก็บข&อมูลแล&ว ได&นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหI (Descriptive 
Analysis) เพ่ือให&ได&ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชน
เมืองเชียงคาน และเป+นไปตามประเด็นท่ีศึกษาตามความมุ�งหมายของการวิจัย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป+นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผู&วิจัยได&ลงไปศึกษา 
สังเกตปUญหาในการวิจัย พ้ืนท่ีในการวิจัย และกลุ�มบุคคลท่ีต&องการศึกษาโดยละเอียดทุกด&าน ใน
ลักษณะเจาะลึก เพ่ือให&เข&าใจบริบทของสังคมอันเป+นแนวคิดพ้ืนฐาน ซ่ึงต&องการศึกษาชุมชนหรือ
สังคมอย�างรอบด&านทุกแง�ทุกมุม ในการศึกษาเพ่ือรวบรวมข&อมูล จะมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรายละเอียด
ทางด&านสภาพสิ่งแวดล&อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ พิธีกรรม โดยใช&วิธีการ
สังเกตแบบมีส�วนร�วม แบบไม�มีส�วนร�วม และการสัมภาษณIเป+นหลัก มุ�งเน&นการศึกษากระบวนการ
ของปรากฏการณIทางสังคมและความสัมพันธIของปรากฏการณIกับสภาพแวดล&อม โดยอาศัยมิติทาง
สังคม และวัฒนธรรมเป+นหลักในการศึกษาและวิเคราะหIปรากฏการณIนั้น  
 การศึกษาความสัมพันธIระหว�างสมาชิกในสังคมและปรากฏการณIทางสังคมเป+นอีกเรื่อง
หนึ่งท่ีผู&วิจัยให&ความสําคัญ การศึกษาระบบเครือญาติหรือระบบความสัมพันธIอ่ืน ๆ ช�วยอธิบาย
ปรากฏการณIบางอย�างได&ดี เช�น สาเหตุของปรากฏการณIหรือความสัมพันธIระหว�างปUจจัยเรื่อง
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ความสัมพันธIของมนุษยIและปรากฏการณI การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธIระหว�างสมาชิกในสังคม
ช�วยให&การวิเคราะหIมีความลึกซ้ึงมากข้ึน โดยการสัมภาษณIประชากรในพ้ืนท่ีได&เลือกกลุ�มผู&มีส�วนรู&
เห็นและเก่ียวข&องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือให&ได&ข&อมูลท่ีละเอียดและเป+นความจริงของบริบทพ้ืนท่ี 
เชียงคาน โดยผู&วิจัยได&แบ�งประเด็นออกเป+น 3ประเด็น ประกอบด&วย 1) ผลกระทบทางด&านกายภาพ 
2) ผลกระทบด&านสังคม วัฒนธรรม 3) ปUจจัยท่ีส�งผลต�อรูปแบบการท�องเท่ียวเชียงคาน 4) ปUญหา
อุปสรรคของการเป+นเมืองท�องเท่ียวเชียงคาน โดยหลังจากการศึกษาตามโครงสร&างดังกล�าว ผู&ศึกษา
ได&สรุปเนื้อหาสําคัญตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลกระทบทางด�านกายภาพ 
  จากการศึกษาท้ังทางทฤษฎีและจากการสํารวจในพ้ืนท่ี พบว�า ชุมชนเชียงคานมี
องคIประกอบของชุมชนท่ีมีคุณค�าและมีเอกลักษณI ได&แก� วัดต�าง ๆ ในบริเวณชุมชนเก�าริมโขง จํานวน 
3 วัด ประกอบด&วย วัดศรีคูณเมือง วัดมหาธาตุ และวัดท�าคก เป+นต&น รวมไปถึงย�านอาคารไม&เก�าท่ีมี
ลักษณะสถาปUตยกรรมท่ีสวยงามเป+นเอกลักษณI มีความโดดเด�น เป+นสิ่งสะท&อนประวัติศาสตIและ   
วัฒธรรมในด&านกายภาพได&เป+นอย�างดี ซ่ึงอาคารเก�าส�วนใหญ�กระจุกตัวหนาแน�นเป+นแนวยาวอยู�
บริเวณถนนริมโขง แต�ในปUจจุบันในพ้ืนท่ีไม�ได&มีเพียงอาคารไม&เก�าเท�านั้น ยังมีอาคารท่ีถูกสร&างข้ึนใหม�
ในเชิงธุรกิจการท�องเท่ียวแทรกตัวอยู�ตามย�านอาคารเก�า ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป+นอาคารโครงสร&างคอนกรีต
เสริมเหล็ก และอาคารครึ่งไม&ครึ่งปูน ในลักษณะของโรงแรม เกสเฮาสI โฮมสเตยI และร&านอาหารร&าน 
เป+นต&น ทําให&การใช&ประโยชนIของท่ีดินในเขตชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเป+นเมืองเล็ก ๆ 
มีสมาชิกในชุมชนไม�มากนัก แต�ปUจจุบันถนนริมโขง เต็มไปด&วยอาคารและสิ่งปลูกสร&างตลอดแนวริม
โขง ส�งผลให&เกิดการแออัดและรูปแบบเมืองท่ีเปลี่ยนไป ส�งผลในเรื่องความเป+นส�วนตัวของคนในพ้ืนท่ี 
แต�ในขณะเดียวกันก็ถือได&ว�าพ้ืนท่ีเมืองเก�านี้เป+นย�านเศรษฐกิจหลักของชุมชนเชียงคานในปUจจุบัน มี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง และเป+นศูนยIกลางของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน 
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ภาพท่ี 73 แสดงตําแหน�งของวัดซ่ึงเป+นศูนยIกลางของชุมชน 
 
 แม&ว�ารูปแบบของเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปจากการถูกพัฒนาให&เป+นเมืองท�องเท่ียว แต�
องคIประกอบของชุมชนท่ีเป+นสิ่งสําคัญ ยังคงได&รับความสําคัญจากคนในชุมชนอยู�เช�นเดิม เห็นได&จาก
การให&ความสําคัญกับวัด ศาสนสถาน รวมไปถึงพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ได&ถูก
นํามาเป+นจุดขายของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน มีกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข&องกับศาสนสถาน
และศาสนพิธี โดยมีพ้ืนฐานอยู�บนวิถีชีวิตและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 
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ภาพท่ี 74 แสดงลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเชียงคานในแต�ละช�วงเวลา 
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ภาพท่ี 75 แสดงรูปแบบอาคารไม&ดั้งเดิมในย�านเมืองเก�า 
 

  

  
 
ภาพท่ี 76  แสดงรูปแบบอาคารท่ีสร&างใหม�โดยยึดหลักตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน เพ่ือให&มี

รูปแบบท่ีเหมาะสม กลมกลืนกับอาคารไม&เก�าท่ีเป+นเอกลักษณIอาคารพ้ืนถ่ินด้ังเดิม 
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ภาพท่ี 77 แสดงอาคารสร�างใหม�ในรูปแบบสถาป�ตยกรรมสมัยใหม� 
 
 นอกจากผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลทางกายภาพของเมืองเชียงคาน ท่ีได&ส�งผล
โดยตรงต�อรูปแบบสถาปUตยกรรมของชุมชน ทําให&มีท้ังอาคารเก�าท่ีเป+นเอกลักษณIของชุมชน อาคารท่ี
สร&างใหม�โดยยึดหลักตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน เพ่ือให&มีรูปแบบท่ีเหมาะสม กลมกลืน
กับอาคารไม&เก�าท่ีเป+นเอกลักษณIอาคารพ้ืนถ่ินด้ังเดิม และอาคารสร&างใหม�ท่ีมีรูปแบบสมัยใหม� การ
ท�องเท่ียวยังส�งผลให&องคIกรภาครัฐและองคIกรท&องถ่ินได&ให&ความสําคัญกับสาธารณูปโภคแก�ชุมชน มี
การซ�อมแซมและพัฒนาชุมชนให&มีศักยภาพในการเป+นเมืองท�องเท่ียว เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท่ีจะ
เข&ามาในชุมชนได&รับความสะดวกสบาย ส�งผลดีในทางอ&อมแก�คนในชุมชน ท่ีจะได&มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช&ชีวิตประจําวัน 
 

  

  
 

ภาพท่ี 78 แสดงการพัฒนาทางกายภาพของเมือง บริเวณถนนคนเดินริมโขง เพ่ือรองรับการเป(น
เมืองท�องเท่ียว (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556) 
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ภาพท่ี 79 แสดงการพัฒนาทางกายภาพของเมือง บริเวณถนนริมโขง เพ่ือรองรับการเป(นเมือง

ท�องเท่ียว (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557) 
 

   

 
 
ภาพท่ี 80 แสดงการพัฒนาทางกายภาพของเมือง บริเวณถนนริมโขงเพ่ือรองรับการเป(นเมือง

ท�องเท่ียว (เดือนกุมภาพันธ5 พ.ศ.2558) 
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ภาพท่ี 81 แสดงตําแหน�งของการพัฒนาทางด&านกายภาพในพ้ืนท่ีชุมชน 
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 2. ผลกระทบทางบวกด�านสังคม วัฒนธรรม 
  จะเห็นได&ว�าการท�องเท่ียวท่ีเข&ามาในพ้ืนท่ี ทําให&เกิดการพัฒนาในด&านต�าง ๆ ส�งผลต�อ
ชุมชนและผู&ท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน วิถีชีวิตของชาวเชียงคานเปลี่ยนไป รวมถึงโครงสร&างทางสังคมและวิถี
ชีวิต เริ่มจาก การมีส�วนร�วมของคนในชุมชน ชาวบ&านมีความกระตือรือร&นในการประกอบอาชีพมาก
ข้ึน มีการรวมกลุ�มเพ่ือพัฒนาและรักษาผลประโยชนIของคนในชุมชน คนในชุมชนท่ีเคยอพยพหรือย&าย
ออกไปทํางานต�างเมือง ได&เห็นคุณค�าและความสําคัญของชุมชน กลับมาประกอบอาชีพในชุมชน 
เนื่องจากการท�องเท่ียวได&เปaดโอกาสให&คนในชุมชนสร&างอาชีพทําให&มีรายได&มาเลี้ยงครอบครัวโดยไม�
ต&องอพยพไปทํางานในเมืองใหญ� ๆ ส�งผลดีในด&านความสัมพันธIในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวได&
อยู�กับพร&อมหน&า ผู&ปกครองสามารถเลี้ยงดูบุตรหลายได&ใกล&ชิดมากข้ึน ลดปUญหาในเด็กและเยาวชน 
เกิดความสัมพันธIอันดีระหว�างคนในครอบครัว และส�งผ�านไปถึงนักท�องเท่ียวท่ีเข&ามาในพ้ืนท่ี ได&รับ
ความอบอุ�น ปลอดภัยและไมตรีจากเจ&าของบ&าน ทําให&เกิดความประทับใจและความสัมพันธIท่ีดี
ระหว�างคนในชุมชนกับนักท�องเท่ียวอีกด&วย 
  ในแง�ของวัฒนธรรม ภาษาถ่ินเชียงคานเป+นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในท&องถ่ิน 
ซ่ึงมีลักษณะการพูดท่ีมีความคล&ายคลึงกับเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซ่ึงถือเป+นภาษาอีสานท่ีมีสําเนียงท่ีแตกต�างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน ซ่ึงใน
ท&องถ่ินมีการใช&ภาษาถ่ินเป+นหลักในการติดต�อสื่อสาร ทําให&เป+นท่ีสนใจจากนักท�องเท่ียวท่ีเข&ามาใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังทําให&เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว�างชาวบ&านกับนักท�องเท่ียว มีการ
เผยแพร�วัฒนธรรมอันเป+นเอกลักษณIของชุมชน ซ่ึงเป+นวิถีท่ีคนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติสืบต�อกันมา 
ทําให&เกิดการภูมิใจและรู&คุณค�า ของวัฒนธรรมของท&องถ่ิน ทําให&เกิดการอนุรักษI ฟcdนฟูทางวัฒนธรรม
และรักในชุมชนมากข้ึน ตัวอย�างเช�น การเข&าร�วมงานบุญประจําปeฮีต12คอง14 ซ่ึงเป+นประเพณีท่ี
ปฏิบัติสืบทอดมาต้ังแต�อดีตจนถึงปUจจุบัน โดยวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน พบว�าส�วนใหญ�จะมี
ความเก่ียวข&องกับทางพุทธศาสนา ซ่ึงถือเป+นศูนยIร�วมจิตใจคนเชียงคานมาต้ังแต�อดีต ถือเป+นข&อบ�งชี
ได&ว�า ศาสนาเป+นสิ่งท่ีอยู�คู�ชุมชนและหล�อเลี้ยงจิตวิญญาณคนในชุมชนมาแต�ครั้งอดีต ส�งผลให&ใน
ปUจจุบันได&เกิดจากท�องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณข้ึนในพ้ืนท่ี จากการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม ทํา
ให&นักท�องเท่ียวได&เห็นคุณค�าและความแตกต�างจากรูปแบบการท�องเท่ียวท่ัวไป นอกจากนี้ยังเป+นส�วน
หนึ่งของการรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอย�างยั่งยืน โดยให&ประชาชนเข&ามามีส�วน
ร�วมและได&ประโยชนIจากการท�องเท่ียวแสวงบุญ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร&างการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
ให&กับเจ&าของบ&านกับแขกผู&มาเยือน 
 
 
 



 

 

131 

 3. ผลกระทบทางลบด�านสังคม วัฒนธรรม 
  แม&ว�าการท�องเท่ียวท่ีเข&ามายังชุมชนจะส�งผลกระทบด&านบวกและสร&างผลดีแก�
ชาวบ&าน แต�อีกด&านหนึ่งการท�องเท่ียวก็ย�อมส�งผลกระทบด&านลบให&แก�ชุมชนเชียงคานได&เช�นกัน 
เนื่องจากกิจกรรมการท�องเท่ียวได&ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงในด&านต�าง ๆ ท้ังด&านสิ่งแวดล&อม สังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อชุมชนนั้น ได&ผลเสียมากหรือน&อย 
ข้ึนอยู�กับการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน ดังเช�นท่ีจะแสดงในรายละเอียดต�อไปนี้ 
  เม่ือชุมชนถูกเปลี่ยนให&เป+นเมืองท�องเท่ียว ทําให&คนจํานวนมากเดินทางเข&ามายังพ้ืนท่ี 
ส�งผลให&การจัดการ การรักษาความสงบ หรือความปลอดภัยเป+นไปด&วยความยากลําบากมากข้ึน 
เนื่องจากเดิมเชียงคานเป+นเพียงชุมชนเล็ก ๆ ท่ีเงียบสงบ การดูแลและจัดการทําได&โดยง�าย แต�ใน
ปUจจุบัน ต&องพบกับปUญหาท่ีเข&ามาพร&อมกับการเป+นเมืองท�องเท่ียว เช�น สภาพสังคม วิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนไป กลายเป+นสังคมของคนเมืองมากข้ึน โครงสร&างทางสังคม ความสัมพันธIของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยอยู�ร�วมกันแบบครอบครัว ถ&อยทีถ&อยอาศัย ปUจจุบันเป+นเมืองท�องเท่ียวท่ีมี
ความเป+นธุรกิจมากข้ึน หลายอย�างถูกดําเนินไปด&วยเรื่องเงิน ทําให&เกิดความขัดแย&งภายในชุมชน โดย
มีสาเหตุมาจากการขัดแย&งผลประโยชนIท่ีได&จากการท�องเท่ียว ปUญหาท่ีดิน การไล�ท่ี การรุกล้ําขอบเขต
ท่ีดินทํากินของกันและกัน การขัดแย&งทางธุรกิจ ส�งผลให&เกิดความเห็นแก�ตัวของคนในชุมชนมากข้ึน 
ความสัมพันธIของคนในชุมชนมีความห�างเหินออกไป ผู&คนมีปฏิสัมพันธIกันน&อยลง เนื่องจากต&องเอา
เวลาไปทํามาหากิน เม่ือหลายอย�างถูกกําหนดด&วยเรื่องเงิน จึงเกิดการแข�งขันด&านธุรกิจกันสูงข้ึน ทํา
ให&เป+นบ�อเกิดของความบาดหมางในเรื่องผลประโยชนIภายในชุมชน  
  ในส�วนของวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท่ีทําให&ถูกจัดเป+นการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ซ่ึงเป+นการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข&องกับปUจจัยทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ด&าน ส�งผลให&วัฒนธรรมท่ีเป+น
เอกลักษณIของท&องถ่ินนี้ได&ถูกทําให&เป+นสินค&าทางการท�องเท่ียว ทําให&วัฒนธรรมท&องถ่ินนั้นได&ถูกทําให&
กลายเป+นเพียงแค�วัตถุอย�างหนึ่งและถูกทําให&กลายเป+นสินค&าเพ่ือเสนอขายให&กับนักท�องเท่ียวเพ่ือบ�ง
บอกถึงความเฉพาะตัวของสถานท่ีท�องเท่ียว ส�งผลให&เกิดในเรื่องของคุณค�าของสินค&าวัฒนธรรม
ท&องถ่ิน ซ่ึงคุณค�าของสินค&าทางวัฒนธรรมนั้นก็ข้ึนอยู�กับการให&ความหมายของบุคคลและช�วงเวลา 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือการท�องเท่ียวเข&ามายังชุมชนชายโขง ส�งผลให&วัฒนธรรมท&องถ่ินกลายเป+นเพียง
สินค&าท่ีให&นักท�องเท่ียวได&สัมผัสโดยปราศจากคุณค�า  
  นอกจากนี้ ผู&ประกอบการ นักลงทุนจากภายนอก รวมถึงนักท�องเท่ียวท่ีเข&ามายัง
สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยปราศจากความรู&ความเข&าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของ
ท&องถ่ิน ส�งผลถึงกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเกิดการบิดเบือนทางวัฒนธรรม เช�น ในกรณีผู&ประกอบการ
จากภายนอกเข&ามาประกอบการภายในพ้ืนท่ี ไม�เคารพกฎระเบียบแบบแผนของชุมชน และสื่อออกมา
ยังผลผลิตในการค&า เช�น การก�อสร&างอาคารท่ีไม�เป+นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส�งผลให&เกิดความรู&สึกแปลก
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แยก ไม�แสดงออกถึงอัตลักษณI และในกรณีของนักท�องเท่ียว ประเพณีการตักบาตรข&าวเหนียวในตอน
เช&า ซ่ึงเป+นวิถีชีวิตของชุมชนท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต�อดีตจนถึงปUจจุบัน ซ่ึงวิถีเดิมของชาวบ&าน จะ
ต่ืนเช&า เตรียมข&าวเหนียวไว&ใส�บาตร แต�งกายด&วยผ&าซ่ินหรือชุดเรียบร&อยซ่ึงถือเป+นวิถีชีวิตด้ังเดิม แต�
ในปUจจุบันได&ถูกการท�องเท่ียวเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม การใส�บาตรถูกทําให&เป+นเพียงสินค&าทางการ
ท�องเท่ียว โดยเจ&าของท่ีพักทําการจัดเตรียมอาหารสําหรับใส�บาตร นักท�องเท่ียวเพียงแต�ทําหน&าท่ี
ถวายอาหารใส�บาตรพระเท�านั้น นักท�องเท่ียวบางส�วนไม�ทราบถึงท่ีมาท่ีไปและความสําคัญของวิถีชีวิต
นั้น ๆ ซ่ึงถือเป+นการไม�เข&าใจในวิถีชีวิตชุมชน การแสดงออกจึงเป+นการบิดเบือนวัฒนธรรมท่ีเคย
ปฏิบัติมา ดังนั้นจึงจําเป+นต&องทําความเข&าใจถึงวิธีใส�บาตร และวิถีชีวิตท่ีคนเชียงคานยึดถือและปฏิบัติ
สืบทอดต�อกันมาอย�างยาวนานเสียก�อน 
 
ป&จจัยท่ีส(งผลต(อรูปแบบการท(องเท่ียวเชียงคาน 
 ประวัติศาสตร.ของพ้ืนท่ี 
 เมืองเชียงคาน ถือเป+นเมืองท่ีมีคุณค�าและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรI ในอดีตเคยเป+น
เมืองท�าท่ีสําคัญเหนือริมฝUhงแม�น้ําโขง มีประวัติเก่ียวพันกับแถบลุ�มน้ําโขงอีสานตอนบน รวมไปถึง
ความสัมพันธIกับเชื้อพระวงศIทางฝUhงลาว โดยเฉพาะความสัมพันธIกับหลวงพระบางซ่ึงถือได&ว�าเป+น
ความสัมพันธIท่ีแน�นแฟiน เปรียบเสมือนบ&านพ่ีเมืองน&อง ทําให&เกิดอิทธิพลทางวัฒนธรรม ส�งผลต�อวิถี
ชีวิตและความเป+นอยู�ของคนเชียงคานมีความคล&ายคลึงกันกับเมืองหลวงพระบาง ต้ังแต�วัฒนธรรม
ทางภาษา อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และ ความเชื่อ  
 จากทําเลท่ีตั้งประกอบกับชุมชนมีความเป+นมาทางด&านประวัติศาสตรIท่ีสําคัญ ทําให&เชียง
คานในยุคนั้นจึงกลายเป+นชุมชนทางด&านการค&าระดับท&องถ่ิน มีอาคารพาณิชยIเรือนไม&ริมฝUhงโขง มี
โรงแรมเรือนไม&ให&พ�อค&าชาวลาวและชาวไทยเช�าพัก ด&วยชื่อเสียงท่ีโด�งดัง ในเรื่องเป+นแหล�งผลิตผ&าห�ม
นวมท่ีข้ึนชื่อ อันเนื่องมาจากเป+นแหล�งเพาะปลูกดอกฝiาย เพ่ือนํามาเป+นวัตถุดิบในการทําผ&าห�มนวม 
ทําให&พ�อค&าจากฝUhงลาวและจังหวัดใกล&เคียงเดินทางเข&ามาซ้ือผ&าห�มนวม รวมถึงข&าวสารและสินค&า
อุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ ของเชียงคานกลับไปด&วย ถือได&ว�าเชียงคานเป+นศูนยIกลางทางการค&าแห�งลุ�ม
แม�น้ําโขงท่ีสําคัญอีกเมืองหนึ่ง จะเห็นได&ว�า ประวัติศาสตรIของชุมชนในอดีตส�งผลออกมาถึงปUจจุบันใน
รูปแบบอัตลักษณIของชุมชน ทําให&ชุมชนเชียงคานมีวัฒนธรรมท่ีเป+นเอกลักษณI มีความโดดเด�นในด&าน
วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตท่ีคนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติส�งต�อจากรุ�นสู�รุ�น จนกลายเป+นเชียง
คานเมืองท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีได&รับความนิยมอยู�ในขณะนี้ 
 ความเช่ือและพิธีกรรม 
 เชียงคานมีโครงสร&างทางสังคมท่ีให&ความสําคัญกับเครือญาติ อยู�กันเป+นครอบครัวใหญ� มี
การพ่ึงพาอาศัยกัน การใช&ชีวิตอยู�กับธรรมชาติต&องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีพ รวมถึงสิ่ง
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เหนือธรรมชาติ ทําให&ชุมชนเกิดความเชื่อและความศรัทธาในการบูชาผีบรรพบุรุษ เจ&าท่ี เทวดา รวม
ไปถึงความเคารพในธรรมชาติ มีการก�อต้ังพิธีกรรมบูชาผีสาง นางไม& รวมท้ังต&นไม& แม�น้ํา และสิ่งท่ีเป+น
ธรรมชาติเพ่ือแสดงความเคารพ ขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณของธรรมชาติท่ีหล�อเลี้ยงชีวิตชาวเชียง
คานต้ังแต�อดีตมาจนถึงปUจจุบัน ส�งผลให&เชียงคานเป+นชุมชนท่ีมีความอ�อนน&อมถ�อมตน เห็นคุณค�าของ
ธรรมชาติ 
 ต�อมาเม่ือพุทธศาสนาได&เผยแผ�ไปยังชุมชน ทําให&คนในชุมชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจาก
ความกลัว ความไม�รู& เกิดเป+นความศรัทธา ซ่ึงจะเห็นได&ว�าพระพุทธศาสนาเป+นรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรม เนื่องจากชาวเชียงคานนับถือพระพุทธศาสนามาช&านาน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได&
หล�อหลอมซึมซับลงในวิถีชีวิต กลายเป+นรากฐานวิถีชีวิตของเชียงคานในทุกด&าน ท้ังด&านวิถีชีวิตความ
เป+นอยู� ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม ส�งผลให&ชาวเชียงคานมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง�าย มี
ความพอเพียง เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษและผลแห�งการทําความดี จะเห็นได&ถึงความร�วมมือของคน
ในชุมชนท่ีมีความสามัคคีในงานบุญประจําปe ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซ่ึงถือว�าเป+นมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
สืบทอดกันมาถึงปUจจุบัน เป2นคติความเชื่อในวิถีชีวิตความเป+นอยู�ท่ีเก่ียวพันกับการเกษตรกรรมและ
พุทธศาสนา ถูกจัดข้ึนเพ่ือสร&างขวัญและกําลังใจต�อการดํารงชีวิตของชุมชน จึงทําให&มีงานบุญพ้ืนบ&าน
มากมายตลอดท้ังปe ถือได&ว�าชุมชนเชียงคานเป+นชุมชนท่ีมีพุทธศาสนาเป+นศูนยIรวมจิตใจ มีพระสงฆIซ่ึง
เป+นตัวแทนวัดเป+นผู&นําทางด&านจิตใจของประชาชน พระพุทธศาสนาเป+นรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรม เนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได&หล�อหลอมซึมซับลงในวิถีชีวิต กลายเป+น
รากฐานวิถีชีวิตของชาวเชียงคานในทุกด&าน ท้ังด&านวิถีชีวิตความเป+นอยู� ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศีลธรรมเป+นศูนยIรวมแห�งความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธาและความร�วมมือ เป+นกรอบแห�ง
ความประพฤติของคนในสังคม 
 โครงสร�างทางสังคม 
 โครงสร&างทางสังคมของชุมชนเชียงคาน ประกอบไปด&วย กลุ�มคน สถาบันทางสังคม และ
สถานภาพบทบาทของคนในสังคม โดยกลุ�มคนในชุมชนเชียงคานจัดเป+นกลุ�มแบบปฐมภูมิ ซ่ึงเป+นกลุ�ม
ท่ีมีความสัมพันธIระหว�างสมาชิกเป+นไปอย�างแนบแน�น มีความใกล&ชิดสนิทสนมกันเป+นส�วนตัว ไม�มี
พิธีรีตอง มีความสัมพันธI กันอย�างต�อเนื่อง เช�น ความสัมพันธIของสมาชิกในครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันก็มีสถาบันทางศาสนาท่ีเป+นสถาบันทางสังคมท่ีคนในชุมชนให&ความสําคัญ ทําให&สมาชิก
ในชุมชนถูกหล�อหลอมด&วยความรัก ความอบอุ�น การอบรมเลี้ยงดูให&มีการเจริญเติบโตท้ังด&านร�างกาย 
สติปUญญา และอารมณI เพ่ือให&สามารถดํารงอยู�ในสังคมได& นอกจากนี้ยังถูกขัดเกลาด&วยศาสนา ช�วย
ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม สร&างความม่ันคงทางจิตใจให&สมาชิกในชุมชน อบรมศีลธรรม
จริยธรรมให&แก�สมาชิกและควบคุมสังคมให&สงบสุข 
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 การมีส(วนร(วมของชุมชนในการจัดการการท(องเท่ียว/ความเข�มแข็งของชุมชน 
 ปUจจุบันเชียงคานมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง และเป+นยุค
แห�งวัตถุนิยมสมัยใหม�เช�นเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แต�ด&วยความท่ีคนในชุมชนมีความผูกพันกันอัน
เนื่องมาจากความเข&มแข็งของโครงสร&างทางสังคม เนื่องจากส�วนใหญ�ชาวบ&านในชุมชนมีความสัมพันธI
กันแบบเครือญาติ มาจากต&นตระกูลเดียวกัน อยู�กับแบบญาติพ่ีน&อง ผสมผสานกับความเชื่อและการมี
แนวความคิดในการดํารงอยู�แบบเรียบง�าย พออยู�พอกิน ทําให&ความเจริญแบบสมัยใหม�เข&ามาแบบ
ค�อย ๆ คืบคลาน ในลักษณะท่ีไม�ก�อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ประกอบกับคนเชียงคานมี
ศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได& มีความแตกต�างทางความคิดน&อย และให&ความร�วมมือในการ
พัฒนา จึงทําให&กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวของเมืองเชียงคาน อยู�ภายใต&กรอบความคิดและการ
มีส�วนร�วมของคนในท&องถ่ินเป+นหลัก 
 
ป&ญหาอุปสรรคของการจัดการการท(องเท่ียวเชียงคาน 
 ความร(วมมือจากชุมชน 
 การท�องเท่ียวเชียงคานมีแนวโน&มท่ีจะเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต แต�ปUญหาเรื่องความ
ร�วมมือของชุมชนยังคงมีอยู� เห็นได&จากการเข&าร�วมประชุม หรือการประชาพิจารณIในวาระต�าง ๆ ท่ี
ต&องการความเห็นจากชุมชน ทําให&บทสรุปของการประชุมนั้น ๆ มีผลไม�สมบูรณIเนื่องจากชาวบ&าน
กลุ�มท่ีไม�เข&าร�วม ไม�สามารถออกความเห็นหรืออภิปรายปUญหาต�าง ๆ ท่ีตนประสบได& แม&ว�าชาวบ&านท่ี
ไม�ได&เข&าร�วมจะมีเพียงกลุ�มน&อย แต�นั่นแสดงออกถึงสาเหตุของการจัดการการท�องเท่ียวท่ียังมี
จุดบกพร�องอยู� โดยสาเหตุส�วนใหญ�ท่ีชาวบ&านบางส�วนไม�ได&เข&าร�วมนั้นมาจาก หัวข&อการประชุมมักจะ
เป+นหัวข&อเดิม ๆ และสาเหตุสําคัญจากการไม�ให&ความร�วมมือ คือปUญหาการไม�กล&าแสดงออก ไม�กล&า
แสดงความคิดเห็น ยังคงเป+นปUญหาเรื้อรังท่ีพบได&ในการพัฒนาชุมชน 
 ศักยภาพของชุมชน 
 แม&ว�าพ้ืนท่ีเชียงคานจะได&เปรียบด&านทําเลท่ีต้ังและภูมิประเทศเหมาะแก�การท�องเท่ียว
พักผ�อน แต�การจะเป+นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพได&นั้น จําเป+นต&องได&รับการจัดการท่ีดีและ
เหมาะสมจากบุคคลากรในท&องถ่ิน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยศักยภาพของบุคคลากร
ในชุมชน ซ่ึงได&แก�ผู&ประกอบการการท�องเท่ียว และชาวบ&านในชุมชน ซ่ึงส�วนใหญ�มีความรู&ด&านการ
ท�องเท่ียวน&อย ทําให&ขาดทักษะ ขาดความรู&และขาดประสบการณIในการมีส�วนในการจัดการท�องเท่ียว
ของชุมชน จึงจําเป+นต&องได&รับการสนับสนุน การผลักดัน และ แรงกระตุ&นท่ีเพียงพอ เพ่ือสร&าง
กระบวนการเรียนรู& พัฒนาทักษะ โดยการจัดอบรม ให&แก�ชุมชน ในด&านการให&บริการท�องเท่ียว 
เพ่ือให&ชุมชนได&รับความรู& เพ่ิมพูนศักยภาพท่ีพร&อมจะจัดบริการ การท�องเท่ียวต�อไปได& 
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 การบริหารจัดการท่ีเป2นระบบ 
 การเติบโตของการท�องเท่ียวเมืองเชียงคานในระยะแรกนั้น เป+นไปโดยขาดระบบแบบ
แผน เม่ือเริ่มมีชื่อเสียงและเป+นท่ีรู&จักของนักท�องเท่ียว ทําให&นักลงทุนจากภายนอกสนใจท่ีจะเข&ามา
ลงทุน เพ่ือประกอบการเก่ียวกับการท�องเท่ียว ทําให&เกิดการแย�งงาน แย�งอาชีพ คนในชุมชนได&รับ
ประโยชนIไม�เต็มท่ี เม่ือการท�องเท่ียวเมืองเชียงคานได&รับความนิยม ส�งผลถึงรูปแบบทางกายภาพของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดยมีสิ่งก�อสร&างในรูปแบบบ&านพักโฮมเสยI เกสเฮาสI โรงแรม เริ่มผุดข้ึนใหม�
อย�างรวดเร็ว โดยปราศจากมาตรการควบคุม ส�งผลต�อความเสียหายในด&านอัตลักษณIของชุมชน จาก
ปUญหาดังกล�าวส�งผลให&เกิดการเคลื่อนไหวของตัวแทนชุมชน ในการก�อต้ังกลุ�มเพ่ือรักษาผลประโยชนI
และคอยจัดการความเป+นไปของการท�องเท่ียวชุมชนให&เป+นไปอย�างถูกต&อง อย�างไรก็ตาม การ
ท�องเท่ียวเมืองเชียงคานจะเติบโตไปในทิศทางใดนั้น ข้ึนอยู�กับความร�วมมือจากทุกฝkาย ท้ังคนใน
ชุมชน ผู&ประกอบการธุรกิจการท�องเท่ียว หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงถือว�าเป+นผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย
และรับผิดชอบในแต�ละฝkาย เพ่ือให&เมืองเชียงคานเป+นเมืองท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีคงความเป+น
เอกลักษณIของพ้ืนท่ีดํารงอยู�ได&จนถึงอนาคต 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน 
เก่ียวกับพัฒนาการการท�องเท่ียว สภาพวิถีชีวิตชุมชนก�อนและหลังการส�งเสริมการท�องเท่ียว สภาพ
ปUญหา ความขัดแย&งของชุมชน และผลกระทบต�อชุมชนทางด&านกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม มี
ประเด็นท่ีควรพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องในประเด็นศึกษา ด&าน
วิวัฒนาการของแหล�งท�องเท่ียว การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการท�องเท่ียว การพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี และการท�องเท่ียวโดยชุมชน มี
ดังต�อไปนี้ 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อชุมชนเชียงคาน ทําให&เห็นถึง
วิวัฒนาการ การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตและชุมชนเชียงคาน ต้ังแต�อดีตจนถึง
ปUจจุบัน พ้ืนท่ีชุมชนเก�าเชียงคานมีลักษณะทางกายภาพชุมชนท่ีผสมผสานระหว�างย�านชุมชนเก�าและ
การก�อตัวของกลุ�มอาคารใหม� เป+นสิ่งท่ีหลอมรวมพ้ืนท่ีเก�าท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตรIและการพัฒนา
ให&เกิดร�วมกันได& เกิดจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในย�าน ท่ีมีรูปแบบการสืบทอดความคิด
และวิถีชีวิตผ�านระบบครอบครัวสู�การค&าในพ้ืนท่ี ความต�อเนื่องในการอยู�อาศัยได&ก�อให&เกิด
ประวัติศาสตรIในชุมชนท่ีสื่อออกมาในรูปแบบสถาปUตยกรรม สภาพแวดล&อม และองคIประกอบทาง
กายภาพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องเป+นลําดับ ประกอบกับนโยบายขององคIกรปกครองส�วนท&องถ่ินและความ
ร�วมมือของชุมชน ท่ีหลอมรวมให&เกิดพลังท่ีเข&มแข็งในการอนุรักษIและพัฒนาพ้ืนท่ีได&อย�างดียิ่ง ทําให&
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รับรู&ได&ว�าการท�องเท่ียวท่ีเข&ามาในชุมชน ส�งผลกระทบต�อคนในชุมชนในด&านบวกมากกว�าด&านลบ ซ่ึง
ผลกระทบเหล�านี้จะเป+นคําตอบและทางเลือกให&กับชาวบ&านในชุมชนเชียงคาน ในแง�มุมของการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให&เข&ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวอย�างไร จึงจะเหมาะสมและอยู�
ร�วมกันได& และจะรักษารูปแบบวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนเชียงคาน ท่ีมีมาแต�โบราณนั้นให&มี
ความสมบูรณIเป+นเอกลักษณI สามารถถ�ายทอดไปสู�คนรุ�นหลังได&อย�างยั่งยืน รวมท้ังการท�องเท่ียวเชียง
คานท่ีจะต&องดําเนินต�อไปอย�างเข&มแข็งและยั่งยืน 
 จากการวิจัย ทําให&ได&ทราบถึงอีกหนึ่งปUจจัย ท่ีทําให&การท�องเท่ียวเมืองเชียงคาน สามารถ
ดํารงอยู�ได& และเติบโตข้ึนอย�างเข็มแข็งนั้น ส�วนหนึ่งท่ีเป+นปUจจัยสําคัญ นั่นคือพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต และความเชื่อของชุมชน เนื่องจากชุมชนเชียงคาน เป+นชุมชนท่ียังคงมีคติความเชื่อเก่ียวกับสิ่ง
ท่ีเหนือธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ หรือผีบรรพชน โดยมีความเชื่อในเรื่องของการคุ&มครอง ปกปUก
รักษาจากผีบรรพชน เกิดเป+นความสัมพันธIระหว�างคนกับคน คนกับชุมชน คนกับธรรมชาติ เกิดเป+น
พิธีกรรมท่ีปฏิบัติเพ่ือบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในชุมชน ทําให&คนในชุมชนมีความอ�อนน&อมต�อธรรมชาติ เคารพ
ต�อธรรมชาติ และสํานึกในบุญคุณของผีบรรพชน ผสานกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องของ
บุญและกรรม ส�งผลให&วิถีชีวิต และการปฏิบัติตัวของคนในชุมชน ถูกปฏิบัติสืบต�อกันมา รุ�นสู�รุ�น และ
ก�อให&เกิดความสามัคคี ความเป+นปmกแผ�น อันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้พิธีกรรมยังได&กําหนด
กฎเกณฑIและระเบียบปฏิบัติของคนในชุมชนให&เป+นไปในทางท่ีดีอีกด&วย 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน พบว�า
ชุมชนเชียงคาน มีศักยภาพในด&านของทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีมีความเป+นเอกลักษณI และยังคง
สามารถรักษาวิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนเอาไว&ได& แต�ท้ังนี้ท้ังนั้น หากพิจารณาถึงเรื่องของการจัดการ
ทรัพยากรทางการท�องเท่ียวเพ่ือนาไปสู�การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมอย�างยั่งยืนแล&วนั้น ผู&ศึกษาพบว�า
การจัดการการท�องเท่ียวของชุมชนยังคงมีจุดอ�อนในหลาย ๆ ด&าน ท้ังนี้ผู&วิจัยจึงขอนําเสนอแนวทางใน
การจัดการการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพ่ือให&เกิดความยั่งยืนดังนี้ 
 1. ควรเปaดโอกาสให&ทุกคนท่ีมีส�วนเก่ียวข&องได&แสดงความคิดเห็นร�วมกัน และเม่ือเกิด
ปUญหาก็ต&องร�วมกันแก&ไขปUญหา เพราะชุมชนจะต&องช�วยเหลือตัวเองก�อน หากชุมชนเกิดความ
เข&มแข็งแล&วก็จะสามารถต�อสู&กับอุปสรรคIต�าง ๆ ได& 
 2. ชุมชนจะต&องสร&างกฎระเบียบต�าง ๆ และมีการติดประกาศอย�างชัดเจนสําหรับ
นักท�องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข&ามาท�องเท่ียว โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการอนุรักษIควบคู�ไปกับการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืน โดยท่ีกฎเกณฑIต�าง ๆ ต&องสร&างข้ึนจากความเห็นโดยรวมของคนในชุมชน และร�วมกัน
ปฏิบัติตามและเป+นตัวอย�างให&แก�นักท�องเท่ียว เป+นการสร&างรากฐานท่ีม่ันคงให&แก�ชุมชน 
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 3. ควรท่ีจะพัฒนาในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียว อาทิ 
การเดินทางเข&าถึง ปiายบอกทาง จุดบริการข&อมูลข�าวสารการท�องเท่ียว จุดแวะพักสําหรับนักท�องเท่ียว 
ห&องน้ํา การจัดเก็บขยะมูลฝอย และจุดจอดรถ เป+นต&น 
 4. เทศบาลตําบลเชียงคาน จะต&องเป+นผู&นําในการขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยจะต&องเป+นผู&สร&างความเข&าใจให&แก�ชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ให&เป+นชุมชนท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม มีการปรับตัวและต่ืนตัวกับวิถีชีวิตท่ีผสมผสานกับการท�องเท่ียว 
จะต&องสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน และรับฟUงความคิดเห็นของคนในชุมชนเพ่ือลด
ปUญหา อุปสรรคI และข&อขัดแย&งในการดําเนินการพัฒนาได&  
  ข&อเสนอแนะต�าง ๆ ข&างต&นเป+นเพียงแนวทางปฏิบัติ ผู&วิจัยหวังว�าการศึกษาดังกล�าวจะ
เป+นแนวทางให&ผู&ท่ีเก่ียวข&อง ได&ใช&เป+นข&อมูลในการจัดการ และวางแผนการพัฒนาการท�องเท่ียวของ
ชุมชนในอนาคต อย�างไรก็ตามข&อสรุปต�าง ๆ ในงานวิจัยนี้ ข้ึนอยู�กับผู&มีส�วนเก่ียวข&องทุกภาคส�วนจะ
นําไปประยุกตIใช&ให&เหมาะสมกับแผนงาน หรือการดําเนินการด&านต�าง ๆ ในชุมชนของตน อันจะเป+น
ประโยชนIในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนควบคู�ไปกับการอนุรักษIวัฒนธรรมยั่งยืนต�อไปใน
อนาคต 
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ชนัญ วงษXวิภาค และคณะ.  การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการท%องเท่ียว อย%างย่ังยืน. 
 พิมพXครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 
ชิโนรส  พันทวี. “การศึกษาเรือนค�าขายพ้ืนถ่ินเมืองเชียงคานในฐานะความทรงจําของชุมชน.” 
  วิทยานิพนธXปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปoตยกรรมพ้ืนถ่ิน บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
ณัฏฐพล  ตันม่ิง.  ข�าราชการครู.  สัมภาษณX,  28 มิถุนายน 2557.  
ณัฐพล มีแก�ว และ สมศักด์ิ ศรีสันติสุข.  ถนนชายโขงเมืองเชียงคาน: การทําวัฒนธรรมให�เป3น 
 สินค�าเพ่ือการท%องเท่ียวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. เข�าถึงเม่ือ 13 พฤษภาคม 2556.   
 เข�าถึงได�จาก http://gsbooks.gs.kku.ac.th/55/cdgrc13/files/hmo12.pdf 
เดอะ ทริป แพ็คเกอรX.  วัดศรีคุณเมือง ศูนย!รวมจิตใจของชาวไทยริมน้ําโขง. เข�าถึงเม่ือ 13 มีนาคม 

2557. เข�าถึงได�จาก http://www.thetrippacker.com/th/review/WatSriKhun 
Muang/2273 

ถาวร  บันดาศักด์ิ.  แมTค�า. สัมภาษณX, 20 กุมภาพันธX 2557. 
เทศบาลตําบลเชียงคาน. กองวิชาการและแผนงาน.  แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงคาน 3 ป; (พ.ศ.  
 2557-2559).  เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556. 
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เทศบาลตําบลเชียงคาน. ข�อมูลพ้ืนฐาน.  เข�าถึงเม่ือ 17 มีนาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www. 
chiangkhan.info/home/category/ 

 .  วัดป@าใต�.  เข�าถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2557. เข�าถึงได�จาก https://chiangkhan.wordpress. 
com/2009/07/28/ 

ธงชัย  โกมลไสย. ศึกษานิเทศกX. สัมภาษณX, 1 กรกฎาคม 2557. 
นายกิมจyอกะหมูน�อย [นามแฝง].  วัดมัชฌิมาราม.  เข�าถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2557.  เข�าถึงได�จาก 

http://www. holidaythai.com/Thailand-Attractions-3299.htm 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา.  การทTองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม.  เข�าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ! 2558.  เข�าถึงได�จาก  
 http://tourism-dan1.blogspot.com 
บัวสวรรคX นามบุญลา.  ประเพณีไหลเรือไฟ อ.เชียงคาน จ.เลย.  เข�าถึงเม่ือ 27 กรกฎา 2557. 

เข�าถึงได�จาก https://www.gotoknow.org/posts/297228 
ผัน อุสาหะ. ผู�ประกอบการขายของท่ีระลึก. สัมภาษณX, 1 กรกฎาคม 2557. 
ผTองพรรณ  ตรียมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตรภรณX.  การออกแบบการวิจัย.  พิมพXครั้งท่ี 5.  กรุงเทพฯ:  
 สํานักพิมพXมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรX, 2549. 
พระครูสิริปoญญาวิสุทธX. เจ�าอาวาสวัดศรีคูณเมือง. สัมภาษณX, 1 กรกฎาคม 2557.         
พระครูสุขุมปุณโสภณ. เจ�าอาวาสวัดมหาธาตุ. สัมภาษณX, 1 กรกฎาคม 2557. 
พิมพXระวี โรจนXรุTงสัตยX.  การท%องเท่ียวชุมชน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรX, 2553. 
มรดรภูมิปoญญาทางวัฒนธรรม.  แมงหน�างาม (ผีขนน้ํา) บ�านนาซ%าว ตําบลนาซ%าว อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย.  เข�าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2557.  เข�าถึงได�จาก http://ich.culture. 
go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/281-----m-s   

ยงยุทธ  จันทรXอ�วน. ประธานชุมชนคุ�มวัดศรีคูณเมือง. สัมภาษณX, 20 กุมภาพันธX 2558      
ยุวดี  ดTานรุTงโรจนX. ผู�ประกอบการโฮมสเตยX. สัมภาษณX, 28 มิถุนายน 2557. 
ศรีศักร วัลลิโภดม. โครงการชุมชนทTองเท่ียวยั่งยืน ในชุมชนบ�านบุและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง. กรุงเทพฯ: 

เอราวัณ การพิมพX, 2550. 
สุดารัตนX  ด�วงดี.  เจ�าของร�านไอเดียดีดี.  สัมภาษณX, 18 กุมภาพันธX 2558.   
สุธาทิพยX  แซTเลา.  แมTค�า.  สัมภาษณX, 18 กุมภาพันธX 2558.  
สุภางคX จันทวานิช.  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพXครั้งท่ี 16.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพXแหTง

จุฬาลงกรณXมหาวิทยาลัย, 2551.   
สุรชัย  แองดี. ประธานชุมชนคุ�มวัดทTาคก. สัมภาษณX, 20 กุมภาพันธX 2558.    
เสกสิทธX  สอนสิงหX. ประธานชุมชนคุ�มวัดมหาธาตุ. สัมภาษณX, 1 กรกฎาคม 2557. 
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องคXการบริหารสTวนตําบลเชียงคาน.  วัดท%าคก.  เข�าถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2557.  เข�าถึงได�จาก 
http://www.chiangkan.go.th/travel.php?content_id=3 

อํานวย  จันแดง.  เจ�าของโฮมสเตยX.  สัมภาษณX, 1 กรกฎาคม 2557.  
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รายละเอียดการเก็บรวมรวมข�อมูลภาคสนาม 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาได�ใช�วิธีการสัมภาษณ� สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยแบ.งเป1น 2 
ประเภท ได�แก.  
 1. การสัมภาษณ�เชิงลึก เฉพาะราย (In-depth interviewing) โดยการซักถามพูดคุยใน
ลักษณะเจาะลึกเพ่ือหาคําตอบอย.างละเอียดถ่ีถ�วนถึงปรากฎการณ�ของบริบทในพ้ืนท่ี และ  
 2. การสัมภาษณ�กลุ.ม (Focused group) ในลักษณะการสนทนากลุ.ม ซ่ึงเป1นการสัมภาษณ�
แบบเจาะลึกแบบหนึ่งโดยสอบถามข�อเท็จจริงและสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปรากฎการณ�ท่ีเกิดข้ึน 
และมุมมองความคิดเห็นในการแก�ไขปPญหาในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือจุดมุ.งหมายในการตอบวัตถุประสงค�และ
คําถามในการวิจัย 
 
การสัมภาษณ�กลุ�มผู�ให�ข�อมูล 
 ในการกําหนดกลุ.มผู�ให�สัมภาษณ�เพ่ือให�ได�ผลการศึกษาท่ีตรงตามความเป1นจริง ดังนั้นจึง
ใช�วิธีการสุ.มกลุ.มผู�ให�ข�อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ�กลุ.มผู�ให�
ข�อมูลแบ.งออกเป1น 4 ฝXาย ได�แก. 
 1. ภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี  
 2. นักวิชาการ  
 3. คนในชุมชน 
 4. นักท.องเท่ียว  
 โดยแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 
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การวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

แบบสัมภาษณ�สําหรับคนในชุมชน 
 

คําช้ีแจง แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 
ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน 
ตอนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการท.องเท่ียวและทัศนคติของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีต.อการท.องเท่ียว 
 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 

 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ� .............................................................................................................อายุ..........ปZ 
ท่ีอยู.ปPจจุบัน .............................................................................. ภูมิลําเนา..........................................  
อาชีพหลัก. ........................................................  อาชีพเสริม ..............................................................  
สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ....................เวลา ...........................  
สถานท่ีสัมภาษณ�.................................................................................................................................  
 

ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน 

 
 2.1 ประวัติความเป1นมาของชุมชนเชียงคานเป1นอย.างไร 
  2.2 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณย.านเมืองเก.าของชุมชนเชียงคานมี
ความเป1นมาอย.างไร  
  2.3 ท.านคิดว.าวิถีชีวิตของคนเชียงคานมีลักษณะท่ีเป1นเอกลักษณ�หรือไม. แตกต.างจากท่ีอ่ืน
อย.างไร  
  2.4 ปPจจัยใดบ�างท่ีส.งผลต.อรูปแบบชุมชนเชียงคาน ท้ังทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม 
ต้ังแต.อดีตจนถึงปPจจุบัน 
  2.5 ลําดับความเป1นมาของการท.องเท่ียวเมืองเชียงคาน มีความเป1นมาอย.างไร?  
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ตอนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวและทัศนคติของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีต�อการท�องเท่ียว 

 
 3.1 การท.องเท่ียวท่ีเข�ามาในชุมชนก.อให�เกิดผลกระทบทางกายภาพ หรือไม. อย.างไร  
 3.2 การท.องเท่ียวท่ีเข�ามาในชุมชนก.อให�เกิดผลกระทบทางด�านสังคมและวัฒนธรรม 
หรือไม. อย.างไร 
 3.3 ท.านมีความคิดเห็นอย.างไรเก่ียวกับการท.องเท่ียวเมืองเชียงคาน รวมถึงการเปลี่ยน แปลง
ในด�านต.าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 3.4 ท.านคิดว.าคนในชุมชนมีความสําคัญกับการท.องเท่ียวมากน�อยเพียงใด และท.านมีส.วน
ร.วมกับการท.องเท่ียวเมืองเชียงคานหรือไม. อย.างไรบ�าง  
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การวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

แบบสัมภาษณ�สําหรับนักวิชาการ 
 

คําช้ีแจง แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 
ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน 
ตอนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการท.องเท่ียว และแนวทางแก�ปPญหา 
 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 

 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ� .............................................................................................................อายุ..........ปZ 
ท่ีอยู.ปPจจุบัน .............................................................................. ภูมิลําเนา..........................................  
อาชีพ. ...............................................................  สังกัด.......................................................................  
สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ....................เวลา ...........................  
สถานท่ีสัมภาษณ�.................................................................................................................................  
 

ตอนท่ี 2  ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน 

 
  2.1 ประวัติความเป1นมาของชุมชนเชียงคานเป1นอย.างไร 
  2.2 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณย.านเมืองเก.าของชุมชนเชียงคานมี
ความเป1นมาอย.างไร  
  2.3 ท.านคิดว.าวิถีชีวิตของคนเชียงคานมีลักษณะท่ีเป1นเอกลักษณ�หรือไม. แตกต.างจากท่ี
อ่ืนอย.างไร  
  2.4 ปPจจัยใดบ�างท่ีส.งผลต.อรูปแบบชุมชนเชียงคาน ท้ังทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม 
ต้ังแต.อดีตจนถึงปPจจุบัน 
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  2.5 ลําดับความเป1นมาของการท.องเท่ียวเมืองเชียงคาน มีความเป1นมาอย.างไร?  
  2.6 ท.านคิดว.าการท.องเท่ียวเมืองเชียงคานมีความแตกต.างจากเมืองท.องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีอ่ืน ๆ หรือไม. อย.างไร 
   

ตอนท่ี 3  ผลกระทบท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวและแนวทางแก�ป4ญหา 

 
 3.1 การท.องเท่ียวท่ีเข�ามาในชุมชนก.อให�เกิดผลกระทบในด�านต.าง ๆ หรือไม. อย.างไรบ�าง  
 3.2 ท.านคิดว.าสิ่งใดเป1นปPญหาสําคัญท่ีเกิดจากการท.องเท่ียว และท.านมีแนวทางในการ
แก�ไขปPญหานั้นอย.างไร 
 3.3 ท.านคิดว.าชุมชนมีส.วนสําคัญในการท.องเท่ียวเมืองเชียงคานหรือไม. อย.างไร 
 3.4 ท.านคิดว.าอะไรเป1นปPจจัยท่ีทําให�การท.องเท่ียวเมืองเชียงคานเติบโตข้ึนได� รวมถึง
อะไรเป1นปPจจัยท่ีจะทําให�การท.องเท่ียวเมืองเชียงคานเติบโตอย.างยั่งยืน  
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การวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

แบบสัมภาษณ�สําหรับภาคธรุกิจในพ้ืนท่ี 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 
ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน 
ตอนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการท.องเท่ียว และแนวทางแก�ปPญหา 
 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 

 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ� .............................................................................................................อายุ..........ปZ 
ท่ีอยู.ปPจจุบัน .............................................................................. ภูมิลําเนา..........................................  
ประเภทสถานประกอบการ .......................................................  จํานวนปZท่ีตั้งกิจการ ........................  
สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ....................เวลา ...........................  
สถานท่ีสัมภาษณ�.................................................................................................................................  
 

ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน 

  
 2.1 ประวัติความเป1นมาของชุมชนเชียงคานเป1นอย.างไร 
  2.2 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณย.านเมืองเก.าของชุมชนเชียงคานมี
ความเป1นมาอย.างไร  
  2.3 ท.านคิดว.าวิถีชีวิตของคนเชียงคานมีลักษณะท่ีเป1นเอกลักษณ�หรือไม. แตกต.างจากท่ี
อ่ืนอย.างไร  
  2.4 ปPจจัยใดบ�างท่ีส.งผลต.อรูปแบบชุมชนเชียงคาน ท้ังทางกายภาพ สังคมและ
วัฒนธรรม ต้ังแต.อดีตจนถึงปPจจุบัน 
  2.5 ลําดับความเป1นมาของการท.องเท่ียวเมืองเชียงคาน มีความเป1นมาอย.างไร?  
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 2.6 ท.านคิดว.าการท.องเท่ียวเมืองเชียงคานมีความแตกต.างจากเมืองท.องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีอ่ืน ๆ หรือไม. อย.างไร 
 

ตอนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวและแนวทางแก�ป4ญหา 

 
  3.1 ในฐานะผู�ประกอบการ ท.านได�รับประโยชน�ใดบ�างจากการท.องเท่ียวเมืองเชียงคาน  
  3.2 ท.านคิดว.าสิ่งใดเป1นปPญหาสําคัญท่ีเกิดจากการท.องเท่ียว และท.านมีแนวทางในการ
แก�ไขปPญหานั้นอย.างไร 
  3.3 ในการจัดการท.องเท่ียวภาคธุรกิจและชุมชน มีความสัมพันธ�กันหรือไม. อย.างไร 
 3.4 ปPญหาและผลกระทบจากการจัดการท.องเท่ียวเมืองเชียงคานท่ีผ.านมามีอะไรบ�าง 
และท.านมีแนวทางแก�ไขปPญหานั้นอย.างไร  
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การวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

แบบสัมภาษณ�สําหรับภาคธรุกิจในพ้ืนท่ี 
 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 
ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน 
ตอนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการท.องเท่ียว และแนวทางแก�ปPญหา 
 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ถูกสัมภาษณ� 

 
1.1 เพศ (     )  ชาย (     )  หญิง 
 
1.2 อายุ (     )  ตํ่ากว.า 20 ปZ (     )  20 – 35 ปZ 
  (     )  36 – 50 ปZ (     )  50 ปZข้ึนไป 
 
1.3 สถานภาพ (     )  สมรส  (     )  แต.งงาน ....................................   
  (     )  หย.าร�าง 
 
1.4 ภูมิลําเนา (     )  จังหวัดเลย  
  (     )  ต.างจังหวัด  โปรดระบุ ...........................................................................  
 

1.5 ��	
�  (     )  ����� (     )  ���ก��ก������� 

  (     )  �����	ก�� / ��������ก�� (     )  รับจ�าง 
  (     )  แม.บ�าน / พ.อบ�าน (     )  อาชีพอิสระ 
  (     )  อ่ืน ๆ  (ระบุ)..........................................................................................  
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1.6 ปPจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดต.อการตัดสินใจในการเลือกแหล.งท.องเท่ียวของท.าน (เลือกตอบเพียง 1 ข�อ) 
 (     ) ความน.าสนใจของสถานท่ีท.องเท่ียว 
 (     ) ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเท่ียว 
 (     ) ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย�สิน 
 (     ) ความคุ�มค.าของเงินท่ีใช�ในการเดินทางท.องเท่ียว 
 (     ) ความเหมาะสมของช.วงเวลาเดินทาง 
 (     ) การโฆษณาประชาสัมพันธ�ท่ีดึงดูดใจ 
 (     ) ความคิดเห็นของผู�ร.วมเดินทาง 
 (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 
 
1.7 ค.าใช�จ.ายในการท.องเท่ียวเมืองเชียงคานในครั้งนี้ของท.านโดยประมาณ 
 (     ) น�อยกว.า 1,000 บาท (     ) 1,001 – 2,000 บาท 
 (     ) 2,001 – 3000 บาท (     ) 3,001 – 4,000 บาท  
 (     ) 4,001 – 5,000 บาท (     ) มากกว.า 5,000 บาท 
 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมของนักท�องเท่ียว 

 
2.1 จํานวนครั้งท่ีเคยเดินทางมาท.องเท่ียวเมืองเชียงคาน (นับรวมครั้งนี้ด�วย) 
  ..................................................................................................................................................  
2.2  ท.านเดินทางมาท.องเท่ียวเชียงคานอย.างไร 
 ..................................................................................................................................................  
2.3  ลักษณะการเดินทางมาครั้งนี้ (ค�างคืน-ไปกลับ) 
 ..................................................................................................................................................  
2.4  ท.านพักอาศัยท่ีพักประเภทใดในเชียงคาน 
 (     )   โรงแรม  (     )   รีสอร�ท  
 (     )   โฮมสเตย� (     )   บ�านญาติ/เพ่ือน  
 (     )   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ...........................................................................................................  
 

 เหตุผลท่ีท.านเลือกพักในท่ีพักดังกล.าว 
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
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2.5 ท.านรู�จักเชียงคานจากแหล.งข�อมูลใด 
 (     )   เพ่ือน / คนรู�จักแนะนํา (     )   บริษัทนําเท่ียว  
 (     )   สื่อประชาสัมพันธ� (     )   หนังสือนําเท่ียว 
 (     )   เวปไซต�  (     )   อ่ืน ๆ โปรดระบุ .....................................................  
2.6 ลักษณะการมาเท่ียวเชียงคานของท.านเป1นแบบใด 
 (     )   ปฏิบัติตัวกลมกลืนกับคนในท�องถ่ิน 
 (     )   สนใจเรียนรู�สิ่งแปลกใหม.ท่ีต.างจากวิถีชีวิตท่ีเป1นอยู.ของตน 
 (     )   ซ้ือแพคเกจทัวร�จากบริษัทนําเท่ียว 
 

ตอนท่ี 3 คุณค�าทางสังคมและวัฒนธรรมของเชียงคาน 
 

3.1 ท.านมีความสนใจในแหล.งท.องเท่ียวของเชียงคานเพราะเหตุใด (เลือกได�มากกว.า 1 ข�อ) 
 (    )  มีความสนใจในด�านศิลปะและประวัติศาสตร� 
 (    )  ทิวทัศน�สวยงาม 
 (    )  เป1นแหล.งท.องเท่ียวใหม. 
 (    )  มีความสนใจในด�านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 (    )  การเดินทางสะดวก 
 (    )  มีวิถีชีวิตท่ีสงบเรียบง.าย 
 (    )  มีความคล�ายคลึงกับเมืองปาย 
 (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...............................................................................................................  
3.2 หลังจากท่ีท.านได�ท.องเท่ียวในเชียงคาน สิ่งใดคือสิ่งท่ีท.านไม.ประทับใจในการเดินทางมา 
 ท.องเท่ียวเชียงคาน (เลือกตอบได�มากกว.า 1 ข�อ) 
 (    )  ความไม.เป1นมิตรของคนในท�องถ่ิน 
 (    )  สิ่งอํานวยความสะดวกของนักท.องเท่ียวไม.เพียงพอ 
 (    )  แหล.งท.องเท่ียวขาดการดูแล 
 (    )  การถูกปรุงแต.งของเมือง 
 (    )  การแสวงหาผลกําไรมากเกินควร 
 (    )  การให�ข�อมูลด�านการท.องเท่ียวไม.เพียงพอ 
 (    )  นักท.องเท่ียวมีจํานวนมากเกินไป 
 (    )  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................  
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีต�อเมืองเชียงคาน 

 
4.1 ท.านคิดว.าจะกลับมาท่ีเชียงคานอีกหรือไม. 
 (    )  มาแน.นอน 
 (    )  ยังไม.แน.ใจ 
 (    )  ไม.มาแน.นอน 
4.2 ท.านจะแนะนําเพ่ือนฝูง ญาติมิตร หรือผู�อ่ืนให�มาเท่ียวเมืองเชียงคานหรือไม. 
 (    )  แนะนําแน.นอน 
 (    )  ยังไม.แน.ใจ  
 (    )  ไม.แนะนําแน.นอน 
4.3 โดยภาพรวมแล�วท.านรู�สึกอย.างไรต.อการเดินทางมาท.องเท่ียวเมืองเชียงคานครั้งนี้ 
 (    )  พอใจมาก ๆ 
 (    )  เฉย ๆ    
 (    )  ไม.พอใจ 
4.4 ท.านคิดว.าเชียงคานมีจุดเด.นด�านใดเป1นพิเศษ 
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
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รายช่ือผู�ถูกสัมภาษณ� ในส�วนภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 
 
 1. พงษ�ศักด์ิ อินทะผิว  อายุ 57 ปZ ผู�ประกอบการโฮมสเตย� 
 2. จิระประภา อินทะผิว  อายุ 55 ปZ ผู�ประกอบการโฮมสเตย� 
 3. นางสุดารัตน� ด�วงดี  อายุ 30 ปZ  ผู�ประกอบการขายของท่ีระลึก 
 4. นางสุธาทิพย� แซ.เลา  อายุ 27 ปZ  ผู�ประกอบการขายอาหาร 
 5. นางถาวร บันดาศักด์ิ  อายุ 50 ปZ ผู�ประกอบการขายส�มตํา 
 6. นางผัน อุสาหะ  อายุ 63 ปZ  ผู�ประกอบการขายของท่ีระลึก 
 7. นางยุวดี ด.านรุ.งโรจน�  อายุ 48 ปZ  ผู�ประกอบการโฮมสเตย� 
 8. นางจินดา นําชัยสี่วัฒนา  อายุ 63 ปZ  ผู�ประกอบการขายอาหาร 
 9. นางจิตภรณ� โมปlmน  อายุ 58 ปZ  ผู�ประกอบการขายอาหาร 
 10. นายประมุข โมปlmน  อายุ 57 ปZ  ผู�ประกอบการโฮมสเตย� 
 
 

รายช่ือผู�ถูกสัมภาษณ� ในส�วนนักวิชาการ 
 
 1. พระครูสิริปPญญาวิสุทธ�   เจ�าอาวาสวัดศรีคูณเมือง 
 2. พระครูสุขุมปุณโสภณ  เจ�าอาวาสวัดมหาธาตุ 
 3. นายสุรชัย แองดี      ประธานชุมชนคุ�มวัดท.าคก 
 4. นายเสกสิทธ� สอนสิงห�  ประธานชุมชนคุ�มวัดมหาธาตุ 
 5. นายยงยุทธ จันทร�อ�วน   ประธานชุมชนคุ�มวัดศรีคูณเมือง 
 6. ว.าท่ี พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันม่ิง นักวิชาการ/ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม  
 7. นายจงรักษ� ทิพรส   ผู�ประกอบการเกสเฮาส�/ครู โรงเรียนเชียงคาน 
 8. นายสมควร ศรีอัครจันทร�   อดีต ผอ.โรงเรียนนาสี 
 9. นายตระกูล สุวรรณดี   ครู โรงเรียนธาตุพิทยาคม 
 10. นายธงชัย โกมลไสย   ศึกษานิเทศก� สพป.เลย เขต 1 
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รายช่ือผู�ถูกสัมภาษณ� ในส�วนนักท�องเท่ียว 
 1. นางสาวสายรุ�ง ตรัวกูล อายุ 23 ปZ  อาชีพ อิสระ 
 2. นางสาวฐิติพร ตรัวกูล อายุ 20 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 3. นายชาญชัย ตรัวกูล อายุ 57 ปZ อาชีพ พนักงานขาย 
 4. นางสาวอภิญญา จิระภาค  อายุ 22 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 5. นางสาวสันติสุข เติมต�น  อายุ 23 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 6. นางสาวพิมพ�รําไพ แตงอ.อน  อายุ 22 ปZ อาชีพ นักศึกษา 
 7. นางสาวเมธิณี หีมเขียว  อายุ 22 ปZ อาชีพ นักศึกษา 
 8. นายศุภวิชญ� มาสาซ�าย อายุ 26 ปZ อาชีพ อิสระ 
 9. นายฉัตรพงษ� ขาวบุญมี อายุ 23 ปZ  อาชีพ อิสระ 
 
 

รายช่ือผู�ถูกสัมภาษณ� ในส�วนนักท�องเท่ียว(ต�อ) 
 
 10. นายปรัชญา แสงชาติ อายุ 26 ปZ อาชีพ สถาปนิก 
 11. นายปารเมศ ศรีเมือง อายุ 22 ปZ อาชีพ นักศึกษา 
 12. นายสุทธิศักด์ิ ศรีเมือง อายุ 51 ปZ  อาชีพ อิสระ 
 13. นางสาวบุษกร ศรีทองกูล  อายุ 22 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 14. นางสาวสถาพร ประนิล  อายุ 23 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 15. นายธนรัตน� ภิโสรมย�  อายุ 22 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 16. นายศิวพล พุกพิลา  อายุ 23 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 17. นายสิทธิศักด์ิ สมนาม  อายุ 23 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 18. นางสาวชาลิสา ดีแสง  อายุ 20 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 19. นายกานต�ภพ ภิญโญ อายุ 22 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 20. นางจริยา สุวรรณศรี อายุ 45 ปZ อาชีพ รับราชการ 
 21. นายสําเนียง สุวรรณศรี อายุ 46 ปZ อาชีพ รับราชการ 
 22. Hanako Yamada  อายุ 20 ปZ  อาชีพ นักศึกษา 
 23. Mako Higashi อายุ 20 ปZ  อาชีพ อิสระ 
 24. Ako Higashi อายุ 30 ปZ  อาชีพ แม.บ�าน 
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ภาคผนวก ข 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน 
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ประวัติผู�วิจัย 
 
ช่ือ-สกุล  นางสาวสุธาสินี สุธรรมมา 
ท่ีอยู�  329 ถนนเลย-ด.านซ�าย  ตําบลกุดปXอง  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 
E-Mail  viper-yayee@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 
 2555 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสถาปPตยกรรม คณะสถาปPตยกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก.น 
 2556 ศึกษาต.อระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชออกแบบชุมชนเมือง  
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 


