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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวตางชาตินําเงินตรา
เข.าสูประเทศเพิ่มขึ้นทุกป2 นับวาเป3นปจจัยที่ทําให.เกิดการลงทุนตอเนื่อง นับเป3นพลังสําคัญอยางหนึ่ง
ที่ ก อให. เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศ ทํ า ให. ก ารทองเที่ ย วถื อ เป3 น ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ ภ าครั ฐ ได. ใ ห. ก าร
สนับสนุนและพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยมีความได.เปรียบด.านการทองเที่ยว มีทรัพยากรพื้นฐาน
ด.านการทองเที่ยวหลากหลายกระจายอยูในทุกจังหวัด และมีความพร.อมในการรองรับนักทองเที่ยว1
โดยเฉพาะอยางยิ่ งการทองเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมซึ่งเป3น ที่แพรหลายอยูในขณะนี้ การทองเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมได.เกิดขึ้นกับสถานที่ซึ่งเป3นแหลงชุมชนที่มีเอกลักษณ: หรือวัฒนธรรมเฉพาะ เพื่อทําให.เป3น
แหลงทองเที่ยวและนําเสนอเอกลักษณ:หรือวัฒนธรรมนั้น ๆ ให.ปรากฏแกสายตาผู.มาเยือน เป3นการ
นําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมตาง ๆ ของชุมชนให.แกนักทองเที่ยว อันได.แกขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม หรือแม.แตสภาพของภูมิศาสตร:ของท.องถิ่นของชุมชนเอง ซึ่งวัฒนธรรมนี้ได.ถูกทําให.เป3น
สินค.าเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยทรัพยากรเหลานี้ล.วนมีสวนสําคัญในการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวให.แกชุมชนนั้น ๆ เมื่อทรัพยากรถูกใช.ไปจากการกอบโกยของนักลงทุน ทําให.
ทรั พยากรที่ ร วมถึ ง วั ฒ นธรรม ประเพณี นั้ น ได. ถูก ทํ าลายลงที ล ะน. อ ย รวมไปถึ งผลกระทบทาง
กายภาพขอชุมชนเมืองที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให.เกิดคําถามคือ ทรัพยากรนั้นจะอยูได.อยางยั่งยืน
เพียงใด สอดคล.องกับกระแสการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable tourism) ซึ่งหลักโดยทั่วไปของ
การพัฒ นาอยางยั่งยืน คือ จะต.องมีการอนุรั กษ:และการใช.ทรัพยากรอยางพอดี เพื่อให. สามารถใช.
ประโยชน:ตอไปได.ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน:ให.แกคนสวนใหญ รวมทั้งมี
การรวมมือกันระหวางผู.ที่เกี่ยวข.องหรือมีสวนได.สวนเสีย เพื่อให.ชุมชนหรือสถานที่ทองเที่ยวแหงนั้น
อยูได.ยาวนานและมีประสิทธิภาพในการให.บริการแกนักทองเที่ยว
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 25552559 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2555), 14.
1
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จังหวัดเลย เป3นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศที่
งดงาม อากาศหนาวเย็ น เป3 น แหลงเพาะปลู ก ไม. ด อกไม. ป ระดั บ ที่ สํ า คั ญ แหงหนึ่ ง ของประเทศ
สอดคล.องกับคําขวัญประจําจังหวัดที่วา “เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม.งามสามฤดู”
และยังเป3นเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ ด.วยทําเลที่โอบล.อมด.วยภูเขาสลับซับซ.อน อุดมไปด.วยพืชพรรณปXา
ไม.นานาชนิด ภูมิประเทศที่งดงามและประเพณีวัฒนธรรมอันแตกตางไปจากถิ่นอื่น ได.แก ภูกระดึง ภู
หลวง ภูเรือ ดานซ.าย และเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จั งหวัดเลย เป3นอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวที่ สําคัญแหงหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กําลังได.รับความนิยมจากนักทองเที่ยวในปจจุบัน ซึ่งสิ่งที่โดดเดนและเป3นที่
สนใจจากนักทองเที่ยว คือ เชียงคานมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเรียบงาย เป3นเมืองเล็ก ๆ ริมฝZงโขงที่มี
ความเงียบสงบ มีเอกลักษณ:เฉพาะของชุมชนชาวเชียงคาน รวมถึงมีประวัติศาสตร:และความเป3น
ชุมชนเมืองเการิมโขงที่มีอายุนานกวา100ป2 มีอาคารไม.เกาแกตั้งอยูถนนริมฝZงโขง ซึ่งถือเป3นถนน
เศรษฐกิจหลักของเมืองเชียงคาน เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร:ที่ตั้งอยูริมฝZงแมน้ําโขง ทําให.เชียง
คานในอดี ตเป3 น เมื องทาที่ สํ าคั ญเมืองหนึ่ง เป3น ศู นย: กลางการค. าขายระหวางไทย-ลาวที่ สํ าคั ญใน
บริเวณลุมน้ําโขงตอนบน โดยมีหลักฐานที่สะท.อนให.เห็นภาพของเมืองเกาที่ยังคงปรากฏให.เห็นอยู
จนถึงปจจุบันผานทางสถาปตยกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอันเป3นเอกลักษณ: ซึ่งสิ่งเหลานี้เป3นเครื่อง
ยืนยันถึงความเจริญรุงเรืองและประวัติศาสตร:ของเมืองเชียงคานในอดีตได.เป3นอยางดี
เมื่อกระแสการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมได.เข.ามาอยูในความนิยมของนักทองเที่ยว ความ
เกาแกของเมืองเชียงคาน ถูกดึงให.มาอยูในความสนใจอีกครั้ง สงผลให.เกิดการพัฒนาในพื้นที่เชียงคาน
อยางรวดเร็ว จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น สงผลตอการสร.างสิ่งอํานวยความสะดวกที่มากขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจํานวนมากเข.ามาในพื้นที่เพื่อ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข.องกับการทองเที่ยว สงผลให.เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง ไมวา
จะเป3นการกอสร.างที่พักประเภทโรงแรม โฮมสเตย: ที่ปราศจากความรู.ความเข.าใจในประวัติศาสตร:
และบริบทชุมชน ทําให.รูปลักษณ:อาคารขัดแย.งกับอัตลักษณ:ของชุมชน ประกอบกับรูปแบบวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตที่เป3นเอกลักษณ:ของชาวเชียงคาน ตลอดจนสถาปตยกรรมของชุมชนเมืองที่ยังคง
กลิ่นอายของประวัติศาสตร: วัฒนธรรมเหลานี้ได.กลายเป3นสินค.าเพื่อสร.างประโยชน:แกผู.ประกอบการ
และตอบสนองตอความต. อ งการของนั ก ทองเที่ ย ว ซึ่ ง สิ่ ง เหล. า นี้ ล. ว นเป3 น ตั ว เรงทํ า ให. เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเมืองเชียงคาน ทําให.รูปแบบชุมชนเมืองเชียงคานที่เคยเป3นชุมชนที่สงบ
และเรียบงาย กลายเป3นเมืองที่มีผู.คนพลุกพลาน มีอาคารจํานวนมากเกิดขึ้นใหมในพื้นที่ ทําให.เกิด
ความแออัดและสงผลตอความเป3นสวนตัวของคนในชุมชน
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จากข.อมูลข.างต.น ทําให.พอจะเห็นภาพความเป3นไปหรือแนวโน.มที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
เชียงคานในอนาคต หากมีการทองเที่ยวเข.ามาเกี่ยวข.องเป3นประเด็นหลัก รูปแบบเมือง กายภาพของ
เมืองที่จะเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นการรับรู.ถึงปญหาและตื่นตัวกับมัน
อาจเป3นผลดีให.ผู.ที่เกี่ยวข.อง คนในชุมชนและแม.แตผู.วิจัย สามารถหาวิธีรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้น
รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคานในอนาคต

ภาพที่ 1 เมืองเชียงคานในอดีต บริเวณถนนคนเดินริมโขง
(ภาพถายจากณัฐฏพล ตันมิ่ง, 2557)

ภาพที่ 2 เมืองเชียงคานในปจจุบัน บริเวณถนนคนเดินริมโขง
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คําถามการวิจัย
1. การทองเที่ยวสงผลกระทบตอรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคานหรือไม อยางไร
2. ปจจัยใดบ.างที่สงผลตอรูปแบบการทองเที่ยวเชียงคาน
3. เชียงคานมีความแตกตางจากเมืองทองเที่ยวอื่น ๆ หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค.ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน อันประกอบด.วย
ผลกระทบทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
2. เพื่อศึกษากายภาพของเมือง บริบททางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนนับตั้งแตมีการ
พัฒนาการทองเที่ยวในป2 พ.ศ.2552 จนถึงปจจุบัน
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําให.การทองเที่ยวเมืองเชียงคานสามารถดํารงอยูและเติบโตขึ้น
รวมถึงการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมตอชุมชนเชียงคาน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด0านพื้นที่
พื้นที่ศึกษาผู.วิจัยมุงเน.นพื้นที่บริเวณถนนคนเดินริมโขง ซึ่งเป3นพื้นที่ยานพาณิชยกรรม
หลักของชุมชนและมีความเข.มข.นในด.านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกาแก
ของเมืองเชียงคาน ลักษณะพื้นที่เป3นชุมชนริมแมน้ําโขง ความยาวประมาณ 1.7 กิโลเมตร อยูในพื้นที่
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อํ าเภอเชี ย งคานตั้ งอยู ทางทิ ศเหนื อของจั ง หวั ดเลย มี อาณาเขตติ ดตอกั บ เขตการ
ปกครองข.างเคียง ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ แขวงไขยบุรี สปป.ลาว และอําเภอปากชม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอปากชม
ทิศใต.
ติดตอกับ อําเภอเมืองเลย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอทาลี่ และแขวงไขยบุรี สปป.ลาว
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษา ชุมชนริมโขง เมืองเชียงคาน
ที่มา: ดัดแปลงจาก เทศบาลตําบลเชียงคาน, เมืองเชียงคาน (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2557).

ภาพที่ 4 สภาพปจจุบันของเมืองเชียงคาน บริเวณถนนคนเดินริมโขง
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงที่ตั้งอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มา: ดัดแปลงจาก เทศบาลตําบลเชียงคาน, แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดเลย (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน,
2557).

ภาพที่ 6 สภาพป)จจุบันของเมืองเชียงคาน บริเวณถนนคนเดินริมโขง
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2. ขอบเขตด0านเนื้อหา
2.1 ศึกษาประวัติความเป3นมาของพื้นที่ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วิถีชีวิต ความเป3นอยู
ประเพณี วั ฒ นธรรม รวมไปถึ ง ความหมายและความสํ าคั ญของมรดกทางวั ฒ นธรรม (Cultural
heritage) และภูมิทัศน:ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape) ที่มีผลตอรูปแบบชุมชนเมือง รวมถึง
ความสําคัญของพื้นที่ประวัตศาสตร:ที่มีตอเมือง
2.2 ศึกษาสภาพปจจุบันของเมือง ซึ่งประกอบด.วย การศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบของเมือง (Urban pattern) รูปแบบการวางอาคาร (block pattern) กลุมอาคาร โอกาสการ
ขยายตัวและการพัฒนาของเขตที่อยูอาศัยและเขตพาณิชยกรรม ถนนและโครงขายถนน ทางสัญจร
ภายในชุ มชนและเส. น ทางเชื่ อมตอระหวางสถาบั น สํ าคั ญภายในชุ มชน พื้ น ที่ ส าธารณะ ที่ ตั้งของ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ พื้นที่โลงและพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง
2.3 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว ได.แก แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
พัฒนาด.านการทองเที่ยว แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน แนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ แนวคิดการมี
สวนรวมของชุมชน เพื่อให.ได.ข.อมูลในด.านตาง ๆ ที่จะนําไปสูการวิเคราะห:ประเด็นสําคัญอื่น ๆ
การออกแบบกระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยประกอบไปด.วยขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ ประกอบด.วย
1. การกําหนดปญหาการวิจัย
2. การกําหนดหัวข.อเรื่อง
3. การรางเค.าโครงการ เพื่อนําเสนอและขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค.ความรู0 หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข0องกับ
ปญหาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน โดยการศึกษากรอบแนวคิด
ทฤษฎี ในการวิจัยครั้งนี้เป3นสวนหนึ่งขององค:ความรู. แนวคิดที่ชวยให.การดําเนินการวิจัยเข.าใจถึง
ปญหาการวิจัยได.กระจางซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งในการเริ่มต.นการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย
โดยการเริ่มต.นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข.องกั บ
หัวข.อการวิจัย เพื่อให.เข.าใจปญหาและเป3นกรอบแนวทางในการแก.ปญหา จากนั้นทําการสํารวจพื้นที่
การศึกษา เพื่อให.ได.เห็นความเป3นจริงในบริบทพื้นที่นั้น ๆ เพื่อปรับวิธีการเข.าถึงข.อมูลให.เหมาะสม
ที่สุด โดยกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแตการเลือกกลุมผู.ให.ข.อมูล การเก็บข.อมูล และการวิเคราะห:
ตีความ เป3นกระบวนการที่ดําเนินการไปพร.อม ๆ กับการศึกษา เพื่อให.ได.มาซึ่งคําตอบของการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย
ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เพื่อทําความเข.าใจในหัวข.อและคําถามการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข.อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research:
PAR) โดยผู.มีสวนรวม มี 4 ฝXาย ได.แก 1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คน
ท.องถิ่น เพื่อนําข.อมูลมาตรวจสอบเพื่อนําไปวิเคราะห:ในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห. อภิปรายผล และข0อเสนอแนะ
การสรุปผลการวิเคราะห: แบบอุปนัย การจําแนกชนิดของข.อมูล และการเปรียบเทียบ
ข.อมูล เพื่อนําผลสรุปของการวิเคราะห:มาอภิปราย และจัดทําข.อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช.
ประโยชน:ตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา
เขียนรายงานผลการวิจัย เป3นการเสนอผลงานที่ได.จากการศึกษา ค.นคว.า นําไปสูองค:
ความรู.ใหม รวมถึงการจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ
เพื่อเปpดโอกาสให.ผู.สนใจได.นําไปใช.ประโยชน:ตอไป
ประโยชน.ที่คาดวาจะได0รับจากการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้คาดวาจะกอให.เกิดประโยชน:หลายประการ โดยผู.ศึกษาได.แบงเป3น 4 หัวข.อ
ได.แก องค:ความรู.ใหม ประโยชน:ในทางวิชาการ ประโยชน:ในทางปฏิบัติ และประโยชน:ตอประชาชน
ดังนี้
1. องค.ความรู0ใหม
การศึกษาครั้งนี้ จะทําให.เกิดองค:ความรู.ใหม หรือเกิดการสร.างความรู.ทางวิชาการใหม
ได.แก แนวทางในการแก.ไขปญหาสูแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวให.เหมาะสมกับบริบทของสภาพ
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล.อม รวมถึงการกําหนดแผน นโยบาย ที่ใช.ในพื้นที่
2. ประโยชน.ในทางวิชาการ
ประโยชน:แกชุมชน เทศบาลเชียงคานและหนวยงานที่เกี่ยวข.องจะได.ประโยชน:ในทาง
วิชาการในเรื่องของหลักการ แนวทางในการแก.ไขปญหา ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอ
รูปแบบชุมชน และการพัฒนาการทองเที่ยวให.มีความเหมาะสมกับชุมชน แนวทางในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป3นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพื่อการพัฒนาสู
ความยั่งยืน
3. ประโยชน.แกหนวยงานราชการ
เทศบาลเชียงคาน และหนวยงานที่เกี่ยวข.อง สามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปปรับใช.
สําหรับการปฏิบัติราชการ การกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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คํานิยามศัพท.
ผลกระทบจากการทองเที่ยว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคานทางด.าน
กายภาพ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทั้งในทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการ
พัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชนเชียงคาน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมทางด.านสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมกันในอาณาบริเวณพื้นที่การทองเที่ยว ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หมายถึง รูปแบบของการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ของชุมชนเชียงคาน ที่มีผลมาจากการทองเที่ยว ทั้งในด.านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
สังคมชุมชนเชียงคาน หมายถึง โครงสร.างทางสังคมของคนเชียงคาน ที่ประกอบไปด.วย
ลักษณะทางสังคม ความสัมพันธ:ของคนในชุมชน การอยูรวมกันของชาวบ.าน การทํากิจกรรมทาง
สถาบันครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึง ระบบสาธารณูปโภค และการศึกษาของชุมชน
เศรษฐกิจชุมชนเชียงคาน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการผลิต การอุปโภคบริโภค และ
การค.าขายแลกเปลี่ยน การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ที่กอให.เกิดผลตอโครงสร.างทางเศรษฐกิจ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร.างงาน สร.างอาชีพ การกระจายรายได. และคาครองชีพ
วัฒนธรรมชุมชนเชียงคาน หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมของชุมชน วิถีหรือทางดําเนิน
ชีวิต ซึ่งเป3นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในชุมชนสร.างขึ้นด.วยการเรียนรู.จากกันและกัน และใช.รวมกันใน
สังคม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนหรือที่ภาษาถิ่นเรียกวา ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงคาน ที่ปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนถึ งปจจุ บัน ซึ่ งเป3นวั ฒนธรรมแสดงถึ งความเป3 นชาติ เกาแกและเจริ ญรุ งเรื องมานาน เป3 น
เอกลักษณ:ของชุมชน ฮีตสิบสอง มาจากคําสองคําได.แก ฮีต คือคําวา จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ
ธรรมเนี ย ม ประเพณี ความประพฤติ ที่ดี และ สิ บสอง หมายถึ ง สิ บ สองเดื อน ดั งนั้ นฮี ตสิ บสองจึ ง
หมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสตาง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแตละป2
เป3 นการผสมผสานพิธี กรรมที่ เกี่ ยวกั บเรื่ องผี และพิธี กรรมทางการเกษตร เข. ากั บพิธี กรรมทางพุ ทธ
ศาสนา คองสิ บสี่ เป3 น คํ าและข. อปฏิ บั ติ คู กั บ ฮี ตสิ บ สอง คอง แปลวา แนวทาง หรื อ ครรลอง ซึ่ ง
หมายถึง ธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง ข.อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข.อ
ดังนั้น คองสิบสี่จึงหมายถึง ข.อวัตรหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับ นับตั้งแตพระมหากษัตริย: ผู.มี
หน.าที่ปกครองบ.านเมือง พระสงฆ: และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข.อ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค+เพื่อ ศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอวิถีชีวิตชุมชนเชียง
คาน อันประกอบด.วย ผลกระทบทางด.านกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการ ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคานตั้งแตอดีต กอนที่จะมีการสงเสริมให.เป5นเมืองทองเที่ยว
จนถึงป6จจุบัน และการศึกษาป6จจัยที่ทําให.การทองเที่ยวเมืองเชียงคานสามารถดํารงอยูและเติบโตขึ้น
ได.อยางเข.มแข็ง โดยผู.วิจัยได.ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข.อง เพื่อนํามาใช.
เป5นแนวทางในการศึกษาค.นคว.า ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาด.านการทองเที่ยว
2. แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน
3. แนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
4. แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข.อง
6. สรุปเนื้อหา องค+ความรู. ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข.อง
แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาดานการท!องเที่ยว
ผลกระทบจากการพัฒนาการทองเที่ยว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป5นอยู
ของสิ่งแวดล.อมจนเกิดเป5นสภาพแวดล.อมใหม อาจกอให.เกิดผลด.านบวก หรือด.านลบจากการพัฒนา
ด.านการทองเที่ยว สามารถสรุปความหลากหลายเกี่ยวกับผลกระทบ ซึ่งประกอบด.วย 3 สวนหลัก ๆ
คือ เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล.อมทางกายภาพ โดยมองประเด็ นของผลกระทบในภาพรวมที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบอุตสาหกรรม (Tourism Industry)1 และได.จําแนก
ผลกระทบทางด.านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ได.ดังนี้

1

กรมการฝSกหัดครู, หนวยศึกษานิเทศก+ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการหนวยศึกษา
นิเทศก+, การท!องเที่ยว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ+การศาสนา, 2533), 21-23.
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1. ผลกระทบดานสังคม
1.1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม โดยที่การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของหลายพื้นที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคมอยางเห็นได.ชัด เป5นผลตอเนื่องมาจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทําให.มีรายได.เพิ่มมากขึ้น สงผลตอความต.องการตาง ๆ และรูปแบบทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากสังคมการเกษตรไปสูสังคมเมือง การผูกติด
รายได.ระหวางอาชีพตาง ๆ กับการทองเที่ยว ทําให.สมาชิกบางสวนในสังคมไมพร.อม หรือไมต.องการ
ในการปรับเปลี่ยนดังกลาว และสังคมขาดความเอื้อเฟYZอ มุงแสวงหาผลประโยชน+สวนตนจากการ
ทองเที่ยวให.มากที่สุด เพื่อสร.างให.เกิดรายได.ตอตนเองมากกวาการเลี้ยงชีพและดํารงชีวิตตามอัตภาพ
ซึ่งอาจสงผลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.2 การกระจายผลประโยชน+ที่ไมเป5นธรรม
1.3 การอพยพย.ายถิ่นของชุมชนเดิมและชุมชนใหม
1.4 การเกิดป6ญหาสังคม (อาชญากรรม/โสเภณี/การเอาเปรียบนักทองเที่ยว)
1.5 ความขัดแย.งในชุมชนที่เกิดจากการแกงแยงทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใช.ในการผลิต
สินค.าและบริการเพื่อตอบสนองความต.องการของนั กทองเที่ยว การแยงนั กทองเที่ยวของธุ รกิจ ที่
เกี่ยวข.องของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงการกระจายผลประโยชน+ตาง ๆ อยางไมเป5นธรรม
และไมเทาเทียม จนเกิดการบาดหมางและการลมสลายของชุมชน
2. ผลกระทบดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
การทองเที่ยวสร.างความเข.าใจอันดีระหวางผู.คน การเดินทางทองเที่ยวของผู.คนเป5น
โอกาสที่จะได.ไปมาหาสู ได.คบค.าสมาคม ได.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งตาง ๆ ตอกัน จึงสงผลให.
เกิดสัมพันธภาพที่ดี ภาพพจน+ที่ดี และความเข.าใจอันดีตอกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได.ในหลายกลุมผู.คน ตั้งแต
ผู.คนที่ตางชาติตางภาษา หรือแม.ผู.คนในประเทศเดียวกัน แตกตางจังหวัดตางท.องถิ่นกัน
ในขณะเดียวกัน การทองเที่ยวทําให.เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางชุมชนกับ
นักทองเที่ยว เชน การแตงกาย การบริโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ การเกิดคานิยมในเรื่อง
ความเจริญทางวัตถุวาคือเครื่องบงชี้ความเจริญของสังคมและบุคคล และผลจากการเปลี่ยนโครงสร.าง
ทางสังคมทําให.วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในบางครั้งเกิดความขัดแย.งระหวางนักทองเที่ยวกับ
ชุมชนท.องถิ่น ที่เกิดจากความไมเข.าใจซึ่งกันและกัน ระหวางนักทองเที่ยวกับชุมชนท.องถิ่น ในเรื่อง
ของวิถีความคิด ความเชื่อ ที่กอให.เกิดประเพณี หรือการกระทําบางอยางของชุมชนที่นักทองเที่ยว
อาจไปลบหลูดูหมิ่น รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ไมเหมาะสม และจํานวนนักทองเที่ยวที่มากเกินไป สงผล
ตอความรู.สึกไมพอใจและแสดงอาการตอต.านนักทองเที่ยว รวมไปถึงการลดคุณคาของวัฒนธรรม
ท.องถิ่นที่กลายเป5นสินค.าทางการทองเที่ยวและสามารถหาซื้อได.ด.วยเงินมากกวาความเหมาะสมของ
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เงื่อนเวลา ฤดูกาล และปรากฏการณ+พิเศษตาง ๆ ในชุมชน ทําให.คุณคาของวัฒนธรรมนั้น ๆ ลดคาลงไป
กลายเป5นเพียงสินค.าทางการทองเที่ยว
3. ผลกระทบดานสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
เกิ ดการกระตุ. นให. เกิ ดการรั กษาและปรั บ ปรุ งสภาพแวดล. อมให. ดี ขึ้ น การเดิ น ทาง
ทองเที่ยวกอให.เกิดความสนใจในความสวยงามของภูมิทัศน+ ศิลปกรรม และสภาพแวดล.อมที่เหมาะตอ
คุณภาพชีวิต ทําให.ทั้งนักทองเที่ยวและชาวท.องถิ่นเจ.าของสถานที่ทองเที่ยวหันมาสนใจที่จะรักษาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล.อมของตนเองให.ดีขึ้น และหากเกิดป6ญหามลภาวะก็จะชวยกันแก.ไขและป_องกัน
ป6ญหาด.วยความรวมมื อรวมใจอยางจริ งจั งและพร.อมเพียง ในขณะเดี ยวกัน เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ทําลาย และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรของชุมชนท.องถิ่น ที่เกิดจากการใช.ทรัพยากรที่มีอยูของ
ชุมชน เพื่อตอบสนองตอการทองเที่ยวมากเกินขีดความสามารถในการรองรับได.ของพื้นที่และการฟYZน
คืนของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงการใช.ประโยชน+ที่ดินจากการพัฒนาการทองเที่ยว เชน จากเดิม
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ+เหมาะแกการเกษตรกรรม แตเมื่อการทองเที่ยวได.เข.ามาสูพื้นที่ กลับกลายเป5น
สถานที่ตั้งของสถานที่พัก อาคารตาง ๆ ทําให.เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช.ประโยชน+ที่ดินและเป5นการใช.
ทรั พยากรดิ นและที่ ดินไมเหมาะกั บสภาพของพื้ นที่ เกิ ดความขั ดแย. งในการใช. ทรั พยากร โดยการ
ทองเที่ยวเป5นกิจกรรมที่ต.องใช.ทรัพยากรประเภทตาง ๆ เป5นจํานวนมาก เมื่อมีการพัฒนาการทองเที่ยว
เข.าไปสูพื้นที่ ทําให.เกิดการแกงแยงขึ้น เชน การต.องการใช.น้ําในภาคการเกษตรกรรมกับการต.องการใช.
น้ําในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เป5นต.น นอกจากนี้ยังทําให.เกิดป6ญหามลพิษ (เสียง/ดิน/น้ํา/ขยะมูล
ฝอย/สภาพภูมิทัศน+) ที่เกิดขึ้นจากการขาดการจัดการที่ดี สงผลตอชุมชนในท.องถิ่นที่ต.องแบกรับป6ญหา
ตาง ๆ เนื่องจากเป5นผู.อาศัยในพื้นที่ แตในขณะที่นักทองเที่ยวอาจได.รับผลกระทบเพียงชวงเวลาหนึ่ง
เทานั้น และมลพิษเหลานี้สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนท.องถิ่นเป5นระยะเวลานาน และอาจมี
ความตอเนื่องสูผลกระทบอื่น ๆ
หากจะกลาวโดยสรุป ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยวทําให.ในหลาย
พื้นที่ได.เปลี่ ยนแปลงสภาพพื้ นที่ จนไมสามารถเรีย กกลั บคื นมาได. สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กําลั ง
กระจายไปทั่วตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเป5นแหลงทองเที่ยวทางสังคม วัฒนธรรม หรือ แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งล.วนเป5นผลมาจากการเน.นปริมาณนักทองเที่ยว เพื่อนํารายได.มาสูพื้นที่ แต
หากมีการประเมินคาอยางจริงจัง ในท.ายที่สุดอาจพบวา เราไมได.อะไรเลย หรือการพัฒนาที่ขาดทุนก็
เป5นได. ดั งนั้ น การวางแนวทางพั ฒนาที่เหมาะสม และการจัดการกั บจํ านวนนั กทองเที่ ยวที่กําลั ง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจึงเป5นสิ่งสําคัญมากกวาการคํานึงถึงรายได.ที่เพิกเฉยตอต.นทุนทางสังคม และ
ต.นทุนสิ่งแวดล.อมในท.ายที่สุด
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จากที่ได.กลาวมาข.างต.น จะเห็นได.วาการทองเที่ยวได.เข.ามามีสวนสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิ จสั งคม และสิ่ งแวดล. อมอยางใกล. ชิ ด ดั งนั้ น ในการใช. ป ระโยชน+ ทรั พยากรการทองเที่ ย ว
ซึ่งแนนอนวาจะต.องมีขีดจํากัด จึงต.องมีการวางแผนการใช.ประโยชน+อยางรอบคอบ เพื่อให.ได.ประโยชน+
มากที่สุด กระจายออกกว.างขวางที่สุด นานที่สุด และกอให.เกิดผลกระทบในทางลบน.อยที่สุดหรือไม
มีเลย
แม.วาการทองเที่ยวอาจมีผลกระทบทางด.านลบตอทรัพยากรการทองเที่ยวอยูพอสมควร
แตผลกระทบดังกลาวนั้นสามารถจะควบคุมให.หมดสิ้นไป หรือให.เกิดขึ้นน.อยที่สุดได.ด.วย อาศัยการ
วางแผนงานอยางรอบครอบ และมีการประสานงานรวมมือ ดําเนินงานจากทุกฝaายที่เกี่ยวข.องทั้ง
ภาครัฐบาล ธุรกิจเอกชน และจากนักทองเที่ยวเอง
แนวคิดการพัฒนาการท!องเที่ยวยั่งยืน
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป5นสวนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development) ซึ่งนักวิชาการด.านการทองเที่ยวได.ให.ความสนใจในเรื่องการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนกันมากขึ้น เนื่องจากความตื่นตัวด.านการอนุรักษ+สิ่งแวดล.อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่หันมานิยมการทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีผู.กลาวถึงความหมาย
ของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไว.หลาทัศนะ โดยสรุปได.ดังนี้
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่ตอบสนองความต.องการของนักทองเที่ยว
และผู.เป5นเจ.าของท.องถิ่น ภายใต.ขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับได. และตระหนักถึงการมี
สวนรวมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอกระบวนการทองเที่ยว อีกทั้งประชาชน
ทุ ก สวนต. อ งได. รั บ ผลประโยชน+ ที่ เ กิ ด จากการทองเที่ ย วอยางเสมอภาคกั น รวมถึ ง มี ก ารจั ด การ
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต.องการของประชาชนด.านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล.อม ในขณะที่
ยังสามารถรักษาเอกลักษณ+ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของท.องถิ่นนั้นไว.ได.2
ในป6 จ จุ บั น ประเทศไทยถู ก ครอบงํ าด. ว ยกระแสของระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มเสรี แบบ
อุ ต สาหกรรม ที่ใ ห. ค วามสํ าคั ญกั บ สํ านึ กและคานิ ย มในเรื่ อ งความเป5 น ป6 จ เจกและวั ต ถุ นิ ย ม เป5 น
เศรษฐกิ จ ที่ ทํา ให. เ กิ ดรายได. แ กผู. มี โ อกาสที่ ร วมตั ว กั น เป5 น กลุ มผลประโยชน+ ทั้ งในระดั บ ข. า มชาติ
ระดับชาติ และระดับท.องถิ่น โดยใช.การตลาดและกลไกตลาดโลกเป5นเครื่องมือ ชองทางทั้งหลาย
เหลานี้ไ ด. ทํา ให. เกิ ด ความเดื อดร. อนและยากไร. ขึ้น กั บ บุ ค คลสวนใหญที่ ด.อ ยโอกาส โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยที่เคยเป5นสังคมเกษตรแบบชาวนา ผู.คนในท.องถิ่นปรับตัวไมทัน กลายเป5นเหยื่อที่ถูก
ครอบงําและมอมเมาได.งาย เห็นได.จากสภาพสังคมป6จจุบัน ที่เดิมทีคนในท.องถิ่นเคยอยูรวมกันเป5น
2

เรื่องเดียวกัน, 28.

14
กลุมก.อนทางสังคม นับแตครอบครัว เครือญาติและชุมชน ทั้งในหมูบ.านและในเมืองต.องแตกแยกเป5น
ฝ6กฝaาย สภาพแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอยูรวมกันและใช.รวมกันอยางมีภูมิป6ญญาที่ทําให.
ดํารงมายั่งยืนต.องสลายไป
การเคลื่อนไหวของการทองเที่ยวของประเทศ ขณะนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางการ
ทองเที่ยวแบบมวลชล ที่เน.นระบบการตลาดตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี กับการทองเที่ยว
แบบยั่งยืนที่เน.นความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทําให.ผู.คนในท.องถิ่นมีชีวิตรวมกันได.
ทั้งระดับบ.านและระดับเมืองในท.องถิ่น ทั้งการทองเที่ยวแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง คือสิ่งที่ คน
ภายในท.องถิ่นที่อยูรวมกันมานานเทานั้นที่จะคิดจะทําได. จึงนับเป5นการพัฒนาจากข.างใน โดยที่คนใน
ท.องถิ่นกําหนดทางเลือกที่เห็นวาเหมาะสมของตนเอง โดยคนจากข.างนอกที่จะเป5นผู.รู.ในเรื่องตาง ๆ
อาจเข.ามาชวยเหลือในด.านความรู.และวิธีการในการจัดการ
หัวใจของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนจึงไมใชการตลาด แตเป5นกระบวนการกระจายรายได.
จากการทองเที่ยวเพื่อให.คนในท.องถิ่นอยูรวมกันได.อยางพอเพียง โดยใช.ทรัพยากรทางป6ญญาและ
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิป6ญญาท.องถิ่ นมาจัดการรวมกั น ทําให.
ความสํ า คั ญ ของการทองเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น ของท. อ งถิ่ น คื อ การให. ค นจากภายนอก โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยว ได.มาเรียนรู.และเห็นวาคนในท.องถิ่นมีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกตางจากสังคมและวัฒนธรรม
ของที่อื่นอยางไร โดยมีความหวังวา จากความเข.าใจและเรียนรู.เรื่องความแตกตางและหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมนี้เอง ที่จะทําให.คนในยุคป6จจุบันเกิดความเข.าใจ อยูกันอยางเห็นอกเห็นใจและเกิด
สันติสุขในชุมชนได.
ความสําคัญของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนจากความรวมมือของคนในชุมชน คือ ทําให.รู.จัก
รากเหง.าของการอยูรวมกันเป5นกลุมก.อนทางสังคมอยางมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง รู.จักวา
อะไรคือภูมิป6ญญาที่เคยมีรวมกัน ในขณะที่การเข.ามาชมของคนนอกก็คือ ได.ความรู.ความเข.าใจทาง
สังคมวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากของตน แตที่สําคัญที่สุดก็คือ การได.นําเงินมาจับจายซื้อของที่ขาย
และผลิตโดยคนในชุมชนที่ทําให.คนทุกครอบครัวและทุกกลุมมีรายได.อยางทั่วถึงกัน โดยไมมีคนกลาง
จากการตลาดมาแบงป6นและกอบโกย3

3

ศรีศักร วัลลิโภดม, “การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน,” ใน โครงการ

ชุมชนท! องเที่ ยวยั่ งยื น (การสํ า รวจและการจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น การเพื่ อพั ฒนาและส! งเสริ มการ
ท!องเที่ยวเชิงอนุรักษ0ของกรุงเทพมหานคร ดานชุมชนท!องเที่ยวยั่งยืน) ในชุมชนบานบุและพื้นที่
เกี่ยวเนื่อง (กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ, 2550), 9-12.
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หลักการการท!องเที่ยวอย!างยั่งยืน (Shirley Eber 1993)4
1. การอนุ รั กษ+ และใช. ทรั พยากรอยางพอดี ทั้ งที่ เป5น ทรัพยากรธรรมชาติ สั งคม และ
วัฒนธรรมเป5นสิ่งสําคัญ และเป5นแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว (Using Resource Sustainably)
2. การลดการบริโภคที่เกินจําเป5น และการลดของเสียจะชวยเลี่ยงคาใช.จายในการทํานุ
บํารุงสิ่งแวดล.อมที่ถูกทําลายในระยะยาว และเป5นการเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยว (Reducing
Over – consumtion and weste)
3. การรั ก ษาและสงเสริ ม ความหลากหลายของธรรมชาติ สั ง คม และวั ฒ นธรรม มี
ความสําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาว และชวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Maintaining
Diversity)
4. การประสานการพัฒนาการทองเที่ยวเข.ากับกรอบแผนกลยุทธ+การพัฒนาแหงชาติ การ
พัฒนาท.องถิ่น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล.อม จะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะ
ยาว (Integrating Tourism into Planning)
5. การทองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท.องถิ่น โดยพิจารณาด.านราคาและ
คุณคาของสิ่งแวดล.อมไว. ไมเพียงแตทําให.เกิดการประหยัด แตยังป_องกันสิ่งแวดล.อมไมให.ถูกทําลาย
อีกด.วย (Supporting Local Economics)
6. การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของท.องถิ่นในการจัดการการทองเที่ยว ไมเพียงแตสร.างผล
ตอบแทนแกประชากรและสิ่งแวดล.อมโดยรวม แตยังชวยยกระดับคุณภาพการจัดการการทองเที่ยว
อีกด.วย (Involving Local Communities)
7. การปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ระหวางผู.ประกอบการ ประชาชนท.องถิ่น องค+กร
และสถาบันที่เกี่ยวข.อง มีความจําเป5นที่จะรวมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรวมแก.ป6ญหา และลด
ข.อขัดแย.งในผลประโยชน+ที่แตกตางกัน (Consulting Stakeholders and the Public)
8. การฝSกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนตอ
บุคลากรท.องถิ่นทุกระดับ จะชวยยกระดับการบริการการทองเที่ยว (Training Staff)
9. การตลาดที่ตัดเตรียมข.อมูลอยางพร.อมมูล จะทําให.นักทองเที่ยวเข.าใจและเคารพใน
สิ่งแวดล.อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว และจะชวยยกระดับความพอใจ
ของนักทองเที่ยวด.วย (Marketing Tourism Responsibly)
10. การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ จําเป5นตอการชวยแก.ป6ญหา
และเพิ่มผลประโยชน+ตอแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และนักลงทุน (Undertaking Research)

4

เรื่องเดียวกัน, 13-15.
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จะเห็นได.วา แนวความคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน มุงเน.นให.อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
โดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพื่อเข.าสูยุคใหมของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป (Paradigm Shift) ที่
เปลี่ยนจากสังคมบริโภคนิยมสูยุคสมัยสังคมเป5นใหญ ดังนั้นขอบเขตของการพัฒนาจึงครอบคลุมทุก
องค+ประกอบทุกสวนของการทองเที่ยว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการทองเที่ยวทั้งหมดต.อง
มุงสูความยั่งยืน กลาวโดยสรุป คือกิจกรรมการทองเที่ยวจะต.องสามารถดํารงอยูได. มีนักทองเที่ยวมา
เยี่ยมเยือนอยางสม่ําเสมอ ทรัพยากรการทองเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว.ได.ไมเสื่อมคลาย กิจการ
การบริการมีกําไร แม.ต.องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให.บริการอยูเสมอ ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดล.อม
ทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะต.องไมมี หรือมีน.อยที่สุด มีแตการจัดการอยางยั่งยืนเทานั้น
จึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการทองเที่ยวได.
แนวคิดการท!องเที่ยวทางวัฒนธรรม
“มรดกทางวั ฒ นธรรมและการทองเที่ ย ววั ฒ นธรรม” หมายถึ ง สวนประกอบของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เน.นมรดกวัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเป5นพิเศษ สิ่งดึงดูดใจ
เหลานี้มีหลากหลาย ทั้งการแสดง พิพิธภัณฑ+ แหลงโบราณคดี และอื่น ๆ ในเขตที่พัฒนาแล.ว มรดก
วัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมครอบคลุมถึงพิพิธภัณฑ+ ละครเวที วงดุริยางค+ และการแสดง
ดนตรีแบบอื่น ๆ นักทองเที่ยวอาจเดินทางไปเยือนแหลงทองเที่ยวใดแหลงทองเที่ยวหนึ่ง เพื่อเข.าชม
พิพิธภัณฑ+ที่มีชื่อเสียง หรือไปชมการแสดงดนตรีที่จัดขึ้นเป5 นการเฉพาะ ในเขตที่ยังไมคอยพัฒนา
มรดกวัฒนธรรม และสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมอาจรวมถึงการปฏิบัติกิจพิธีทางศาสนาแบบดั้งเดิม
งานฝ}มือ และการแสดงทางวัฒนธรรม5
ผู.ศึกษาหลายทานได.พยายามให.นิยามการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไว. เชน
Greg Richards ได.กลาวไว.วา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การที่บุคคลออกจากที่พัก
อาศัยประจํา ไปเยือนสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม เพื่อหาประสบการณ+ความรู.ใหม ๆ และเพื่อสนอง
ความต.องการชื่นชมวัฒนธรรมเหลานั้น ในความเห็นของ Richards แล.ว การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
รวมครอบคลุมทั้งแหลงมรดก การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ6

5

ชนัญ วงษ+วิภาค และคณะ, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท!องเที่ยว
อย!างยั่งยืน, พิมพ+ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554).
6
เรื่องเดียวกัน.

17
องค+การการทองเที่ยวโลกนิยามการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเน.นที่แรงกระตุ.นการ
ค.นหาของนักทองเที่ยววา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมถึงการเดินทางของบุคคลเพื่อแรงกระตุ.น
ทางวัฒนธรรมเป5นสําคัญ เชน การเดินทางเพื่อไปศึกษาเลาเรียน การแสดงศิลปะ การเดินทางด.าน
วัฒนธรรมรูปแบบอื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงการเดินทางไปรวมเทศกาลและโอกาสทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
การไปเยือนวัฒนธรรมและอนุสาวรีย+ การเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ศึกษาประเพณีจากคําบอกเลา
และดูงานศิลปะ หรือการเดินทางเพื่อแสวงบุญ 7
การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด.วย8
1. ประวัติศาสตร+และรองรอยทางประวัติศาสตร+
2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ+
3. งานสถาป6ตยกรรมเกาแกดั้งเดิม
4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป6Zนและแกะสลัก
5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา
6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร+
7. ภาษาและวรรณกรรม
8. วิถีชีวิต เสื้อผ.าเครื่องแตงกาย อาหาร
9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ.าน เทศกาลตาง ๆ
10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิป6ญญาท.องถิ่นที่นํามาใช.เฉพาะท.องถิ่น
แนวคิดการท!องเที่ยวโดยชุมชน
จากการอธิบายความหมายของการทองเที่ยวชุมชนในมุมมองของธนาคารโลก (World
Bank) ได.อธิบายวาการทองเที่ยวชุมชน คือ “การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน ผู.ซึ่งต.องได.รับ
ประโยชน+และรายได.อยางยุติธรรมจากการทองเที่ยว จากการกําจัดความยากจน และไมสงผลกระทบ
แกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล.อม เป5นการสร.างความภาคภูมิในในชุมชน และเกิดการรักษาและพัฒนา
สมบัติของชุมชน” 9
7

ชนัญ วงษ+วิภาค และคณะ, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท!องเที่ยว
อย!างยั่งยืน, 5.
8
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การท!องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เข.าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ+ 2558,
เข.าถึงได.จาก http://tourism-dan1.blogspot.com
9
พิมพ+ระวี โรจน+รุงสัตย+, การท!องเที่ยวชุมชน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร+, 2553), 17.
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วีระพล ทองมา และประเจต อํานาจให.ความหมายของการทองเที่ยวชุมชนวา “เป5นเรื่อง
ของการเรียนรู.รวมกันของคนในชุมชนท.องถิ่นและผู.มาเยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด.าน
ตางๆ ของชุมชนที่มีอยูแล.ว ตลอดจนเป5นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให.เกิดความยั่งยืน อันเกิดจาก
ความมีสวนรวมทุกภาคสวนในชุมชน เพื่อประโยชน+แกชุมชน” 10
โครงการทองเที่ ย วเพื่ อชี วิ ตและธรรมชาติได.ให. จํ ากั ดความของคํ าวา “การทองเที่ ย ว
ชุมชน” วาเป5นการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล.อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป5นเจ.าของ มีสิทธิ์ในการจัดการ
ดูแลเพื่อให.เกิดการเรียนรู.แกผู.มาเยือน11
สวนศูนย+เพื่อการวางแผนการทองเที่ยวและการแก.ไขป6ญหาความยากจนแหงเอเชีย คณะ
สังคมสงเคราะห+ศาสตร+ (ACTPPR) อธิบายเพิ่มเติมวา “เป5นการทําให.คนตางถิ่นมีปฏิสัมพันธ+กับคนใน
ชุ ม ชนเจ. า ภาพ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู. ความคิ ด ประสบการณ+ ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ระหวาง
นักทองเที่ยวกับคนในชุมชน และระหวางคนในชุมชนด.วยกันเอง นําไปสูการพัฒนาชุมชน เกิดการ
อนุรักษ+หรือพัฒนาสิ่งแวดล.อม โดยอาจมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตอกลุมในชุมชนหรือทั้งชุมชน” 12
มีการอภิปรายถึงความหมายของการทองเที่ยวชุมชน13 วาเป5นมุมมองที่แตกตางและคน
ละแงมุมจากการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ที่ให.ความสําคัญกับรายรับมากอนเรื่องอื่น
ซึ่งลืมที่จะคํานึงถึง “รายจาย” ที่จะต.องสูญเสียไปอยางไร เนื่องจากเป5นรายจายที่ซอนอยูในรูปแบบ
ตาง ๆ รายจายที่เกิดขึ้นไมได.อยูในมิติของสิ่งที่นักทองเที่ยว หรือผู.ประกอบการทางการทองเที่ยว
จะต.องเสียไปเทานั้น หากแตรวมความถึงสิ่งที่ชุมชน ในฐานะเจ.าของสถานที่ทองเที่ยวจะต.องสูญเสีย
ไป ซึ่งอาจจะมากกวารายรับที่ชุมชนจะได.อีก เมื่อการทองเที่ยวแบบมวลชนมาสูชุมชน สิ่งที่พบได.
อยางชัดเจนที่สุดก็คือการเข.ามาของคนภายนอก ซึ่งนําวัฒนธรรมที่แตกตางเข.ามา ความพยายาม
สร.างสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกแกคนภายนอกที่ถูกมองวาสามารถสร.างรายรับจํานวน
มหาศาลนั้ น ไมเพี ยงแตจะต.องแลกกับการใช.ทรั พยากรธรรมชาติ ของชุมชนเพื่ อการปลู กสร. างสิ่ ง
อํานวยความสะดวกแกคนเหลานี้เทานั้น หากแตยังต.องแลกกับชีวิตวัฒนธรรมและการสูญเสียสมดุล
ในระบบนิเวศของชุมชนไป ในที่สุดสิ่งเหลานี้นําพามาซึ่งป6ญหาเชิงโครงสร.างทางสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล.อมอีกเป5นจํานวนมาก ไมวาป6ญหาโสเภณี ป6ญหายาเสพติด ป6ญหาอาชญากรรม ป6ญหา
10
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การถือครองที่ดิน ป6ญหาการบุกรุกปaา ฯลฯ จากป6ญหาดังกลาวมานี้เป5นการสงเสริมสนับสนุนให.เกิด
อีกทางเลือกของการทองเที่ยว คือการทองเที่ยวชุมชน เพื่อชุมชนโดยตรง ซึ่งไมได.ให.ชุมชนเป5นเพียงผู.
แบกรับ ภาระที่เกิดจากผลกระทบแงลบจากการทองเที่ ยว หากแตบริหารจัดการการทองเที่ยวให.
เป5นไปอยางสอดคล.องกับวิถีชีวิตความเป5นอยูของชุมชนเอง
เดวิด เฟนเนลล+ (Fennell) นักวิชาการด.านการทองเที่ยวแหงภาควิชาการนันทนาการ
และการพักผอนศึกษา มหาวิทยาลัยบร็อก ประเทศแคนาดา เป5นผู.หนึ่งที่เสนอแนวคิดการทองเที่ยวที่
หลีกเลี่ยงการทําลายการใช.ประโยชน+จากสิ่งแวดล.อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน หากแตมุง
ตอบสนองความต.องการของคนในท.องถิ่นให.มากที่สุดด.วยการใช.เทคโนโลยีในชุมชนเทาที่จําเป5น ที่
สําคัญยังต.องมีการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับคนในชุมชน14
ข.อ เสนอของเฟนเนลล+ นับ เป5น การเสนอแนะแนวทางใหมของการทองเที ่ย วที ่ใ ห.
ความสําคัญตอ “สิทธิการจัดการชุมชน” ด.วยตัวของคนในชุมชนเอง ทั้งในด.านของการวางแผน การ
จัดการที่รวมถึงการสร.างกระบวนการการเรียนรู.ในการจัดการทองเที่ยว การกระจายรายได.ที่เกิดจาก
การทองเที่ยว อันเป5นสิ่งสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยว อาจกลาวได.วาข.อเสนอแนะดังกลาวก็คือ
การทองเที่ยวชุมชน (community tourism) ที่มองเห็นสิ่งที่ชุมชนควรได.รับ เพื่อแลกกับสิ่งสําคัญที่
ชุมชนจะต.องเสียไป ในลักษณะของการได.กับได. win-win) ทั้งระหวางนักทองเที่ยว ผู.ประกอบการ รัฐ
และคนในชุมชนนั่นเอง
เฟนเนลล+ได.เสนอคุณสมบัติที่สําคัญของการทองเที่ยวชุมชนดังกลาววา จะต.องประกอบ
ไปด.วย 5 ประการ ได.แก
1. ต. องเป5นการทองเที่ย วที่มีผลกําไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกในชุมชนใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การเป„ดบ.านพักให.เป5นที่พักอาศัยของนักทองเที่ยวในชุมชนนั้น ๆ โดยไมต.องผาน
นายหน.าใด ๆ อันจัดเป5นการสร.างรายได.ทางตรงให.แกคนในชุมชน อยางไรก็ดีแตละครอบครัวเจ.าของ
ที่พักเองก็ควรได.รับการฝSกอบรม และเตรียมความพร.อมเพื่อให.พร.อมรับนักทองเที่ยวเข.ามาพักอาศัย
กับครอบครัวของตนเอง
2. ต.องเป5นการทองเที่ยวที่ชุมชนได.รับประโยชน+โดยรวมอยางแท.จริง ไมวาจะเป5นการ
สร.างสาธารณูปโภค และการยกระดับความเป5นอยูที่มุงสร.าง “เพื่อสมาชิกในชุมชน” แตมิใช “เพื่อ
นักทองเที่ยว” เพียงอยางเดียว
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3. ต.องเป5นการทองเที่ยวที่ไมกอให.เกิดความตึงเครียดด.านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
อันเนื่องมาจากความพยายามนําความทันสมัยแบบตะวันตก (Westernization) เข.ามาสูชุมชนเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกนั กทองเที่ ยว พร.อมกับ ดึ งสํานึ กรวมของคนในชุ มชนออกไปด. วยการกลื น
สมาชิกในชุมชนให.อยูกับความทันสมัยดังกลาว อันจะนํามาซึ่งป6ญหาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะ
เกิดขึ้นตามมาอีกเป5นจํานวนมาก
4. ต. อ งเป5 น การทองเที่ ย วที่ ส ร. า งจิ ต สํ า นึ ก ในการเคารพและรั ก ษาสิ่ ง แวดล. อ มสั ง คม
ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนให.เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว ดังนั้นแม.วาการทองเที่ยวที่พยายามโฆษณาวา
เป5นการทองเที่ยวชุมชน หากแตไมมีกิจกรรมในลักษณะของการสร.างจิตสํานึกดังกลาว ก็มิอาจกลาว
ได.วาการทองเที่ยวนั้นเป5นการทองเที่ยวชุมชนโดยแท.ได.
5. ต. อ งเป5 น การทองเที่ ย วที่ ก อให. เ กิ ด ความเข. า ใจอั น ดี ร ะหวางประเทศ ทั้ ง ในระดั บ
นานาชาติ นานาภู มิภ าค ที่ล. ว นอยูภายใต. นานาวั ฒนธรรม ทั้งนี้ การทองเที่ ยวชุ มชนต.องเป5 นการ
ทองเที่ยวที่สอนให.นักทองเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
และไมมองวา “ใครเจริญกวา” และ “ใครด.อยกวา”
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไทยโรจน+ พวงมณี15 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “เชียงคานเมืองทองเที่ยว: การรื้อสร.างพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมเกาสูการสร.างสีสันวัฒนธรรมใหม” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้
สินค.าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ทั้งการบริการโฮมสเตย+ การทําผ.าหม
นวม ประเพณีการตักบาตรข.าวเหนียว และบ.านไม.เกาแกริมฝ6ˆงโขง มีขั้นตอน วิธีการผลิต การจัด
จําหนาย และรู ปแบบการบริโภคที่แตกตางกั นออกไป ขึ้ น อยู กั บบริบ ทแวดล.อมตางๆ แตสิ่ งที่
เหมือนกันก็คือ การเปลี่ยนแปลงจากวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมเข.าสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น
หรือที่แบบวาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) ป6จจัยการผลิตบางอยางถูกใช.ควบคูกับ
เทคโนโลยี การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม การผลิตเป5นจํานวนมากเพื่อรองรับกับความต.องการ รวมไปถึง
การแบงหน.าที่ของผู.ผลิตอยางชัดเจน ซึ่งผลของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเมืองเชียง
คานนั้น สงผลให.เกิดความเจริญก.าวหน.าในเชิงเศรษฐกิจกับชุมชน รวมไปถึงการทําให.วัฒนธรรมเชียง
คานนั้นเผยแพรออกไปสูสังคมภายนอกมากขึ้น สงผลให.เกิดการกระตุ.นทางด.านการทองเที่ยวเมือง
เชียงคาน อยางไรก็ตามหากมองในแงลบ จะพบวาระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้นในเมือง
15

ไทยโรจน+ พวงมณี, “เชียงคานเมืองทองเที่ยว: การรื้อสร.างพื้นที่ทางวัฒนธรรมเกา
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เชียงคานนั้ นกลั บสงผลให. คุณคาของวั ฒนธรรมดั้ งเดิ มลดทอนลง เหลือแตเพียงการเป5นเพี ยงแค
“สินค.า” สําหรับให.นักทองเที่ยวได.ชมหรือจับจายใช.สอย ซึ่งสอดคล.องกับแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมของ อดอร+โนและฮอร+คไฮเมอร+ (2002) ที่กลาววา แม.ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมจะทํา
ให.เศรษฐกิจสังคมเกิดความก.าวหน.า แตในขณะเดียวกันกระบวนการผลิตวัฒนธรรมกลับเป5นไปใน
ลักษณะที่มากในเชิงปริมาณแตด.อยในเชิงคุณภาพจนเหลือเป5นเพียงแคสินค.าชนิดหนึ่งเทานั้น ซึ่งนั่นก็
คือการถูกลดทอนคุณคาของวัฒนธรรมเชียงคานเดิมให.กลายเป5นเพียงแคสินค.าที่ให.นักทองเที่ยวได.เข.า
มาบริโภคนั่นเอง 16
อยางไรก็ตามถนนชายโขงเมืองเชียงคานนั้นถือได.วาเป5นแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
ศักยภาพ ทั้งในด.านวัฒนธรรมท.องถิ่นที่เข.มแข็ง รวมไปถึงนโยบายด.านการพัฒนาตาง ๆ ที่เข.ามายัง
พื้นที่อันเนื่องมาจากการเติบโตทางด.านการทองเที่ยว ดังนั้นมีความจําเป5นอยางยิ่งที่จะต.องมีการทํา
ความเข.าใจกันระหวางเจ.าของชุมชน หนวยงานตาง ๆ รวมไปถึงนักทองเที่ยว ในเรื่องของการพัฒนา
ทั้งทางด.านแหลงทองเที่ยว ผลกระทบทางด.านตาง ๆ และการพัฒนาสินค.าทางวัฒนธรรมเพื่อผล
ทางด.านเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันวา “เศรษฐกิจสร.างสรรค+” (Creative Economy) โดยที่ยังคง
คุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิมได.อยางครบถ.วน เพื่อให.ชุมชนสามารถดําเนินได.ตอไป เกิดความเข.มแข็ง
และยั่งยืนทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน+ที่กําลังแทรกซึมสูชุมชนท.องถิ่นตอไปในอนาคต
กุลภพ โพธิ์กิ่ง17 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการสงเสริมการทองเที่ยวงาน
ประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขนที่มีตอวิถีชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดานซ.าย อําเภอดาน
ซ.าย จังหวัดเลย” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้
งานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขนมีการพัฒนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมั ย การทองเที่ย วได.บ รรจุงานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผี ตาโขนของอําเภอดานซ.าย
จังหวัดเลย ให.อยูในแผนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เมื่อป} พ.ศ. 2530 นับวาเป5นการจุดประกาย
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตําบลดานซ.าย แตทั้งนี้ทั้งนั้น การที่ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมมือกันสงเสริมการทองเที่ยวของงานประเพณีนี้อยางจริงจัง ทําให.เกิดผลกระทบอันเกิดจากการ
ทองเที่ยวทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่มีตอวิถีชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดานซ.าย อําเภอดานซ.าย จังหวัด
เลย ซึ่งประกอบไปด.วยผลกระทบในด.านสังคม เชน สงผลให.เกิดการปฏิสัมพันธ+กันระหวางชาวบ.าน
ในท.องถิ่ นกั บนั กทองเที่ย ว ด.านวัฒ นธรรม เชน ทํ าให.เกิดการฟYZน ฟูทางวัฒ นธรรมและหั ตถกรรม
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พื้นบ.านที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในท.องถิ่นนั้น และในด.านเศรษฐกิจ อาทิเชน ทําให.เกิดการจ.างงาน
และการประกอบอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวข.องกับการทองเที่ยว สงผลให.เกิดการกระจายรายได.ในเขต
เทศบาลตําบลดานซ.ายเพิ่มมากขึ้น
นรัตน+ชัย อิ่มสุทธิ์18 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้
ชุมชนอัมพวาในอดีตเป5นศูนย+กลางการค.าขายทางเรือ และเป5นจุดพักระหวางทาง ชุมชน
อัมพวามีการตั้งถิ่นฐานตามแนวสองฝ6ˆงคลอง ตอมาเมื่อมีการสร.างถนนในป} พ.ศ. 2516 จึงเกิดรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานริมถนน โดยภาพรวมชุมชนริมน้ํายังคงรักษาสภาพแวดล.อมได.เป5นอยางดี วิถีชีวิตของ
ชาวชุมชนอัมพวามีความเรียบงาย มีวิถีชีวิตสัมพันธ+กับแมน้ํา
ผลกระทบเศรษฐกิจทางบวกได.แก เศรษฐกิจระดับชุมชนดีขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
การทองเที่ยว เกิดการพัฒนาอาชีพ การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน พืชผลทางการเกษตร สินค.า
ท.องถิ่นมีราคาดี ผลกระทบทางเศรษฐกิจในด.านลบได.แก การกระจายรายได.ไมทั่วถึง ราคาสินค.าแพง
ขึ้น คาครองชีพสูง ผลกระทบทางสังคมด.านบวก ได.แก การพัฒนาความเจริญตาง ๆ สามารถสร.างงาน
สร.างอาชีพ และลดอัตราการอพยพประชากรไปหางานทําที่อื่น การสร.างความสามัคคีแกชุมชน การให.
ความรู.แกชุมชน ผลกระทบทางสังคมด.านลบ จากการศึกษาไมพบป6ญหาที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวใน
ลักษณะที่รุนแรงมากนัก แตสิ่งที่พบคือ การโจรกรรมในชุมชน ความขัดแย.งระหวางคนในชุมชน และ
ความขัดแย.งระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชน ป6ญหาความแออัด กําลังพลในการดูแลจัดการด.าน
การจราจรไมเพียงพอ ผลกระทบด.านความเป5นอยูด.านบวก ได.แก สุขภาพจิตที่ดีขึ้น การทองเที่ยวทํา
ให.เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน ทํางาน 3 วัน หยุด 4 วัน ทําให.มีวันพักผอนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยัง
เกิดความพยายามในการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม ผลกระทบด.านเป5นอยูด.านลบ
ได.แก วิถีชีวิตที่เรียบงายหายไป ความเอื้ออาทรน.อยลง ชาวบ.านได.รับความรําคาญจากเสียงตาง ๆ การ
แยงชิงเพื่อผลประโยชน+ ผลกระทบทางสิ่ งแวดล. อมด.านบวก ได.แก การปรับปรุงสิ่งแวดล. อมชุมชน
ชาวบ.านมีความกระตือรือร.นในการพัฒนาบ.านเรือนให.มีความสวยงาม สร.างความตระหนักถึงคุณคา
ของสิ่งแวดล.อม ผลกระทบทางสิ่งแวดล.อมด.านลบ ได.แก มลพิษจากรถยนต+และเรือ ขยะ สิ่งปฏิกูล
ตางๆ ก็มากขึ้น สัตว+ตาง ๆ ถูกรบกวนจากกิจกรรมการทองเที่ยว
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นรัตน+ชัย อิ่มสุทธิ์, “ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ+ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), บทคัดยอ.
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อัญญารัตน+ ธราวรรณ (2556: บทคัดยอ) 19 ได.ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม จากการจัดการทองเที่ยวกรณีศึกษา เมืองเชียงคาน ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้
การจัดการทองเที่ยวได.สงผลกระทบตอสภาพสังคมและทรัพยากรวัฒนธรรม ผลกระทบ
ทางสังคมด.านบวกพบวา ชุมชนได.รับความสะดวกสบายในด.านระบบสาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้น คนใน
ชุมชนมีการประกอบอาชีพในท.องถิ่นตนเอง มีรายได.เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบด.านลบคือ ความสัมพันธ+
ในครอบครัวน.อยลง ชุมชนมีความแออัดมากขึ้น สวนผลกระทบตอทรัพยากรวัฒนธรรมด.านบวก
สงผลให.คนในชุมชนเห็นความสําคัญหวงแหนรักษาความเป5นเอกลักษณ+และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเอง ผลกระทบด.านลบคือ ทําให.ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนลดคุณคาลงไป มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาทองเที่ยว ซึ่งกอให.เกิดการขัดแย.งกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชุมชน
วันใหม แตงแก.ว (2554: บทคัดยอ) 20 ได.ทําการวิจัย เรื่อง “การจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” ผลการวิจัยสรุปได.ดังนี้
กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน มีการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางคุ.ม วัด เทศบาล และกลุมผู.ประกอบการ มี 5 ขั้นตอน คือ การวางแผนกลยุทธ+ การจัดการผู.มี
สวนได.สวนเสีย การดําเนินงาน การประสานงาน และการจัดการความรู.ตาง ๆ สวนของบทบาทในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานของผู.มีสวนได.สวนเสีย มีลักษณะดังนี้ การหาแนว
ทางแก.ไขป6ญหา การวางแผนพัฒนา การประสานงาน การให.ความรู. การลงทุน การประชาสัมพันธ+
และการมีรายได.จากการทองเที่ยว บทบาทที่สําคัญที่สุดในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคานคือ การหาแนวทางแก.ไขป6ญหา การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวตางๆ ของเทศบาล
ตําบลเชียงคาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสภาเมืองเชียงคาน บทบาทที่สําคัญรองลงมาคือ การ
ลงทุนในโครงสร.างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน สํานักงาน
จังหวัดเลยและผู.ประกอบการนอกพื้นที่ สําหรับการมีสวนรวมของผู.มีสวนได.สวนเสียซึ่งจัดตามลําดับ
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อัญญารัตน+ ธราวรรณ, “การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม จากการจัดการ
ทองเที่ยวกรณีศึกษา เมืองเชียงคาน ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” (วิทยานิพนธ+
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556),
บทคัดยอ.
20
วันใหม แตงแก.ว, “การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย” (วิทยานิพนธ+ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ.
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ความสําคัญในขั้นตอนการค.นหาป6ญหาและสาเหตุของป6ญหา ได.แก ผู.ประกอบการและภาคประชาชน
ขั้นตอนการวางแผนดําเนินการ ได.แก เทศบาล และกรมโยธาธิการและผังเมือง ขั้นตอนการลงทุนและ
ดําเนินงาน ได.แก ผู.ประกอบการ เทศบาล ภาคประชาชน และชมรมตาง ๆ และขั้นตอนการติดตาม
ประเมินผลงาน ได.แก เทศบาลและสภาเมืองเชียงคาน ป6ญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน คือ การมีสวนได.สวนเสียในแตละภาคสวนขาดการบูรณาการในเรื่อง
แผนการจัดการการทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งการบริหารงานของแตละภาคสวนยังไมชัดเจนและ
ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานที่เหมาะสม คือ แนวทางการ
พัฒนาโดยใช.โมเดลการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการทองเที่ยวโดยชุมชนมีการพัฒนามาจาก
การทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของประชาชนและการทองเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป5นฐาน และมี
การจัดทําโครงการการทองเที่ยวอยางสร.างสรรค+ ทําให.นักทองเที่ยวได.เรียนรู.เกี่ยวกับการใช.ชีวิตของ
ผู.คนในท.องถิ่ น โดยสะท. อนให. เห็นถึ งเอกลักษณ+ อัตลักษณ+ของชุมชน และผู.คนเจ.าของพื้น ที่ โดย
มุงเน.นให.นักทองเที่ยวมีปฏิสัมพันธ+กับคนในพื้นที่ ทําให.สามารถเอื้อประโยชน+ตอการอนุรักษ+ และเป5น
กระบวนการสํ าคัญในการสร. างจิตสํ านึ กของชุ มชนรวมกัน ในการรั กษาสมดุล ของพื้น ที่และสร.าง
ฐานความรู.สําหรับการพัฒนาอยางสร.างสรรค+และอยางยั่งยืน
สรุปเนื้อหา แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาองค+ความรู. ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข.อง ได.แก แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ซึ่งประกอบไปด.วย แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาด.านการทองเที่ยว ที่สงผลตอชุมชนทั้ง
ผลกระทบในด.านบวกและด.านลบ ในด.านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล.อม แนวคิดการพัฒนาการ
ทองเที่ยวยั่งยืน เป5นสวนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งนักวิชาการ
ด.านการทองเที่ยวได.ให.ความสนใจในเรื่องการทองเที่ยวอยางยั่งยืนกันมากขึ้น เนื่องจากความตื่นตัว
ด.านการอนุรักษ+สิ่งแวดล.อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทองเที่ยวที่หันมานิยมการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติหรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป5นสวนประกอบของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ที่เน.นมรดกวัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเป5นพิเศษ และสุดท.ายคือ
แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน เป5นการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล.อม สังคม และ
วัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป5นเจ.าของ มี
สิทธิ์ในการจัดการดูแลเพื่อให.เกิดการเรียนรู.แกผู.มาเยือน แสดงถึงการมีสวนรวมของชุมชน นับเป5น
พื้นฐานสําคัญของการพั ฒนาอยางยั่งยืน เพราะนอกจากจะเป5น การให.โอกาสแกคนในชุมชนได. มี
โอกาสรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนตามสภาพป6ญหา ความต.องการที่แท.จริงของชุมชน
รวมทั้งสอดคล.องกับบริบทของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะแล.ว ยังเป5นการใช.ศักยภาพของชุมชนในการ
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เกื้อหนุนให.เกิดการบูรณาการการมีสวนรวมในหลาย ๆ ด.าน อาทิ ด.านสิ่งแวดล.อม การแก.ป6ญหา
ความยากจน การพัฒนาอาชีพ การศึกษา ศาสนา การเมือง การปกครอง และการสร.างความเทา
เทียม ความเสมอภาคในชุมชน เป5นต.น
จากผลสรุปดังกลาวข.างต.น สามารถนําไปสูการวิเคราะห+ข.อมูล การแก.ป6ญหา เพื่อนําไปสู
ข.อสรุปผลการศึกษา โดยเนื้อหาในสวนของวิธีการวิจัย ข.อมูลพื้นฐาน และการวิเคราะห+ข.อมูลนั้นจะ
ได.นําเสนอรายละเอียดเนื้อหาในบทถัดไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยเรื่องผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เป&นการศึกษาประวัติความเป&นมาของการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน ตั้งแตประวัติของพื้นที่
การเริ่มต-นของการทองเที่ยว และองค.ประกอบของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน การ
วิเคราะห.ศักยภาพการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน การศึกษากระบวนการจัดการทองเที่ยวและการมี
สวนรวมของคนในชุมชน เพื่อให-ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการจัดการทองเที่ยวรวมถึง
สาเหตุ ที่ทําให- การทองเที่ ยวเมื องเชีย งคานเติ บโตขึ้ นมาได- โดยแนวทางการวิ จัย เป& น การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีแนวทางในการรวบรวมข-อมูล เพื่อให-ได-คําตอบตรงตาม
วัตถุประสงค.ของงานวิจัย โดยการกําหนดระเบียบวิธีวิจัย แบงเป&น 5 สวน ประกอบไปด-วย
1. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
2. วิธีการเก็บรวบรวมข-อมูล
3. กลุมประชากรที่ศึกษา
4. เครื่องมือที่ใช-ในการวิจัย
5 การวิเคราะห.ข-อมูลและสรุปผลการวิจัย
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย เป&นผลสรุปจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับ
หัวข-อปKญหาการวิจัยในบทที่ 2 ซึ่งผู-วิจัยได-ศึกษา แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง และข-อค-นพบของ
การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข-อง เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห.และหาคําตอบในหัวข-อ “ผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน” โดยใช-แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว ได-แก แนวคิด
เกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาด-านการทองเที่ยว แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน แนวคิดการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และ แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช-ในการวิเคราะห.การพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเชียงคาน และศึกษาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให-ไดทราบถึงโครงสร-างทางสังคมและวิถีการดํารงชีวิตหรือ วัฒนธรรมของมนุษย.ในแตละสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา และแนวคิดสุดท-ายคือ แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน นับเป&นพื้นฐานสําคัญของการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เพราะนอกจากจะเป&นการให-โอกาสแกคนในชุมชนได-มีโอกาสรวมกําหนดทิศทางการ
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พัฒนาของชุมชนตามสภาพปKญหา ความต-องการที่แท-จริงของชุมชน รวมทั้งสอดคล-องกับบริบทของ
ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะแล-ว ยังเป&นการใช-ศักยภาพของชุมชนในการเกื้อหนุนให-เกิดการบูรณาการการ
มี ส วนรวมในหลาย ๆ ด- า น อาทิ ด- านสิ่ งแวดล- อม การแก- ปK ญหาความยากจน การพั ฒ นาอาชี พ
การศึกษา ศาสนา การเมือง การปกครอง และการสร-างความเทาเทียม ความเสมอภาคในชุมชน เป&น
ต-น จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปกรอบแนวความคิดได- ดังนี้ (แผนภูมิที่ 1)

แนวคิดและทฤษฏี
1. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
1.2 พัฒนาด)านการทองเที่ยว
1.3 แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวยัง่ ยืน
1.4 แนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
1.5 แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน
2. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม
3. แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน

องคประกอบการทองเที่ยว
1. สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว
1.1 ประเภทธรรมชาติ
1.2 ประเภทประวัติศาสตร!
1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม
1.4 ประเภทมนุษย!สร)างขึ้น
2. การคมนาคมขนสง
3. ที่พัก
4. ร)านอาหาร ภัตตาคาร
5. บริการนําเทีย่ ว
6. ร)านขายสินค)าพื้นเมือง
7. ความปลอดภัย
8. การบริการอื่น ๆ
9. การประชาสัมพันธ!การทองเที่ยว

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย

ปญหา
ผลกระทบทางลบด)านกายภาพ
ของเมื อ งที่ เ กิ ด จากจากพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ดําเนินการวิจัย
ทบทวนแนวคิด เอกสารงานวิจัย
ลงพื้นที่เก็บข)อมูล-สํารวจสภาพ
ความเป@นจริงของพื้นที่

การพัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสม
กับชุมชน สงผลกระทบตอกายภาพ
ของเมืองให+น+อยที่สุด เพื่อให+เป,น
ชุมชนการทองเที่ยวยั่งยืน
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การรวบรวมขอมูลในลักษณะขอมูลทุติยภูมิ
ใช-วิธีการศึกษาค-นคว-าจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง บทความ เอกสารทางวิชาการ
หนั งสื อ รวมถึ งข- อมู ล จากหนวยงานราชการตาง ๆ ที่ เกี่ ย วข- อ งกั บ ข- อมู ล พื้ นฐานของพื้ น ที่ ได- แ ก
เทศบัญญัติที่ใช-ในพื้นที่เทศบาลเชียงคาน ระเบียบข-อตกลง ข-อปฏิบัติที่ใช-รวมกันในชุมชน เอกสาร
ประชาสัมพันธ.การทองเที่ยวเมืองเชียงคาน เพื่อให-ได-ข-อมูลเกี่ยวกับแผนงานของโครงการ รวมทั้ง
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข-องกับหัวข-อการวิจัย ได-แก แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว แนวคิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน เป&นต-น
2. การเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะปฐมภูมิ
เป&นการเก็บข-อมูลด-วยวิธีการลงสํารวจพื้นที่ศึกษาตามวิธีพื้นฐาน 3 กลุม ได-แก 1) โดย
การเฝXาดู 2) การตรวจสอบ และ 3) การสัมภาษณ. สอบถาม-พูดคุย โดยการเข-าถึงบริบทและเข-าถึง
ข-อมูล ในทุกมิติในบริบทของประเด็นที่ศึกษา1 จนได-ข-อมูลที่สะท-อนความเป&นจริง ดังนี้
2.1 โดยการเฝ*าดู ซึ่งเป&นวิธีการเก็บข-อมูลในลักษณะผสมผสาน ได-แก การสังเกต
แบบมีสวนรวม โดยการเข-าไปเป&นสวนหนึ่งของบริบทในพื้นที่ศึกษา ในที่นี้ผู-ศึกษาได-ลงพื้นที่เพื่อทํา
การสังเกตการณ.บริบทพื้นที่ศึกษา ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 – เดือนกุมภาพันธ. พ.ศ.2558
เพื่อเก็บรวบรวมข-อมูลและทําความเข-าใจปรากฏการณ.ของพื้นที่ในทุกด-าน ทุกมิติ ซึ่งใช-ควบคูกับ
เทคนิคการพูดคุยสอบถามรวมกับการสังเกตด-วย

1

ผองพรรณ ตรียมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตรภรณ., การออกแบบการวิจัย, พิมพ.ครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร., 2549), 233.
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ภาพที่ 7 แสดงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ศึกษา บริเวณถนนคนเดินริมโขง เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2556

ภาพที่ 8 แสดงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ศึกษา บริเวณถนนคนเดินริมโขง เดือนมิถุนายน
พ.ศ.2557
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ภาพที่ 9 แสดงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ศึกษา บริเวณถนนคนเดินริมโขง เดือนกุมภาพันธ.
พ.ศ.2558
2.2 การตรวจสอบ เป&นการวิเคราะห.เอกสารและหลักฐาน ซึ่งเป&นขั้นตอนเริ่มต-นใน
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อสํารวจตรวจสอบถึงองค.ความรู-ที่มีอยูเดิม เชน แผนพัฒนาเมือง และรายงานผล
การศึกษาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวข-อง เอกสารจากทางราชการ การนําเสนอข-อมูลเชิงวิชาการ เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เกี่ยวข-อง เพื่อให-สามารถทําความเข-าใจและให-ความหมายตอปรากฏการณ.ไดอยางตรงไปตรงมา
2.3 การสัมภาษณ- สอบถาม-พูดคุย โดยแบงเป&น 2 ประเภท ได-แก การสัมภาษณ.
เชิงลึ ก เฉพาะราย โดยการซักถามพูดคุยในลักษณะเจาะลึกเพื่อหาคําตอบอยางละเอียดถี่ ถ-วนถึ ง
ปรากฏการณ.ของบริบทในพื้นที่ โดยคําถามมุงเน-นให-ผู-ให-ข-อมูล อธิบายถึงปรากฏการณ.ตาง ๆ ใน
พื้นที่ รวมถึงการอธิ บายถึงเหตุผลของเหตุ การณ.เพื่อให-ครอบคลุมหั วข-อที่มีความสํ าคัญ และเป& น
ประโยชน.ตรงตามวัตถุประสงค.และปKญหาของการวิจัย และ การสัมภาษณ.กลุม ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณ.กลุม ในลักษณะการสนทนากลุม ซึ่งเป&นการสัมภาษณ.แบบเจาะลึกแบบหนึ่ง โดยสืบ
หาข-อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ.การทองเที่ยวของชุมชนเชียงคานในปKจจุบัน และ
ความคิ ดเห็นในการแก-ไขปK ญหา รวมถึ งแนวทางการพัฒ นาการทองเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรม และการ
ทองเที่ยวยั่งยืน โดยการสนทนากลุมได-เปaดให-ผู-รวมสนทนา อภิปรายรวมกัน เพื่อเป&นการแลกเปลี่ยน
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ทัศนะกันอยางกว-างขวางในประเด็นตาง ๆ เพื่อจุดมุงหมายในการตอบวัตถุประสงค.และคําถามในการ
วิจัยครั้งนี้
3. การเก็บรวบรวมข-อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีสวนรวม2
ซึ่งประกอบไปด-วยผู-ให-ข-อมูลซึ่งเป&นคนในพื้นที่ และคนภายนอกพื้นที่ ซึ่งประกอบด-วย
ผู-มีสวนรวม มี 4 ฝbาย ได-แก 1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท-องถิ่น โดยใน
สวนของภาคธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ แ ละคนท- อ งถิ่ น ถื อ เป& น ผู- ใ ห- ข- อ มู ล ที่ เ ป& น คนในพื้ น ที่ และในสวนของ
นักวิชาการและภาครัฐนั้นถือเป&นคนภายนอกพื้นที่ ดังนั้นการวิจัยแบบมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้เป&น
การนําเอาข-อมูลจากฝbายตาง ๆ มาเชื่อมตอและสื่อสารกันระหวางคนภายในและคนภายนอก โดยโลก
ทั ศ น. ข องแตละฝb า ยนั้ น เป& นไปตามกรอบแนวคิ ด ที่ ต นยึ ด ถื อ ดั ง นั้ น การวิ จั ย ลั ก ษณะนี้ จึ งเป& น การ
เชื่อมตอสื่อสารเพื่อให-เกิดโลกทัศน.รวม และความเข-าใจรวมกันในเรื่องของการแก-ปKญหาและการ
พัฒนาพื้นที่
กลุ1มประชากรที่ศึกษา
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ได-มุงศึกษา 2 ประเด็น คือ การศึกษาบริบททาง
สังคม วัฒนธรรมของชุมชนกอนและหลังจากที่มีการจัดการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน และอีก
ประเด็นหนึ่งคือการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน
ดังนั้นเพื่อให-ได-ข-อมูลที่ละเอียด และนาเชื่อถือ ผู-ศึกษาจึงเลือกกลุมประชากรที่ทําการศึกษา ดังนี้
1. ชาวบานที่อาศัยอยู1ในชุมชน ซึ่งเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทั้งหมด 3 คุ-ม ได-แก คุ-มวัด
ศรีคูณเมือง คุ-มวัดมหาธาตุ และคุ-มวัดทาคก เป&นชาวบ-านทั้งหมดจํานวน 16 คน โดยใช-การสัมภาษณ.
แบบไมเป&นทางการ ในลักษณะการสุมเลือกแบบไมเจาะจง เพื่อให-เห็นถึงแนวคิดและทัศนคติของ
ชาวบ-านที่มีตอการจัดการทองเที่ยวในชุมชนของตนเอง
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สุภางค. จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ.ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.
แหงจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย, 2551), 71.
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ภาพที่ 10 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาในการสุมเลือกกลุมประชากรที่ทําการศึกษา
2. นักท1องเที่ย วที่ม าท1องเที่ย วในเมืองเชีย งคาน ใช-วิธีการสุ มเลือกแบบไมเจาะจง
แยกเป&นนักทองเที่ยวชาย 10 คน และนักทองเที่ยวหญิง จํานวน 14 คน เพื่อให-ทราบถึงแรงจูงใจ
วัตถุประสงค. และสิ่งประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเมืองเชียงคาน โดยใช-วิธีเก็บข-อมูลแบบ
สัมภาษณ.แบบไมเป&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 แตงออน 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. นายสุทธิศักดิ์ 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. นายสิทธิศักดิ์ 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 แมบ-าน
3. ผูประกอบการการท1องเที่ยวในเมืองเชียงคานในพื้นที่ถนนคนเดินริมโขง โดยใชวิ ธี ก ารสุ มแบบเจาะจง เพื่ อ ให- ไ ด- ข- อ มู ล ที่ ชั ด เจนและแมนยํ า ผู- ศึ ก ษาได- ทํ า การสุ มประเภทของ
ผู-ประกอบการจาก 3 กลุม ดังนี้ คือ ผู-ประกอบการด-านที่พัก ผู-ประกอบการด-านร-านอาหาร และ
ผู-ประกอบการร-านขายของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งหมด 30 คน โดยใช-วิธีการสัมภาษณ.แบบไมเป&น
ทางการได-แก
1. พงษ.ศักดิ์ อินทะผิว
ผู-ประกอบการโฮมสเตย.
2. จิระประภา อินทะผิว
ผู-ประกอบการโฮมสเตย.
3. นางสุดารัตน. ด-วงดี
อายุ 30 ปd ผู-ประกอบการขายของที่ระลึก
4. นางสุธาทิพย. แซเลา
อายุ 27 ปd ผู-ประกอบการขายอาหาร
5. นางถาวร บันดาศักดิ์
อายุ 50 ปd ผู-ประกอบการขายส-มตํา
6. นางผัน อุสาหะ
อายุ 63 ปd ผู-ประกอบการขายของที่ระลึก
7. นางยุวดี ดานรุงโรจน.
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. ผูรูในชุมชน ผูนํา ชุมชน และนั กวิชาการ ใช-วิธี คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จํานวน 10 คน โดยใช-การเก็บข-อมูลแบบการสัมภาษณ.แบบเป&นทางการและการสัมภาษณ.
แบบไมเป&นทางการ ดังนี้
1. พระครูสิริปKญญาวิสุทธ.
เจ-าอาวาสวัดศรีคูณเมือง
2. พระครูสุขุมปุณโสภณ
เจ-าอาวาสวัดมหาธาตุ
3. นายสุรชัย แองดี
ประธานชุมชนคุ-มวัดทาคก
4. นายเสกสิทธ. สอนสิงห.
ประธานชุมชนคุ-มวัดมหาธาตุ
5. นายยงยุทธ จันทร.อ-วน
ประธานชุมชนคุ-มวัดศรีคูณเมือง
6. วาที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง 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
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช-ในการสํารวจพื้นที่ศึกษา ได-แก แผนที่ ใช-ในการค-นหาและจดจําแหลง
ทองเที่ยว สถานที่สําคัญของชุมชน เพื่อให-ได-ความละเอียดในการจัดเก็บข-อมูลด-านตาง ๆ รวมถึงใช-ใน
การประกอบการทําแผนที่เดินดิน
2. เครื่องมือจดบันทึกภาคสนาม ใช-ในการจดบันทึกรายละเอียดที่ได-จากเหตุการณ.ตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นประจําวันจากการลงพื้นที่ พูดคุย การสัมภาษณ. การสังเกต เชน สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ
3. ชุดคําถามที่ใช-ประกอบการสัมภาษณ. เพื่อใช-เป&นแนวทางในการสัมภาษณ.พูดคุยกับ
คนในชุมชน และสังเกตการณ. เพื่อให-ได-มาซึ่งข-อมูลในการศึกษา
4. เครื่องมือชวยจดจํา เชน เครื่องบันทึกเสียง ชวยในการบันทึกการสนทนาระหวางการ
สัมภาษณ. พูดคุย กล-องถายรูป ใช-ในการบันทึกภาพเหตุการณ. กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห-ขอมูลและสรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห.ข-อมูลเชิงคุณภาพ เป&นวิธีการสร-างข-อสรุปจากการศึกษาจากข-อมูลจํานวน
หนึ่ง ที่ได-จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง ใช-การเชื่อมโยงข-อความ และสร-าง
ข-อสรุปเป&นกรอบแนวคิดและตีความหมายของข-อมูลได-หลาย ๆ แบบ และทําการวิเคราะห.เพื่อให-ข-อมูล
ที่รวบรวมมามีความหมายและตอบคําถามหรือจุดมุงหมายของการวิจัย โดยใช-เทคนิคการวิเคราะห.
ข-อมูลเชิงคุณภาพ ดังที่ปรากฏในรายละเอียดตอไปนี้
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1. การวิเคราะห.โดยการจําแนกชนิดข-อมูล แบงได-เป&น 2 ประเภท ได-แก
1.1 การจําแนกข-อมูลในระดับจุลภาค เป&นการจัดกลุมตัวแปรยอยให-อยูภายใตองค.ประกอบเดียวกัน ตัวอยางเชน จําแนกลักษณะความสัมพันธ.เชิงวัฒนธรรมของสมาชิกในชุมชน
เชียงคาน ซึ่งได-แก การเข-ารวมงานบุญประเพณี การแตงกายชุดพื้นบ-าน การอยูกับเป&นครอบครัวใหญ
เป&นต-น
1.2 การจําแนกข-อมูลในระดับมหภาค เป&นการจําแนกข-อมูลตามเหตุการณ. หรือ การ
วิเคราะห.เหตุการณ.ตามเรื่องราวที่ปรากฏ ซึ่งการวิเคราะห.ข-อมูลในระดับมหภาค จะใช-การวิเคราะห.
เหตุการณ.แบบไมอิงทฤษฎี คือ การจําแนกข-อมูลในเหตุการณ.หนึ่ง ๆ ที่จะวิเคราะห.ตามความเหมาะสม
กับข-อมูล ซึ่งอาจใช-สามัญสํานึกหรือประสบการณ.ของผู-วิจัย นอกจากนี้แม-วาผู-วิจัยจะจําแนกเองแตก็
ต-องอาศัยมุมมองของบุคคลในสนามวิจัยเป&นพื้นฐานในการจําแนก
2. การวิเคราะห.โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ. คือ การที่ผู-วิจัยสังเกตหรือรวบรวมข-อมูล
ได-หลาย ๆ อยางแล-วนํามาแยกตามชนิด นํามาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความสัมพันธ.จากสิ่งตาง ๆ
เหลานั้นและสรุปผลออกมา ผลที่ได-จากการวิเคราะห.ด-วยวิธีการนี้จะทําให-ได-ข-อสรุปที่มีความเป&น
นามธรรมมากขึ้นและครอบคลุมหรือ สามารถใช-อ-างอิงเหตุการณ.ที่เหมาะสม
3. การวิเคราะห.สวนประกอบ เป&นการวิเคราะห.คุณสมบัติของสวนประกอบของข-อมูลแต
ละชุด แล-วนําคุณสมบัติของสวนประกอบของข-อมูล มาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะรวมที่เหมือนกัน
และแตกตางกัน หลังจากนั้นจึงทําการสรุปบรรยายให-เห็นถึงความหมายของข-อมูลเหลานั้น
4. การวิเคราะห.ข-อมูลเอกสาร ในการวิเคราะห.ทางคุณภาพ คือ การตีความสร-างข-อสรุป
แบบอุปนัย จากเอกสารดังกลาวประกอบกับเอกสารอื่น ๆ โดยอาจมีการแบงประเภทตามเนื้อหาของ
เอกสารแล-วเปรียบเทียบเนื้อหาประเภทตาง ๆ เข-าด-วยกัน โดยอาศัยข-อมูลที่เก็บรวบรวมมาได-ด-วย
วิธีการอื่นหรือข-อมูลภูมิหลังสภาพแวดล-อมอื่น ๆ มาประกอบการวิเคราะห. ตีความหมายข-อมูลและ
สรุปลงในเอกสารการวิจัย

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
เนื้ อหาในบทที่ 4 นี้ เปนศึ ก ษาบริ บ ทและสภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ศึ กษาทั้ งในอดี ตและ
ป&จจุบัน ซึ่งเปนพื้นที่การท*องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งอยู*อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยทําการศึกษา
สภาพทางภู มิ ศ าสตร4 ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ประวั ติ ศ าสตร4 ค วามเปนมาและความสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร4 การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ระบบการคมนาคมขนส*ง
สาธารณูปโภค สาธารณูประการ โดยจําแนกหัวข9อออกเปน ประวัติความเปนมาของพื้นที่ การตั้งถิ่น
ฐานเปนชุมชน ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงคาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประวัติความเปนมาของพื้นที่
ชื่อ เชียงคาน มีที่มาจากคําสองคํา คือ คําว*า เชียง ซึ่งตามธรรมเนียมราชประเพณีไทย
ล9านนา ล9านช9าง มักจะใช9คํานําหน9าเมืองว*า เชียง ส*วนคําว*า คาน เปนชื่อของผู9สร9างเมืองเชียงคาน
คือ ขุนคาน กษัตริย4แห*งเมืองเชียงทอง พระราชโอรสของ ขุนเคา ซึ่งเปนเชื้อสาย ขุนลอ ในบันทึก
กล*าวถึงประวัติเชียงคาน เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ตั้งอยู*ริมแม*น้ําโขง เคยเปนราชธานีหรือเมือง
หลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรลาวมาก*อน เมืองเชียง
คานเก* า หรื อ เมื องสานะคาม ซึ่ ง เปนเมื อ งที่ มี ความสํ า คั ญ ในประวั ติศ าสตร4 ทางยุ ทธศาสตร4 ส มั ย
ราชอาณาจักรล9านช9าง ถูกก*อสร9างโดย ขุนคาม โอรสของขุนคัวแห*งอาณาจักรล9านช9าง เมื่อประมาณป;
พ.ศ. 1400 ต*อมาประมาณป; พ.ศ. 2250 ทางเวียงจันทร4ได9ตั้งเมืองเชียงคานเดิม ซึ่งอยู*ฝ&Bงซ9ายของ
แม*น้ําโขงเปนเมืองหน9าด*าน พ.ศ. 2320 พระเจ9ากรุงธนบุรี โปรดให9เจ9าพระยามหากษัตริย4ศึกกับพระ
สุรสีห4 ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทร4 ตีเวียงจันทร4ได9จึงได9อัญเชิญพระแก9วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แล9ว
ได9รวมอาณาจักรล9านช9างเข9าด9วยกันและให9เปนประเทศราชของไทย แล9วได9กวาดต9อนผู9คนมาอยู*เมือง
ปากเหืองมากขึ้น และโปรดเกล9าฯ ให9เมืองปากเหืองขึ้นกับเมืองพิชัย1
ต*อมาสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล9าฯ ให9กองทัพไทยยกทัพไปปราบเจ9าอนุวงศ4ที่นครราชสีมา
เนื่องจากเจ9าอนุวงศ4 เจ9าเมืองเวียงจันทร4คิดกอบกู9เอกราชเพื่อแยกเปนอิสระจากไทย หลังจากปราบได9
สําเร็จแล9ว ก็ไปกวาดต9อนผู9คนจากฝ&Bงซ9ายแม*น้ําโขงมาอยู*เมืองปากน้ําเหืองมากขึ้น แล9วโปรดเกล9าฯ
ให9ไปขึ้นกับเมืองพิชัย เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยู*หัว จีนฮ*อได9ยกทัพมาตีเมือง
1

สัมภาษณ4 ณัฏฐพล ตันมิ่ง, ข9าราชการครู, 28 มิถุนายน 2557.
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เวียงจันทน4 เมืองหลวงพระบางและได9เข9าปล9นสดมภ4เมืองเชียงคานเดิมที่อยู*ฝ&Bงซ9ายของแม*น้ําโขง ชาว
เชียงคานเดิมจึงอพยพผู9คนไปอยู*เมืองเชียงคานใหม* หรือเมืองปากเหืองเปนจํานวนมาก ต*อมาเห็นว*า
ชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม* หรือเมืองปากเหือง ไม*เหมาะสม ผู9คนส*วนใหญ*จึงอพยพไปอยู*ที่บ9านท*านา
จันทร4ซึ่งใกล9กับที่ตั้งของอําเภอเชียงคานป&จจุบัน แล9วตั้งชื่อใหม*ว*า เมืองใหม*เชียงคาน ต*อมาไทยได9
เสียดินแดนฝ&Bงขวาแม*น้ําโขงให9กับฝรั่งเศส ทําให9เมืองปากเหืองตกเปนของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู*เมือง
ปากเหืองจึงอพยพมาอยู*เมืองใหม*เชียงคาน หรืออําเภอเชียงคานป&จจุบันโดยสิ้นเชิง แล9วได9เปลี่ยนชื่อ
เมืองเปน “เมืองเชียงคานใหม*”
พระยาศรีอรรคฮาตเปนเจ9าเมืองเชียงคานในขณะนั้น ได9เก็บส*วย คือ ทรัพย4สินเงินทอง
จากราษฎรที่อยู*ฝ&Bงซ9ายและฝ&Bงขวาของแม*น้ําโขง ซึ่งอยู*ในอาณาเขตการปกครองของเจ9าเมืองท*านาจัน
(เมืองเชียงคานใหม*) ส*งพระเจ9าแผ*นดินไทยทุก ๆ ป; กล*าวคือพอถึงเดือนห9าของทุกป; จะนําดอกไม9เงิน
ดอกไม9ทอง และอาหารต*าง ๆ ไปส*งส*วย และถือน้ําพิพัฒสัตยา ต*อหน9าพระพักตร4ของพระเจ9าแผ*นดิน
ซึ่งถือเปนประเพณีปฏิบัติต*อมายาวนาน ในการเดินทางไปส*งส*วยและถือน้ําพิพัฒสัตยานั้น ได9เดินทาง
ล*องขึ้นตามแม*น้ําโขงเข9าบริเวณเมืองปากเหือง ขึ้นตามแม*น้ําปากเหืองผ*านเมืองแก*นท9าว ปากคาน
(ใกล9อําเภอท*าลี่) จนถึงเมืองด*านซ9าย อําเภอนครไทย ท*าอิน ท*าเสา มณฑลพิษณุโลก ไปลงเรือแพที่
แม* น้ํ าน* า น ล* องไปที่ ป ากน้ํ าโพ (จั งหวั ด นครสวรรค4 ) เข9 า สู* แ ม* น้ํ า เจ9 าพระยาแล9 ว เข9 ามากรุ งเทพฯ
(บางกอก) เข9าเฝQาพระเจ9าแผ*นดินในพระบรมมหาราชวัง ถวายเครื่องราชบรรณาการ และดื่มน้ําพิพัฒ
สัตยาต*อพระเจ9าแผ*นดิน แล9วก็เดินทางกลับตามเส9นทางเดิม
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยู*หัว ยังได9พระราชทานเมล็ดไม9สักมา
ปลูกที่เมืองเชียงคาน ซึ่งไม9สักนี้ส*วนหนึ่งได9นํามาปลูกที่บริเวณสถานที่ราชการและภูหงส4 (ป&จจุบันคือ
บริเวณวัดท*าคก) ส*วนหนึ่งได9ให9ท9าวศรีพรหมบุตรนําไปปลูกที่บริเวณปRาสัก (ป&จจุบันคือถนนศรีเชียง
คาน บริเวณเนินข9างบนซอย อันเปนที่พักของท*าน และอีกส*วนหนึ่งได9นําไปปลูกที่โฮงพักหรือบ9านพัก
พระยาศรีอรรคฮาต (ป&จจุบันคือบริเวณโรงเรียนบ9านเชียงคาน หรือโรงเรียนปทุมมาสงเคราะห4 ซึ่ง
พระมหาบุญหนัก ปทุมมา เปนผู9ริเริ่มก*อตั้งโรงเรียนแห*งนี้ขึ้น ฉะนั้นไม*สักที่ปลูกในบริเวณเขตตัวเมือง
เชียงคานจึงเปนไม9สักพระราชทานคู*บ9านคู*เมืองมาก*อน
ในป; พ.ศ. 2450 ได9จัดให9มีการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงได9ยุบบริเวณเมืองปากเหือง
เพื่อจัดตั้งเปนจังหวัดเลย เมืองเชียงคานตอนนั้นยังคงมีฐานะเปนเมืองอยู* และยังเปนเอกเทศโดยไม*
ทราบว*าจะไปขึ้นในความปกครองของเมืองใดในประเทศไทย เปนเวลาเกือบ 4 ป; เรียกกันว*า เอกราช
น9อยเชียงคาน ต*อมาเมื่อป;พุทธศักราช 2454 โปรดเกล9าฯ ให9ยกเลิกประเทศราช ถวายดอกไม9เงิน
ดอกไม9ทองเหมือนหัวเมืองขึ้นดังแต*ก*อน จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให9โอนเมืองเชียงคานจาก
เมืองพิชัยมาขึ้นสังกัดกับจังหวัดเลย มณฑลอุดร แล9วยุบเมืองเชียงคานเปนอําเภอเชียงคาน และโปรด
เกล9าฯ ให9จัดการปกครองระบอบเทศาภิบาล เช*นเดียวกับหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
สะดวกในการปกครอง

มาตราสวน 1: 50,000

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงที่ตั้งตามประวัติศาสตร!เมืองเชียงคาน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google earth, เมืองเชียงคาน, เข5าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556, เข5าถึงได5จาก http://www.google.co.th/maps/place/
38

มาตราสวน 1: 50,000

ภาพที่ 13 ภาพถายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2495
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, อําเภอเชียงคาน, ระวาง 5344 IV, แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด E26 N.S.3 14/12/76, 19 มิถุนายน 2557, มาตราสวน 1: 15,000.
39

มาตราสวน 1: 50,000

ภาพที่ 14 ภาพถายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2518
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, อําเภอเชียงคาน, ระวาง 5344 IV, แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด E26 N.S.3 14/12/76, 19 มิถุนายน 2557, มาตราสวน 1: 15,000.
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มาตราสวน 1: 50,000
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ภาพที่ 15 ภาพถายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2551
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, อําเภอเชียงคาน, ระวาง 5344 IV, แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด R11-51 223, 19 มิถุนายน 2557, มาตราสวน 1: 15,000.

มาตราสวน 1: 50,000

42

ภาพที่ 16 ภาพถายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2557
ที่มา: Google earth, อําเภอเชียงคาน, เข5าถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2557, เข5าถึงได5จาก http://www.google.co.th/maps/place/
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จากภาพที่ 13 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2495 จะเห็น
ได9ว*าเมืองเชียงคานได9มีการตัดถนนเข9ามาถึงชุมชน มีการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนน ทําให9เกิดความ
หนาแน*นปานกลางของชุมชนระหว*างถนนทั้ง2เส9น และกระจายตัวออกมาทางทิศใต9 ซึ่งเปนที่ตั้งของ
ชุมชนและย*านพาณิชยกรรม ถัดไปทางทิศตะวันออกมีการตัดถนนเปนเส9นทางของศูนย4ราชการ และ
พื้นที่เกษตรกรรมมีชุมชนพักอาศัยกระจายอยู*เบาบาง
จากภาพที่ 14 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2518 แสดง
ให9เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย*างเห็นได9ชัด คือการเจริญเติบโตของชุมชนได9กระจายขึ้นมา
ทางทิ ศเหนื อ มี ความเจริ ญทางด9านการค9 ามากขึ้ น เห็ นได9จากมี อาคารพาณิช ย4ขึ้นอย* างหนาแน* น
บริเวณริมถนนชายโขงและถนนศรีเชียงคาน มีหน*วยงานราชการมากขึ้นตามระบบการปกครองในยุค
สมัยนั้น มีการตัดถนนเชื่อมระหว*างถนนชายโขงและถนนศรีเชียงคานเพื่อเปนซอยย*อยในการเดินทาง
ในพื้นที่
จากภาพที่ 15 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2551 เห็น
ได9ว*าชุมชนได9มีการเจริญเติบโตตามโครงสร9างเดิมที่ได9วางไว9 แต*มีความหนาแน*นของจํานวนที่อยู*
อาศัยและอาคารพาณิชย4มากขึ้น มีการสร9างถนนตัดเพื่อเปนซอยเชื่อมระหว*างถนนชายโขงและถนน
ศรีเชียงคานมากขึ้น การขยายตัวของเมืองเติบโตตามแนวถนนใหญ*(ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข201)
มากขึ้น หลังจากได9มีการปรับปรุงให9เปนถนน 4 ช*องจราจร ซึ่งเห็นได9จากการมีร9านค9าส*ง ธนาคาร
สถานีน้ํามัน ท*ารถโดยสารประจําทาง ตั้งอยู*บริเวณใกล9ถนนสายหลักเส9นนี้เพิ่มมากขึ้นอย*างต*อเนื่อง
จากภาพที่ 16 ภาพถ*ายทางอากาศแสดงการตั้งถิ่นฐานชุมชนเชียงคาน พ.ศ.2557 เห็นได9
ชัดถึงความหนาแน*นของชุมชนบริเวณย*านอาคารไม9เก*าริมโขง มีการเปลี่ยนแปลงการใช9ประโยชน4
ที่ดินจากเดิมเปนอาคารพักอาศัยส*วนบุคคลเปนอาคารพาณิชย4เพื่อธุรกิจการท*องเที่ยว เช*น โรงแรม
โฮมสเตย4 เกสต4เฮาส4 ร9านอาหาร ร9านขายของที่ระลึก เปนต9น ในส*วนถัดลงมาทางทิศใต9 มีความหนา
แน*ของอาคารในรูปแบบของชุมชน มีทั้งที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย4 ส*วนใหญ*มีการใช9งานในด9าน
พาณิชยกรรม ถือได9ว*าเปนย*านพาณิชยกรรมหลักของชุมชน เนื่องจากมีทั้งร9านค9าปลีก ร9านค9าส*ง และ
ตลาดชุมชน
การตั้งถิ่นฐานเปนชุมชน
ชุมชนเชียงคานเปนส*วนหนึ่งของจังหวัดเลย ที่เกิดการรวมกลุ*มตั้งแต*สมัยมนุษย4ยังเร*ร*อน
หาของปRาจนเกิดการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชน โดยมีกลุ*มคนพื้นเมืองเชื้อชาติไทย เรียกว*า ไทเลย ซึ่งเปน
ชนกลุ*มใหญ*ที่สุดอพยพมาจากชายแดนตอนเหนืออาณาจักรสุโขทัย ซึ่งสืบเชื้อสายมา จากไทหลวง
พระบางเข9ามาตั้งถิ่นฐานอยู*ที่เมืองเซไล (บ9านทรายขาว อําเภอวังสะพุงป&จจุบัน) ใน สมัยรัชกาลที่ 4
ได9ย9ายมาอยู*ที่บ9านแห9 (บ9านแฮ*ป&จจุบัน) และตั้งบ9านเรือนที่เรียกว*าเมืองเลย นับตั้งแต*นั้นมาเมืองเลย
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จึงรวมตัวกันเปนเมืองใหญ*และได9โอนขึ้นกับเมืองเลยทั้งหมดใน พ.ศ. 2450 การใช9ภาษาพูดของที่นี่มี
สําเนียงคล9ายกันเรียกว*า “ภาษาไทเลย” ที่แตกต*างจากภาษาอีสานใน จังหวัดอื่น นอกจากนั้น ยังมี
อีกหลายกลุ*มที่อพยพมาและแยกย9ายกันอยู* โดยเฉพาะคนอําเภอเชียงคาน มีกลุ*มคนไท 2 กลุ*ม คือ ไท
ดําและไทพวน โดยไทดําจะอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ส*วนไทพวนนั้นมีรกรากเดิมอยู*ที่เมืองเตาไห ซึ่งอยู*ห*างจากเมืองหลวงพระบาง จนกระทั่งถูกจีนฮ*อ
กุลาและเงี้ยว รุกรานจึงอพยพมาที่บ9านบุฮมและบ9านกลาง อําเภอเชียงคานเปนต9นมา จึงทําให9มีคนเชื้อ
ชาติจีน และชาวเขา ซึ่งถือได9ว*ามีความสัมพันธ4กับคนเลยมาตั้งแต*อดีต2
สําหรับหลักฐานการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต*การปกครองของอาณาจักรล9าน
ช9างที่ได9ขยายอาณาเขตจากหลวงพระบางมาตีเมืองเวียงจันทน4 จนกระทั่งเมืองใกล9เคียงในลุ*มแม*น9า
โขง เกิดการตั้งหลักแหล*ง และมีคนลาวเริ่มเข9ามาในอีสานเพิ่มมากขึ้น โดยมีหลักฐานของชุมชนเก*าแก*
ปรากฏอยู* 3 แห*ง คือ เมืองเซไล เมืองเชียงคาน และเมืองด*านซ9าย จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 ได9ทรงโปรด
เกล9าฯ ให9จัดตั้ง “เมืองเลย” ขึ้นใน พ.ศ. 2396 และเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เปนแบบ
เทศาภิบาลขึ้น เมืองเชียงคานจึงได9ถูกยุบลงเปนอําเภอซึ่งขึ้นกับจังหวัดเลย ใน พ.ศ. 2450 โดยเมือง
เชียงคานที่ตั้งอยู*ริมฝ&Bงแม*น9าโขงนี้เปนเสมือนประตูเปVดรับคนจากอาณาจักรหลวงพระบาง เข9าสู*เมือง
เลย มีความเชื่อมโยงกับศูนย4กลางของอาณาจักรหลวงพระบางที่ตั้งอยู*ริมฝ&Bงแม*น้ําโขงทางเหนือแม*น9า
โขงจะไหลลงสู*ทางใต9ไปยังอําเภอเชียงคานจึงทาให9สามารถเดินทางเข9าถึงและ ติดต*อสื่อสารกันได9
สะดวก จนทําให9ได9รับอิทธิพลอารยธรรมต*าง ๆ ได9ง*าย
แต*เดิมเมืองเชียงคาน มีชื่อว*า บ9านท*านาจัน ที่เกิดจากคนพื้นถิ่นอพยพหนีศึกฮ*อมาจาก
เมืองเชียงคานเดิม (เมืองสานะคาม) ซึ่งเปนส*วนหนึ่งของอาณาจักรหลวงพระบาง เมื่อครั้งที่ลาวยัง
ไม*ได9มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เชียงคานในอดีตเปนศูนย4กลางธุรกิจการค9าระหว*างคนไทยใน
เชียงคานและลาวที่มีความรุ*งเรืองมาก ชุมชนเชียงคานในสมัยนั้นมีความเจริญและหนาแน*นจนเรียก
ได9ว*า คนเชียงคานเปนพ*อค9านักธุรกิจที่มีฐานะดี อีกทั้งอยู*ในที่ราบลุ*มทําการเกษตรได9ทําให9อาชีพ
เกษตรกรรมเข9ามาแทนที่การค9าในครั้งนั้น แต*ด9วยสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเทจากทิศใต9ไปยังทิศ
เหนือ และทิศตะวันออกเปนที่ราบสูงติดกับภูทอกและภูหม*อนซึ่งเปนเขตปRาสงวนแห*งชาติ ชุมชน
เชียงคานจึงมีการตั้งถิ่นฐานเพื่อการอยู*อาศัยในรูปแบบการกระจายตัวและขยายตัวไปตามแนวยาว
เลียบชายฝ&Bงแม*น้ําโขงทางด9านทิศตะวันออก – ตะวันตก จนกระทั่งป&จจุบันได9มีการเปลี่ยนแปลงทิศ
ทางการขยายตัว อันเปนผลมาจากการตัดถนนทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 201 เลย – เชียงคาน และ
211 เชียงคาน – ปากชม ซึ่งเปนถนนสายหลักในการติดต*อกับอําเภอโดยรอบ

2

สัมภาษณ4 ณัฏฐพล ตันมิ่ง, ข9าราชการครู, 28 มิถุนายน 2557.
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การตั้งถิ่นฐานของ ชุมชนเชียงคานจึงกระจายตัวเปน 2 รูปแบบ คือ
1. ชุมชนเมือง
ตั้งถิ่นฐานอยู*บริเวณส*วนกลางเทศบาลตําบลเชียงคาน มีการกระจายตัวของอาคาร
ตามแนวริมฝ&Bงแม*น้ําโขง แต*เดิมมีการใช9ประโยชน4ที่ดินเพื่อการอยู*อาศัยและการเกษตร แต*ป&จจุบันมี
การใช9ประโยชน4เพื่อการพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยมีการขยายตัวไปตามทางหลวงแผ*นดินหมายเลข
211(เชี ยงคาน-ปากชม) ซึ่ งเปนถนนสายหลักที่ใช9ติดต*อกับพื้ นที่ อําเภอข9 างเคีย ง ซึ่งบริเวณชุ มชน
เทศบาลตําบลเชียงคานมีสภาพเปนชุมชนเพื่อการอยู*อาศัย การตั้งถิ่นฐานจึงมีการเกาะกลุ*มกับเปน
ชุมชนใกล9กับสถานบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถแบ*งเปนย*านอาคารไม9เก*า ย*าน
พาณิชยกรรม และย*านสถานที่ราชการ
2. ชุมชนชนบท
มีการกระจายตัวห*างจากใจกลางชุมชนเมืองออกไปโดยรอบ ในแนวด9านทิศเหนือติด
แม*น้ําโขง และด9านทิศใต9ติดกับพื้นที่เรือกสวนไร*นา รวมถึงทุ*งนาบริเวณติดกับองค4การบริหารส*วน
ตําบลเชียงคาน ซึ่งชุมชนรูปแบบนี้จะมีจํานวนประชากรค*อนข9างเบาบาง

มาตราสวน 1: 6,000

ภาพที่ 17 แสดงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองเชียงคาน
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราสวน 1:6000.
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ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองเชียงคาน
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตําบลเชียงคานมีพื้นที่ 2.7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู*ในเขตอําเภอเชียงคานห*าง
จากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร ห*างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 568 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต*อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต*อกับ แขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอําเภอปากชม จังหวัดหนองคาย
ตั้งแต*หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู*ที่ฝ&Bงใต9ของแม*น้ําโขง ตอนที่อยู*ห*างจากวัดโพนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ระยะทาง 350 เมตร และอยู*ห*างจากที่จอดเรือสาธารณะแม*น้ําโขงฝ&Bงใต9ไปทางทิศตะวันตก
ระยะทาง 1,350 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝ&Bงใต9ของแม*น้ําโขงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงฝ&Bงตะวันตกของปากลําน้ําฮวยซึ่งเปนหลักเขตที่ 2
ทิศใต9 ติดต*อกับอําเภอเมือง จังหวัดเลย จากหลักเขตที่ 3 เปนเส9นตรงไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต9ผ*านทางหลวงแผ*นดินสายเชียงคาน–เลย ตรงเชิงสะพานของทางหลวงแผ*นดินสาย
เชียงคาน–เลย ด9านเหนืออยู*ห*างจากสุขศาลาอําเภอ ระยะทาง 350 เมตร ถึงจุดซึ่งอยู*ห*างจากทาง
หลวงแผ*นดินสาย เชียงคาน–เลย ระยะทาง 1,000 เมตร ซึ่งเปนหลักเขตที่ 4
ทิศตะวันออก ติดต*อกับอําเภอปากชม จังหวัดหนองคายจากหลักเขตที่ 2 เลียบตาม
ฝ&Bงตะวันตกของลําน้ําฮวยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต9 ผ*านทางสายไปอําเภอท*าบ*อถึงจุดซึ่งอยู*ห*าง
จากทางสายไปอําเภอท*าบ*อ ระยะทาง 250 เมตร ซึ่งเปนหลักเขตที่ 3
ทิศตะวันตก ติดต*อกับอําเภอท*าลี่ จังหวัดเลยและแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)จากหลัก
เขตที่ 4 เปนเส9นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
เมืองเชียงคาน (เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556) แบ*งออกเปน 9 ชุมชน ซึ่งตั้งชื่อตาม
วัดที่ตั้งอยู*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 บริเวณที่มีบ9านเรือนตั้งอยู*ในละแวกเดียวกัน โดย
ในอดีตนั้นแต*ละระแวกจะมีวัดเปนศูนย4กลางชุมชน เปนศูนย4รวมจิตใจของชาวบ9านแต*ละคุ9มวัด
โดยพื้นที่ศึกษา จะครอบคลุมบริเวณถนนคนเดินแหล*งท*องเที่ยวทางวัฒนธรรม ย*าน
อาคารไม9เก*าริมโขง ครอบคุมพื้นที่ 3 คุ9ม ได9แก* ชุมชนคุ9มวัดมหาธาตุ ชุมชนคุ9มวัดศรีคุณเมือง และ
ชุมชนคุ9มวัดท*าคก

สัญลักษณ:

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ขอบเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน

ชุมชน(คุ5ม)

มาตราสวน 1: 50,000

ภาพที่ 18 แสดงขอบเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราสวน 1:6000.
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2. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเชียงคานมี 2 ลักษณะคือ มีที่ราบลุ*มสลับที่ราบเชิงเขา
และที่ภูเขา โดยที่ราบมีประมาณร9อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด และที่ภูเขาร9อยละ 40 มีแม*น้ําที่สําคัญ
6 สาย ได9แก* แม*น้ําโขง แม*น้ําเลย แม*น้ําเหือง ลําน้ําฮวย ลําน้ํามี และลําน้ําสวย เชียงคานมีลักษณะ
ภูมิประเทศโดยส*วนใหญ* เปนที่ลุ*ม ริมฝ&Bงแม*น้ํา สภาพพื้นที่จะมีความลาดเทจากทิศใต9สู*ทิศเหนือ ด9าน
ตะวันออกเปนที่ราบสูง เนื่องจากพื้นที่ดังกล*าว ติดต*อกับภูทอก และ ภูหม*อน ซึ่งเปนเขตของปRาสงวน
แห*งชาติ และ การที่มีพื้นที่ติดลําน้ําโขง ส*งผลให9สภาพความอุดมสมบูรณ4ของดินมีสูง เหมาะแก*การ
เพาะปลูก และในป&จจุบันพื้นที่ดังกล*าวได9ถูกใช9งานเปนสถานที่ท*องเที่ยวที่สําคัญของพื้นที่ เช*นการป&Bน
จักรยานรอบเมือง ชมเมืองเก*าและทัศนียภาพทางธรรมชาติ การชมพระอาทิตย4ตกดิน กิจกรรมพาย
เรือล*องแก*งและ กิจกรรมชมทะเลหมอกยามเช9าที่ภูทอก เปนต9น

ภาพที่ 19 ลักษณะภูมิประเทศเมืองเชียงคานที่เอื้อต*อการท*องเที่ยว
ที่มา: พันทิพย4, เชียงคาน, เข9าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2557, เข9าถึงได9จาก http://2g.pantip.com/
cafe/blueplanet/topic
3. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลเชียงคาน มีลักษณะสําคัญดังนี้
ฤดูร9อน เริ่มตั้งแต* เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต* เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต* กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ4
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อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยของพื้นที่เทศบาลตําบลเชียงคาน จากข9อมูลสถิติภูมิอากาศ ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา อยู*ที่ 25.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด เท*ากับ 32.0 และ 20.1
องศาเซลเซียส ตามลําดับ ในช*วงเดือนเมษายนและ มกราคม เปนเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและ
ต่ําสุด เท*ากับ 35.7 และ 13.4 องศาเซลเซียสตามลําดับ(เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556)
4. การตั้งถิ่นฐานและการใช1ประโยชน3ที่ดินป5จจุบัน
ป&จจุบันชุมชนเชียงคานได9มีการตั้งถิ่นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปตามการใช9 ประโยชน4ที่ดิน
ในป; พ.ศ. 2553 ซึ่งสามารถจําแนกได9 8 ประเภท คือ
4.1 การใช9ที่ดินประเภทที่อยู*อาศัย ส*วนใหญ*จะมีการกระจายตัวไปตามริมแม*น้ําโขง
บริเวณถนนชายโขง ถนนศรีเชียงคาน และบางส*วนอยู*บริเวณถนนสายหลักของเทศบาลตําบลเชียง
คาน คือทางหลวงหมายเลข 211 ลักษณะอาคารส*วนใหญ*เปนบ9านเดี่ยวครึ่งปูนครึ่งไม9สองชั้น และ
ห9องแถวไม9 สภาพอาคารมีทั้งเก*าที่มีอายุตั้งแต*50-100ป;และอาคารที่ก*อสร9างขึ้นใหม*
4.2 การใช9ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีการกระจายตัวและรวมกันอยู*ตามแนวทาง
หลวงแผ*น ดิน หมายเลข 211(เชีย งคาน-ปากชม) ลั กษณะอาคารส* วนใหญ*เปนตึกแถวคอนกรี ต
เนื่องจากส*วนใหญ*เปนอาคารที่ถูกสร9างขึ้นใหม* เพื่อใช9ประโยชน4ทางพาณิชยกรรมและการบริการ เปน
ลักษณะร9านค9าขายปลีกและขายส*ง ประเภทเครื่องดื่ม อาหาร ร9านขายของชํา เครื่องใช9ไฟฟQา วัสดุ
ก*อสร9าง เปนต9นเพื่อบริการคนในชุมชนและพื้นที่ใกล9เคียง
4.3 การใช9 ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม เปนประเภทอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก และ
คลังสินค9าในเขตชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน มีกระจายตัวไปตามถนนทางหลวงแผ*นดินหมายเลข
201 (เลย – เชียงคาน) ลงมาทางทิศใต9ของชุมชน ประกอบด9วยอุตสาหกรรมประเภทคลังสินค9าเก็บ
พืชผลทางการเกษตร ป&lมน้ํามัน อุตสาหกรรมแปรรูปไม9 โรงกลึงและโรงสีข9าวขนาดกลาง
4.4 การใช9ที่ดินประเภทสถานศึกษา ในพื้นที่เขตเทศบาลมีสถานศึกษา 3 แห*ง คือ
โรงเรี ย นเชี ย งคาน โรงเรี ย นบ9 านเชี ย งคานปทุ มมาสงเคราะห4 และโรงเรี ย นเชี ย งคานวิ จิ ตรวิ ทยา
นอกจากนี้ ยั งมี ศูน ย4 การศึ กษานอกระบบ ได9 แก* กลุ* มวิ ช าชี พระยะสั้ น 2 กลุ* ม ห9 องสมุ ดประชาชน
จํานวน 1 แห*ง ด9านการศึกษาอื่น ๆ ได9แก* โรงเรียนปริยัติธรรม 2 แห*ง และศูนย4พัฒนาเด็กเล็กก*อนวัย
เรียน จํานวน 4 แห*ง
4.5 การใช9ที่ดินประเภทสถาบันศาสนถาน โดยในชุมชนเทศบาลเชียงคาน ประชาชน
ส*วนใหญ*นับถือศาสนาพุทธ 97% และศาสนาอื่น ๆ ประมาณ 3% ทําให9มีศาสนสถานในพื้นที่ชุมชน
คือวัดจํานวน 8 แห*ง และโบสถ4คาทอลิก 2 แห*ง
4.6 การใช9ที่ดินประเภทสวนสาธารณะและพักผ*อนหย*อนใจ ในเขตพื้นที่ชุมชนมี
สวนสาธารณะ 1 แห*ง คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ มีพื้นที่ 4 ไร* ตั้งอยู* หมู*ที่2 ถนนชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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4.7 การใช9ที่ดินประเภทสถาบันราชการ เขตเทศบาลตําบลเชียงคานเปนพื้นที่ศูนย4
ราชการระดับอําเภอ ซึ่งเปนที่ตั้งและที่ทําการของหน*วยงานราชการจํานวน 19 แห*ง ประกอบด9วย
ที่ว*าการอําเภอเชียงคาน สํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคาน สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเชียงคาน สํานักงานสาธารณะสุขอําเภอเชียงคาน สํานักงานที่ดินจังหวัดเลยสาชา
เชียงคาน สํานักงานปRาไม9อําเภอเชียงคาน สํานักงานสรรพากรอําเภอเชียงคาน สํานักงานสวัสดิการ
อําเภอเชียงคาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงคาน โรงพยาบาลอําเภอเชียงคาน ด*านศุลกากร
เชียงคาน ด*านตรวจคนเข9าเมืองเชียงคาน สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย กองร9อย ตชด.ที่246 อําเภอ
เชียงคาน สถานีเรืออําเภอเชียงคาน ศูน ย4การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย สถานี
ตํารวจน้ํา และศูนย4สํารวจอุทกวิทยา ซึ่งตั้งอยู*ระหว*างถนนทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 211 กับถนน
ชายโขง ซึ่งส*วนใหญ*จะอยู*ด9านบนของชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน
4.8 การใช9ที่ดินประเภทชนบท และเกษตรกรรม เปนพื้นที่การเพาะปลูก ทํานา สวน
ผลไม9 และเลี้ยงสัตว4 ซึ่งมีการกระจายอยู*โดยรอบพื้นที่ชุมชน และเขตรอบนอกเมือง3

3

เทศบาลตําบลเชียงคาน, ข1อมูลพื้นฐาน, เข9าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2557, เข9าถึงได9จาก
http://www.chiangkhan.info/home/category/

มาตราสวน 1: 6,000

ภาพที่ 20 แสดงการใช5ประโยชน;ที่ดินชุมชนเทศบาลเชียงคาน
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราสวน 1:6000.
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5. สภาพสังคมและประชากร
เทศบาลตําบลเชียงคาน มีจํานวนประชากรนับถึงเดือนพฤษภาคม ป; 2557 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 5,552 คน ชาย 2,565 คน หญิง 2,987 คน ความหนาแน*นของประชากรในเขตเทศบาลคิด
เปน 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 พื้นที่การเกษตรรวมทั้งอําเภอ 211,142 ไร* เปนพื้นที่นา 39,013 ไร*
คิดเปนร9อยละ 8.38 ของพื้น ที่เกษตรทั้งอํ าเภอ พื ช เศรษฐกิ จที่ สําคั ญได9 แก* ข9าวเหนี ยว มีพื้น ที่
เพาะปลูก 38,833 ไร* มันสําปะหลัง 44,478 ไร* และพื้นที่อื่น ๆ 127,651 ไร* คิดเปนร9อยละ 60.45
ของพื้นที่เกษตรทั้งอําเภอ การเลี้ยงปศุสัตว4ที่สําคัญ ได9แก* โคเนื้อ และสุกร
6.3 อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม 14 แห* ง ประเภทโรงงานที่สําคัญได9แก*
โรงงานแปQงมันสําปะหลัง
6.4 การเงิน การธนาคาร มีสถาบันการเงิน 3 แห*ง ได9แก* ธนาคารออมสิน สาขา
เชียงคาน ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคานและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ4การเกษตร สาขา
เชียงคาน
6.5 รายได9เฉลี่ยต*อคนต*อป; ประมาณ 31,692 บาท สูงเปนอันดับ 3 ของจังหวัด5
เชียงคานในป&จจุบันนี้ จากวิถีชีวิตที่เรียบง*าย ดําเนินไปอย*างช9า ๆ เริ่มกลับกลายเปนวิ่งเร็วขึ้น เพราะ
เกิดธุรกิจการค9าที่มีการแข*งขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่พักนักท*องเที่ยว จากการลงทุนของคนใน
ท9องถิ่นและจากที่อื่นรวมกันมากถึง 70%
ป&จจุบันมีนักท* องเที่ยวเดิ นทางมาเชีย งคานเปนจํ านวนมาก โดยเฉพาะช* วงสุดสัปดาห4
ศุกร4-เสาร4-อาทิตย4 มีนักท*องเที่ยวราว 4,000 คน มีเงินสะพัดประมาณ 2 ล9านบาทต*อวัน ส*งผลให9
ธุรกิจที่พักมีจํานวนเพิ่มขึ้น ส*งผลดีให9เศรษฐกิจเชียงคานดีขึ้นไปด9วย ที่สําคัญทําให9ลูกหลานชาวเชียง
คานกลับมาสู*บ9านเกิด ป&จจุบันบนพื้นที่ถนนชายโขง 1,800 เมตร มีโรงแรมเกิดขึ้นประมาณ 50%
ส* ว นบ9 า นพั ก เรื อ นไม9 เ ก* า แก* ห ลายหลั ง ถู ก ดั ด แปลงจากบ9 า นพั ก อาศั ย เปนโฮมสเตย4 เ พื่ อ รองรั บ
4

เทศบาลตําบลเชียงคาน, ข1อมูลพื้นฐาน, เข9าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2557, เข9าถึงได9จาก
http://www.chiangkhan.info/home/category/
5
ข1อมูลเศรษฐกิจและสังคมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, เข9าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2557,
เข9าถึงได9จาก http://loei.go.th/data/economy/changkan.doc
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นักท*องเที่ยวเช*นเดียวกัน6 นี่คือส*วนผสมของเชียงคานที่ไม*อาจปฏิเสธได9ว*า วิถีชีวิตกําลังถูกหลอมรวม
เปนส*วนหนึ่งกับเศรษฐกิจไปแล9ว

ภาพที่ 21 แสดงที่พักโรงแรม โฮมสเตย4ที่เกิดขึ้นทั้งใหม*และเก*า
7. โครงสร1างพื้นฐาน
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*จะเปนการเดินทางโดยทางบก โดยมีเส9นทางการคมนาคม ระหว*างอําเภอ
และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในเขตเทศบาล และจากเทศบาลไปยังตําบลต*าง ๆ การเดินทาง
จากจังหวัดเลยสู*อําเภอเชียงคาน โดยทางหลวงแผ*นดิน หมายเลข 201 รวมระยะทาง 48 กิโลเมตร
จากอํ าเภอเชี ย งคานสู* อําเภอปากชม โดยทางหลวงแผ* นดิ น หมายเลข 211 รวมระยะทาง 40
กิโลเมตร และจากอําเภอเชียงคาน สู*บ9านหนองผือ อํ าเภอท*าลี่ โดยทางหลวงแผ*นดิน หมายเลข
2195 รวมระยะทาง 58 กิโลเมตร ส*วนการคมนาคมจากเทศบาลเชียงคานไปยังตําบลต*าง ๆ จะมีรถ
ประจําทาง (รถสองแถว) คอยบริการผู9ที่โดยสารไปมา สําหรับการเดินทางภายในเขตเทศบาล จะมีรถ
โดยสารไว9คอยบริการประชาชน โดยมีถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนมะลิวัลย4 ถนนศรีเชียงคาน และ
ถนนชายโขง โดยมีถนนภายในเขตที่มีซอยต*าง ๆ อีก 24 ซอย
6

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

มาตราสวน 1: 50,000
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ภาพที่ 22 แสดงเส5นทางคมนาคมเส5นทางหลักในพื้นที่
ที่มา: ดัดแปลงจาก ผังเทศบาลตําบลเชียงคาน, เทศบาลตําบลเชียงคาน, 27 กรกฎาคม 2556, มาตราสวน 1:6000.
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การคมนาคมทางน้ํา มีการติดต*อค9าขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชน
ลาวโดยทางเรือโดยสารที่ท*าเทียบเรือข9ามฟาก บริเวณด*านตรวจคนเข9าเมืองไปยังเมืองสานะคาม
เส9นทางสัญจรของเมืองเชียงคาน (พื้นที่ศึกษา) แบ*งออกเปน 3 สายที่สําคัญดังนี้
เส1นทางหลักถนนศรีเชียงคาน เปนถนนสานหลักภายในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ตัด
ผ*านศูนย4กลางของชุมชนเชื่อมโยงกับอําเภอข9างเคียง มีสภาพพื้นผิวจราจรเปนถนนลาดยางสภาพดี มี
การพัฒนาปรับปรุงระบบท*อระบายน้ําให9เหมาะสมแก*การเปนเมืองท*องเที่ยว ในบางจุดมีสภาพพื้นผิว
ถนนทรุดโทรม โดยเฉพาะช*วงทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 2195 ซึ่งเปนเส9นทางเชื่อต*อไปยังอําเภอท*า
ลี เนื่องจากเปนเส9นทางที่มีรถบรรทุกสัญจรเปนจํานวนมาก
เส1นทางรอง ถนนชายโขง เปนถนนภายในเขตชุมชน มีการใช9งานรองลงมาจากถนนศรี
เชียงคาน เนื่องจากส*วนใหญ*จะเปนนักท*องเที่ยวที่มาเดินถนนคนเดินริมโขง สภาพพื้นผิวจราจรมีทั้ง
เปนคอนกรีตและลาดยาง สภาพดีมีท*อระบายน้ําเปนระบบ มีความกว9างของถนนประมาณ 5-7 เมตร
ถนนชายโขงเส9 น นี้ ถูกจํ ากั ดให9 เดิ น รถทางเดี ย ว และไม* อนุ ญาตให9 ร ถยนต4 เข9 าหลั งเวลา 18.00 น.
เนื่องจากในเวลาเย็นของทุกวัน จะเปนเวลาของถนนคนเดินที่เปVดให9บริการ มีรถเข็นและร9านค9ามาจับ
จองพื้นที่ค9าขาย รวมทั้งนักท*องเที่ยวที่เดินเท9าและป&Bนจักรยานในถนนคนเดิน
เส1นทางรอง ซอยศรีเชียงคาน เปนถนนสายที่มีการสัญจรค*อนข9างเบาบาง เนื่องจากเปน
ซอยย*อยที่ตัดเชื่อมระหว*างถนนศรีเชียงคานและถนนริมโขง มีสภาพจราจรเปนถนนลาดยางและ
คอนกรีตสภาพดี แต*ค*อนข9างคับแคบและมีชํารุดในบางส*วน ส*วนใหญ*จะถูกใช9งานเปนพื้นที่จอดรถ
ของนักท*องเที่ยว
สภาพถนนโดยส*วนใหญ*พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักซึ่งเปนถนนลาดยาง อยู*ในสภาพดี
มีบางบริเวณที่มีป&ญหา ได9แก* ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 2195 ที่เปนเส9นทางเชื่อมต*อไปยังอําเภอ
ท*าลี่ มีสภาพขรุขระ เปนหลุมเปนบ*อเนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ*สัญจรผ*าน
ส*วนถนนภายในชุมชน ได9แก* ถนนชายโขง และถนนศรีเชียงคาน รวมทั้งซอยย*อยต*าง ๆ
29ซอย เปนถนนคอนกรีตซึ่งมีขนาดคับแคบ แต*ป&จจุบันได9อยู*ในกระบวนการซ*อมแซมและพัฒนามี
การวางท*อระบายน้ําเพื่อแก9ป&ญหาน้ําท*วมขัง รวมไปถึงการสร9างทางเดินเท9าและจักรยาน บริเวณริม
โขง เพื่อรองรับการท*องเที่ยว และเพื่อการคมนาคมที่สะดวกของพื้นที่
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ภาพที่ 23 แสดงการพัฒนาพื้นที่การท*องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน4ตามแนวริมแม*น้ําโขง

ภาพที่ 24 แสดงการพัฒนาพื้นที่การท*องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน4ตามแนวริมแม*น้ําโขง
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1. การขนส?งผู1โดยสาร
ในป&จจุบันการเดินทางส*วนใหญ*จะเปนทางบก โดยมีเส9นทางการคมนาคมระหว*าง
อําเภอและจังหวัด รวมทั้งการเดินทางภายในเขตเทศบาล และจากเทศบาลไปยังตําบลต*าง ๆ โดยใช9
เส9นทางดังนี้
1.1 การขนส*งผู9โดยสารภายในจังหวัด
1.1.1 ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 201 ระยะทาง 48 กิโลเมตร จากอําเภอเชียง
คานสู*จังหวัดเลย มีรถสองแถวและรถประจําทางเชียงคาน-นครราชสีมา รถประจําทางเมืองเลยกรุงเทพ
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 สําหรับการเดินทางภายในเขตพื้นที่เทศบาลเชียงคานจะมีรถ
โดยสาร รถสามล9อ ไว9คอยบริการ
1.1.4 การคมนาคมทางน้ํ า มี ก ารติ ด ต* อ ค9 า ขายกั บ ประเทศสาธารณะรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช9บริการเรือโดยสารที่ท*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 ที่อําเภอด*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 ที่อําเภอภูกระดึง อําเภอวังสะพุง ถึงตัวจังหวัดเลย
ได9เช*นเดียวกัน
1.2.2 รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนส*ง จํากัด มีรถโดยสารประจําทางวิ่ ง
ระหว*างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช9เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง เมื่อถึง
สถานีขนส*งเชียงคานจะมีรถสามล9อคอยให9บริการรับส*งระหว*างสถานีขนส*งไปยังถนนชายโขงและ
บริเวณใกล9เคียง
1.2.3 รถไฟ การรถไฟแห*งประเทศไทย มีรถไฟไปจังหวัดอุดรธานีและขอนแก*น
ซึ่งสามารถต*อรถยนต4ไปจังหวัดเลยได9อีกต*อหนึ่ง
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1.2.4 เครื่องบิน สายการบินที่ให9บริการเที่ยวบินเส9นทางกรุงเทพฯ-เมืองเลย มี2
สายการบิน ได9แก* สายการบินนกแอร4 และ สายการบินแอร4เอเชีย โดยให9บริการเที่ยวบินทุกวัน ใช9
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
2. การสาธารณูปโภค
2.1 การไฟฟQา การไฟฟQาส*วนภูมิภาคดําเนินการจ*ายไฟฟQาได9 81 หมู*บ9าน คิดเปนร9อย
ละ100 ของหมู*บ9าน มีราษฎรยื่นคําร9องขอติดตั้งไฟฟQาพลังแสงอาทิตย4 จํานวน 143 ราย ติดตั้งใช9งาน
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
การศึกษาอื่น ๆ
โรงเรียนปริยัติธรรม
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กก*อนวัยเรียน 4 แห*ง
3.2 การสาธารณสุข การให9บริการด9านสาธารณสุข เปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
และสํานักงานสาธารณสุข 1 แห*ง หน*วยควบคุมโรงที่นําโดยแมลง 1 แห*ง สถานพยาบาลเอกชน 2
แห*ง ร9านขายยาแผนป&จจุบัน 7 แห*ง
4. ศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลโดยส*วนใหญ*นับถือศาสนาพุทธ 97% และศาสนาอื่น 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*วนวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญคือ ประเพณีแห*เทียนเข9าพรรษา
งานเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคาน งานลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต4 ที่จัดทําเปนประจําทุกป;
5. การดับเพลิงและปAองกันอัคคีภัย ดําเนินการโดยฝRายบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีที่ตั้งใน
เขตเทศบาลตําบลเชียงคาน มีรถดับเพลิง 2 คัน รถบรรทุกน้ํา 2 คัน รถยนต4เคลื่อนที่เร็วกู9ภัย 1 คัน
หัวท*อประปาข9างถนนสําหรับต*อสายสูบน้ําดับเพลิง 35 แห*ง
6 สาธารณูปการด1านอื่น ๆ ได9แก* ตลาดสด โรงฆ*าสัตว4 สนามเด็กเล*น สวนสาธารณะ
และสวนสุขภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม
1. แหล?งน้ําธรรมชาติ
เทศบาลตําบลเชียงคาน มีแหล*งน้ําธรรมชาติที่สําคัญ7 ได9แก*
1.1 แม* น้ํ า โขง เปนแม* น้ํ า ที่ กั้ น เขตแดนระหว* า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีต9นกําเนิดจากภูเขาในประเทศธิเบต ไหลผ*านหลายจังหวัดของประเทศ
ไทย และผ*านเทศบาลตําบลเชียงคาน มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เปนแหล*งน้ําการประปาส*วน
ภูมิภาคใช9ในการผลิตน้ําประปา เพื่อให9ประชาชนได9ใช9อุปโภคบริโภค และยังใช9ในการเกษตรกรรม
การประมง
1.2 ลําน้ําฮวย เกิดจากปRาภูเขาแก9วไหลจากตําบลเขาแก9ว ผ*านทางทิศตะวันออกของ
เทศบาลเชียงคาน มีช*วงความยาวที่ผ*านเขตเทศบาล ประมาณ 700 เมตร โดยจะไหลลงสู*แม*น้ําโขง
ประชาชนใช9ประโยชน4ในการเกษตรกรรม และลําน้ําฮวยยังใช9แบ*งเขตระหว*างเทศบาลและหมู* 4 บ9าน
น9อย ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
2. ลักษณะทั่วไปของดิน
เปนลักษณะดินปนทราย ดินแม*น้ําและภูเขา โดยมีการใช9ประโยชน4ในที่ดิน แบ*งแยก
ชัดเจน คือ ด9านทิศตะวันตกของเทศบาลเปนย*านที่อยู*อาศัย การพาณิชย4 ส*วนด9านทิศตะวันออกเปน
ที่ตั้งของศูนย4ราชการและที่ดินเพื่อการเกษตรรวมทั้งการประมงขนาดเล็ก เปนต9น
สรุปในเรื่องการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่เมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
อันประกอบไปด9วยประวัติศาสตร4ความเปนมา การตั้งถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รวมไปถึงการ
พัฒนาพื้นที่จนถึงป&จจุบัน ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงคาน พบว*าเชียง
คานเปนเมืองที่มีประวัติศาสตร4ของชุมชนที่มีระยะเวลานานกว*าร9อยป; เปนชุมชนดั้งเดิมที่มีความเจริญ
7

เทศบาลตําบลเชียงคาน, กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงคาน
3 ปD (พ.ศ.2557-2559) (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556).
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มาตั้งแต*อดีต มีประวัติศาสตร4 วัฒนธรรมของชุมชนที่มีการสั่งสมและถ*ายทอดกันมาจนถึงป&จจุบัน มี
เอกลักษณ4ของการผสมผสานระหว*างชนชาติไทย-ลาว รวมถึงสภาพทางกายภาพของเมือง มีภูมิ
ประเทศที่หลากหลาย เปนความได9เปรียบในเรื่องทําเลที่ตั้ง มีแม*น้ํา ภูเขาและปRาไม9 มีบ9านเรือนและ
สถาป&ตยกรรม ที่เปนเอกลักษณ4 จากร*องรอยแห*งประวัติศาสตร4 ชนชาติไทย-ลาว ประกอบกับ
ลักษณะนิสัย ความเปนมิตรของคนเชียงคาน ทําให9เชียงคานเปนสถานที่ท*องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่
กําลังเปนที่นิยมของคนในป&จจุบัน

บทที่ 5
สถานการณการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
ในบทที่5 ไดอธิบายถึงสถานการณการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานในป$จจุบัน รวมไปถึง
ศักยภาพของความเป+นเมืองทองเที่ยวเชียงคาน ซึ่งประกอบดวย ความเป+นมาของการทองเที่ยวเมือง
เชียงคาน และองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 ประการ คือ
1. สิ่งดึงดูดใจ อันไดแก ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต
2. สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ประกอบดวย ที่พัก ที่จอดรถ การนําเที่ยว
รานคา รานอาหาร ศูนยบริการขอมูล การขนสง ความปลอดภัยและบริการดานอื่น ๆ
3. ตลาดการทองเที่ ย ว สิ น คาและบริ ก าร ชองทางการจั ด จํ า หนาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธและสถิตินักทองเที่ยว
จากองคประกอบดังกลาวขางตน และสถานการณการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ทําให
สามารถประเมินศักยภาพในการเป+นเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเป+น
เมืองทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชน
ความเปนมาของการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
บริเวณถนนชายโขงเป+นถนนภายในชุมชนไมมีถนนเชื่อมกับเมืองอื่น ๆ การเดินทางอาศัย
การคมนาคมทางน้ํ า เป+ น หลั ก โดยใชพาหนะคื อเรื อ ที่ใชในการเดิ น ทาง จะมี เรื อสิ น คาวิ่ ง ไปกลั บ
ระหวางเมืองหลวงพระบาง เชียงคานและหนองคาย โดยเมืองเชียงคานเป+นเมืองที่มีจุดจอดพักเรือ
โดยเรือที่นิยมใชคือ เรือกระแซง ซึ่งเป+นเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญ และมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาจากเมืองสานะคาม ประเทศลาว รวมถึงจังหวัดใกลเคียง เชน หนองคาย นครพนม เป+นตน
บานเรือนบริเวณถนนชายโขง จะเป+นเรือนไมแถวขายสินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ และจะมีคนลาวขาม
ฝ$@งเพื่อนําสินคามาขาย สินคาที่คนลาวนิยมนํามาขายไดแก หนังควาย เขากวาง ปลาแหง ไมหอม ของ
ปAา ปลารา ผาซิ่น เป+นตน และสินคาที่คนลาวนิยมซื้อกลับไป เชน ผา ยาเสน ฝBาย น้ํามันเชื้อเพลิง
ขาวของเครื่องใชตาง ๆ จนกระทั่งปCพ.ศ. 2500 มีการสรางถนนเชื่อมระหวางเมืองเลย เชียงคาน และ
หนองคาย ทําใหการจราจรทางน้ําไดลดบทบาทลง เป+นอีกป$จจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการยายตําแหนงของ
ตลาด ทําใหเรือนแถวรานคาโดยรอบจําเป+นตองยายตามตลาด ซึ่งถือเป+นองคประกอบหลักของชุมชน
คนในพื้น ที่หั นมาทําการคาบริเวณถนนศรีเชียงคานซึ่งเป+ นถนนตัดใหมกัน มากขึ้น ผูประกอบการ
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คาขายจึงตองมีการปรับตัวกับระบบการคาขายที่พัฒนาเรื่อยมา ประกอบกับเริ่มมีการตั้งดานบริเวณ
ชายแดนไทย-ลาว และเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศลาว เป+นระบอบสังคมนิยม ทํา
ใหการขามแมน้ําโขงเพื่อมาคาขายตองเสียคาธรรมเนียม และมีกระบวนการที่ยุงยากขึ้น ชาวลาวจึง
ขามมาทําการคาขายนอยลง แตยังมีบางที่ยังขามมาจับจาย ซื้อสินคาและดูภาพยนตรในตัวเมืองเชียง
คาน เนื่องจากเชียงคานถือเป+นเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีโรงภาพยนตรที่ใหความ
บันเทิงถึง 3 โรงดวยกัน ในวันที่มีรอบฉาย จะมีผูมาชมทั้งชาวเชียงคานและชาวลาวจะคึกคักเป+น
พิเศษ เป+ นสี สั นของเมืองเชี ยงคาน แตในชวงวัน ธรรมดาถนนชายโขงที่ เคยคึ กคักไดเงีย บเหงาลง
บานเรือนสวนใหญปHดทิ้งไวไมมีการใชงาน หรือบางก็ใชเป+นที่เก็บสินคา1

ภาพที่ 25 การโดยสารเรือขามฟากเชียงคาน-ลาวในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)

1

สัมภาษณ อํานวย จันแดง, เจาของโฮมสเตย, 1 กรกฎาคม 2557.
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ภาพที่ 26 สภาพเรือนไมแถว รานคาในเมืองเชียงคานในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)

ภาพที่ 27 ความคึกคักของชาวเชียงคานและชาวสปป.ลาว ในการมาชมภาพยนตร โรงภาพยนต
เชียงคาน
ที่มา: คูมือทองเที่ยวเชียงคาน, สุวรรณรามา, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2558, เขาถึงไดจาก http://
chiangkhan.sadoodta.com
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ตอมาในชวงปC พ.ศ. 2537 เริ่มมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยเพื่อพักผอน ตองการความเงียบสงบ และภูมิทัศนที่สวยงาม ไดเขามาทองเที่ยวที่เมืองเชียงคาน
เนื่องจากเมืองเชียงคานไดเป+นสถานที่ที่ถูกแนะนําในนิตยสาร Lonely Planet ซึ่งเป+นคูมือการทองเที่ยว
ที่ทําใหนักทองเที่ยวสามารถวางแผนการใชงบประมาณ ใชเป+นคูมือในการเดินทาง ทําใหเริ่มมีการสราง
โรงแรมขนาดเล็กจํานวน 2-3 แหง ในชวงเวลาดังกลาวการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานยังไมเป+นที่นิยม
ของคนไทยมากนัก และรูปแบบชุมชนริมโขงถูกปรับเปลี่ยน และพัฒนาไปตามกาลเวลา ซึ่งในขณะนั้น
เศรษฐกิจการคาในชุมชน ซบเซาลงอยางมาก ยานการคาที่เคยเจริญรุงเรือง ไมสามารถดํารงไวได ทําให
เกิ ดการยายออก เพื่ อไปหางานทํ า และศึ กษาตอ ทํ าใหเหลื อเพี ยงเด็ กและผู สู งอายุ ที่ยังอาศัยอยูใน
ชุมชน2 สงผลใหความตองการในการจับจายใชสอยขาวของเครื่องใชลดลง รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนเป+นไปดวยความพอเพี ยง โรงภาพยนตรซึ่งเป+ นธุ รกิ จที่ไดรั บผลกระทบจากเศรษฐกิ จที่ ซบเซา
ประกอบกับคานิยมในการดูละคร ภาพยนตรทางโทรทัศนที่กําลังเขามา ทําใหโรงภาพยนตรที่มีถึง 3 โรง
ในเชียงคาน ปHดตัวลง ทําใหความเป+นอยูของคนในชุมชนดําเนินไปอยางเรียบงาย
จนกระทั่งในปC พ.ศ. 2550 เริ่มมีนักทองเที่ยวชาวไทยกลุมเล็ก ๆ เขามา โดยสวนใหญจะ
เป+นกลุมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่กลับจากการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูกระดึง ซึ่งเป+น
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย และไดเดินทางมาเที่ยวตอในเมืองเชียงคาน เนื่องจากมี
ระยะทางหางกันไมมากนัก ประมาณ 50 กิโลเมตร และสถานที่ทองเที่ยวในเชียงคานที่เป+นที่นิยมใน
สมัยนั้น คือ แกงคุดคู มากกวาจะใหความสําคัญกับตัวเมือง โดยมีเหตุผลวาตัวเมืองไมมีความนาสนใจ
ซึ่งนั่นก็เริ่มเป+นจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน เริ่มมีนักทองเที่ยวเขามายังเชียงคาน แต
เนื่องจากที่พักในเมืองเชียงคานมีนอย ทําใหนักทองเที่ยวที่มา ตองอาศัยการคางอางแรมกับชาวบาน
และใหคาตอบแทนเป+ น เงิ น สํ า หรั บ คาที่ พั ก ซึ่ ง บางครั้ ง เจาของบานก็ ไ มคิ ด คาใชจายและดู แ ล
นั ก ทองเที่ ย วเสมื อ นคนในครอบครั ว ดวยวิ ถี ที่ เ รี ย บงายและความมี น้ํ า ใจของชาวบาน ทํ า ให
นักทองเที่ยวที่มาในกลุมแรก ๆ เกิดความประทั บใจ และกลับมาเที่ยวที่ เชียงคานอีกครั้ง จากนั้ น
นักทองเที่ยวก็มีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทําใหเป+นสถานที่ทองเที่ยวที่ติดอันดับตน ๆ ของประเทศ
ทําใหชาวบานที่ยายขึ้นไปอยูถนนศรีเชียงคาน กลับมาปรับปรุงบานเรือนบริเวณถนนชายโขงอีกครั้ง
เพื่อทําเป+นโฮมสเตย รานขายของที่ระลึกและรานอาหาร เป+นการลงทุนขนาดเล็ก และขนาดใหญของ
ทั้งผูประกอบการที่เป+นคนในพื้นที่และคนตางถิ่น ซึ่งถือเป+นการกระตุนเศรษฐกิจเชียงคานหลังจากซบ
เซาไปนาน และเมื่อปC พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลเชียงคานไดจัดงาน 100 ปCเชียงคานเมืองโบราณริม
ฝ$@งโขงขึ้ นเพื่อเป+ นการเฉลิ มฉลองและประชาสั มพัน ธการทองเที่ย วใหกั บ เมื องเชี ยงคานอยางเป+ น
ทางการ และนอกจากนี้เมืองเชียงคานยังไดรับรางวัลโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเดน ระดับ
2

สัมภาษณ ณัฏฐพล ตันมิ่ง, ขาราชการครู, 28 มิถุนายน 2557.
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ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเมืองเชียงคานเป+นที่รูจักมากขึ้น และเป+นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมดังเชนป$จจุบัน

ภาพที่ 28 ลักษณะเรือนไมแถวบริเวณถนนชายโขงในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)

ภาพที่ 29 ลักษณะเรือนไมแถวบริเวณถนนชายโขงในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)
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ภาพที่ 30 พิธีอุปสมบทหมู ที่วัดศรีคุณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย ในปCพ.ศ. 2509
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)

ภาพที่ 31 บรรยากาศพิธีแหปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคานในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)
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ภาพที่ 32 บรรยากาศพิธีแหปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคานในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)

ภาพที่ 33 บรรยากาศพิธีแหปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคานในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)
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ภาพที่ 34 บรรยากาศพิธีแห)ปราสาทผึ้ง และเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคานในอดีต
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)
ศักยภาพของการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
ในการเติบโตของการทองเที่ยวนั้น จําเป+นจะตองประกอบไปดวยป$จจัยในการทองเที่ยว
ทั้งป$จจัยภายใน อันไดแก ทรัพยากรการทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พื้นที่ เป+นตน และป$จจัยภายนอก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการ
ทองเที่ยว รวมถึงเสนทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหการเดินทางเป+นไปโดยสะดวก ซึ่งป$จจัย
ของการทองเที่ยวเมืองเชียงคานนั้น ประกอบไปดวย แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และการตลาดการทองเที่ยว ดังจะแสดงในรายละเอียดดังตอไปนี้
แหลงทองเที่ยวเชียงคาน
ทรั พ ยากรการทองเที่ ย วนั บ เป+ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจที่ สํ า คั ญ มาก เพราะเป+ น ป$ จ จั ย หลั ก ที่
นักทองเที่ยวนํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่แหง
นั้น ซึ่งคําวาทรัพยากร อาจใหความหมายไดวา สิ่งที่มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยไมจํากัด
เฉพาะสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ สําหรั บคําวา“ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource)”หรื อ
“ทรัพยากรนันทนาการ (Recreation Resource)” นั้น หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และหลักฐานทางทางโบราณคดีหรือรองรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคตาง ๆ ซึ่งมนุษย
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการพักผอนหยอนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ อันนํามาซึ่ง
ความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบตาง ๆ ได ซึ่งแหลงทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ถูกจําแนกเป+น
3 ประเภท ไดแก แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิต และแหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียง ดังจะแสดงในรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
1.1 ยานอาคารไม+เกา
ยานชุมชนอาคารไมเกา บริเวณถนนชายโขง มีลักษณะเป+นหองแถว อาคารไม
เกาแกอายุประมาณ 100 ปC ที่เกิดจากประวัติศาสตรตั้งแตอดีต แตยังคงไดรับการอนุรักษไว และ
แสดงออกถึงสถาป$ตยกรรม เรือนไมชั้นเดียวและสองชั้น เรียงตัวกันตามแนวริมฝ$@งแมน้ําโขง สวนใหญ
มีลักษณะเป+นเรือนคาขายโดยจะเปHดพื้นที่คาขายบริเวณริมถนนชายโขง ซึ่งเป+นทางสัญจรหลักในสมัย
นั้น รูปแบบบานเรือนจะมีลักษณะพื้นที่ใชสอยใกลเคียงกัน สวนรูปแบบลักษณะภายนอกนั้น แตละ
เรือนจะมีเอกลักษณแตกตางกันออกไปในรายละเอียดตามชางฝCมือทองถิ่น ที่มาจากหลายกลุมชาติ
พันธุ3 ซึ่งในป$จจุบันถูกปรับปรุงใหมีความแข็งแรง และรูปแบบที่ทันสมัยแตยังคงอยูภายในเทศบัญญัติ
ของเทศบาลตําบลเชียงคาน ซึ่งจะทําใหอาคารบานเรือนในเขตชุมชนริมโขง มีลักษณะเป+นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เป+นจุดเดนของการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ อาคารไมเกาถูกตั้งเรียงรายอยูตาม
แนวริมฝ$@งโขงสองขางทาง ถูกสรางขึ้นเป+นถนนคนเดิน ประกอบไปดวยบานไมเกาที่ยังคงเอกลักษณ
การกอสรางที่เนนฝCมือชางไมโบราณ รวมถึงวัสดุธรรมชาติที่ใชในการกอสราง เพื่อใหนักทองเที่ยว
เยี่ยมชมและศึกษาเทคนิคการกอสรางบานเรือนสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังประกอบไปดวย เกสตเฮาส
โรงแรม โฮมสเตย รานคาขายของที่ระลึก รานอาหาร เป+นตน

ภาพที่ 35 แสดงลักษณะบานไมริมโขง ชุมชนเชียงคาน

3

ชิโนรส พันทวี, “การศึกษาเรือนคาขายพื้นถิ่นเมืองเชียงคานในฐานะความทรงจําของ
ชุมชน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป$ตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาป$ตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553).
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ภาพที่ 36 แสดงลักษณะบานไมริมโขง ชุมชนเชียงคาน
1.2 วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง4 หรือ วัดใหญ หนึ่งในศาสนสถานสําคัญและถือเป+นจุดศูนยรวม
จิตใจของคนในชุมชนเชียงคาน วัดศรีคุณเมืองตั้งอยูบนถนนชายโขง ระหวางซอยศรีเชียงคาน 6 และ
ซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถูกสรางขึ้นเมื่อปC พ.ศ. 2485 และถือเป+นวัดเกาแกที่อยูคูบานคูเมืองเชียงคาน
มาอยางยาวนาน จากตํานานและหลักฐานพบวา พระยาอนุพินาถและภรรยาพรอมทั้งบุตรธิดาวงศา
คณาญาติ ไดสรางพระอุโบสถ กับพระพุทธรูปไวเพื่อเป+นพระพุทธบูชาที่วัดศรีคุณเมือง เมื่อปC พ.ศ.
2380 ภายในมีศาสนสมบัติที่เก็บรักษาไวในพระอุโบสถซึ่งบางชิ้นไดขึ้นทะเบียนไวเป+นโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุของชาติ คือ
1. ธรรมาสนไมสักแกะสลักลายประดับกระจกสี
2. พระพุทธรูปยืนชนิดไมทาน้ําทอง
3. พระพุทธรูปปางประธานอภัยชนิดไมทาน้ําทอง
4. ศิลาจารึกชนิดหิน

4

The Trip Packer, วัดศรีคณ
ุ เมือง ศูนยรวมจิตใจของชาวไทยริมน้ําโขง, เขาถึงเมื่อ
13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจากhttp://www.thetrippacker.com/th/review/WatSriKhun
Muang/2273
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ภาพที่ 37 วัดศรีคุณเมือง
1.3 วัดมหาธาตุ
ตั้งอยูริมถนนศรีเชียงคาน ปากซอย 14 บน เชื่อกันวาสรางขึ้นในปC พ.ศ.
2197 เป+ น วั ด เกาแกที่ สุ ด ของเมื อ งเชี ย งคาน ซึ่ ง มี พ ระอุ โ บสถไมเกาแก (หลั ง เกา) รู ป แบบ
สถาป$ตยกรรมลานชาง ภายในประดิษฐานพระประธาน “พลวงพอใหญ” บริเวณหนาจั่วมีภาพเขียน
บอกเลาเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน ขางโบสถไมมีเจดียกออิฐที่เชื่อกันวาสรางทับรูพญานาค ซึ่งจะ
ขึ้นมาบูชาหลวงพอใหญ จึงไดมีการสรางชองประตูเอาไวดานขางองคพระประธาน ดานหนาเจดียมีรู
บซึ่งเป+นหิ้งสําหรับใสของบูชา ซึ่งมีเพียงไมกี่แหงในเมืองไทย สวนใหญจะพบไดในวัดที่อยูริมแมน้ําโขง
นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังใหม ที่สรางขึ้นในรูปแบบสถาป$ตยกรรมลานชางที่สวยงาม บริเวณนี้ยัง
เคยเป+นที่ตั้งที่วาการเมืองเชียงคาน ในสมัยพระยาศรีอรรคฮาตดวย ซึ่งยังมีอาคารเกาแกเหลืออยู และ
หองน้ําฝรั่งเศส ที่สรางเพื่อเอาไวตอนรับคนตางชาติที่เขามาติดตอราชการ
นอกจากจะมีสถาป$ตยกรรมโบราณที่สวยงามแลวยังมีปูชนียวัตถุสําคัญ มี
พระพุทธรูปปางประทานพร 9 องค นอกจากนี้มีตูพระธรรมไมลงรักปHดทอง หีบพระธรรมไมลงรักปHด
ทอง และพระพุทธรูปไมศิลปะลานชาง
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ภาพที่ 38 แสดงวิหารเกาที่เชื่อมตอกับศาลาการเปรียญ
1.4 วัดทาคก
เป+นวัดเกาแกที่อยูคูกับเมืองเชียงคานมาตั้งแตอดีตรวม 200 ปC ทีชื่อวัดทาคก5 มี
ที่มาจากที่ตั้งของวัดนี้มีลักษณะเป+นคุงน้ําซึ่งชาวเชียงคานเรียกวา “คก” เมื่อวัดตั้งอยูริมคก จึง
เรียกชื่อวัดวา “วัดทาคก” นั่นเอง จากหลักฐานที่ปรากฏอยูบนศิลาจารึก ไดบันทึกเรื่องราวและ
ประวัติความเป+นมาของวัดแหงนี้วา วัดทาคกถูกสรางขึ้นในสมัยที่เมืองเชียงคานยังขึ้นอยูกับมณฑล
พิษณุโลก เมื่อปC พ.ศ.2395 โดยพระศรีอรรคฮาต เจาเมืองเชียงคานในสมัยนั้นรวมกับชาวบาน
เพื่อที่จะปกปBองผืนแผนดินสยาม ไมใหถูกฝรั่งเศสรุกล้ําพื้นที่เขามาจากการลาอาณานิคมเมืองขึ้น พระ
ศรีอรรคฮาตจึงไดออกอุบายสรางวัดทาคกนี้กันพื้นที่เอาไว หลังจากที่มีการปราบกบฎจีนฮอไดแลว
นายทองดีไดรับการสถาปนาขึ้นเป+นพระยาศรีอรรคฮาต มาปกครองเชียงคาน จึงไดสรางวัดทาคกขึ้น
ในปC พ.ศ. 2410 (ปBายหนาโบสถระบุวาสราง พ.ศ. 2395 ซึ่งชวงเวลานั้นไดเกิดกบฎจีนฮอครั้งแรก)
จากนั้นเห็นวาเมืองปากเหืองเดิมมีชัยภูมิที่ไมเหมาะสม จึงไดยายเมืองมาตั้งที่วัดมหาธาตุ และตั้งที่วา
การเมืองที่นั่น กอนจะยายที่วาการเมืองอีกครั้งไปอยูที่วัดโพนชัย และยายอีกครั้งมาอยูทางดานทิศ
ตะวันออกของวัดทาคก จนถึงป$จจุบัน

5

เชียงคานดอทคอม, วัดทาคก, เขาถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://
www.chiangkhan.com/วัดทาคก/
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วัดแหงนี้นอกจากจะเป+นปูชนียสถานสําคัญอีกแหงหนึ่งในอําเภอเชียงคานแลว
ยังถือไดวาเป+นแหลงรวมงานศิลปะและวัฒนธรรมจากหลายชนชาติอีกดวย ไมวาจะเป+นอุโบสถที่มี
ศิล ปะลวดลายแบบฝรั่ งเศสอยู ตรงบริเวณดานหนาโบสถ และขอบหนาตาง ที่คาดวานาจะไดรั บ
อิทธิพลมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองดินแดนฝ$@งลุมน้ําโขง (ลาว) เป+นเมืองขึ้น สวนตัวอุโบสถจะเป+น
อาคารกออิฐถือปูน ตามแบบศิลปะลานชาง ตกแตงดวยปูนป$vน เพดานไมวาดลายเขียนสีแบบโบราณ
ภายในยังเป+นที่ประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัย ศิลปะปูนป$vนลานชาง ที่ชาวเชียงคานเคารพ
บูชามาชานาน ทั้งนี้บริ เวณหนาโบสถยังมีศิล าจารึกที่บงบอกถึงเรื่ องราวการสรางวัด ที่เขียนดวย
ตัวอักษรธรรมอีสานเอาไวดวย

ภาพที่ 39 วัดทาคก
1.5 วัดป7าใต+
วัดปAาใต ตั้งอยูที่ ถนนศรีเชียงคาน ซอย 17 เป+นวัดในสังกัดคณะสงฆมหานิกาย
กอตั้งขึ้น6 เมื่อปC พ.ศ.2415 เดิมเป+นวัดปAาสําหรับพระธุดงคมาจําพรรษา เพราะแตเดิมเป+นปAารมรื่น
เงียบสงบ ตอมาพระครูศรี สิริสุโข และหลวงพรหม (ตนตระกูล ศรีอรรคพรหม) รองเจาเมืองเชียงคาน
พรอมดวยชาวเชียงคานไดรวมกันสรางใหมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น จนกระทั่งไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524

6

เชียงคานดอทคอม, วัดป7าใต+, เขาถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://
www.chiangkhan.com/วัดปAาใต/
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ภายในวัดนี้มีพระอุโบสถเกาแกประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังเป+นพุทธประวัติ ฝCมือชาง
ชาวเชี ย งคาน ชมพระอุ โ บสถเกาแก ศิ ล ปะแบบหลวงพระบาง ภายในมี พ ระพุ ท ธรู ป ทอง และ
พระพุทธรูปไมศิลปะหลวงพระบาง และตูพระธรรมใบลานที่งดงาม

ภาพที่ 40 วัดปAาใต
1.6 วัดมัชฌิมาราม (วัดป7ากลาง)
วัดปAากลาง7 หรือ วัดมัชฌิมาราม มีเนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 56 ตารางวา กอน พ.ศ.
2466 นี้มี 2 วัด คือ วัดกลาง กับ วัดปAา ตอมา พ.ศ. 2466 ไดยายวัดกลาง ไปวัดปAา เรียกวาวัดปAา
กลาง คือยายจากวัดกลางจากทาเรือเกา บริเวณซอย 10 ดานลางริมแมน้ําโขง ไปวัดปAา ที่วัดกลางมีผู
ขุดพบพระพิมพตาง ๆ มากมายฝ$งเอาไวในดิน หลังจากไดมีการสรางถนนชายโขงผานกลางวัดกลาง
และแมน้ําโขงกัดเซาะใกลจะถึงพระอุโบสถ ขึ้นมาอยูที่วัดปAา (วัดมัชฌิมาราม) ป$จจุบัน แตกอนเป+นปAา
จึงเรียกวาวัดปAา ตั้งอยูตรงกลางระหวางคุมบานเหนือกับคุมบานใต ซึ่งวัดทั้งสองหางกันเพียง 130
เมตร ชาวบานจึงรวมกันเป+นวัดเดียวกันเรียกวา วัดปAากลาง

7

ฮอลลิเดยไทย, วัดมัชฌิมาราม, เขาถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://
www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-3299.htm
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ภาพที่ 41 วัดมัชฌิมาราม (วัดปAากลาง)
2. แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
เมืองเชียงคานมีภูมิศาสตรอยูติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทนและเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี สงผลใหเมืองเชียงคานมีการรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ปรากฏใหเห็นเป+นงานศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่เป+นเอกลักษณ
เฉพาะ ชาวบานในเขตเมืองเชียงคานนั้น มีขนบประเพณีและวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนกับคนอีสาน
ทั่วไปที่ยึดตามแนวทาง ฮีต 12 คลอง 14 และตามเทศกาลและบุญประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดตอ
กันมาดังตอไปนี้
2.1 การตักบาตรข+าวเหนียว
ประเพณี การใสบาตรเขาเหนียวยามเชาของชาวเชียงคาน เป+นประเพณีที่คน
เชียง คานไดยึดถือและปฏิบัติสืบทอดตอกันมายาวนานแลวรวม 400 ปC เป+นวัฒนธรรมที่รับมาจาก
หลวงพระบางโดยตรง ซึ่งการใสบาตรขาวเหนียว จะเริ่มขึ้นในเวลาเชาตรูของทุกวัน โดยที่ชาวชาว
เชียงคานถือวาเป+นกิจวัตรแรกของวันที่ตองปฏิบัติกอนจะแยกยายกันออกไปทําภารกิจการงานของ
ตน โดยขั้นตอนแรกชาวบานจะตื่นแตเชาตรู เวลาประมาณตี4 เพื่อมาหุงขาวและเตรียมอาหารที่จะไป
ถวายอาหารเชาหรือที่ชาวบานเรียกวา ถวาย“จังหัน” ที่วัด จากนั้นรอใสบาตรบริเวณหนาบานของตน
ซึ่งจะมีพระจากวัดตาง ๆ ออกบิณฑบาต ในเวลา 6.00-7.00 น. ซึ่งบริเวณที่นักทองเที่ยวนิยมตักบาตร
ขาวเหนียว จะเป+นถนนเสนริมโขง ซึ่งเป+นยานถนนคนเดิน มีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว ทั้งนี้ชาวเชียง
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คานจะไมนิยมใสอาหารใด ๆ ลงในบาตร จะมีก็เพียงขาวเหนียว หรืออาจมีขนมบาง หรือเป+นกลวย
เทานั้น และที่สําคัญชาวเชียงคานจะไมนําเงินใสบาตรพระโดยเด็ดขาด ซึ่งหลังจากที่พระบิณฑบาต
เสร็จและเดินกลับวัดแลว ชาวบานจะนําเอากับขาวที่ทําเสร็จใหม ๆ เดินตามไปจัด “จังหัน” หรือที่
ชาวไทเชียงคานเรียกวา “พาขาว” กันตอที่วัด ซึ่งจะเป+นลักษณะการนําเอาอาหารใสถวยเล็ก ๆ แลว
นําไปวางบนถาดกลมคลาย ๆ กับขันโตกทางภาคเหนือ แยกไวเป+นสํารับเพื่อใหพระแตละรูปไดฉัน
นั่นเอง จึงทําใหเชี ยงคานมีความแตกตางจากไปที่อื่น และถือเป+นเสนหของความเป+น เชี ยงคานที่
แทจริง

ภาพที่ 42 การตักบาตรขาวเหนียว อําเภอเชียงคาน จังหลัดเลย
(ภาพถายจาก ศิวะนาถ วรศิวะ, 2556)
2.2 ประเพณีออกพรรษา
ในอดีตเมื่อถึงประเพณีออกพรรษาอําเภอเชียงคาน ตามคุมวัดตาง ๆ จัดใหมีงาน
ประเพณี การทําบุญออกพรรษาขึ้น โดยจะมีพิธีทําบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแขงขันเรือยาว
และไหลเรือไฟ จัดใหมีมหรสพสมโภช ตอมาพระยาศรีอรรคฮาด นายอําเภอคนแรก ไดริเริ่มใหราษฎร
แตละคุมวัดในเขตอําเภอเชียงคาน รวมจัดงานและแขงขันเรือยาวตามแมน้ําโขงเพื่อใหประชาชนไดมี
โอกาสทําบุญรวมกัน และไดพักผอนเพลิดเพลิน พบปะสังสรรค นอกจากนี้จะไดมีการแขงขันเรือยาว
มิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งก็ไดรับการสนใจจากประชาชนทั้งในและตางประเทศ ตลอดทั้งประเทศเพื่อน
บานอยาง สปป.ลาว และไดถือเป+นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งป$จจุบัน โดยแตละ
ประเพณีนั้นจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้

78
2.1.1 ประเพณีการทําปราสาทผึ้ง
จะจัดขึ้นตั้งแตวันขึ้น 11 คํ่า เดือน 11 เรื่อยไปจนถึงเชาของวันแรม 1
คํ่า เดือน 12 ซึ่งเป+นวันหลังออกพรรษาที่จัดใหมีการตักบาตรเทโว ในชวงวันออกพรรษา นอกจากจะ
มีการทําบุญแลว ชาวบานจะชวยกันทําปราสาทผึ้ง หรือ ผาสาดผึ้ง เพื่อนําไปถวายวัดในคุมของตน ใน
อดีตการทํ าปราสาทผึ้งใชเทีย นที่เหลือจากเทียนที่พุทธศาสนิกชนถวายในชวงเทศกาลเขาพรรษา
ชุมชนในแตละคุมวัดจะนํามาหลอมรวมกัน นํามาเทในแมพิมพและประดับ จัดตกแตงเครื่องสักการะ
เป+นรูปปราสาททําดวยขี้ผึ้งเป+นสวนประกอบสําคัญตามสวนตาง ๆ ของปราสาท และนําไปรวมแหใน
ขบวนแห ซึ่งมีปราสาทผึ้งของแตละชุมชน การแสดง การละเลน และวัฒนธรรมรมทองถิ่น ที่แสดงถึง
เอกลักษณเฉพาะจนกลายเป+นงานบุญประเพณีแหปราสาทผึ้งขึ้นเพื่อรักษาประเพณีดั้งเดิม มีการ
ออกแบบลวดลายและประดับประดาอยางวิจิตรพิสดารเพื่อถวายเป+นพุทธบูชา เพราะเชื่อกันวาในครั้ง
ที่พระพุทธเจาเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังจากที่เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดานั้น ทวยเทพ
และ มวลมนุษยตางก็จัดเครื่องสักการะบูชามารับเสด็จ ปราสาทผึ้งและเรือไฟก็เป+นเครื่องสักการะใน
วันนั้นดวย ชาวบานจึงไดทําปราสาทและเรือไฟมาถวายเป+นพุทธบูชาสืบตอกันมา

ภาพที่ 43 ประเพณีการทําปราสาทผึ้ง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มา: ซีคเวย: ฟ<ด, เลย, เขาถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.zeekway.com
2.1.1 ประเพณีการไหลเรือไฟ
งานประเพณีไหลเรือไฟ หรือ เฮือไฟ (ในภาษาทองถิ่น) เป+นประเพณีเพื่อ
บูชาพระพุทธเจาในวันที่พระพุทธเจาเสด็จลงมาจากเทวโลก หลังจากที่พระพุทธองคไดเสด็จขึ้นไปจํา
พรรษาที่สวรรคชั้นดาวดึงสเพื่อแสดงพระธรรมโปรดพระพุทธมารดาและเป+นความเชื่อวาถาจัดพิธีนี้
ขึ้นก็จะเป+นการแสดงความคารวะตอพระยานาคที่สถิตอยูตามแมน้ําใหญใหคุมครองรักษาผูสัญจรไป
มาทางน้ําไมใหมีภัยอันตรายเกิดขึ้น
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"เรือไฟ" หรือ "เฮือไฟ" คือเรือที่ทําดวยทอนกลวยและไมไผ ตัวเรือยาว
ประมาณ 20 - 30เมตร แลวใชไมไผซีกจัดทําโครงเป+นรูปเรือประดับดวยไต หรือตะเกียงน้ํามันวาง
เรียงหางกัน ประมาณ 1-2 คืบภายในเรือบรรจุไปดวยดอกไม ธูปเทียน และขนม ขาวตม ฝBาย ไหม
และเครื่องไทยธรรม ตาง ๆ อีกมากมายที่พุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาซื้อมารวมทําบุญ ครั้นพอตกค่ํา
บรรดาเจาของเรือจะจุดไตหรือตะเกียงใหสวาง แลวนําเรือของตนออกไปกลางแมน้ําแลวปลอยใหเรือ
ไหลไปตามแมน้ําคลายกับการลอยกระทง และมีเรือของหนุม ๆ สาว ๆ ที่พากันตีกลองรองรําทําเพลง
กันอยางสนุกสนาน ในเวลานั้นทองน้ําก็จะสวางไสวไปดวยไฟระยิบระยับสรางความตื่นตาตื่นใจใหแก
ผูชมตามริมสองฝ$@งแมน้ําเป+นอยางมาก8
ในป$จจุบันประเพณีการไหลเรือไฟ ไดมีการพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม มาใชประกอบการตกแตงเรือใหมีความสวยงามตระการตา และมีการแขงขันกันแตละคุมวัด
ซึ่ ง ถื อ ไดวาเป+ น งานที่ ยิ่ ง ใหญ สวยงาม และไดรั บ ความสนใจจากนั ก ทองเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติไดเป+นอยางมาก

ภาพที่ 44 ประเพณีการไหลเรือไฟ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)
2.1.3 การลอยผาสาดลอยเคราะห
พิธีกรรม“ผาสาดลอยเคราะห” เป+นพิธีกรรมเกาแกที่มีมาแตโบราณ ซึ่ง
ชาวเชี ย ง คานจะรวมแรงรวมใจจั ดขึ้น เป+ น งานใหญในชวงวั น ออกพรรษาของทุ กปC “ผาสาดลอย
เคราะห” เป+นพิธีกรรมโบราณที่ทําสืบทอดตอกันมานับรอยปC โดยชาวเชียงคานในสมัยโบราณเชื่อวา
8

บัวสวรรค นามบุญลา, ประเพณีไหลเรือไฟ อ.เชียงคาน จ.เลย, เขาถึงเมื่อ 27
กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.gotoknow.org/posts/297228
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หากผูใดเห็นสิ่งไมดี สิ่งไมเป+นมงคล หรือมีอาการเจ็บไขไดปAวย ประสบเคราะหรายถึงแกชีวิต ใหทํา
การลอยผาสาด เพื่อเป+นการลอยสิ่งไมดีทิ้งไป จะทําใหชีวิตดีขึ้น มีแตสิ่งดี ๆ เขามา
สํ า หรั บ “ผาสาด” นั้ น ทํ า มาจากกาบกลวย มี ก ารทํ า ฐานใหเป+ น รู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแตงดวยกรวยใบตองและดอกไม สวนดอกไมที่ใชตกแตงนั้นเป+นขี้ผึ้งหรือเทียน โดย
ในสมัยกอนการตกแตงดวยดอกไมนั้น จะไมมีดอกไมที่มีสีสันสวยงาม คนโบราณจะนํามะละกอมา
แกะสลักเป+นดอกไมแลวนําไปชุบน้ําเทียน จากนั้นนําไปชุบน้ําสลับไปมาจนกวาจะหลุดออกจากกัน
และนํามาตกแตง
ผาสาดนั้นจะมี 2 ขนาดดวยกัน คือ ขนาดเล็กเรียกวาผาสาดลอยเคราะห
และขนาดใหญเรียกวาผาสาดสะเดาะเคราะห ซึ่งผาสาดลอยเคราะห(ขนาดเล็ก) มักจะใชกับการลอย
เคราะหทั่วไป เชนรูสึกไมดีคิดวาตัวเองจะมีเคราะห ก็จะลอยผาสาดโดยการใสเสนผม หรือใสเล็บของ
ตัวเองลงไป สวนผาสาดสะเดาะเคราะหจะใชสําหรับคนที่มีเคราะหใหญ เจ็บปAวยเจียนตายหรือชะตา
ขาด ก็จะมีการทําพิธีสะเดาะเคราะหจากพราหมณดวย ถือไดวาการลอยผาสาดลอยเคราะห เป+น
วัฒนธรรมเกาแกที่สืบทอดกันมายาวนาน และนับวามีเพียงแหงเดียวที่อําเภอเชียงคาน

ภาพที่ 45 ประเพณีการลอยผาสาดลอยเคราะห อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มา: ผูจัดการ, เลย, เขาถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th
2.3 ประเพณีผีขนน้ํา
แมงหนางาม (ผีขนน้ํา) มีความเชื่อจากกรากเหงาเดียวกันกับปูAเยอยาเยอ สิงห
แกวสิงหคํา จากอาณาจักรลานชาง หลวงพระบาง สาเหตุที่มีแมงหนางามตามแถบชายแดนอําเภอ
เชียงคานนี้ ก็สืบเนื่องมาจากผูคนในแถบนี้ อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทร จึง
ถื อ เป+ น ประเพณี ท องถิ่ น ของผู คนในแถบลุ มแมน้ํ า โขง ซึ่ ง เป+ น กลุ มวั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอดมาจาก
อาณาจักรลานชาง มีรากฐานแนวคิด ความเชื่อมาจากการนับถือบรรพบุรุษ
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การละเลนแมงหนางาม ในเขตอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนั้น เจาแสนเมืองเป+น
ผูกําหนดวันเลนแมงหนางาม ผานบัวนาง (รางทรง) เพราะการละเลนพวกนี้เป+นสวนหนึ่งของภารกิจ
เจาแสนเมือง ตองดูแลและชื่นชมการเลี้ยงหอ ซึ่งการเลี้ยงหอนี้กําหนดมีขึ้นในเดือน 3 หรือเดือน 6
เมื่อไดกําหนดวั นเวลาแลวก็จะเตรี ยมเครื่องเซนไหว ไดแก เหลา หมากพลู บุ หรี่ ผาแดง 1 เมตร
เครื่องทรง
ชุด เพื่อเซนวิญญาณเจานาย
เมื่อประกอบพิธีตามประเพณีและวิญญาณเจาแสนเมืองมาเขารางบัวนางหรือ
นางเทียมแลว รางทรงจะพากันรองรําทําเพลงสนุกสนานไดเวลาระยะหนึ่งก็จะนั่งพัก แลวเปHดโอกาส
ใหนางแตง จ้ํา หรือผูที่ไปรวมงานไดสนทนาถามเกี่ยวกับความเป+นความตายโชคลาภประจําปC รวมทั้ง
ไดผู ก ขอมื อ ใหเพื่ อเป+ น สิ ริ มงคลเมื่ อทุ กคนไดถามไถพอใจแลว เจาแสนเมื องก็ จ ะบอกเหตุ ก ารณ
บานเมืองวาปCนี้มีเหตุการณรายดีประการใดควรดําเนินการอะไรกอน-หลัง และตอนทาย จะบอกวัน
ทํ า บุ ญ และการละเลนแมงหนางาม หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะหาลู ก บานหลานเมื อ งรายรํ า สนุ ก สนาน
การละเลนแมงหนางามมีวัตถุประสงค คือ เลนถวายแกเจาแสนเมือง เพื่อขอใหเกิดความอุดมสมบูรณ
แกบานเมือง ขอฟBาขอฝนใหตกตองตามฤดูกาล และจัดการละเลนประกอบในบุญเดือนหกของบานนา
ซาว เพื่อรําลึกถึงบุญคุณของสัตวเลี้ยงวัว ควาย ที่ทําคุณประโยชนแกชาวบาน9

ภาพที่ 46 ประเพณีผีขนน้ํา อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มา: เมืองไทย, เลย, เขาถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.muangthai.
com
9

มรดรภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรม, แมงหน+างาม (ผีขนน้ํา) บ+านนาซาว ตําบลนาซาว
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, เขาถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://ich.culture.
go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/281-----m-s
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2.4 ประเพณีสงกรานต
ประเพณีสงกรานต ถือเป+นประเพณีวันขึ้นปCใหมไทย ที่ชาวเชียงคานยึดถือปฏิบัติ
สื บ เนื่ องกั น มาแตโบราณ และฝ$ งลึ กเขาไปในวิ ถีชี วิ ต ประเพณี ส งกรานตของเชี ย งคานมี ลั กษณะ
คลายคลึงกับประเพณีสงกรานตของลาวทางเมืองหลวงพระบาง ซึ่งชาวอีสานถือวาเป+นเทศกาลทําบุญ
เดือนหา โดยมีการจัดงานขึ้นในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน คือวันที่ 13, 14และ15 เดือนเมษายนของ
ทุก ๆ ปC โดยวันที่ 13 เมษายน ถือเป+นวันมหาสงกรานต ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การทําบุญ
ตักบาตร สรงน้ําพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆและสามเณร รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุและมอบของที่ระลึก
ใหแกผูสูงอายุประจําคุมวัดตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน งานประเพณีสงกรานตอําเภอเชียง
คาน มีกิจกรรมทั้งที่กระทํากันในระดับครองครัว และกระทํากันในระดับชุมชนโดยสมาชิกในสังคมเขา
รวมงานดวยกัน ไดแก
1. การแหขาวพันกอน เพื่อถวายขาวเหนียวนึ่งเป+นพุทธบูชา และเพื่ออุทิศสวน
กุศลแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว โดยชาวบานจะนําขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลวมาป$vนเป+นกอนกลมเทา
ลูกมะนาวใหครบจํานวนหนึ่งพันกอน ใสกระทงที่ทําจากใบตอง พรอมดวยดอกไมธูปเทียน และแหไป
ตามวัดตาง ๆ
2. การแหตนดอกไม เพื่อถวายเป+นพุทธบูชา ขอความอุดมสมบูรณของพืชพันธ
ธัญญาหาร และเพื่ออุทิศสวนกุศลแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว โดยชาวบานจะใชไมไผมาสานเป+น
โครงใหเป+นรูปปราสาทมียอดแหลม สูงประมาณ1-2เมตร แลวประดับตกแตงดวยดอกไมสด แลวแห
ไปตามวัดตาง ๆ

ภาพที่ 47 ประเพณีสงกรานต อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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จากกิจกรรมในชวงประเพณีสงกรานตที่กลาวขางตน ทําใหกลุมเครือญาติและ
กลุมผูรวมงานเหลานั้นมีบทบาทหรือความสัมพันธตอกัน ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ในงานประเพณีสงกรานต
เป+นกลไกเชื่อมโยงใหกลุมบุคคล หรือชาวบานในชุมชนนั้นไดแสดงบทบาทออกมาหรือเป+นตัวสงเสริม
ความสัมพันธระหวางกัน สิ่งเหลานี้ถือเป+นคุณคาทางดานสังคมวัฒนธรรม และเป+นเอกลักษณของ
ชุมชนเชียงคานแหงนี้
2.5 การทําผ+าหมนวม
ชาวอําเภอเชียงคานสมัยกอนมีอาชีพทําไรทํานา โดยเฉพาะอาชีพทําไรฝBายเพื่อ
ขายดอกฝBายและเสนใยฝBาย ประกอบกับจังหวัดเลยเป+นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นมากชาวบานไดมี
การนําเอาดอกฝBายมาแปรรูปเพื่อผลิตเป+นผานวมฝBาย สำหรับหมกันหนาวใชในครอบครัว จึงไดมีการ
ถายทอดการทําผาหมนวมสืบทอดกันมาจนถึงป$จจุบัน และเนื่องจากอําเภอเชียงคานมีแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญคือแกงคุดคู มีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเป+นประจําทุกปC ทุกฤดู ในฤดูหนาวอากาศหนาวมาก
ชาวบานจึงไดนําผาหมนวมมาใหแขกที่มาทองเที่ยวหม และออกวางจําหนายบริเวณหนาบานในตลาด
อําเภอเชียงคาน ปรากฏวาเป+นที่สนใจของผูพบเห็นและนักทองเที่ยวทั่วไป จึงไดมีการพัฒนาใหมี
ความสวยงามและคงทนมากยิ่งขึ้น จนกลายเป+นเอกลักษณของชาวเชียงคานในการทําผาหมนวมมา
จนถึงป$จจุบัน

ภาพที่ 48 อาชีพทําผาหมนวมเป+นอาชีพดั้งเดิมของชุมชน
2.6 การทําข+าวหลาม
ขาวหลาม ถื อ เป+ น อาหารที่ ช าวเชี ย งคานนิ ย มทํ า รั บ ประทานตั้ ง แตครั้ ง อดี ต
เนื่องจากชาวบานในภาคอีสานนิยมรับประทานขาวเหนียว จึงไดมีการคิดคนการนึ่งขาวเหนียว เมื่อ
ตองเดินทางไกลหรือเมื่อตองเขาปAาหาของปAา อีกทั้งกระบอกไมไผก็ยังเป+นทรัพยากรธรรมชาติที่หาได
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งาย จึงเกิดเป+นภูมิป$ญญาชาวบานขึ้น โดยการนําขาวเหนียวมาคลุกเคลากับน้ํากะทิสด ปรุงรสดวย
น้ําตาลและเกลือ เพิ่มรสชาติดวยการใสไสตาง ๆ เชน เผือก มัน ถั่วแดง แลวกรอกลงไปในกระบอกไม
ไผจนเต็มจากนั้นจะเริ่มทําการกอไฟโดยใชถานไมจากธรรมชาติ แลวเอาเขากองไฟเผาใหสุก ระหวาง
นั้นตองจับพลิกกระบอกอยูเสมอเพื่อใหขาวสุกไดที่ กลิ่นหอมของขาวเหนียวมูนกรุนออกจากกองไฟ
ยกกระบอกออกมาพักไวแลวผาปอกดานนอกของไมไผออกพรอมรับประทาน ดวยวิธีการทําแบบ
โบราณทําใหมีรสชาติที่เป+นเอกลักษณ เป+นที่ถูกอกถูกใจทั้งคนเชียงคานและนักทองเที่ยวที่เคยไดลิ้ม
ลอง ความพิเศษของขาวหลามเชียงคานคือเป+นกระบอกที่มีความยาวมาก แตละกระบอกจะยาว
ประมาณ 60 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับไมไผที่หามาได ซึ่งถือเป+นเอกลักษณของขาวหลามเชียงคาน เหมาะ
สําหรับทํารับประทานในครอบครัวและซื้อเป+นของฝาก

ภาพที่ 49 ภูมิป$ญญาชาวบานการทําขาวหลาม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
(ภาพถายจาก ณัฏฐพล ตันมิ่ง, 2557)
2.7 การทํามะพร+าวแก+ว
ในสมัย กอนพื้น ที่เชียงคานมี มะพราวมาก ทําใหผลผลิตที่ไดจากมะพราวตอง
นําไปแปรรูปเป+นอาหารตาง ๆ จึงไดมีการคิดคนการทํามะพราวแกว ซึ่งเป+นผลิตภัณฑประเภทของ
หวานทานเลน มีลักษณะเป+นแผนบาง ๆ ขนาดเล็ก เสนยาว มีรสหวานออน ๆ ป$จจุบันมีการเพิ่ม
สีสันใหมีหลายหลากสีชวนนารับ ประทานยิ่งขึ้น การทํามะพราวแกวแผนของคนเชียงคาน จะใช
มะพราวในทองถิ่น ซึ่งในเชียงคานเคยมีตนมะพราวอยูเยอะ แตในยุคหลัง ๆ มาตนมะพราวมีนอยลง
เพราะที่ดินถูกใชเอาไปทําประโยชนอยางอื่น ในขณะที่ปริมาณการใชมะพราวที่มาทํามะพราวแกวก็
มีมากขึ้น จึงตองมีการสั่ งมะพราวมาจากที่อื่น บางก็ สั่งมะพราวมาจากสมุทรสงคราม เพชรบูร ณ
นครพนม เป+นตน
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ชุมชนหมูบานนอยเป+นชุมชนที่ทางราชการไดเขาไปพัฒนาสรางอาชีพ โดยการ
นําผลผลิตมะพราวที่มีอยูมากในเชียงคาน มาทําเป+นมะพราวแกวแผนขาย จนหมูบานนอยกลายเป+น
แหลงผลิตใหญของมะพราวแกวแผน และมะพราวแกวแผนก็กลายเป+นของฝากที่เคียงคูกันกับแกง
คุดคู และเป+นสินคาบริโภคที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอยางของเชียงคาน

ภาพที่ 50 แสดงการทํามะพราวแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3. แหลงทองเที่ยวบริเวณใกล+เคียง
3.1 แกงคุดคู+
แกงคุดคูเป+นสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเลยที่คนนอกถิ่นเริ่มไดยินชื่อและรูจัก
กันเมื่อ 30 กวาปCกอน เป+นชวงที่แมน้ําโขงไหลเลี้ยวหักทํามุมตั้งฉากเกาสิบองศา กลางลําน้ําเป+นแกง
หินกวางเกือบเต็ม สายน้ําที่ไหลมากระทบแกงหินทําใหเกิดการโคงเวาเป+นคุงเวิ้งน้ํา คนในทองถิ่นแต
กอนเห็นลักษณะอาการของธรรมชาติที่คลายกับคนนอนขดตัวงอแขนงอเขา ก็เลยสรางตํานานเรื่อง
เลาและเรี ย กชื่ อสถานที่ ต รงนี้ ว าแกงคุ ดคู แกงคุ ด คู หางจากตั ว อํ า เภอเชี ย งคานประมาณ 3 กม.
ประกอบดวย หินกอนใหญ ๆ เป+นจํานวนมากจากการที่หินเหลานี้อยูใตน้ําเป+นเวลานาน ทําใหหิน
เหลานี้มีสีสัน ไปตาง ๆ ตัวแกง กวางใหญเกือบจรดสองฝ$@งแมน้ําโขง มีกระแสน้ําไหลผานไปเพียงชอง
แคบ ๆ ใกลฝ$@งไทยเทานั้นเอง ซึ่งกระแสน้ําเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแกงคุดคูที่สุดคือ เดือน
กุ ม ภาพั น ธ ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม ซึ่ ง เป+ น เวลาที่ น้ํ า แหง มองเห็ น เกาะแกงชั ด เจน บริ เ วณแกงมี
รานอาหาร และจําหนายของที่ระลึกอยูจํานวนมาก นับเป+นอีกหนึ่งแหลงสําหรับการมาพักผอนและ
ซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของอําเภอเชียงคาน
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ภาพที่ 51 แสดงตําแหนงและทัศนียภาพแกงคุดคู อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3.2 ภูทอก
เป+นจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและเป+นที่นิยมของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว
เชียงคาน มีลักษณะเป+นภูเขาสูง ตั้งอยูริมแมน้ําโขง บนยอดภูเป+นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียง
คาน และเป+นจุดชมวิวทิวทิวทัศนที่สวยงาม ของอําเภอเชียงคาน และลําน้ําโขงไดโดยรอบ ตั้งอยูบน
ถนนสายเดียวกันกับแกงคุดคูซึ่งหางจาก ตัวอําเภอ เชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร นอกจากนี้ภูทอก
จุดชมวิว ชมความงามของแมน้ําโขง เมืองสานะคาม และแกงคุดคูไดอยางชัดเจน สวนทะเล หมอกนั้น
จะเจอมากนอยหรืออาจจะไมเจอเลย ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน ในการไปชมทะเลหมอกภู
ทอก ไมสามารถป$@นจักรยานและนํารถยนตสวนตัวขึ้นไปได เนื่องจากเป+นเขาที่คอนขางสูงและชัน มี
เสนทางที่แคบและคดเคี้ยว ผูขับตองอาศัยความชํานาญเสนทาง แตมอเตอรไซคสามารถขึ้นไปไดแต
ตองขับชํานาญพอสมควร นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารที่คอยใหบริการแกนักทองเที่ยวในการขึ้นไปชมภู
ทอก มีพื้นที่สําหรับจอกรถยนตอยูดานลางภู ถือเป+นอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยว ที่นักทองเที่ยวไดใหความ
สนใจ
3.3 วัดพระบาทภูควายเงิน
“พระพุทธบาทภูควายเงิน” โบราณสถานเกาแกทางพระพุทธศาสนาอีกแหงหนึ่ง
ในอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย ถือเป+นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สําคัญที่อยูคูบานคูเมืองเชียงคานมานาน
ตั้งแตอดี ต มี ความเชื่ อกั น วาใครก็ ตามที่จ ะมาถึ งวั ดพระพุทธบาทภูควายเงินได ตองเป+น ผู ที่มีบุ ญ
วาสนาจริง ๆ เทานั้น สวนคนที่มีบุญหรือมีวาสนาไมถึงก็จะมีเหตุและอุปสรรคตาง ๆ ทําใหมาไมไดทั้ง
ที่ตั้งใจไวอยางเต็มที่แลวก็ตาม แตในป$จจุบันการเดินทางมาวัดแหงนี้สามารถทําไดอยางสะดวกโดยใช
เสนทางสายเชียงคาน - ปากชมที่มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรเมื่อถึงหมูบานผาแบนแลว ใหไป
ตามทางแยกเขาบานอุมุงอี กประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงทางขึ้นเขาซึ่ งเป+นทางลูกรังประมาณ 1
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กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแหงนี้ จากหลักฐานที่บันทึกประวัติความเป+นมาของวัด
ไดระบุไววาวั ดพระพุทธบาทภู ควายเงิน สรางขึ้ นเมื่อปC พ.ศ.2300 เป+น วัดที่ตั้งอยู บนเขาสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 400 เมตร
สําหรับสิ่งที่นาสนใจ ในบริเวณวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแหงนี้ ก็คือรอยพระพุทธบาทที่
ประดิษฐานอยูบนหินลับพรา (หินลับมีด) ซึ่งมีลักษณะเป+นรอยแตก แตไมมีอักษรจารึกขนาดกวาง
ประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ1 วา รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป+นโบราณสถานแลว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 นอกจากนี้ยังมีพระเจาใหญพุทธฉัพ
รรณรังสีพระพุทธ รูปปูนป$vนสีขาวองคใหญและตามพระวรกายยังประดับดวยกระจกเงาชิ้นเล็ก ๆ ให
ไดสักการะและสิ่งที่โดดเดน สะดุดตาตอผูมาเยือนอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ปูนป$vนรูปควายเงินที่ตั้งอยูบริเวณ
ลานจอดรถทางเขาวัดนั่นเอง
3.4 พระใหญภูคกงิ้ว
พระใหญภูคกงิ้ว ตั้งอยูในบริเวณที่เป+นผืนดินแหงแรกของอีสานที่แมน้ําโขงไหล
ผาน โดยมี “แมน้ําเหือง” แมน้ําอีกสายที่เป+นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหวาง สปป.ลาว กับไทย ซึ่งตรง
บริเวณที่แมน้ําเหืองไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขงนั้นจะเห็นเป+นแมน้ําสอง สี เพราะแมน้ําทั้งสองสายนี้มี
สีเขม-ออนตางกันอยางชัดเจน เราสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแมน้ําโขงในมุมสูง อีกทั้งยังเป+นจุด
ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะยามพระอาทิตยกําลังจะตกลับเหลี่ยมเขาไป
พระพุ ทธนวมิ น ทรมงคลลี ล าทวิ น คราภิ รั กษ หรื อ ที่ ช าวบานเรี ย กกั น ติ ด ปาก
วา “พระใหญภูคกงิ้ว” แหงวัดปากน้ําเหือง เป+นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สีเหลืองทองอราม
หลอดวยไฟเบอรผสมกับเรซิ่น องคพระมีความสูง 19 เมตร และมีฐานกวาง 7.2 เมตร จัดสรางโดย
กองทัพภาคที่ 2 และประชาชน ถวายเป+นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
และในมหามงคลแหงพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปC เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญหลวง
การสักการะพระใหญภูคกงิ้วนั้น ชาวบานนิยมธูปเทียน และบายศรีดอกไมมา
ถวายดวย สั งเกตไดจากบริเวณฐานขององคพระพุทธรูปจะมีบายศรีดอกไมวางอยูเต็ มไปหมด ซึ่ ง
ดอกไม ธูปเทียน จะมีวางขายอยูที่บริเวณทางเขา สามารถเลือกซื้อ เลือกหาไดตามความพอใจ ซึ่งถูก
จัดดอกไมไวเป+นชุด ๆ ราคาชุดละ 10 บาท ชาวบานในพื้นที่มีความเชื่อวา การไดมาสักการะพระใหญ
ภูคกงิ้วถือเป+นสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว
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ภาพที่ 52 พระใหญภูคกงิ้ว บานทาดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน
สิ่งอํานวยความสะดวก
องคประกอบของการทองเที่ยว นอกจากจะมีสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของเมือง ซึ่ง
ไดแก แหลงทองเที่ยงทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และ
แหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียง สิ่งสําคัญจะที่ดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวใหเขามายังสถานที่
นั้น ๆ จะตองประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ซึ่งแมวาจะไมไดเป+นจุดหมาย
ปลายทางของนั ก ทองเที่ ย ว แตเป+ น บริ ก ารที่ ร องรั บ ความสะดวกสบายและความบั น เทิ ง แก
นักทองเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป+นตัวดึงดูดใจไดเชนกัน การบริการการทองเที่ยวที่สําคัญไดแก ที่
พัก อาหาร แหลงจําหนายสินคา แหลงบันเทิง แหลงกิจกรรมและบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ รวมถึงโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป+นอื่น ๆ ดวย
1. ที่พัก
ที่พักในเมืองเชียงคานสวนใหญจะเป+นที่พักขนาดเล็ก มีจํานวนหองพักเดี่ยวนอยกวา
30 หอง โดยสามารถจําแนกที่พักไดเป+น 3 ประเภทไดแก โรงแรม เกสตเฮาส และโฮมสเตย โดยมี
ความแตกตางคือ “โรงแรม” จะเป+นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการ
ที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ตองการหาที่อยูหรือที่พักโดยมีการคิดคาตอบแทนและมี
บริการขายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและเดินทาง “เกสตเฮาส”
คื อ บานพั ก รวม ที่ ผู พั ก อาศั ย จะมี ห องนอนสวนตั ว แตจะใชสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ เชน
หองนั่งเลน, หองครัว, หองน้ํา และหองอาบน้ํารวมกับผูเชาคนอื่น ๆ “โฮมสเตย” คือ บานของ
ชาวบานที่อยูในชุมชน เปHดใหนักทองเที่ยวสามารถเขาพักรวมกับเจาของบานได ซึ่งสมาชิกในบานมี
ความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักทองเที่ยว พรอมทั้งถายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
แกนักทองเที่ยว
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ตารางที่ 1 จําแนกประเภทที่พัก ยานถนนคนเดินริมโขงเมืองเชียงคาน
ประเภทที่พัก
โรงแรม
เกสตเฮาส
โฮมสเตย
รวม

จํานวน (แหง)

ร+อยละ

13
14
164
191

6.8
7.3
85.9
100

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา ที่พักประเภทโฮมสเตยมีจํ านวนมากที่สุด คิดเป+ นรอยละ
85.9 ของจํ านวนที่ พักทั้ งหมด ซึ่งสวนใหญเป+น ของผูประกอบการที่เป+น ชาวบานในชุมชน ที่เป+ น
เจาของที่พักบริเวณริมโขง เมื่อเชียงคานถูกพัฒนาใหเป+นสถานที่ทองเที่ยว บานรางที่เคยถูกปลอยทิ้ง
ไวหรือในสวนที่ไมไดใชงาน ชาวบานจึงเริ่มมาปรับปรุง และเปHดใหบริการเป+นที่พักแกนักทองเที่ยว
โดยคิดคาบริการที่พักในราคาถูก เนื่องจากไมตองเสียคาเชาที่ในการทํากิจการ ที่พักที่มีจํานวนมาก
รองลงมา ไดแก เกสตเฮาส คิดเป+นรอยละ 7.3 ซึ่งสวนใหญจะเป+นที่พักที่สรางขึ้นใหม เป+นอาคารไม
สูง 2 ชั้น มีการออกแบบตกแตงที่สวยงามและทันสมัยมากขึ้น แตยังรักษาเอกลักษณความเป+นบานไม
โบราณตามแบบฉบับเมืองเชี ยงคานอยู โดยภายในจะมี การจัดแบงหองพักอยางเป+ นสัดสวน มีสิ่ ง
อํานวยความสะดวกไวคอยใหบริการ และสุดทายเป+นที่พักที่มีจํานวนนอยที่สุด ไดแก โรงแรม คิดเป+น
รอยละ 6.8 มี ทั้งโรงแรมเกาแกที่ เปH ดใหบริ การมากวา50ปC เป+ นโรงแรมขนาดเล็ กเปH ดบริ การแก
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาในพื้นที่ และยังมีโรงแรมขนาดเล็กที่สรางใหม
เพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยวในดานความสะดวกสบาย และความสวยงาม ภายใตกรอบ
ของการปลูกสรางที่พักอาศัยใหอยูในอัตลักษณของเมืองเชียงคาน
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 53 จําแนกลักษณะของที่พัก ยานถนนคนเดินริมโขงเชียงคาน
(ก) โรงแรม
(ข) เกสตเฮาส
(ค) โฮมสเตย
2. ร+านค+า
สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งอยางในเชียงคานคือ รานคา ซึ่ง
จะจํ าแนกออกเป+ น 6 ประเภท ไดแก 1) รานอาหารขนาดใหญ มีที่นั่งเพื่อรองรั บนักทองเที่ย วได
จํ า นวนมาก 2) รานอาหารขนาดเล็ ก เป+ น รานอาหารตามสั่ งและอาหารพื้ น เมื อง มี ที่นั่ ง รองรั บ
นักทองเที่ยว ไมเกิน 15 คน 3) รานเครื่องดื่มและอาหารวาง ซึ่งสวนใหญจะเป+นรานประเภทสภา
กาแฟ ขายชา กาแฟ ขนมป$ง มีทั้งแบบเป+นรานคาโดยเฉพาะและเป+นรานคาที่มีทั้งโฮมสเตยในตัว 4)
รานคาแผงลอย สวนใหญจะเปHดชวงเวลาเย็นบริเวณสองฝ$@งถนนคนเดินริมโขง สวนใหญเป+นสินคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 5) รานขายของชํา 6) รานจําหนายสินคาของที่ระลึก เชนผาหมนวม ผา
ฝBาย เสื้อยืด พวงกุญแจ โปสการด เป+นตน
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 54 จําแนกลักษณะของรานคา ยานถนนคนเดินริมโขงเชียงคาน
(ก) รานอาหารขนาดใหญ
(ข) รานอาหารขนาดเล็ก
(ค) รานเครื่องดื่มและอาหารวาง
(ง) รานคาแผงลอย
(จ) รานขายของชํา
(ฉ) รานจําหนายสินคาของที่ระลึก
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3. บริการอื่น ๆ
3.1 ศูนยบริการข+อมูล
แตเดิมนั้น การใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน จะเป+นหนาที่
ของเจาของเกสตเฮาสหรือที่พักที่นักทองเที่ยวอาศัยอยู บางก็จากการสอบถามของนักทองเที่ยว ตาม
บานเรือนรานคาตาง ๆ ทําใหการบริการดานขอมูลไมทั่วถึงและเกิดความคลาดเคลื่อนได สงผลใหเกิด
ความเขาใจผิดในเรื่องขอมูลวัฒนธรรมตาง ๆ และการปฏิบัติตนของนักทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม จึงมี
การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลเมืองเชียงคาน เป+นศูนยขอมูลเพื่อใหบริการนักทองเที่ยว ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากเทศบาลตําบลเชียงคานและการเคหะแหงชาติ ดําเนินการโดยกลุมคนรักษเชียงคาน
โดยศู น ยบริ ก ารขอมู ล เมื อ งเชี ย งคาน ตั้ ง อยู ลานวั ฒ นธรรมริ ม โขง บริ เ วณหนาวั ด ทาคก ซึ่ ง เปH ด
ใหบริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 7.00-19.00น. โดยจะใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูล การทองเที่ย วเมื องเชีย งคานในดานตาง ๆ เชนที่พัก แหลงทองเที่ย วในเชี ย งคานและพื้ น ที่
ใกลเคียง การประชาสัมพันธงานเทศกาล ประเพณีประจําปCและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเชียงคาน
รวมถึงขอปฏิบัติและสิ่งที่ควรละเวนในเมืองเชียงคาน ทําใหการบริการดานขอมูลตาง ๆ เป+นไปโดย
สมบูรณและถูกตองมากขึ้น

ภาพที่ 55 ศูนยบริการขอมูลเมืองเชียงคาน
3.2 ที่จอดรถ
เนื่ อ งจากเชี ย งคานมี ข อจํ า กั ด ของพื้ น ที่ ใ นการสรางที่ จ อดรถเพื่ อ รองรั บ
นักทองเที่ยว ดังนั้นจึงมีการขอใชพื้นที่ของวัด โรงเรียน พื้นที่ริมถนนบางสวน รวมถึงพื้นที่ของเอกชน
ตามซอยตาง ๆ โดยพื้นที่ของวัดและโรงเรียนจะไมคิดคาจอดรถ สวนพื้นที่เอกชน คิดคาจอดรถยนต
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ในราคาคันละ 50 บาท โดยรวมแลวจะจอดรถไดโดยประมาณ 100 – 150 คัน ซึ่งถือวายังไมเพียงพอ
ในการรองรับนักทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาห หรือชวงเทศกาลตาง ๆ เนื่องจากที่จอดรถของ
เมืองเชียงคาน ยังไมมีการจัดระเบียบที่ดี ยังไมมีการกําหนดพื้นที่จอดรถอยางเป+นทางการ ทําให
นักทองเที่ยวบางสวนไมทราบจุดจอดรถและเป+นหวงถึงความปลอดภัยของสถานที่ที่ใชจอดรถ ดังนั้น
จึงควรที่จะมีการจัดการในเรื่องที่จอดรถ รวมถึงประชาสัมพันธจุดใหบริการจอดรถแกนักทองเที่ยวได
ทราบโดยทั่วกัน

สัญลักษณ:

พื้นที่จอดรถเอกชน
พื้นที่จอดรถสาธารณะ
ริมถนนศรีเชียงคาน

มาตราสวน 1: 6,000

ภาพที่ 56 แสดงตําแหนงที่จอดรถ
(การสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, กรกฏาคม 2556)
3.3 การนําเที่ยว
การนําเที่ยวในเมืองเชียงคานนั้น ยังไมมีการทําเป+นธุรกิจอยางจริงจัง จะมีเพียง
การพานั กทองเที่ ย วไปเที่ ย วยั งสถานที่ ต าง ๆ หรื อ สถานที่ ทองเที่ ย วใกลเคี ย ง ซึ่ ง จะอยู ในความ
รั บ ผิ ดชอบของเขาของที่ พัก ซึ่ งเป+ นโรงแรม เกสเฮาสและโฮมสเตยนั้ น ๆ สวนใหญเกิ ด จากการ
รวมกลุมของนักทองเที่ยวที่ไมมีพาหนะในการเดินทางไปเที่ยวยังที่ตาง ๆ เจาของที่พักจึงอาสาพากลุม
นักทองเที่ยวไปทัวร โดยการเชาเหมารถยนต หรือเรือในการทองเที่ยวทางน้ํา ซึ่งถือเป+นการกระจาย
รายไดใหแกชาวบานที่ทําอาชีพขับสามลอ ขับเรือรับจาง ไดมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกทาง
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4. บริการสาธารณะอื่น ๆ
4.1 หองน้ํา สุขา สวนใหญจะมีไวบริการนักทองเที่ยว เฉพาะนักทองเที่ยวที่มาพัก
ตามที่พักตาง ๆ นอกจากนี้จะเป+นหองสุขาที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวโดยที่ไมเสียคาใชจายจะอยูใน
บริเวณวัด
4.2 ตูกดเงินอัตโนมัติ (ATM) มีจํานวน 3 ตู และธนาคาร 1 แหง คือธนาคารกรุงไทย
ตั้งอยูถนนชายโขง หรือ ถนนคนเดินเชียงคาน เปHดทําการเพื่อรองรับ และอํานวยความสะดวกกั บ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทําใหมีความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
การฝากเงิน การถอนเงิน สําหรับนักทองเที่ยวและผูประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงคาน และที่สําคัญ
มีการตกแตงที่ทําการใหเขากับบรรยากาศบานไมเกาเมืองโบราณ

ภาพที่ 57 บริการสาธารณะ ตู ATM และธนาคาร
4.3 บริการอินเตอรเน็ต ในเมืองเชียงคานจะมีบริการอิเตอรเน็ต wifi บริเวณที่พัก
รานอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บางแหง เพื่ อ ใหบริ ก ารแกลู ก คาที่ ม าใชบริ ก ารรานคาหรื อ ที่ พั ก นั้ น ๆ
นอกจากนี้ยังมีรานสําหรับบริการอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะเพื่อใหบริการ จํานวน 2 ราน
4.4 พื้ น ที่ นั น ทนาการ พั ก ผอนหยอนใจ ทางเทศบาลตํ า บลเชี ย งคานไดจั ด ทํ า
สวนสาธารณะริ มโขง ใหเป+ น ลานวั ฒ นธรรม เพื่ อใหคนในชุ มชนรวมถึ งนั กทองเที่ ย วไดมี พื้น ที่ ทํา
กิ จ กรรม และพั กผอนริ มฝ$@ งโขง ซึ่ งในพื้ น ที่ ป ระกอบไปดวย สนามเด็ กเลน สวนพั กผอน จุ ดจอด
จักรยาน พื้นที่ชมวิวริมฝ$@งโขงและศูนยขอมูลการทองเที่ยวเมืองเชียงคานไวคอยบริการ
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ภาพที่ 58 ลานวัฒนธรรมเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาพที่ 59 จุดชมวิวริมโขงเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
การตลาดการทองเที่ยว
ตลาดการทองเที่ย ว เป+ นการแสดงออกที่ จะใหนั กทองเที่ ย วเดิ น ทางเขามายังสถานที่
ทองเที่ยวนั้น ๆ เพื่อเขารวมในกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ และเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งตลาดการ
ทองเที่ยวจะเนนที่นักทองเที่ยวและกระบวนการจัดการ รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาการขายและ
การใหบริการแกนักทองเที่ยวดวย โดยการตลาดเมืองเชียงคานจะแสดงดังรายละเอียดตอไปนี้
1. นักทองเที่ยว
นักทองเที่ยวสวนใหญที่เขามาทองเที่ยวที่เมืองเชียงคานนั้น สวนใหญจะมีจุดประสงค
เพื่อมาพักผอนหยอนใจ มีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ เป+นกลุมคนที่มีความตองการมา
พั ก ผอนยั ง สถานที่ ที่ เ งี ย บสงบ และวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บงาย บานเรื อ นในรู ป แบบโบราณ หรื อ แมแต
บรรยากาศที่เป+นอดีต เนื่องจากในสภาพสังคมในป$จจุบันที่เต็มไปดวยความเรงรีบและความวุนวาย จึง
เป+นผลใหเกิดกระแสการทองเที่ยวในอําเภอเชียงคานตั้งแตปC พ.ศ. 2551 ถึงป$จจุบันเพิ่มขึ้นตามลําดับ

96
ตารางที่ 2 แสดงสถิตินักทองเที่ยวเมืองเชียงคาน

ที่มา: เทศบาลตําบลเชียงคาน, กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงคาน 3 ปD
(พ.ศ. 2557-2559) (เลย: เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2556).
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2. ราคาสินค+าและบริการในเรื่องการทองเที่ยว
ราคาสินคาในประเภทที่พัก นักทองเที่ยวสามารถเลือกจายตามความตองการที่เห็นวา
เหมาะสมกับประเภทที่พัก เนื่องจากในเชียงคานมีที่พักที่แยกประเภทชัดเจน ตั้งแตประเภทโรงแรมที่
มีคาราตั้งแต 700-1000ขึ้นไป มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน
อินเตอรเน็ต รวมถึงแพคเกจทัวรตาง ๆ ทั้งหมดนี้จะเพิ่มขึ้นตามราคาคาบริการ สําหรับที่พักประเภท
เกสตเฮาส จะมี ร าคาที่ ถู ก ลงมาอยู ในระดั บ 300-700 บาท และที่ พั ก ประเภทสุ ด ทายสํ า หรั บ
นักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสวิถีชีวิตชาวเชียงคาน สามารถเลือกพักแบบโฮมสเตย โดยพักกับชาวบาน
ในชุมชน ซึ่งจะมีราคาถูกอยูในระดับ 200-300 บาท โดยราคาที่พักในแตละประเภทจะมีการปรับขึ้น
ลงตามชวงเทศกาล แตจะอยูภายใตการควบคุมขององคกรในทองถิ่น ซึ่งดูแลในเรื่องราคาสินคาและ
ผูประกอบการรานคาในเชียงคาน ทําใหการประกอบการตาง ๆ ในเมืองเชียงคานเป+นไปดวยความ
สงบเรียบรอย
สวนราคาสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่มที่มีอยูหลากหลายชนิดนั้น ขึ้นอยูกับชนิด
ของอาหารและขนาดของรานคานั้น ๆ ในรานที่เป+นรานอาหารขนาดใหญ จะมีราคาอาหารที่แพงกวา
รานเล็ก ๆ เนื่องจาก มีพนักงานคอยใหบริการ รวมถึงบรรยากาศรานและความสะดวกสบายตาง ๆ
ภายในรานที่ครบครัน ราคาอาหารจึงมีราคาสูงไปดวย สวนรานอาหารขนาดเล็กสวนใหญจะเป+น
รานอาหารพื้นถิ่น ไดแก สมตํา ขาวปุBนน้ําแจว ขาวเปCยก เป+นตน ราคาอาหารประมาณ 30-50 บาท
ซึ่งถือวาเป+นราคาที่ไมสูงมากนัก สวนรานขายเครื่องดื่มสวนใหญจะมีราคาประมาณแกวละ 30-60
บาท
3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ
เชียงคาน เมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดเติบโตและเป+นที่รูจักโดยการมาเยือนของ
นักทองเที่ยวบางกลุม และไดมีการบอกตอกันปากตอปาก ในภายหลังเริ่มมีการเขียนรีวิวในเวปไซต
ตาง ๆ ทําใหเชียงคานเริ่มเป+นที่สนใจกันของนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติ ในป$จจุบันการทองเที่ยว
เมื อ งเชี ย งคานไดรั บ การสนั บ สนุ น จากการทองเที่ ย วแหงประเทศไทย(ททท.) มี ก ารจั ด งานเพื่ อ
ประชาสัมพันธเชียงคาน เมืองแหงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางเป+นทางการ
การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ไดรับความรวมมือ
จากกลุมคนในทองถิ่น ผูประกอบการ ชาวบาน รวมถึงหนวยงานทางราชการ ไดแก เทศบาลตําบล
เชี ย งคาน องคการบริ ก ารสวนจั ง หวั ด เลย ททท.จั ง หวั ด เลย ไดกอตั้ ง กลุ ม และเวปไซตเพื่ อ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน และพื้นที่ใกลเคียง การ
ประชาสั มพั นธขาวสาร และกิ จกรรมทางวัฒ นธรรมของทองถิ่น รวมถึงขอมู ลที่ เป+ นประโยชนแก
นักทองเที่ยว อาทิเชน ที่พัก การเดินทาง อาหาร ของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ
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นอกจากการประชาสั ม พั น ธตามสื่ อ ตาง ๆ ในรู ป แบบการโฆษณา การจั ด งานทาง
วัฒนธรรม หรือประเพณีประจําทองถิ่นเชียงคาน ยังเป+นอีกหนึ่งวิธีที่ถือเป+นการสงเสริมการทองเที่ยว
ไดเป+น อยางดี เนื่องจากเป+น การแสดงออกในดานวิถีชีวิตความเป+น เอกลักษณของเมืองเชียงคาน
และยังเป+นการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นไวอีกดวย ซึ่งเป+นอีกหนึ่งทางที่ไดรับการตอบ
รับ ที ่ด ีจ ากคนในชุม ชนและนัก ทองเที ่ย วไดเป+น อยางดี ทํ า ใหเมือ งเชีย งคานเป+น ที ่รู จัก ของ
นักทองเที่ยวมากขึ้น
สรุปสถานการณการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
เมื องเชี ย งคานภายหลั งจากที่ไดรั บ การสนั บ สนุ น จากการทองเที่ ย วแหงประเทศไทย
(ททท.) หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหเมืองเชียงคานที่เคยเป+นชุมชนที่เรียบงาย เงียบสงบ ได
กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวไดสงผลกระทบ
ตอรูปแบบของชุมชน จากเดิมที่เป+นชุมชนการเกษตร มีวิถีชีวิตที่เรียบงายตามแบบแผนชนบท เมื่อ
กลายเป+ น เมื องทองเที่ ยว บทบาทของคนในชุ มชนมี การเปลี่ ย นแปลงไป โดยการลดบทบาททาง
เกษตรกรรม เริ่มมีการทําการคามากขึ้น นอกจากนี้ในทางกายภาพของเมืองพบวา การใชประโยชน
ที่ดินไดถูกเปลี่ยนใหเป+นพื้นที่ในเชิงพาณิชยมากขึ้น มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยคน
ในพื้นที่ นายทุนจากภายนอกเขามาหาผลประโยชน ทําใหเกิดความหนาแนนของอาคารเกิดขึ้นใน
บริเวณชุมชนอาคารไมเกา หรือที่เรียกวาบริเวณถนนคนเดินริมโขง มีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดิน
ทางเขามาในพื้ น ที่ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล สงผลใหเกิ ดความหนาแนนและแออั ดในพื้ น ที่ ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ก ลายเป+ น ความคึ ก คั ก ของเศรษฐกิ จ ของเมื อ งเชี ย งคาน สงผลดี ต อคนในชุ ม ชน
เชนเดียวกัน

บทที่ 6
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน
การพัฒนาพื้นที่เชียงคานใหกลายเปนเมืองทองเที่ยว จากชุมชนเล็ก ๆ ที่ชาวบานใชชีวิต
อยางเรียบงายดํารงชีวิตดวยเกษตรกรรมตั้งแตอดีต จนถึงเมื่อป+พ.ศ.2552 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให
พื้นที่อําเภอเชียงคานกลายเปนเมืองทองเที่ยว เริ่มมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในชุมชนมากขึ้น สงผล
กระทบตอชุมชนทั้งทางกายภาพของเมือง การดํารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งทางบวกและทางลบ ในบทนี้จะกลาวถึงผลกระทบดานตาง ๆ
รวมถึงป7จจัยที่สงผลตอรูปแบบการทองเที่ยวที่ทําใหเมืองเชียงคานเปนเมืองทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ:
เฉพาะตัว แตกตางจากเมืองทองเที่ยวอื่น ๆ อยางไร รวมถึงป7ญหาและอุปสรรคของการจัดการการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในเมืองทองเที่ยวเชียงคาน
ผลกระทบทางกายภาพ
1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง
1.1 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ในการตั้งถิ่นฐานของชาวเชียงคานในอดีตนั้นไดเลือกทําเลที่เอื้อตอการยังชีพ
ซึ่ง ยึด ถือเอาองค:ป ระกอบในการเลือกทําเลที่ตั้ง ใกลแหลงน้ํา บริเ วณที่ร าบสูงหรือน้ํา ทวมไมถึง
บริเวณป?าดงเปนทําเลที่ใชในการทําการเกษตรไดดีรวมถึงการหาของป?าไดสะดวก บริเวณที่ราบลุม
ที่เหมาะในการทํานาขาวหรือเลี้ยงสัตว: เปนตน ซึ่งองค:ประกอบเหลานี้ทําใหเมืองเชียงคานไดยาย
จากเมืองปากเหืองมาสูบริเวณเมืองเชียงคานในป7จจุบัน เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้ง
ถิ่นฐาน อีกประการหนึ่งคือ ในอดีตการคมนาคมทางน้ําเปนเสนทางหลักที่จ ะเดินทางเชื่อมตอ
ระหวางเชียงคาน หนองคาย นครพนม และประเทศลาว ทําใหการกระจายตัวของชุมชนอยูตาม
บริเวณเลีย บชายโขง ลักษณะชุมชนสวนใหญเปนชุมชนการเกษตร ทําไรทําสวนเปนหลัก ตอมา
เมื่อมีถนนตัดผานตัวเมืองเชียงคาน การคมนาคมทางน้ําจึงลดบทบาทลงทําใหการกระจายตัวของ
ชุมชนขยายลงมาทางทิศใตบริเวณถนนใหญ ชุมชนเริ่มขยายตัว และมีการประกอบอาชีพในดาน
พาณิชยกรรมมากขึ้น เริ่มมีรานคาขายปลีก ขายสง ตลาดชุมชน และโรงภาพยนตร:เพื่อบริการคน
ในพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบาน ทําใหความคึกคักของเมืองกระจุกตัวอยูบริเวณทิศใต หรือเรียก
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ไดวาเปนยานพาณิชยกรรมของเมือง ทําใหชุมชนบริเวณชายโขงซบเซา ชาวบานเริ่มอพยพยายลง
มาประกอบอาชีพในยานพาณิชยกรรม จนทําใหบานเรือนยานถนนชายโขงซึ่งสวนใหญเปนอาคาร
ไมเกาถูกปลองใหรกรางขาดคนดูแล

ภาพที่ 60 แสดงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเชียงคาน พ.ศ. 2549
ตอมาในป+ 2552 เริ่มมีการทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ชุมชน ยานอาคารไมเการิม
โขงถือเปนจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ ทําใหชาวบานที่เคยอาศัยอยูบริเวณถนนชายโขงกลับขึ้น
ไปซอมแซม บูรณะที่พักอาศัยของตนเพื่อประกอบธุร กิจ ที่เกี่ยวของกับ การทองเที่ย ว ทําใหความ
คึกคักของยานอาคารไมเการิมโขงไดกลับมาอีกครั้ง
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ภาพที่ 61 แสดงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ความหนาแนนของชุมชนในยุคแรก
(กอนป+ พ.ศ. 2500)

ภาพที่ 62 แสดงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ความหนาแนนของชุมชนเชียงคานภายหลังจากที่
มีการตัดถนนเชื่อมระหวางเมืองเลย เชียงคาน และหนองคาย (พ.ศ. 2500)
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ภาพที่ 63 แสดงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ความหนาแนนของชุมชนเชียงคานภายหลังจากที่มี
การทองเที่ยวเขามาในชุมชน ชาวบานอพยพกลับสูยานอาคารไมเการิมโขง (พ.ศ. 2552)
1.2 รูปแบบของเมือง การใช-ประโยชน/ที่ดินและลักษณะการวางอาคาร
เมืองเชียงคานถือไดวาเปนเมืองทางประวัติศาสตร: มีรูปแบบของเมืองเปนชุมชน
ที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวริมฝ7Iงแมน้ําโขง สวนใหญมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนกลุมอาคารพัก
อาศัยเกาะกลุมกันเปนลักษณะแนวยาวริมฝ7Iงโขง โดยมีวัดเปนจุดศูนย:กลางของชุมชน ซึ่งหนวยยอย
ของชุมชนจะเรียกวา “คุม” แตละคุมจะมีวัดเปนของตนเอง โดยพื้นที่ที่ถือเปนสัญลักษณ:ของเมือง
(land mark) ไดแกบริเวณชุมชนอาคารไมเการิมโขง ซึ่งถือเปนพื้นที่ประวัติศาสตร:ที่มีความเกาแกนับ
รอยป+ มี ส ถาป7 ต ยกรรมที่ โ ดดเดนและเปนเอกลั ก ษณ: ข องเมื อ งเชี ย งคาน แมวาภายหลั ง ที่ มี ก าร
ทองเที่ยวเขามาในชุมชน สงผลใหมีคนจากภายนอกเดินทางเขามาประกอบธุรกิจในพื้นที่จํานวนมาก
ลักษณะการใชประโยชน:ที่ดินไดเปลี่ยนแปลงไป อาคารบานเรือนพักอาศัยไดถูกทําใหเปนที่พักสําหรับ
นักทองเที่ย ว โรงแรม เกสเฮาส: โฮมสเตย: รานอาหารและรานขายของที่ ร ะลึก มี ลั กษณะการใช
ประโยชน:ที่ดินหลากหลายมากขึ้น แตความสําคัญของวัดซึ่งถือไดวาเปนศูนย:รวมจิตใจของชุมชนยังคง
มีความสําคัญอยูเชนเดิม เห็นไดจากการใหความสําคัญกับพระสงฆ:ซึ่งเปนผูนําทางศาสนา และการให
ความสําคัญกับกิจกรรมทางศาสนา และไดดึงเอากิจกรรมทางศาสนาซึ่งถือไดวาเปนวิถีชีวิตของคน
เชียงคาน มาเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว จนทําใหเอกลักษณ:ของชุมชนไดกลายเปนจุดขายของ
การทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
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แมวาจุดขายของการทองเที่ยวเมืองเชียงคานคือ บานไมเกาและวัฒนธรรมอัน
เกาแกของชุมชน แตสิ่งหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตแบบ
สังคมเกษตรกรรม ไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคการคาการบริการ แนนอนวาเมืองตองมีการพัฒนา
การเติบโตของเมืองจะพัฒนาไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งในทางที่ดีและไมดี เชนเดียวกับวิถี
ชีวิตของชุมชนเชี ยงคานที่เติบโตมาดวยสังคมการเกษตร และการพาณิชย:ร ะดับ ชุมชน เมื่อมีการ
ทองเที่ยวเขามาสงผลใหวิถีการผลิตในแบบเดิมใชไมไดกับสถานการณ:ป7จจุบัน ทําใหคนในชุมชนตอง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหเขากับการเปนเมืองทองเที่ยว มีการผลิตเพื่อการคาและเชิงอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมในครัวเรือนลดบทบาทลง กลายเปนการผลิตสินคาเพื่อการทองเที่ยว

ภาพที่ 64 แสดงลักษณะการใชประโยชน:ที่ดินในยุคกอนที่จะมีการทองเที่ยว (พ.ศ.2552)
จากภาพที่ 64 แสดงลักษณะการใชประโยชน:ที่ดินยุคกอนที่จะมีการทองเที่ยว
จะเห็นไดวาการใชประโยชน:ที่ดินไดถูกแบงออกเปนสัดสวนคอนขางชัดเจน โดยมีสวนอาคารที่พัก
อาศัย ประเภทอาคารไมเกาอยูทางทิศเหนือ กระจายตัวเปนแนวยาวในเขตพื้นที่สีเหลือง ถัดลงมาเปน
สวนของยานพาณิชยกรรมหลักของพื้นที่ ซึ่งประกอบไปดวยอาคารพักอาศัก รานคาปลีก รานคาสง
ตลาดชุมชน โรงภาพยนต: และรานอาหารในสวนพื้นที่สีแดง ถัดไปดานทิศตะวันออกจะเปนสวนของ
ศูนย:ราชการ และชุ มชนชนบทกระจายตัวอยูโดยรอบ จากภาพรวมของแผนที่ จะเห็นไดวา ความ
เขมขนของกิจกรรมจะอยูในสวนพื้ นที่สีแดงซึ่ งเปนยานพาณิช ยกรรมหลักของพื้น ที่ มีทั้งกิจ กรรม
ชุมชน กิจกรรมทางการคาขาย เปนพื้นที่ศูนย:กลางที่ชาวบานจะตองเขามาใชบริการ ถือเปนพื้นที่หลัก
ที่เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนเชียงคาน
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ภาพที่ 65 แสดงลักษณะการใชประโยชน:ที่ดินในป7จจุบัน (พ.ศ.2557)
จากภาพที่ 65 แสดงลักษณะการใชประโยชน:ที่ดินในป7จจุบัน จะเห็นไดวาการใช
ประโยชน:ที่ดินมีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น พื้นที่ยานอาคารไมเการิมโขงที่เดิมเคยเปนยาน
ที่พักอาศัยของชาวบาน เมื่อมีการทองเที่ยวเขามาทําใหการใชประโยชน:ที่ดินในยานนี้สวนใหญจะเปน
ในรูปแบบของที่พักอาศับกึ่งพาณิชยกรรม พื้นที่ถูกปรับใหเปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยว โรงแรม เกส
เฮาส: โฮมสเตย: รานอาหาร และรานขายของที่ระลึก ทําใหยานอาคารไมเกาแหงนี้ถูกเปลี่ยนบทบาท
จากยานที่พักอาศัย ของคนในชุมชน กลายเปนยานเศรษฐกิจ หลั กของชุ มชน เปนพื้น ที่ขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เขมขน สงผลใหยานตลาดชุมชนที่เคยเปนยานเศรษฐกิจหลัก
ถูกลดบทบาทใหกลายเปนยานการคาของชุมชน เปนเขตนอกพื้นที่การทองเที่ยวที่มีผูใชงานสวนใหญ
เปนคนในพื้นที่เขาไปทํากิจกรรมทางการคาขาย แมวาพื้นที่สวนนี้จะถูกลดบทบาทลงแตความคึกคัก
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ไมไดลดลง มีการแปรผันตรงกับสถานการณ:ของพื้นที่การทองเที่ยว
กลาวคือ เมื่อพื้น ที่ทองเที่ย วมีความคึกคักของนักทองเที่ยว มีการจับจายมาก นั่ นหมายถึง ตลาด
ชุมชนก็จะมีความคึกคักตามไปดวย เนื่องจากพอคาแมคาสวนใหญที่ขายของอยูในบริเวณถนนคนเดิน
ริมโขง ก็ตองมาซื้อวัตถุดิบจากตลาดชุมชนเพื่อไปขายใหนักทองเที่ยว ทําใหระบบเศรษฐกิจในพื้นที่มี
ความสอดคลองกัน
ในสวนของพื้นที่สวนราชการ มีเพียงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการพัฒนา
เพื่อการเขาถึงที่งายขึ้นและเพื่อใหเกิดศักยภาพในการเปนเมืองทองเที่ยว เชนการปรับปรุงถนน ทอ
ระบายน้ํา การเพิ่มเลนจักรยาน เปนตน ในสวนของพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งถือวาเปนพื้นที่หางไกล
จากพื้นที่การทองเที่ยวเมืองเชีย งคาน ทําใหมีผลกระทบไมมากนั ก จะมีบางที่เริ่มมีการสรางที่พัก
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อาศัยสําหรับนักทองเที่ยวในพื้นที่หางไกลจากตัวเมือง แตไมถือวาเปนป7ญหาในพื้นที่ เนื่องจากถือเปน
การกระจายรายไดใหแกคนในชุมชนอยางทั่วถึง และเพิ่มพื้นที่ทางการทองเที่ยวในชุมชนอีกดวย
2. โอกาสการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาของพื้นที่การทองเที่ยว
ภายหลังจากที่มีการทองเที่ยวเขามาในพื้นที่เมืองเชียงคาน ทําใหเมืองเชียงคานมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ที่วางในชุมชนไดถูกปลูกสรางเพื่อประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ไมวาจะเปนที่
พักอาศัยสําหรับนักทองเที่ยว รานอาหาร รานขายของ ทําใหพื้นที่ยานอาคารไมเกาในป7จจุบัน แออัด
ไปดวยสิ่งปลูกสรางทั้งเกาและใหม ทําใหเมืองเชียงคานขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว ทั้งในทางพื้นที่
และจํานวนประชากร มีการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งเปนสวนสนับสนุนการทองเที่ยว ไดแก
รานคาสง รานคาปลีก โรงแรม ป7Vมน้ํามัน ขึ้นตามแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 เนื่องจาก
มีการปรับปรุงถนนจากเดิมมีชองทางเดินรถเพียง 2 ชองทาง ขยายใหเปน 4 ชองทางเดินรถ ทําใหมี
ความสะดวกในการเดินทางมายังเชียงคานมากขึ้น และมีการขยายตัวของเมืองไปตามแนวถนนทาง
หลวงแผนดิ น หมายเลข 211 ซึ่ ง เปนเสนทางที่ เ ชื่ อ มตอกั บ อํ า เภอปากชมและสถานที่ ท องเที่ ย ว
ใกลเคียงที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว ไดแก แกงคุดคูและภูทอก

ภาพที่ 66 แสดงทิศทางการขยายตัวของเมืองเชียงคาน
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ในดานการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวเมืองเชียงคาน ภายหลังจากที่มีการทองเที่ยวเขามาใน
พื้นที่ เห็นไดชัดในทางกายภาพ จากการที่องค:กรภาครัฐและสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญในเรื่อง
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแกชุมชน ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาเพื่อรองรับ
นั ก ทองเที่ ย วที่ เ ขามาในพื้ น ที่ เชนการสรางหองสุ ข าสาธารณะ การจั ด สรรพื้ น ที่ จ อดรถสํ า หรั บ
นักทองเที่ยว การจัดตั้งศูนย:บริการขอมูลนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่สําคัญ ไดแก การกอสรางและซอมแซมถนนและทอระบายน้ํา การจัดการระบบคมนาคมขนสง
สาธารณะ การดู แลระบบกํ าจั ดขยะและความสะอาดของชุ มชน การพัฒ นาเสนทางเดิ น เทาและ
จักรยานตลอดแนวริมโขงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศน:ตามแนวริมแมน้ําโขง และพื้นที่นันทนาการ
ในความรับผิดชอบของเทศบาลเชียงคาน ทําใหเด็กและเยาวชนมีสถานที่พักผอน ทํากิจกรรม ในขณะ
ที่ผูใหญมีที่ในการทํามาหากิน การพัฒนาดานตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่บงบอกถึงความเจริญที่ไดจากการ
พัฒนาชุมชนใหเปนเมืองทองเที่ยว สงผลใหคนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพที่ 67 การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนบริเวณริมโขงเพื่อเปนสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการแก%คน
ในชุมชนและนักท%องเที่ยว

ภาพที่ 68 การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนบริเวณริมโขงเพื่อเปนสวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการแก%คนใน
ชุมชนและนักท%องเที่ยว
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ภาพที่ 69 การพัฒนาทางเดินเทาและทางจักรยานตลอดถนนริมโขง
ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม
ผลกระทบทางบวก
1. ด-านสังคม
จะเห็นไดวาการทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ ทําใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ สงผล
กระทบตอชุ ม ชนและผู ที่ อ าศั ย อยู ในชุ ม ชน วิ ถี ชี วิ ต ของชาวเชี ย งคานในชวงกอนที่ จ ะเปนเมื อ ง
ทองเที่ยวนั้นไดดํารงชีวิตอยางเรียบงาย มีการทําการเกษตรและการคาบางสวน อยูกันเปนชุมชน
ขนาดเล็ก เมื่อการทองเที่ยวที่เขามาสงผลใหการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป รวมถึงโครงสราง
ทางสังคม วิถีชีวิต และสิ่งแวดลอมของชุมชน จากการศึกษาและสํารวจพื้นที่ ทําใหทราบถึงผลกระทบ
ทางบวกดานสังคมมีดังนี้
1.1 การมีสวนรวมของชุมชน
พบวา เมื่ อ ชุ ม ชนถู ก พั ฒ นาใหเปนเมื อ งทองเที่ ย ว ทํ า ใหชาวบานมี ค วาม
กระตือรือรน ในการประกอบอาชีพมากขึ้น คนในชุมชนรวมตัวชวยเหลือกันเพื่อความอยูรอดของ
ครอบครัว การพึ่งพาอาศัยนี้เกิดขึ้นในกลุมเครือญาติ เนื่องจากสมาชิกในชุมชนเชียงคานเมื่อนับญาติ
กันแลว ลวนแตมีเชื้อสายเปนญาติพี่นองกันทั้งสิ้น ทําใหเปนหนึ่งในจุดแข็งของชุมชนที่จะรวมกลุมกัน
ทําใหเกิดกลุมในผูที่ประกอบอาชีพเดียวกัน โดยเริ่มตนจากกลุมเครือญาติ มีการชวยเหลือกันภายใน
กลุม ตั้งแตการชวยดูแลลูกหลาน ดูแลความสงบเรียบรอยในครอบครัว หรือแมแตการแบงป7นความรู
ในเรื่ อ งการประกอบอาชี พ การแบงป7 น องค: ความรู ในการประกอบอาชี พ เพื่ อ ใหไดผลผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ:ที่ดีที่สุด1
1

สัมภาษณ: สุดารัตน: ดวงดี, แมคา, 18 กุมภาพันธ: 2558.
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นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารรวมกลุ มภายในชุ ม ชน เพื่ อ ระดมความคิ ด และรั ก ษา
ผลประโยชน:ของชุมชน รวมถึงอนุรักษ:ความเปนเอกลักษณ:ประจําชุมชนไมใหถูกกลืนไปกับความ
ทันสมัยที่เขามากับการทองเที่ยว โดยสมาชิกของกลุมเหลานี้ ลวนประกอบไปดวยคนในชุมชน มีการ
แตงตั้งประธาน รองประธาน คณะกรรมการ ซึ่งแตละกลุมมีหนาที่แตกตางกันออกไป ตามบทบาท
หนาที่ทางสังคม เชน สภาวัฒนธรรม สภาเมืองเชียงคาน เวปไซต: Chiangkhan.com โดยกลุมคนรุน
ใหม ชมรมคนรักษ:เชียงคาน เปนตน2 ซึ่งองค:กรเหลานี้มีหนาที่ในเรื่องการใหความรูกับชุมชน ในการ
รักษาวิถีความเปนเชียงคานเอาไว ซึ่งเปนกลุมที่กอตั้งขึ้นเพื่อการทองเที่ยวโดยตรง มีบทบาทสําคัญใน
การจัดการเรื่องที่เกี่ยวของกับการคาขายหรือประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในเชียงคาน ชวยให
สถานการณ:เปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีคุณภาพและเปนเมืองทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน
1.2 การเห็นคุณคาของชุมชน
เมื่อเชียงคานถูกพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยว ทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ มีความเจริญมากขึ้น เกิดการจางงานและสรางอาชีพใหม ๆ ในชุมชน สงผลใหคนในชุมชนที่
เคยอพยพหรือยายออกไปทํางานในเมืองใหญ ๆ ที่มีความเจริญมากกวา เห็นคุณคาและความสําคัญ
ของชุมชน และกลับมาประกอบอาชีพภายในชุมชน เนื่องจากการทองเที่ยวที่เขามาไดเป`ดโอกาสให
คนในชุมชนสรางอาชีพไดหลากหลายแขนง เชน คนที่มีบานพักอาศัยในพื้นที่ทองเที่ยว สามารถเป`ด
ใหบริการที่พักแกนักทองเที่ยว หรือการขายอาหาร ของที่ระลึกตาง ๆ อาชีพเหลานี้ชวยสรางรายได
ใหแกคนในชุมชน มีกําลังทรัพย:ในการหาเลี้ยงครอบครัว ทําใหสมาชิกในครอบครัวไดอยูกันอยาง
พรอมหนา ทําใหชาวบานไมตองอพยพไปทํางานเมืองอื่น มีสวนชวยในการลดอัตราการยายถิ่นที่อยู
ของชาวบาน ทําใหชาวบานเห็นคุณคาและความสําคัญของชุมชน เปนจุดเริ่มตนของการรักบานเกิด
รักชุมชน และนําไปสูความเปนชุมชนที่เขมแข็ง พรอมที่จะรับมือสถานการณ:การทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้น
ไดในอนาคต3
1.3 เกิดความสัมพันธ/อันดีระหวางชุมชนและนักทองเที่ยว
จากที่กลาวไวแลวขางตนนั้น ชุมชนเชียงคานเปนชุมชนขนาดเล็กที่มีวิถีชีวิตที่
เปนเอกลักษณ: ทําใหสิ่งเหลานี้เปนจุดขายและจุดสนใจจากนักทองเที่ยว เมื่อถูกพัฒนาใหเปนเมือง
ทองเที่ยว จึงมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเขามาในพื้นที่เพื่อศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน
เชียงคานที่มีความเปนเอกลักษณ:เฉพาะตัว ความมีน้ําใจ มิตรไมตรีที่แสดงออกมาดวยความจริงใจ ทํา
ใหนักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเที่ยวเกิดความประทับใจกับชุมชน คนในชุมชน รวมถึงสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ในขณะเดียวกัน คนในชุมชนเองก็มีความรูสึกที่ดีตอนักทองเที่ยว แมวาชุมชนเชียงคานในอดีต
2
3

สัมภาษณ: สุธาทิพย: แซเลา, แมคา, 18 กุมภาพันธ: 2558.
สัมภาษณ: ถาวร บันดาศักดิ์, แมคา, 20 กุมภาพันธ: 2558.
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กอนที่จะถูกพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยวนั้นเปนเพียงชุมชนเล็ก ๆ ที่ดํารงชีวิตดวยการเกษตรเปนหลัก
ระบบสังคมของชุมชน เปนแบบญาติพี่นอง มีความเคารพยําเกรง รักใครกลมเกลียว ที่สําคัญคือการมี
จิตใจที่ดี เอื้อเฟcdอเผื่อแผ ทําใหสิ่งเหลานี้ถูกปลูกฝ7งและถายทอดสูคนรุนหลัง ทําใหชุมชนเชียงคานเมื่อ
เปนเมืองทองเที่ยว ยังคงเอกลักษณ:สําคัญนี้อยู แมวานักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่จะสงผลใหชุมชนมี
รายไดมากขึ้น ถือไดวานักทองเที่ยวคือสิ่งทําเงินใหแกชุมชน4 แตสิ่งที่ทําใหชาวบานทําหนาที่ดวย
ความจริงใจนั้น กลับเพราะวาชาวบานเห็นนักทองเที่ยวที่เขาเปนเสมือนลูกหลานคนหนึ่ง จึงปฏิบัติตอ
คนแปลกหนานั้น ๆ ดวยคนเปนมิตรและเปนกันเอง ทําใหทั้งสองฝ?ายเกิดความสัมพันธ:อันดีตอกัน

ภาพที่ 70 แสดงการสนทนาอยางเปนกันเองระหวางชาวบานกับนักทองเที่ยว
2. ด-านวัฒนธรรม
2.1 วัฒนธรรมการพูด
ชุมชนเชียงคานมีภาษาถิ่นที่เปนเอกลักษณ: มีการพูดที่มีความคลายคลึงกับเมือง
หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีสําเนียงที่แตกตางจากจังหวัดอื่น
ๆ ในภาคอี ส าน และพบวามี การใชภาษาถิ่ น เปนหลั กในการติ ดตอสื่ อสาร ทํ าใหเปนที่ ส นใจจาก
นักทองเที่ยว และยังพบวาไดมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับภาษาถิ่นของตนใหแกนักทองเที่ยว เพื่อให
เกิดความประทับใจในภาษาและวัฒนธรรมของตน5 นอกจากนี้ยังพบวาคนในชุมชนบางสวนไดมีการ
เรี ย นรู ภาษาอั งกฤษเพิ่ มเติ มเพื่ อใชในการประกอบอาชี พ และเพื่ อความสะดวกในการใหบริ การ

4
5

สัมภาษณ: จิระประภา อินทะผิว, ผูประกอบการที่พักโฮมสเตย:, 20 กุมภาพันธ: 2558.
สัมภาษณ: ยงยุทธ จันทร:อวน, ประธานชุมชนคุมวัดศรีคูณเมือง, 20 กุมภาพันธ: 2558.
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เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ถือเปนผลดีในการ
ดํารงชีพและการกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น6
2.2 วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต
จากการศึ กษาพบวาเมื่ อมี การทองเที่ ย วเขามาภายในชุ ม ชน ทํ าใหสงผลตอ
ประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป พบวาคนในชุมชนมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตมากขึ้น
เนื่องจากอาชีพภายในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสวนใหญเคยทําการเกษตรเปนหลัก ทํา
ใหตองแสวงหาความรูและวิธีการใหม ๆ ในการดํารงชีพ นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหวางชาวบานกับนักทองเที่ยว มีการเผยแพรวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ:ของชุมชน ซึ่ง
เปนวิถีที่คนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมา ทําใหเกิดการภูมิใจและรูคุณคา ของวัฒนธรรมของ
ทองถิ่ น ทําใหเกิ ดการอนุรั กษ: ฟcd นฟูทางวัฒ นธรรมและรักในชุมชนมากขึ้น7 ตั วอยางเชน การเขา
รวมงานบุญประจําป+ ฮีต 12 คอง 14 ซึ่งเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแตอดีตจนถึงป7จจุบัน
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและทองถิ่นในการจัดตั้งศูนย:ขอมูลการทองเที่ยว
เชียงคาน เพื่อใหความรูแกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวไดทราบถึงประวัติความเปนมา วัฒนธรรม
ของทองถิ่น รวมถึงขอปฏิบัติเมื่อนักทองเที่ยวมาเที่ยวเชียงคาน8

ภาพที่ 71 ศูนย:ขอมูลการทองเที่ยวเชียงคาน

6

สัมภาษณ: ณัฏฐพล ตันมิ่ง, ขาราชการครู, 18 มิถุนายน 2558.
7
สัมภาษณ: สุรชัย แองดี, ประธานชุมชนคุมวัดทาคก, 20 กุมภาพันธ: 2558.
8
สัมภาษณ: จงรักษ: ทิพรส, ผูประกอบการเกสเฮาส:, 20 กุมภาพันธ: 2558.
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2.3 เกิดการทองเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ภาครั ฐ ไดจั ดโครงการลานธรรม ลานวิ ถี ไทย แหลงทองเที่ ย วเชิ งธรรมะเพื่ อ
สงเสริมการทองเที่ยวเสนทางแสวงบุญในมิติศาสนาในวัดทาคก สังกัดกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โดยการนํามรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยูในทองถิ่นและความเปนไทยมาใชเพื่อสรางคุณคาทางสังคม และ
สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหเกิดประโยชน:สูงสุด9
การดําเนินงานการทองเที่ยวแสวงบุญโดยวัด (Temple Based Tourism) เปน
ทางเลือกหนึ่งในการใชวัดเปนกลไกในการพัฒนาคน เพื่อใหเขาถึงแกนแทของหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อใหสามารถตอบสนองกระแสของการพัฒนาคน กระแสความตองการดาน
อนุรักษ: และกระแสความตองการของตลาด โดยเฉพาะการไดปฏิบัติบูชาเปนการพัฒนาศักยภาพและ
การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางดานจิตใจ ทําใหนักทองเที่ยวไดเห็นคุณคาและความ
แตกตางจากรูปแบบการทองเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ยังเปนสวนหนึ่งของการรักษาทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมและไดประโยชน:จากการ
ทองเที่ยวแสวงบุญ ในขณะเดียวกันก็สามารถสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเจาของบานกับแขกผู
มาเยือน10
การทองเที่ยวเชิงศาสนา(วัฒนธรรม)หรือการทองเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual
Tourism) กลายเปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทย และชาวตางประเทศ ในขณะนี้ โดยใหความสนใจเปนพิเศษ กับวัด แหลงโบราณสถาน และ
สถานที่ปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นที่มีเอกลักษณ:เฉพาะตัว และมี
การถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลาชานาน ซึ่งเปนไปตามคติความเชื่อที่วาการไดมา
สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมทําบุญ บริจาคทาน ปฏิบัติบูชา จะนําความเปนสิริมงคลมาสูชีวิตและ
ครอบครัวของผูที่ไดไปสักการะขอพร และยังสามารถสรางเสริมกําลังใจใหเกิดขึ้น ทาใหจิตใจผองใส
โดยจะเห็นไดวา "วัด" เปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรม และยังสะทอนไปถึง
รองรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืนระหวางชุมชน วัด และสิ่งแวดลอม ที่มีลักษณะการผสม
กลมกลืนการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของทองถิ่น ทั้งใน
พื้นที่เชียงคานมีวัดอยูถึง 9 วัดดวยกัน บงบอกถึงสังคมที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา และยังเปน
แหลงรวมขอมูลดานประวัติศาสตร: การศึกษา ศิลปกรรม สถาป7ตยกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงความเปนมา
9

สัมภาษณ: พระครูสิริป7ญญาวิสุทธ:, เจาอาวาสวัดศรีคูณเมือง, 1 กรกฎาคม 2557.
10
กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงาน โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เส-นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา, เขาถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.dra.
go.th/module/attach_media/sheet6820140512110031.pdf
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ของวัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ลวนมีคุณคาตอจิตใจ มีความศักดิ์สิทธ:และ
งดงามเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของคนในชุมชน11 วัดจึงเปนแหลงทองเที่ยวประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนจุดดึงดูด
ที่สําคัญในดานการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร: สําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

ภาพที่ 72 วัดทาคก ศาสนสถานที่เขารวมโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเสนทางแสวงบุ ญในมิ ติ
ศาสนา
ผลกระทบทางลบ
1. ด-านสังคม
เมื่อชุมชนถูกเปลี่ยนใหเปนเมืองทองเที่ยว ทําใหคนจํานวนมากเดินทางเขามายังพื้นที่
สงผลใหการจัดการ การรักษาความสงบ หรือความปลอดภั ยเปนไปดวยความยากลําบากมากขึ้ น
เนื่องจากเดิมเชียงคานเปนเพียงชุมชนเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ การดูแลและจัดการทําไดโดยงาย แตใน
11

สัมภาษณ: สุรชัย แองดี, ประธานชุมชนคุมวัดทาคก, 1 กรกฎาคม 2557.
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ป7 จ จุ บั น ตองพบกั บ ป7 ญ หาที่ เ ขามาพรอมกั บ การเปนเมื องทองเที่ ย ว เชน สภาพสั ง คม วิ ถีชี วิ ต ที่
เปลี่ยนไป กลายเปนสังคมของคนเมืองมากขึ้น โครงสรางทางสังคม ความสัมพันธ:ของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเสนอในรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ความขัดแย-งในชุมชน
ป7ญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนมีทั้งที่เปนความขัดแยงระหวางคนใน
ชุมชนดวยกันเอง และความขัดแยงระหวางคนในชุมชนกับนักลงทุน โดยจําแนกออกเปน
ป7ญหาความขัดแยงระหวางคนในชุมชน ในดานการประกอบอาชีพ เมื่อมีการเริ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว หากธุรกิจนั้น ๆ ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว ทําใหชาวบานคนอื่น
ๆ มีความตองการที่จะทําธุรกิจนั้นบาง จึงเกิดการประกอบการซ้ํา ๆ เกิดผลิตภัณฑ:ซ้ํา ๆ ออกมาขาย
ในตลาด จึงเกิดความไมพอใจจากผูประกอบการจนเกิดเปนความขัดแยงภายในชุมชน12
ป7ญหาความขัดแยงระหวางคนในชุมชนกับนักลงทุนจากภายนอก สวนใหญจะ
เปนป7ญหาการไลที่เพื่อหาผลประโยชน:จากที่ดินในการทองเที่ยว13 เมื่อการทองเที่ยวเติบโตขึ้น มี
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการอยางแพรหลาย ทําใหขาวของที่ดินซึ่งเคยใหคนในชุมชนหรือผูเชาจาก
ภายนอกไดเชาอาศัย มีความตองการใหยกเลิกการเชาเพื่อที่จะไดมาลงทุนหรือทําธุรกิจดวยตนเอง
ไดแกการทําธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก โฮมสเตย: รานขายของ เพื่อหาผลประโยชน:จากการทองเที่ยว สงผล
ใหผูอยูอาศัยหรือผูเชาถูกไลที่ เกิดความขัดแยงภายในชุมชน
1.2 ความแออัดในชุมชน
เมื่อเชียงคานเปนเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เปนที่รูจักและมีชื่อเสียง ทําใหมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากเขามาในพื้นที่ โดยเฉพาะในชวงวันหยุดสุดสัปดาห: และเทศกาลตาง ๆ จะมี
นักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่รวมหลายหมื่นคน แตเนื่องจากพื้นที่ของชุมชนไมไดเปนเมืองที่ใหญ ทําให
พื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยวมีจํากัด ไมเพียงพอในการรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมหาศาล จึง
สงผลใหเกิดความแออัด ทั้งในเรื่องของที่พักที่ไมเพียงพอ ซึ่งเปนป7ญหาในชวงเทศกาลที่นักทองเที่ยว
นิยมมาพักผอน ป7ญหาที่จอดรถไมเพียงพอ ป7ญหาขยะจากนักทองเที่ยว14 เปนตน
นอกจากป7ญหานักทองเที่ยวที่แหเขามาในชุมชนเชียงคานเพื่อมาพักผอนนั้น ยัง
มีแรงงานตางดาวและนักลงทุนอีกจํานวนหนึ่งที่ตองการมาลงทุนในพื้นที่ ทําการจับจอง เชาหรือซื้อ
ที่ดินในการลงทุน ธุร กิ จที่ เกี่ ย วกั บการทองเที่ย ว 15 ทําใหการใชงานของที่ดินในเขตชุมชนมี ความ
12

สัมภาษณ: จิตภรณ: โมป`Iน, ผูประกอบการขายอาหาร, 1 กรกฎาคม 2557.
13
สัมภาษณ: ผัน อุสาหะ, ผูประกอบการขายของที่ระลึก, 1 กรกฎาคม 2557.
14
สัมภาษณ: เสกสิทธ: สอนสิงห:, ประธานชุมชนคุมวัดมหาธาตุ, 1 กรกฎาคม 2557.
15
สัมภาษณ: ธงชัย โกมลไสย, ศึกษานิเทศก:, 1 กรกฎาคม 2557.
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เปนเมืองเล็ก ๆ มีสมาชิกในชุมชนไมมากนัก แตป7จจุบันถนนริมโขง เต็มไป
ดวยอาคารและสิ่งปลูกสรางตลอดแนว สงผลใหเกิดการแออัดและรูปแบบเมืองที่เปลี่ยนไป
1.3 ป9ญหาความเป:นสวนตัว
แมวาเชี ย งคานจะกลายเปนเมื องทองเที่ ย วที่ เปนที่รู จั ก ทํ าใหมี นั กทองเที่ ย ว
จํานวนมาเดินทางเขามาในพื้นที่และสรางรายไดแกชุมชน แตสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือรูปแบบชุมชนที่
เงียบสงบและเรียบงาย ในอดีตชุมชนเชียงคานเคยอยูอาศัยกันแบบสงบเรียบรอย มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย
ไมมีความวุนวายจากป7ญหาตาง ๆ ที่เขามาพรอมกับนักทองเที่ยวจํานวนมาก แนนอนวาคนจํานวน
มากยอมมีป7ญหาที่มากขึ้นตามมาดวย ทําใหชุมชนเชียงคานแหงนี้กําลังประสบกับป7ญหาที่มาพรอม
นักทองเที่ยว ไมวาจะเปน เสียงรบกวนจากผูคน เสียงจากกิจกรรมการทองเที่ยว จากยานพาหนะ ซึ่ง
ในอดีตคนในชุมชนเคยมีแตความสงบ เมื่อถึงเวลาค่ําคืนทุกบานป`ดไฟนอน ป7จจุบันยังตองเป`ดราน
ตอนรับนักทองเที่ยวในเวลากลางคืน สงผลกระทบโดยตรงในเรื่องความเปนสวนตัว ซึ่งบานพักอาศัย
บางหลังที่อยูในพื้นที่แมวาจะไมไดเป`ดใหเปนสถานบริการนักทองเที่ยว แตก็ไดรับผลกระทบดังกลาว
ดวยเชนกัน
1.4 ความเห็นแกตัวของคนในชุมชน
ชุ มชนเชี ย งคานจากที่ เคยอยู อาศั ย กั น แบบญาติ พี่น อง ชวยเหลื อจุ น เจื อและ
แบงป7นมีน้ําใจ เมื่อชุมชนถูกเปลี่ยนเปนเมืองทองเที่ยว ทําใหความสัมพันธ:ของคนในชุมชนไมใกลชิด
เหมือนเดิม ผูคนมีปฏิสัมพันธ:กันนอยลง เพราะตองเอาเวลาไปทํามาหากิน สงผลใหเกิดความหางเหิน
กันออกไป เนื่องจากหลายอยางถูกกําหนดดวยเรื่องเงิน การทํามาหากินมีภาวะของการแขงขันกัน
สูงขึ้น ทุกตารางนิ้วในพื้นที่ลวนแตสรางรายไดและผลประโยชน:ใหแกผูประกอบการ สิ่งของที่เคยให
กันไดโดยไมคิดเงิน ป7จจุบันถูกเปลี่ยนเปนการคาขาย ทําใหเปนบอเกิดของความบาดหมางในเรื่อง
ผลประโยชน:ภายในชุมชน เชน การแยงชิงพื้นที่ขายของ การล้ําที่ในการขายของ พื้นที่จอดรถ หรือ
แมแตการทิ้งขยะ ป7ญหาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกประการหนึ่ง
2. ด-านวัฒนธรรม
2.1 การถูกลดคุณคาทางวัฒนธรรม
เมื อ งเชี ย งคานเปนสถานที่ ที่มีเ อกลั กษณ: ที่โ ดดเดนในดานวิ ถีชี วิ ตวั ฒ นธรรม
ประเพณี ทําใหถูกจัดเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับป7จจัยทาง
วัฒนธรรมในทุก ๆ ดาน สงผลใหวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ:ของทองถิ่นนี้ไดถูกทําใหเปนสินคา
ทางการทองเที่ยว สําหรับสินคาทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเชียงคานไดนํามาปรับหรือประยุกต:ใชเพื่อเสนอ
ขายใหกับนักทองเที่ยวนั้นประกอบไปดวย โฮมสเตย: การทําผานวม การตักบาตรขาวเหนียว และ
สภาพบานไมเกาแกริมฝ7Iงแมนํ้าโขง เปนตน ทําใหวัฒนธรรมทองถิ่นนั้นไดถูกทําใหกลายเปนเพียงแค
วัตถุ อยางหนึ่ งและถู กทําใหกลายเปนสิ นคาเพื่ อเสนอขายใหกับ นั กทองเที่ ยวเพื่อบงบอกถึ งความ
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เฉพาะตัวของสถานที่ทองเที่ยว สงผลใหเกิดในเรื่องของคุณคาของสินคาวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งคุณคา
ของสินคาทางวัฒนธรรมนั้นก็ขึ้นอยูกับการใหความหมายของบุคคลและชวงเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อการทองเที่ย วเขามายังชุมชนชายโขง สงผลใหวัฒ นธรรมทองถิ่นกลายเปนเพี ยงสิ นคาที่ให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสโดยปราศจากคุณคา16
2.2 การบิดเบือนทางวัฒนธรรม
พบวา ทําใหเกิดการบิดเบือนทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทองถิ่นเนื่องจากการขาดความรู ความเขาใจในวิถีชีวิต เชน ในกรณีผูประกอบการจากภายนอกเขามา
ประกอบการภายในพื้นที่ ไมเคารพกฎระเบียบแบบแผนของชุมชน และสื่อออกมายังผลผลิตในการคา
เชน การกอสรางอาคารที่ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับสภาพเดิม สงผลใหเกิดความรูสึกแปลกแยก
ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแสดงออกถึงอัตลักษณ: และในกรณีตัวอยาง ประเพณีการตักบาตรขาว
เหนียวในตอนเชา ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงป7จจุบัน ซึ่งวิถีเดิม
ของชาวบาน จะตื่นเชา เตรียมขาวเหนียวไวใสบาตร แตงกายดวยผาซิ่นหรือชุดเรียบรอยซึ่งถือเปนวิถี
ชีวิตดั้งเดิม แตในป7จจุบันไดถูกการทองเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม นักทองเที่ยวที่รอใสบาตร บาง
ก็แตงกายดวยชุดนอน ขาสั้น ซึ่งถือเปนชุดที่ไมเหมาสม จากนั้นใสบาตรดวย อาหาร และขนมตาง ๆ
ซึ่งเดิมทีการใสบาตรของชาวเชียงคานนั้น จะใสเฉพาะขาวเหนียว สวนอาหารนั้นชาวบานจะนําไป
ถวายที่วัด เรียกวา “จังหัน” ซึ่งจะเปนลักษณะการนําเอาอาหารใสถวยเล็ก ๆ แลวนําไปวางบนถาด
กลมคลาย ๆ กับขันโตกทางภาคเหนือ แยกไวเปนสํารับเพื่อใหพระแตละรูปไดฉันท:นั่นเองเปนตน ซึ่ง
ถือเปนการไมเขาใจในวิถีชีวิตชุมชน เปนการบิดเบือนวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา สําหรับนักทองเที่ยว
และผูมาเยือนที่อยากสัมผัสความเปนเชียงคานใหลึกซึ้ง ตองทําความเขาใจถึงวิธีใสบาตรที่คนไทเชียง
คานยึดถือและปฏิบัติสืบทอดตอกันมาอยางยาวนานเสียกอน17
ป9จจัยที่สงผลตอรูปแบบการทองเที่ยวเชียงคาน
1. ประวัติศาสตร/ของพื้นที่
ประวัติศาสตร: คือ เรื่องราวหรือเหตุการณ:ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สามารถบอกถึงความ
เปนมาของพื้นที่ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยตาง ๆ เปนตัวหลอหลอมใหชุมชนนั้น ๆ มี
เอกลักษณ:เฉพาะหรือความเปนอัตลักษณ:
16

ณัฐพล มีแกว และ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ถนนชายโขงเมืองเชียงคาน: การทําวัฒนธรรม
ให-เป:นสินค-าเพื่อการทองเที่ยวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556,
เขาถึงไดจาก http://gsbooks.gs.kku.ac.th/55/cdgrc13/files/hmo12.pdf,
17
สัมภาษณ: พระครูสุขุมปุณโสภณ, เจาอาวาสวัดมหาธาตุ, 1 กรกฎาคม 2557.
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ชุมชนเชียงคาน มีคุณคาทางประวัติศาสตร:ในระดับเมืองที่สําคัญ คือ เหตุการณ:ทาง
สงครามที่เกี่ยวกับการอพยพหนีภัยการเมืองในป+ พ.ศ. 2436 โดยมีหัวหนาผูอพยพ คือ พระอนุพินาศ
ซึ่งเปนเจาเมืองเชียงคานในขณะนั้น เหตุเกิดจากไทยตองเสียดินแดนฝ7Iงซายแมนาโขงใหแกฝรั่งเศสไป
ทั้งหมด จึงมีผูอพยพมายังเมืองเชียงคานที่ตั้งอยูทางฝ7Iงขวาแมน้ําโขงเยื้องกับเมืองเดิมไปทางทิศเหนือ
เล็กนอย (เมืองใหมเชียงคาน หรือเมืองสานะคาม) และยังมีศึกบานนาออในป+ พ.ศ. 2440 ดวยเหตุ
เกิดจากฝรั่งเศสหาทางที่จะยึดดินแดนไทย คือเมืองเชียงคานที่ตั้งขึ้นใหม แตเจาเมืองเชียงคานไดออก
อุบายจนฝรั่งเศสหลงกลไดยกกําลังพล ไปเขายึดบานนาออแตไดแตกพายไปทางเวียงจันทน:
ซึ่งจากประวัติศาสตร:ของเมืองเชียงคานจะเห็นไดวา ชุมชนเชียงคานในอดีตนั้นเคย
เปนเมืองทาสําคัญเหนือริมฝ7Iงแมน้ําโขงมีประวัติเกี่ยวพันกับแถบลุมน้ําโขงอีสานตอนบน รวมไปถึง
ความสัมพันธ:กับเชื้อพระวงศ:ทางฝ7Iงลาว โดยเฉพาะความสัมพันธ:กับหลวงพระบางซึ่งถือไดวาเปน
ความสัมพันธ:ที่แนนแฟwน เปรียบเสมือนบานพี่เมืองนอง เมื่อครั้งเปนราชธานีที่มีฐานะเปนเมืองหลวง
อันยิ่งใหญของ สปป.ลาว ในป7จจุ บัน ทํ าใหเกิดอิทธิพลทางวัฒ นธรรม สงผลตอวิถีชีวิ ตและความ
เปนอยูของคนเชียงคานมีความคลายคลึงกันกับเมืองหลวงพระบาง ตั้งแตวัฒนธรรมทางภาษา อาหาร
การกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่มีความสอดคลองกับคนใน
ฝ7Iงลาว เปนเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามเกาแกในอําเภอเชียงคาน ที่มีความเกี่ยวของกับเชื้อพระวงศ:ลาว
ของลาวในอดีต ซึ่งมาจากเมืองหลวงพระบาง อยางเชนวัดศรีคุณเมือง อําเภอเชียงคาน เปนวัดที่
เกาแกอายุกวา 300 ป+ ที่เห็นไดชัด คือ อุโบสถ ที่มีรูปทรงของตัวโบสถ: ศิลปะลวดลายตาง ๆ ลวนแต
เปนศิลปะหลวงพระบางทั้งสิ้น นอกจากนี้ วัดศรีคุณเมือง ยังเปนวัดที่สําคัญของอําเภอเชียงคาน เปน
วัดที่จังหวัดเลย กําหนดใหเปนวัดเพื่อการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ใหนักทองเที่ยวไดมาชม และ
กราบนมัสการพระนาคปรก พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ เพื่อความเปนสิริมงคลอีกดวย
จากทําเลที่ตั้ง ประกอบกับชุมชนมีความเปนมาทางดานประวัติศาสตร:ที่สําคัญ ทําให
เชียงคานในยุคนั้นจึงกลายเปนชุมชนทางดานการคาระดับทองถิ่น มีอาคารพาณิชย:เรือนไมริมฝ7Iงโขง
มีโรงแรมเรือนไมใหพอคาชาวลาวและชาวไทยเชาพัก ดวยชื่อเสียงที่โดงดัง ในเรื่องเปนแหลงผลิตผา
หมนวมที่ขึ้นชื่อ อันเนื่องมาจากเปนแหลงเพาะปลูกดอกฝwาย เพื่อนํามาเปนวัตถุดิบในการทําผาหม
นวม ทําใหพอคาจากฝ7Iงลาวและจังหวัดใกลเคียงเดินทางเขามาซื้อผาหมนวม รวมถึงขาวสารและ
สินคาอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ของเชียงคานกลับไปดวย ถือไดวาเชียงคานเปนศูนย:กลางทางการคาแหง
ลุมแมน้ําโขงที่สําคัญอีกเมืองหนึ่ง จะเห็นไดวาประวัติศาสตร:ของชุมชนในอดีตสงผลออกมาถึงป7จจุบัน
ในรูปแบบอัตลักษณ:ของชุมชน ทําใหชุมชนเชียงคานมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ: มีความโดดเดนใน
ดานวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตที่คนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติสงตอจากรุนสูรุน จนกลายเปน
เชียงคานเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ ซึ่งจากหลักฐานดังกลาวเปน
เครื่องย้ําเตือนวา “ประวัติศาสตร:เปนเครื่องสื่อถึงอดีต สะทอนป7จจุบัน และสงผลตออนาคต”
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2. ความเชื่อและพิธีกรรม
ในอดีตเชียงคานเปนชุมชนเกษตรกรรม มีโครงสรางทางสังคมที่ใหความสําคัญกั บ
เครือญาติ อยูกันเปนครอบครัวใหญ มีการพึ่งพาอาศัยกัน การใชชีวิตอยูกับธรรมชาติตองพึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติในการดํารงชีพ ทั้งแผนดิน แมน้ํา ตนไม รวมทั้งฝนฟwาอากาศและสิ่งเหนือธรรมชาติ ดวย
เหตุที่ตองพึ่งพิงธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ทําใหชุมชนเกิดความเชื่อและความศรัทธาในการบูชา
ผีบรรพบุรุษ เจาที่ เทวดา รวมไปถึงความเคารพในธรรมชาติ มีการกอตั้งพิธีกรรมบูชาผีสาง นางไม
รวมทั้งตนไม แมน้ํา และสิ่งที่เปนธรรมชาติเพื่อแสดงความเคารพ ขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณของ
ธรรมชาติที่หลอเลี้ยงชีวิตชาวเชียงคานตั้งแตอดีตมาจนถึงป7จจุบัน สงผลใหเชียงคานเปนชุมชนที่มี
ความออนนอมถอมตน เห็นคุณคาของธรรมชาติ18
จนกระทั่งตอมาไดมีพระสงฆ: เกจิอาจารย:หลายสายเขามาธุดงค: เนื่องจากเดิมจังหวัด
เลยเปนเมืองป`ดไมคอยไดติดตอกับคนภายนอก มีลักษณะภูมิประเทศภูเขาที่โอบลอม จึงทําใหมีทําเล
ภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติกรรมฐาน เมืองเลยจึงเปนที่รูจักมากขึ้นจากสํานักสงฆ:และวัด
ป?าดังกลาว สิ่งเหลานี้ทําใหชาวบานมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น คนในชุมชนเครงครัดตอ
ศี ล ธรรม เชื่ อ มั่ น ในการทํ า ความดี เกรงกลั ว ตอบาป การประพฤติ ต นตั้ ง อยู ในความศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาและมีวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจนถึงป7จจุบัน เปนรากฐานที่สําคัญที่แสดงถึงคุณคา
ทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนตั้งแตเกิดจนตาย คนเคลื่อนยายไปอยูที่
ไหนความเชื่ อพิ ธีกรรมฮีตคองประเพณี ก็ติดตามตัว ไป เมื่ อมี การตั้ งถิ่ นฐานบานเรื อนมั่ นคงความ
เปนอยูมั่นคง จึงมีการสรางสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน ศาลบรรพบุรุษ หอเจานายไวสําหรับ เซน
สรวง ขอพรตามวันตามเดือน และประจําป+ ทําอยูเปนประจําจนเกิดเปนวัฒนธรรมเปนเอกลักษณ:ของ
แตละทองที่นั้น ๆ สงผลใหชาวเชียงคานมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย มีความพอเพียง เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณ
โทษและผลแหงการทําความดี ดังที่แสดงออกในกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน จะเห็นไดถึงความ
รวมมือของคนในชุมชนที่มีความสามัคคีในงานบุญประจําป+ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งถือวาเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงป7จจุบัน เปนคติความเชื่อในวิถีชีวิตความเปนอยูที่เกี่ยวพันกับการ
เกษตรกรรมและพุทธศาสนา ถูกจัดขึ้นเพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอการดํารงชีวิตของชุมชน จึงทําให
มีงานบุญพื้นบานมากมายตลอดทั้งป+ ถือไดวาชุมชนเชียงคานเปนชุมชนที่มีพุทธศาสนาเปนศูนย:รวม
จิตใจ มีพระสงฆ:ซึ่งเปนตัวแทนวัดเปนผูนําทางดานจิตใจของประชาชน พระพุทธศาสนาเปนรากฐาน
สํ าคั ญของวั ฒ นธรรม เนื่ อ งจากหลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาไดหลอหลอมซึ ม ซั บ ลงในวิ ถี ชี วิ ต
กลายเปนรากฐานวิ ถี ชี วิ ต ของชาวเชี ย งคานในทุ ก ดาน ทั้ ง ดานวิ ถี ชี วิ ต ความเปนอยู ภาษา
18

สัมภาษณ: พระครูสุขุมปุณโสภณ, เจาอาวาสวัดมหาธาตุ, 1 กรกฎาคม 2557.
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมเปนศูนย:รวมแหงความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธาและความรวมมือ
เปนกรอบแหงความประพฤติของคนในสังคม
3. โครงสร-างทางสังคม
โครงสรางทางสังคมของชุมชนเชียงคาน ประกอบไปดวย กลุมคน สถาบันทางสังคม
และสถานภาพบทบาทของคนในสังคม โดยกลุมคนในชุมชนเชียงคานจัดเปนกลุมแบบปฐมภูมิ ซึ่งเปน
กลุมที่มีความสัมพันธ:ระหวางสมาชิกเปนไปอยางแนบแนน มีความใกลชิดสนิทสนมกันเปนสวนตัว ไม
มี พิธี รี ตอง มี ความสั มพั น ธ: กัน อยางตอเนื่ อง เชน ความสั มพั น ธ: ของสมาชิ กในครอบครั ว อั น เปน
ความสัมพันธ:ที่มีความสม่ําเสมอและยาวนาน ทําใหสถาบันทางสังคมของชุมชนเชียงคานเปนสถาบัน
ครอบครัว และสถาบันทางศาสนาที่แสดงออกอยางชัดเจน ทําใหสมาชิกในชุมชนถูกหลอหลอมดวย
ความรัก ความอบอุน การอบรมเลี้ยงดูใหมีการเจริญเติบโตทั้งดานรางกาย สติป7ญญา และอารมณ:
เพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมได นอกจากนี้ยังถูกขัดเกลาดวยศาสนา ชวยควบคุมความประพฤติ
ของคนในสังคม สรางความมั่นคงทางจิตใจใหสมาชิกในชุมชน อบรมศีลธรรมจริยธรรมใหแกสมาชิก
และควบคุมสังคมใหสงบสุข เมื่อคนในชุมชนมีความศรัทธาในพุทธศาสนา ประกอบกับการเขารวมใน
พิธีกรรมซึ่งเปนเครื่องรวมจิตใจของมนุษย: พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดจนกระทั่งการตาย แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญในวาระพิเศษของชีวิต พิธีกรรมเหลานี้นําไปสูความเห็นอกเห็นใจกันระหวางผูรวมพิธีนั้น
ๆ กอใหเกิดความสามัคคี ทําใหชุมชนรวมกันเปนปxกแผน นี่จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหชุมชนเชียงคานมี
ความรักใครปรองดอง รักในแผนดินบานเกิดและมีความผูกพันกันภายในชุมชน19
4. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว/ความเข-มแข็งของชุมชน
ในอดีตชุมชนเชียงคานสวนใหญเปนชุมชนเกษตรกรรม แตป7จจุบันเชียงคานมีความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง และเปนยุคแหงวัตถุนิยมสมัยใหมเชนเดียวกับพื้นที่
อื่น ๆ แตดวยความที่คนในชุมชนมีความผูกพันกันอันเนื่องมาจากความเขมแข็งของโครงสรางทางสังคม
เนื่องจากสวนใหญชาวบานในชุมชนมีความสัมพันธ:กันแบบเครือญาติ มาจากตนตระกูลเดียวกัน อยูกับ
แบบญาติพี่นอง ผสมผสานกับความเชื่อและการมีแนวความคิดในการดํารงอยูแบบเรียบงาย พออยูพอ
กิ น ทํ า ใหความเจริ ญ แบบสมั ย ใหมเขามาแบบคอย ๆ คื บ คลาน ในลั ก ษณะที่ ไ มกอใหเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ประกอบกับคนเชียงคานมีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได มีความ
แตกตางทางความคิดนอย และใหความรวมมือในการพัฒนาจึงทําใหกระบวนการจัดการการทองเที่ยว
ของเมืองเชียงคาน อยูภายใตกรอบความคิดและการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นเปนหลัก
เมื่ อ ชุ ม ชนเชี ย งคานไดถู ก พั ฒ นาใหเปนเมื อ งทองเที่ ย ว จึ ง ทํ า ใหเกิ ด การจั ด การการ
ทองเที่ยวที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝ?าย ตั้งแตหนวยงานจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงคนในชุมชน
19

สัมภาษณ: ณัฏฐพล ตันมิ่ง, ขาราชการครู, 28 มิถุนายน 2557.
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ดังนั้นในสวนที่ประชาชนหรือชาวบานจะสามารถมีสวนรวมกับการจัดการการทองเที่ยว คือการเขา
รวมการประชุมสัมมนา การอบรม รวมไปถึงการใหความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว แต
เกิดป7ญหาในเรื่องของการสื่อสารระหวางภาครัฐกับชุมชน เนื่องจากชุมชนเชียงคานเปนชุมชนเล็ก ๆ
ที่อยูกันแบบสงบ จึงเกิดการไมคุนเคยที่จะตองรับมือกับคนแปลกหนาหรือหนวยงานจากภาครัฐและ
เอกชนที่ จ ะเขามามี บ ทบาทในชุ มชน ทํ าใหในระยะแรกชุ มชนเกิ ดการตอตาน และปฏิ เสธความ
ชวยเหลือ ภายหลังจึงมีการเป`ดใจจากชาวบานและหนวยงานภาครัฐที่จะเขามาชวยเหลือมากขึ้น จึง
เกิดความเขาใจและไดบทสรุปรวมถึงแนวทางที่จะปฏิบัติ คือ การเป`ดใจ รวมแสดงความคิดเห็น โดย
การทําประชามติ นอกจากนี้ยังมีการกอตั้งกลุมและองค:กรทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นโดยคนในชุมชนและมี
แกนนําเปนคนในชุมชน ทําหนาที่รักษาผลประโยชน:เพื่อทองถิ่นและคนในทองถิ่น นอกจากนี้ยังเปน
องค:กรที่เปนหูเปนตาใหชุมชนเชียงคานเปนเมืองทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ในขณะเดียวกันก็ดํารงไวซึ่งเอกลักษณ:ความเปนเชียงคานอีกดวย
ป9ญหาอุปสรรคของการจัดการการทองเที่ยวเชียงคาน
1. ความรวมมือจากชุมชน
แมวาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จะดําเนินมาถึงจุดที่เรียกวาคอนขาง
ที่ จ ะอยู ตั ว กลาวคื อ มี ความพรอมในดานตาง ๆ มากขึ้ น เชน ป7 จ จั ย ดานการทองเที่ ย ว สถานที่
บุคลากรในการใหบริการการทองเที่ยว ทําใหการทองเที่ยวเชียงคานมีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
ในอนาคต แตป7ญหาเรื่องความรวมมือของชุมชนยังคงมีอยู เห็นไดจากการเขารวมประชุม หรือการ
ประชาพิจารณ:ในวาระตาง ๆ ที่ตองการความเห็นจากชุมชน ทําใหบทสรุปของการประชุมนั้น ๆ มีผล
ไมสมบูรณ:เนื่องจากชาวบานกลุมที่ไมเขารวม ไมสามารถออกความเห็นหรืออภิปรายป7ญหาตาง ๆ ที่
ตนประสบได แมวาชาวบานที่ไมไดเขารวมจะมีเพียงกลุมนอย แตนั่นแสดงออกถึงสาเหตุของการ
จัดการการทองเที่ยวที่ยังมีจุดบกพรองอยู โดยสาเหตุสวนใหญที่ชาวบานบางสวนไมไดเขารวมนั้นมา
จาก หัวขอการประชุมมักจะเปนหัวขอเดิม ๆ ทําใหผูประกอบการในการทองเที่ยวซึ่งเปนคนในชุมชน
เกิดความเบื่อหนายและมีความคิดวา ตนทราบถึงป7ญหานั้น ๆ แลว และสาเหตุสําคัญจากการไมให
ความรวมมือ คือป7ญหาการไมกลาแสดงออก ไมกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งป7ญหานี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะ
ในเชียงคาน แตยังเปนประเด็นหลักของคนไทยที่ยังคงเปนป7ญหาในการเขาไปพัฒนาชุมชน
2. ศักยภาพของชุมชน
ศักยภาพของชุมชนประกอบไปดวย ศักยภาพของทรัพยากรดานสิ่งแวดลอม แมวา
พื้นที่เชียงคานจะไดเปรียบดานทําเลที่ตั้ง และภูมิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาโอบลอม มีทัศนียภาพที่
สวยงามเหมาะแกการทองเที่ยวพักผอน แตการจะเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพไดนั้น จําเปนตอง
ไดรับการจัดการที่ดีและเหมาะสมจากบุคคลากรในทองถิ่น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย
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ศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ซึ่งไดแกผูประกอบการการทองเที่ยว และชาวบานในชุมชน ซึ่งสวน
ใหญมีความรูดานการทองเที่ยวนอย ทําใหขาดทักษะ ขาดความรูและขาดประสบการณ:ในการมีสวน
ในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน จึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุน การผลักดัน และ แรงกระตุนที่
เพียงพอ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู พัฒนาทักษะ โดยการจัดอบรม ใหแกชุมชน ในดานการ
ใหบริการทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับการจัดทําบานพัก เปนโฮมสเตย: การสรางคุณคาใหสินคาที่ระลึก
การแปรรูปวัตถุดิบในชุมชนใหเปนสินคาการทองเที่ยว เพื่อใหชุมชนไดรับความรู เพิ่มพูนศักยภาพที่
พรอมจะจัดบริการ การทองเที่ยวตอไปได
3. การบริหารจัดการที่เป:นระบบ
ในยุคเริ่มตนของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เติบโตจากการรวมมือกัน
ของคนในชุมชนโดยปราศจากความรูและประสบการณ: ทําใหในระยะแรกของการทองเที่ยวเมืองเชียง
คานเปนไปโดยขาดระบบแบบแผน เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว ทําใหนักลงทุน
จากภายนอกสนใจที่จะเขามาลงทุน เริ่มมีการกวานซื้อที่ดินในการทําธุรกิจ หรือแมแตการเชาที่ใน
ชุมชน เพื่อประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ทําใหเกิดการแยงงาน แยงอาชีพ คนในชุมชนไดรับ
ประโยชน:ไมเต็มที่ เมื่อการทองเที่ยวเมืองเชียงคานไดรับความนิยม สงผลถึงรูปแบบทางกายภาพของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดยมีสิ่งกอสรางในรูปแบบบานพักโฮมเสย: เกสเฮาส: โรงแรม เริ่มผุดขึ้นใหม
อยางรวดเร็ว โดยปราศจากมาตรการควบคุม สงผลตอความเสียหายในดานอัตลักษณ:ของชุมชน จาก
ป7ญหาดังกลาวสงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวของตัวแทนชุมชน ในการกอตั้งกลุมเพื่อรักษาผลประโยชน:
และคอยจัดการความเปนไปของการทองเที่ยวชุมชนใหเปนไปอยางถูกตอง ทําใหเกิดเทศบัญญัติใน
การกอสรางสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ใหมีความถูกตองและเปนไปตามวิถีชีวิต เอกลักษณ:ของชุมชนที่ไดสืบ
ทอดมา รวมทั้งขอปฏิบัติในการอยูรวมกับชุมชน เพื่อใหนักทองเที่ยวและชุมชนมีความสัมพันธ:ที่ดีตอ
กัน และสงผลใหการเติบโตของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานเปนไปอยางมีระเบียบ
จะเห็นไดวาขอมูลในบทที่ 6 นี้ เปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวที่
สงผลตอรู ป แบบชุ ม ชนเชี ย งคาน ซึ่ ง ผู วิ จั ย ไดมี ก ารจํ า แนกและวิ เ คราะห: อ อกเปนหั ว ขอดั ง นี้ 1)
ผลกระทบทางกายภาพ ซึ่ งจะประกอบดวย การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของเมื อง โอกาสการ
ขยายตัวของเมืองและการพัฒนาของพื้นที่การทองเที่ยว 2) ผลกระทบดานบวกจากการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นกับชุมชนในดานสังคมและวัฒนธรรม 3)ผลกระทบดานลบจากการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นกับชุมชน
ในดานสังคมและวัฒนธรรม 4)ป7จจัยที่สงผลตอรูปแบบการทองเที่ยวเชียงคาน ไดแก ประวัติศาสตร:
ของชุมชน พิธีกรรม-ความเชื่อ โครงสรางทางสังคมของชุมชนเชียงคาน และการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการการทองเที่ยวรวมไปถึงความเขมแข็งของชุมชน และหัวขอสุดทายคือ ป7ญหาอุปสรรค
ของการเปนเมืองทองเที่ยวเชียงคาน ไดแก ความรวมมือของคนในชุมชน ศักยภาพของชุมชน และ
การบริหารจัดการการทองเที่ยวที่เปนระบบ
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จากหัวขอดังกลาวขางตน ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการทองเที่ยว ที่สงผล
ตอชุมชนทั้งทางกายภาพ สังคมและวั ฒนธรรม แมวาการทองเที่ย วจะเขามาทําใหรูป แบบชุ มชน
เปลี่ยนแปลงไป แตผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งดานบวกที่สงผลใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ มีการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่ใหรองรับกับการเปนเมืองทองเที่ยว สงผลดีตอสังคมในดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และการถายทอดวัฒนธรรมชุมชนไปสูนักทองเที่ยวหรือผูที่มาเยือน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบดานลบ
ที่มาพรอมกับการทองเที่ยว คือรูปแบบชุมชนที่ถูกเปลี่ยนใหเปนเมืองทองเที่ยว กิจกรรมในชุมชนที่
เปลี่ยนไปในเชิงธุรกิจการคา ซึ่งผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ลวนแตเปนสิ่งที่
ชุมชนตองเผชิญและรับมือกับป7ญหานั้น ๆ

บทที่ 7
สรุป อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน อําเภอ
เชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย ผู& วิ จั ย ได& จํ า แนกผลกระทบที่ ศึก ษาออกเป+ น ผลกระทบทางกายภาพ และ
ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม ผู&วิจัยได&ทําการศึกษาโดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary
Studies) และการศึกษาภาคสนาม (Field Studies) โดยการศึกษาจากเอกสารเป+นการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข&องกับการวิจัย รวมถึงงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข&องและมีความสัมพันธIกับชุมชน
เชียงคาน เพื่อให&ได&เนื้อหาในแงมุมที่กว&างขึ้นและครอบคลุมข&อมูลที่สําคัญที่เกี่ยวข&องกับวิจัย สวน
การศึ ก ษาภาคสนามเป+ น การเก็ บ ข& อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของพื้ น ที่ เ พื่ อ นํ า มาวิ เ คราะหI ต ามประเด็ น ใน
วัตถุประสงคIของการวิจัย โดยใช&วิธีการสัมภาษณI การสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม
โดยมีเครื่องมือที่ใช&ในการเก็บข&อมูล ได&แก แบบสัมภาษณI สมุดบันทึก กล&องถายรูป เครื่องบันทึกเสียง
เมื่ อ ดํ า เนิ น การเก็ บ ข& อ มู ล แล& ว ได& นํ า เสนอผลการวิ จั ย โดยวิ ธี พ รรณนาวิ เ คราะหI (Descriptive
Analysis) เพื่อให&ได&ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชน
เมืองเชียงคาน และเป+นไปตามประเด็นที่ศึกษาตามความมุงหมายของการวิจัย
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป+นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู&วิจัยได&ลงไปศึกษา
สังเกตปUญหาในการวิจัย พื้นที่ในการวิ จัย และกลุมบุคคลที่ ต&องการศึกษาโดยละเอียดทุ กด&าน ใน
ลักษณะเจาะลึก เพื่อให&เข&าใจบริบทของสังคมอันเป+นแนวคิดพื้นฐาน ซึ่งต&องการศึกษาชุมชนหรือ
สังคมอยางรอบด&านทุกแงทุกมุม ในการศึกษาเพื่อรวบรวมข&อมูล จะมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บรายละเอียด
ทางด&านสภาพสิ่งแวดล&อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ พิธีกรรม โดยใช&วิธีการ
สังเกตแบบมีสวนรวม แบบไมมีสวนรวม และการสัมภาษณIเป+นหลัก มุงเน&นการศึกษากระบวนการ
ของปรากฏการณIทางสังคมและความสัมพันธIของปรากฏการณIกับสภาพแวดล&อม โดยอาศัยมิติทาง
สังคม และวัฒนธรรมเป+นหลักในการศึกษาและวิเคราะหIปรากฏการณIนั้น
การศึกษาความสัมพันธIระหวางสมาชิกในสังคมและปรากฏการณIทางสังคมเป+นอีกเรื่อง
หนึ่ งที่ ผู& วิจั ยให& ความสํ าคั ญ การศึ กษาระบบเครื อญาติห รื อระบบความสั มพั น ธIอื่น ๆ ชวยอธิบ าย
ปรากฏการณI บ างอยางได& ดี เชน สาเหตุ ข องปรากฏการณI ห รื อความสั ม พั น ธI ร ะหวางปU จ จั ย เรื่ อ ง
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ความสัมพันธIของมนุษยIและปรากฏการณI การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธIระหวางสมาชิกในสังคม
ชวยให&การวิเคราะหIมีความลึกซึ้งมากขึ้น โดยการสัมภาษณIประชากรในพื้นที่ได&เลือกกลุมผู&มีสวนรู&
เห็นและเกี่ยวข&องกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให&ได&ข&อมูลที่ละเอียดและเป+นความจริงของบริบทพื้น ที่
เชียงคาน โดยผู&วิจัยได&แบงประเด็นออกเป+น 3ประเด็น ประกอบด&วย 1) ผลกระทบทางด&านกายภาพ
2) ผลกระทบด&านสังคม วัฒนธรรม 3) ปUจจัยที่สงผลตอรูปแบบการทองเที่ยวเชียงคาน 4) ปUญหา
อุปสรรคของการเป+นเมืองทองเที่ยวเชียงคาน โดยหลังจากการศึกษาตามโครงสร&างดังกลาว ผู&ศึกษา
ได&สรุปเนื้อหาสําคัญตามรายละเอียดดังนี้
1. ผลกระทบทางดานกายภาพ
จากการศึ ก ษาทั้ งทางทฤษฎี และจากการสํ ารวจในพื้ น ที่ พบวา ชุ มชนเชี ย งคานมี
องคIประกอบของชุมชนที่มีคุณคาและมีเอกลักษณI ได&แก วัดตาง ๆ ในบริเวณชุมชนเการิมโขง จํานวน
3 วัด ประกอบด&วย วัดศรีคูณเมือง วัดมหาธาตุ และวัดทาคก เป+นต&น รวมไปถึงยานอาคารไม&เกาที่มี
ลักษณะสถาปUตยกรรมที่สวยงามเป+นเอกลักษณI มีความโดดเดน เป+นสิ่งสะท&อนประวัติศาสตIและ
วัฒธรรมในด&านกายภาพได&เป+นอยางดี ซึ่งอาคารเกาสวนใหญกระจุกตัวหนาแนนเป+นแนวยาวอยู
บริเวณถนนริมโขง แตในปUจจุบันในพื้นที่ไมได&มีเพียงอาคารไม&เกาเทานั้น ยังมีอาคารที่ถูกสร&างขึ้นใหม
ในเชิงธุรกิจการทองเที่ยวแทรกตัวอยูตามยานอาคารเกา ซึ่งสวนใหญจะเป+นอาคารโครงสร&างคอนกรีต
เสริมเหล็ก และอาคารครึ่งไม&ครึ่งปูน ในลักษณะของโรงแรม เกสเฮาสI โฮมสเตยI และร&านอาหารร&าน
เป+นต&น ทําให&การใช&ประโยชนIของที่ดินในเขตชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป+นเมืองเล็ก ๆ
มีสมาชิกในชุมชนไมมากนัก แตปUจจุบันถนนริมโขง เต็มไปด&วยอาคารและสิ่งปลูกสร&างตลอดแนวริม
โขง สงผลให&เกิดการแออัดและรูปแบบเมืองที่เปลี่ยนไป สงผลในเรื่องความเป+นสวนตัวของคนในพื้นที่
แตในขณะเดียวกันก็ถือได&วาพื้นที่เมืองเกานี้เป+นยานเศรษฐกิจหลักของชุมชนเชียงคานในปUจจุบัน มี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง และเป+นศูนยIกลางของการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
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ภาพที่ 73 แสดงตําแหนงของวัดซึ่งเป+นศูนยIกลางของชุมชน
แม&วารูปแบบของเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปจากการถู กพัฒนาให&เป+นเมื องทองเที่ย ว แต
องคIประกอบของชุมชนที่เป+นสิ่งสําคัญ ยังคงได&รับความสําคัญจากคนในชุมชนอยูเชนเดิม เห็นได&จาก
การให&ความสําคัญกับวัด ศาสนสถาน รวมไปถึงพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ได&ถูก
นํามาเป+นจุดขายของการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวข&องกับศาสนสถาน
และศาสนพิธี โดยมีพื้นฐานอยูบนวิถีชีวิตและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
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ภาพที่ 74 แสดงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเชียงคานในแตละชวงเวลา
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ภาพที่ 75 แสดงรูปแบบอาคารไม&ดั้งเดิมในยานเมืองเกา

ภาพที่ 76 แสดงรูปแบบอาคารที่สร&างใหมโดยยึดหลักตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน เพื่อให&มี
รูปแบบที่เหมาะสม กลมกลืนกับอาคารไม&เกาที่เป+นเอกลักษณIอาคารพื้นถิ่นดั้งเดิม
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ภาพที่ 77 แสดงอาคารสรางใหมในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหม
นอกจากผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลทางกายภาพของเมืองเชียงคาน ที่ได&สงผล
โดยตรงตอรูปแบบสถาปUตยกรรมของชุมชน ทําให&มีทั้งอาคารเกาที่เป+นเอกลักษณIของชุมชน อาคารที่
สร&างใหมโดยยึดหลักตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน เพื่อให&มีรูปแบบที่เหมาะสม กลมกลืน
กับอาคารไม&เกาที่เป+นเอกลักษณIอาคารพื้นถิ่นดั้งเดิม และอาคารสร&างใหมที่มีรูปแบบสมัยใหม การ
ทองเที่ยวยังสงผลให&องคIกรภาครัฐและองคIกรท&องถิ่นได&ให&ความสําคัญกับสาธารณูปโภคแกชุมชน มี
การซอมแซมและพัฒนาชุมชนให&มีศักยภาพในการเป+นเมืองทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่จะ
เข&ามาในชุมชนได&รับความสะดวกสบาย สงผลดีในทางอ&อมแกคนในชุมชน ที่จะได&มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช&ชีวิตประจําวัน

ภาพที่ 78 แสดงการพัฒนาทางกายภาพของเมือง บริเวณถนนคนเดินริมโขง เพื่อรองรับการเป(น
เมืองทองเที่ยว (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556)
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ภาพที่ 79 แสดงการพั ฒ นาทางกายภาพของเมื อง บริ เวณถนนริ มโขง เพื่ อ รองรั บ การเป( น เมื อ ง
ทองเที่ยว (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557)

ภาพที่ 80 แสดงการพั ฒ นาทางกายภาพของเมื อ ง บริ เวณถนนริ ม โขงเพื่ อ รองรั บ การเป( น เมื อ ง
ทองเที่ยว (เดือนกุมภาพันธ5 พ.ศ.2558)
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ภาพที่ 81 แสดงตําแหนงของการพัฒนาทางด&านกายภาพในพื้นที่ชุมชน
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2. ผลกระทบทางบวกดานสังคม วัฒนธรรม
จะเห็นได&วาการทองเที่ยวที่เข&ามาในพื้นที่ ทําให&เกิดการพัฒนาในด&านตาง ๆ สงผลตอ
ชุมชนและผู&ที่อาศัยอยูในชุมชน วิถีชีวิตของชาวเชียงคานเปลี่ยนไป รวมถึงโครงสร&างทางสังคมและวิถี
ชีวิต เริ่มจาก การมีสวนรวมของคนในชุมชน ชาวบ&านมีความกระตือรือร&นในการประกอบอาชีพมาก
ขึ้น มีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาและรักษาผลประโยชนIของคนในชุมชน คนในชุมชนที่เคยอพยพหรือย&าย
ออกไปทํางานตางเมือง ได&เห็นคุณคาและความสําคัญของชุ มชน กลับมาประกอบอาชีพในชุมชน
เนื่องจากการทองเที่ยวได&เปaดโอกาสให&คนในชุมชนสร&างอาชีพทําให&มีรายได&มาเลี้ยงครอบครัวโดยไม
ต&องอพยพไปทํางานในเมืองใหญ ๆ สงผลดีในด&านความสัมพันธIในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวได&
อยูกับพร&อมหน&า ผู&ปกครองสามารถเลี้ยงดูบุตรหลายได&ใกล&ชิดมากขึ้น ลดปUญหาในเด็กและเยาวชน
เกิดความสัมพันธIอันดีระหวางคนในครอบครัว และสงผานไปถึงนักทองเที่ยวที่เข&ามาในพื้นที่ ได&รับ
ความอบอุน ปลอดภั ยและไมตรี จากเจ&าของบ& าน ทํ าให&เกิดความประทั บใจและความสัมพัน ธIที่ดี
ระหวางคนในชุมชนกับนักทองเที่ยวอีกด&วย
ในแงของวัฒนธรรม ภาษาถิ่นเชียงคานเป+นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในท&องถิ่น
ซึ่งมี ลักษณะการพูดที่มีความคล&ายคลึ งกั บเมื องหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่ งถื อเป+น ภาษาอี ส านที่ มีสํ าเนี ย งที่ แตกตางจากจั งหวั ดอื่ น ๆ ในภาคอี ส าน ซึ่ งใน
ท&องถิ่นมีการใช&ภาษาถิ่นเป+นหลักในการติดตอสื่อสาร ทําให&เป+นที่สนใจจากนักทองเที่ยวที่เข&ามาใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังทําให&เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางชาวบ&านกับนักทองเที่ยว มีการ
เผยแพรวัฒนธรรมอันเป+นเอกลักษณIของชุมชน ซึ่งเป+นวิถีที่คนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมา
ทําให&เกิดการภูมิใจและรู&คุณคา ของวัฒนธรรมของท&องถิ่น ทําให&เกิดการอนุรักษI ฟcdนฟูทางวัฒนธรรม
และรักในชุมชนมากขึ้น ตัวอยางเชน การเข&ารวมงานบุญประจําปeฮีต12คอง14 ซึ่งเป+นประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแตอดีตจนถึงปUจจุบัน โดยวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน พบวาสวนใหญจะมี
ความเกี่ยวข&องกับทางพุทธศาสนา ซึ่งถือเป+นศูนยIรวมจิตใจคนเชียงคานมาตั้งแตอดีต ถือเป+นข&อบงชี
ได&วา ศาสนาเป+นสิ่งที่อยูคู ชุมชนและหลอเลี้ยงจิตวิญญาณคนในชุมชนมาแตครั้งอดี ต สงผลให&ใน
ปUจจุบันได&เกิดจากทองเที่ยวเชิงจิตวิญญาณขึ้นในพื้นที่ จากการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม ทํา
ให&นักทองเที่ยวได&เห็นคุณคาและความแตกตางจากรูปแบบการทองเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ยังเป+นสวน
หนึ่งของการรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยให&ประชาชนเข&ามามีสวน
รวมและได&ประโยชนIจากการทองเที่ยวแสวงบุญ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร&างการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
ให&กับเจ&าของบ&านกับแขกผู&มาเยือน
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แม& ว าการทองเที่ ย วที่ เ ข& า มายั ง ชุ ม ชนจะสงผลกระทบด& า นบวกและสร& า งผลดี แ ก
ชาวบ& าน แตอี กด&านหนึ่ งการทองเที่ย วก็ย อมสงผลกระทบด& านลบให&แกชุมชนเชียงคานได&เชนกั น
เนื่องจากกิจกรรมการทองเที่ยวได&สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในด&านตาง ๆ ทั้งด&านสิ่งแวดล&อม สังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุ มชน โดยผลกระทบที่ เกิดขึ้ นตอชุมชนนั้น ได&ผลเสียมากหรื อน&อย
ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น ดังเชนที่จะแสดงในรายละเอียดตอไปนี้
เมื่อชุมชนถูกเปลี่ยนให&เป+นเมืองทองเที่ยว ทําให&คนจํานวนมากเดินทางเข&ามายังพื้นที่
สงผลให& การจัดการ การรักษาความสงบ หรือความปลอดภั ยเป+นไปด&วยความยากลําบากมากขึ้ น
เนื่องจากเดิมเชียงคานเป+นเพียงชุมชนเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ การดูแลและจัดการทําได&โดยงาย แตใน
ปU จ จุ บั น ต& องพบกั บ ปU ญ หาที่ เ ข& า มาพร& อมกั บ การเป+ น เมื องทองเที่ ย ว เชน สภาพสั ง คม วิ ถีชี วิ ต ที่
เปลี่ยนไป กลายเป+นสังคมของคนเมืองมากขึ้น โครงสร&างทางสังคม ความสัมพันธIของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยอยูรวมกันแบบครอบครัว ถ&อยทีถ&อยอาศัย ปUจจุบันเป+นเมืองทองเที่ยวที่มี
ความเป+นธุรกิจมากขึ้น หลายอยางถูกดําเนินไปด&วยเรื่องเงิน ทําให&เกิดความขัดแย&งภายในชุมชน โดย
มีสาเหตุมาจากการขัดแย&งผลประโยชนIที่ได&จากการทองเที่ยว ปUญหาที่ดิน การไลที่ การรุกล้ําขอบเขต
ที่ดินทํากินของกันและกัน การขัดแย&งทางธุรกิจ สงผลให&เกิดความเห็นแกตัวของคนในชุมชนมากขึ้น
ความสัมพันธIของคนในชุมชนมีความหางเหินออกไป ผู&คนมีปฏิสัมพันธIกันน&อยลง เนื่องจากต&องเอา
เวลาไปทํามาหากิน เมื่อหลายอยางถูกกําหนดด&วยเรื่องเงิน จึงเกิดการแขงขันด&านธุรกิจกันสูงขึ้น ทํา
ให&เป+นบอเกิดของความบาดหมางในเรื่องผลประโยชนIภายในชุมชน
ในสวนของวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่ทําให&ถูกจัดเป+นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งเป+นการทองเที่ยวที่เกี่ยวข&องกับปUจจัยทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ด&าน สงผลให&วัฒนธรรมที่เป+น
เอกลักษณIของท&องถิ่นนี้ได&ถูกทําให&เป+นสินค&าทางการทองเที่ยว ทําให&วัฒนธรรมท&องถิ่นนั้นได&ถูกทําให&
กลายเป+นเพียงแควัตถุอยางหนึ่งและถูกทําให&กลายเป+นสินค&าเพื่อเสนอขายให&กับนักทองเที่ยวเพื่อบง
บอกถึงความเฉพาะตัวของสถานที่ทองเที่ยว สงผลให&เกิดในเรื่องของคุณคาของสินค&าวัฒนธรรม
ท&องถิ่น ซึ่งคุณคาของสินค&าทางวัฒนธรรมนั้นก็ขึ้นอยูกับการให&ความหมายของบุคคลและชวงเวลา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการทองเที่ยวเข&ามายังชุมชนชายโขง สงผลให&วัฒนธรรมท&องถิ่นกลายเป+นเพียง
สินค&าที่ให&นักทองเที่ยวได&สัมผัสโดยปราศจากคุณคา
นอกจากนี้ ผู&ป ระกอบการ นักลงทุ น จากภายนอก รวมถึ งนั กทองเที่ ยวที่ เข& ามายั ง
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยปราศจากความรู&ความเข&าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของ
ท&องถิ่น สงผลถึงกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดการบิดเบือนทางวัฒนธรรม เชน ในกรณีผู&ประกอบการ
จากภายนอกเข&ามาประกอบการภายในพื้นที่ ไมเคารพกฎระเบียบแบบแผนของชุมชน และสื่อออกมา
ยังผลผลิตในการค&า เชน การกอสร&างอาคารที่ไมเป+นอันหนึ่งอันเดียวกัน สงผลให&เกิดความรู&สึกแปลก
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แยก ไมแสดงออกถึงอัตลักษณI และในกรณีของนักทองเที่ยว ประเพณีการตักบาตรข&าวเหนียวในตอน
เช&า ซึ่งเป+นวิถีชีวิตของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปUจจุบัน ซึ่งวิถีเดิมของชาวบ&าน จะ
ตื่นเช&า เตรียมข&าวเหนียวไว&ใสบาตร แตงกายด&วยผ&าซิ่นหรือชุดเรียบร&อยซึ่งถือเป+นวิถีชีวิตดั้งเดิม แต
ในปUจจุบันได&ถูกการทองเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม การใสบาตรถูกทําให&เป+นเพียงสินค&าทางการ
ทองเที่ยว โดยเจ&าของที่พักทําการจัดเตรียมอาหารสําหรับใสบาตร นักทองเที่ยวเพียงแตทําหน&าที่
ถวายอาหารใสบาตรพระเทานั้น นักทองเที่ยวบางสวนไมทราบถึงที่มาที่ไปและความสําคัญของวิถีชีวิต
นั้น ๆ ซึ่ งถือเป+ นการไมเข&าใจในวิ ถีชีวิ ตชุ มชน การแสดงออกจึงเป+น การบิดเบือนวัฒ นธรรมที่ เคย
ปฏิบัติมา ดังนั้นจึงจําเป+นต&องทําความเข&าใจถึงวิธีใสบาตร และวิถีชีวิตที่คนเชียงคานยึดถือและปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมาอยางยาวนานเสียกอน
ป&จจัยที่ส(งผลต(อรูปแบบการท(องเที่ยวเชียงคาน
ประวัติศาสตร.ของพื้นที่
เมืองเชียงคาน ถือเป+นเมืองที่มีคุณคาและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรI ในอดีตเคยเป+น
เมืองทาที่สําคัญเหนือริมฝUhงแมน้ําโขง มีประวัติเกี่ยวพันกับแถบลุมน้ําโขงอีสานตอนบน รวมไปถึง
ความสัมพันธIกับเชื้อพระวงศIทางฝUhงลาว โดยเฉพาะความสัมพันธIกับหลวงพระบางซึ่งถือได&วาเป+น
ความสัมพันธIที่แนนแฟiน เปรียบเสมือนบ&านพี่เมืองน&อง ทําให&เกิดอิทธิพลทางวัฒนธรรม สงผลตอวิถี
ชีวิตและความเป+นอยูของคนเชียงคานมีความคล&ายคลึงกันกับเมืองหลวงพระบาง ตั้งแตวัฒนธรรม
ทางภาษา อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และ ความเชื่อ
จากทําเลที่ตั้งประกอบกับชุมชนมีความเป+นมาทางด&านประวัติศาสตรIที่สําคัญ ทําให&เชียง
คานในยุคนั้นจึงกลายเป+นชุมชนทางด&านการค&าระดับท&องถิ่น มีอาคารพาณิชยIเรือนไม&ริมฝUhงโขง มี
โรงแรมเรือนไม&ให&พอค&าชาวลาวและชาวไทยเชาพัก ด&วยชื่อเสียงที่โดงดัง ในเรื่องเป+นแหลงผลิตผ&าหม
นวมที่ขึ้นชื่อ อันเนื่องมาจากเป+นแหลงเพาะปลูกดอกฝiาย เพื่อนํามาเป+นวัตถุดิบในการทําผ&าหมนวม
ทําให&พอค&าจากฝUhงลาวและจังหวัดใกล&เคียงเดินทางเข&ามาซื้อผ&าหมนวม รวมถึงข&าวสารและสินค&า
อุปโภคบริโภคอื่น ๆ ของเชียงคานกลับไปด&วย ถือได&วาเชียงคานเป+นศูนยIกลางทางการค&าแหงลุม
แมน้ําโขงที่สําคัญอีกเมืองหนึ่ง จะเห็นได&วา ประวัติศาสตรIของชุมชนในอดีตสงผลออกมาถึงปUจจุบันใน
รูปแบบอัตลักษณIของชุมชน ทําให&ชุมชนเชียงคานมีวัฒนธรรมที่เป+นเอกลักษณI มีความโดดเดนในด&าน
วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตที่คนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติสงตอจากรุนสูรุน จนกลายเป+นเชียง
คานเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได&รับความนิยมอยูในขณะนี้
ความเชื่อและพิธีกรรม
เชียงคานมีโครงสร&างทางสังคมที่ให&ความสําคัญกับเครือญาติ อยูกันเป+นครอบครัวใหญ มี
การพึ่งพาอาศัยกัน การใช&ชีวิตอยูกับธรรมชาติต&องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีพ รวมถึงสิ่ง
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เหนือธรรมชาติ ทําให&ชุมชนเกิดความเชื่อและความศรัทธาในการบูชาผีบรรพบุรุษ เจ&าที่ เทวดา รวม
ไปถึงความเคารพในธรรมชาติ มีการกอตั้งพิธีกรรมบูชาผีสาง นางไม& รวมทั้งต&นไม& แมน้ํา และสิ่งที่เป+น
ธรรมชาติเพื่อแสดงความเคารพ ขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณของธรรมชาติที่หลอเลี้ยงชีวิตชาวเชียง
คานตั้งแตอดีตมาจนถึงปUจจุบัน สงผลให&เชียงคานเป+นชุมชนที่มีความออนน&อมถอมตน เห็นคุณคาของ
ธรรมชาติ
ตอมาเมื่อพุทธศาสนาได&เผยแผไปยังชุมชน ทําให&คนในชุมชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจาก
ความกลัว ความไมรู& เกิดเป+นความศรัทธา ซึ่งจะเห็นได&วาพระพุทธศาสนาเป+นรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรม เนื่องจากชาวเชียงคานนับถือพระพุทธศาสนามาช&านาน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได&
หลอหลอมซึมซับลงในวิถีชีวิต กลายเป+นรากฐานวิถีชีวิตของเชียงคานในทุกด&าน ทั้งด&านวิถีชีวิตความ
เป+นอยู ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม สงผลให&ชาวเชียงคานมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย มี
ความพอเพียง เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษและผลแหงการทําความดี จะเห็นได&ถึงความรวมมือของคน
ในชุมชนที่มีความสามัคคีในงานบุญประจําปe ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งถือวาเป+นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาถึงปUจจุบัน เป2นคติความเชื่อในวิถีชีวิตความเป+นอยูที่เกี่ยวพันกับการเกษตรกรรมและ
พุทธศาสนา ถูกจัดขึ้นเพื่อสร&างขวัญและกําลังใจตอการดํารงชีวิตของชุมชน จึงทําให&มีงานบุญพื้นบ&าน
มากมายตลอดทั้งปe ถือได&วาชุมชนเชียงคานเป+นชุมชนที่มีพุทธศาสนาเป+นศูนยIรวมจิตใจ มีพระสงฆIซึ่ง
เป+ น ตั ว แทนวั ด เป+ น ผู& นํ า ทางด& า นจิ ต ใจของประชาชน พระพุ ท ธศาสนาเป+ น รากฐานสํ า คั ญ ของ
วั ฒ นธรรม เนื่ องจากหลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนาได& ห ลอหลอมซึ มซั บ ลงในวิ ถีชี วิ ต กลายเป+ น
รากฐานวิถีชี วิ ตของชาวเชีย งคานในทุ กด& าน ทั้ งด& านวิ ถีชี วิ ตความเป+ นอยู ภาษา ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและศีลธรรมเป+นศูนยIรวมแหงความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธาและความรวมมือ เป+นกรอบแหง
ความประพฤติของคนในสังคม
โครงสรางทางสังคม
โครงสร&างทางสังคมของชุมชนเชียงคาน ประกอบไปด&วย กลุมคน สถาบันทางสังคม และ
สถานภาพบทบาทของคนในสังคม โดยกลุมคนในชุมชนเชียงคานจัดเป+นกลุมแบบปฐมภูมิ ซึ่งเป+นกลุม
ที่มีความสัมพันธIระหวางสมาชิกเป+นไปอยางแนบแนน มีความใกล&ชิดสนิทสนมกันเป+นสวนตัว ไมมี
พิ ธี รี ต อง มี ค วามสั ม พั น ธI กั น อยางตอเนื่ อ ง เชน ความสั ม พั น ธI ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว ใน
ขณะเดียวกันก็มีสถาบันทางศาสนาที่เป+นสถาบันทางสังคมที่คนในชุมชนให&ความสําคัญ ทําให&สมาชิก
ในชุมชนถูกหลอหลอมด&วยความรัก ความอบอุน การอบรมเลี้ยงดูให&มีการเจริญเติบโตทั้งด&านรางกาย
สติปUญญา และอารมณI เพื่อให&สามารถดํารงอยูในสังคมได& นอกจากนี้ยังถูกขัดเกลาด&วยศาสนา ชวย
ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม สร&างความมั่นคงทางจิตใจให&สมาชิกในชุมชน อบรมศีลธรรม
จริยธรรมให&แกสมาชิกและควบคุมสังคมให&สงบสุข
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การมีส(วนร(วมของชุมชนในการจัดการการท(องเที่ยว/ความเขมแข็งของชุมชน
ปUจจุบันเชียงคานมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง และเป+นยุค
แหงวั ต ถุ นิ ย มสมั ย ใหมเชนเดี ย วกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ แตด& ว ยความที่ ค นในชุ ม ชนมี ค วามผู ก พั น กั น อั น
เนื่องมาจากความเข&มแข็งของโครงสร&างทางสังคม เนื่องจากสวนใหญชาวบ&านในชุมชนมีความสัมพันธI
กันแบบเครือญาติ มาจากต&นตระกูลเดียวกัน อยูกับแบบญาติพี่น&อง ผสมผสานกับความเชื่อและการมี
แนวความคิดในการดํารงอยูแบบเรียบงาย พออยูพอกิน ทําให&ความเจริญแบบสมัยใหมเข&ามาแบบ
คอย ๆ คืบคลาน ในลักษณะที่ไมกอให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ประกอบกับคนเชียงคานมี
ศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได& มีความแตกตางทางความคิดน&อย และให&ความรวมมือในการ
พัฒนา จึงทําให&กระบวนการจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน อยูภายใต&กรอบความคิดและการ
มีสวนรวมของคนในท&องถิ่นเป+นหลัก
ป&ญหาอุปสรรคของการจัดการการท(องเที่ยวเชียงคาน
ความร(วมมือจากชุมชน
การทองเที่ยวเชียงคานมีแนวโน&มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต แตปUญหาเรื่องความ
รวมมือของชุมชนยังคงมีอยู เห็นได&จากการเข&ารวมประชุม หรือการประชาพิจารณIในวาระตาง ๆ ที่
ต&องการความเห็นจากชุมชน ทําให&บทสรุปของการประชุมนั้น ๆ มีผลไมสมบูรณIเนื่องจากชาวบ&าน
กลุมที่ไมเข&ารวม ไมสามารถออกความเห็นหรืออภิปรายปUญหาตาง ๆ ที่ตนประสบได& แม&วาชาวบ&านที่
ไมได& เ ข& า รวมจะมี เ พี ย งกลุ มน& อ ย แตนั่ น แสดงออกถึ ง สาเหตุ ข องการจั ด การการทองเที่ ย วที่ ยั ง มี
จุดบกพรองอยู โดยสาเหตุสวนใหญที่ชาวบ&านบางสวนไมได&เข&ารวมนั้นมาจาก หัวข&อการประชุมมักจะ
เป+นหัวข&อเดิม ๆ และสาเหตุสําคัญจากการไมให&ความรวมมือ คือปUญหาการไมกล&าแสดงออก ไมกล&า
แสดงความคิดเห็น ยังคงเป+นปUญหาเรื้อรังที่พบได&ในการพัฒนาชุมชน
ศักยภาพของชุมชน
แม&วาพื้นที่เชียงคานจะได&เปรียบด&านทําเลที่ตั้งและภูมิประเทศเหมาะแกการทองเที่ยว
พั กผอน แตการจะเป+ น สถานที่ ทองเที่ ย วที่ มีศักยภาพได& นั้ น จํ าเป+ น ต& องได& รั บ การจั ดการที่ ดีและ
เหมาะสมจากบุคคลากรในท&องถิ่น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยศักยภาพของบุคคลากร
ในชุมชน ซึ่งได&แกผู&ประกอบการการทองเที่ยว และชาวบ&านในชุมชน ซึ่งสวนใหญมีความรู&ด&านการ
ทองเที่ยวน&อย ทําให&ขาดทักษะ ขาดความรู&และขาดประสบการณIในการมีสวนในการจัดการทองเที่ยว
ของชุมชน จึงจําเป+นต&องได&รับการสนับสนุน การผลักดัน และ แรงกระตุ&นที่เพียงพอ เพื่อสร&าง
กระบวนการเรียนรู& พัฒนาทักษะ โดยการจัดอบรม ให&แกชุมชน ในด&านการให&บริการทองเที่ยว
เพื่อให&ชุมชนได&รับความรู& เพิ่มพูนศักยภาพที่พร&อมจะจัดบริการ การทองเที่ยวตอไปได&
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การบริหารจัดการที่เป2นระบบ
การเติบโตของการทองเที่ยวเมืองเชียงคานในระยะแรกนั้น เป+นไปโดยขาดระบบแบบ
แผน เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงและเป+นที่รู&จักของนักทองเที่ยว ทําให&นักลงทุนจากภายนอกสนใจที่จะเข&ามา
ลงทุน เพื่อประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ทําให&เกิดการแยงงาน แยงอาชีพ คนในชุมชนได&รับ
ประโยชนIไมเต็มที่ เมื่อการทองเที่ยวเมืองเชียงคานได&รับความนิยม สงผลถึงรูปแบบทางกายภาพของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดยมีสิ่งกอสร&างในรูปแบบบ&านพักโฮมเสยI เกสเฮาสI โรงแรม เริ่มผุดขึ้นใหม
อยางรวดเร็ว โดยปราศจากมาตรการควบคุม สงผลตอความเสียหายในด&านอัตลักษณIของชุมชน จาก
ปUญหาดังกลาวสงผลให&เกิดการเคลื่อนไหวของตัวแทนชุมชน ในการกอตั้งกลุมเพื่อรักษาผลประโยชนI
และคอยจั ดการความเป+ น ไปของการทองเที่ ย วชุ มชนให& เป+ นไปอยางถู ก ต& อ ง อยางไรก็ ตาม การ
ทองเที่ ยวเมืองเชียงคานจะเติบโตไปในทิ ศทางใดนั้น ขึ้นอยูกั บความรวมมือจากทุกฝkาย ทั้ งคนใน
ชุมชน ผู&ประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือวาเป+นผู&มีสวนได&สวนเสีย
และรับผิดชอบในแตละฝkาย เพื่อให&เมืองเชียงคานเป+นเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่คงความเป+น
เอกลักษณIของพื้นที่ดํารงอยูได&จนถึงอนาคต
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลกระทบจากการทองเที่ ย วที่ ส งผลตอรู ป แบบชุ ม ชนเมื อ งเชี ย งคาน
เกี่ยวกับพัฒนาการการทองเที่ยว สภาพวิถีชีวิตชุมชนกอนและหลังการสงเสริมการทองเที่ยว สภาพ
ปUญหา ความขัดแย&งของชุมชน และผลกระทบตอชุมชนทางด&านกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม มี
ประเด็นที่ควรพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข&องในประเด็นศึกษา ด&าน
วิวัฒนาการของแหลงทองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการทองเที่ยว การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และการทองเที่ยวโดยชุมชน มี
ดังตอไปนี้
จากการวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอชุมชนเชียงคาน ทําให&เห็นถึง
วิวัฒนาการ การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตและชุมชนเชียงคาน ตั้งแตอดีตจนถึง
ปUจจุบัน พื้นที่ชุมชนเกาเชียงคานมีลักษณะทางกายภาพชุมชนที่ผสมผสานระหวางยานชุมชนเกาและ
การกอตัวของกลุมอาคารใหม เป+นสิ่งที่หลอมรวมพื้นที่เกาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรIและการพัฒนา
ให&เกิดรวมกันได& เกิดจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในยาน ที่มีรูปแบบการสืบทอดความคิด
และวิ ถี ชี วิ ต ผานระบบครอบครั ว สู การค& า ในพื้ น ที่ ความตอเนื่ อ งในการอยู อาศั ย ได& ก อให& เ กิ ด
ประวัติศาสตรIในชุมชนที่สื่อออกมาในรูปแบบสถาปUตยกรรม สภาพแวดล&อม และองคIประกอบทาง
กายภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเป+นลําดับ ประกอบกับนโยบายขององคIกรปกครองสวนท&องถิ่นและความ
รวมมือของชุมชน ที่หลอมรวมให&เกิดพลังที่เข&มแข็งในการอนุรักษIและพัฒนาพื้นที่ได&อยางดียิ่ง ทําให&
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รับรู&ได&วาการทองเที่ยวที่เข&ามาในชุมชน สงผลกระทบตอคนในชุมชนในด&านบวกมากกวาด&านลบ ซึ่ง
ผลกระทบเหลานี้จ ะเป+ นคําตอบและทางเลือกให&กับ ชาวบ&านในชุ มชนเชียงคาน ในแงมุ มของการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให&เข&ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางไร จึงจะเหมาะสมและอยู
รวมกันได& และจะรักษารูปแบบวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนเชียงคาน ที่มีมาแตโบราณนั้นให&มี
ความสมบูรณIเป+นเอกลักษณI สามารถถายทอดไปสูคนรุนหลังได&อยางยั่งยืน รวมทั้งการทองเที่ยวเชียง
คานที่จะต&องดําเนินตอไปอยางเข&มแข็งและยั่งยืน
จากการวิจัย ทําให&ได&ทราบถึงอีกหนึ่งปUจจัย ที่ทําให&การทองเที่ยวเมืองเชียงคาน สามารถ
ดํารงอยูได& และเติบโตขึ้นอยางเข็มแข็งนั้น สวนหนึ่งที่เป+นปUจจัยสําคัญ นั่นคือพื้นฐานทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต และความเชื่อของชุมชน เนื่องจากชุมชนเชียงคาน เป+นชุมชนที่ยังคงมีคติความเชื่อเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เหนือธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ หรือผีบรรพชน โดยมีความเชื่อในเรื่องของการคุ&มครอง ปกปUก
รักษาจากผีบรรพชน เกิดเป+นความสัมพันธIระหวางคนกับคน คนกับชุมชน คนกับธรรมชาติ เกิดเป+น
พิธีกรรมที่ปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน ทําให&คนในชุมชนมีความออนน&อมตอธรรมชาติ เคารพ
ตอธรรมชาติ และสํานึกในบุญคุณของผีบรรพชน ผสานกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องของ
บุญและกรรม สงผลให&วิถีชีวิต และการปฏิบัติตัวของคนในชุมชน ถูกปฏิบัติสืบตอกันมา รุนสูรุน และ
กอให& เ กิ ดความสามั ค คี ความเป+ น ปm กแผน อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น นอกจากนี้ พิธี กรรมยั งได& กํา หนด
กฎเกณฑIและระเบียบปฏิบัติของคนในชุมชนให&เป+นไปในทางที่ดีอีกด&วย
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน พบวา
ชุมชนเชียงคาน มีศักยภาพในด&านของทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มีความเป+นเอกลักษณI และยังคง
สามารถรักษาวิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนเอาไว&ได& แตทั้งนี้ทั้งนั้น หากพิจารณาถึงเรื่องของการจัดการ
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเพื่อนาไปสูการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนแล&วนั้น ผู&ศึกษาพบวา
การจัดการการทองเที่ยวของชุมชนยังคงมีจุดออนในหลาย ๆ ด&าน ทั้งนี้ผู&วิจัยจึงขอนําเสนอแนวทางใน
การจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อให&เกิดความยั่งยืนดังนี้
1. ควรเปaดโอกาสให&ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวข&องได&แสดงความคิดเห็นรวมกัน และเมื่อเกิด
ปUญหาก็ต&องรวมกันแก&ไขปUญหา เพราะชุมชนจะต&องชวยเหลือตัวเองกอน หากชุมชนเกิดความ
เข&มแข็งแล&วก็จะสามารถตอสู&กับอุปสรรคIตาง ๆ ได&
2. ชุ ม ชนจะต& อ งสร& างกฎระเบี ย บตาง ๆ และมี ก ารติ ด ประกาศอยางชั ด เจนสํ า หรั บ
นักทองเที่ยวที่จะเดินทางเข&ามาทองเที่ยว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการอนุรักษIควบคูไปกับการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน โดยที่กฎเกณฑIตาง ๆ ต&องสร&างขึ้นจากความเห็นโดยรวมของคนในชุมชน และรวมกัน
ปฏิบัติตามและเป+นตัวอยางให&แกนักทองเที่ยว เป+นการสร&างรากฐานที่มั่นคงให&แกชุมชน
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3. ควรที่จะพัฒนาในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสนับสนุนการทองเที่ยว อาทิ
การเดินทางเข&าถึง ปiายบอกทาง จุดบริการข&อมูลขาวสารการทองเที่ยว จุดแวะพักสําหรับนักทองเที่ยว
ห&องน้ํา การจัดเก็บขยะมูลฝอย และจุดจอดรถ เป+นต&น
4. เทศบาลตําบลเชียงคาน จะต&องเป+นผู&นําในการขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยจะต&องเป+นผู&สร&างความเข&าใจให&แกชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ให&เป+นชุมชนทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีการปรับตัวและตื่นตัวกับวิถีชีวิตที่ผสมผสานกับการทองเที่ยว
จะต&องสนับ สนุ นสิ่ งอํ านวยความสะดวกในชุ มชน และรั บฟU งความคิ ดเห็น ของคนในชุ มชนเพื่อลด
ปUญหา อุปสรรคI และข&อขัดแย&งในการดําเนินการพัฒนาได&
ข&อเสนอแนะตาง ๆ ข&างต&นเป+นเพียงแนวทางปฏิบัติ ผู&วิจัยหวังวาการศึกษาดังกลาวจะ
เป+นแนวทางให&ผู&ที่เกี่ยวข&อง ได&ใช&เป+นข&อมูลในการจัดการ และวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ชุมชนในอนาคต อยางไรก็ตามข&อสรุปตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ ขึ้นอยูกับผู&มีสวนเกี่ยวข&องทุกภาคสวนจะ
นําไปประยุกตIใช&ให&เหมาะสมกับแผนงาน หรือการดําเนินการด&านตาง ๆ ในชุมชนของตน อันจะเป+น
ประโยชนIในการพั ฒนาการทองเที่ย วของชุ มชนควบคูไปกับ การอนุ รักษIวั ฒ นธรรมยั่ งยืน ตอไปใน
อนาคต
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รายละเอียดการเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนาม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณ สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยแบ.งเป1น 2
ประเภท ไดแก.
1. การสัมภาษณเชิงลึก เฉพาะราย (In-depth interviewing) โดยการซักถามพูดคุยใน
ลักษณะเจาะลึกเพื่อหาคําตอบอย.างละเอียดถี่ถวนถึงปรากฎการณของบริบทในพื้นที่ และ
2. การสัมภาษณกลุ.ม (Focused group) ในลักษณะการสนทนากลุ.ม ซึ่งเป1นการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกแบบหนึ่งโดยสอบถามขอเท็จจริงและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฎการณที่เกิดขึ้น
และมุมมองความคิดเห็นในการแกไขปPญหาในพื้นที่ศึกษา เพื่อจุดมุ.งหมายในการตอบวัตถุประสงคและ
คําถามในการวิจัย
การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล
ในการกําหนดกลุ.มผูใหสัมภาษณเพื่อใหไดผลการศึกษาที่ตรงตามความเป1นจริง ดังนั้นจึง
ใชวิธีการสุ.มกลุ.มผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณกลุ.มผูให
ขอมูลแบ.งออกเป1น 4 ฝXาย ไดแก.
1. ภาคธุรกิจในพื้นที่
2. นักวิชาการ
3. คนในชุมชน
4. นักท.องเที่ยว
โดยแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
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การวิจัยเรื่อง
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบสัมภาษณสําหรับคนในชุมชน
คําชี้แจง
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ขอมูลส.วนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน
ผลกระทบที่เกิดจากการท.องเที่ยวและทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีต.อการท.องเที่ยว

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ .............................................................................................................อายุ ..........ปZ
ที่อยู.ปPจจุบัน .............................................................................. ภูมิลําเนา..........................................
อาชีพหลัก. ........................................................ อาชีพเสริม ..............................................................
สัมภาษณเมื่อวันที่................เดือน..........................................พ.ศ....................เวลา ...........................
สถานที่สัมภาษณ.................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน
2.1 ประวัติความเป1นมาของชุมชนเชียงคานเป1นอย.างไร
2.2 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย.านเมืองเก.าของชุมชนเชียงคานมี
ความเป1นมาอย.างไร
2.3 ท.านคิดว.าวิถีชีวิตของคนเชียงคานมีลักษณะที่เป1นเอกลักษณหรือไม. แตกต.างจากที่อื่น
อย.างไร
2.4 ปPจจัยใดบางที่ส.งผลต.อรูปแบบชุมชนเชียงคาน ทั้งทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม
ตั้งแต.อดีตจนถึงปPจจุบัน
2.5 ลําดับความเป1นมาของการท.องเที่ยวเมืองเชียงคาน มีความเป1นมาอย.างไร?
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ตอนที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวและทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการทองเที่ยว
3.1 การท.องเที่ยวที่เขามาในชุมชนก.อใหเกิดผลกระทบทางกายภาพ หรือไม. อย.างไร
3.2 การท. องเที่ ย วที่ เขามาในชุ มชนก. อใหเกิ ดผลกระทบทางดานสั ง คมและวั ฒ นธรรม
หรือไม. อย.างไร
3.3 ท.านมีความคิดเห็นอย.างไรเกี่ยวกับการท.องเที่ยวเมืองเชียงคาน รวมถึงการเปลี่ยน แปลง
ในดานต.าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
3.4 ท.านคิดว.าคนในชุมชนมีความสําคัญกับการท.องเที่ยวมากนอยเพียงใด และท.านมีส.วน
ร.วมกับการท.องเที่ยวเมืองเชียงคานหรือไม. อย.างไรบาง
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การวิจัยเรื่อง
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบสัมภาษณสําหรับนักวิชาการ
คําชี้แจง
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ขอมูลส.วนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน
ผลกระทบที่เกิดจากการท.องเที่ยว และแนวทางแกปPญหา

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ .............................................................................................................อายุ ..........ปZ
ที่อยู.ปPจจุบัน .............................................................................. ภูมิลําเนา..........................................
อาชีพ. ............................................................... สังกัด.......................................................................
สัมภาษณเมื่อวันที่................เดือน..........................................พ.ศ....................เวลา ...........................
สถานที่สัมภาษณ.................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน
2.1 ประวัติความเป1นมาของชุมชนเชียงคานเป1นอย.างไร
2.2 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย.านเมืองเก.าของชุมชนเชียงคานมี
ความเป1นมาอย.างไร
2.3 ท.านคิดว.าวิถีชีวิตของคนเชียงคานมีลักษณะที่เป1นเอกลักษณหรือไม. แตกต.างจากที่
อื่นอย.างไร
2.4 ปPจจัยใดบางที่ส.งผลต.อรูปแบบชุมชนเชียงคาน ทั้งทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม
ตั้งแต.อดีตจนถึงปPจจุบัน
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2.5 ลํ า ดั บ ความเป1 น มาของการท. อ งเที่ ย วเมื อ งเชี ย งคาน มี ค วามเป1 น มาอย. า งไร?
2.6 ท. า นคิ ด ว. า การท. องเที่ ย วเมื อ งเชี ย งคานมี ความแตกต. า งจากเมื องท. องเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมที่อื่น ๆ หรือไม. อย.างไร
ตอนที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวและแนวทางแกป4ญหา
3.1 การท.องเที่ยวที่เขามาในชุมชนก.อใหเกิดผลกระทบในดานต.าง ๆ หรือไม. อย.างไรบาง
3.2 ท.านคิดว.าสิ่งใดเป1นปPญหาสําคัญที่เกิดจากการท.องเที่ยว และท.านมีแนวทางในการ
แกไขปPญหานั้นอย.างไร
3.3 ท.านคิดว.าชุมชนมีส.วนสําคัญในการท.องเที่ยวเมืองเชียงคานหรือไม. อย.างไร
3.4 ท.านคิดว.าอะไรเป1นปPจจัยที่ทําใหการท.องเที่ยวเมืองเชียงคานเติบโตขึ้นได รวมถึง
อะไรเป1นปPจจัยที่จะทําใหการท.องเที่ยวเมืองเชียงคานเติบโตอย.างยั่งยืน
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การวิจัยเรื่อง
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบสัมภาษณสําหรับภาคธุรกิจในพื้นที่
คําชี้แจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลส.วนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน
ตอนที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการท.องเที่ยว และแนวทางแกปPญหา
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ .............................................................................................................อายุ ..........ปZ
ที่อยู.ปPจจุบัน .............................................................................. ภูมิลําเนา..........................................
ประเภทสถานประกอบการ ....................................................... จํานวนปZที่ตั้งกิจการ........................
สัมภาษณเมื่อวันที่................เดือน..........................................พ.ศ....................เวลา ...........................
สถานที่สัมภาษณ.................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน
2.1 ประวัติความเป1นมาของชุมชนเชียงคานเป1นอย.างไร
2.2 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย.านเมืองเก.าของชุมชนเชียงคานมี
ความเป1นมาอย.างไร
2.3 ท.านคิดว.าวิถีชีวิตของคนเชียงคานมีลักษณะที่เป1นเอกลักษณหรือไม. แตกต.างจากที่
อื่นอย.างไร
2.4 ปP จ จั ย ใดบางที่ ส. ง ผลต. อ รู ป แบบชุ ม ชนเชี ย งคาน ทั้ ง ทางกายภาพ สั ง คมและ
วัฒนธรรม ตั้งแต.อดีตจนถึงปPจจุบัน
2.5 ลําดับความเป1นมาของการท.องเที่ยวเมืองเชียงคาน มีความเป1นมาอย.างไร?
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2.6 ท. า นคิ ด ว. า การท. องเที่ ย วเมื อ งเชี ย งคานมี ความแตกต.า งจากเมื องท. องเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมที่อื่น ๆ หรือไม. อย.างไร
ตอนที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวและแนวทางแกป4ญหา
3.1 ในฐานะผูประกอบการ ท.านไดรับประโยชนใดบางจากการท.องเที่ยวเมืองเชียงคาน
3.2 ท.านคิดว.าสิ่งใดเป1นปPญหาสําคัญที่เกิดจากการท.องเที่ยว และท.านมีแนวทางในการ
แกไขปPญหานั้นอย.างไร
3.3 ในการจัดการท.องเที่ยวภาคธุรกิจและชุมชน มีความสัมพันธกันหรือไม. อย.างไร
3.4 ปPญหาและผลกระทบจากการจัดการท.องเที่ยวเมืองเชียงคานที่ผ.านมามีอะไรบาง
และท.านมีแนวทางแกไขปPญหานั้นอย.างไร
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การวิจัยเรื่อง
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่สงผลตอรูปแบบชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบสัมภาษณสําหรับภาคธุรกิจในพื้นที่
คําชี้แจง
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ขอมูลส.วนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะเฉพาะของชุมชน
ผลกระทบที่เกิดจากการท.องเที่ยว และแนวทางแกปPญหา

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูถูกสัมภาษณ
1.1 เพศ

(

) ชาย

( ) หญิง

1.2 อายุ

(
(

) ต่ํากว.า 20 ปZ
) 36 – 50 ปZ

(
(

) 20 – 35 ปZ
) 50 ปZขึ้นไป

1.3 สถานภาพ

(
(

) สมรส
) หย.าราง

(

) แต.งงาน....................................

1.4 ภูมิลําเนา

(
(

) จังหวัดเลย
) ต.างจังหวัด โปรดระบุ ...........................................................................

1.5

(
(
(
(

)
( ) กก
)
ก /
ก
( ) รับจาง
) แม.บาน / พ.อบาน
( ) อาชีพอิสระ
) อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................................................................
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1.6 ปPจจัยที่สําคัญที่สุดต.อการตัดสินใจในการเลือกแหล.งท.องเที่ยวของท.าน (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
( ) ความน.าสนใจของสถานที่ท.องเที่ยว
( ) ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเที่ยว
( ) ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
( ) ความคุมค.าของเงินที่ใชในการเดินทางท.องเที่ยว
( ) ความเหมาะสมของช.วงเวลาเดินทาง
( ) การโฆษณาประชาสัมพันธที่ดึงดูดใจ
( ) ความคิดเห็นของผูร.วมเดินทาง
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................
1.7 ค.าใชจ.ายในการท.องเที่ยวเมืองเชียงคานในครั้งนี้ของท.านโดยประมาณ
( ) นอยกว.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
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
2.1 จํานวนครั้งที่เคยเดินทางมาท.องเที่ยวเมืองเชียงคาน (นับรวมครั้งนี้ดวย)
..................................................................................................................................................
2.2 ท.านเดินทางมาท.องเที่ยวเชียงคานอย.างไร
..................................................................................................................................................
2.3 ลักษณะการเดินทางมาครั้งนี้ (คางคืน-ไปกลับ)
..................................................................................................................................................
2.4 ท.านพักอาศัยที่พักประเภทใดในเชียงคาน
( ) โรงแรม
( ) รีสอรท
( ) โฮมสเตย
( ) บานญาติ/เพื่อน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................................................................
เหตุผลที่ท.านเลือกพักในที่พักดังกล.าว
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2.5 ท.านรูจักเชียงคานจากแหล.งขอมูลใด
( ) เพื่อน / คนรูจักแนะนํา ( ) บริษัทนําเที่ยว
( ) สื่อประชาสัมพันธ
( ) หนังสือนําเที่ยว
( ) เวปไซต
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................................
2.6 ลักษณะการมาเที่ยวเชียงคานของท.านเป1นแบบใด
( ) ปฏิบัติตัวกลมกลืนกับคนในทองถิ่น
( ) สนใจเรียนรูสิ่งแปลกใหม.ที่ต.างจากวิถีชีวิตที่เป1นอยู.ของตน
( ) ซื้อแพคเกจทัวรจากบริษัทนําเที่ยว
ตอนที่ 3 คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรมของเชียงคาน
3.1 ท.านมีความสนใจในแหล.งท.องเที่ยวของเชียงคานเพราะเหตุใด (เลือกไดมากกว.า 1 ขอ)
( ) มีความสนใจในดานศิลปะและประวัติศาสตร
( ) ทิวทัศนสวยงาม
( ) เป1นแหล.งท.องเที่ยวใหม.
( ) มีความสนใจในดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
( ) การเดินทางสะดวก
( ) มีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง.าย
( ) มีความคลายคลึงกับเมืองปาย
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ...............................................................................................................
3.2 หลังจากที่ท.านไดท.องเที่ยวในเชียงคาน สิ่งใดคือสิ่งที่ท.านไม.ประทับใจในการเดินทางมา
ท.องเที่ยวเชียงคาน (เลือกตอบไดมากกว.า 1 ขอ)
( ) ความไม.เป1นมิตรของคนในทองถิ่น
( ) สิ่งอํานวยความสะดวกของนักท.องเที่ยวไม.เพียงพอ
( ) แหล.งท.องเที่ยวขาดการดูแล
( ) การถูกปรุงแต.งของเมือง
( ) การแสวงหาผลกําไรมากเกินควร
( ) การใหขอมูลดานการท.องเที่ยวไม.เพียงพอ
( ) นักท.องเที่ยวมีจํานวนมากเกินไป
( ) อื่น ๆ ..............................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่มีตอเมืองเชียงคาน
4.1 ท.านคิดว.าจะกลับมาที่เชียงคานอีกหรือไม.
( ) มาแน.นอน
( ) ยังไม.แน.ใจ
( ) ไม.มาแน.นอน
4.2 ท.านจะแนะนําเพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือผูอื่นใหมาเที่ยวเมืองเชียงคานหรือไม.
( ) แนะนําแน.นอน
( ) ยังไม.แน.ใจ
( ) ไม.แนะนําแน.นอน
4.3 โดยภาพรวมแลวท.านรูสึกอย.างไรต.อการเดินทางมาท.องเที่ยวเมืองเชียงคานครั้งนี้
( ) พอใจมาก ๆ
( ) เฉย ๆ
( ) ไม.พอใจ
4.4 ท.านคิดว.าเชียงคานมีจุดเด.นดานใดเป1นพิเศษ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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รายชื่อผูถูกสัมภาษณ ในสวนภาคธุรกิจในพื้นที่
1. พงษศักดิ์ อินทะผิว
2. จิระประภา อินทะผิว
3. นางสุดารัตน ดวงดี
4. นางสุธาทิพย แซ.เลา
5. นางถาวร บันดาศักดิ์
6. นางผัน อุสาหะ
7. นางยุวดี ด.านรุ.งโรจน
8. นางจินดา นําชัยสี่วัฒนา
9. นางจิตภรณ โมปlmน
10. นายประมุข โมปlmน

อายุ 57 ปZ
อายุ 55 ปZ
อายุ 30 ปZ
อายุ 27 ปZ
อายุ 50 ปZ
อายุ 63 ปZ
อายุ 48 ปZ
อายุ 63 ปZ
อายุ 58 ปZ
อายุ 57 ปZ

ผูประกอบการโฮมสเตย
ผูประกอบการโฮมสเตย
ผูประกอบการขายของที่ระลึก
ผูประกอบการขายอาหาร
ผูประกอบการขายสมตํา
ผูประกอบการขายของที่ระลึก
ผูประกอบการโฮมสเตย
ผูประกอบการขายอาหาร
ผูประกอบการขายอาหาร
ผูประกอบการโฮมสเตย

รายชื่อผูถูกสัมภาษณ ในสวนนักวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พระครูสิริปPญญาวิสุทธ
พระครูสุขุมปุณโสภณ
นายสุรชัย แองดี
นายเสกสิทธ สอนสิงห
นายยงยุทธ จันทรอวน
ว.าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง
นายจงรักษ ทิพรส
นายสมควร ศรีอัครจันทร
นายตระกูล สุวรรณดี
นายธงชัย โกมลไสย

เจาอาวาสวัดศรีคูณเมือง
เจาอาวาสวัดมหาธาตุ
ประธานชุมชนคุมวัดท.าคก
ประธานชุมชนคุมวัดมหาธาตุ
ประธานชุมชนคุมวัดศรีคูณเมือง
นักวิชาการ/ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ผูประกอบการเกสเฮาส/ครู โรงเรียนเชียงคาน
อดีต ผอ.โรงเรียนนาสี
ครู โรงเรียนธาตุพิทยาคม
ศึกษานิเทศก สพป.เลย เขต 1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อผูถูกสัมภาษณ ในสวนนักทองเที่ยว
นางสาวสายรุง ตรัวกูล
อายุ 23 ปZ
อาชีพ อิสระ
นางสาวฐิติพร ตรัวกูล
อายุ 20 ปZ
อาชีพ นักศึกษา
นายชาญชัย ตรัวกูล
อายุ 57 ปZ
อาชีพ พนักงานขาย
นางสาวอภิญญา จิระภาค
อายุ 22 ปZ
อาชีพ นักศึกษา
นางสาวสันติสุข เติมตน
อายุ 23 ปZ
อาชีพ นักศึกษา
นางสาวพิมพรําไพ แตงอ.อน
อายุ 22 ปZ
อาชีพ นักศึกษา
นางสาวเมธิณี หีมเขียว
อายุ 22 ปZ
อาชีพ นักศึกษา
นายศุภวิชญ มาสาซาย
อายุ 26 ปZ
อาชีพ อิสระ
นายฉัตรพงษ ขาวบุญมี
อายุ 23 ปZ
อาชีพ อิสระ

รายชื่อผูถูกสัมภาษณ ในสวนนักทองเที่ยว(ตอ)
10. นายปรัชญา แสงชาติ
11. นายปารเมศ ศรีเมือง
12. นายสุทธิศักดิ์ ศรีเมือง
13. นางสาวบุษกร ศรีทองกูล
14. นางสาวสถาพร ประนิล
15. นายธนรัตน ภิโสรมย
16. นายศิวพล พุกพิลา
17. นายสิทธิศักดิ์ สมนาม
18. นางสาวชาลิสา ดีแสง
19. นายกานตภพ ภิญโญ
20. นางจริยา สุวรรณศรี
21. นายสําเนียง สุวรรณศรี
22. Hanako Yamada
23. Mako Higashi
24. Ako Higashi

อายุ 26 ปZ
อายุ 22 ปZ
อายุ 51 ปZ
อายุ 22 ปZ
อายุ 23 ปZ
อายุ 22 ปZ
อายุ 23 ปZ
อายุ 23 ปZ
อายุ 20 ปZ
อายุ 22 ปZ
อายุ 45 ปZ
อายุ 46 ปZ
อายุ 20 ปZ
อายุ 20 ปZ
อายุ 30 ปZ

อาชีพ สถาปนิก
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ อิสระ
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ รับราชการ
อาชีพ รับราชการ
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ อิสระ
อาชีพ แม.บาน
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ภาคผนวก ข
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
E-Mail

นางสาวสุธาสินี สุธรรมมา
329 ถนนเลย-ด.านซาย ตําบลกุดปXอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
viper-yayee@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
2555 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปPตยกรรม คณะสถาปPตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก.น
2556 ศึกษาต.อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชออกแบบชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

