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การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 
สู่การเป็นพื นที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

A Study Process of Identities in Local Change into Arts and Culture Tourism Site, 
Chiang Khan Sub-Sistrict, Loei Province 

 
ไทยโรจน์ พวงมณี1 

 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประจ าสาขาทัศนศิลป ์ภาควิชามนุษย์ศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบริบทของพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สู่การเป็นพื้นที่
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย 3) เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวของ อ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย 4) เพ่ือหา
แนวทางการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา กลุ่มประชากร
เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักวัฒนธรรม นักวิชาการ
ท้องถิ่น พระ ตัวแทนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ จ านวน 75 คน ใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกต การสนทนากลุ่ม การประชุมเป็นเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า  

1) อ าเภอเชียงคานเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของล้านช้าง มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
กระแสของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2) กระบวนการปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่การเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรมเกิดจากกระแสของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและท้องถิ่นที่เชื่อว่า จะ
สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยว มีการด าเนินการเป็นขั้นตอน โดยคนในชุมชนท้องถิ่น
และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีบทบาทของการเป็นผู้น าและการหนุนเสริมดังนี้ (1) การเตรียม
ชุมชนและการส ารวจพ้ืนที่ (2) การจัดกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้  การตระหนักและเห็นคุณค่าใน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (3) การปฏิบัติการพัฒนา การส่งเสริม
และการสร้าง อัตลักษณ์เฉพาะของศิลปะและวัฒนธรรม คน พ้ืนที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว (4) การ
ประเมินผล 3) อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย คือ การมีประวัติศาสตร์เฉพาะ
ของชุมชน ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ความโบราณของเรือนชายโขง ความเรียบง่ายและความงดงามของวิถี
ชีวิตและพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาและความเชื่อ และ 4) แนวทางการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเลย มีดังนี้ (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการสืบค้น หรือ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้เก่าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ (2) มีการจัดการพ้ืนที่ทางศิลปวัฒนธรรม
ในทุกพ้ืนที่โดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้ร่วมกัน (3) หน่วยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวควรมีการ
พัฒนาและให้ความรู้คนในชุมชนในวิถีทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการน าศิลปะและวัฒนธรรมของมาสู่
การจัดการท่องเที่ยว (4) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับชุมชน (5) สถาบันการศึกษาในชุมชนที่มี
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ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะควรมีการน าเข้าไปเชื่อมโยงเข้าการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ พ้ืนที่ทางการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) to study the contexts of Arts and cultural 
tourism 2) to analyze the procedures of transforming the area into Arts and cultural 
tourism. 3)  to analysis of identity the area into cultural tourism and 4)  To find a 
guideline for promoting and conserving in Identities the area into Arts and culture of 
Chiang Khan sub-district, Loei Province for the management of sustainable tourism. 
This study was a qualitative research. The total number of sampling populations was 
75 including the local leaders, philosophers, culturists, cultural academic, monks, 
representative of local people and entrepreneurs. The instruments used in this study 
consisted of related documents, interviews, observation and group discussion. The 
data obtained from group discussion were analyzed and presented descriptively. The 
results revealed that  

1) Chiang Khan sub-district is the cultural area in which it associates with Lan 
Chang history and culture. The changes made in Chiang Khan were influenced by the 
society, politics and ecotourism. 2) The procedures of transforming the area into 
cultural tourism were derived from the belief of local villagers that they were able to 
manage the tourism everlastingly. The procedures were run by local people with the 
help from the government sector as follow (1) surveyed the area (2) created learning 
activities to make people aware of the value of culture and art by focusing the 
cooperation from the village (3) promoted and created the identity of the art and 
culture of villagers and any activities involving tourism and ( 4 ) the evaluation. 3)  The 
identity of art and culture is to have the history specially for the village, cultural 
landscape, the antique of houses along Khong river, the simplicity, the beauty of way 
of live and the ceremony relating to Buddhism and beliefs. 4) A guideline for promoting 
and conserving arts and culture of Loei can be defined as followings; ( 1) related 
agencies has to research in order to find prior body of knowledge and ne body of 
knowledge, (2) the culture area management has to be done with mutual criteria, (3) 
the related agencies should provide the development and knowledge for the people 
in the community in an appropriate way concerning the application of arts and culture 
in tourism management, (4) the establishment of community learning center should 
be performed, (5) the educational institution in the community that has specific arts 
and culture should relate their knowledge to apply with the teaching and learning 
management in educational institution. 
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Keywords: identities, tourism site, arts and culture, Chiang Khan sub-district 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับ โดยที่การ
ท่องเที่ยวมักจะไปเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละประเภทนั้นจะให้ผลในด้านความ
เพลิดเพลินการพักผ่อนและความรู้ความเข้าใจอันเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับชีวิตที่แตกต่าง
กันไป แต่สิ่งที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวทุกประเภทมีให้คือการท าให้ชีวิตนักท่องเที่ยวมีความสุขจาก
การเดินทางมาท่องเที่ยวเหตุเพราะได้เรียนรู้ ได้สัมผัส การสร้างประสบการณ์และการสร้างเข้าใจใน
ความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง
จะเก่ียวเนื่องกับความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา มีคุณค่าต่อนักท่องเที่ยวในการที่จะเข้ามาชื่นชม 
เรียนรู้ในรูปแบบของความงามที่มาจากแรงบันดาลใจที่ช่างศิลป์ไทยถ่ายทอดออกมาตามอุดมคติ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และการตกแต่ง เช่น งานปูนปั้น งานแกะสลัก ซึ่งผลงาน
เหล่านี้ถูกสร้างอยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะของ “วัด” ส่วนทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการด าเนินชีวิต วิถีชีวิต การประกอบอาชีพก็สามารถสร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้ด้วย
เช่นเดียวกัน โดยเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ือการชื่นชมคุณค่าแห่งวิถีแห่งการคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต านานและเรื่องราวที่อาจจะช่วยสร้างความประทับใจและช่วยสร้างประสบการณ์ชีวิตในมุมมองใหม่
ให้กับนักท่องเที่ยวในฐานะท่ีอยู่ต่างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  

ค าว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การไปเยือนสถานที่ต่างถิ่น โดยผู้ที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวเรียกว่า “นักท่องเที่ยว” ที่มีท้ังคนไทยเองและคนต่างชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
นั้นจะมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจทุกระดับ เพราะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนท้องถิ่น ท าให้มีการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก่อให้เกิดกิจกรรมนันทนาการและ
การพักผ่อนหย่อนใจขึ้น และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ
วิลาสวงศ์ พงศะบุตร, 2536, น.17-18) ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นถือว่าจะช่วย
พัฒนามุมมองของนักท่องเที่ยวให้เข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น ดังเช่นดินแดนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถือว่าเป็นพ้ืนหนึ่งที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีการรับอิทธิพลทางความเชื่อมาจากเขมรและอาณาจักรล้านช้าง จึงมีผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ผสมผสานกันอยู่มากมาย เช่น ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์  ปราสาท
หินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งพระธาตุศรีสองรัก อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยก็มีการรับอิทธิพล
ทางความคิด ความเชื่อ  

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ที่มี
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อที่
น่าสนใจและมีความหลากหลากผสมผสานกันอยู่ ในปีหนึ่งๆจึงมีนักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาสัมผัส
กับประสบการณ์และชื่นชมความงดงามเชิงธรรมชาติ เช่น ภูกระดึง  ภูเรือ หรืออุทยานนาแห้ว หรือ
เข้ามาสัมผัสประเพณีและความเชื่อทางศาสนาพุทธผสมผสานกับความเชื่ อท้องถิ่นที่มีการนับถือผี
อย่างประเพณีผีตาโขนของอ าเภอด่านซ้าย หรือประเพณีผีขนน้ าที่อ าเภอเชียงคาน รวมถึงการเข้ามา
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่กับสภาพของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านและภูมิทัศน์ริมสองฝั่ง
แม่น้ าโขงที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวในแถบบริเวณอ าเภอเชียงคานและอ าเภอปากชม เมื่อ
กล่าวถึง อ าเภอเชียงคาน ถือว่าเป็นพ้ืนที่หนึ่งในจังหวัดเลยที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่าง
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ก็ให้ความสนใจในการเดินเข้ามาท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ทางจังหวัดเลยก็ยังได้มีนโยบายจัดให้อ าเภอเชียงคานเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวพิเศษด้วย อัน
เนื่องมาจากอ าเภอเชียงคานเป็นพ้ืนที่มีประวัติศาสตร์ มีความความเป็นมา มีแม่น้ าโขงไหลผ่าน มี
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถสะท้อนภาพของคนหลายเชื้อชาติและหลาย
เผ่าพันธุ์ที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากสงครามและการอพยพในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งการเป็น
พ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงของเทศกาล เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีแห่ผีขนน้ า ประเพณีบุญเผวด งานบุญออกพรรษา และในพื้นที่ยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเชิง
การค้า เช่น การท ามะพร้าวแก้ว กล้วยฉาบ หัตถกรรมเครื่องจักสาน และหัตถกรรมการท าผ้าห่มนวม
ที่เป็นสินค้าท่ีระลึกและเป็นวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของอ าเภอเชียงคานอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับ
วัฒนธรรมอาหารของอ าเภอเชียงคานอย่างขนมเส้น ปลาลวกจิ้ม เอาะ หลาม หมก ที่ถือว่าเป็น
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีแนวคิดหลักอย่างการโหยหา
อดีตที่มีความงดงามจากบรรยากาศ อาคารสถาปัตยกรรมและวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน
ท้องถิ่นอ าเภอเชียงคาน นอกจากนี้ในอ าเภอเชียงคานยังมีวัดที่มีความเก่าแก่และวัดรูปแบบสมัยใหม่ที่
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับการที่นักท่องเที่ยวสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
วิถีชีวิตผ่านกิจกรรมไหว้พระและการเข้าไปนมัสการขอพรพระพุทธองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในสิม  พร้อม
กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คุณค่าความส าคัญของวัดทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบทางศิลปกรรมนั้น
ด้วยเช่น วัดมหาธาตุ วัดศรีคุนเมือง วัดป่าใต้ 
 จากการที่กระแสวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่ที่ทุนนิยมตะวันตกต่างก็ได้แพร่ขยายไปทั่วโลก 
อย่างรวดเร็วและเต็มศักยภาพ ก็ส่งผลกระทบต่อสังคมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับท่ีอ าเภอเชียงคาน
ที่กระแสทุนนิยมและกระแสของการท่องเที่ยวแบบใหม่ต่างก็เข้าไปมีอิทธิพลครอบง าสังคมและผู้คน 
หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ียังไม่ได้ตั้งฐานรองรับไว้ ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒน์ก็ได้เข้ามา
ท าลายประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมที่ยึดถือกันมา ซึ่งการ
เผชิญหน้ากับโลกาภิวัฒน์จ าเป็นต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากกว่าความถูกต้องของ
หลักวิชาหรือทฤษฎีต่าง ๆ และวัฒนธรรมก็มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ซึ่ง
ก่อนที่วัฒนธรรมจะพัฒนาการไปสู่ความเจริญและความเสื่อม สังคมที่แข็งแกร่งจึงต้องมีการปรับตัว
เพ่ือความอยู่รอดด้วยการเรียนรู้  และมีการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ความซับซ้อน ความ
ขัดแย้งและน าเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิต ผสมผสานกับการใช้ศักยภาพทางเทคโนโลยีในการสื่อสารที่บ่ง
บอกถึงความทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ว (ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร, 2546, น.1) ซึ่งท าให้เห็นว่าภาพของ
พ้ืนที่การท่องเที่ยวของเขตอ าเภอเชียงคาน ซึ่งก็อาจที่จะสูญเสียวัฒนธรรมที่มีการสั่งสมมาตั้งแต่
ดั้งเดิมไปและเริ่มมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาแทนที่วัฒนธรรมบนฐานของวัฒนธรรมเดิมเพ่ือการ
ขายวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้นให้กับนักท่องเที่ยวได้เกิดการรับรู้และมีประสบการณ์ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างก็เข้ามาส่งเสริม  พัฒนาและให้
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีความโดดเด่นว่าสามารถน ามาสู่การ
จัดการท่องเที่ยวได้ โดยมีนโยบายเกี่ยวกับ Creative Economy ที่มีแนวคิดระบบเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ ในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage) ที่เป็นเรื่องของการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น เรื่องเล่า ต านาน ศิลปหัตถกรรม เทศกาล งานเฉลิมฉลองต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
วัฒนธรรมที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์มาสู่การจัดการท่องเที่ยว (Editorial Team, 
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2009, น.34 -41) ท าให้พื้นที่การท่องเที่ยวของอ าเภอเชียงคานหลายแหล่งต่างพยายามฟ้ืนฟูรากเหง้า
แห่งภูมิปัญญาของตนเองเพ่ือน าเสนอให้กับสังคมและนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการมีอยู่ของศิลปะและ
วัฒนธรรมของตน โดยที่นักท่องเที่ยวต่างก็ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเชียงคาน 400 ปีที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ ซึ่งประเด็นในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือ
การท่องเที่ยวก็อาจส่งผลต่อการขายวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ขนบประเพณีและ
ความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นถูกท าลาย วิธีการคิดของการท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่
การตลาดเป็นหลัก มุ่งหวังแต่รายได้ทางเศรษฐกิจ โดยไม่พิจารณาเรื่องคุณภาพและความดีงามในชีวิต
และวัฒนธรรม จนเกิดวัฒนธรรมที่ใหม่ ๆ ขึ้นมาทั้งแบบที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นวัฒนธรรมแฝงที่อยู่
ร่วมไปกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน จนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และท้ายสุดก็
ยอมรับว่ามันคือวัฒนธรรมของชุมชน โดยไม่ได้หวนกลับไปมองถึงที่มาที่ไปของวัฒนธรรมใหม่
เหล่านั้น  

เมื่อกล่าวถึงค าว่า อัตลักษณ์ หรือ Identity อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543, น.4) กล่าวว่าเป็น
เครื่องแสดงลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการเป็นกลไกในการสร้าง
ความหมายเพ่ือการรับรู้ร่วมกันของคนในชุมชนและคนในสังคมนั้นๆ ส่วน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนัตกูล 
(2545, น.201-202) เห็นว่า อัตลักษณ์เป็นความส านึกเกี่ยวกับการมีตัวตน การเน้นย้ าให้เห็นถึงการ
ด ารงอยู่ในฐานะท่ีเป็นที่ตั้งของการรับรู้ทางปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการกระท า
ขึ้น ส าหรับอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงลักษณะเฉพาะที่พิเศษทั้ง
ในเชิงรูปแบบและเนื้อหาของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนฐานของภูมิปัญญาและการแก้ปัญหา อันเกิดจาก
กระบวนการทางสังคมโดยที่เมื่อมีอัตลักษณ์เฉพาะและชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ด้วย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตกผลึกแล้วของอัตลักษณ์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัว
สังคมเป็นกระแสหลักด้วย (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2550, น.16-17)  
  อย่างไรก็ดีแนวคิดนี้เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชนบทและสังคมก็ถือว่าเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเปิดรับเอาความเจริญมาจากภายนอกเข้ามา อันเป็นผลมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการ
ผสมผสานและเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมมวลชนจึงท าให้สังคมปิดของชนบทเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทุกพ้ืนที่  การพัฒนาและการกลายตัวของศิลปะและวัฒนธรรมจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของพาณิชย์ที่สามารถสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 
และยังมีการพัฒนาผ่านการประชาสัมพันธ์เพ่ือการยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมใหม่ให้มี
การยอมรับมากขึ้นด้วย (วารุณี ภูสนาม หวัง, 2551, น.23-40) ส าหรับกระแสการเปลี่ยนแปลงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้ศิลปะและวัฒนธรรมเก่าของชุมชนท้องถิ่นก็เริ่มหายไป 
ส่วนกระแสวัฒนธรรมใหม่และแตกต่างก็เริ่มเข้ามาแทนที่และผสมผสานกลมกลืนกันจนเป็นหนึ่งเดียว 
พร้อมกับการที่มีคนทั้งในชุมชนท้องถิ่นเองก็ต่างพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ
และโดดเด่นให้ปรากฏขึ้น นอกจากนี้แนวคิดของการท าให้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นกลายเป็นสิ่ง
ท่องเที่ยวและกลายเป็นของที่ระลึกเพ่ือการจ าหน่ายและการสร้างประสบการณ์ใหม่และมีความ
แตกต่างให้กับนักท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลท าให้บทบาทของศิลปะและวัฒนธรรม
ต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่และการใช้สอยไปจากเดิม โดยถือว่าเป็นการประกอบสร้างใหม่ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคนนอกที่ไม่ใช่การตอบสนองคนในที่น ามาใช้ในการสนับสนุนการด าเนิน
ชีวิตอย่างที่เคยเป็นมา (แสงอรุณ รัตกสิกร  และคณะ, 2550, น.286-287) ส่วนนักวิชาการ
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สถาปัตยกรรมอย่าง วิโรจน์ ศรีสุโร (2536, น.1-37) กล่าวว่า ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละภาคและ
แต่ละท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ล้วนเกิดจากอิทธิพลด้านค่านิยมเป็นส าคัญ เช่นจาก
ความก้าวหน้าของการสื่อสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ที่ส่งผลท าให้ผู้คนเกิดความเคลือบแคลงใจใน
ประเด็นของทัศนคติดั้งเดิมที่มีมาแต่บรรพบุรุษ จึงต้องมีการขวนขวายหาหนทางที่จะปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณ์ใหม่บนฐานของอัตลักษณ์เดิมที่มีคุณค่าและมีความพิเศษล าค่ามากกว่า ซึ่งกระบวนการคิด
สร้างดังกล่าวนั้นอาจเป็นไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และหรือเป็นกระบวนการที่ท าขึ้นด้วยความตั้งใจก็
ตาม เช่น การรื้อบ้านเรือนแบบเก่าเพ่ือสร้างอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่แบบคนเมื องที่มีสีสัน
สวยงาม หรือการแต่งกายจากนุ่งโสร่งมาสู่การนุ่งกางเกงแบบสมัยนิยม ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากกระแสและความต้องการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนอาจ
เกิดจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาจัดการหรือเกิดจากกระบวนการของคนในชุมชนท้องถิ่นเอง ดังที่ 
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2542, น.127-136) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงศิลปะและวัฒนธรรมนั้นเกิดมาจาก
ภายนอก ที่มีการยอมรับเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ตนอยู่เรื่อยๆและอย่างต่อเนื่อง 
เพราะชาวบ้านเห็นว่าสิ่งใหม่สร้างความรู้สึกและสร้างความสะดวกสบายได้ดีกว่าและยังช่วยยกระดับ
ฐานะทางสังคมให้เกิดขึ้นด้วย แต่ผลพวงที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้ง
มุมมองเชิงลบและมุมมองเชิงบวก เช่น (1) มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจ าเป็น (2) มีการใช้
สารเคมีที่สร้างสถานะความเป็นพิษและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยา (3) วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น
เสื่อมลง เกิดการคลั่งไคล้วัฒนธรรมจากภายนอกมากข้ึนจนลืมรากเหง้าของวัฒนธรรมตนเอง และการ
ละเลยความดีงามทางจริยธรรมและศีลธรรม (ศักดิ์ชัย สิกขา, 2552, น.197-198) อย่างไรก็ตามใน
สภาพการณ์ของกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ผู้บริโภคอย่างนักท่องเที่ยวที่ถือว่ามีพลังอ านาจทาง
การเงิน ผสมผสานร่วมกับการมีหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมก็ส่งอิทธิพลต่อการสร้าง
กระบวนการคิดใหม่ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนท้องถิ่นด้วย เช่นเดียวกับนโยบายของภาครัฐที่มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ส่งผลท าให้คนที่เกี่ยวข้องและคนในท้องถิ่นต่างค้นหาและสร้าง
กระบวนการขึ้นมาเพ่ือที่จะพัฒนาและดึงเอาศิลปะและวัฒนธรรมเก่าขึ้นมาท าให้น่าสนใจและสามารถ
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสได้เกิดการเรียนรู้และสร้างความประทับใจเพ่ือ
การกลับมาเท่ียวใหม่อีกครั้ง ส าหรับอ าเภอเชียงคานแล้วจากการศึกษาของ นักวิชาการอย่างไทยโรจน์ 
พวงมณี (2552, น.199-203) พบว่า นับตั้งแต่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ก็
ส่งผลท าให้มีกระบวนการท าให้ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นเกิดความโดดเด่นและแสดง
พลังทางอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนท้องถิ่นอ าเภอเชียงคานขึ้นมา อันประกอบด้วยอัตลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและชุมชน อัตลักษณ์ทางทางขนบและประเพณี อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  อัต
ลักษณ์ทางศิลปกรรม และอัตลักษณ์ทางทุนทางปัญญาของคนในชุมชนท้องถิ่นอ าเภอเชียงคาน อัต
ลักษณ์หรือความมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร มีความเป็นหนึ่งเดียวทั้งในเชิงรูปแบบที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาบนฐานความคิดความเชื่อแบบเก่าก็ส่งผลท าให้คนนอกพ้ืนที่เกิดการรับรู้และให้ความสนใจที่จะ
เดินทางเข้ามาเพ่ือสัมผัสกับประสบการณ์ดังกล่าวขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์พ้ื นที่
ของชุมชนสู่การเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมย่อมมีกระบวนการและผู้เกี่ยวข้อง
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หลายฝ่ายที่ท าให้เกิดขึ้นมา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยกระบวนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของ
ชุมชนสู่การเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเลย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทของพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเลย 
  2. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สู่การเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมของจังหวัดเลย 
  3. เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยว
ของจังหวัดเลย 
  4. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมและการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมการมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ประชากรเป้าหมาย 

กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มประชากรที่เป็นพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม คือศิลปะและวัฒนธรรมของอ าเภอ
เชียงคาน ประกอบด้วย ประเพณีและผลงานศิลปกรรม 
 2. กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้มาโดยวิธีการเจาะจง และเทคนิคสโนว์
บอลล์ (Snow Ball) จ านวน 75 คน ประกอบด้วย (1) ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ เช่น นายกเทศบาล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส (2) ผู้น าอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ผู้
ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู อาจารย์ 
 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทของพ้ืนที่ 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในเขตอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 2. การสังเกต เป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 1) 
แบบสังเกต การด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) แบบสังเกต ลักษณะผลงาน
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 3. เทคนิคการสนทนากลุ่ม ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องราวที่ยังไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้จากกลุ่มท่ีนักวิจัยเลือกมาแบบเจาะจง เพ่ือร่วมกันค้นหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ   
 4. แบบบันทึก (Field Note) รายละเอียดของผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่ในพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยว 
 5. การถ่ายภาพ เพ่ือบันทึกข้อมูล รายละเอียดของรูปแบบลักษณะของผลงานศิลปกรรม  
ภูมิวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม  
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 6. เทคนิคสโนว์บอล (Snow Ball) ใช้เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ  โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 บริบทของพื นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน 
 อ าเภอเชียงคานมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า ส่วนพื้นที่โดยรวมมีลักษณะลาดเทจาก
ทิศใต้สู่ทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงอยู่ติดกับภูทอกและภูหม่อน ฤดูฝน ฝนตกชุก ฤดู
หนาว อากาศหนาวจัดและฤดูร้อน อากาศร้อนจัด อ าเภอเชียงคานมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ส าหรับใช้
อุปโภคและบริโภค การคมนาคมขนส่ง การจัดการท่องเที่ยว การประมงและการใช้น้ าจาก แม่น้ าโขง 
แม่น้ าเลย และ แม่น้ าเหือง สามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถรับจ้าง รถยนต์ส่วนบุคคล 
ที่ทางหลวง หมายเลข 201 อ าเภอเมืองเลย - อ าเภอเชียงคาน หลวงหมายเลข 211 อ าเภอเชียงคาน 
– อ าเภอปากชม ทางหลวงหมายเลข 2108 บ้านธาตุ อ าเภอเชียงคาน – อ าเภอปากชม ทางหลวง
หมายเลข 2249 บ้านสงเปือย อ าเภอเชียงคาน – บ้านไร่ทาม อ าเภอเมืองเลย ทางหลวงหมายเลข 
2154 บ้านนาบอน – บ้านกลาง อ าเภอเชียงคาน และทางหลวงหมายเลข 2195 อ าเภอเชียงคาน – 
อ าเภอท่าลี่ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปสู่จังหวัดในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ โดยนับจาก
อ าเภอเชียงคานไปยังอ าเภอปากชม ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 
ส่วนการเดินทางจากอ าเภอเชียงคานไปบ้านหนองผือ อ าเภอท่าลี่มีระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร 
โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2195 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพที่หลากหลายแตกต่างกันไป 
เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย การประมง และเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหารและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก มีสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตการปกครองต่างๆของอ าเภอเชียงคาน  ด้านความเชื่อ
ความศรัทธานั้นส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนามีกิจกรรมการไปวัดเพ่ือฟังเทศฟังธรรมทั้งในวันปกติและ
วันส าคัญทางศาสนา ส่วนความเชื่อในผีบรรพบุรุษก็ยังมีพิธีกรรมให้เห็นอยู่บ้างแต่การปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าวจะควบคู่กับการปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา ส าหรับประเพณีนั้นมีลักษณะเหมือนกับคน
อีสานทั่วไปที่ยึดตามแนวทางฮีต 12 คอง 14 และตามเทศกาลและบุญประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมา  
 ประชากรในอ าเภอเชียงคานมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 12,720 ครัวเรือน มีจ านวนบ้าน 
12,639 หลัง ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่สืบเชื้อสายมาจากลาว และมีชนกลุ่มน้อยอีก 2 กลุ่ม คือชาวไทด า 
การปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 81 หมู่บ้าน เทศบาลต าบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
ต าบลเชียงคาน และเทศบาต าบลเขาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล 7 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมศรี องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดทรายขาว ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอ าเภอเชียงคานนั้นมีหลากหลายลักษณะส่วน
ใหญ่ท าขึ้นมาเพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การท าผ้าห่มนวมจากฝ้าย  การท า
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มะพร้าวแก้ว การทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า การประดิษฐ์ต้นดอกไม้ไทด า การท าหน้ากากผีขนน้ า 
การทอเสื่อกก  
  กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคาน 
 กระแสของการจัดการท่องเที่ยวส่งผลท าให้คนในชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ให้
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการสร้างเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านและชุมชนล้วนส่งผลท าให้มี
การดึงเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนผสมเพ่ือการจัดการท่องเที่ยว โดยการ
พยายามท าให้พ้ืนที่อย่างเมืองเชียงคานมีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการท่องเที่ยว  
การปรับเปลี่ยนของพ้ืนที่อ าเภอเชียงคานในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะล้วนมีปัจจัยและกระบวนการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยที่อยู่ในพ้ืนที่ของชุมชน
และปัจจัยภายนอกที่เข้ามาหนุนเสริมให้กระบวนการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ส าหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคานนั้นเป็นการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมสู่การเป็นลักษณ์แบบใหม่บนพ้ืนที่วัฒนธรรมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหลายพ้ืนที่ท าให้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป เช่น การที่ชาวบ้านแต่เดิมนั้นมีอาชีพเกษตรกรรมก็เปลี่ยน
มาเป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่มุ่งหวังรายได้เป็นส าคัญ มีรายละเอียดของกระบวนการปรับเปลี่ยนดังนี้ 
1)การเตรียมชุมชนและการส ารวจพื้นที่ 2) การจัดกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ การตระหนักและเห็น
คุณค่าในศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การปฏิบัติการพัฒนา 
การส่งเสริมและการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของศิลปะและวัฒนธรรม คน พ้ืนที่และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และ 4) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอ าเภอเชียงคาน  
 
อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยในฐานะที่เป็นชุมชนที่ประกอบด้วย
การมีภูมิทศัน์ทางวัฒนธรรมที่งดงามอันประกอบสร้างจากองค์ประกอบหลายส่วนเข้าด้วยกันทั้งการมี
ประวัติศาสตร์ การมีสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต การมีวิถีชีวิตและประเพณี
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนล้วนถูกแสดงออกมาและสื่อสารให้
เห็นและรับรู้ถึงตัวตนของความเป็นอ าเภอเชียงคานที่อยู่บนฐานของความเรียบง่าย ความซ้ าซ้อน 
ความงดงามบนฐานของการด ารงอยู่ที่ประกอบสร้างจากความคิดและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังปรากฏ
ตามค าขวัญของอ าเภอเชียงคานที่ว่า “เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแก่ง 
แหล่งวัฒนธรรม น้อมน าศิลปาชีพ” ซึ่งอัตลักษณ์ (Identity) เหล่านี้สามารถที่จะดึงเข้ามาสู่การ
จัดการท่องเที่ยวและการพัฒนาอ าเภอเชียงคานสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีรายละเอียด
ดังนี้ 1) เมืองเชียงคานมีการจัดวางผังเมืองใหม่เพ่ือการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ 3 ส่วน คือ พ้ืนที่
บริเวณถนนชายโขง พ้ืนที่บริเวณถนนศรีเชียงคาน พ้ืนที่บริเวณถนนสาย201 เมืองเลยเชียงคาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเทศบาลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน มีการพัฒนาและจัดตกแต่งพ้ืนที่สีเขียว
เป็นพ้ืนที่สาธารณะมีสิ่งอ านวยความสะดวก 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบด้วย ห้องน้ าสาธารณะ ศูนย์ข้อมูลเมืองเชียงคาน 4) 
ผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชนทุกระดับมีความภาคภูมิใจในภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียง
คาน 5) มีการเข้ามาพัฒนาความรู้จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งคนในชุมชนก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเองมากขึ้น 6) มีการบริหารจัดการและวางมาตรฐานความ
ปลอดภัยของชุมชนเมืองเชียงคานเพ่ือการท่องเที่ยว โดยเทศบาลมีการจัดระเบียบการควบคุมเส้นทาง
การจราจรและมีการติดกล้องวงจรปิดในจุดและพ้ืนที่ที่ส าคัญ 
 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของอ าเภอเชียงคานในฐานะที่เป็นเมืองที่
มีลักษณะเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกชุมชนรวมถึงผู้ เกี่ยวข้องในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นอ าเภอเชียงคานคงอยู่คู่กับเมืองเชียงคานใน
ฐานะที่เป็นเมืองที่ถูกส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิลปและวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายกระจัดกระจายกันออกไปทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ ไม่ได้ถูกน ามาชูให้เป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและส่วนที่ถูกชูให้เป็นจุดเด่นเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน มีรายละเอียดของแนวทางดังนี้ 1) การสืบค้น ค้นคว้า วิจัยหาองค์ความรู้เก่า
และใหม่ เพ่ือสร้างฐานความรู้ความเข้าใจให้กับคนในอ าเภอเชียงคานได้เรียนรู้ในรากเหง้าของพ้ืนที่ 
รากเหง้าของวัฒนธรรม 2) การจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ทีมีเงื่อนไขหรือกฏเกณฑ์เฉพาะ
ชุมชนมีการปฎิบัติกันจนเป็นแบบแผนมานับตั้งแต่อดีต  โดยเฉพาะเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและเงื่อนของการด ารงอยู่ของคนในชุมชนที่ดีงามนั้น 3) การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยการเอาประเด็นทางศิลปะและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นท่ีเด็กและเยาวชนผู้อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ เข้าใจในทุกมิติ เพ่ือที่จะส่งผลท า
ให้เกิดการชื่นชม เห็นคุณค่าในรากเหง้าและความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ปู่ย่าตายายได้คิดและปฏิบัติ
สืบต่อกันมา ดังเช่น การใส่บาตรข้าวเหนียว การลอยเคราะห์ลอยโศกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การท า
ผาสาดลอยเคราะห์ การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในบ้านและในชุมชนผ่านกิจกรรมในวันสงกรานต์  4) 
หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรมีการศึกษารูปแบบและ
ลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือ
การพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้กิจกรรมที่เข้ามาด าเนินการจัดนั้นยังอยู่ในบริบทของอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นที่
ไม่ได้มีการปรับประยุกต์ให้หลุดไปจากกรอบศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิม 5) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ในทุกต าบล เพ่ือการน าเสนอศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยมีการก าหนดพ้ืนที่ใน
การจัดตั้งที่ชัดเจน มีการน าเอาเรื่องราวของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม ที่ผ่านการจัดท า
ผ่านสื่อมัลติมีเดีย หรือวัตถุจริง หรือภาพถ่ายมาจัดวางและแสดงให้คนในชุมชนเองหรือคนนอกชุมชน
ได้เรียนรู้  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการด าเนินกิจกรรมการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นการวิจัยในการอภิปรายดังนี้ 
 กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การเป็นพื นที่การท่องเที่ยวทางศิลปะและ
วัฒนธรรม นั้นจากผลการศึกษาพบว่า ความมีศักยภาพในตัวพ้ืนที่ของอ าเภอเชียงคาน การมีภูมิทัศน์
ทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน รวมถึงการมีประวัติศาสตร์ร่วมกับคนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ส่งผลท าให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการผ่านการสร้างความตระหนักรู้ การสร้าง
ความเข้าใจ การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่จับต้องได้อย่างถาวรวัตถุอย่างอาคาร
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สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะและสถาปัตยกรรมที่อยู่ในวัดที่สร้างขึ้นเพ่ือความเชื่อ
ความศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสังเคราะห์ได้ว่าการปรับเปลี่ยนเกิดจาก
กระบวนการส าคัญดังนี้ 1) การเตรียมชุมชนและการส ารวจพ้ืนที่ 2) การจัดกิจกรรมการสร้างการ
เรียนรู้ การตระหนักและเห็นคุณค่าในศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3) การปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวจังหวัด
เลย สถาบันการศึกษา การเคหะแห่งประเทศไทย ที่พยายามเข้าไปท าให้คนภายในเกิดการรับรู้ 
ยอมรับและร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ในศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนขึ้นเพ่ือที่จะเป็นปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมและสนับการจัดการท่องเที่ยวให้มีความชัดเจนขึ้น เช่น การใส่บาตรข้าวเหนียวที่มีการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งถ้ามีปรับเปลี่ยนมาสู่การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการรวมถึง
ชาวบ้านในชุมชนจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการใส่บาตร เช่นเดียวกับสถานประกอบการก็จะต้องมี
ความรู้และมีข้อมูลในการใส่บาตรข้าวเหนียวให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่ง วิชาภรณ์ ช านิก าจร (2554 , 
บทคัดย่อ) กล่าวว่า เชียงคานนั้นเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์
เฉพาะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านกระบวนการเรียนรู้จากคนในชุมชนที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการสื่อสาร  
 อย่างไรก็ตามในกระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นอ าเภอเชียงคานนั้น แนวคิด
การมีส่วนร่วมถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้านทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดึงศักยภาพของวิถี
ชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคานออกมาเป็นฐานความรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกัน เช่นเดียวกับการพยายามในการระดมความคิดเห็นต่อการแสวงหา อัตลักษณ์ของอ าเภอเชียง
คานในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นจะต้อง
เป็นไปในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้ประโยชน์ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาของชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการวางแผน ส่งเสริมและหาวิธีการที่เหมาะสม ซึ่ง พระไพรเวศน์ จิตตตทนโต 
และ กัญจน์ วงศ์อาจ (2555, น.6-7) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็ง: กรณีศึกษาเชียงคานโมเดลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่า ต้องผ่านกระบวนการดังนี้ 1) 
การประเมินความต้องการในการเข้าร่วม เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคมผ่านการประชุม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านและผู้น าชุมชน พร้อมกับการจัดตั้งผู้ประสานงานระดับชุมชนเพ่ือการ
ชี้แจงและสร้างความเข้าใจและแสวงหาวิธีการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนขึ้น 2) จัดสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม โดยการสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆของการพัฒนาและการมีส่วนร่วมโดยมีการแยกแยะ
ตามความสนใจ ความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มและความต้องการที่จะมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย
และสร้างแนวทางแก้ไขต่างๆที่อาจเป็นไปได้ร่วมกัน รวมถึงการร่วมกันประเมินแนวทางการพัฒนา 
การร่วมกันยืนยันแนวทางที่ถูกเลือกโดยเน้นการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 3) การจัดสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามการน าแผนงานและโครงการไปสู่การปฎิบัติการ 
เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวสามารถที่จะน าเอาความเป็น อัต
ลักษณ์ของชุมชนมาสู่การเป็นจุดขายเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นคนที่เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมเองมาเป็นผู้ร่วมก าหนดและวางทิศทาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพล มีแก้ว (2012, 
น.976) ที่พบว่า รูปแบบของวัฒนธรรมที่ถูกน ามาสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนั้น
เกิดจากการสนับสนุนและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมดังกล่าวส่งผลท า
ให้รูปแบบของวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเปลี่ยนไปในลักษณะของความต้องการตอบสนอง
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ความต้องการของนักท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคที่มีอ านาจการซื้อสูง ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ทุกรูปแบบ แน่นอนว่าการเข้ามาส่งเสริมดังกล่าวย่อมน ามาสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 
ส าหรับการที่จะพัฒนาอ าเภอเชียงคานแบบเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมนี้ จากผลการวิจัยของสุภาวดี 
ส าราญ (2553, น.146) ให้ข้อเสนอแนะว่า ทุกคนในชุมชนท้องถิ่นของอ าเภอเชียงคานควรให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะตัวแทนหรือ
ผู้น าชุมชน โดยหลักการคือ ทุกคนจะต้องท าความเข้าใจกับความเป็นรากเหง้าของตนเองเพ่ือให้เกิด
ภาพของการส านึกและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น 
เช่นเดียวกับการน าความรู้ดังกล่าวไปขยายเครือข่ายต่อผ่านคนในครอบครัวลูกหลาน โดยสร้างความ
เข้าใจร่วมกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือและรูปแบบที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนและ
สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนด้วย สอดคล้องกับนักวิชาการอย่าง วันทกาญจน์ สีมาโรจน์ฤทธิ์ 
และสุวิชชา ศรีถาน (2555, น.1-12) ที่เห็นว่า ชุมชนเชียงคานนั้นมีการปรับเปลี่ยนจากการเมืองเล็กๆ 
ที่มีความสงบเงียบก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองท่องเที่ยว บ้านไม้เก่าโดยถูกปรับเปลี่ยนจากนักธุรกิจนอก
ชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างอาหารที่พักถูกท าให้สวยงามและมีความทันสมัยหลายครั้งที่
หลงเหลือภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเชียงคานน้อยลง ดังปรากฏในพ้ืนที่บนถนนชายโขงหรือถนน
คนเดินที่มีการผสมผสานและมีการรวมตัวกันด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีอัตลักษณ์ในตัวเอง 
 อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
ของชุมชนอย่างยั่งยืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น ก็ถือว่าท าให้เกิดการพัฒนาในตัวของพ้ืนที่และ
ส านึกของคนในพ้ืนที่เองที่มีต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งก็ส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต่าง
ประทับใจและน าเอาผลของความประทับใจไม่ว่าจะทางความรู้สึกหรือทางวัตถุที่จับต้องได้ผ่าน
ภาพถ่ายไปน าเสนอในเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งก็ท าให้ภาพลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอเชียง
คานมีความเด่นชัดขึ้น ดังผลการศึกษาของสุรชัย จันทร์จรัส และอาร์ม นาครทรรพ (2556 , น.158-
162) ที่น าเสนอว่า นักท่องเที่ยวรู้จักเชียงคานผ่านการบอกเล่าต่อของคนรู้จักและรู้จักผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตและสื่อโฆษณา สิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักมากที่สุดก็คือบรรยากาศและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ
อ าเภอเชียงคานและการที่คนในพ้ืนที่มีมิตรไมตรีต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้นการมีทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคานจึงถือว่าเป็นจุดได้เปรียบกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆในแง่ของการน าเอา
ต้นทุนที่มีอยู่มาด าเนินการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
เพ่ือการตอบโจทย์วิถีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่มีอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ดังกล่าวนั้นสามารถท าให้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นสามารถท่ีจะด ารงอยู่ได้ อย่างไรก็ดีแนวคิดเกี่ยวกับ
การเป็นเมืองโบราณของอ าเภอเชียงคานถูกส่งผ่านการรับรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นมาอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มต้นของจุดการท่องเที่ยวในบริเวณแก่งคุดคู้ ซึ่งจุดขายเชิงวิถีชีวิตก็ได้ถูกน ามา
ผสมผสานและผนวกเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น การนั่งเรือชมวิถีวัฒนธรรมสองฝั่งโขง การ
รับประทานอาหารพ้ืนบ้านอย่างปลาเผา ลวกจิ้มปลาแม่น้ าโขง จนมาสู่ปัจจุบันที่พ้ืนที่การท่องเที่ยวได้
กระจายไปสู่ถนนชายโขงอันเป็นพ้ืนที่เก่าแก่และถูกน าเสนอให้เป็นเมืองโบราณ 100 ปี ผ่านอาคาร
สถาปัตยกรรมในลักษณะเรือนชั้นเดียวและสองชั้น โดยถูกน าเสนอร่วมกับวิถีชีวิตของคนเชียงคาน 
ความเชื่อ ประเพณี ศิลปกรรมที่ผสมผสานกันอยู่ในพ้ืนที่นี้ ชุติมา สุรเชษฐ์พงษ์ และสิทธิพร ภิรมย์รื่น 
(2011, น.1) เห็นว่า ความเป็นเมืองโบราณของเมืองเชียงคานนั้นถือว่ามีคุณค่าในแง่เชิงประวัติศาสตร์
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ที่มีความเก่าเป็นสัญลักษณ์ ผ่านร่องรอยเชิงการค้าขายและผ่านการถูกทิ้งร้างเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ไปสู่การใช้เส้นทางคมนาคมโดยรถยนต์  
 อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นที่น าไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม 
 อัตลักษณ์ของอ าเภอเชียงคานนั้นถูกน าเสนอในลักษณะของเมืองโบราณร้อยปีและเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ร่วมกับอาณาจักรล้านช้าง ส่งผลท าให้นักวิชาการและนักการศึกษาต่างเข้ามาค้นหาอัต
ลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือน ามาสู่การสร้างจุดขายเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัด
เลย เมื่อกล่าวถึงอ าเภอเชียงคานท าให้ต้องย้อนกลับไปเข้าใจประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
อ าเภอเชียงคานที่ว่า ชาวเชียงคานนั้นเป็นกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากลาวพวนเมืองหลวงพระบาง ท าให้
ชาวเชียงคานแสดงอัตลักษณ์ถึงความเป็นลาวหลวงพระบาง เห็นได้จากส าเนียงการพูดที่มีส าเนียงสูง
กว่าคนลาวกลุ่มอ่ืนๆ และมีความไพเราะนุ่มนวล เห็นได้จากส าเนียงการพูดของชาวบ้านในอ าเภอ
เชียงคานในปัจจุบันที่คนลาวหรือชาวบ้านกลุ่มอ่ืนๆ มักจะชื่นชมว่าเป็นส าเนียงที่มีความไพเราะ เมื่อ
เดินทางไปที่ไหนก็จะมีคนมาขอให้พูดให้ฟังอยู่ เสมอๆ นอกจากนี้แล้วคนเชียงคานยังให้การนิยาม
ตนเองว่าเป็น “ไทเชียงคาน” หรือ “ไทเลย” และเรียกคนลาวที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามพ้ืนที่ที่ตั้ง
ถิ่นฐาน เห็นได้จากที่เรียกคนลาวแถบแม่น้ ามูล แม่น้ าชีว่า “ไทใต้” เนื่องจากตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศใต้ 
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาวเชียงคานที่มีความสืบเนื่องมาตั้งแต่ในอดีต (อนุชิต สิงห์สุวรรณ, 
2554, น.97 - 99) เมื่อกล่าวถึงค าว่าวัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคานแล้ว สุภาวดี ส าราญ (2553, น.
78) กล่าวว่า วัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคานนั้นมี  2 รูปแบบคือ 1) วัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น 
ศิลปกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย สถาปัตยกรรม ประติมากรรม อาคารสิ่งก่อสร้าง สถานที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ และ 2) วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ภาษา 
ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา ความเชื่อ สิ่งเหล่าถือว่าเป็นพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในอ าเภอเชียง
คานและยังมีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 เมืองเชียงคานนั้นถูกกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ที่พยายามหาพ้ืนที่การท่องเที่ยวใหม่ๆเพ่ือ
การพัฒนาสู่การเป็นพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ นักวิชาการเช่น สุวารีย์ ศรีปูณะ (2551, บทคัดย่อ) กล่าวว่า 
อ าเภอเชียงคานนั้นมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและธรรมชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนที่ของแก่งคุดคู้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวดูและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลย ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการน าเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งการล่องเรือชมแม่น้ า
โขงและการรับประทานอาหารพ้ืนบ้าน รวมถึงการชมวิถีชีวิตการแปรรูปอาหารว่างอย่างมะพร้าวแก้ว 
กล้วยฉายมันฉาบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารสร้างความเพลิดเพลินและสร้างประสบการณ์การรับรู้ถึง
ตัวตนของเมืองเชียงคานที่ชัดเจนขึ้น ส่วนพระไพรเวศน์ จิตตตทนโต และกัญจน์ วงศ์อาจ (2555, น.
1) กล่าวว่า เมืองเชียงคานนั้นมีการพัฒนาจากกระแสของการพัฒนาจากภาครัฐ ท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการเข้ไปผลักดันเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอัตลักษณ์เฉพาะตนใน
รูปแบบใหม่ที่มีกลิ่นไปของความเป็นเชียงคานขึ้นมาซึ่งโดยความเป็นเป็นคนในเชียงคานแล้วจะมี
ลักษณะเฉพาะที่เป็นพ้ืนฐานคือการรักสงบ จิตใจงดงาม เปิดใจเป็นมิตรกับคนภายนอกทุกคน มีความ
เชื่อความศรัทธาเป็นกฏการสืบทอดวัฒนธรรม มีประเพณีที่ดีงามที่ได้รับจากอิทธิพลของพุทธศาสนา
ผสมผสานกับความเชื่อแบบชนเผ่าตั้งแต่สมัยล้านช้าง ดังนั้น อ าเภอเชียงคานจึงถือว่ามีศักยภาพสูงใน
ด้านวัฒนธรรมประเพณีและเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เช่น

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



111 
 

  

ประเพณีการใส่บาตรข้าวเหนียวที่เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้นักท่องเที่ยวต่างต้องการที่จะเดินทางเข้ามา
สัมผัสและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของอ าเภอเชียงคาน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาในเมืองเชียงคานต่างกับรับรู้ภาพลักษณ์ของบรรยากาศของเมืองเชียงคานว่าเป็นเมืองที่
มีความสงบ มีสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เป็นแบบดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (สุรชัย จันทร์จรัส และอาร์ม นาครทรรพ, 2556 , น.146-147) 
ส่วนสุภาวดี ส าราญ (2553, น.81) ก็มีการค้นพบว่า เมืองเชียงคานเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเป็น
เมืองที่มีแบบแผนมีการปฎิบัติกิจวัตรของชาวบ้านในชุมชนเป็นประจ า จึงถือว่าเป็นเมืองเล็กริมแม่น้ า
โขง ปลูกอาคารบ้านเรือนโดยใช้ไม้ มีความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา ผู้คนใจเย็นอ่อนน้อมถ่อม
ตนและเชื่อฟังปู่ย่างตายายและบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการได้ด าเนินการค้นหาอัตลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนเมืองเชียงคานจังหวัดเลย อย่างวันทกาญจน์ สีมาโรจน์ฤทธิ์ และสุ วิชชา 
ศรีถาน (2555, น.1-12) ก็มีการค้นพบว่าอัตลักษณ์ของชุมชนอ าเภอเชียงคานนั้น มาจากสิ่งที่เป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่น าเสนอผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยว ที่
มีทั้งการน าเสนอในแง่ทางเศรษฐกิจ อย่างเช่นข้าวปุ้นน้ าแจ่ว  ผ้าห่มนวมที่น าเสนออัตลักษณ์ผ่าน
ตัวตนและวัฒนธรรมการกินของชาวบ้านในชุมชน โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคที่
เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งวิถีชีวิตเกี่ยวกับการท าผ้าห่มนวมนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิต ในอดีตชาวเชียง
คานด าเนินชีวิตอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยใช้พื้นที่ทั้งท่ีทั้งในน้ าโขง บนฝั่ง และพ้ืนที่ที่อยู่สูงขึ้นไป โดย
อาศัยแม่น้ าโขง และแม่น้ าสาขาอย่างแม่น้ าเลย แม่น้ าเหือง และล าห้วยต่างๆ ในการด าเนินวิถีชีวิตอยู่
ในลักษณะของเศรษฐกิจเพ่ือการยังชีพเป็นหลัก มีการร่อนทองตามหาดทราย ทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่อง
ของการปลูกฝ้าย และการท าผ้าห่ม เห็นได้จากการที่ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะล่องเรือไปตามล าน้ าโขง 
เพ่ือน าฝ้ายไปขายถึงเมืองหนองคาย พร้อมกับน าไปแลกปลาร้ากลับมา ส่วนอัตลักษณ์ของอาคาร
สถาปัตยกรรมนั้นถูกน าเสนอผ่านอาคารสถาปัตยกรรมแบบบ้านชั้นเดียวและสองชั้นที่อาจก่อสร้าง
แบบครึ่งไม้ครึ่งปูน มีลักษณะแบบทรงโบราณ แต่ก็มีการปรับประยุกต์ให้มีความทันสมัยผ่านวัสดุ
สมัยใหม่และรวมแบบสมัยนิยมแต่ยังมีอารมณ์แบบดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวรับรู้คุณค่าและสร้าง
ประสบการณ์ในการสัมผัสอยู่ โดยบ้านเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ช่วยท าให้ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคานมีลักษณะเฉพาะขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษาของ สุภาวดี ส าราญ 
(2553, น.79) พบว่า ภาษาของเชียงคานถือว่ามีลักษณะเฉพาะที่มีส าเนียงการพูดสื่อสารต่างจาก
จังหวัดอ่ืนๆ มักเรียกว่า ภาษาเลย หรือ ไทเลย ลักษณะส าคัญคือมีน้ าเสียงที่อ่อนหวาน นุ่มนวล ช้า
เนิบและมีค าลงท้ายที่บ่งบอกถึงพ้ืนที่คือค าว่า “ก๋อ” ซึ่งถือว่าเป็นภาษาในกลุ่มหลวงพระบางที่
ประกอบด้วยชุมชนเมืองแก่นท้าว เมืองไซยะบุลี เมืองสานะคาม เมืองปากลาย และเมืองบ่อแตน 
 การถูกก าหนดให้อ าเภอเชียงคานเป็นเมืองงามในความทรงจ าของนักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่มา
เยือนผ่านเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารบ้านไม้เก่าที่อยู่ติดริมโขง ซึ่งเป็นการแสดง
ให้นักท่องเที่ยวเห็นและมองเฉพาะจุด ส่งผลท าให้การรับรู้ของผู้คนผิดเพลาดไป ซึ่งในความเป็นจริง
เมืองเชียงประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมกันอยู่ อันประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพ อาคารสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและผลงาน
ศิลปกรรม ดังนั้นคนในชุมชนในฐานที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิต การจัดการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมถึงหน่วยงานภายในพ้ืนที่จัดขึ้น ซึ่งพบว่า ขนบประเพณี 12 เดือนของอ าเภอเชียงคานถือว่าเป็น
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เครื่องมือบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นอ าเภอเชียงคานได้ โดยเฉพาะอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นที่
นักท่องเที่ยวรู้สึกได้และมีลักษณะที่งดงามคือ การมีจิตใจมีน้ าใจไมตรีที่ดีงามของชาวบ้านร้านค้า อัน
เป็นผลพวงมาจากการอบรมบ่มนิสัยของคนรุ่นปู่ย่าตายายและผลพวงมาจากกิจกรรมในพุทธศาสนา 
อย่างเช่นการใส่บาตรข้าวเหนียวที่คนเชียงคานเชื่อว่า มีการสืบทอดมาจากเมืองหลวงพระบาง โดย
มีอัตลักษณ์ในการใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น ซึ่งนักวิชาการอย่าง วันทกาญจน์ สีมาโรจน์ฤทธิ์ 
และสุวิชชา ศรีถาน (2555, น.1-12) ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า การสืบทอดวัฒนธรรมการใส่บาตรข้าว
เหนียวนี้รับอิทธิพลมาจากหลวงพระบาง เป็นวัฒนธรรมที่จะช่วยท าให้ชุมชนมีความเป็นชุมชนท้องถิ่น
ที่ยั่งยืนต่อไปและยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการท่องเที่ยวที่ตามมาด้วยเมืองที่มีความศิวิไลซ์ขึ้น มีความหรูหราและ
ตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น แต่คนในชุมชนต้องมีความมั่นคงที่ต้องอนุรักษ์ความ
เป็นอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมในบทบาทและฐานะของความเป็นเมืองที่สงบเงียบ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของณัฐพล มีแก้ว (2012, น.979) เห็นว่า การน าวัฒนธรรมมาสู่การ
จัดการท่องเที่ยวจะส่งผลท าให้ชุมชนที่มีอัตลักษณ์อย่างเชียงคานเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งเรื่องของความ
สงบก็เปลี่ยนไปสู่การเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หนาแน่นขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นั้นก็ถือว่าเป็นไปตามความต้องการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชาวบ้าน
ในชุมชนอ าเภอเชียงคาน ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2538, น.63-80) เห็นว่า ถ้าการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณีที่มุ่งหวังในการเรียนรู้พัฒนา แก้ไขปรับปรุงส าหรับคนภายในที่เป็นแบบแผนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
เหมาะสมกับแบบแผนและวิถีชีวิตและสัมพันธ์กับสังคมที่มีการแปรผันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็จะช่วยให้คน
ในท้องถิ่นและคนนอกท้องถิ่นมีการเรียนรู้และเข้าใจจิตวิญญาณของศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
รากเหง้าของสังคมไทย 
 อ าเภอเชียงคานจึงมีความน่าสนใจและมีความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่าง
มากและเป็นพ้ืนที่ทีมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้นสามารถรวมอยู่กันได้ จนเกิดเป็นภาพของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมอ าเภอเชียงคานที่มีค วาม
งดงาม จากการส ารวจของสุรชัย จันทร์จรัส และอาร์ม นาครทรรพ (2556, น.146-147) นักท่องเที่ยว
มักรับรู้คุณค่าและมีประสบการณ์กับพ้ืนที่การท่องเที่ยวมากที่สุดเรียงตามล าดับดังนี้ แก่งคุดคู้ ภูทอก 
วัดวาอาราม ฝั่งโขงไทยลาว หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด า พระพุทธบาทภูควายเงิน และพระใหญ่ภูคกงิ้ว 
นอกจากนักท่องเที่ยวยังมีการรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีตามปฎิทินสิบสองเดือนของอ าเภอเชียงคาน 
ร่วมกับประเพณีอ่ืนๆที่มีการจัดแทรกขึ้นมาเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงความประณีตละเอียดอ่อนในการ
คิดที่ผูกพันและเชื่อมโยงกับความเชื่อของบรรพบุรุษและชุมชนท้องถิ่น เช่น ประเพณีการลอยผาสาด
ลอยเคราะห์ที่มักจะลอยกันในช่วงของการออกพรรษา โดยมีรูปแบบของพิธีกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ มี
รายละเอียดว่าชุมชนคุ้มวัดต่างๆ จะร่วมกันจัดท าปราสาทผึ้ง และผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งวัสดุที่ใช้ท า
จะเป็นกระทงจากใบตองและกาบกล้วย รวมถึงดอกผึ้งที่มีการท าเป็นรูปดอกไม้ลักษณะต่างๆ ด้วยการ
แกะสลักวัสดุอย่างมะละกอหรือแตงกวา จากนั้นจึงน าพิมพ์ที่แกะนี้ไปหล่อในเทียนร้อนก็จะได้รูปทรง
ของดอกไม้อย่างงดงาม ส าหรับการท าผาสาดนั้นจะมีการท า 2 ขนาด คือขนาดเล็กเรียกว่า ผาสาด
ลอยเคราะห์ และขนาดใหญ่เรียกว่า ผาสาดสะเดาะเคราะห์ โดยผาสาดลอยเคราะห์ที่เป็นแบบเล็กนั้น
จะใช้กับการลอยเคราะห์ทั่วไป ส่วนผาสาดสะเดาะเคราะห์ ใช้ส าหรับคนที่มีเคราะห์ใหญ่ เจ็บป่วย
เจียนตาย หรือชะตาขาด และจะมีพิธีทางพราหมณ์ด้วย หลังเสร็จพิธีจะน าลงไปลอยในแม่น้ าโขง 
ขณะที่ลอยเสร็จให้รีบหันหลังแล้วเดินขึ้นฝั่งทันที โดยไม่หันกลับไปมองอีก เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ถ้า
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หันกลับไปมองเจ้ากรรมนายเวรต่างๆ ก็ยังไม่ไปจากผู้ที่ลอยไปไหน เช่นเดียวกับการจัดงานแข่งพาย
เรือยาวขึ้นในช่วงของวันส าคัญโดยมีการเชื่อมโยงกับเมืองสานะคาม ประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นการขยายขอบเขตของกิจกรรมเพ่ือน าเสนอภาพลักษณ์ของความ
ร่วมมือร่วมใจของคนสองฝั่งคนและยังแสดงให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมการใช้แม่น้ าโขงร่วมกัน จาก
การศึกษาพบว่า ผาสาดลอยเคราะห์ถูกน าไปเสนอขายร่วมกับสถานประกอบการอย่างโรงแรมและ
เกสต์เฮาส์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดนทางเข้ามาได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั้งจากการสร้างวัตถุทาง
วัฒนธรรมอย่างกระทงที่ต้องมีการใช้เทคนิคการพับ การทบ การจีบ การกัด การเฉือนจนเกิดเป็น
รูปทรงขึ้นมาจากนั้นยังต้องผ่านการประดับตกแต่งด้วยต้นผึ้งที่ท ามาจากขี้ผึ้งโดยท าเป็นรูปคล้าย
ดอกไม้โดยน ามาตกแต่งบริเวณกรวยที่ตั้งอยู่กลางกระทง ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและเห็น
ความส าคัญในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางวิถีการด าเนินชีวิตเหล่านี้ ซึ่งพระไพรเวศน์ จิตตต
ทนโต และกัญจน์ วงศ์อาจ (2555, น.1) ได้มีการศึกษาเรื่องเชียงคานโมเดลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และให้ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาว่า อ าเภอเชียงคานควรมีการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม
ที่มีความโดดเด่น และที่ส าคัญควรมีการวางแผนและพัฒนาให้คนเชียงคานมีจิตส านึกในการรู้คุณค่า
ของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมกับการอนุรักษ์ให้มีการด ารงอยู่อย่างสร้างสรรค์ นั่นคือการ
ใส่บาตรข้าวเหนียว จากการศึกษาของณัฐพล มีแก้ว (2012, น.980) พบว่า การใส่บาตรข้าวเหนียวนั้น
เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวเชียงคานที่รับอิทธิพลมาจากหลวงพระบาง ลักษณะของการใส่บาตรจะใส่
เฉพาะข้าวเหนียวประมาณหยิบมือส่วนกับข้าวจะน าไปถวายที่วัดในช่วงสายๆ ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาไปสู่
การจัดการท่องเที่ยวท าให้รูปแบบการใส่บาตรเปลี่ยนไปสู่การส ารับส าหรับการใส่บาตรและเช่นกันจ านวน
ของพระสงฆ์ที่ย้ายเข้ามาในวัดแถบเชียงคานก็มีจ านวนมากขึ้นมากกว่า ช่วง 2 -3 ปีก่อน รวมถึง
บทบาทของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไปโดยต่างพยายามท่ีจะน าเสนอกิจกรรมการใส่บาตรให้เป็นทางเลือก
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งส่งผลท าให้คุณค่าของประเพณีถูกลดทอนลง
เหลือเพียงสินค้าทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดั้งเดิม
บางครั้งความสนใจและอารมณ์ที่จะสนองต่อความต้องการในการเข้ามาเรียนรู้ชุมชนก็น้อย จึงเห็น
ภาพของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
น าเสนอปัญหาเพ่ือการพัฒนาเชียงคานว่า ควรมีการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแสดงออก
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของเชียงคาน โดยพยายามน าเสนอในประเด็นที่ว่าวัฒนธรรมและประเพณี
ของอ าเภอเชียงคานมีความดีงามเหมาะสมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว (สุรชัย จันทร์จรัส  และอาร์ม 
นาครทรรพ, 2556, น.147) ดังนั้นคนในชุมชนส่วนหนึ่งและกลุ่มผู้น าจากภายนอกส่วนหนึ่งจึงมีการ
วางแผนและพัฒนาโดยการเลือกใช้พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่สาธารณะหน้าวัดท่าคก หรือลานวัดศรีคุน
เมือง ส าหรับการใช้กิจกรรมของชุมชนเพื่อให้นักเท่ียวได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีของ
อ าเภอเชียงคานที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับในพ้ืนที่บ้านนาป่า
หนาดก็มีการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมขึ้นเพ่ือการเป็นศูนย์การเรียนรู้ การต้อนรับและการจัดงานใน
หลายระดับของชุมชน เช่น การจัดงานเสนบ้านเสนเฮือนเดือนเมษายนที่มีการประกอบพิธีกรรมตาม
ขนบประเพณีดั้งเดิมและการผสมผสานรูปแบบของการจัดงานเพ่ือการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิต
ผ่านพิธีการที่มีการเปิดปิดโดยประธาน มีการฟ้อนร าโดยมีพิธีกรเป็นผู้ด าเนินรายการของงานในช่วง
เย็นโดยใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมราว 4 ชั่วโมงพร้อมกับการร่วมกันรับประทานอาหารเย็นแบบพา
แลง อาหารโดยส่วนใหญ่ก็จะแบบวิถีของชาวไทด า 
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ส าหรับประเพณีที่ส าคัญที่เป็นมรดกของชุมชนท้องถิ่นอ าเภอเชียงคานที่มีการน ามา เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นนั้นคือ ที่อยู่อาศัยที่น ามาพัฒนาในรูปแบบของโฮมสเตย์ ที่ชาวบ้านใน
ชุมชนมีการน าบ้านดั้งเดิมมาปรับปรุงเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวผ่านการ
พักโฮมสเตย์นี้จะส่งผลท าให้วิถีชีวิตชาวบ้านต่างไปจากเดิมที่ชาวบ้านจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่
เกษตรกรรมของตน และชาวบ้านก็จะเปลี่ยนมาเป็นการเปิดบ้านตนเองเพ่ือรับนักท่องเที่ยวโดยที่
ชาวบ้านเป็นผู้บริหารจัดการที่พักของตนเอง โดยชาวบ้านจะมีรูปแบบการขายอัตลักษณ์ของความเป็น
คนเชียงคานคือ การอาศัยความเป็นมิตร อัธยาศัยดีซึ่งเป็นลักษณะของชาวเชียงคานอยู่แล้วจึงน ามา
เป็นจุดเน้นเพื่อการขายวัฒนธรรมที่จะช่วยส่งผลต่อความรู้สึกและการรับรู้เกี่ยวกับเชียงคานในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยว 
 ศิลปหัตถกรรมที่ถือว่าเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเชียงคานคือการท าผ้าห่มนวม 
จุดขายในปัจจุบันคือการน าเอาความเป็นอดีตจากการปลูกฝ้ายของคนเชียงคานที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบ
หลักของการท าผ้าห่มนวม การผลิตผ้าห่มนวมจะท าด้วยมือเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการน าเอา
เทคโนโลยีการผลิตเขามาประยุกต์ใช้เพ่ือความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการผลิตและมีการใช้
แรงงานคนที่อยู่ในชุมชนมาร่วมในการผลิตโดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามภูมิทัศน์
วัฒนธรรมถือว่าเป็นแนวความคิดที่พัฒนามาจากการศึกษาภูมิศาสตร์มนุษย์ (human geography) ที่
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ในบริบททางประวัติศาสตร์ได้ และได้ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) นักภูมิศาสตร์ได้ให้
ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่าเป็นร่องรอย และหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืนแผ่นดิน พ้ืนที่ภูมิ
ประเทศ และสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน หรือ ชาติพันธุ์ ที่ได้
แสดงออกในลักษณะที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยได้เรียนรู้ ถ่ายทอด สั่งสมมาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน เช่น การสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ถนน พ้ืนที่การเกษตร 
และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ทั้งยังรวมถึงสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ คือ บรรยากาศที่รับรู้
ได้จากจินตภาพจากชุมชนเฉพาะแห่ง ซึ่งอยู่ในลักษณะของอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่สามารถรับรู้ได้จาก
การด าเนินวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพ้ืนที่นั้น (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, น.16) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านต้องมีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชนผ่าน
การฝึกอบรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ การทดลองฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิต 
และศิลปะและวัฒนธรรมของอ าเภอเชียงคานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนท่ีหลากหลายวัย 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบควรมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
และต่อยอดความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับวัฒนธรรม เช่น การออกแบบของที่ระลึกรูปแบบต่างๆ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดท าเส้นทางการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอ าเภอเชียง
คานโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
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  2. ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับการน าเอาอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่
การประยุกต์และสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือของที่ระลึก 
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