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่ ยวเชิงวัฒนธรรม 2. ศึกษากระบวนการจัดการ
มีวตั ถุประสงค์ดงั นีG 1. ศึกษาองค์ประกอบการทองเที
่ ยวและวิเคราะห์ผมู้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยในปั จจุบนั 3. วิเคราะห์ศกั ยภาพการจัดการการทองเที
่ ยว
ทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมืองเชี ยงคาน
เชิ งวัฒนธรรม และ 4. เสนอแนะการจัดการทองเที
ซึ งแนวทางการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสาร และจากข้อมูล
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ภาคสนาม ได้แก่ การสํารวจ การสังเกต การสนทนา และการสัมภาษณ์ผทู้ ีเกยวข้
่  ยวเชิ งวัฒนธรรมของเมื องเชี ยงคานมี
ผลการศึ กษาพบวา่กระบวนการจัดการการทองเที
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สวนเสี
ยมีลกั ษณะ ดังนีG การหาแนวทางแกไขปั
่ ยว บทบาททีสําคัญทีสุดใน
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การจัดการการทองเที
่ ยวตางๆ
่ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน กรมโยธาธิ การและผังเมือง และสภา
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The purposes of this study titiled “Cultural Tourism Management in Chiangkhan
Community, Chiangkhan District, Loei Province” were to 1) investigate cultural tourism
element, 2) analyze tourism management process and analyze current stakeholders, 3)
analyze potential of cultural tourism management, and 4) provide suitable cultural
tourism management in Chiangkhan Community. This was a qualitative research and
the data was collected from documents and fieldwork consisting of survey, observation
and interview with concerning people.
The results found that there were 5 steps of the tourism management process in
Chiangkhan Community including cooperation between different temples, municipality
and entrepreneurs. These 5 steps contained strategic planning, stakeholder
management, operation, coordination and knowledge management. To the role of
stakeholders towards the cultural tourism management in Chiangkhan District, however,
it contained finding resolutions to solve problems, defining development plan,
coordinating with several parts, providing knowledge, supporting investment, preparing
public relations and earning income from tourism. Furthermore, the most important roles
in the cultural tourism management in Chiangkhan Community were searching for the
resolutions to solve the problems and defining development plan which required the
cooperation between Chiangkhan Municipality, Department of Public Works and Town &
Country Planning and Chiangkhan Council. Besides, another significant role was
related to the investment in infrastructure and facilities of Chiangkhan Municipality of
Loey Provincial Offices and external entrepreneurs. Besides, the stakeholders and
people sector had the highest role in participation into a stage of finding the problems
and causes, followed by the municipality and Department of Public Works and Town &
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Country Planning in a stage of planning as well as the entrepreneurs, municipality,
people sector and associations in a stage of investment and operation, respectively.
Moreover, the municipality and Chiangkhan Council also took part in a stage of follow up
and evaluation. According to the study, some essential problems of cultural tourism
management in Chiangkhan Community were found. For instance, the stakeholders
lacked integration towards the suitable tourism management plan and the administration
of each sector was unclear and still lacked local people’s participation.
Certain proper resolutions towards the cultural tourism management were also
suggested by applying a model to improve the tourism by local community. The local
tourism was developed from the people’s participation and sustainable tourism based
on the local community. Furthermore, a project of creative tourism should be held to
encourage tourists to learn the way of life of local people, unique identity of local
community and area owners. An interaction between the tourists and local people
should be emphasized to support conservation – an important process to create public
consciousness and retain balance for creative and sustainable knowledge development.
Department : Urban and Regional Planning Student’s Signature
Field of Study :
Urban and Regional Major Advisor’s Signature
Year : 2011

ซ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการจัดการการท่อ งเที ยวเชิง วัฒ นธรรมในเมื องเชี ย งคาน อํ าเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย แม้ จะมีอุปสรรคมากมาย แต่ก็ประสบความสําเร็ จ และผ่านพ้ นไปได้ ด้วยดี ซึงต้ อง
ขอขอบพระคุณ ผู้มี อุป การคุณ ที ช่ว ยเหลื อ และสนับ สนุน ผู้ศึก ษา รวมถึ ง ผู้ที เ กี ย วข้ อ งในการ
ทําการศึกษาในระดับต่างๆ ทีผ้ ศู กึ ษาใครขอขอบคุณ ดังนี 3
ขอขอบคุณอาจารย์หลายท่าน อันประกอบด้ วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ทายตะคุ
อาจารย์ทีปรึ กษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ
ศิลาพัชรนันท์ กรรมการวิทยานิพนธ์ ซึงได้ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําปรึกษา และสละเวลาเอาใจใส่
ดูแลผู้ศกึ ษาเป็ นอย่างดี ช่วยชี 3แนะแนวทางให้ ผ้ ศู กึ ษา เพือให้ พฒ
ั นาการศึกษาในครัง3 นี 3ให้ สมบูรณ์
ด้ วยดีตลอดมา
ขอขอบคุณหน่วยงานทัง3 ภาครัฐ และเอกชนทุกแห่งทีให้ ความร่ วมมือในการอนุเคราะห์
ข้ อ มูล แก่ ผ้ ูศึก ษา ดัง ต่อ ไปนี 3 เทศบาลตํ า บลเชี ย งคาน การท่ อ งเที ย วแห่ ง ประเทศไทย สภา
วัฒนธรรมตําบลเชียงคาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย โรงเรี ยน และวัดต่างๆ ในเมืองเชียง
คาน รวมทังประชาชน
3
และผู้ประกอบการต่างๆ ทีให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการแสดงความ
คิดเห็น ช่วยเหลือในการเก็บข้ อมูลภาคสนามของผู้ศึกษา รวมถึงการต้ อนรับ และดูแลผู้ศึกษา
เสมือนญาติคนหนึง
ท้ ายสุดนี 3ผู้วิจัยใคร่ ขอขอบพระคุณผู้ให้ กําเนิด บิดา มารดา และญาติพีน้อง ทีสนับสนุน
ช่วยเหลือทังกํ
3 าลังทรัพย์ และกําลังใจ รวมถึงเพือนๆ พีๆ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองทุก
ท่าน ทีเป็ นกัลยาณมิตรทีคอยช่วยเหลือกันเสมอมา สําหรั บข้ อผิดพลาดประดารใดทีเกิดขึน3 ใน
การศึกษาชิ 3นนี 3 ผู้ศกึ ษาขอน้ อมรับแต่เพียงผู้เดียว และกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี 3

สารบัญ
หนา
ง
บทคัดยอภาษาไทย.…………………………………………………………………………
บทคัดยอภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………
ฉ
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………...
ซ
สารบัญ………………………………………………………………………………………
ฌ
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………….
ฒ
ณ
สารบัญแผนที…
่ ……………………………………………………………………………
ด
สารบัญภาพ...……………………………………………………………………………….
บทที่ 1 บทนํา………………………………………………………………………………..
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา……………………………………….
1.2 สมมติฐานในงานวิจัย……………………………………………………………
1.3 วัตถุประสงคของการวิจยั ………………………………………………………..
1.4 ขอบเขตการวิจัย………………………………………………………………….
1.5 ขั้นตอนในการวิจัย……………………………………………………………….
1.5.1 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม…………………………………….
1.5.2 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล……………………………………..
1.5.3 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล และอภิปรายขอมูล……………………
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย…………………………………………
1.7 คํานิยามศัพท……………………………………………………………………

1
1
5
5
5
6
6
7
7
9
9

บทที่ 2 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ….……………………………………………...
2.1 แนวคิดดานการทองเทีย่ ว………………………………………………………..
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยว………………………….
2.1.2 องคประกอบของการทองเที่ยว…………………………………………..
2.1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการทองเทีย่ ว………………………………………..
2.2 แนวคิดดานการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน……………………………………………
2.2.1 ความหมายของการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน………………………………..
2.2.2 หลักการของการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน…………………………………...

11
11
11
13
17
18
18
19

ฎ
หนา
2.2.3 การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน……………………………………..
2.3 แนวคิดดานการจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม.……………………………
2.3.1 หลักการของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม………………………………..
2.3.2 ความหมายของการจัดการการทองเที่ยว………………………………..
2.3.3 กระบวนการจัดการการทองเที่ยว………………………………………..
2.3.4 หลักการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม.………………………………..
2.3.5 องคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม.............
2.3.6 การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว………………………………….…
2.3.7 การจัดการผูที่มีสว นไดสวนเสีย…………………………………………..
2.4 แนวคิดดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเทีย่ ว…………..
2.4.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน……………………………
2.4.2 ขั้นตอนของการมีสว นรวมของประชาชน………………………………...
2.4.3 แนวทางการพัฒนามีสวนรวมของประชาชนในการทองเที่ยว…………...
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ………………………………………………………………
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั …………………………………………………………
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั ………………………………………………………………………
3.1 ศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล……………………………………………
3.1.1 การวิจัยเอกสาร…………………………………………………………..
3.1.2 การวิจัยภาคสนาม……………………………………………………….
3.2 การประมวลผล และการวิเคราะห……………………………………………….
บทที่ 4 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา………………………………………………………….
4.1 ประวัติความเปนมาของพื้นที…
่ ………………………………………………….
4.1.1 ประวัตคิ วามเปนมากอนสมัยสุโขทัยและสุโขทัย………………………...
4.1.2 ประวัตคิ วามเปนมาสมัยกรุงศรีอยุธยา…………………………………..
4.1.3 ประวัตคิ วามเปนมาสมัยกรุงธนบุร…
ี …………………………………….
4.1.4 ประวัตคิ วามเปนมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร……………………………….
4.2 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองเชียงคาน…………………
4.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต……………………………………………………….
4.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ………………………………………………………

21
23
23
26
26
32
34
38
39
41
41
41
44
46
48
53
53
53
53
55
60
60
60
60
62
63
68
68
71

ฏ
หนา
4.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ……………………………………………………….
4.2.4 การตั้งถิน่ ฐานและการใชประโยชนทดี่ ินปจจุบัน…………………………
4.2.5 สภาพทางสังคมและประชากร…………………………………………...
4.2.6 สภาพทางเศรษฐกิจ………………………………………………………
4.2.7 โครงสรางพื้นฐาน………………………………………………………...
บทที่ 5 สถานการณการทองเทีย่ วของเมืองเชียงคาน……………………………………….
5.1 ความเปนมาของการทองเทีย่ วเมืองเชียงคาน…………………………………...
5.2 สิ่งดึงดูดใจ……………………………………………………………………….
5.2.1 แหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร………………………………………..
5.2.2 แหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชวี ิต……………………
5.2.3 แหลงทองเทีย่ วบริเวณใกลเคียง………………………………………….
5.3 สิ่งอํานวยความสะดวก…………………………………………………………..
5.3.1 ทีพ่ ัก………………………………………………………………………
5.3.2 รานคา…………………………………………………………………….
5.3.3 บริการอืน่ ๆ………………………………………………………………..
5.4 การตลาดการทองเทีย่ ว………………………………………………………….
5.4.1 นักทองเที่ยว………………………………………………………………
5.4.2 ราคาของสินคาและบริการในเรื่องการทองเที่ยว…………………………
5.4.3 การโฆษณา และประชาสัมพันธ…………………………………………
5.5 สรุปสถานการณการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน…………………………………...
บทที่ 6 การจัดการการทองเที่ยวโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน………………...
6.1 กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน………………………………..
6.2 ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน...
6.2.1 ภาครัฐบาล.......................................................................................
6.2.2 ภาคเอกชน.......................................................................................
6.2.3 ภาคประชาชน........................................................………………….
6.2.4 องคกรชุมชน....………………………………………………………….

72
72
77
79
80
84
84
85
85
95
101
103
103
105
107
111
111
112
113
115
116
116
124
124
128
128
129

ฐ
หนา
6.3 การวิเคราะหผูมีสว นไดสวนเสีย………………………………………………….
6.3.1 ความสําคัญของบทบาทผูมีสว นไดสวนเสียในการจัดการการทองเทีย่ ว..
6.3.2 ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการ
การทองเที่ยว.....................................................................................
6.4 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมใน
เมืองเชียงคาน……………………………………………………………………
6.5 วิเคราะหศักยภาพของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองเชียงคาน…………………………………………………………………..
6.5.1 จุดแข็ง (Strength)……………………………………………………….
6.5.2 จุดออน (Weakness)…………………………………………………….
6.5.3 โอกาส (Opportunity)……………………………………………………
6.5.4 สภาวะคุกคาม (Threat)……………………………………………….…
6.6 สรุปการจัดการการทองเที่ยวโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน………..
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ………………………………………………….
7.1 องคประกอบการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน……………………
7.2 การจัดการทองเที่ยวโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน…………………
7.2.1 กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน……..
7.2.2 การวิเคราะหผูมีสว นไดสวนเสีย………………………………………….
7.2.3 องคประกอบการจัดการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม…………….
7.2.4 ศักยภาพของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน..
7.3 เสนอแนะแนวทางการจัดการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมของ
เมืองเชียงคาน……………………………………………………………………
7.3.1 ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว……………………..
7.3.2 ดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจ และสภาพแวดลอม…………………………
7.3.3 ดานการจัดการดานสิง่ อํานวยความสะดวก …………………………….
7.3.4 ดานการจัดการดานการตลาดการทองเทีย่ ว …………………………….
7.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป………………………………………………
รายการอางอิง…………………………………………………………………………….…
ภาคผนวก……………………………………………………………………………...……

131
131
139
144
148
148
150
152
153
153
156
156
158
158
160
161
163
164
164
166
170
171
173
175
181

ฑ
หนา
ภาคผนวก ก แบบสํารวจ………………………………………………………….…
ภาคผนวก ข แบบสังเกต…………………………………………………………..…
ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ…………………………………………………………
ภาคผนวก ง แบบประเมินความสําคัญของบทบาทของผูม ีสวนไดสวนเสีย
และการมีสวนรวมในการจัดการทองเทีย่ วเมืองเชียงคาน……………
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ………………………………………………………………...…

182
191
193
198
216

ฒ
หนา

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

กระบวนการจัดการการทองเที่ยว……………………………………………….
องคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม……………….
ตัวอยางตารางเมตริกซที่ใชแสดงการเปรียบเทียบเปนคู…
 ……………………..
ลักษณะการใชประโยชนที่ดนิ ชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน พ.ศ. 2552………
แสดงองคประกอบที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของ
เทศบาลตําบลเชียงคาน…………………………………………………………
จําแนกประเภททีพ่ ัก ยานอาคารไมเกาเมืองเชียงคาน………………………….
จําแนกประเภทรานคา ยานอาคารไมเกาเมืองเชียงคาน………………………..
ระดับราคาทีพ่ กั ยานอาคารไมเกาเมืองเชียงคาน แบงตามเกณฑของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย……………………………………………………….
การจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน……………………………………..
ระดับชั้นความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองเชียงคาน……………………………………………………………………
บทบาทผูมีสว นไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคาน…………………………………………………………………………
ลําดับความสําคัญของบทบาทผูสว นไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน…..……………………………………………….
ระดับชั้นความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน ……………………………………………………
ลําดับความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคาน……………………………………………………………….

หนา
31
36
58
75
78
103
105
112
120
132
137
138
140
143

ณ
หนา

สารบัญแผนที่
แผนที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
7.1
7.2

หนา
67
70
73
76
81
94
108

แสดงที่ตั้งตามประวัติศาสตรของเมืองเชียงคาน………………………………..
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา………………………………………………………….
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองเชียงคาน…………………………………
ลักษณะการใชประโยชนที่ดนิ ชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน พ.ศ. 2552………
เสนทางคมนาคมสายสําคัญของเมืองเชียงคาน………………………………...
แสดงที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ของเมืองเชียงคาน…………...
ที่จอดรถเมืองเชียงคาน………………………………………………………….
แสดงที่ตั้งของศูนยบริการการทองเที่ยวเมือง และศูนยอนุรักษวัฒนธรรม/
พิพิธภัณฑชุมชน………………………………………………………………… 169
แสดงเสนทางทองเที่ยวแบบวงบรรจบ (Loop) ของเมืองเชียงคาน…………….. 172

ด
หนา

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
4.2
5.1
5.2
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6.1
7.1

สภาพทัว่ ไปของเมืองเชียงคานในปจจุบนั ……………………………………….
ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย………………………………………………………...
กรอบแนวคิดในการวิจัย…………………………………………………………
แสดงตัวอยางของแผนภูมิลาํ ดับชั้นหรือแบบจําลองของการตัดสินใจ………….
ลักษณะภูมิประเทศของเมืองเชียงคานที่เอือ้ อํานวยตอการทองเที่ยว…………..
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน………...
ยานอาคารไมเกา………………………………………………………………...
วัดศรีคุณเมือง……………………………………………………………………
วัดมหาธาตุ………………………………………………………………………
วัดทาคก………………………………………………………………………….
วัดปาใต………………………………………………………………………….
วัดปากลาง……………………………………………………………………….
การตักบาตรขาวเหนียว………………………………………………………….
ประเพณีออกพรรษา……………………………………………………………..
การทําผาหมนวม………………………………………………………………...
การทําขาวหลาม…………………………………………………………………
การทํามะพราวแกว………………………………………………………………
แหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียงเมืองเชียงคาน………………………………….
จําแนกลักษณะของทีพ่ ัก ยานอาคารไมเกาเมืองเชียงคาน……………………..
จําแนกลักษณะของรานคา ยานอาคารไมเกาเมืองเชียงคาน…………………...
ศูนยบริการขอมูลเมืองเชียงคาน………………………………………………...
เสนทางสัญจรภายในเมืองเชียงคาน…………………………………………….
กิจกรรม100 ปเชียงคานเมืองโบราณริมฝง โขง………………………………….
กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน………………………………..
โมเดลการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน……………………………………….

หนา
4
8
52
57
71
77
87
88
90
91
92
93
95
97
99
100
101
102
104
106
107
110
114
119
166

1

บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การท่องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมทีสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ และสามารถสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ เป็ นอย่างมาก ก่อให้ เกิดการลงทุนในธุรกิจท่องเทียวเพือให้
บริ การแก่นักท่องเทียวช่วยสร้ างงาน สร้ างอาชีพให้ ประชาชนมีงานทํา สําหรับประเทศไทยการ
ท่องเที ยวนํ า รายได้ เ ข้ าสู่ประเทศเป็ นอัน ดับ สองรองจากรายได้ ก ารส่ง ออกคอมพิ วเตอร์ และ
อิเล็กโทรนิกส์ โดยในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีรายได้ จากการท่องเทียว 928,199 ล้ านบาท จาก
จํานวนนักท่องเทียว 97.69 ล้ านคน (สํานักงานพัฒนาการท่องเทียว, 2552) ซึงองค์การท่องเทียว
โลกได้ คาดการณ์ไว้ วา่ ในปี พ.ศ. 2563 จะมีนกั ท่องเทียวทัวโลกทีเดินทางท่องเทียวระหว่างประเทศ
เพิมมากกว่า 1,600 ล้ านคน และก่อให้ เกิดรายได้ จากการท่องเทียวมากกว่า 100 ล้ านล้ านบาท
และประเทศในกลุ่มอนุภาคแม่นํ Aาโขง (Greater Mekong Subregion – GMS) จะมีนกั ท่องเทียว
เพิม จาก 16.5 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2545 เป็ น 60 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2557 (World Tourism
Organization, 1993) แต่เป็ นทีทราบกันว่าการท่องเทียวในอดีตทีผ่านมามักเป็ นการท่องเทียวแบบ
กระแสนิยม (Conventional Tourism) ซึงเป็ นรู ปแบบการท่องเทียวทีเน้ นความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวกลุม่ ใหญ่เป็ นหลัก โดยมุง่ ส่งเสริมการท่องเทียวเพือรองรับนักท่องเทียวให้ ได้ มากทีสุด
ซึงจะทําให้ ได้ รายได้ จากการท่องเทียวมากทีสุด โดยไม่คํานึงหรื อใส่ใจต่อผลกระทบทีจะเกิดขึ Aนใน
ระยะยาวจากการท่องเทียว ส่งผลให้ ทรัพยากรท่องเทียวต่างๆ เกิดความเสือมโทรมและไม่สามารถ
ปรับคืนสูส่ ภาพเดิมด้ วยตัวมันเองได้ ทําให้ กิจกรรมการท่องเทียวเป็ นกิจกรรมทีก่อผลเสียต่อแหล่ง
ท่องเทียว และวัฒนธรรมชุมชนมากกว่าผลตอบแทนทีได้ รับ (บุญเลิศ จิตตังวั
A ฒนา, 2542)
จนกระทังในปี พ.ศ. 2530 มี บุคคลหลายวงการทังA นัก วิช าการ สื อมวลชน ผู้ประกอบธุรกิ จ
ท่องเทียว นักท่องเทียว และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Government Organization หรื อ NGO)
ได้ เ รี ยกร้ องให้ มี ก ารจัด การท่อ งเที ยวทางเลื อ กใหม่ (Alternative Tourism) ที มี ก ารอนุรั ก ษ์
ทรัพ ยากรท่องเที ยวและสิงแวดล้ อมควบคู่กันไป จึงเกิ ดการท่องเทียวแบบยังยื น (Sustainable
Tourism) ขึ Aน และการท่องเทียวแบบยังยืนนําไปสู่การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ดํารงไว้ ซึงทรัพยากร
ท่องเทียวให้ มีความดึงดูดใจ ธุรกิจท่องเทียวมีผลกําไรอย่างยุติธรรม ชุมชนท้ องถินมีส่วนร่ วมใน
การจัด การการท่องเที ยว ได้ รั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนอย่า งเหมาะสม และคุ้ม ค่า โดยแหล่ง
ท่องเทียวมีนกั ท่องเทียวเข้ ามาอย่างสมําเสมอ และเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามจะต้ องมีผลกระทบต่
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สิงแวดล้ อม และวิถีชีวิตดังเดิ
A มของชุมชนน้ อยทีสุด รูปแบบของการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทีสําคัญ
รูปแบบหนึงคือ การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
จากนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียวของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
เรื อง นโยบายการท่องเทียวปี พ.ศ. 2552-2555 ตามแนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ ด้านการท่องเทียว
จังหวัดเลยจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดท่องเทียวเลียบฝั งแม่นํ Aาโขงทีมีศกั ยภาพในการท่องเทียวระดับปา
กลาง มีการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพของแหล่งท่องเทียวและกิจกรรม ในจังหวัดทีมีพื Aนที
ติดต่อกับแม่นํ Aาโขงเพือรองรับการขยายตัวบริเวณพรมแดน เชือมโยงการท่องเทียวของประเทศ
ไทย–ลาว (สํานักงานพัฒนาการท่องเทียว, 2552) เนืองจากจังหวัดเลยมีทรัพยากรการท่องเทียวที
หลากหลายทังแหล่
A งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ซึงเป็ นทีต้ องการ
ของนักท่องเทียวทีจะศึกษาถึงประวัตศิ าสตร์ วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ประเพณีวฒ
ั นธรรม ภูมิปัญญา
ท้ องถิน รวมถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ของท้ องถินอีกด้ วยอีกด้ วย
เมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน ตังอยู
A ่ริมแม่นํ Aาโขงชายแดนจังหวัดเลย อยู่ห่างจากตัว
จังหวัดเลยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 48 กิโลเมตร เดิมชือเมืองสานะคามเคยเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวมาก่ อ น ซึ งเป็ นเมื อ งที มี ค วามสํ า คัญ ใน
ประวัติศาสตร์ ในทางยุทธศาสตร์ ส มัยราชอาณาจักรล้ านช้ า ง สมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พวกจีนฮ่อได้ ยกทัพมาตีเมือง และเข้ ามาปล้ นสดมภ์เมืองสานะคามทีอยู่ทาง
ฝั งซ้ ายของแม่นํ Aาโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยูเ่ มืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง)
เป็ นจํานวนมาก ต่อมาเห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสมกับการตังถิ
A น
ฐาน และการทํามาหากิน ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ทีบ้ านท่านาจันทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2436
(ร.ศ.112) ไทยได้ เสียดินแดนฝั งขวาแม่นํ Aาโขงให้ กบั ฝรังเศสทําให้ เมืองปากเหืองตกเป็ นของฝรังเศส
คนไทยทีเหลืออยูท่ ีเมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยูท่ ีเมืองเชียงคานใหม่ด้วย
เมืองเชียงคานเป็ นเมืองทีมีบรรยากาศ และสุนทรี ยภาพของเมืองทีสงบ สวยงาม และมี
องค์ประกอบทางด้ านการท่องเทียวครบครันทังทางธรรมชาติ
A
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ทํา
ให้ เมืองเชียงคานเริมได้ รับความสนใจจากนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่
A
างชาติเพิมมากขึ Aน ซึง
ข้ อดีของชาวเชียงคาน คือ ชุมชนคนเชียงคานมีความเข้ มแข็งมาก เพราะเมืองเชียงคานยุคเริ มต้ นมี
ทรั พ ยากรการท่องเที ยวที แสดงความโดดเด่นออกสู่สายตาสาธารณชนหลายๆ ด้ าน จนได้ รับ
รางวัลการอนุรักษ์ จากหลายๆ สถาบัน เช่น รางวัลการอนุรักษ์ บ้านเก่า รางวัลการอนุรักษ์ สายใย
เอกลักษณ์ ของเมื องเชี ยงคานจุดนี จA ึงเป็ นอีกสิงหนึง ที สร้ างความมันใจ และภาคภูมิใจแก่คน
เชียงคานว่า การทีเขาดูแลพื Aนทีเป็ นอยู่แบบนี A คือ สิงทีสามารถดึงดูดนักท่องเทียวได้ แต่ปัญหาที
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สําคัญของเมืองเชียงคาน คือ การทีมีนกั ท่องเทียวหลังไหลเข้ ามาจนเกินขีดความสามารถของเมือง
ทีจะรองรับได้ ดังจะเห็นได้ จากเกิดความแออัด และปั ญหาสภาพแวดล้ อมต่างๆ และจากอัตราการ
ท่องเทียวของเมืองเชียงคานทีเพิมมากขึ Aนทําให้ ชาวบ้ าน และผู้ประกอบการนอกพื Aนทีเริ มกลับมา
ซ่อมแซมบ้ าน เพือเตรี ยมเปิ ดเป็ นเกสต์เฮาส์ ร้ านขายของทีระลึก และรื อA บ้ านเก่าเพือสร้ างเป็ นทีพัก
และร้ านอาหารขนาดใหญ่ ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวทําให้ เชียงคานมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมสูง มีการเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดิน เทคโนโลยี
การก่อสร้ าง และการใช้ อาคารทีแตกต่างจากของเดิมอย่างรวดเร็ ว ซึงในบริ เวณพื Aนทีเมืองเชียง
คานยังคงมีอาคารทีมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง แต่ก็ มีแนวโน มที
จะมีการก่อสร้ างอาคารสมัยใหม่เข้ ามาแทนที โดยไม สอดคล องกลมกลืนกับอาคารเดิมทีมี
คุณค่าทางสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมภายในชุมชน และบริ บทของพื Aนทีริ มแม นํ Aาโขง
เช่น รู ปแบบการขายสินค้ า การสร้ างโรงแรมขนาดใหญ่ การสร้ างอาคารพาณิช ย์ การต่อเติม
ตกแต่งบ้ านเก่าให้ มีสีสนั ฉูดฉาด เป็ นต้ น รวมทังทํ
A าให้ เอกลักษณ์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
ดังเดิ
A มของเมืองเชียงคานเริ มเลือนหายไป ดังจะเห็นได้ จากวิถีชีวิตของชาวเชียงคานทีเดิมมีความ
เรี ยบง่าย ความมีอธั ยาศัยไมตรี และแบ่งปั นกัน แต่ปัจจุบนั ชาวบ้ านบ้ านใกล้ เรื อนเคียงมีปัญหากัน
เกิดปั ญหาด้ านการตลาด เช่น เกิดการแก่งแย่งลูกค้ าของผู้ประกอบการ สินค้ ามีราคาแพงเกินจริ ง
และมีการเอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเทียว เป็ นต้ น
จากปั ญหาดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจว่า เมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย มีการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างไร มีความเหมาะสม และสามารถแก้ ไขปั ญหาที
เกิดขึ Aนได้ หรื อไม่ เพือให้ เมืองเชียงคานเป็ นเมืองทีมีการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทียังยืน สามารถ
ปรับตัวให้ ทนั ต่อกระแสการท่องเทียวโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทําให้
เมืองเชียงคานสามารถรักษาบรรยากาศ สุนทรี ยภาพ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีดีงามของตน
ซึงเป็ นเสน่ห์ทีสําคัญยิงของเมืองไว้ ได้ ตอ่ ไป
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บรรยากาศริมสองฝั งโขงเชียงคาน

ทางเดินริมฝั งแม่นํ Aาโขง

บริเวณย่านอาคารไม้ เก่า

วิถีชีวิตทีเรี ยบง่ายของชุมชน

การใส่บาตรข้ าวเหนียว

วัดศรี คณ
ุ เมือง

วัดท่าคก

การปรับปรุงเปลียนแปลงสภาพอาคารดังเดิ
A ม

ภาพที 1.1 สภาพทัวไปของเมืองเชียงคานในปั จจุบัน
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คําถามงานวิจัย
ในการจัดการการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีมีบทบาทหน้ าทีหลักคือใคร และมีบทบาทอย่างไร
1.2 สมมติฐานในงานวิจัย
การจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย จะต้ องมีชุม ชนท้ องถินเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลักทีมี บทบาทในการมี ส่วนร่ วมทุก
ขันตอนซึ
A
งจะเป็ นการส่งเสริ ม และรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของเมืองไว้ ได้ ทําให้ เกิดการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาองค์ประกอบการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
2. ศึกษากระบวนการจัดการท่องเทียวและวิเคราะห์ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสียของเมืองเชียงคาน
ในปั จจุบนั
3. วิเคราะห์ศกั ยภาพการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
4. เสนอแนะการจัดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมืองเชียงคาน
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1. พื Aนทีทีทําการวิจยั คือ เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตังอยู
A ่
บริ เ วณตอนบนสุดของอํ าเภอเชี ย งคานห่างจากอํ า เภอเชี ยงคานเป็ นระยะทางประมาณ 0.5
กิโลเมตร มีพื Aนที 2.7 ตารางกิโลเมตร ซึงแหล่งท่องเทียวหลักเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
2. เนื Aอหาทีศึกษาและใช้ เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ แก่ แนวคิดด้ านการท่องเทียว แนวคิดด้ าน
การท่องเทียวอย่างยังยืน แนวคิดด้ านการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดด้ านการท่องเทียวเชิง
สร้ างสรรค์ แนวความคิดด้ านการจัดการการท่องเที ยว และแนวคิดด้ านการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดการการท่องเทียว
3. ใช้ การเก็ บข้ อมูล โดยใช้ ข้อมูล ทุติยภูมิ จากเอกสาร ข้ อมูล สถิ ติ รายงานการวิจัย
รายงานของส่วนราชการ สิงพิมพ์ วีดิทศั น์ ฯลฯ และใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ภาคสนาม โดยใช้ การสํารวจ การสังเกต การสนทนา และการสัมภาษณ์
4. ศึกษาองค์ประกอบของการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม 3 ประการ คือ 1) สิงดึงดูดใจ ซึง
เมืองเชียงคานมีแหล่งท่องเทียวหลัก ได้ แก่ แหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเทียวทาง
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วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และแหล่งท่องเทียวบริ เวณใกล้ เคียง 2) การบริ การ ประกอบด้ วย
ด้ านต่างๆ ดังนี A ทีพัก ทีจอดรถ การนําเทียว ร้ านค้ า/แผงลอย ร้ านอาหาร ศูนย์บริ การข้ อมูล การ
ขนส่ง ความปลอดภัย และบริ การอืนๆ 3) การตลาดการท่องเทียว ราคาสินค้ าและบริ การ ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพือวิเคราะห์ศกั ยภาพของการท่องเทียวเมือง
เชียงคานในปั จจุบนั
5. การศึกษาการจัดการท่องเทียวของเมืองเชียงคาน จะศึกษา 6 ส่วน คือ ส่วนที 1
กระบวนการจัดการการท่องเทียวเมืองเชียงคาน ส่วนที 2 การวิเคราะห์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย ส่วนที 3
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ส่วนที 4 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการ
การท่องเทียว ส่วนที 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืน
ของเมืองเชียงคาน และส่วนที 6 นโยบายและแผนงานทีเกียวข้ อง
1.5 ขัน, ตอนในการวิจัย
แนวทางในการศึกษาเรื องการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมือง
เชี ย งคาน อํ า เภอเชี ย งคาน จัง หวัด เลย เพื อให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ มี ขันA ตอนการศึก ษา
ดังต่อไปนี A
1.5.1 ขัน, ตอนที 1 การทบทวนวรรณกรรม
ทําการศึกษาทฤษฎี แนวคิดทีเกียวข้ อง โดยมีประเด็นทีต้ องการศึกษา ได้ แก่ แนวคิดด้ าน
การท่องเทียว แนวคิดด้ านการท่องเทียวอย่างยังยืน แนวคิดด้ านการจัดการการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรม แนวคิดด้ านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเทียว รวมถึงการศึกษา
งานวิจยั ทีเกียวข้ องทีมีความใกล้ เคียงในเชิงเนื Aอหา ซึงจะทําให้ ทราบถึง
- แนวทางและวิธีการในการทํางานวิจยั
- ตัวแปรและเกณฑ์ตา่ งๆ ทีจะใช้ ในการประเมินผลในการวิจยั
- ข้ อมูลทีต้ องทําการเก็บรวบรวม และต้ องทําการสํารวจในพื Aนทีศึกษา
- แนวทางในการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
โดยจะนําข้ อมูลทีได้ จากการทบทวนวรรณกรรม และกรณีศกึ ษาข้ างต้ นมาวิเคราะห์เพือใช้
เป็ นกรอบแนวคิดเพือเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครังA นี A
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1.5.2 ขัน, ตอนที 2 การเก็บรวบรวมข้ อมลู
การกําหนดกรอบแนวคิดทําให้ ได้ แนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึงแบ่งการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากหลายๆ แหล่งข้ อมูล ได้ แก่
1. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมูลทีได้ จากจดบันทึก รวบรวมไว้ จากบุคคล
หน่วยงาน หรื อสถาบันต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ เช่น เอกสาร ข้ อมูลสถิติ รายงานการวิจยั รายงานของ
ส่วนราชการ สิงพิมพ์ วีดทิ ศั น์ และสืออืนๆ ทีเกียวข้ องกับการศึกษา
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลทีได้ จากการการสํารวจภาคสนาม มี
วัตถุประสงค์เพือรวบรวมข้ อมูลพื Aนฐานทีจําเป็ นในพื Aนทีศึกษา โดยใช้ การสํารวจ การสังเกต การ
สนทนา และการสัมภาษณ์
ข้ อ มูล ในส่ว นต่า งๆ ทังA หมดจะได้ นํ า ไปใช้ ใ นการศึก ษาการจัด การการท่อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยต่อไป
1.5.3 ขัน, ตอนที 3 การวิเคราะห์ ข้อมลู และอภิปรายข้ อมลู
หลังจากทีทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล และสํารวจข้ อมูลแล้ ว จะนําข้ อมูลดังกล่าวมาทําการ
วิเคราะห์และอภิปราย ศักยภาพ ปั ญหา และอุปสรรคของการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียง
คาน การจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานในปั จจุบนั วิเคราะห์ปัญหาทีเกิด
จากการจัดการการท่องเทียวในปั จจุบนั และวิเคราะห์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสียของเมืองเชียงคาน เพือเสนอแนะแนวทางการจัดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมที
เหมาะสมในการของเมื องเชี ย งคานบนพื นA ฐานแนวคิด การท่อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรม และการ
ท่องเทียวแบบยังยืนต่อไป
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ขัน, ตอนที 1
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทีเกียวข้ อง
1. แนวคิดด้ านการท่องเทียว
2. แนวคิดด้ านการท่องเทียวอย่างยังยืน
3. แนวคิดด้ านการจัดการการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรม
4. แนวคิดด้ านการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การจัดการการท่องเทียว

กรณีศึกษา
- การจัดการการท่องเทียวทางวัฒนธรรม อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
- โครงการนําร่องเพือการอนุรักษ์ และพัฒนา
สภาพแวดล้ อมคลองอัมพวา
- โมเดลพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน แผนแม่บท
การพัฒนาการท่องเทียวของชุมชนเกาะเกร็ ด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมลู

ขัน, ตอนที 2

องค์ประกอบการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม

ข้ อมลปฐมภมิ
ู
ู

การสํารวจ
การสังเกต
การสนทนา
การสัมภาษณ์
ขัน, ตอนที 3
ศักยภาพขององค์ประกอบ
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม

การจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม

ข้ อมลทุ
ู ติยภมิู

เอกสาร ข้ อมูลสถิติ
รายงานการวิจยั
รายงานของส่วนราชการ
สิง พิมพ์ วีดิทศั น์ ฯลฯ
การวิเคราะห์ และอภิปรายข้ อมลู
การจัดการการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมในปั จจุบนั

การวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
และการมีสว่ นร่วม

การจัดการการท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมในเมืองเชียงคาน

ภาพที 1.2 ขัน, ตอนในการศึกษาวิจัย
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1.6 ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
เกิ ด การจัด การการท่อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมที เหมาะสมสํ า หรั บ ในเชี ย งคาน อํ า เภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ตามแนวทางของการพัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษา
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมให้ ค งอยู่ต่อ ไป และเป็ นแนวทางในการวางแผนเพื อ
พัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานให้ มีความยังยืน (Sustainable Tourism)
1.7 คํานิยามศัพท์
1. ชุมชน หมายถึง เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. การจัดการการท่องเทียว หมายถึง การวางแผนและดําเนินการตามแผนอย่างมี
เป้าหมายทีสอดคล้ องกับหลักการทฤษฎี และแนวคิดทีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพทีแท้ จริ ง
รวมทังข้
A อจํากัดต่าง ๆ ทางสังคม และสภาพแวดล้ อม
3. การท่องเที ยวเชิง วัฒ นธรรม หมายถึง การเดินทางท่องเที ยวชมโบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้ องถิ นต่างๆ เพือได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทังA ศึกษา
ความเชื อ พิ ธี ก รรมต่ า งๆ และวิ ถี ชี วิ ต ทํ า ให้ เกิ ด ความเข้ าใจวัฒ นธรรมใหม่ ๆ เพิ มขึ นA ใน
ขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้ อม และวัฒนธรรม โดยให้ ชุมชนท้ องถินมีส่วน
ร่วมต่อการจัดการการท่องเทียวด้ วย
4. การท่องเทียวอย่างยังยืน หมายถึง การท่องเทียวทีได้ รับการพัฒนาและบํารุ งรักษา
ทางด้ านกิจกรรมและการบริ หาร ภายใต้ บริ บทของชุมชน สิงแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นทังทางด้
A
าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อมควบคู่กันไป ทังนี
A Aต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางด้ านลบต่อ
สิงแวดล้ อม รวมทังA ให้ ชุมชนท้ องถิ นเข้ ามามีส่วนร่ วมและได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
เหมาะสม และเท่าเทียมกัน เพือร่วมกันปกป้องและสงวนรักษาให้ เป็ นมรดกสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง
อย่างยังยืน
5. การมีสว่ นร่วม คือ การทีบุคคล กลุม่ คน หรื อองค์กรชุมชน ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการคิด
ตัดสินใจ ร่ วมดําเนินกิจกรรมในชุมชน ร่ วมแบ่งปั นผลประโยชน์ และร่ วมติดตามผลงานโดยเกิด
จากความรับผิดชอบร่ วมกันเพือกระทําการให้ บรรลุตามเป้าหมายทีกํ าหนด และทําให้ เกิดการ
เปลียนแปลงตามทีต้ องการ เป็ นนําทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมจะต้ องสอดคล้ องกับวิถีชีวิต ความจําเป็ น ความต้ องการ และวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ใน
ชุมชน
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6. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คือ ปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรสถาบัน หรื อชุมชนทีได้ รับ
ผลกระทบทังA ทางบวกและทางลบจากการท่องเที ยว หรื อมี ผ ลประโยชน์ เ กี ยวข้ องโดยตรงกับ
นโยบาย และโครงการในการจัดการการท่องเทียว โดยพิจารณาถึงความต้ องการ (Need) ความ
สนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ทีเกิดขึ Aนจากนโยบาย และกระบวนการในการจัดการการ
ท่องเทียวนันA
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บทที 2
แนวความคิดและทฤษฎีทเี กีย วข้ อง
่  ย วเชิ ง วัฒนธรรมในเมื องเชี ย งคาน อํา เภอเชี ย งคาน
ในการศึ ก ษาการจัดการการทองเที
ี องเพือนํามาประยุกต์ใช้ใน
จังหวัดเลย ได้มีการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและกรณี ศึกษาทีเกยวข้
่ ทีมีรูปแบบเนื/ อหา และวิธีการทีจะเป็ นประโยชน์ต่อ
พื/นทีศึกษา ตลอดจนการทบทวนงานวิจยั ตางๆ
ี อง ดังนี/
การพัฒนากรอบความคิดของงานวิจยั ในครั/ งนี/ แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกยวข้
่ ย ว
2.1 แนวคิดด้านการทองเที
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน
2.2 แนวคิดด้านการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรม
2.3 แนวคิดด้านการจัดการการทองเที
่
่ ยว
2.4 แนวคิดด้านการมีส่ วนรวมของประชาชนในการจั
ดการการทองเที
ี อง
2.5 งานวิจยั ทีเกยวข้
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.1 แนวคิดด้ านการท่องเทีย ว
2.1.1 ความหมายและความสํ าคัญของการท่องเทีย ว
่ ผใู้ ห้ความหมายของการทองเที
่ ยวไว้หลายประการ เชน่
จาการศึกษา ผูว้ จิ ยั พบวามี
่ ยวโลก (2539) ได้วิจยั เรื องการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที
่ ยว กลาวถึ
่ ง
องค์การทองเที
่ ยวพอสังเขปได้ว่า การทองเที
่ ยวคือ การเดินทางใดๆ กตามเป็
็
ความหมายของการทองเที
นการ
เดินทางตามเงือนไข 3 ประการ ดังนี/
่ ่ เป็ นการ
ประการที 1 การเดินทางจากทีอยูอ่ าศัยปกติ ไปยังทีอืนเป็ นการชัว คราว แตไมได้
่ นการถาวร
ไปตั/งหลักแหลงเป็
่ เป็ นการถูก
ประการที 2 การเดินทางเป็ นไปด้วยความสมัครใจ ของผูเ้ ดินทางเอง ไมได้
่ ่ อการทําสงคราม
บังคับ และไมใชเพื
็
่ ่
ประการที 3 เป็ นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ กตามที
ไมใชการประกอบอาชี
พ หรื อ
่ นการเดินทางเพือการพักผอนหยอนใจ
่
่
หารายได้ แตเป็
เยียมเยือนญาติมิตร ความเบิกบาน บันเทิง
่ ี ่ การประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู้ และเพือติดตอธุ
่ รกจิ
เริ งรมย์ เลนกฬาตางๆ
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่ ่ การท่องเทียว คือ การเดินทางทองเที
่ ยว ที
พงศ์ศานต์ พิทกั ษ์มหาเกตุ (2538) กลาววา
่ ยวในด้านระบบนิเวศของทรัพยากรการท่องเทียว ซึ ง
มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจแกนั่ กทองเที
่ ่  ยวตางๆ
่
่
่ ยม
ประกอบด้วยธรรมชาติ ป่ าไม้ และแหลงทองเที
ตลอดจนคุ ณคาความเชื
 อ คานิ
่ ยวมีความเข้าใจดีแล้ว นักทองเที
่ ยวจึงปฏิบตั ิให้
วัฒนธรรม เป็ นต้น ของชุมชนนั/ นๆ เมือนักทองเที
่ เกดผลกระทบตอระบบนิ
่
ิ
่
กลายเป็ นสวนหนึ
 งของธรรมชาติ หรื อชุมชนนั/ นๆ โดยไมกอให้
เวศของ
่ มชนนั/ นๆ
สิ งแวดล้อม สังคม หรื อตอชุ
็
่ ก ารทองเที
่ ย ว ทั/ ง นี/ เพือ
มุทิ ตา ปิ นสุ นทร (2542) ระบุว่า ถ้า ไมมี่ ก ารเดิ นทางกจะไมมี
่ ผอนคลายรางกาย
่
่
ิ
่ เป็ นการเปลียนบรรยากาศทางสิ งแวดล้อม
พักผอน
และจิตใจจากกจกรรมตางๆ
ิ
ี การพักผอน
่ การทัศน-ศึกษา และการ
ของมนุษย์ มีการประกอบกจกรรมที
สนุกสนาน ทั/ งการกฬา
่
็
่องเทียวสามารถสรุ ปได้ 3 ประการ คือ 1) เดินทางจาก
สังสรรค์ อยางไรกตามความหมายของการท
ถินทีอยูอ่ าศัยไปยังทีอืนชัว คราว 2) เดินทางด้วยความสมัครใจ 3) เดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็
่ ่ อการประกอบอาชีพ หรื อการหารายได้
ตามทีไมใชเพื
แมค อินทอช (Mc Intosh) (ศมา ณ ระนอง, 2542 อ้างอิงมาจาก Mc Intosh, 1995) ได้
สรุ ปวา่ การท่องเทียว (Tourism) หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์ ต่างๆ และความสัมพันธ์ที
ิ / นจากปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนักทองเที
่ ยวกบธุ
ั รกจิ และการบริ การตางๆ
่
ั ฐบาล
เกดขึ
รวมทั/ งกบรั
่ ่ ยวทีเกยวข้
ี องอยูใ่ นกจกรรม
ิ
ประเทศเจ้าภาพ และประชาชนในท้องถิน ซึ งเป็ นแหลงทองเที
หรื อ
่ ยวหรื อผู้
กระบวนการในการดึงดูด ด้วยการให้การต้อนรับทีอบอุ่นเปี ยมด้วยไมตรี จิตแกนั่ กทองเที
มาเยีย มเยือน
่
จากความหมายการท่องเทียวดังทีกลาวมาข้
างต้น อาจสรุ ปได้ว่า การท่องเทียว หมายถึง
่
่
การเดินทางเพือพักผอนหยอนใจ
เพือความสนุ กสนาน ความเพลิ ดเพลิ น การทัศนศึกษา การ
ิ
่ กทองเที
่ ยว ธุ รกจการบริ
ิ
่ และประชาชนใน
สร้างสรรค์ และเกดการปฏิ
สัมพันธ์ระหวางนั
การตางๆ
ท้องถิน
่
่ ยวมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็ นอยางมาก
่
ปั จจุบนั ถือได้วาการทองเที
โดยเฉพาะกบั
่ ยวนั/ นประกอบไปด้วยธุ รกจิ
ประเทศทีไมมี่ อุตสาหกรรมหนักเป็ นพื/นฐานทางเศรษฐกจิ การทองเที
ิ
่ ยว มีดงั นี/
โดยตรงและธุรกจทางอ้
อม (เสรี วังส์ไพจิตร, 2530) ได้สรุ ปความสําคัญของการทองเที
่ เกดรายได้
่ ยวกอให้
ิ
่
่ จ่ายของ
1) การทองเที
โดยนําเงินตราตางประเทศเข้
าสู่ คือ คาใช้
่ ยว (Tourism Expenditure) ทีใช้จ่ายเพือซื/ อสิ นค้าและบริ การทางการทองเที
่ ยวใน
นักทองเที
่ ยว คือ จํานวนนักทองเที
่ ยว x วันพักเฉลีย x
ประเทศไทย ซึ งสามารถคํานวณรายได้จากนักทองเที
่ จายเฉลี
่
คาใช้
ย/วัน/คน
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่ ยวเป็ นการแกปั้ ญหาการขาดดุลการค้าและดุ ลการชําระเงิ นของประเทศ
2) การทองเที
่ อ ประเทศทีกาลั
ํ งพัฒนาจะต้องพึงพิงประเทศทีพฒั นาแล้วในการนําเข้าสิ นค้าทีตนเองไม่
กลาวคื
่ / มีมูลคาสู
่ งมากเมือ
สามารถผลิตได้ เชน่ เครื องมือ เครื องจักรและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ งสิ นค้าเหลานี
ั ลคาการสงออกสิ
่
่
่ ยวมูลคานั
่ บแสนล้าน
เทียบกบมู
นค้าทางการเกษตร ดังนั/ นรายได้จากการทองเที
่ จึงชวยลดการขาดดุ
่
่
บาทตอปี
ลการค้าได้อยางมาก
่ ยวชวยเพิ
่ มรายได้จากการจัดเกบภาษี
็
่ ยวต้องจายภาษี
่
3) การทองเที
ของรัฐบาล คือนักทองเที
่ ทั/ งทางตรงและทางอ้อม เชนเดี
่ ยวกบคนอื
ั
ตางๆ
นๆ ภาษีทางตรง เชน่ ภาษีเมือซื/ อสิ นค้าและบริ การ
่
่ ศุลกากร คาธรรมเนี
่
และภาษีทางอ้อม เชน่ คาธรรมเนี
ยมในการใช้สนามบิน คาภาษี
ยมในการ
ประทับตราหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
่ ยวเป็ นการกระจายรายได้ออกไปสู่ ส่ วนภูมิภาคของประเทศเนื องจากการ
4) การทองเที
่ ยวประกอบด้วยธุ รกจขนาดเล็
ิ
่ ยวจึงกระจายออก
ทองเที
กจํานวนมาก ดังนั/ นรายรับจากการทองเที
่
ไปสู่ ประชาชนอยางรวดเร็
ว
่ เกดการจ้
่
่ ยวกอให้
ิ
5) การทองเที
างงาน สร้างอาชี พให้แกประชาชน
ทั/ งแรงงานทัว ไป
(Unskilled) และแรงงานทีมีความชํานาญ (Skill)
่ เกดการหมุ
่ ยวกอให้
ิ
่ างขวาง ชวยกระตุ
่
6) การทองเที
นเวียนเงินตราอยางกว้
น้ การผลิตและ
่ จ่ายของนักทองเที
่ ยวจะมีผลโดยตรงตอผู
่ จ้ ดั การทีพกั และธุ รกจิ
การลงทุนในอัตราสู ง เพราะคาใช้
่ รวมทั/ งสร้างงานสร้างอาชีพ
ตางๆ
่ ยวเป็ นอุตสาหกรรมทีไมมี่ ขีดจํากดั (Limitless Boundary Industry) คือ การ
7) การทองเที
ั
ผลิตไมขึ่ / นกบสภาพดิ
นฟ้ าอากาศ หรื อเครื องไม้เครื องมือโดยเฉพาะเจาะจงเหมือนการผลิตในสาขา
่ ยวสามารถเกดขึ
ิ / นได้ทุกเวลา แล้วแตความเหมาะสมของแตละประเทศ
่
่
่
อืนๆ การทองเที
แตละ
ภูมิภาค
2.1.2 องค์ ประกอบของการท่องเทีย ว
่ ่ ยวทีนกั ทองเที
่ ยวจะไปทองเที
่ ยวเยียมชมนั/ นจะต้องมีองค์ประกอบทีสําคัญ
แหลงทองเที
ี องกนั โดยบุญเลิศ ตั/ งจิตวัฒนา (2542) และ Collier and Harraway
และมีความสัมพันธ์เกยวข้
่ ่
่ ยวจะบรรลุวตั ถุประสงค์ข/ ึนอยูก่ บปั
ั จจัย 3 ประการ หรื อ 3 As
(1997) ได้กลาววาการที
การทองเที
ดังนี/
1) สิ งดึ งดูดใจ (Attraction) เชน่ ความสวยงามตามธรรมชาติ ศิ ลปวัฒนธรรม
่ ยวทีจะต้องมีสิ ง
โบราณสถาน เป็ นต้น อันเป็ นปั จจัยหลักทีสําคัญทีสุดของทรัพยากรการทองเที
่
่  ง ในการทีจะทําให้นกั ทองเที
่ ยวจะเดินทางไปเยีย มเยือน
ดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ
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่ ยวทีเข้ามา
2) สิ งอํานวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ งทีจะบริ การนักทองเที
่ ยวให้เกดความประทั
ิ
่ ยวอีก หรื อพักอยูน่ านขึ/ น เชน่ ที
ทองเที
บใจ ความสะดวก และอยากมาทองเที
่
พัก ร้านอาหาร การขนสง่ การสื อสาร ไฟฟ้ า นํ/ าประปา ร้านจําหนายของที
ระลึกและบริ การนําเทียว
เป็ นต้น
่ ่ ยวทีตอ้ งมี
3) การเข้าถึงพื/นที (Accessibility) หมายถึง การคมนาคมเข้าถึงแหลงทองเที
่
่  อมโยงกนั
เส้นทาง หรื อโครงขายคมนาคมที
สามารถเข้าถึงพื/ นทีน/ ัน ตลอดจนสามารถติดตอเชื
่
่ ่ ยวกบบริ
ั เวณใกล้เคียง ซึ งจะเห็นวาแหลงทองเที
่
่ ่ ยวทีสามารถเข้าถึงได้โดยมี
ระหวางแหลงทองเที
็ มีนกั ทองเที
่ ยวนิยมเข้าไปทองเที
่ ยวมาก แตถ้่ าแหลงทองเที
่ ่ ยวอยูไ่ กล
ปั จจัยคมนาคมทีสะดวก กจะ
็ าให้แหลงทองเที
่ ่ ยวนั/ นลดความสําคัญลง
และไมมี่ การคมนาคมเข้าถึงได้สะดวกเพียงพอกจะทํ
่ ยวแหงประเทศไทย
่
่ ่ นอกเหนือจากปั จจัยดังกลาวข้
่ างต้นแล้ว
การทองเที
(2546) กลาววา
่ เทียว (Tourism Marketing) เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีสําคัญทีจะชัก
องค์ประกอบด้านการตลาดการทอง
่ ยวเข้ามาทองเที
่ ยว เพราะการตลาดการทองเที
่ ยว หมายถึง ความพร้อมทีจะทําให้
นําให้นกั ทองเที
่  ย วกลุ่ ม เป้ าหมายเดิ นทางเข้า มาทองเที
่  ย วในแหลงทองเที
่ ่  ย ว แล้วใช้ทรั พ ยากรการ
นัก ทองเที
่ ยวอาจ
่ ยวทั/ งด้านสิ งดึงดูดใจ สิ งอํานวยความสะดวก และการบริ การ ซึ งการตลาดการทองเที
ทองเที
ทําได้ 3 วิธี ได้แก่
่ ยวทีไมมี่ ความแนนอน
่
1) ราคา (Price) คือ ราคาของสิ นค้า และบริ การในเรื องการทองเที
ั กาล วันหยุด และกจกรรมที
ิ
มีความยืดหยุ่นสู ง ขึ/ นอยู่กบฤดู
จดั ขึ/ นเพือการนันทนาการ และการใช้
่
่
เวลาวางของผู
บ้ ริ โภค นอกจากนี/ ราคายังเปลียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกจิ การเมืองในชวงเวลานั
/น
ั ตราการแลกเปลียนเงินตรา คู่แขง่ การแขงขั
่ นอีกด้วย
และยังมีความสัมพันธ์กบอั
่
่ (Distribution) หมายถึง จุดขายทั/ งหมดที
2) สถานที (Place) หรื อชองทางการจั
ดจําหนาย
่ ยวสามารถใช้บริ การทางด้านการทองเที
่ ยว เชน่ สถานทีทีเป็ นจุดขาย
ทําให้ผบู้ ริ โภค หรื อนักทองเที
่ รวมถึงระบบการจองห้องพักโดยวิธีการทางจดหมาย โทรศัพท์ หรื อระบบการ
ตัวแทนการจําหนาย
่่
่
สื อสารอืนๆ ไมวาจะเป็
นระบบขายตรง หรื อการขายผานคนกลาง
่ มการตลาด (Promotion) จะต้องอาศัยเครื องมือในการสงเสริ
่ มการตลาด การ
3) การสงเสริ
่
่ ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์การทองเที
่ ยวผานสื
่ อ
ให้บริ การข้อมูลขาวสารด้
านการทองเที
่ เป็ นต้น
ตางๆ
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่ ยว หมายถึง การกระทํา
ไกรลาศ ปสุ วฒั นกุล (2553) การบริ หาร และการจัดการการทองเที
่ เป้ าหมาย ทีสอดคล้องกบหลั
ั กการ ทฤษฎี และแนวคิดทีเหมาะสม โดยคํานึ งถึงสภาพที
อยางมี
ั ่ ของสังคม และสภาพแวดล้อม ซึงจําเป็ นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ
แท้จริ ง รวมทั/ งข้อจํากดตางๆ
่ ยว 3 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักของการจัดการทองเที
่ ยว (Tourism Resource) เป็ นสิ นค้าทางการทองเที
่ ยวและเป็ น
1) ทรัพยากรการทองเที
่ ย วจะเดิ นทางเข้ามาทองเที
่ ย ว เป็ นสิ ง ที ดึง ดู ดความสนใจของ
จุดหมายปลายทางทีนัก ทองเที
่ ยวทําให้เกดการเดิ
ิ
่ ยว ทั/ งนี/ อาจแบงทรั
่ พยากรการทองเที
่  ยว
นักทองเที
นทางไปเยือน หรื อไปทองเที
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) เชน่ ภูเขา ถํ/ า นํ/ าตก
่ รับการจัดให้เป็ นสวนพฤกษศาสตร์ สวน
ป่ าไม้ นํ/ าพุร้อน ทะเลสาบ เป็ นต้น บางแหงได้
่
สัตว์เปิ ด วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ
เขตสงวนพันธุ์สัตว์ อุทยานนกนํ/ า เป็ นต้น
1.2 ทรัพยากรทีมนุษย์สร้างขึ/ น (Man – made Tourism Resource) นับเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เป็ นผลงานทีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ให้
ิ
่ ทั/ งนี/ ทรัพยากรทีมนุษย์สร้าง
อนุชนรุ่ นหลังบังเกดความหวงแหน
และปฏิบตั ิสืบสานตอไป
่
ขึ/ น แบงออกได้
3 ชนิด ได้แก่
่ ่ ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism Resource) เป็ นแหลง่
ก. แหลงทองเที
่ ยวทีมนุษย์สร้างขึ/ นตามวัตถุประสงค์ หรื อประโยชน์ของมนุษย์เอง ทั/ งทีเป็ นมรดก
ทองเที
ในอดีต และได้ก่อสร้างเพิมเติมไปในปั จจุบนั เชน่ พระราชวัง วัด ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์
่
แหลงโบราณคดี
ก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ เป็ นต้น
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต (Culture and Rural way
ข. แหลงทองเที
่ ่ ยวทีมนุษย์สร้างขึ/ นในรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูค้ นในสังคม
of Life) เป็ นแหลงทองเที
่ ั เชน่ ประเพณี ในรอบปี ประเพณี ดา้ นความเชือและ
ซึ งมีการยึดถือปฏิบตั ิสืบทอดตอกนมา
ี ั คคล เป็ นต้น รวมถึงมีวิถีชีวิตของผูค้ นในท้องถิน ได้แก่ ภาษา
ศาสนา ประเพณี เกยวกบบุ
่
พูด การสร้างบ้านเรื อน อาหารประจําถิ น ชุ ดแตงกาย
การประดิษฐ์ของใช้ วรรณคดี
พื/นบ้าน เป็ นต้น ซึ งถื อได้ว่าหมู่บา้ นทีมีวิถีชีวิตทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นับเป็ นแหลง่
่ ยวทีน่าสนใจ
ทองเที
่ ่ ยวเพือนันทนาการและบันเทิง (Recreation Attraction) เป็ น
1.3 แหลงทองเที
่ ่ ยวทีมนุษย์สร้างขึ/ น เพือการพักผอนหยอนใจ
่
่
่  น และความบันเทิง
แหลงทองเที
ให้ความรมรื
่ นเทิง ศูนย์การค้า เป็ นต้น
เชน่ สวนสัตว์ สวนสนุก สวนนํ/ า ศูนย์วฒั นธรรม แหลงบั
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่ ยว (Tourism Service) เป็ นการให้บริ การเพือการทองเที
่ ยวทีมีอยู่
2) การบริ การการทองเที
่
่ ยวของนักทองเที
่ ยว ได้แก่ บริ การขนสง่
ในพื/นที โดยสามารถให้ความสะดวกระหวางการทองเที
ภาย บริ การทีพกั แรม บริ การอาหารและความบันเทิง บริ การนําเทียว และมัคคุเทศก์ รวมถึงบริ การ
่ นค้าทีระลึก เป็ นต้น
จําหนายสิ
่ ยว (Tourism Market) หมายถึง ความพยายามทีจะทําให้
3) การตลาดการทองเที
่ ยวกลุ่มเป้ าหมายเดินทางเข้ามาทองเที
่ ยวในแหลงทองเที
่ ่ ยวของตน และใช้สิ งอํานวยความ
นักทองเที
่ ยวและบริ การทองเที
่ ยวในแหลงทองเที
่ ่ ยวนั/ น โดยการตลาดการทองเที
่ ยวทํา
สะดวกทางการทองเที
่
่ ยว และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การ
ได้ 2 วิธี ได้แก่ การให้ขอ้ มูลขาวสารการทองเที
่ ยว เพือเชิ ญชวนกระตุ น้ ให้นักทองเที
่ ยวกลุ่ มเป้ าหมายเดิ นทางเข้ามาทองเที
่ ยวยังแหลง่
ทองเที
่ ยวของตน
ทองเที
่ ยวทีสําคัญมี 3 ประการ ได้แก่ (1) สิ งดึงดูดใจ
โดยสรุ ปแล้ว องค์ประกอบของการทองเที
่ เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ แหลงทองเที
่ ่ ยวทางประวัติศาสตร์ และแหลงทองเที
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม
แบงได้
่ ่ ยวใกล้เคียง (2) สิ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ทีพกั ร้านค้า/
ประเพณี และวิถีชีวติ และแหลงทองเที
แผงลอย ร้านอาหาร ศูนย์บริ การข้อมูล ทีจอดรถ การนําเทียว การขนสง่ ความปลอดภัย บริ การอืนๆ
่ ยว ได้แก่ ราคาของสิ นค้าและ
(อินเตอร์ เน็ต การธนาคาร แลกเงิน) และ (3) การตลาดการทองเที
่ ยว ชองทางการจั
่
่ การสงเสริ
่ มการตลาด และการโฆษณาและ
บริ การในเรื องการทองเที
ดจําหนาย
่ ยว ซึ งผูเ้ กยวข้
ี องต้องพิจารณาในปั จจัยตางๆ
่
ั ปแบบ
ประชาสัมพันธ์การทองเที
ให้เหมาะสมกบรู
่ ยว เพราะการทองเที
่ ยวแตละประเภทมี
่
่ ั
่ ส่ งผล
ลักษณะการทองเที
ความแตกตางกนไป
เพือไมให้
่ พยากรการทองเที
่ ยว หรื อการเปลียนแปลงระบบนิเวศ หรื อวัฒนธรรมท้องถิน จึงต้อง
กระทบตอทรั
มีการบริ หารจัดการให้เหมาะสม
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2.1.3 ผลกระทบทีเ กิดจากการท่องเทีย ว
่ ยวแหงประเทศไทย
่
่ ยว ซึ งสงผล
่
การทองเที
(2540) ได้อธิ บายถึงผลกระทบจากการทองเที
กระทบทั/ งในด้านบวกและด้านลบ ดังนี/
ผลกระทบด้ านบวก
่ ยวทําให้มาตรฐานการครองชีพของ
1) มาตรฐานการครองชีพดีข/ ึน อุตสาหกรรมการทองเที
ิ
คนในท้องถินดีข/ ึน สื บเนืองจากเกดการกระจายรายได้
การกระจายโอกาสการจ้างงานไปสู่ คนใน
ท้องถินมากขึ/ น
ิ
.
2) ความสะดวกสบายจากการพัฒนาสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการอันเกดจากการ
่ ่ ยว ซึ งเป็ นผลพลอยได้ทีสําคัญตอคนในท้
่
พัฒนาแหลงทองเที
องถิ นทีจะได้ใช้ความสะดวกสบาย
่ / น เชน่ ถนน ไฟฟ้ า นํ/ าประปา โทรศัพท์ จุดตรวจของตํารวจ รถยนต์โดยสาร เป็ นต้น
เหลานั
่
3) การเดินทางท่องเทียวชวยลดปั
ญหาการอพยพของประชากรสู่ เมืองหลวงเพือหางานทํา
่
ั
โดยเปิ ดโอกาสในการประกอบอาชีพรายยอยให้
กบคนในท้
องถิน เชน่ การขายอาหาร ของทีระลึก
เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน เป็ นต้น
่ มฟื/ นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน เชน่ การ
4) การนําทรัพยากรทีเหลือใช้มาแปรรู ป และการสงเสริ
่ และการนําเศษไม้มาใช้ในการทําของทีระลึก เป็ นต้น
นําผลิตภัณฑ์พ/ืนเมืองในท้องถินตางๆ
ผลกระทบในด้ านลบ
่
1) การบุกรุ กพื/ นทีอนุ รักษ์/พื/ นทีสาธารณะตางๆ
ของร้ านอาหาร โรงแรม สถานที
่  ยว
ประกอบการ เพือนําพื/นทีมาเปลียนแปลงสภาพเพือใช้ประโยชน์ในการทองเที
่ ยวสวนใหญจะมาจากที
่
่
2) ปั ญหานํ/ าทิ/ง นํ/ าทิ/งจากการทองเที
พกั แรม รองลงมาเป็ น
่
ร้านอาหาร และสถานบริ การ โดยไมมี่ การบําบัดเสี ยกอน
็ ไมทั่ ว ถึง ไมมี่ การจัดเกบทํ
็ าให้มีขยะตกค้าง การทิ/ง
3) ขยะมูลฝอย ทั/ งในเรื องการจัดเกบที
่ นทีของนักทองเที
่ ยว รวมทั/ งผูป้ ระกอบการทีไมมี่ จิตสํานึกในการดูแลสิ งแวดล้อม
ขยะไมเป็
่
่ ิ
ํ ดไฟฟ้ า
4) มลภาวะทางเสี ยง สวนใหญเกดจากการใช้
ยวดยานพาหนะ การใช้เครื องกาเนิ
่  องดนตรี ของสถานบริ การ จากเรื อโดยสาร และกฬาทางนํ
ี
การเลนเครื
/ า เชน่ เรื อยนต์ เป็ นต้น
ิ
่  ยว
5) ด้านเศรษฐกจิ เกดการเปลี
ยนแปลงอาชีพจากชาวไร่ ชาวนา มาทํางานด้านการทองเที
ิ ญหาผลิตผลการเกษตรลดลง ในขณะทีความต้องการเพิมขึ/ น เนื องจากมีนกั ทองเที
่ ยว
ทําให้เกดปั
่ ิ ่
่
มารวมกนรวมใช้
ทําให้ราคาสิ นค้าทีจาํ เป็ นในชีวติ ประจําวันเพิมขึ/ น คาครองชี
พสู งขึ/ น
6) ด้านสังคม เชน่ การเปลียนแปลงอุปนิสัยทีเคยโอบอ้อมอารี มีความเป็ นมิตรไมตรี ของ
ิ ญหาอาชญากรรม เกดการบริ
ิ
ชุมชน เกดปั
การทางเพศ การเสพยาเสพติด เป็ นต้น
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2.2 แนวคิดด้ านการท่องเทีย วอย่างยัง ยืน
2.2.1 ความหมายของการท่องเทีย วอย่างยัง ยืน
่ ยวอยางยั
่ ง ยืนได้พฒั นามาจากแนวคิดด้านการพัฒนาการทองเที
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน
การทองเที
่ วยสิ งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations
จากการประชุ มของสหประชาชาติ วาด้
Conference on Environment and Development) หรื อการประชุม EARTH SUMMIT ทีกรุ งริ โอ
่ ยวแบบยัง ยืน (Sustainable Tourism)
เดอจาเนโร ประเทศบราซิ ล ได้ให้ความหมายของการทองเที
่ นการทองเที
่ ยวทีไมเป็
่ นอันตรายตอสิ
่  งแวดล้อมทุกรู ปแบบ ไมวาจุ
่ ่ ดหมายปลายทางจะเป็ นทีใด
วาเป็
จะเป็ นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) เป็ นกลุ่ มขนาดเล็กทั/ งในเมืองและชนบท ซึ งสถาบันวิจยั
่
่ ่ เป็ นการทองเที
่ ยวทีตอบสนองความ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(2540) กลาววา
ั
ต้องการของนักท่องเทียวและผูเ้ ป็ นเจ้าของท้องถิ นในปั จจุบนั โดยมีการป้ องกนและสงวนรั
กษา
่ ของอนุชนรุ่ นหลัง
โอกาสตางๆ
่ ยวแหงประเทศไทย
่
่ ยวแบบ
การทองเที
(2540) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการทองเที
่ เกดการพั
่ ยวทีพยายามทีจะกอให้
ิ
ยัง ยืนไว้วา่ หมายถึง การทองเที
ฒนาแบบยัง ยืน โดยคํานึงถึงขีด
ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
่
ิ เกดจากการ
ิ
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่ วนรวมในการดํ
าเนินการ และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกจที
่ ยวอยางเสมอภาคเทาเที
่
่ ยมกนั
ทองเที
่ ยวโลก (World Tourism Organization หรื อ WTO) และ Cleverdon (อ้าง
องค์การทองเที
่ ยวอยางยั
่ ง ยืนวา่ เป็ นการพัฒนาการ
ถึงใน มณฑาวดี พูลเกดิ, 2552) ได้ให้คาํ นิยามการทองเที
่ ยวทีสามารถตอบสนองความต้องการของนักทองเที
่ ยวและผูเ้ ป็ นเจ้าของท้องถินในปั จจุบนั
ทองเที
โดยมี ก ารปกป้ องและสงวนรั ก ษาโอกาสให้ถึ ง อนุ ช นรุ่ นหลัง โดยการจัดการทรั พ ยากรเพื อ
ตอบสนองความจําเป็ นทางเศรษฐกจิ สังคม และความงามทางสุ นทรี ยภาพ ในขณะทีสามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศได้ดว้ ย
ั
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน
ในขณะเดียวกนั บุญเลิศ จิตตั/ งวัฒนา (2542) ได้ให้คาํ จํากดความการทองเที
่ ยวทีมีการจัดการอยางดี
่ เยียม สามารถดํารงไว้ซ ึ งทรัพยากรทองเที
่ ยวให้มี
วา่ หมายถึง การทองเที
่ ่  อมคลาย ธุรกจทองเที
ิ ่ ยวมีการปรับปรุ งคุณภาพให้มีผลกาไรอยางเป็
ํ
่ นธรรม
ความดึงดูดใจอยางไมเสื
่
่
่ ยวเข้ามา
ชุ มชนท้องถินมีส่ วนรวมได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนอยางเหมาะสม
โดยมีนักทองเที
่ ียงพอ แตมี่ ผลกระทบทางลบตอสิ
่  งแวดล้อมน้อยทีสุดหรื อไมมี่ เลย
สมําเสมออยางเพ
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่ ยวอยางยั
่ ง ยืน หมายถึง การทองเที
่ ยวทีได้รับการพัฒนาและ
โดยสรุ ปแล้ว การทองเที
ิ
บํารุ งรักษาทางด้านกจกรรมและการบริ
หาร ภายใต้บริ บทของชุ มชน สิ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นทั/ ง
ั ทั/ งนี/ ตอ้ งไมกอให้
่ ่ เกดผลกระทบทางด้
ิ
ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ งแวดล้อมควบคู่กนไป
านลบ
่  งแวดล้อม รวมทั/ งให้ชุมชนท้องถินเข้ามามีส่ วนรวมและได้
่
่
ตอสิ
รับผลประโยชน์ตอบแทนอยาง
่ ยมกนั เพือรวมกนปกป้
่ ั
่
เหมาะสมและเทาเที
องและสงวนรักษาเป็ นมรดกสื บทอดสู่ คนรุ่ นหลังอยาง
ยัง ยืน
2.2.2 หลักการของการท่องเทีย วอย่างยัง ยืน
จากการประชุ ม นานาชาติ ด้า นสิ ง แวดล้อ มและการพัฒ นาแบบยัง ยื น (Globe’90
Conference) ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา เมือเดือนมีนาคม พ.ศ.2533 Shirley Eber
ํ
่ ยวแบบยัง ยืนไว้
(อ้างถึงใน กนกวรรณ ดุงศรี แกว้, 2549) ได้กาหนดหลั
กการพื/นฐานของการทองเที
10 ประการคือ
่ ง ยืน (Using Resource Sustainably) คือ การใช้ทรัพยากรทาง
1) การใช้ทรัพยากรอยางยั
่
่
ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางพอเพี
ยงตอความจํ
าเป็ น และมีการอนุรักษ์ให้คงอยูต่ ่อไป
ิ
2) การลดการบริ โภคทีมากเกนความจํ
าเป็ น และการลดของเสี ย (Reducing Over
ั มาณของเสี ยและปริ มาณการใช้จ่าย
Consumption and Waste) เพือจํากดปริ
3) การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) คือ การรักษาความหลากหลายของ
สิ งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพือรักษาระบบนิเวศและความงดงามของวัฒนธรรมให้คงอยู่
่ ยวเข้าไว้ในแผนการพัฒนา (Integrating Tourism
4) การประสานการพัฒนาการทองเที
into Planning) เข้าไว้ในแผนการพัฒนาของชาติ และแผนพัฒนาท้องถิน โดยให้มีการประเมินผล
่  งแวดล้อม เพือให้เกดการขยายศั
ิ
่ ยวในระยะยาวตอไป
่
กระทบตอสิ
กยภาพการทองเที
ิ องถิน (Supporting Local Economics) เพือสนับสนุนให้
5) การสนับสนุนเศรษฐกจท้
่
่ ยว โดยคํานึงถึงราคา และการพัฒนาคุณคาของสิ
่
เป็ นสวนหนึ
 งของการทองเที
 งแวดล้อม
่
6) การมีส่ วนรวมของท้
องถิน (Involving Local Communities) คือ การทีประชาชนและ
่ ๆ ในชุมชนตางมี
่ ส่ วนรวมในการจั
่
่ ยวอยางพร้
่ อมเพรี ยงและเต็มกาลั
ํ ง ซึ งจะ
องค์กรตาง
ดการทองเที
ิ
่ ยวได้อีกด้วย
ทําให้เกดผลป
ระโยชน์ร่ วมกนั และเป็ นการสร้างมาตรฐานคุณภาพการจัดการทองเที
ั
่ ม้ ี ส่ วนเกยวข้
ี อง และรัฐ หรื อมหาชน (Consulting
7) การปรึ กษากนระหวางผู
Stakeholders and the Public) เป็ นการพูดคุย ปรึ กษาหารื อ ประชุมและระดมพลังความคิดของผู้
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่ กนกาหนดทิ
ั ํ
ั
มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย เพือรวม
ศทางในการดําเนินงาน และป้ องกนความผิ
ดพลาดทีจะ
่
่  งแวดล้อม
สงผลกระทบตอสิ
ี ั
8) การฝึ กอบรมบุคลากร (Training Staff) ให้มีความรู้เกยวกบแนวทางในการพั
ฒนาและ
ิ
่  ยว
การปฏิบตั ิ เพือให้เกดมาตรฐานใน
การบริ การการทองเที
่ ยว (Marketing Tourism Responsibly) เป็ นการเตรี ยม
9) การตอบสนองการตลาดทองเที
่
ั ท้ ีเกยวข้
ี องและนักทองเที
่  ยว
ขาวสารข้
อมูลทีถูกต้อง และเป็ นประโยชน์เพือสร้างความเข้าใจให้กบผู
่ ประสิ ทธิ ภาพ (Undertaking Research) เพือชวยแกปั
่
้ ญหาและเพิม
10) การวิจยั อยางมี
ั
่ ่ ยวกบผู
ั ท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย
ผลประโยชน์ให้กบแหลงทองเที
่ ยวอยางยั
่ ง ยืนดังกลาว
่ การทองเที
่ ยวแหงประเทศไทย
่
จากหลักการการพัฒนาการทองเที
่ งองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ในการพัฒนาการทองเที
่ ยวสู่ ความยัง ยืน คือ
(2539) ได้กลาวถึ
1) ต้องดําเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
่  ยว
วัฒนธรรม วิถีชีวติ ทีมีต่อกระบวนการการทองเที
่
่
2) ต้องตระหนักตอการมี
ส่ วนรวมของประชากร
ชุ มชน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
่  ยว
วัฒนธรรม วิถีชีวติ ทีมีต่อกระบวนการการทองเที
ิ เกดขึ
ิ / นจากการ
3) ต้องยอมรับให้ป ระชาชนทุกคนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกจที
่ ยวอยางเสมอภาคเทา
่
่ เทียมกนั
ทองเที
่ ยวนั/ นๆ
4) ต้องชี/ นาํ ความปรารถนาของประชาชนท้องถินและชุมชนในพื/นทีทองเที
่ ง
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (อ้างในถึง กนกวรรณ ดุงศรี แกว้, 2549) ได้กลาวถึ
ํ
่ ่ ยวเพือการจัดการทองเที
่ ยวทียงั ยืน 12 ตัวชี/ วดั ดังนี/
เกณฑ์กาหนดแหลงทองเที
่ ่ งเทียวทีมีเอกลักษณ์หรื ออัตลักษณ์ทอ้ งถินดัง เดิม มีความสะอาดรมรื
่ น
1) เป็ นแหลงทอ
2) มีความพร้อมในการบริ หารจัดการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติหรื อวัฒนธรรม มีเคาน์เตอร์
่
บริ การขาวสาร
มุมนิ ทรรศการ การบริ หารจัดการในลักษณะการเป็ นเจ้าบ้านทีดี มีความปลอดภัย
่
่ ยวทุกระดับ ทั/ งเยาวชน คนสู งอายุ และคนพิการ
สะดวกตอการเดิ
นทางของนักทองเที
่ ่ ยว อยางน้
่ อย 1 เส้นทาง การจัดทําเส้นทางและ
3) มีการจัดทําเส้นทางศึกษาแหลงทองเที
่ ่ ยวนั/ น ต้องคํานึงถึงความสะดวกของคนพิการตามหลักสากล
ศึกษาแหลงทองเที
่  ยว
4) มีป้ายสื อความหมายบนเส้นทางศึกษาเป็ นระยะๆ เพือให้เกิดความรู้แกนั่ กทองเที
ิ
่  ยว
5) มีแผนทีและคู่มือนําเทียวประกอบป้ ายสื อความหมายเพือให้เกดความรู
้แกนั่ กทองเที
ํ
่ ยวตอครั
่ / งตอวั
่ น
6) มีการกาหนดขี
ดความสามารถในการรองรับของพื/นที จํานวนนักทองเที
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7) มี ม ัค คุ เทศก์ หรื อวิท ยาการ หรื อนัก สื อ ความหมายท้องถิ นที รอบรู้ นํา ชม เพื อให้
่ ยวได้ความรู้ มีความเข้าใจ มีความทรงจํา ได้รับประสบการณ์เพิมขึ/ น
นักทองเที
ั
่ น
8) มี ก ารบริ หารจัดการพื/ น ที ร่ วมกบประชาชนในท้
องถิ น และพหุ ภ าคี และแบงปั
่ ติธรรมและโปรงใส
่
ผลประโยชน์อยางยุ
่
่ มการทองเที
่ ยว รวมทั/ งงานการรักษา
9) มีนโยบายและแผนงานตอการพั
ฒนาและสงเสริ
สภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถินระยะสั/ นและยาว
10) มีแผนพัฒนาบุคลากรและการบริ การสู่ ระดับสากล
่ ่ ยวทีมีทีพกั แรมจะต้องเป็ นทีพกั ทีรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
11) แหลงทองเที
ท้องถิน
12) มี แผนงานการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน ผลการบริ ก าร เพื อการจัดการได้ตาม
มาตรฐานสากล
2.2.3 การพัฒนาการท่องเทีย วอย่างยัง ยืน
ํ
่ ยวอยาง
่
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน ควรมีการกาหนดแผนการพั
ฒนา การทองเที
การพัฒนาการทองเที
่ าเนินงานอะไร จะดําเนินงานไปทําไม จะดําเนินงานทีไหน จะดําเนินงานอยางไรจะ
่
ยัง ยืนวาจะดํ
ํ
เนินงานเมือไร และใครเป็ นผูด้ าํ เนินงานหรื อรับผิดชอบ โดยกาหนดวั
ตถุประสงค์และเป้ าหมายเพือ
ั โดยวัตถุประสงค์น/ นั จะต้อง
พัฒนาทั/ งทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมควบคู่กนไป
ิ
ั กฝ่ าย รวมทั/ งต้องมีความสอดคล้องกบแผนพั
ั
มีความสอดคล้องและเกดประโยชน์
ร่ วมกนทุ
ฒนาทาง
ิ
่
เศรษฐกจและสั
งคมแหงชาติ
Bhatia (อ้างถึงใน รัฐฑิตยา หิ รัณยหาด, 2544) ให้หลักการวา่ ในการวางแผนพัฒนาการ
่ ยวให้เกดความยั
ิ
่
หากตั/ งวัตถุประสงค์ในการดําเนิ นงานให้มี
ทองเที
ง ยืนจะมีประโยชน์อยางมาก
ั
่ ยวอาจกระทํา
ความสอดคล้องกบแผนพั
ฒนาเศรษฐกจิ โดยขั/ นตอนในการวางแผนพัฒนาการทองเที
ได้ดงั นี/
่  ยว
1) ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของนักทองเที
่  ยว
2) ตั/ งวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการทองเที
3) การวางแผนด้านการใช้ประโยชน์จากพื/นที
4) สํารวจความพร้อมในโครงสร้างพื/นฐาน
5) วางแผนการใช้งบประมาณในการพัฒนา
6) วางแผนการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรบุคคลทีมีอยู่
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7) จัดโครงสร้างการบริ หารและจัดการ
8) การทําตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์
้
9) ติดตามตรวจสอบความกาวหน้
า
ํ
่
10) กาหนดชวงเวลาในการพั
ฒนา
่
Eber (อ้างถึงใน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
, 2540) ได้เสนอ
่ ง ยืน (Sustainable Development) จะสนับสนุ นการใช้
ความเห็นวา่ แนวทางการพัฒนาอยางยั
่
่ ยวอยาง
่
ประโยชน์และการอนุ รักษ์ทรัพยากรอยางฉลาดเพื
อให้ดาํ รงอยูย่ าวนาน ดังนั/ นการทองเที
่ ยวผนวกกบโครงสร้
ั
ี องทั/ งปั จจุบนั
ยัง ยืน (Sustainable Tourism) เป็ นการทองเที
างพื/นฐานทีเกยวข้
และอนาคต โดยดําเนิ นไปภายใต้ขีดความสามารถตามธรรมชาติ รวมทั/ งขนบธรรมเนี ยมและ
่
่ ยุติธรรมจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชน ชุมชนได้รับสวนแบงที
่  ยว
ของการทองเที
่ ่ การพัฒนาการการทองเที
่ ยวอยาง
่
ศรี พร (อ้างถึงใน รัฐฑิตยา หิ รัณยหาด, 2544) กลาววา
่ ยวอยางมี
่
ยัง ยืน (Sustainable Tourism Development) เป็ นการใช้ทรั พยากรการทองเที
ประสิ ทธิ ภาพ แตอุ่ ปสรรคทีสําคัญในการนําเอาความคิดมาลงมือปฏิบตั ิอยูท่ ีความสามารถในการ
ิ / นระหวางกระแสการพั
่
สร้างสมดุลให้เกดขึ
ฒนาและกระแสอนุ รักษ์ ซึ งจะสําเร็ จหรื อไมขึ่ / นอยูก่ บั
่ อกบทุ
ั กฝ่ ายทีเกยวข้
ี อง ไมวาจะเป็
่่
ความรวมมื
นผูป้ ระกอบการ คนท้องถิ น เจ้าหน้าทีของรัฐ
่ ยว ในการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ยางจํ
่ ากดและรอบคอบ
ั
ิ
ตลอดจนนักทองเที
เพือให้เกดประโยชน์
สู งสุ ดทั/ งสําหรับปั จจุบนั และอนาคต โดยลักษณะ 6 ประการทีประกอบขึ/ นเป็ นแนวคิดของการ
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน ประกอบด้วย
พัฒนาการทองเที
่ ยวในระดับท้องถินและระดับภูมิภาค ควรพัฒนาการทองเที
่ ยว
1) การพัฒนาการทองเที
่ งจัง เพือความเหมาะสมระหวางจํ
่ านวนนักทองเที
่ ยวกบระบบสาธารณู
ั
อยางจริ
ปโภคทีมีอยู่
่ มให้ประชาชนในท้องถินมีส่ วนรวมในการตั
่
่ ทีจะ
2) ควรสงเสริ
ดสิ นใจ ในโครงการตางๆ
่ ถีชีวติ ของคนสวนใหญในพื
่
่ /นที
มีผลกระทบตอวิ
่
3) ควรมี การพิจารณาอยางรอบคอบถึ
งขอบเขตที เหมาะสมของการพัฒนา โดยให้
ั ดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที
่ ยว (Carrying Capacity)
ความสําคัญกบขี
4) ควรสนับสนุนให้มีการใช้วสั ดุทีหาได้ในท้องถิน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
่ ของคนในท้องถิน
ตางๆ
่ ยวควรเป็ นรู ปแบบทีสามารถนํารายได้เข้าสู่ ทอ้ งถิ นให้มากทีสุด
5) การพัฒนาการทองเที
เพือประโยชน์ในระยะยาวของชุมชน

23

่ มรู ปแบบของงานทีมีความนาสนใจและได้
่
ั
6) ควรมุ่งสงเสริ
รับผลตอบแทนสู งสุ ดให้กบคน
ในท้องถิน
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน มีแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพือให้เกิดความยัง ยืนใน
การพัฒนาการทองเที
่ ยวเชิงสร้างสรรค์ กลาวคื
่ อมีการ
การดําเนินชีวติ ของชุมชน มีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกบั การทองเที
ิ
่ ยวอยางกลมกลื
่
ั
จัดกจกรรมการทองเที
น และสัมพันธ์กบประวั
ติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต
ในชุ มชน ในเชิ งของการเรี ยนรู้ และการทดลอง เพือให้ได้มาซึ งประสบการณ์จากสิ งทีมีอยู่ และ
่
ิ / นจากการทองเที
่  ยว
เป็ นอยูจ่ ริ งในชุมชน เพือการรักษาความสมดุลระหวางการเปลี
ยนแปลงทีเกดขึ
ภายในชุ มชน และชุ มชนจะได้รับผลประโยชน์ท/ งั ในรู ปแบบทีเป็ นผลประโยชน์ตอบแทนทีเป็ น
่ ยวอยาง
่
ธรรม (ยูเนสโก (UNESCO) (อ้างถึงใน องค์การบริ หารการพัฒนาพื/นทีพิเศษเพือการทองเที
ยัง ยืน, 2555)
่ ยว
จากแนวคิดและหลักการข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การวางแผนการพัฒนาการทองเที
่ ง ยืน จะต้องอาศัยกระบวนการวางแผนและการดําเนิ นงานเป็ นขั/ นตอน โดยต้องอาศัย
อยางยั
ี ั
่ ยวและชุมชนท้องถินควบคู่กนไป
ั คือ จะทํา
แนวทางการศึกษาเกยวกบความต้
องการของนักทองเที
่
่ ยวได้ ขณะเดียวกนท้
ั องถินกยั็ งคงดํารงไว้
อยางไรในการพั
ฒนาให้ทอ้ งถินสามารถรองรับนักทองเที
่ ยวอยางเหมาะสมในปั
่
ซึงความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง และได้รับประโยชน์จากการทองเที
จจุบนั
่ ่ องในอนาคต ทั/ งนี/ ยงั รวมถึงการพัฒนาและการรักษาสภาพแวดล้อมทาง
และยังคงมีอยูอ่ ยางตอเนื
ธรรมชาติดว้ ย
2.3 แนวคิดด้ านการจัดการการท่องเทีย วเชิงวัฒนธรรม
2.3.1 หลักการของการท่องเทีย วเชิงวัฒนธรรม
่ ่ การทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรมเป็ นรู ปแบบหนึงของการ
บุญเลิศ ตั/ งจิตวัฒนา (2548) กลาววา
่  ยวแบบยัง ยืนที มุ่งเน้นเดิ นทางไปยัง แหลงทองเที
่ ่ ย วทีม นุ ษ ย์สร้ างขึ/ น เพือให้ได้รับความ
ทองเที
่
สนุ กสนานเพลิ ดเพลิน และได้รับความรู้ จากการศึกษาความเชื อ ความเข้าใจตอสภาพสั
งคมและ
่ ่
่  ย ว อัน เป็ นการทองเที
่  ย วที
วัฒ นธรรม โดยชุ ม ชนท้อ งถิ น มี ส่ วนรวมตอการจั
ด การการทองเที
่ เกดความสมดุ
ิ
่
่ ยว และกระแสการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมควบคู่
กอให้
ลแหงกระแสการ
พัฒนาการทองเที
ั
่  ย วเชิ ง วัฒ นธรรมมี ค วามหมาย คื อ การเดิ นทางของผูค้ นหรื อกลุ่ ม คนจาก
กนไป
ซึ ง การทองเที
ั
สถานทีทีอยูป่ ระจําไปยังท้องถินอืน เพือชื นชมกบเอกลั
กษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
่ เกดมิ
ั
ั อกอให้
ิ ตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และ
ชนอืน ทั/งนี/ ตอ้ งเคารพในวัฒนธรรมของกนและกนเพื
ิ / นตอ่
ความซาบซึ/ งตรึ งใจในวัฒนธรรมของกลุ่ มชนนั/ นๆ อีกทั/ งต้องคํานึ งถึ งผลกระทบทีจะเกดขึ
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ั มชนท้องถินผูเ้ ป็ น
บุคคล วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมในชุ มชนนั/ นให้นอ้ ยทีสุด ในขณะเดียวกนชุ
็ ประโยชน์จากการทองเที
่ ยวในด้านการสร้างรายได้ และการจ้างงาน อันนํามา
เจ้าของวัฒนธรรมกได้
ซึงการพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม
่
การทองเที
 ย วเชิ ง วัฒ นธรรมมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ แสวงหาประสบการณ์ ใ หมๆ่ อัน
ั
่
ประกอบด้วยการเรี ยนรู้ การสัมผัส การชืนชมกบเอกลั
กษณ์ความงดงามของวัฒนธรรม คุณคาทาง
ิ
่ ย วทีย งั ยืนทีตอ้ ง
ประวัติศาสตร์ วิถีชี วิต ความเป็ นอยู่ข องกลุ่มชนอืน ซึ งจะทํา ให้เกดการทองเที
่ จจัยพื/นฐานทางวัฒนธรรม 4 ประการ คือ
รับผิดชอบตอปั
่
1) เพือมุ่งเน้นคุณคาของวั
ฒนธรรมทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิน
ี องต้องดูแลรักษาให้คงไว้ถึงคุณภาพสิ งแวดล้อม และคุณคาของ
่
2) เพือให้ทุกฝ่ ายทีเกยวข้
่ ง ยืน
วัฒนธรรมอยางยั
่ ยวได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด แตในขณะเดี
่
ั ็ องเคารพใน
3) เพือให้นักทองเที
ยวกนกต้
วัฒนธรรมท้องถินด้วย
่ ยงพอ พร้อมทั/ งปรับปรุ งคุณภาพ
4) เพือให้ชุมชนท้องถินได้รับประโยชน์ตอบแทนอยางเพี
ชีวติ ของชุมชนท้องถินให้ดีข/ ึน
ํ
่
่ วยเรื องการ
ICOMOS (2553) ได้ก าหนดหลั
ก การของกฎบัตรระหวางประเทศ
วาด้
่ ยวทางวัฒนธรรมไว้ดงั นี/
ทองเที
่ ยว คือ วิถีทางหลักแหงการแลกเปลี
่
1. การทองเที
ยนทางวัฒนธรรม การอนุ รักษ์จะต้อง
สร้างโอกาสให้ท/ งั ประชาชนในท้องถิน และผูม้ าเยือนได้มีประสบการณ์ รับรู้ และเข้าใจในมรดก
่ ทีหลากหลาย
และวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ
่
่ ยว อาจเป็ นไปด้วยความ
2. ความสัมพันธ์ระหวางมรดกทางวั
ฒนธรรมและการทองเที
่ เกดความขั
ิ
่ / น จึงควรมีการจัดการในรู ปแบบทียงั ยืน เพือให้สืบ
รวดเร็ วจนอาจกอให้
ดแย้งทางคุณคาขึ
่
่ นตอไป
่
ทอดแกคนในรุ
่ ยว จะต้องเป็ นหลักประกนแหงประสบการณ์
ั ่
3. การอนุรักษ์และการวางแผนการทองเที
ที
คุม้ คา่ เป็ นทีพึงพอใจ และสร้างความสุ ขแกผู่ ม้ าเยือน
่
4. ชุมชนและประชาชนในท้องถิน ควรมีส่ วนรวมในการวางแผนการอนุ
รักษ์ และจัดการ
่  ยว
การทองเที
ิ
่ ยวและการอนุรักษ์ตอ้ งสร้างผลตอบแทนแกชุ่ มชนท้องถิน
5. กจกรรมการทองเที
่ มการทองเที
่ ยวต้องปกป้ อง และรักษาคุณคาลั
่ กษณะเฉพาะของมรดกทั/ งทาง
6. การสงเสริ
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
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่ ่ องค์ประกอบของการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรมทีสําคัญ
บุญเลิศ ตั/งจิตวัฒนา (2548) กลาววา
มีอยู่ 6 ประการ คือ
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม เป็ นการทองเที
่ ยวในแหลงทองเที
่ ่ ยว
1) องค์ประกอบด้านแหลงทองเที
่ ประวัติ ศ าสตร์
ทางวัฒ นธรรมที มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะถิ น อัน ประกอบไปด้ว ยสิ ง ดึ ง ดู ด ใจ เชน
่ ่ หัตถกรรม ประติมากรรม ศาสนา ดนตรี การแสดง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรมเกาแก
่
ภาษา วิถีชีวติ การทําอาหาร ประเพณี วัฒนธรรมพื/นบ้าน และเทศกาลตางๆ
2) องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรี ยนรู้สภาพแวดล้อม
่ ่  ย วทางวัฒ นธรรม เพื อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ที ถู ก ต้อ งในการอนุ รั ก ษ์
และระบบนิ เ วศในแหลงทองเที
ี องกบการทองเที
ั
่  ยว
สภาพแวดล้อมให้แกผู่ เ้ กยวข้
ิ ่ ยว เป็ นการให้บริ การทางการทองเที
่ ยวเพืออํานวยความ
3) องค์ประกอบด้านธุ รกจทองเที
่ ยว และได้ผลตอบแทนในกาไรสู
ํ ่ ธุรกจทองเที
ิ ่ ยว โดยผูป้ ระกอบธุ รกจทองเที
ิ ่  ยว
สะดวกแกนั่ กทองเที
่
่ ยวทางวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อม
จะต้องมีความรู้ และชวยอนุ
รักษ์ทรัพยากรทองเที
่ ยวทีมีการคํานึงถึงการตลาดท่องเทียวคุณภาพ โดยแสวงหานักทองเที
่  ยว
4) เป็ นการทองเที
่ ยวยังแหลงทองเที
่ ่ ยวเชิงวัฒนธรรม เพือให้นกั ทองเที
่ ยวคุณภาพได้รับ
คุณภาพให้เดินทางมาทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรม
ความรู้ และประสบการณ์จากการทองเที
่
5) องค์ประกอบด้านการมีส่ วนรวมของชุ
มชนท้องถิ น โดยให้ชุมชนท้องถิ นในแหลง่
่
่ ยวอยางเต็
่ มรู ปแบบ และ
ทอ่งเทียวทางวัฒนธรรมนั/ นมีส่ วนรวมในการพั
ฒนา หรื อจัดการการทองเที
ได้รับผลประโยชน์ตอบทนเพือกระจายรายได้สู่ ทอ้ งถิน
ี องกบการทองเที
ั
่ ยว โดยมีการให้ความรู้
6) องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสํานึกแกผู่ เ้ กยวข้
่ ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อม เพือให้ทุกฝ่ าย
และสื อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทองเที
ิ
่ ยวทางวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม
เกดความรั
ก ความหวงแหนทรัพยากรทองเที
่
่  ย วทางวัฒนธรรมเป็ นการเดิ นทางทองเที
่  ย วที มุ่ ง เน้นเข้า ไป
กลาวโดยสรุ
ป การทองเที
่ ยวเพือสัมผัสวัฒนธรรมของท้องถินทีทีเป็ นเอกลักษณ์ เพือศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ทองเที
ั
ประเพณี ทีสืบทอดกนมาตั
/ งแตดั่ / งเดิม หรื อเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณี ทีชุมชนนั/ นรับมาใหม่ และ
ิ
เรี ยนรู้วิถีชีวิตของชุ มชนในท้องถิ น ซึ งจะทําให้เกดการพั
ฒนาทางด้านจิตใจ ความรัก ความหวง
่ ่ ยวให้เกดคุ
ิ ณคามากที
่
่ าลายทําลาย
แหน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแหลงทองเที
สุด โดยทีไมทํ
่
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม รวมทั/ งมีส่ วนรวมในการรั
บผิดชอบ และดํารงรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชือ ของผูค้ นในอดีต
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2.3.2 ความหมายของการจัดการการท่องเทีย ว
่ ยววา่ เป็ นการวาง
บุญเลิ ศ จิตตั/ งวัฒนา (2542) ให้ความหมายของการจัดการการทองเที
่ ยวและดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผน โดยมีการจัดองค์การการบริ หารงานบุคคล
แผนการทองเที
การอํา นวยการ และการควบคุ ม ที เหมาะสม เพือให้เป็ นไปตามแผนที ไ ด้วางไว้พ ร้ อมทั/ ง มี ก าร
่ ยวด้วย
ประเมินผลแผนการทองเที
่ า่ การจัดการทองเที
่ ยว หมายถึง การกระทําอยางมี
่
มนัส สุ วรรณ และคณะ (2541) กลาวว
ั กการ ทฤษฎี และแนวคิดทีเหมาะสม ยิง ไปกวานี
่ / ยงั ต้องคํานึงถึงสภาพ
เป้ าหมายทีสอดคล้องกบหลั
ั ่ ของสังคมและสภาพแวดล้อม การกาหนดแนวทาง
ํ
ทีแท้จริ ง รวมทั/ งข้อจํากดตางๆ
มาตรการ และ
ํ
่ ยวจะ
แผนปฏิบตั ิการทีดีตอ้ งคํานึ งถึงกรอบความคิดทีได้กาหนดไว้
มิฉะนั/ นแล้วการจัดการทองเที
่ ทิศทางและประสบความล้มเหลว
ดําเนินไปอยางไร้
่
่ ยว หมายถึง การวางแผนและดําเนินการตามแผนอยาง
่
กลาวโดยสรุ
ปการจัดการการทองเที
ั กการทฤษฎี และแนวคิดทีเหมาะสม โดยคํานึ งถึงสภาพทีแท้จริ ง
มีเป้ าหมายทีสอดคล้องกบหลั
ั ่ ๆ ทางสังคม และสภาพแวดล้อม การจัดการการทองเที
่ ยวจึงมีความจําเป็ นต้อง
รวมทั/ งข้อจํากดตาง
ั
มีการวางแผนนโยบายทีชดั เจน สอดคล้องกนในทุ
กระดับ ทีมีบทบาทสําคัญเป็ นตัวแทนของพื/นที
่ ยวให้เป็ นการทองเที
่ ยวทียงั ยืนตอไป
่
เพือจะได้ส่ งเสริ มและสร้างแนวทางการจัดการการทองเที
2.3.3 กระบวนการจัดการการท่องเทีย ว
่ นกระบวนการ
Gulick (อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิD , 2539) อธิบายกระบวนการจัดการวาเป็
POSDCORB เป็ นหลักการคือ ขั/ นตอนการบริ หารปฏิบตั ิ 7 ประการ คือ
ํ
่ างๆ วาจะทํ
่
(1) Planning หมายถึ ง การวางแผน เป็ นการกาหนดโครงการอยางกว้
า
่
่ การวางแผนจะต้องกระทํากอนการลงมื
อะไรบ้าง เพืออะไร มีแนวทางปฏิบตั ิอยางไร
อปฏิบตั ิจริ ง
่
(2) Organization หมายถึงการจัดการองค์การ เป็ นการจัดสายงานแบงแยกอํ
านาจการ
่
บริ หารให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบหน้าทีบทบาทของแตละคน
เพือจะได้ทาํ งานบรรลุวตั ถุประสงค์
่
(3) Staffing หมายถึง การจัดการหาบุคคลมาเข้าสู่ ตาํ แหนงงานตามที
ได้จดั องค์การเอาไว้ มี
การบรรจุงานฝึ กฝนอบรมพัฒนาคุณภาพคนเพือจะได้ทาํ งานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
(4) Directing หมายถึง การวินิจฉัยสังการ บอกทิศทางการทํางานเสนอแนะวิธีการทํางาน
่
่
่ ไปในทิศทางใด
หลังจากทีได้วเิ คราะห์อยางรอบครอบแล้
ว วาควรจะทํ
าอะไรบ้าง อยางไร
่
่
่
(5) Co-ordinations หมายถึง การประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ระหวางหนวยงานยอย
่ ่ ให้สามารถทํางานรวมกนได้
่ ั
และบุคคลในตําแหนงตางๆ
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ิ
่ ทาํ อะไร
(6) Reporting หมายถึง การรายงานกจกรรมการทํ
างานไปยังผูบ้ งั คับบัญชาวาได้
่ ได้ผลประการใด และต้องรายงานตอประชาชนผู
่
่ ั
อยางไร
เ้ ป็ นเจ้าของประเทศเชนกน
่ จ่ายให้ถูกต้องและเหมาะสมกบั
7) Budgeting หมายถึ ง การจัดทํางบประมาณคาใช้
ิ
กจกรรม
่  ยว
M. Adhikary (อ้างถึงใน เดชา โต้งสู งเนิน, 2543) ได้เสนอรู ปแบบการจัดการการทองเที
ั
่ ยวไว้ ดังนี/
(7S Model) เพือมาปรับใช้กบการทองเที
ั
่
1) Strategy หมายถึ ง กลยุทธ์ทีจะสะท้อนให้เห็ นถึ งความผสมกลมกลื นกนระหวาง
ิ
่ ของการ
วัต ถุ ป ระสงค์ การจัดลํา ดับ ความสํา คัญ การควบคุ ม และขอบเขตของกจกรรมตางๆ
่ ยว โดยการเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสมทีสุด ซึงต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการวางแผน การ
ทองเที
่ ยวแหงชาติ
่ ดว้ ย
ดําเนินงานทีสามารถปฏิบตั ิได้ และต้องเป็ นไปตามนโยบายของการทองเที
ี องกบการจั
ั
2) Structure หมายถึง โครงสร้างในองค์กรซึ งควรจะเกยวข้
ดลําดับชั/ นและการ
่ า ทีใ ห้เหมาะสม อยางไรกตามโครงสร้
่
็
ั ปแบบของ RASI ด้วย ซึ ง
แบงหน้
า งองค์ก รขึ/ นอยู่กบรู
หมายถึง ความรับผิดชอบ (Responsibility) อํานาจหน้าที (Authority) การสนับสนุ น (Support)
่
่ ยวกเหมื
็ อนกบธุ
ั รกจอื
ิ นๆ ทีจะต้องมีผซู้  ึ งมี
และขาวสาร
(Information) เพราะการจัดการการทองเที
่ าทีไปตามลําดับชั/ น มีผนู้ าํ ทีมีการจัดกจกรรมการทองเที
ิ
่ ยว การ
อํานาจมาคอยควบคุมดูแลแบงหน้
่ ยว และทีสําคัญคือการให้ข่าวสารข้อมูลแกนั่ กทองเที
่ ยวซึ งควรเริ มตั/ งแตจุ่ ด
ให้บริ การแกนั่ กทองเที
่ ยวมาถึง เชน่ ทาอากาศยาน
่
แรกทีนกั ทองเที
สถานีรถไฟ และสถานีขนสง่
่ ยวครอบคลุมไปถึงระบบการจัดการ
3) System หมายถึง ระบบในการจัดการการทองเที
ข้อมูล ระบบการดําเนินงาน การปฏิบตั ิการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาดและระบบ
ั
อืนๆ ด้วย โดยทุกระบบจะต้องมีการประสานกนั และมีความสัมพันธ์กนในทุ
กขั/ นตอน
่ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะ
4) Staff หมายถึง บุคคลากรทีจะทําให้การดําเนินการตางๆ
่  ยวจะต้องพิจารณาอยางรอบคอบโดยคั
่
บุคคลทีทาํ หน้า ทีบริ การนักทองเที
ดสรรบุคคลทีมี ความ
่
่ ยวด้วยความเต็มใจ มีความจริ งใจ
ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ให้ความชวยเหลื
อนักทองเที
่ ยวพึงพอใจเป็ นสําคัญ
ซือสัตย์ และสามารถทําให้นกั ทองเที
่
5) Skill ในการทํางานทุกอยางจะต้
องอาศัยความชํานาญ งานจึงจะดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ั จจัย 3 อยาง
่ คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน ต้องรู้ทุกอยางวาคื
่ ่ ออะไร ทีไหน
โดยขึ/นอยูก่ บปั
่
อยางไรและทํ
า ไม รวมทั/ ง เข้า ใจและสามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ ดัง นั/ น ผูท้ ี ท าํ งานด้า นการ
่  ย วควรจะมี ค วามรู้ แ ละทัก ษะในงานที เ กยวข้
ี อ งเฉพาะสาขาด้ว ย เพราะธุ ร กจด้
ิ า นกา ร
ทองเที
่ ยวต้องการผูท้ ีมีความรู้และทักษะเฉพาะทางเป็ นพิเศษ
ทองเที
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ั
่ staff และ skill แตละคนจะมี
่
6) Style หมายถึง การรวมกนระหวาง
รูปแบบในการ
่
ดําเนินงานทีต่างกนั โดยปกติแบงออกเป็
น 2 กลุ่ม คือ
่
่ ส่ วนลางหรื
่ อจาก
- Autocratic หรื อ Top down style การสังการจากสวนบนลงสู
่ ยวสวนใหญไมพอใจเพราะไมชอบถู
่
่ ่
่
ผูบ้ งั คับบัญชาลงสู่ ผใู้ ต้บงั คับบัญชา รู ปแบบนี/ นกั ทองเที
กสัง
่ พูดคุยให้คาํ และแนะนํามากกวา่
ให้ทาํ ตามแตมั่ กจะชอบมัคคุเทศกที์ มีส่ วนรวม
ั ามกบรู
ั ปแบบแรก รู ปแบบนี/ จะ
- Democratic Style หรื อ Bottom-up ซึงตรงกนข้
่ ั
่ อจากทุกฝ่ าย จึงมักประสบความสําเร็ จ
เป็ นการรวมกนในการวาง
แผน การจัดการได้รับความรวมมื
ในการจัดการ
่ นการแลกเปลี ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ซ ึ ง
7) Share หมายถึง การแบงปั
่ ยวได้ดีทีสุด การแลกเปลียนประสบการณ์จะทําให้ได้รับความรู้และ
นําไปสู่ การจัดการการทองเที
่ นสิ งสําคัญและจําเป็ นโดยเฉพาะผูท้ ีเริ มจะทําธุ รกจิ
ประสบการณ์มากมายทีเป็ นประโยชน์นบั วาเป็
่ ยวได้นาํ ข้อมูลตางๆ
่ มาวางแผนเพือนําไปสู่ เป้ าหมายทีได้กาหนดไว้
ํ
ทางการทองเที
่ งแนวทางการจัดการการทองเที
่ ยวอยางยั
่ ง ยืนของแหลง่
UNESCO (2004) ได้กลาวถึ
่ ยวทางประวัติศาสตร์ ของชุ มชนเมืองหลวงพระบาง ซึ งเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ และมรดก
ทองเที
่ ยวและกรอบยุทธศาสตร์ทวั ไปของ ใน 5 มิติ ได้แก่
โลก มีการพิจารณารู ปแบบการจัดการการทองเที
1) การระบุและการจัดการผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder Identification and
Organization) โดยผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยทีสาํ คัญในเมืองหลวงพระบาง ได้แก่ คนในพื/นทีเมืองหลวง
่ มือ เยาวชน สตรี ภาคเอกชน ได้แก่
พระบาง ได้แก่ พระสงฆ์ ผูอ้ าวุโส ครู นักวิชาการ และชางฝี
เจ้าของและผูป้ ระกอบการ บริ ษทั นําเทียว รี สอร์ ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร ร้านหัตถกรรม
่
่ อของผูม้ ีส่ วน
ของทีระลึก เป็ นต้น หนวยงานภาครั
ฐ และองค์กรพัฒนาอืนๆ โดยมีโมเดลความรวมมื
ได้ส่ วนเสี ย 4 โมเดล ได้แก่
1. โมเดลสําหรับการจัดการงบประมาณในการอนุรักษ์มรดก การบํารุ งรักษาและ
พัฒนาในระดับเทศบาล ทําได้โดยการวิเคราะห์กลไกการสร้างรายได้จากดอกเบี/ ย และการ
ระบุและการใช้ประโยชน์จากโอกาสใหมๆ่
่ ยวอยางยั
่ ง ยืนบนพื/นฐาน
2. โมเดลสําหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที
ของทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรมและโครงสร้างพื/นฐานทีสนับสนุน ทําได้โดยการเรี ยนรู้
่ ยว และผูป้ ระกอบการทองเที
่ ยว เกยวกบคุ
ี ั ณคาของมรดกทางวั
่
นักทองเที
ฒนธรรมและการ
ํ
่ ยวสามารถนําไปสู่ กิจกรรมการอนุรักษ์
กาหนดวิ
ธีการทีอุตสาหกรรมการทองเที
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3. โมเดลสําหรับการเรี ยนรู้ ของชุ มชน และการฝึ กอบรมทักษะทีนาํ ไปสู่ การจ้าง
่ ยวโดยเน้นการเปิ ดโอกาสให้
งานในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และภาคการทองเที
่
ี องกบการอํ
ั
่ อ
สตรี และเยาวชน กลยุทธ์ดงั กลาวจะเกยวข้
านวยความสะดวก ความรวมมื
่ ตสา หกรรมการทองเที
่  ย วและรั ฐบาล เพือให้ระบุ และฝึ กอบรมทัก ษะในการ
ระหวางอุ
่ ยวและการอนุรักษ์มรดก
ทองเที
้
่ มการทองเที
่ ยว
4. โมเดลสําหรับการสร้ างฉันทามติ (แกไขความขั
ดแย้ง) สงเสริ
่
ของหนวยงานราชการที
พฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ทีอยู่ในท้องถิ นและอนุ รักษ์มรดก ทําได้
่ มการมีสวนรวมในการกาหนดกลุ
่ ่
ํ
่มของกรณี ศึกษาและการดําเนินกจกรรม
ิ
โดยการสงเสริ
และโดยการจัดให้มี ส ถานที ที ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทั/ ง หมด สามารถเสนอความคิ ดเห็ น และ
่ ได้
ปรึ กษาหารื อปัญหาตางๆ
่ ยว (Tourism Planning) ระบบการวางแผนการทองเที
่ ยวเป็ น
2) การวางแผนการทองเที
ั
ลักษณะของกระบวนการควรจะเป็ นแบบไดนามิก และจะต้องมีการปรับตัวกบความต้
องการของผู้
มีส่ วนได้เสี ย วิธีการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ควรจะรวมถึงมุมมองในระยะยาว มีวิสัยทัศน์ทีชดั เจน มี
่ และการมีส่ วน
เป้ าหมายเฉพาะ มีการตรวจสอบทรัพยากรทีจาํ เป็ นเพือให้บรรลุเป้ าหมายดังกลาว
่
รวมของผู
ม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
่ ยวใน
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทองเที
ั
่
เมืองหลวงพระบาง ควรมีการพัฒนา การควบคุมจะต้องใช้สิทธิ ในการป้ องกนการพั
ฒนาทีไมได้
ั มชน หรื อทีก่อให้เกดผลกระทบที
ิ
ประโยชน์ให้กบชุ
ไมพึ่ งประสงค์ในเมืองหลวงพระบาง ซึ งจะที
่ ป แบบอื น ๆ ของการพัฒ นา
ทํา ให้ ชุ ม ชนมี วิ ถี ชี วิ ต ที ย งั ยื น ขั/ น ตอนนี/ จ ะมี ค วามซับ ซ้ อ นกวารู
่
่ ยวและผูจ้ ดั การจะต้องจัดการในรู ปแบบทีดีทีสุดทีเป็ นไปได้
ผลิตภัณฑ์ต/ งั แตวางแผนการทองเที
ํ
4) กลยุทธ์ในการจัดการ (Management Strategies) มีการกาหนดจุ
ดมุ่งหมายในการจัด
่
การเมืองหลวงพระบางโดยการตั/ งคําถามเพือตรวจสอบการกระทําทีจาํ เป็ นต้องดําเนิ นการ เชน
่
่ ม และ
คุณคาของมรดกทางวั
ฒนธรรมเมืองหลวงพระบางคืออะไร ชุมชนควรมีวิธีการในการสงเสริ
การอนุรักษ์ทรัพยากรมรดกหลวงพระบางหรื อไม่ ผูม้ ีส่ วนได้เสี ยจะต้องยอมรับในการรักษามรดก
่
ทางวัฒนธรรมทั/ งทีมีตวั ตนและไมมี่ ตวั ตนหลวงพระบางอยางไร
เป็ นต้น อีกกลยุทธ์หนึ งทีสําคัญ
่ ยว การจัดการด้านมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
คือ การจัดการพื/นที ได้แก่ การจัดด้านนักทองเที
และระบบการจัดการสิ งแวดล้อม (EMS)
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5) การตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) กระบวนการตรวจสอบ
ี องกบผู
ั ม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทั/ ง หมดในเมื องหลวงพระบาง และทํา ให้ส ามารถ
และประเมิ นผลเกยวข้
้
อภิปรายถึงปัญหาทีควรได้รับการแกไขในพื
/นทีทีสาํ คัญของหลวงพระบาง โดยมีข/ นั ตอน ได้แก่
ํ
- การกาหนดเป้
าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และการระบุพ/ืนทีผลกระทบและ
่
ิ
่ ยวหลวงพระบางแกคน
ตัวชี/ วดั เชน่ เป้ าหมายเพือเพิมระดับของความเป็ นเจ้าของธุ รกจการทองเที
ี ั านวนการเป็ นเจ้าของธุ รกจของคนในพื
ิ
ท้องถิน ข้อมูลเกยวกบจํ
/ นทีควรได้รับการบันทึกเพือดูการ
ิ
่ ยว
เปลียนแปลง ในกรณี น/ ี เป็ นตัวชี/ วดั คือ จํานวนของคนในท้องถินทีเป็ นเจ้าของธุ รกจการทองเที
ี องควรจะเข้าใจงาย
่ ทั/ งนี/ ตวั บงชี
่ / ไมจํ่ าเป็ นต้อง
เป็ นต้น เพือให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ตวั ชี/ วดั ทีเกยวข้
่
เป็ นข้องมูลเชิงปริ มาณ แตสามารถเป็
นเชิงคุณภาพได้
็
่ ่ อ มู ล
- การสร้ า งฐานข้อ มู ล และการเกบรวบรวมข้
อมู ล เป็ นสิ ง สํา คัญเพื อให้แนใจวาข้
็
พื/นฐานและตัวชี/ วดั มีความถูกต้อง ดังนั/ นข้อมูลจะต้องมีการเกบในลั
กษณะทีเชือถือได้
ี องกบกลุ
ั ่มผูม้ ี
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินผล ขั/ นตอนของกระบวนการนี/ จะเกยวข้
่
สวนได้
เสี ยสําคัญของเมืองหลวงพระบาง มุมมองของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยจะต้องได้รับการพิจารณา
มีการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลจะต้องดําเนินการ
่
่ เกยวข้
ี องโดยตรงกบการจั
ั
่ ยว แต่
อยางรอบคอบ
มันอาจมีการเปลียนแปลงทีไมได้
ดการการทองเที
เป็ นผลของเหตุการณ์อืนๆ
ี อง พบวากระบวนการจั
่
่ ยวมีข/ นั ตอน และ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกยวข้
ดการการทองเที
ํ
วิธีการหลายด้าน เมือพิจารณาผูว้ ิจยั ได้สรุ ปและคัดเลือกกระบวนการทีเหมาะสมเพือกาหนดทิ
ศ
ทางการทํางาน โดยสรุ ปได้ดงั นี/
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ตารางที 2.1 กระบวนการจัดการการท่องเทีย ว
ลําดับ
กระบวนการจัดการการท่องเทีย ว
1.
การวางแผนกลยุทธ์
2.

การจัดการผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย

3.

การดําเนินงาน

4.

การประสานงาน

5.

การรายงาน

6.

การจัดทํางบประมาณ

7.

การจัดการความรู้

8.

การแลกเปลียนความคิดเห็น

9.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

10.

การตรวจสอบและประเมินผล

Gulick

•
•
•
•
•
•

M. Adhikary UNESCO ผ้วู จิ ัย

•
•
•
•

•
•








•
•
•
•

ทีมา : ผูว้ จิ ยั , 2554
่ อมูลทีมีการพิจารณากระบวนการจัดการการ
จากตารางที 2-1 จะเห็นได้ว่า ใน 3 แหลงข้
่ ยว มีส่ วนประกอบ และให้ความสําคัญเหมือนกนอยู
ั ่ 5 องค์ประกอบในการจัดการทองเที
่  ยว
ทองเที
โดยมีกระบวนการ ดังนี/ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การจัดการองค์การ บุคคลและผูม้ ีส่ วนได้ส่ วน
เสี ย 3) การดําเนินงาน 4) การประสานงาน และ5) การจัดการความรู้ การแลกเปลียนความคิดเห็น
่ ยวเชิ งวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลยจะ
ในงานวิจยั การจัดการการทองเที
มุ่งเน้นในด้านการจัดการผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย เนืองจาก ผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยเป็ นองค์กร หรื อบุคคลที
่ สําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ซึ งเป็ นผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยทีทาํ หน้าทีบริ การ
จะทําให้การดําเนิ นการตางๆ
่ ยวทีมีความรับผิดชอบ ให้ความชวยเหลื
่
่ ยวด้วยความเต็มใจ มีความจริ งใจ
นักทองเที
อนักทองเที
่  ยวพึง พอใจเป็ นสําคัญ ตามแนวคิ ดของ M. Adhikary
ซื อสัตย์ และสามารถทํา ให้นักทองเที
ั
นอกจากนี/ ตามแนวคิดของ UNESCO (2004) ทีให้ความสําคัญกบการระบุ
และการจัดการผูม้ ีส่ วน
้
่ มการมีส่ วนรวมในการกาหนดกลุ
่
ํ
่มของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วน
ได้ส่ วนเสี ย เพือแกไขความขั
ดแย้ง สงเสริ
ิ
ิ
่ ั ก ารกาหนดทิ
ํ
่ ยวที
เสี ยและการดํา เนิ นกจกรรม
ทําให้เกดการทํ
างานรวมกนมี
ศทางการทองเที
ํ
่ ประสิ ทธิภาพ ซึงองค์ประกอบ
เหมาะสม เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ทีกาหนดไว้
อยางมี
ั
่ ยวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสม
ทีได้จากตารางที 2-1 นําไปใช้ควบคู่กบการวิ
เคราะห์การจัดการทองเที
่
ของเมืองเชียงคานตอไป
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2.3.4 หลักการจัดการการท่องเทีย วทางวัฒนธรรม
่
สุ ดารา วรพล (2540) ได้สรุ ปประเด็นสําคัญจากการเข้ารวมการประชุ
มนานาชาติเรื อง
่  ย วและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ” International Conference on
“การจัดการทองเที
Tourismand Heritage Managerment ณ เมืองยอกยากร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ไว้ดงั นี/
่ พยากรทีเปี ยมไปด้วยคุณคา่
1) มรดกทางวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานถือเป็ นแหลงทรั
ทั/ งทางประวัติศาสตร์ และทางด้านจิตใจของคนในชาติ ดังนั/ นจึงจําเป็ นจะต้องได้รับการจัดการ ที
่
่ มให้เป็ นแหลงทองเที
่ ่ ยว เพราะหากดําเนินการโดย
ละเอียดออนรอบคอบ
โดยเฉพาะเมือจะสงเสริ
ิ
่ ่มตางๆ
่ ได้ง่าย เชน่ กลุ่มทีตอ้ งการ
ขาดความระมัดระวังแล้ว จะทําให้เกดการขั
ดแย้งระหวางกลุ
ั ่มผูป้ ระกอบการ
อนุรักษ์กบกลุ
่ ให้ประสบการณ์ทีดีแก่
2) สถานทีทีจะเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมได้น/ นั จะต้องเป็ นแหลงที
่ เกดประโยชน์
่ ยวกอให้
ิ
นักทองเที
อืนๆ ทีน่าพึงพอใจ รวมทั/ งรักษาเอกลักษณ์ของท้องถินเอาไว้ดว้ ย
่ ่ ยวขนาดใหญมาแล้
่
3) ควรให้ภาคเอกชนซึงมีประสบการณ์ ในการจัดการแหลงทองเที
วได้
่
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม ในเรื องของการจัดทําป้ ายอธิ บาย
เข้ามาให้การสนับสนุ นชวยเหลื
อแหลงทองเที
่
่ ยวด้วย
ในแหลงและการจั
ดการนักทองเที
่ ่ ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพิจารณาทั/ งในแงของการอนุ
่
4) แหลงทองเที
รักษ์ การเป็ นแหลง่
่ ยวควบคู่กนไป
ั
ความรู้และการบริ การทีเหมาะสมแกนั่ กทองเที
ั
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม ให้กบั
5) ควรให้ความสําคัญกบการจั
ดทําป้ ายอธิ บายแหลงทองเที
่
ํ งพัฒนาซึ งมีความด้อยในเรื องของสื อ การฝึ กอบรม วิธีการตลอดจนการจัดการกอน
ประเทศกาลั
่
่
่ / น มักจะยังเป็ นสวนหนึ
เนื องจากแหลงมรดกในประเทศเหลานั
 งของวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของ
ั
่ ต ดังนั/ นจึงควรจะออกแบบป้ ายอธิ บายให้
ชุมชนมิใชสิ่  งทีได้รับการอนุ รักษ์สืบทอดกนมาแตอดี
่ /น
ดึงดูดใจผูเ้ ยีย มชมโดยทําให้มีมิติแทนทีจะให้มองด้วยตาเทานั
นอกจากนี/ ในการประชุ ม International Conference on Tourism and Heritage
่
Management ดัง กลาว
ยัง ได้สรุ ปถึ งแนวทางการบริ หารจัดการทางด้านมรดกของชาติ ก ับ
วัฒนธรรมความเป็ นอยูไ่ ว้ ดังนี/
ั อ
1) ผูม้ ีอาํ นาจหน้าทีรับผิดชอบ ผูป้ ระกอบการ และชุมชนท้องถินควรมารวมตัวกนเพื
่
่
สร้างขายงานด้
านมรดกทางวัฒนธรรม แตที่ สําคัญทีสุดกคื็ อสังคมทุกระดับควรจะได้มีส่ วนรวมใน
่ ยวและโครงการตางๆ
่ เกยวกบมรดกประเภทนี
ี ั
การพัฒนาการทองเที
/ ดว้ ย
่ มชนคือใคร และวิถีทางใดบ้างทีจะสามารถทําให้พวกเขาเข้าใจถึงผลทีจะ
2) ควรเข้าใจวาชุ
ิ
่ อในการจัดการแหลงทองเที
่ ่ ยวทาง
ได้รับทั/ งทางเศรษฐกจและสั
งคม เพือทีได้หนั มาให้ความรวมมื
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่ ยวทีใดกตามควรมี
็
่ ่  อของท้องถิ น
วัฒนธรรม เชน่ เมือจะมีแผนพัฒนาการทองเที
การเผยแพรผานสื
่
เพือให้เข้าถึงทุกสวนในชุ
มชนด้วย
่ ยวควรได้รับทราบข้อมูล เกยวกบแหลงทองเที
ี ั
่ ่ ยวทางวัฒนธรรมทีตนจะไป
3) นักทองเที
่ เพือเป็ นการเพิมคุณคาของประสบการณ์
่
เยือนกอน
ทีจะได้รับเมือเดินทางไปถึงสถานทีจริ ง
่ งตอการพั
่
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในชุ มชนท้องถิ น มีความสําคัญอยางยิ
ฒนา
่ ฒนา และปฏิบตั ิงานทางด้าน
จิตสํานึกของชุมชน และเตรี ยมให้พวกเขามีทกั ษะพร้อมทีจะเข้ารวมพั
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม
การท่องเทียวในแหลงทองเที
่ ยวในแหลงทองเที
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม จะต้องผานการ
่
5) สิ งทีจะนําไปปฏิบตั ิต่อการทองเที
่ เชน่ เมือมีการบัญญัติกฎเกณฑ์ใดขึ/ นมาต้องประกาศให้ทราบกนั
ยอมรับจากชุมชนท้องถินกอน
่ งจัง หากมีการจัดประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เกยวกบ
ี ั
ทัว ไปและมีการบังคับใช้อยางจริ
่ ยว ผูด้ าํ เนินการอภิปรายกควรวางตั
็
โครงการด้านการทองเที
วเป็ นกลาง แทนทีจะให้การสนับสนุน
การพัฒนาโครงการนั/ น
Coltman (อ้างใน อนุรักษ์ ปั ญญานุวตั น์, 2542) ได้ให้แนวทางในการวางแผนพัฒนาการ
่ ยวทางวัฒนธรรมไว้ 9 ประการ สรุ ปได้ดงั นี/
ทองเที
่ มให้ประชาชนในท้องถินเห็นความสําคัญของการทองเที
่ ยวทีมีต่อเศรษฐกจใน
ิ
1) สงเสริ
สังคม
่ ยวจะต้องขึ/ นอยู่กบจุ
ั ดประสงค์และความต้องการของชุ มชนวา่
2) การพัฒนาการทองเที
ิ
จะต้องให้เกดการเปลี
ยนแปลงในชุมชนมากน้อยเพียงใด
่ ยวควรได้รับความ
3) วิธีการและความถีในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางด้านการทองเที
่ องถิ นนั/ นๆ ต้องการนักทองเที
่ ยว
เห็นชอบจากประชาชนในท้องถิน เพราะจะเป็ นเครื องวัดวาท้
่
ประเภทใด และจํานวนเทาไร
่ อกนระหวางภาครั
ั
่
4) ควรมีความรวมมื
ฐและเอกชน ในการพยายามทีจะทําให้ทอ้ งถินเป็ น
่ มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
สถานทีพกั ผอนที
่ ยว ไมควรให้
่
่
5) ในการวางแผนการทองเที
มีผลกระทบตอประชาชนในท้
องถิ นผูท้ ี
ี องในการวางแผนจึงต้องมีความระมัดระวัง และต้องวางแผนรองรับในเรื องนี/ เอาไว้ดว้ ย
เกยวข้
่ ยมของท้องถินให้คงอยู่
เพือทีจะรักษาวัฒนธรรมและคานิ
่ ยว ควรมาจากชุ มชนเจ้าของถิน
6) เงินลงทุน แรงงาน รวมทั/ งนักบริ หารทางการทองเที
่ ยว ให้เป็ นไปในทิศทางทีตอ้ งการได้
เพือทีทอ้ งถินจะสามารถควบคุมการพัฒนาการทองเที
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่
ิ
7) ควรเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่ วนรวมในกจกรรมและงานเทศกาลที
จดั ขึ/ นเพือ
่  ยว
นักทองเที
่ ่องเทียว จะต้องสะท้อนให้เห็ นถึ ง
8) เรื องราว และงานเทศกาลทีจดั ขึ/ นในแหลงท
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิน
่ จะลงมือพัฒนาการทองเที
่ ยว ควรพยายามขจัดปั ญหาตางๆ
่ ทีเกดขึ
ิ / นในชุมชนให้
9) กอนที
เรี ยบร้อย
่ ยวทางวัฒนธรรมข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า
จากแนวทางการวางแผนพัฒนาการทองเที
่ ยวกคื็ อ ประชาชนในท้องถิน
ปั จจัยทีสําคัญทีสุดในการดําเนิ นการเพือวางแผนพัฒนาการทองเที
่ อแสดงความคิดเห็น และแจ้งถึงระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนสู่
จะต้องเข้ามามีส่ วนรวมเพื
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม โดยอาศัยความรวมมื
่ อทั/ งจากคนในท้องถิน และเอกชน ใน
การเป็ นแหลงทองเที
ั มชนตอไป
่ นอกจากนี/ ควรให้นกั ทองเที
่  ยว
ฐานะทีเป็ นผูช้ าํ นาญการ เพือการพัฒนาทีเหมาะสมกบชุ
่ เพือเป็ นการเพิม
ี ั
่ ่ ยวทางวัฒนธรรมทีตนจะไปเยือนกอน
ควรได้รับทราบข้อมูล เกยวกบแหลงทองเที
่
คุณคาของประสบการณ์
และความรู้ทีจะได้รับเมือเดินทางไปถึงสถานทีจริ ง และควรมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถิน พัฒนาจิตสํานึกของชุมชน และเตรี ยมให้พวกเขามีทกั ษะพร้อมที
่ ฒนา และปฏิบตั ิงานทางด้านการทองเที
่ ยวในแหลงทองเที
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม
จะเข้ารวมพั
2.3.5 องค์ ประกอบการจัดการการท่องเทีย วเชิงวัฒนธรรมทีเ หมาะสม
ํ
สถาบัน วิจ ัย สภาวะแวดล้อม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย (2550) ศึ ก ษาได้ก าหนดเกณฑ์
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม 2 ด้าน จํานวน 8 ตัวชี/ วดั ได้แก่
ประเมินด้านการบริ หารจัดการแหลงทองเที
่ ่ ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนี ช/ ี วดั ได้แก่ (1) การ
1) การจัดการด้านการอนุ รักษ์แหลงทองเที
่ ่ ยว (2) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พ/ืนที (3)
จัดการด้านการรักษาสภาพและฟื/ นฟูแหลงทองเที
่  ยว
การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลียนแปลงอันเนืองมาจากการทองเที
่ ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนี ช/ ี วดั ได้แก่ (1) การจัดการด้านการ
2) การจัดการด้านการทองเที
่ ยว (2) การจัดการด้านกจกรรมการทองเที
ิ
่ ยว (3) การจัดการ
บริ การและสาธารณูปโภคแกนั่ กทองเที
่
ด้านการให้ความรู้และการสร้ างจิตสํานึ ก (4) ชุ มชนท้องถินมีส่ วนรวมในการบริ
หารจัดการการ
่ ยว (5) ชุมชนมีรายได้จากการทองเที
่  ยว
ทองเที
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่
ํ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(2553) ได้กาหนดเกณฑ์
ประเมิน
่ ่ ยว จํานวน 10 ตัวชี/ วดั ได้แก่ (1) โครงสร้างการบริ หารจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการแหลงทองเที
่ ่ ยว (2) การกาหนดแผนการบริ
ํ
่ นระบบ
องค์กรและแผนพัฒนาแหลงทองเที
หารจัดการพื/นทีอยางเป็
่ ยว (4) การจัดการของเสี ยในแหลงทองเที
่ ่ ยว (5)
(3) การจัดการด้านความปลอดภัยสําหรับนักทองเที
่ อกบชุ
ั มชนโดยรอบ (6) การสร้างเครื อขายเพื
่ อสนับสนุนแหลงทองเที
่ ่  ยว
การยอมรับและความรวมมื
(7) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (8) การบํารุ งรักษาระบบสาธารณูปโภคและ
่ ยว (9) การสงเสริ
่ มการขาย เพิมมูลคาและพั
่
ทรัพยากรการทองเที
ฒนาผลิตภัณฑ์ และ (10) การ
่ ่  ยว
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหลงทองเที
่
่ ว ยเรื องการ
ICOMOS (2553) ได้ก ําหนดหลัก การของกฎบัตรระหวางประเทศ
วาด้
่ ยวทางวัฒนธรรม ควรพิจารณาองค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี/
ทองเที
1) การสร้างโอกาสให้ท/ งั ประชาชนในท้องถิน และผูม้ าเยือนได้มีประสบการณ์ รับรู้ และ
่ ทีหลากหลาย
เข้าใจในมรดกและวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ
่
่ ยว อาจเป็ นไปด้วยความ
2) ความสัมพันธ์ระหวางมรดกทางวั
ฒนธรรมและการทองเที
่ เกดความขั
ิ
่ / น จึงควรมีการจัดการในรู ปแบบทียงั ยืน เพือให้สืบ
รวดเร็ วจนอาจกอให้
ดแย้งทางคุณคาขึ
่
่ นตอไป
่
ทอดแกคนในรุ
่ ยว จะต้องเป็ นหลักประกนแหงประสบการณ์
ั ่
3) การอนุรักษ์และการวางแผนการทองเที
ที
คุม้ คา่ เป็ นทีพึงพอใจ และสร้างความสุ ขแกผู่ ม้ าเยือน
่
4) ชุมชนและประชาชนในท้องถิน ควรมีส่ วนรวมในการวางแผนการอนุ
รักษ์ และจัดการ
่  ยว
การทองเที
ิ
่ ยวและการอนุรักษ์ตอ้ งสร้างผลตอบแทนแกชุ่ มชนท้องถิน
5) กจกรรมการทองเที
่ มการทองเที
่ ยวต้องปกป้ อง และรักษาคุณคาลั
่ กษณะเฉพาะของมรดกทั/ งทาง
6) การสงเสริ
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
่  ย วเชิ ง
บุ ญเลิ ศ ตั/ ง จิ ตวัฒนา (2548) ได้ก ําหนดองค์ป ระกอบของการจัดการการทองเที
่ ่ ยวทาง
วัฒนธรรมทีสําคัญมีอยู่ 6 ประการ ดังนี/ (1) องค์ประกอบด้านการจัดการการแหลงทองเที
วัฒนธรรมที มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะถิ น (2) องค์ป ระกอบด้า นการจัดการการกระบวนการศึ ก ษา
ิ
่ ยว (4) องค์ประกอบด้า นการจัดการการ
สิ งแวดล้อม (3) องค์ประกอบด้านธุ รกจการทองเที
่ ยว (5) องค์ประกอบด้านการมีส่ วนรวมของชุ
่
การตลาดทองเที
มชนท้องถิน และ (6) องค์ประกอบ
ี องกบการทองเที
ั
่  ยว
ด้านการสร้างจิตสํานึกแกผู่ เ้ กยวข้
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่ งหลักการการจัดการทองเที
่ ยวโดยชุ มชน ควรพิจารณา
พจนา สวนศรี (2546) ได้กลาวถึ
่
องค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี/ (1) ผูน้ าํ ชุ มชนและแกนนําชุ มชน (2) การมีส่ วนรวมของชุ
มชน
ทั/ งหมด (3) การจัดตั/ งองค์กรในชุมชน (4) การพิจารณาเอกลักษณ์ทอ้ งถิน (5) ความพร้อมด้านการ
่ ยว (6) เกดกระบวนการเรี
ิ
ิ
่ ยวที
ทองเที
ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง และ (7) กจกรรมการทองเที
ั /นที
เหมาะสมกบพื
ี องพบวาองค์
่ ประกอบด้านการจัดการทองเที
่ ยวนั/ นมีหลาย
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกยวข้
ด้านและมีการพิจารณาใกล้เคียงกันซึงผูว้ จิ ยั สรุ ปและคัดเลือกองค์ประกอบมาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั
่
ั
่ ยวของชุมชน โดยสรุ ปได้
เพือพิจารณาความสําคัญแตละองค์
ประกอบควบคู่กบการจั
ดการทองเที
ดังนี/
ตารางที 2.2 องค์ ประกอบการจัดการการท่องเทีย วทีเ หมาะสม
ลําดับ

องค์ ประกอบ

1. ด้ านกายภาพ
1 การรักษาสภาพ
่ ่ ยว
และฟื/ นฟูแหลงทองเที
2 การใช้ประโยชน์พ/ืนที
3

4
5

6
7

การบริ การและ
สาธารณูปโภค
่ ยว
แกนั่ กทองเที
ิ
่ งเทียว
กจกรรมการทอ
การบริ หารจัดการองค์กร
และแผนพัฒนาแหลง่
่ ยว
ทองเที
ความปลอดภัยสําหรับ
่ ยว
นักทองเที
การจัดการของเสี ยใน
่ ่ ยว
แหลงทองเที

สถาบัน
วิจยั สภาวะ
แวดล้ อม
จฬาฯ
ุ

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

•

•

•
•

ICOMOS

บญเลิ
ุ ศ
ตั4งจิตวัฒนา

พจนา
สวนศรี

ผู้วจิ ยั

•

•




•

•
•



•
•

•



•

•



•



•
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ตารางที 2.2 องค์ ประกอบการจัดการการท่องเทีย วทีเ หมาะสม (ต่ อ)
ลําดับ

องค์ ประกอบ

2. ด้ านเศรษฐกิจ
8 ชุมชนมีรายได้จากการ
่ ยว
ทองเที
9 การสงเสริ
่ มการขาย เพิม
่
มูลคาและพั
ฒนา
ผลิตภัณฑ์
10 การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
่ ่ ยว
ของแหลงทองเที
3. ด้ านสังคมและวัฒนธรรม
11 การให้ความรู ้และสร้าง
จิตสํานึก
12 ชุมชนท้องถินมีส่วน
่
รวมในการบริ
หาร
่ ยว
จัดการการทองเที
13 การติดตามและการ
ประเมินการ
เปลียนแปลง
14 การสร้างเครื อขายเพื
่ อ
สนับสนุนแหลง่
่ ยว
ทองเที

สถาบัน
วิจยั สภาวะ
แวดล้ อม
จฬาฯ
ุ

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

•

บญเลิ
ุ ศ
ตั4งจิตวัฒนา

•
•

•

•

•

•
•

ICOMOS

•

•

พจนา
สวนศรี

ผู้วจิ ยั

•






•

•

•

•



•

•

•



•



•
•

ทีมา : ผูว้ จิ ยั , 2554
่ อมูลมีการพิจารณาองค์ประกอบและให้
จากตารางที 2-2 จะเห็ นได้ว่า ใน 5 แหลงข้
ั ่ 10 องค์ประกอบในการจัดการทองเที
่ ยว ดังนี/ 1) ด้านกายภาพ ได้แก่ การ
ความสําคัญเหมือนกนอยู
่ กทองเที
่ ่ ยว การบริ การและสาธารณู ปโภคแกนั
่ ยว กจกรรมการ
ิ
รักษาสภาพและฟื/ นฟูแหลงทองเที
่ ยว การบริ หารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหลงทองเที
่ ่ ยว 2) ด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ ชุมชนมี
ทองเที
่ ยว การสงเสริ
่ มการขาย เพิมมูลคาและพั
่
รายได้จากการทองเที
ฒนาผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและ
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่ ่ ยว และ 3) ด้านสังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ การให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ของแหลงทองเที
่
่ ยว การติดตามและการ
สร้างจิตสํานึ ก ชุ มชนท้องถินมีส่ วนรวมในการบริ
หารจัดการการทองเที
่
่
ประเมินการเปลียนแปลง จากองค์ประกอบข้างต้นผูว้ จิ ยั เห็นวาควรพิ
จารณาเพิมเติมในสวนของ
(1)
่ ยว (3) การจัดการของเสี ยในแหลง่
การใช้ประโยชน์พ/ืนที 2) ความปลอดภัยสําหรับนักทองเที
่ ยว และ (4) การสร้างเครื อขายเพื
่ อสนับสนุนแหลงทองเที
่ ่ ยว เพือให้สามารถกาหนดแนว
ํ
ทองเที
่ ยวของชุมชนได้ ซึ งองค์ประกอบทีได้จากตารางที 2-2 นําไปใช้ควบคู่กบั
ทางการพัฒนาการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมืองเชียงคานตอไป
่
การวิเคราะห์การจัดการทองเที
2.3.6 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย ว
ิ
่ ยวมีทิศทางทีเหมาะสมสอดคล้องกบการทองเที
ั
่ ยวอยาง
่
เพือให้เกดการจั
ดการการทองเที
่ ยวแหงประเทศไทย
่
ํ
ยัง ยืน การทองเที
(2529) ได้กาหนดเกณฑ์
ในการประเมินศักยภาพของแหลง่
่ ยวโดย แบงเป็
่ น 2 สวน
่ ได้แก่
ทองเที
่ ่ ยว หมายถึง สิ งทีมีอยูใ่ นตัวเองของแหลง่
1. คุณคา่ และความประทับใจของแหลงทองเที
่ ยวทางแตละแหง
่
่ ยากทีจะสร้างเสริ มหรื อปรุ งแตงเพิ
่ มเติมได้ โดยพิจารณาจากประเภทของ
ทองเที
่ ่ ยว หากเป็ นแหลงทองเที
่ ่ ยวทางธรรมชาติ พิจารณาจากความสวยงามของธรรมชาติ
แหลงทองเที
่ ่  ย วทางวัฒนธรรม หรื อ ประวัติศ าสตร์ พิจ ารณาจากระดับ คุ ณคาท้
่ องถิ น
หากเป็ นแหลงทองเที
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็ นต้น
่ ยว หมายถึง สิ งอํานวยความสะดวกด้านตางๆ
่ ทีมนุษย์สร้าง
2. ความพร้อมทางการทองเที
่ ยวนี/ จะเป็ นสิ งทีช่วยในกา
ขึ/ น เชน่ ถนน ป่ ายบอกทาง ห้องนํ/ า เป็ นต้น ความพร้อมในการทองเที
่  ย วที จะเดิ นทางไปยัง พื/ นที น/ ัน ความพร้ อ มนี/ บ างครั/ ง มี อิท ธิ พ ลตอการ
่
ตัด สิ น ใจของนัก ทองเที
่ ยวมากกวาตั
่ วคุณคา่ เชน่ นักทองเที
่ ยวอาจเลือกไปยังพื/นทีทีสามารถเข้าถึง
ตัดสิ นใจของนักทองเที
่ ่ งมากนัก
ได้สะดวกแม้จะมีคุณคาไมสู
ซึ งเมือพิจารณาแนวความคิดลักษณะของเมือง (Character of town) ทีเป็ นการศึกษาสิ งที
่
่
เป็ นคุ ณคาในพื
มชนทั/ งในสิ งที เป็ นเอกลักษณ์ ทาง
/ นทีระดับเมือง และระดับความเป็ นยานของชุ
่ ทีประกอบกนเป็
ั นเมืองนั/ นจะเป็ นสิ งทีทาํ ให้
รู ปธรรม และนามธรรม ซึ งองค์ประกอบในด้านตางๆ
่
่
เมืองมีล ักษณะพิเศษแตกตางออกไปจากพื
รัก ษ์ว่ามี 4
/ นทีอืนๆ ซึ งมี การจําแนกคุ ณคาในการอนุ
ประเภท คือ
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่
1. คุณคาทางประวั
ติศาสตร์ และการศึกษา (Historical and Academic Value) เป็ นคุณ
่ เกดจากความเข้
ิ
คาที
าใจในความเป็ นมา และเป็ นไปของอาคาร สถานที หรื อเมือง ซึ งมีความสําคัญ
่
ตอการเรี
ยนรู้ตวั ตนของเมืองและชุมชน
่
ิ
่
2. คุณคาทางศิ
ลปะ (Aesthetic Value) เกดจากความตระหนั
กถึ งคุณคาในงานศิ
ลปะ
โบราณวัตถุ และงานสถาปัตยกรรม ซึงเป็ นมูลเหตุการณ์อนุรักษ์ในยุคแรก
่
่ เกดจากก
ิ
3. คุณคาทางสั
งคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural Value) เป็ นคุณคาที
ารคงอยูข่ อง
่ องของสังคม โดยถือวาพั
่ ฒนาการทางสังคม
ลักษณะเฉพาะ (Continuity of Identity) ทีมีความตอเนื
่ ต
เป็ นบันทึกทีมีชีวิตเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม เพือรักษาความสมดุลย์ของความสัมพันธ์ระหวางอดี
ปัจจุบนั และอนาคต
่
่
4. คุณคาทางนิ
เวศวิทยา (Ecological Value) เป็ นคุณคาจากความสามารถในการใช้
หรื อ
ั ่ ประสิ ทธิภาพทีสุดทั/ งในแงกายภาพ
่
จัดสรรทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กดอยางมี
เศรษฐกจิ และสังคม
2.3.7 การจัดการผู้ทมี ีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย หมายถึง ปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรสถาบัน หรื อชุ มชนทีได้รับ
ี อง
ผลกระทบทั/ งทางบวกและทางลบจากการตัดสิ นใจนโยบาย/โครงการ หรื อมีผลประโยชน์เกยวข้
ั
่ แนวคิดนี/ พิจารณาถึงความต้องการ (Need) ความสนใจ
โดยตรงกบนโยบาย
/โครงการดังกลาว
ิ / นจากนโยบาย และการจัดการ (ศาสตราจารย์ ดร.มิ ง
(Interest) และผลกระทบ (Effect) ทีเกดขึ
่ ยวจะต้อง
สรรพ์ ขาวสะอาด, 2550) ในการวิเคราะห์ผมู้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยจากการจัดการการทองเที
่ ยวในทุกๆ กลุ่ม เพือวิเคราะห์ผลทีจะ
พิจารณาให้ครอบคลุมผูท้ ีจะได้รับผลกระทบจากการทองเที
ิ / นจากการทองเที
่ ยว และดําเนินการบงปั
่ นผลประโยชน์อยางเป็
่ นธรรม กลุ่มผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
เกดขึ
่ ยว ได้แก่ ชุ มชน องค์กรปกครองสวนท้
่ องถิ น ธุ รกจทองเที
ิ ่ ยว หนวยงานราชการที
่
จากการทองเที

ี อง เป็ นต้น เมือกาหนดผู
ํ
เกยวข้
ม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยได้แล้ว จะทําการวิเคราะห์ส่ วนได้ส่ วนเสี ยทีเกดิ
ั ท้ ีเกยวข้
ี อง เพือจะมีการดําเนินกจกรรมแตละประเภทให้
ิ
่
ขึ/ นกบผู
เป็ นทีพึงพอใจของทุกภาคสว่ น
่ ยว (องค์การการทองเที
่ ยวโลก,
ภาระหน้าทีของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยในการพัฒนาการทองเที
2554) ได้แก่
่ ก ทองเที
่  ย วจะต้อ งให้ข่ าวสารข้อ มู ล แกนั
่  ย วอยางมี
่
- ผูป้ ระกอบอาชี พ ทางการทองเที
่ ่  ยว
หลักฐานและซือสัตย์ในเรื องแหลงทองเที
่ ยว และผูม้ ีอาํ นาจรัฐ ควรให้ความใสใจตอความมั
่ ่
- ผูป้ ระกอบอาชี พทางการทองเที
น คง
่  ยว
และปลอดภัยของนักทองเที
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่ ยว ควรมีส่ วนรวมที
่ จะชวยให้
่
่ ยวได้พบเห็ น
- ผูป้ ระกอบอาชี พทางการทองเที
นกั ทองเที
่
่ ยวคาดหวังไว้
วัฒนธรรมและคุณคาทางจิ
ตใจดังทีนกั ทองเที
่ อกบผู
ั ป้ ระกอบการและสมาคมต่างๆ ทีเกยวข้
ี องกบการทองเที
ั
่ ยว
- ผูม้ ีอาํ นาจรัฐควรรวมมื
ั กทองเที
่  ยว
ให้ความมัน ใจกบนั
่ งในยามวิกฤต ทีจะแจ้งให้คนในชาติของตน
- รัฐบาลมีสิทธิ และหน้าที โดยเฉพาะอยางยิ
่ นทางไปตางประเทศ
่
ทราบถึงสถานการณ์ทียากลําบาก หรื ออันตรายทีเขาอาจจะได้รับระหวางเดิ
่
็
่ งกลาว
่ จะต้องมีความรับผิดชอบ ทีจะไมให้
่ เป็ นขาวที
่ ไมเป็
่ นธรรม
อยางไรกตามการออกขาวดั
แนวทางในการวิเคราะห์ผทู้ ีมีส่ วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder Analysis) (รองศาสตราจารย์
่ ยว ต้องระบุตวั และทําการวิเคราะห์
ดร. ดํารงค์ วัฒนาและคณะ, 2545) ในการพัฒนาการทองเที
่ ของผูท้ ีมีส่ วนได้ส่ วนเสี ยในประเด็นตางๆ
่ ดังนี/
บทบาท ทาที
ํ
1) ลักษณะการมีส่ วนได้ส่ วนเสี ย เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เพือกาหนดบทบาทและประโยชน์
่
ิ
่ องถิน ชุ มชนและ
ทีหนวยงานภาครั
ฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคธุ รกจเอกชน
องค์กรปกครองสวนท้
่
ประชาคมท้องถิน พึงได้รับในการเข้ามามีส่ วนรวมผลั
กดันให้แผนการจัดการการทอ่ งเทียวบรรลุผล
ํ
ตามวัตถุประสงค์ทีกาหนดไว้
2) ระดับ ของประโยชน์ที ได้รับ เป็ นการศึ กษาวิเคราะห์เพือจัดระดับของประโยชน์เชิ ง
่ ม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยแตละกลุ
่
่มจะได้รับจากการดําเนิ นงานตามแผนการจัดการ
เปรี ยบเทียบทีคาดวาผู
่ ยว โดยจัดระดับของประโยชน์ทีคาดวาผู
่ มี้ ส่ วนได้ส่ วนเสี ยพึงได้รับ เป็ น 3 ระดับ คือ
การทองเที
มาก ปานกลาง และน้อย
่ ยว เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เพือจัดระดับ
3) ระดับของพลังผลักดันแผนการจัดการการทองเที
่
่ม ในการผลักดันให้แผนการจัดการการทองเที
่  ยว
ของขีดสมรรถนะของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยแตละกลุ
ํ
่ บของพลังผลักดันยุทธศาสตร์ เป็ น 3 ระดับ คือ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทีกาหนดไว้
โดยแบงระดั
มาก ปานกลาง และน้อย
่ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ทศั นคติ ความคิดเห็น และทาที
่ ของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยทีมี
4) ทาที
่
่ ยว รวมทั/ งแนวโน้มในการเข้ามามีส่ วนรวมในการบริ
่
ตอแผนการจั
ดการการทองเที
หารจัดการ และ
ํ
ผลักดันให้สาํ เร็ จตามเป้ าประสงค์ทีกาหนดไว้
การวิเคราะห์ผมู้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder Analysis) เป็ นกุญแจสําคัญในการแสวงหา
่ อ กบภาคสวนตางๆ
ั
่ ่ ในการผลัก ดัน ให้แผนการจัด การการทองเที
่ ยว
และประสานความรวมมื
ํ
่
บรรลุผลตามเป้ าประสงค์ตามกาหนดไว้
จึงจําเป็ นต้องเฟ้ นหาผูม้ ีสวนได้
ส่ วนเสี ยทีขีดสมรรถนะใน
่
่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การผลัก ดัน ให้ แ ผนการจัด การการทองเที
 ย วสามารถขับ เคลื อ นไปได้อ ยางมี
ประสิ ทธิผล
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2.4 แนวคิดด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการการท่องเทีย ว
2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
William (อ้างถึงใน สุ เมธ ทรายแก้ว. 2536) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาแบบมีส่ วน
่ ่ เป็ นกระบวนการทีให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนเกยวข้
ี องในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิ
่ ด รวม
่
รวมวา
่
ตัดสิ นใจ แกปั้ ญหาของตนเอง เน้นการมีส่ วนรวมในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ความชํานาญ มีการ
่ ั
แกปั้ ญหารวมกบการใช้
วทิ ยาการทีเหมาะสม
่
่ คือ การที
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
(2537) ได้ให้ความหมายวา่ การมีส่ วนรวม
ประชาชนหรื อชุ มชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุ มการใช้ การกระจาย
ทรัพยากร และปั จจัยการผลิตทีมีอยูใ่ นสังคม เพือประโยชน์ต่อการดํารงชีพตามความจําเป็ น ซึ งใน
่ / น ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ งแสดงออกในรู ปการตัดสิ นใจใน
การมีส่ วนรวมนั
ํ
่ นตัวของตัวเอง
การกาหนดวิ
ถีชีวติ ของตนอยางเป็
่ หมายถึง การเกยวข้
ี องทางด้านจิตใจ
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) ระบุว่า การมีส่ วนรวม
่ นเหตุเร้าให้เกดิ
และอารมณ์ของบุคคลหนึ งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ งผลของการเกียวข้องดังกลาวเป็
่ งเงือนไขของการมีส่ วนรวมวามี
่ ่
การกระทํา เพือบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มนัน นอกจากนี/ ยงั กลาวถึ
่ อย 3 ประการ คือ คือ 1) ประชาชนต้องมีอิสรภาพทีจะมีส่ วนรวม
่ 2) ประชาชนต้องสามารถ
อยางน้
่ 3) ประชาชนต้องเต็มใจทีจะมีส่ วนรวม
่
ทีจะมีส่ วนรวม
่
Erwin (1976) อธิบายวา่ การมีส่ วนรวมของประชาชน
คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามา
ี องในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิ
่ ด รวมตั
่ ดสิ นใจแกปั้ ญหาด้วยตนเอง รวมใช้
่
มีส่ วนเกยวข้
ความคิด
่ ั
สร้างสรรค์ ความรู้ ความชํานาญ รวมกบการใช้
วิทยาการทีเหมาะสม และสนับสนุน ติดตามผลการ
ี องง
ปฏิบตั ิงานขององค์กรและเจ้าหน้าทีทีเกยวข้
่
่
กลาวโดยสรุ
ปการมีส่ วนรวมของประชาชน
คือ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน และชุมชนใน
่
ท้องถิ น ได้เข้า มามี ส่ วนรวมในการพั
ฒนาท้องถิ นของตนเอง เพือให้บ รรลุ เป้ าหมายที ต้องการ
ิ
่ ั โดยการใช้ความรู้ในท้องถินมารวมกน
่ ั
ตลอดจนได้รับประโยชน์จากการดําเนิ นกจกรรมรวมกน
่ และนําไปปฏิบตั ิในทิศทางทีทอ้ งถินกาหนด
ํ
ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาตางๆ
2.4.2 ขั4นตอนของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
่ งมีการสวนรวมวา
่ ่ ่ มีข/ นั ตอนตางๆ
่ ดังนี/
อนุสรณ์ สุ วรรณสทิศ (2539) กลาวถึ
่
1) การมีส่ วนรวมของประชาชนในการระบุ
ปัญหาและสาเหตุของปั ญหา ขั/ นตอนนี/ เป็ น
ขั/ นตอนทีสําคัญทีสุด เพราะถ้าประชาชนไมมี่ บทบาทในการระบุปัญหาและความต้องการของเขา
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่
็
โครงการตางๆ
ทีออกมากจะไร้
ประโยชน์ เพราะโครงการทีวางออกมามิได้ตอบสนองความ
่ นความสําคัญของกิจกรรมและการ
ต้องการทีแท้จริ งของประชาชน อีกทั/ งประชาชนจะมองไมเห็
ิ
็ ่
ดําเนินกจกรรมกจะไมประสบความสํ
าเร็ จบรรลุเป้ าหมายทีวางไว้
่
ิ
2) การมี ส่ วนรวมในการวางแผนดํ
า เนิ นกจกรรม
เพือตอบสนองความต้องการหรื อ
่ ่
็
แกปั้ ญหาของพวกเขาด้วยตัวเขาเอง แตอยางไรกตามนั
กพัฒนาหรื อผูม้ ีความรู้ในการวางแผนควรมี
่ าไปรวมในการวางแผนด้
่
ํ
สวนเข้
วย เพือคอยให้คาํ แนะนําประชาชนในการวางแผนกาหนดทางเลื
อก
้ ญหา แตไมใชวานั
่ ่ ่ ่ กพัฒนาเหลานี
่ / จะไปเป็ นผูว้ างแผนกาหนดแนวทางแกปั
ํ
้ ญหา
ในการแกไขปั
่
่ วเองได้ในโอกาสตอๆ
่ ไป การที
เพราะผลเสี ยทีตามมาคือ ประชาชนจะไมสามารถดํ
าเนินการชวยตั
่
่
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่ วนรวมแรงรวมใจในกา
รตัดสิ นใจหาแนวทางแกปั้ ญหา และแนวทาง
ิ
่ / มีความรู้สึกเป็ นเจ้าของ (sense of belonging)
ดําเนิ นกจกรรมนี
/ จะมีผลทําให้พวกเขาเหลานี
ิ
่ อรวมใจกนดํ
่
ั าเนินกจกรรมที
ิ
กจกรรมนั
วางไว้
/ นและจะนํามาซึงความรวมมื
่
่
่ อประชาชนมี
3) การมีส่ วนรวมในการลงทุ
นและปฏิ บตั ิง าน ดังทีก ลาวมาแล้
ววาเมื
ิ
่
ิ
ความรู้สึกเป็ นเจ้าของกจกรรมแล้
ว ผลทีตามมาคือ การมีส่ วนรวมในการดํ
าเนินกจกรรมที
วางไว้
่
นอกจากนั/ นแล้วนักพัฒนาควรจะกระตุ น้ ให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนรวมในการลงทุ
นในรู ปของ
ํ งความสามารถของประชาชน แทนทีจะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทีประชาชนในชุมชนมีอยูต่ ามกาลั
ิ
่ ั / นจะเป็ นการ
ทรัพยากรหรื อปั จจัยจากภายนอกของชุมชนเสี ยทั/ งหมด การดําเนินกจกรรมรวมกนนั
่ ั
เสริ มสร้างให้ประชาชนรู้จกั การทํางานรวมกน
่
่
4) การมีส่ วนรวมในการติ
ดตามและประเมินผล การมีส่ วนรวมของประชาชนในขั
/ นนี/ จะ
ทําให้ประชาชนมีการประเมินวา่ ผลงานทีตวั เองดําเนิ นไปนั/ นได้รับผลดีหรื อได้รับผลประโยชน์
่ ทีได้รับจากการดําเนินการนั/ น การทีประชาชนมีส่ วนรวมใน
่
มากน้อยเพียงไร และอุปสรรคตางๆ
ิ
่
การประเมินผลนี/ จะทําให้ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริ งวา่ กจกรรมที
พวกเขาทําไปนั/ นดีหรื อไมดี่ อยางไร
้
่ ไปได้
ซึงพวกเขาจะนําไปใช้วางแนวทางแกไขในโอกาสตอๆ
่
่
ลักษณะของการมีส่ วนรวมของประชาชนที
มีอยู่ในปั จจุบนั สามารถแบงออกเป็
น 2
่
่ จริ ง ประชาชนสามารถเข้ามามีส่ วนรวมใน
่
ลักษณะ คือ ลักษณะแรก การมีส่ วนรวมอยางแท้
่ ่ าการศึกษาค้นคว้าปั ญหา การรวมคิ
่ ดและหาวิธีแกไขปั
้ ญหา รวม
่
โครงการทุกขั/ นตอนตั/ งแตรวมทํ
่
่ ดสิ นใจ รวมคิ
่ ดหาวิธีใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ยาง
่
วางนโยบาย รวมวางแผนงานหรื
อโครงการ รวมตั
ั เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน รวมปฏิ
่
ํ
จํากดให้
บตั ิตามนโยบายหรื อแผนงานให้บรรลุผลตามทีกาหนดไว้
่
และรวมควบคุ
ม ติดตาม และประเมินผลให้เป็ นไปตามขั/ นตอนทีเตรี ยมไว้ และ
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่
่ จริ ง คือ ประชาชนมีส่ วนรวมเพี
่
่
่ /น
ลักษณะทีสอง การมีส่ วนรวมไมแท้
ยงบางสวนเทานั
่ อปฏิบตั ิตามโครงการทีได้กาหนดไว้
ํ
่
่ จจุบนั จะเป็ นการ
โดยเฉพาะการเข้ารวมเพื
แล้ว ซึ งสวนใหญปั
่
เข้ารวมในลั
กษณะนี/ มากกวา่
่
่ 
องค์การอนามัยโลก (อ้างถึงในมาริ สา สุ จริ ตจิตร, 2539) ได้เสนอวาการมี
ส่ วนรวมที
แท้จริ งประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั/ นตอน คือ
่
1) การวางแผน ประชาชนจะต้องมีส่ วนรวมในการตั
ดสิ นใจ วิเคราะห์ปัญหา จัดลําดับ
ํ
ํ
ความสําคัญ ตั/ งเป้ าหมาย กาหนดการใช้
ทรัพยากร กาหนดวิ
ธีการติดตามประเมินผล
ิ
่
2) การดําเนินกจกรรม
ประชาชนต้องมีส่ วนรวมในการจั
ดการและบริ หารการใช้ทรัพยากร
มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมทางการเงิน และการบริ หาร
ิ
3) การใช้ประโยชน์ ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการนํากจกรรมมาใช้
ให้เกดิ
ประโยชน์ได้ ซึงเป็ นการเพิมระดับของการพึงตนเองและการควบคุมทางสังคม
่
4) การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับแจกจายผลประโยชน์
จากชุมชนในพื/นฐานที
เทา่เทียมกนั ซึงอาจเป็ นผลประโยชน์ส่ วนตัวหรื อวัตถุก็ได้
่
รัตนา บุญมัธยะ (2535) ได้สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาแบบมีส่ วนรวมของประชาชน
จากการทํางานของตนเองเป็ นขั/ นตอนดังนี/
่
1) รวมหาปั
ญหา และความต้องการพื/นฐานของชาวชนบท
่ เคราะห์สาเหตุปัญหา ตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแกไขปั
้ ญหานั/ นๆ ตลอดจน
2) รวมวิ
ิ
วางแผนการดําเนินกจกรรมเพื
อแกปั้ ญหาด้วยตนเอง
่
่
้ ญหานั/ นๆ ซึงจะสงผลให้
3) รวมปฏิ
บตั ิการเพือแกไขปั
ชาวชนบทมีความรู้สึกผูกพันเป็ น
ิ
่ กิจกรรมการพัฒนาตอเนื
่ อง และยังเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้จาก
เจ้าของกจกรรม
และผลงานชวยให้
การปฏิบตั ิงาน
่ บผลประโยชน์จากกจกรรมนั
ิ
4) รวมรั
/ นๆ
ิ
ิ
5) ติดตามประเมินผล เพือหาข้อดี ข้อด้อย อันเกดจากการดํ
าเนินกจกรรมพั
ฒนาซึงจะนํามา
้ ่
ปรับปรุ งแกไขตอไป
รัชฎา คชแสงสันต์ (2543) การมีสว่ นร่วมมีขนตอนการดํ
ัT
าเนินงาน ดังนี T
1) การมีส่วนร่ วมในการค้ นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาของแต่ละท้ องถิdน เพราะ
ท้ องถิdนจะเข้ าใจปั ญหาในพื Tนทีdของตนเองได้ ดีทีdสดุ
2) การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดําเนินการเพืdอให้ ประชาชนรู้ จกั คิดตัดสินใจ อย่างมี
เหตุผล
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3) การมีสว่ นร่วมในการลงทุนและดําเนินงาน ทําให้ ประชาชนเรี ยนรู้ การดําเนินกิจกรรมได้
ด้ วยตนเอง รวมถึงผลประโยชน์ทีdจะได้ รับด้ วย
่
4) การมีส่ วนรวมในการติ
ดตามประเมินผลงาน เพือให้ประชาชนทราบถึงงาน ทีดาํ เนินไป
่ ่
นั/ นได้รับผลดี ได้รับผลประโยชน์หรื อไมอยางใด
2.4.3 แนวทางการพัฒนามีส่วนร่ วมของประชาชนในการท่องเทีย ว
ชุมชนท้ องถิdนเป็ นหัวใจสําคัญทีdสดุ ในการสร้ างกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการท่องเทีdยว การมี
ส่วนร่วมของประชาชนก็เป็ นส่วนประกอบสําคัญตามแนวการท่องเทีdยวทางวัฒนธรรม ซึdงมีพื Tนฐาน
หลักการเช่นเดียวกับการท่องเทีdยวเชิงอนุรักษ์ ดังนันT รัชฎา คชแสงสันต์ (2543) จึงกล่าวถึงหลัก
สําคัญในการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการท่องเทีdยว ดังนี T
1. ต้ องมีเงืdอนไขและโอกาสให้ ชมุ ชนท้ องถิdนได้ กระทํา ซึdงควรให้ ท้องถิdนมีอํานาจปกครอง
ตนเอง รวมทังผลั
T กดันให้ มีการเสนอข่าวของท้ องถิdนให้ คนทัวd ไปรู้ จกั และเข้ าใจท้ องถิdนของตนเอง
มากทีdสดุ
2. ชุมชนต้ องมีแนวทางทีdชดั เจนในการส่งเสริ มการท่องเทีdยวของท้ องถิdนให้ ยงัd ยืน โดยการ
พัฒนาการท่องเทีdยวต้ องไม่ทําลายรากฐานชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิdงแวดล้ อม สังคมและ
วัฒนธรรม ของคนในท้ องถิdนเพืdอสืบต่อให้ คนรุ่ นหลังได้ รวมทังพยายามรั
T
กษาสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตทีdดีและรายได้ จากการท่องเทีdยว
่ ่ ทิศทางและแนวทางในการมีส่ วนรวมของ
่
มนัส สุ วรรณ และคณะ (2541) ได้กลาววา
่ อในการใช้ทรัพยากรแหลงทองเที
่ ่ ยวเพือการรองรับการ
ชุมชน จะต้องมีการมุ่งมัน ไปสู่ การรวมมื
่ ยวแบบยัง ยืนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ได้แก่
ทองเที
1) ระดับนโยบาย จะต้องมีการหาทางให้สมาชิกในชุมชนทุกคนทุกระดับรับทราบนโยบาย
่ ยวแบบยัง ยืน
การทองเที
่ ยวแบบ
2) ระดับแผนงานหรื อโครงการ จะต้องหาทางให้ชุมชนเข้าใจแบบแผนการทองเที
ยัง ยืนให้ชดั เจนทุกระดับแผน
่ ทุกชุมชนในพื/นทีแหลงทองเที
่ ่ ยวศึกษา
3) ระดับปฏิบตั ิ ให้สมาชิกของชุมชนกลุ่มตางๆ
่ อและปฏิบตั ิได้อยางถู
่ กต้อง
แผนปฏิบตั ิ แนวทาง และวิธีปฏิบตั ิให้เข้าใจ จนสามารถให้ความรวมมื
่
่ น ใจได้วาสมาชิ
่
มีการแนะนําอยางใกล้
ชิดทุกขั/ นตอนของการปฏิบตั ิจนกวาจะมั
กชุมชน ทุกคน ทุก
ระดับดําเนินการไปได้ถูกทิศทางแล้ว
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4) ระดับประเมินผล จะต้องหาทางให้ชุมชนท้องถินเข้าใจการติดตามผลปฏิบตั ิงาน ตาม
่ ก ต้อ งและมี
แผนงานหรื อ โครงการทอ่ งเที ย วแบบยัง ยืน จนสามารถประเมิ น ผลได้อ ยางถู
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน
ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทองเที
่
่ ยว
บุญเลิศ จิตตั/ งวัฒนา (2548) ได้เสนอการมีส่ วนรวมของชุ
มชนท้องถินทางการทองเที
่ ง ยืน ดังนี/
อยางยั
่
่  ยว
รู ปแบบที 1 ชักชวนให้ชุมชนท้องถินเข้ามามีส่ วนรวมในการวางแผนพั
ฒนาการทองเที
่ ง ยืน รู ปแบบนี/ รัฐบาลเป็ นผูว้ างนโยบายและวางแผนโครงการการพัฒนาการทองเที
่ ยวด้วย
อยางยั
่
่ ยวเลย
ตนเองประชาชนในชุมชนท้องถินไมมี่ ส่ วนรวมในการวางแผน
และจัดทําโครงการ ทองเที
่ กชักชวนจากรัฐบาลให้เข้ามามีส่ วนรวมในขั
่
่  ยว
แตจะถู
/ นตอนการดําเนินโครงการทองเที
่
่
รู ปแบบที 2 การให้องค์กรชุ มชนท้องถิ นเข้ามามีส่ วนรวมในการเจรจาตอรอง
สําหรับ
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน ซึ งรู ปแบบนี/ รัฐบาลและตัวแทนขององค์กรชุมชนท้องถิน
วางแผนพัฒนาการทองเที
่
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน แม้วา่ ในความจริ งการริ เริ มโครงการ
เข้ามามีส่ วนรวมในการวางแผนพั
ฒนาการทองเที
่ ยวจะมาจากรัฐบาลกลางกตาม
็
่ กรชุ มชนท้องถินสามารถเข้ารวม
่ ตัดสิ นใจเจรจา
ทองเที
แตองค์
่
ั ฐบาลได้ เพือมิให้เกดความขั
ิ
ั มชนท้องถิน การมีส่ วนรวมของ
่
ตอรองผลประโยชน์
กบรั
ดแย้งกบชุ
ชุมชนท้องถินในรู ปแบบนี/ องค์กรชุมชนท้องถินจะต้องมีศกั ยภาพสู งและมีความตืนตัวในการรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนท้องถินตนเองให้มากทีสุด
่ ยวอยางยั
่ ง ยืนด้วยตนเอง
รู ปแบบที 3 การให้ชุมชนท้องถินจัดการวางแผนพัฒนาการทองเที
่ ยวด้วย
รู ปแบบนี/ ชุมชนท้องถินจะเป็ นผูจ้ ดั การควบคุมและวางแผนพัฒนาการใช้ ทรัพยากรทองเที
่ สิ/ นเชิง นับเป็ นรู ปแบบของการวางแผนพัฒนาการทองเที
่ ยว อยางยั
่ ง ยืนอยางแท้
่ จริ ง
ตนเองเองอยาง
่ ยความคิดริ เริ ม และชักจูงจากบุคคลภายนอกหรื อรัฐบาล ประชาชนหรื อองค์กรชุมชน
โดยไมอาศั
ี ั
ท้องถิน สามารถวิเคราะห์และตัดสิ นใจเกยวกบประชาชนหรื
อองค์กร ชุ มชนท้องถิน สามารถ
ี ั ญหา และแนวทางการวางแผนพัฒนาการทองเที
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน
วิเคราะห์และตัดสิ นใจเกยวกบปั
่ ่
่
่ มทีแกชุ่ มชนท้องถิน ให้เข้ามามีบทบาทและสวนรวมอยางสมบู
ตลอดจนเปิ ดโอกาสอยางเต็
รณ์ แต่
ละชุมชนท้องถินต้องมีความพร้อมและประสิ ทธิภาพสู ง
่
่ องชุ มชน โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง
จากทีกลาวมาข้
างต้น สรุ ปได้ว่า การเข้ามามีส่ วนรวมข
่
ิ
ประชาชนในท้องถิ น จําเป็ นต้องมีส่ วนรวมตลอดกระบวนการเพื
อให้เกดประโยชน์
ต่อท้องถิ น
(Local Benefit) ซึ งหมายถึงการกระจายรายได้การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับผลตอบแทนมา
่ ่ ยว และท้ายทีสุดชุ มชนสามารถควบคุ มการพัฒนาการทองเที
่ ยวอยางมี
่
บํารุ งรักษาแหลงทองเที
่
คุณภาพ มีการรักษาระบบนิเวศทียงั ยืน สังคมพัฒนาอยางเหมาะสม
มีการพัฒนาความรู้ดา้ นการ
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่ ยวอยางเหมาะสม
่
ิ
ิ / นโดย
จัดการการทองเที
และชุมชนเกดความภาคภู
มิใจในการเปลียนแปลงทีเกดขึ
การพัฒนาของชุมชนเอง
2.5 งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
่ ยวทางวัฒนธรรม อําเภอคํามวง
่
พจนา ชัชวาล (2551) ได้วิจยั เรื อง การจัดการการทองเที
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เป็ นการเผยแพรศิ่ ลปวัฒนธรรมทีเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
่ ยวทางวัฒนธรรม
โบราณคดี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิถีชุมชน การจัดการการทองเที
่ ยวทางวัฒนธรรมโดยกลุ่มราชการ และ
พบวา่ มีการดําเนินการใน 2 กลุ่ม คือ การจัดการการทองเที
่ ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน กลุ่มราชการกาหนดนโยบายและแผนงานการ
ํ
การจัดการการทองเที
่ ยว ให้การสนับสนุ นในการประชาสัมพันธ์ บอกเส้นทางการทองเที
่ ยว จัดนิ ทรรศการ
ทองเที
แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชน และให้ความรู้ในการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนา
่ มการมีส่ วนรวมของประชาชนในพื
่
ความพร้อมของพื/นที การทํานุ บาํ รุ งรักษาและการสงเสริ
/นที
่
่ ยวโดยชุมชน พบวาได้
่ มีข/ นั ตอนในการจัดการการทองเที
่ ยวไว้ 3 ขั/ นตอน
สวนการจั
ดการการทองเที
็
่ ่ ยว อาสาสมัครนํา
คือ ขั/ นการเตรี ยมการ เป็ นการเกบรวบรวมข้
อมูลเบื/องต้น แนะนําแหลงทองเที
่ ่ ยว และขั/ น
เทียว ขั/ นดําเนินการ มีการทําความสะอาด จัด ปรับ ตกแตง่ บํารุ ง รักษาแหลงทองเที
่ ั
่
่ องถินและชุมชน เพือวาง
สรุ ปผลการดําเนินงาน มีการประชุมรวมกนระหวางองค์
กรปกครองสวนท้
่ ่องเทียวทางวัฒนธรรม อําเภอคํามวง
่ มี
แนวทางการดําเนินงานทุกเดือน โดยสรุ ป สภาพแหลงท
่
ศักยภาพสู งในการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ เนื องจากมีเส้นทางหลักถึง 4 เส้นทาง ติดตอใน
3
่ ่  ยว
จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร และมีเส้นทางสู่ แหลงทองเที
่
่ และติดตอเชื
่ อมโยงกนเป็
ั นรู ปวงแหวนสู่ แหลงทองเที
่ ่ ยวทั/ ง 9
สะดวก เป็ นถนนลาดยางสวนใหญ
ั กทองเที
่ ยว แตยั่ งขาดรู ปแบบการบริ หารจัดการ
แหง่ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กบนั
่
่ งจัง ผลจากการศึ กษาวิจยั ครั/ งนี/ สามารถนําไป
โดยภาครัฐและชุ มชนเข้ามามีส่ วนรวมอยางจริ
่ ่ ยวทางวัฒนธรรมตอไป
่
ประยุกต์ใช้ เพือเป็ นแนวทางการจัดการแหลงทองเที
่ อการอนุ รักษ์ และ
รศ. ดร. วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ และคณะ ได้วิจยั เรื อง โครงการนํารองเพื
พัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา พบวา่ คลองอัมพวาและพื/นทีใกล้เคียง มีทรัพยากรด้านการ
่ ยว สามารถแบงออกเป็
่
่ ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ระบบนิเวศ
ทองเที
น 3 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ วัด โบราณสถาน ชุมชน
สภาพภูมิประเทศ เป็ นต้น ทรัพยากรการทองเที
่ ยวเชิงเกษตรกรรม
ริ มนํ/ า ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิน เป็ นต้น และทรัพยากรการทองเที
ิ
ได้แก่ สวนผลไม้ การทําผลิตภัณฑ์ กจกรรมด้
านการเกษตร เป็ นต้น ดังนั/ น อัมพวาเป็ นพื/นทีที
่ ยว สามารถพัฒนาและสงเสริ
่ มเพือสร้างรายได้และกระจายผลตอบแทน
ศักยภาพสู งด้านการทองเที
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ิ กบชุ
ั มชน การพัฒนาการทองเที
่ ยวบริ เวณคลองอัมพวา และพื/นทีใกล้เคียง สามารถ
ทางเศรษฐกจให้
่ ยวทีหลากหลายมาเป็ นจุดขาย ซึ งการทองเที
่ ยวที
ใช้ความได้เปรี ยบของทรัพยากรการทองเที
่
่ มการ
่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ แนวทางการพัฒนาและสงเสริ
เหมาะสมสําหรับอัมพวา ได้แกการทองเที
่ ยวเชิงอนุรักษ์บริ เวณคลองอัมพวาและพื/นใกล้เคียง เน้นการใช้ทรัพยากรการทองเที
่ ยวทีมีอยู่
ทองเที
ทั/ ง 3 ประเภท ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ และการเกษตรกรรม ให้เต็ม
่ ยวหลักทั/ ง 3 แบบ สามารถนํามาผสมผสานกนให้
ั เกดรู
ิ ปแบบ
ประสิ ทธิภาพ โดยรู ปแบบการทองเที
่ ยวอืนได้ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของนักทองเที
่ ยว โดยเน้นการสร้าง
การทองเที
่
่
เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของอัมพวาให้มีความโดดเดนและแตกตางจากพื
/นทีอืนๆ และมีการ
่ ยวชุ มชนทีประชาชนในท้องถินรวมกนคิ
่ ั ด รวมกนทํ
่ ั า และรวมกน
่ ั
พัฒนาในรู ปแบบการทองเที
ิ
่ ยวตกอยู่กบท้
ั องถิ น และกระจายไปในท้องถิ น
บริ หารจัดการ เพือให้รายได้ทีเกดจากการทองเที
่ ว ถึง รวมทั/ งสามารถสงเสริ
่ มและสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ และมรดกทาง
อยางทั
วัฒนธรรมของท้องถิน
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน (อพท.) (2551) ได้วิจยั
องค์การบริ หารการพัฒนาพื/ นทีพิเศษเพือการทองเที
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน แผนแมบทการพั
่
่ ยวของชุมชนเกาะเกร็ ด
เรื อง โมเดลพัฒนาการทองเที
ฒนาการทองเที
่ ่ ยวชั/ นดีของเกาะเกร็ ด ซึ งเพียบพร้อมไปด้วย
โดยได้เล็งเห็ นถึ งศักยภาพของการเป็ นแหลงทองเที
่
่ ่ เสนห์่ ของวิถีชีวิตเกษตรและวิถีชีวิต
คุณคาของประเพณี
วฒั นธรรมไทยมอญ วิถีชีวติ ทีเรี ยบงายแตมี
่ ยวโดยชุมชน ในพื/ นทีตาํ บลเกาะเกร็ ด อําเภอปาก
ริ มนํ/ า อพท. จึงเริ มดําเนิ นงานพัฒนาการทองเที
่
่
่  ย วอยางยั
่ ง ยืนระดับ ประเทศ ซึ ง
เกร็ ด จัง หวัดนนทบุ รี ผานโครงการสร้
า งเครื อ ขายการ
ทองเที
่ ยวชุมชนเกาะ
กระบวนการทํางานประกอบด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดตั/ งคณะกรรมการทองเที
่ ั
่
ี อง อาทิเชน่
เกร็ ด เพือประสานการดําเนินงานรวมกบชาวบ้
าน หนวยงานท้
องถิน และภาคีทีเกยวข้
่ ยวจังหวัด ประชาสัมพันธ์จงั หวัด ฯลฯ จัดการประชุ ม จัดตั/ งเวทีประชาคม
อบต.เกาะเกร็ ด ทองเที
่
ทั/ ง 7 หมู่ บ ้า น เพื อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น และความต้อ งการในการพัฒ นาการทองเที
 ย วของ
่
ชุ มชน รวมถึ งการจัดอบรมให้ความรู้ การไปศึกษาดูงาน เพือนําไปสู่ การจัดทํา “แผนแมบทการ
่ ยวอยางยั
่ ง ยืนตําบลเกาะเกร็ ด” สําหรับการจัดประชุม จัดเวทีประชาคม ประสานดําเนิ นงาน
ทองเที
ิ
่ ยว ด้วยการมีส่ วนรวมของคนในชุ
่
่ จริ ง เนืองจาก
ให้เกดการจั
ดทําแผนพัฒนาการทองเที
มชนอยางแท้
ิ
่
สิ งทีบรรจุอยู่ในแผนฯ ล้วนเกดจากความต้
องการและกลัน กรองจากคนในชุ มชนทุกหมู่บา้ น ผาน
่ ยวชุมชนเกาะเกร็ ด ซึ งกคื็ อตัวแทนหรื อผูน้ าํ
การประสานการดําเนิ นงานของคณะกรรมการทองเที
่ ฒนาการทองเที
่ ยวชุมชนแล้ว คณะกรรมการทองเที
่  ยว
ชุมชนนัน เอง นอกจากการจัดทําแผนแมบทพั
ชุมชนเกาะเกร็ ดและชาวบ้านจึงมีความต้องการทีจะพัฒนาและยกระดับตนเองไปสู่ องค์กรพัฒนา
่ ยวทีมีรายได้เป็ นของตัวเอง โดยพึงพางบประมาณของรัฐบาลให้น้อยทีสุด หรื อไมต้่ องพึงพา
ทองเที
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่
ิ มชน ฯลฯ หรื ออาจจะพัฒนา
เลย เชน่ การจัดตั/ งสหกรณ์ หรื อห้างหุ ้นสวนสามั
ญ หรื อวิสาหกจชุ
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน ตามที อพท. ได้เล็งเห็น
ศักยภาพของชุมชนเพือประกาศเป็ นพื/นทีพิเศษเพือการทองเที
่ ยวโดยชุมชน
ถึงศักยภาพของพื/นทีตาํ บลเกาะเกร็ ดอยูแ่ ล้ว ตามโมเดลการพัฒนาการทองเที
่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จะต้องประกอบด้วยความรวมมื
่ อ
โดยสรุ ปแล้ว ในการจัดการการทองเที
่ ไมวาจะเป็
่่
่
่
ของทุกภาคสวน
นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักวิชาการ ซึ งแตละภาคสวน
่ ่
่ / นตอนแตกตางกนไป
่ ั และทุกภาคสวนมี
่ ความสัมพันธ์ซ ึ งกนและกน
ั
ั ถ้า
จะเข้ามาสวนรวมในแตละขั
่ ยวเชิงวัฒนธรรมอาจจะไมประสบ
่
ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึงไป การจัดการการทองเที
่ อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบวาภาคประชาชนมี
่
ความสํา เร็ จ แตเมื
ค วามสํา คัญในการจัดการการ
่ ยวเชิงวัฒนธรรมมาก เพราะคนในชุมชนทุกคนเป็ นเจ้าของทรัพยากรการทองเที
่ ยว และเป็ นผู้
ทองเที
่  ย ว การนํา ทรั พ ยากรการทองเที
่  ย วทีมี อยู่ใ นท้องถิ นทั/ ง ด้า น
มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย จากการทองเที
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั/ งวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวิถีการผลิตของ
่ ยวมาใช้ จะเกดผลกระท
ิ
่ มชนใน
ชุมชนมาใช้เป็ นปั จจัยหรื อต้นทุนในการจัดการการทองเที
บตอชุ
่
็
่
็ นกลไกสําคัญทีตอ้ ง
ทุกๆ ด้าน อยางไรกตามภาคประชาชนต้
องได้รับความชวยเหลื
อจากภาครัฐกเป็
่
มี บ ทบาทในการให้ค วามชวยเหลื
อด้า นงบประมาณเพือสนับ สนุ นด้า นการดํา เนิ นงาน รวมถึ ง
ิ
่
ผูเ้ ชียวชาญทีจะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการทีถูกต้องเพือให้องค์กรชุมชนดําเนินกจกรรม
ตอไปได้
ด้วยตนเอง
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ี องตางๆ
่ ข้างต้น จึงได้นาํ มาสร้ างเป็ น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกยวข้
กรอบแนวคิดของการวิจยั ในดังนี/
่ ยวชมโบราณสถาน
การท่องเทียวทางวัฒนธรรม ในงานวิจยั นี/ หมายถึง การเดินทางทองเที
่ เพือได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั/ งศึกษาความ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถินตางๆ
่ และวิถีชีวิต ทําให้เกดความเข้
ิ
ั ็
เชือ พิธีกรรมตางๆ
าใจวัฒนธรรมใหมๆ่ เพิมขึ/ น ในขณะเดียวกนกมี
่
่ ่
จิตสํานึกตอการรั
กษาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนท้องถินมีส่ วนรวมตอการจั
ดการ
่ ยวด้วย โดยมีองค์ประกอบทางด้านการทองเที
่ ยวทางวัฒนธรรมทีหมายรวมถึง (1) สิ ง
การทองเที
่ ่ ยวทางประวัติศาสตร์ และแหลงทองเที
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
ดึงดูดใจ ได้แก่ แหลงทองเที
่ ่ ยวใกล้เคียง (2) สิ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ทีพกั ร้านค้า บริ การอืนๆ
วิถีชีวิต และแหลงทองเที
(ศูนย์บริ การข้อมูล ทีจอดรถ การนําเทียว การขนสง่ ความปลอดภัย อินเตอร์ เน็ต การธนาคาร แลก
่ ยว ได้แก่ นักทองเที
่ ยว ราคาของสิ นค้าและบริ การในเรื องการ
เงิน) และ (3) การตลาดการทองเที
่ ยว และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การทองเที
่  ยว
ทองเที
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่ ยวและดําเนินการให้
การจัดการการท่องเทียว ในงานวิจยั นี/ หมายถึง การวางแผนการทองเที
่ นกระบวนการโดยมีเป้ าหมายทีสอดคล้องกบหลั
ั กการ ทฤษฎี และแนวคิด
เป็ นไปตามแผน อยางเป็
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน ซึ งเป็ นการใช้ทรัพยากรการทองเที
่ ยวอยางมี
่ ประสิ ทธิ ภาพ ไมกอให้
่ ่ เกดิ
การทองเที
่  งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมทั/ งให้ชุมชนท้องถินเข้ามามีส่ วนรวมและ
่
ผลกระทบทางด้านลบตอสิ
่
่ ยมกนั เพือรวมกนปกป้
่ ั
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอยางเหมาะสมและเทาเที
องและสงวนรักษา
่ ง ยืน ยิง ไปกวานี
่ / ย งั ต้องคํา นึ ง ถึ ง สภาพที แ ท้จริ ง รวมทั/ ง
เป็ นมรดกสื บ ทอดสู่ ค นรุ่ น หลัง อยางยั
ั ่ ของสังคมและสภาพแวดล้อม การกาหนดแนวทาง
ํ
ข้อจํากดตางๆ
มาตรการ และแผนปฏิบตั ิการทีดี
่ ยวดําเนินไปอยางมี
่ ทิศทางและประสบความสําเร็ จ ดังนั/ น การจัดการการ
เพือให้การจัดการทองเที
่ ยวจึงมีความจําเป็ นต้องมีการวางแผนเชิ งนโยบายทีชัดเจน โดยมีกระบวนการจัดการการ
ทองเที
่ ยวทีประกอบด้วย
ทองเที
1) การวางแผนกลยุทธ์
2) การจัดการองค์การ บุคคลและผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
3) การดําเนินงาน
4) การประสานงาน
5) การจัดการความรู้ การแลกเปลียนความคิดเห็น
เมืองเชี ยงคานเป็ นเมืองทีมีบรรยากาศ และสุ นทรี ยภาพของเมืองทีสงบ สวยงาม และมี
่ ยวทั/ งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ทําให้เมือง
องค์ประกอบทางด้านการทองเที
่ ยวทั/ งชาวไทยและชาวตางชาติ
่
เชียงคานเริ มได้รับความสนใจจากนักทองเที
เพิมมากขึ/ น ทําให้เมือง
่ ยวอยางรวดเร็
่
เชียงคานมีอตั ราการเติบโตทางการทองเที
ว ปั ญหาทีสําคัญของเมืองเชียงคาน คือ การ
่  ยวหลังไหลเข้ามาจนเกนขี
ิ ดความสามารถของเมื องทีจะรองรับ ได้ จากอัตราการ
ทีมี นักทองเที
่ ยวของเมืองเชี ยงคานทีเพิมมากขึ/ นทําให้ชาวบ้าน และผูป้ ระกอบการนอกพื/นทีเริ มกลับมา
ทองเที
่ อสร้างเป็ นทีพกั
่
ซอมแซมบ้
าน เพือเตรี ยมเปิ ดเป็ นเกสต์เฮาส์ ร้านขายของทีระลึก และรื/ อบ้านเกาเพื
่ าให้เชียงคานมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและ
และร้านอาหารขนาดใหญ่ ซึ งการเปลียนแปลงดังกลาวทํ
่ างและการใช้
ิ
ี ั
การขยายตัวทางเศรษฐกจและสั
งคมสู ง มีการเปลียนแปลงเกยวกบสภาพการกอสร้
่
่
่ ยวทีเหมาะสม
อาคารไปจากเดิมอยางรวดเร็
ว ในการแกปั้ ญหาดังกลาวจะต้
องมีการจัดการการทองเที
่  ย วเชิ ง
สํา หรั บ พื/ น ที ในกรณี ข องเมื อ งเชี ย งคานผูว้ ิจ ัย จะทํา การศึ ก ษาองค์ป ระกอบการทองเที
่ ่ ยว ศักยภาพใน
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน เพือวิเคราะห์ศกั ยภาพในการดึงดูดใจของแหลงทองเที
่ ยว และแนวโน้มการทองเที
่ ยวในอนาคตเพือเป็ นข้อมูลพื/ นฐานในการจัดการ
การรองรับนักทองเที
่ ยวทีเหมาะสม จากนั/ นจะทําการศึกษาเชิงลึกในเรื องการวิเคราะห์ผมู้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ซึ ง
การทองเที
่
่ ยวอยางยั
่ ง ยืน ใน
เป็ นกระบวนการทีมีความสําคัญตอความสํ
าเร็ จในกระบวนการจัดการการทองเที
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การวิเคราะห์ผทู้ ีมีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ผูว้ จิ ยั มีความจําเป็ นต้องระบุตวั และทําการวิเคราะห์บทบาทของผู้
ั
่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของเมืองเชี ยงคาน โดยมีประเด็น
ทีมีส่ วนได้ส่ วนเสี ยกบการจั
ดการการทองเที
่ ดังนี/
ตางๆ
ิ
่ ั
ํ
1) การระบุผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ทําให้เกดการทํ
างานรวมกนในการกาหนดทิ
ศทางการ
่ ยวทีเหมาะสม โดยมีการผสมผสานกนระหวาภาครั
ั
่
ทองเที
ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทีสอดคล้อง
ั
่
่
ี องกบการ
ั
กนในทุ
กระดับทั/ งระดับแนวนอนซึ งประกอบด้วยหนวยงานตางๆ
ของภาครัฐทีเกยวข้
่ ยว และระดับแนวตั/ ง คือ องค์กรเอกชน ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ทองเที
2) ลักษณะการมีส่ วนได้ส่ วนเสี ย เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เพือศึกษาบทบาท ความสําคัญของ
่ ยว รวมถึงสวนได้
่
ผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในการจัดการการทองเที
ทีผมู้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยจะได้รับ และ
่ ยทีเกดขึ
ิ /น
สวนเสี
3) การมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เป็ นการศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียทีdมีตอ่ แผนการจัดการท่องเทีdยว ตลอดทังแนวโน้
T
มในการเข้ ามามีส่วนร่วมในการบริ หาร
จัดการ ซึdงการมี ส่วนร่ วมของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ทีdมีบทบาทสําคัญ เป็ นตัวแทนของพื นT ทีd มี 4
ขันตอน
T
ได้ แก่ 1) การมีสว่ นร่วมในการค้ นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา 2) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนดําเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและดําเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลงาน
ิ
ี องควรรู้จกั การจัดการการทองเที
่ ยว จําเป็ นต้อง
เพือให้เกดประโยชน์
สูงสุ ดทุกฝ่ ายทีเกยวข้
่
่ ยวเกยวข้
ี องกบใคร
ั
ี อง เกยวข้
ี อง
ศึกษา และทําความเข้าใจวาการจั
ดการการทองเที
อะไรบ้างทีเกยวข้
่ และผูเ้ กยวข้
ี องมีความสัมพันธ์กนอ
ั ยางไร
่ รู้จกั วัฒนธรรมของชุมชน มีความรวมมื
่ อ และมี
อยางไร
่  ยวที สอดคล้องกนั จะสงผลให้
่
ิ
่ ย วทีเหมาะสม
เป้ าหมายในการจัดการการทองเที
เกดการทองเที
ิ
่ ค วามเคารพตอวิ
่ ถี ชี วิต และ
สามารถตอบสนองความต้อ งการด้า นเศรษฐกจของชุ
ม ชนอยางมี
วัฒนธรรม มีการจัดการเพือธํารงรักษาสุ นทรี ยภาพทางวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม โดยองค์ประกอบ
่ ยวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมืองเชียงคานสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้
ในการจัดการการทองเที
ตัวชี/ วดั 14 องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
่ ่  ย ว การบริ ก ารและ
1) ด้า นกายภาพ ได้แ ก่ การรั ก ษาสภาพและฟื/ นฟู แ หลงทองเที
ิ
่ ยว องค์กรและแผนพัฒนาแหลงทองเที
่ ่ ยว การใช้ประโยชน์พ/ืนที
สาธารณูปโภค กจกรรมการทองเที
่ ่ ยว และความปลอดภัยสําหรับนักทองเที
่  ยว
การจัดการของเสี ยในแหลงทองเที
่ ยว การสงเสริ
่ มการขาย และพัฒนา
2) ด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ ชุมชนมีรายได้จากการทองเที
ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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่ อสนับสนุนแหลงทองเที
่ ่ ยว การ
3) ด้านสังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างเครื อขายเพื
่
ติดตามและประเมินการเปลียนแปลง การให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก ชุมชนท้องถินมีส่ วนรวมใน
การจัดการ
่  ย วเชิ ง วัฒ นธรรม กระบวนการจัด การการ
จากการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรม การวิเคราะห์ผมู้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย และการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการ
ทองเที
่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของเมืองเชี ย งคาน ทําให้สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพ
การทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานได้ เพือนํามาสร้าง
ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการการทองเที
่
แนวทางในการจัดการการท่องเทียวทีเหมาะสมในเมืองเชียงคานตอไป
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การท่ องเทีย วเชิงวัฒนธรรม

สิงดึงดดใจ
ู
่ ่องเทียวทางวัฒนธรรม
- แหลงท
ประเพณี และวิถีชีวติ
่ ่ ยวทางประวัติศาสตร์
- แหลงทองเที
่ ่ ยวใกล้เคียง
- แหลงทองเที
ศักยภาพในการดึงดดใจ
ู

สิงอํานวยความสะดวก
- ทีพกั
- ร้านค้า
- บริ การอืนๆ (ศูนย์บริ การข้อมูล
ทีจอดรถ การนําเทียว การขนสง่)

การตลาดการท่องเทีย ว
่ ยว
- นักทองเที
- ราคาสิ นค้าและบริ การ
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

แนวโน้ มการท่ องเทีย ว

ศักยภาพในการรองรับนักท่ องเทีย ว

กระบวนการจัดการท่ องเทีย ว
การวิเคราะห์ ผู้มสี ่ วนได้ ส่วน

การระบผุ้ ูมสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
- ภาครัฐบาล
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- องค์กรชุมชน

ลักษณะการมีส่วนได้ ส่วนเสีย
- บทบาท
่
่ ย
- สวนได้
/สวนเสี

การมีส่วนร่ วม
1) หาปั ญหา และความต้องการ
2) ในการวางแผนดําเนินการ
3) ในการลงทุนและดําเนินงาน
4) ในการติดตามประเมินผลงาน

องค์ ประกอบการจัดการการท่ องเทีย วเชิงวัฒนธรรม
ศักยภาพ และปัญหาในการจัดการการท่ องเทีย วเชิงวัฒนธรรม
การจัดการการท่ องเทีย วเชิงวัฒนธรรมอย่ างเหมาะสม

ภาพที 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(ทีม า : ผ้วู จิ ัย, 2554)
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บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื อง การจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ในครั งนีเป็ นศึกษาองค์ประกอบการท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรมเมื องเชี ยงคาน การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพการท่องเทียวของเมืองเชียงคาน การศึกษากระบวนการจัดการท่องเทียวและ
วิเคราะห์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของเพือ เสนอแนะการจัดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของ
เมืองเชียงคาน แนวทางการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีแนวทาง
ในการรวบรวมข้ อมูล เพือให้ ได้ คําตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยกําหนดระเบียบวิธี
วิจยั ซึง ประกอบด้ วย
3.1 ศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมลู
ในการศึก ษาครั งนี สามารถแบ่ง วิ ธี ก ารศึก ษาได้ 2 ประเภท คื อ การวิ จัย เอกสาร
(document research) และการวิจยั ภาคสนาม (field research) ดังนี
3.1.1 การวิจัยเอกสาร เป็ นการเก็บรวบรวมเอกสารทีเกียวข้ องจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ
(secondary data) ซึง เป็ นข้ อมูลต่างๆ ทีมีอยู่แล้ วและได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรม (literature
review) ทีมีบคุ คล หน่วยงานหรื อสถาบันต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ เช่น ตํารา หนังสือ เอกสารรายงาน
วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยทางสถิติและตัวเลข รวมถึงข้ อมูลทีได้ จากอินเตอร์ เน็ท โดยมีทีมาของ
แหล่งข้ อมูลทีหลากหลาย เช่น ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทศบาลตําบลเชียง
คาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย การท่องเทียวแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือนําไปกําหนดกรอบแนวความคิดงานวิจยั ในครังนีทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยและสร้ างความเข้ าใจเบืองต้ นของพืนที ศึกษาทังทางด้ านประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และเป็ นแนวทางในการลงพืนทีวิจยั ภาคสนามต่อไป
3.1.2 การวิจัยภาคสนาม เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) ทีได้ จาก
การลงพืนที โดยสามารถแบ่งวิธีการศึกษาวิจยั ภาคสนามได้ ดังนี
1) การสํารวจภาคสนามด้ านกายภาพ (physical survey) เป็ นการสํารวจเพือให้ เกิด
ภาวการณ์ รับรู้ (perceive) และเข้ าใจสภาพของพืนทีศึกษาทางกายภาพ ซึงผู้วิจัยได้ ลงพืนที
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สํารวจและเก็บข้ อมูลทางด้ านกายภาพช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 และมกราคม พ.ศ. 2554
ได้ แก่
่ ่ ยวทางประวัติศาสตร์ และแหลงทองเที
่ ่ ยวทาง
- สิ งดึงดูดใจ ได้แก่ แหลงทองเที
่ ่ ยวใกล้เคียง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ และแหลงทองเที
- สิ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ร้านค้า ทีพัก ทีจอดรถ การนําเทียว ศูนย์บริ การ
ข้อมูล การขนสง่ ความปลอดภัย และบริ การอืนๆ (อินเตอร์เน็ต การธนาคาร แลกเงิน)
่ ยว ได้แก่ นักทองเที
่ ยว ราคาสิ นค้าและบริ การ และการ
- การตลาดการทองเที
โฆษณาประชาสัมพันธ์
็
2) การสังเกตการณ์ (observation) การสังเกตการณ์เป็ นการเกบรวบรวมข้
อมูลทางด้านสิ ง
่ ่ ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต โดยจะทําการศึกษาวิถีชีวิต
ดึงดูดใจ ได้แก่ แหลงทองเที
ี องกบการทองเที
ั
่ ยวเชิงวัฒนธรรม
ความเป็ นอยู่ ภูมิปัญญาพื6นบ้านวัฒนธรรม และประเพณี ทีเกยวข้
่ งเกตการณ์แบงเป็
่ นชวงๆ
่ ดังนี6
ของพื6นทีศึกษา โดยเลือกชวงสั
่ นหยุด และวันธรรมดา สังเกตการณ์เกยวกบวิ
ี ั ถีชีวิตความเป็ นอยู่ ภูมิปัญญา
- ชวงวั
พื6นบ้าน ของชุมชนในพื6นทีศึกษา
่ นเทศกาล ซึ งสวนใหญเป็
่
่ นเทศกาลเกยวกบวั
ี ั นสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- ชวงวั
ี ั
ี ั
่ ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยสังเกตการณ์เกยวกบการจั
ดงานประเพณี ต่างๆ ทีเกยวกบการทองเที
่ งเกบข้
็ อมูลเกยวกบการจั
ี ั
่ ยวเชิงวัฒนธรรม การ
นอกจากนี6 การสังเกตดังกลาวยั
ดการทองเที
่ ยวในปั จจุบนั การต้อนรับนักทองเที
่ ยว กจกรรม
ิ
รวมกลุ่มขององค์กรชุมชน สถานการณ์การทองเที
่ ยว และกจกรรมที
ิ
ิ 6 นในชุมชน เป็ นต้น
การทองเที
เกดขึ
3) การสนทนา (dialog) เป็ นการสนทนาทัว ไปเกียวกับการท่องเทียวของเมืองเชียงคานซึง
เป็ นการสนทนาแบบไม่มีโครงสร้ างของการสนทนา เพือสร้ างความเข้ าใจเกียวกับการท่องเทียว
และข้ อเท็จจริงในการจัดการท่องเทียวให้ ดียิงขึน ได้ แก่ คนทัว ไปในเมืองเชียงคาน
4) การสัมภาษณ์ (interview) หลังจากการสํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์เพือสร้ าง
ความเข้ า ใจพื นที ศึกษาแล้ ว จึง เป็ นการสัม ภาษณ์ เ พื อให้ ไ ด้ ข้ อ มูล เชิ ง ลึกเกี ย วกับ การจัด การ
ท่องเทียวในพืนที รวมถึง ปั ญหาและอุปสรรคที เ กิ ดขึนในการจัดการ สามารถนําข้ อมูลที ไ ด้ ไ ป
วิเ คราะห์ และนําเสนอเป็ นแนวทางในการจัดการท่องเทียวที เ หมาะสม ผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นผู้ที
เกี ยวข้ องโดยตรงในการจัดการท่องเที ยวตามวัตถุประสงค์ ได้ แก่ ข้ อมูลด้ านองค์ประกอบการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ข้ อมูลการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ในการ
สัมภาษณ์ครัง$ นี $ใช้ ประชากร 4 กลุ่ม ได้ แก่ ตัวอย่างจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน

55

และองค์กรชุมชน โดยในการสุ่มตัวอย่างจะใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างชนิดทีไม่อาศัยความน่าจะเป็ น
(non-random method) แบบการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (key-informant)
โดยในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย
่ 1 ข้อมูลพื6นฐานของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชือผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ตําแหนงปั
่ จจุบนั อายุ
สวนที
อาชีพหลัก อาชีพเสริ ม วันที เวลา สัมภาษณ์ สถานทีสัมภาษณ์ และอุปกรณ์การสัมภาษณ์
่
่ ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของ
สวนที
2 ข้อมูลองค์ประกอบการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ลักษณะสิ งดึงดูดใจด้านการทองเที
่ ยว
เมืองเชียงคาน และการทองเที
่ ยว วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน ความเป็ นมา
การใช้ประโยชน์จากพื6นทีชุมชนในการทองเที
ิ
่ ยวทางวัฒนธรรม ความพร้อมของ
ของประเพณี และวัฒนธรรมพื6นบ้าน การจัดกจกรรมการทองเที
สิ งอํานวยความสะดวก และการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
่
่ ยวเชิ งวัฒนธรรม และการมีส่ วนรวม
่ ได้แก่
สวนที
3 ข้อมูลการจัดการการทองเที
่ ยวของเมืองเชียงคานในปั จจุบนั เหตุผลทีผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยเข้ามามี
กระบวนการจัดการการทองเที
่ ่
่ ยว บทบาท และหน้าทีของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยในการจัดการการ
สวนรวมในการจั
ดการการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่ วนรวมในการจั
่
่ ยวของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ทองเที
ดการการทองเที
่ 4 ข้อมูลข้อเสนอแนะ
สวนที
3.2 การประมวลผล และการวิเคราะห์
การวิจยั ครังนีผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดแยกประเภทของข้ อมูลออกเป็ น
หมวดหมู่ตามประเด็นในการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เพือความสะดวกในการวิเคราะห์
พร้ อมทังพิจ ารณาความถูก ต้ อ ง และความสมบูร ณ์ ของข้ อ มูล โดยการจัดกระทํ า ข้ อ มูล และ
ตรวจสอบข้ อมูลเบืองต้ นจะกระทําไปพร้ อมๆ กันไปตลอดระยะเวลาทีดําเนินการวิจยั และหลังจาก
เสร็ จสินการเก็บข้ อมูลภาคสนามแล้ ว ผู้วิจยั จะนําข้ อมูลทังทีได้ จากการบันทึกข้ อมูล การถอดเทป
จากการสัมภาษณ์ จากการสังเกต และภาพถ่ายในแต่ละครังมาทําการจําแนกข้ อมูล (Typological
Analysis) จัดหมวดหมู่ข้อมูล (category) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และนํามาวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้ แก่
1) การวิเคราะห์ศกั ยภาพของการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis เพือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และสภาวะคุกคามในด้ านองค์ประกอบการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน เพื อเสนอแนวทางในการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒ นธรรมที
เหมาะสม (นันทิยา หุตานุวตั ร, 2545) โดยมีรายละเอียด ดังนี
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- จุดแข็ง (Strength) คือ ความสามารถและสถานการณ์ภายในเมืองเชียงคานซึงเป็ นด้ าน
บวก ทีสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในการทํางานเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึงการดําเนินการ
ภายในทีมีการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสม
- จุดอ่อน (Weakness) คือ สถานการณ์ภายในเมืองเชียงคานซึงเป็ นด้ านลบ มีข้อจํากัด
และด้ อยความสามารถ ทีไม่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในได้ หรื อหมายถึงการดําเนินการภายในที
มีการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีไม่เหมาะสม เช่น ปั ญหาหรื อข้ อขัดแย้ งต่างๆ ทีเกิดขึน
- โอกาส (Opportunity) คือ ปั จจัยหรื อสถานการณ์ภายนอกทีเอืออํานวยให้ การทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ หรื อหมายถึงสภาพแวดล้ อมภายนอกทีเป็ นประโยชน์ต่อการการจัดการการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสม
- สภาวะคุกคาม (Threats) คือ ปั จจัยหรื อสถานการณ์ภายนอกทีขดั ขวางการทํางานไม่ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ หรื อหมายถึง สภาพแวดล้ อมภายนอกที เ ป็ นปั ญ หาต่อ การการจัดการการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสม
การใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์สถานการณ์เพือหากลยุทธ์ในการพัฒนา
และการจัดการทังส่งเสริ ม สนับสนุน และแก้ ไขปั ญหาภายใน (Strength, Weakness) และ
ภายนอก (Opportunity, Threat) เพือหาแนวทางเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคานทีเหมาะสม
่
2) การวิเคราะห์ความสําคัญของบทบาทของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยและการมีส่ วนรวมในการ
่ ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชี ยงคาน โดยใช้กระบวนการลําดับชั6 นเชิงวิเคราะห์ (Analysis
จัดการทองเที
Hierarchy Process: AHP) โดยการเปรี ยบเทียบความสําคัญของเกณฑ์ทีใช้ในการตัดสิ นใจ เพือหา
่
่
่
นํ6 าหนักของแตละเกณฑ์
ก่อน หลังจากนั6 นจึงนําทางเลือกทีมีท6 งั หมดมาประเมินผานเกณฑ์
ดงั กลาว
่
เพือจัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลื
อก (วิฑูรย์ ตันศิริคงคล, 2553) โดยมีข6 นั ตอนการปฏิบตั ิ
ดังนี6
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ขั6 นตอนที 1 สร้างแผนภูมิลาํ ดับชั6 นหรื อแบบจําลองของการตัดสิ นใจ โดยมีรายละเอียด
ดังนี6

ภาพที 3.1 แสดงตัวอย่างของแผนภูมิลาํ ดับชั!นหรือแบบจําลองของการตัดสิ นใจ
ภาพที 3.1 เป็ นการแสดงแบบจําลองหรื อแผนภูมิลาํ ดับชั6 นของกระบวนการลําดับชั6 นเชิ ง
่
วิเคราะห์ ซึ งเป็ นเครื องมือพื6นฐานทีชวยในการตั
ดสิ นใจ โครงสร้างของแผนภูมิน6 ีประกอบไปด้วย
ี องกบการตั
ั
องค์ประกอบ หรื อปัจจัย ทีเกยวข้
ดสิ นใจต่างๆ แผนภูมิน6 ีมีลกั ษณะเป็ นระดับชั6 น จํานวน
ั
ของลําดับชั6 นจะขึ6 นอยูก่ บความซั
บซ้อนของการตัดสิ นใจ ซึงอธิบายได้ดงั นี6
ั อเป้ าหมายของการตัดสิ นใจ
- ระดับชั6 นที 1 หรื อระดับบนสุ ด แสดงจุดโฟกสหรื
่ าหมายในการตัดสิ นใจนั6 น
- ระดับชั6 นที 2 แสดงถึงเกณฑ์การตัดสิ นใจหลัก ทีมีผลตอเป้
่
่ 6 น ขึ6 นอยู่
- ระดับชั6 นที 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ยอยของการตั
ดสิ นใจ ซึ งจะมีจาํ นวนเทาไรนั
ั
กบความชั
ดเจนของเกณฑ์หลัก (อาจไมจํ่ าเป็ นต้องมี ถ้าเกณฑ์หลักมีความชัดเจนเพียงพอ)
่
่
่ ด หรื อระดับชั6 นสุ ดท้าย คือทางเลือกทีเราจะนํามาพิจารณาผานเกณฑ์
- สวนระดั
บชั6 นลางสุ
ํ
การตัดสิ นใจตามทีเรากาหนดไว้
ขั6 นตอนที 2 การให้น6 าํ หนักความสําคัญของเกณฑ์การประเมิน เนืองจากเกณฑ์ทีใช้ในการ
่
่ าหมายในการตัดสิ นใจไมเทากน
่ ่ ั ดังนั6 น จึงจําเป็ นทีเรา
ตัดสิ นใจแตละเกณฑ์
น6 นั มีความสําคัญตอเป้
่
จะต้องหานํ6 าหนัก ความสําคัญ ของแตละเกณฑ์
ก่อนทีจะทําการประเมินทางเลือก โดยมีข6 นั ตอน
ดังนี6
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- สร้างตารางเมตริ กซ์เปรี ยบเทียบเกณฑ์ทีใช้ในการตัดสิ นใจเป็ นคู่ ดังตารางที 1
ตารางที 3.1 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ ทใี ช้ แสดงการเปรียบเทียบเป็ นคู่

โดยที aij คือ สมาชิกในแถวที i หลักที j ของเมตริ กซ์ หมายถึง ผลการเปรี ยบเทียบ
่ จจัย Ai และ Aj
ความสําคัญระหวางปั
ํ
่
กาหนดมาตราสวนในการวิ
นิจฉัยเปรี ยบเทียบ ได้แก่
่ ั
ถ้า aij = 1 หมายถึง ปัจจัย Ai และ Aj มีความสําคัญเทากน
ถ้า aij = 3 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความสําคัญมากกวา่ Aj เล็กน้อย
ถ้า aij = 5 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความสําคัญมากกวา่ Aj ปานกลาง
ถ้า aij = 7 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความสําคัญมากกวา่ Aj มากทีสุ ด
่
ั วผูว้ ิเคราะห์เองวาต้
่ องการ
จํานวนระดับของมาตรสวนในการเปรี
ยบเทียบนี6 ขึ6 นอยู่กบตั
่ ถ้าต้องการรายละเอียดมากขึ6 นกอาจจะกาหนดระดั
็
ํ
รายละเอียดในการเปรี ยบเทียบมากแคไหน
บการ
เปรี ยบเทียบหลายระดับมากขึ6 น เชน่ อาจเพิมจํานวนระดับขึ6 นไปอีก คือ ถ้า aij = 9 หมายถึง ปั จจัย
่ งยวด เป็ นต้น
Ai มีความสําคัญมากกวา่ Aj อยางยิ
่ 6 าหนักความสําคัญของเกณฑ์การประเมิน
- คํานวณคานํ
่ ของเกณฑ์การประเมิน
- วัดคาอคติ
ํ
่
ขั6 นตอนที 3 นําทางเลือกทีกาหนดไว้
ในตอนแรกมาทําการประเมินผานเกณฑ์
ทีใช้ในการ
ตัดสิ นใจ เพือจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก
่ คือ ผูว้ ิจยั (ซึ งทําการศึกษาและวิเคราะห์
โดยผูท้ าํ การประเมินความสําคัญของปั จจัยตางๆ
่ ยวของเมืองเชียงคาน) ดร. พต. ณัฎฐพล ตันมิง ซึ งทานเป็
่ นผูเ้ ชี ยวชาญ
ข้อมูลการจัดการการทองเที
ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค ผูเ้ รี ยบเรี ยงหนังสื อประวัติศาสตร์ และตระกูลเมืองเชียงคาน ซึ ง
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่ อีกทั6 งเป็ นทีปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิให้แก่
เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญมีความรู้ และรู้จกั เมืองเชียงคานเป็ นอยางดี
่ ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน โดยทานไมได้
่
่ เป็ นผูม้ ีส่ วนได้
เทศบาลตําบลเชียงคานด้านการทองเที
่ ยใดๆ ในผลประโยชน์ดา้ นการทองเที
่ ยวเมืองเชียงคาน
สวนเสี
่ ยวเชิงวัฒนธรรมทีเหมาะสมของเมือง
3) การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการการทองเที
่ ยวเชิงวัฒนธรรม 14 องค์ประกอบ 3
เชียงคาน โดยพิจารณาองค์ประกอบในการจัดการการทองเที
่ ่ ยว การบริ การและ
ด้าน ได้แก่ (1) ด้า นกายภาพ ได้แก่ การรัก ษาสภาพและฟื6 นฟูแหลงทองเที
ิ
่ ยว องค์กรและแผนพัฒนาแหลงทองเที
่ ่ ยว การใช้ประโยชน์พ6ืนที
สาธารณูปโภค กจกรรมการทองเที
่ ่ ยว และความปลอดภัยสําหรับนักทองเที
่ ยว (2) ด้านเศรษฐกจิ
การจัดการของเสี ยในแหลงทองเที
่ ยว การสงเสริ
่ มการขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและ
ได้แก่ ชุมชนมีรายได้จากการทองเที
่ อสนับสนุนแหลง่
ประชาสัมพันธ์ และ (3) ด้านสังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างเครื อขายเพื
่ ยว การติดตามและประเมินการเปลียนแปลง การให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก ชุมชนท้องถิน
ทองเที
่
มีส่ วนรวมในการจั
ดการ
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บทที 4
สภาพทัว ไปของพืน ทีศ ึกษา
การศึกษาเรื องการจัดการการท่องเที ยวเชิง วัฒ นธรรมที เหมาะสมของเมื องเชี ยงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จําเป็ นต้ องทําการศึกษาสภาพทัวไปของพื +นที ประกอบด้ วย ประวัติ
ความเป็ นมาของพื +นที และลักษณะทางกาย เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองเชียงคานเพือเป็ นข้ อมูล
พื +นฐานในการวิเคราะห์ควบคูก่ บั ข้ อมูลในส่วนอืนๆ โดยมีรายละเอียดดังนี +
4.1 ประวัติความเป็ นมาของพืน ที
่ ่ ในอดี ตเคยเป็ นเมืองที ปกครองด้วยตนเอง จึงมี ประวัติ
เมืองเชี ยงคานเป็ นเมืองทีเกาแก
ั
ความเป็ นมาที น่ าสนใจ และมี ป ระวัติ ศ าสตร์ ที เกี ย วข้องกบประเทศสาธารณรั
ฐประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ดังนั. นเพือให้มองเห็นถึงประวัติความเป็ นมาและสภาพทัว ไปของอําเภอเชี ยงคาน
่ ตจนถึงปัจจุบนั ดังตอไปนี
่
ผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอรายละเอียดของอําเภอเชียงคานตั. งแตอดี
.
4.1.1 ประวัติความเป็ นมาก่อนสมัยสโขทั
ุ ยและสโขทั
ุ ย
เมืองเชียงคานมีประวัติศาสตร์ เดิมว่า ในปี พ.ศ. 1400 ขุนคาน กษัตริ ย์เมืองเชียงทอง
(หลวงพระบาง) ได้ เป็ นผู้สร้ างเมืองเชียงคานขึ +น แล้ วขนานนามเมืองตามพระนามของพระองค์
ตามธรรมเนียมราชประเพณีของลานช้ าง ทีใช้ คํานําหน้ าเมืองว่าเชียงนัน+ เป็ นนามใช้ เฉลิมเกียรติ
นามเมือง (สาร สาระทัศนานันท์, 2549) อีกประเด็นหนึงกล่าวว่า คําว่า เมืองเชียงคาน นันมาจาก
+
ทีพระเจ้ าไชยะจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว กษัตริ ย์ราชอาณาจักรล้ านช้ าง เมืองหลวงพระบาง ได้ ส่งพระ
ราชโอรสองค์ที 2 นามว่า ท้ าวแท่นคํา มาครองเมืองเชียงคาน ซึงเป็ นเมืองซ้ ายของเมืองหลวงพระ
บาง เรี ยกว่า เมืองซ้ ายเชียงคาน ตามหนัง สือประวัติศาสตร์ ลาว ก็ใช้ คําว่าเมื องซ้ ายเชี ยงคาน
เพราะเป็ นเมืองลูกหลวง ตามราชประเพณีทีส่งพระโอรสไปครองเมืองลูกหลวงซึงเป็ นเมืองหน้ า
ด่าน (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540)
4.1.2 ประวัติความเป็ นมาสมัยกรงศรี
ุ อยธยา
ุ
เมือปี พ.ศ. 2019 พวกญวนได้ยกกองทัพมารุ กรานเมืองเชียงทอง หรื อหลวงพระบางแหง่
ั ายจีน และรบ
อาณาจักรล้านช้าง ซึ งมีสาเหตุมาจากแมทั่ พล้านช้างนําทหาร 30,000 คน ไปเข้ากบฝ่
ั
่ พล้านช้างในครั. งนี. เป็ นเหตุให้สัมพันธภาพระหวางกรุ
่ ง
กบทางเวี
ยดนามจากการกระทําของแมทั

61

ั ง เวีย ดนามต้องมัวหมอง จนมาถึ ง ยุค สมัย ของพระเจ้า เลทันตองกษัตริ ย ์แหงกรุ
่ ง
ล้า นช้า งกบกรุ
เวียดนาม พระองค์ยงั คงไมลื่ มเหตุการณ์ทีทหารล้านช้างไปเข้าข้างฝ่ ายจีน เมือเหตุการณ์ภายในกรุ ง
้ นกรุ งล้านช้างทันที (สัมฤทธิ9 สุ ภามาและ
เวียดนามสงบเรี ยบร้อยจึงได้ยกกองทัพมาทําการแกแค้
่ ว กบท้
ั าวทอนแกวอุ
่
้ ปราช พระราชโอรสองค์ที 1 แหง่
คณะ, 2550) พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผนแผ้
่
่ เดือดถึงขั. นตะลุมบอน ท้าวทอน
่
กรุ งล้านช้าง ได้เกณฑ์ไพรพลทหารออกทํ
าการรบ ซึ งเป็ นอยางดุ
้ ป ราชเห็ นเกนกาลั
ิ ํ ง ที จะต้า นศึ กญวนไว้ไ ด้ และเกรงวาพระราชบิ
่
แกวอุ
ดาและพระญาติจะเป็ น
ั
่
อันตราย จึงมอบหมายให้ทา้ วแท่นคําพระอนุ ชาป้ องกนพระราชบิ
ดาและพระญาติลงเรื อลองไป
่
ํ งเข้าต้านทัพญวนทีบุกเข้ามาจนถึงกลางใจเมือง แตก่ ็
พํานักทีเมืองเชียงคาน สวนพระองค์
ได้นาํ กาลั
่
ไมสามารถต้
านทานไว้ได้
่ าเมื อพาพระราชบิ ดาและพระญาติ ไ ปพัก อยู่ที เมื องเชี ยงคานเดิ มพ้นจากการ
ท้า วแทนคํ
ํ งพลยกเป็ นกองทัพเรื อขึ. นไปตีเมืองกลับคืนมาจากพวกญวน
รุ กรานทั. งปวงแล้ว จึงได้รวบรวมกาลั
่ าได้ปะทะกบกองทั
ั
กองทัพของท้าวแทนคํ
พของพวกญวนทีปากนํ. าพูน พวกญวนไมสั่ นทัดการสู ้ร
่ ่
่ บทอดกนมาวา
ั
่ สถานทีพระเจ้าไช
ในทางนํ. าจึงทําให้เสี ยทาแกกองทั
พของล้านช้าง ตามคําบอกเลาสื
่ วได้ขึ. นบกทีเมืองเชียงคานนั. น ได้แก่ บ้านตากแดด ซึ งตอมาได้
่
จักรพรรดิแผนแผ้
ขนานนามหมู่บา้ น
นี. วา่ บ้านสานะคามหรื อชนะสงคราม (ดังภาพที 4-1) เพือเป็ นทีระลึกในการทีพระองค์ได้ทาํ การ
่ วประทับอยูท่ ีเมืองเชียงคานนานถึง 37 ปี
สงครามชนะกองทัพญวน พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผนแผ้
็
และได้ทรงครองราชย์ต่อมาจนพระชนมายุได้ 65 พรรษา กสวรรคตที
เมืองเชียงคาน ในเหตุการณ์
่ นกรุ งศรี อยุธยาทรงแตงตั
่ . งให้ขุนสี หราชโกศาเป็ นราชฑูตเชิญ
ครั. งนี. ประเทศสยามโดยพระเจ้าแผนดิ
ั ่
่
โลงทองคําไม้จนั ทร์ กบแผนแพร
500 พับ มารวมถวายพระเพลิ
งตามโบราณราชประเพณี ดว้ ย (เติม
วิภาคย์พจนกจิ, 2540)
่ าซึ งเป็ นพระราชโอรสองค์ที 2 ของพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผน่
ในปี พ.ศ. 2020 ท้าวแทนคํ
แผ้ว ได้ข. ึนเสวยราชสมบัติเป็ นพระเจ้าล้า นช้างองค์ต่ อมา โดยได้รับขนานพระนามวา่ พระเจ้า
่
่ องเชี ยงคานเป็ น
สุ วรรณบัลลังก์ เมือพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ 34 พรรษา ซึ งชวงเวลาดั
งกลาวเมื
เมืองหลวงหรื อราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง (สาร สาระทัศนานันท์, 2549) และพระองค์ได้สร้าง
่
่
วัดทาแขกขึ
งจากพื.น 0.79 เมตร
. น ตามศิลาจารึ ก ซึ งมีลกั ษณะเป็ นเสาหิ นสี เหลียมด้านเทาขนาดสู
กว้างด้านละ 0.18 เมตร มีดวงฤกษ์ขา้ งบน จารึ กด้วยอักษรตัวธรรมอีสาน จํานวน 6 บรรทัด มีเนื. อ
่ ง ดวงชะตาฤกษ์ย ามวัน เดื อ น ปี ที ส ร้ า งอุ โ บสถวัด ทาแขก
่
เรื อ งกลาวถึ
ปั จ จุ บ ัน ศิ ล านี. ไ มมี่ ก าร
่
เคลือนย้าย ยังคงอยูภ่ ายนอกอุโบสถวัดทาแขก
อําเภอเชียงคาน นอกจากนี. ในสมัยของพระองค์ วาน
วูฟทอพ ฑูตการค้าชาวฮอลันดา ซึ งเดินทางมายังเวียงจันทร์ ได้บนั ทึกไว้วา่ “ทุกๆ ปี จะมีพระสงฆ์
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จากประเทศเขมรและประเทศสยาม ได้เดินทางมาศึกษาโดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 10 ปี
่ าเร็ จในการเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง การศึกษาในด้านพระพุทธศาสนาทีนครเวียง
หรื อ 12 ปี กวาจะสํ
่
่ นๆ …”
จันทร์ เป็ นไปอยางเสรี
สะดวกสบาย และความสําคัญของพระพุทธศาสนามีมากกวา่ แหงอื
่
ซึ งแสดงให้เห็ นวาในสมั
ยนี. พระภิกษุสามเณรจากประเทศสยาม ได้เดินทางไปศึกษาธรรมวินยั ที
่ พิษณุโลก นครไทย ดานซ้
่ าย ลองลง
่
นครเวียงจันทร์ โดยเดินทางตามแมนํ่ . าเจ้าพระยา แมนํ่ . านาน
็ นทางกลับ (ดนุพล ไชย
ตามลํานํ. าเหือง แมนํ่ . าโขง ถึงเวียงจันทร์ และเมือศึกษาธรรมวินยั สาเร็ํ จกเดิ
สิ นธุ์, 2533)
่ านช้างแล้ว อาณาจักรล้านช้างได้
เมือสิ. นรัชสมัยของพระเจ้าสุ วรรณบัลลังก์ กษัตริ ยแ์ หงล้
แยกออกเป็ นสามอาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง อาณาจักรเวียงจันทร์ และอาณาจักรจําปา
สัก อาณาจักรหลวงพระบาง นําโดยพระเจ้ากิงกิสราชได้ยกกองทัพมาตีเวียงจันทร์ พระเจ้าไชยองค์
่ ยงจันทร์ สู้ไมได้
่ จึงแตงตั
่ . งราชทูตนําพระราชสาส์ นมาถวายแด่
เว้กษัตริ ยแ์ หงเวี
พระเพท
่ งสยาม พระองค์ได้จดั กองทัพมาชวยพระเจ้
่
่ นแดนให้
ราชากษัตริ ยแ์ หงกรุ
าไชยองค์เว้ และได้แบงดิ
่ .
ในปี พ.ศ. 2250 โดยอาณาจักรเวียงจันทร์ มีเมืองเชียงคานเดิม (สานะคาม) ซึ งอยูฝ่ ังซ้ายของแมนํ
่ และอาณาจักรหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหื อง ซึ งอยู่ทางฝังขวาของ
โขงเป็ นเมืองหน้าดาน
่ อป้ องกนการรุ
ั
แมนํ่ . าโขงเป็ นเมืองหน้าดานเพื
กรานจากฝ่ ายตรงข้าม (ณัฎฐพล ตันมิง, 2552) (ดัง
่
ภาพที 4-1) จากเหตุการณ์ครั.งนี. ทาํ ให้ชาวเมืองเชี ยงคานเดิมบางสวนได้
อพยพไปตั. งบ้านเรื อนอยู่
บริ เวณเมืองปากเหืองเพือจะอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรหลวงพระบาง
4.1.3 ประวัติความเป็ นมาสมัยกรงธนบรี
ุ
ุ
ปี พ.ศ. 2321 ปลายรัชสมัยของพระเจ้ากรุ งธนบุรี ประเทศไทยได้รวมเอาอาณาจักรล้านช้าง
่ อเมือ พ.ศ. 2316 พระเจ้าศิริบุญสาร เจ้าผูค้ รองอาณาจักรเวียงจันทร์ ได้ฝักใฝ่ ข้าง
เข้าด้วยกนั กลาวคื
พมา่ โดยพระเจ้าสุ ริยวงศาเจ้าเมืองหลวงพระบางได้ทรงบอกให้พระเจ้าตากสิ นมหาราชกษัตริ ยแ์ หง่
กรุ งธนบุรีทราบ และในปี พ.ศ. 2320 พระเจ้าตากสิ นมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้พระมหากษัตริ ยศ์ ึก
้
ั
ยกกองทัพไปตีกรุ งเวียงจันทร์ และสามารถตีกรุ งเวียงจันทร์ ได้จึงได้อญั เชิญพระแกวมรกตกบพระ
ั นอาณาจักรเดียว และให้เป็ น
บางกลับมายังกรุ งธนบุรี แล้วให้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกนเป็
ประเทศราชของไทย พร้อมได้กวาดต้อนผูค้ นพลเมืองมาอยูเ่ มืองปากเหื องมากขึ. น แล้วโปรดเกล้าฯ
ั องพิชยั (จังหวัดอุตรดิตถ์) เพราะเป็ นเมืองใหญอยู
่ ่ในขณะนั. น เพือ
ให้เมืองปากเหื องไปขึ. นกบเมื
่ ไปเกยวข้
ี องกบเมื
ั องหลวงพระบางอีก (สุ เทพ ทิพรส, 2535)
ไมให้
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4.1.4 ประวัติความเป็ นมาสมัยกรงรั
ุ ตนโกสิ นทร์
ปี พ.ศ. 2369-2370 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง เกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที 3 เจ้า
่ ยงจันทร์ ได้รวบรวมเอาเมืองจําปาสักเป็ นแนวรวม
่ จากนั. นจึงคิดจะกอบกูเ้ อก
อนุวงศ์กษัตริ ยแ์ หงเวี
ํ งจากนครเวียงจันทร์ มายึดเอาเมืองนครราชสี มา และยก
ราชเพือแยกเป็ นอิสระจากไทย โดยยกกาลั
ํ งไปกวาดต้อนเอาผูค้ นทีเมืองสระบุรีกลับไปทีเวียงจันทร์ ฝ่ ายกรุ งเทพฯ ทราบขาววาเจ้
่ ่ าอนุวงศ์
กาลั
ั งเทพฯ และเกณฑ์กองทัพใหญไปปราบเจ้
่
ยึดได้นครราชสี มาแล้วจึงเตรี ยมป้ องกนกรุ
าอนุวงศ์ โดย
่
่
ได้รับความชวยเหลื
อจากคุณหญิงโม จากเมืองนครราชสี มาและเจ้าพอพญาแล
จากเมืองชัยภูมิ ใน
่ และเจ้าอนุวงศ์ถูกจับไปขังไว้ทีกรุ งเทพฯ จนสิ. นชีวิต(สุ เทพ ทิพรส
ทีสุดกองทัพเวียงจันทน์ก็พายแพ้
่ . าโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ. น แล
, 2535) กองทัพไทยได้กวาดต้อนผูค้ นจากฝั งซ้ายของแมนํ
โปรดเกล้า ฯ ให้ย กเลิ ก ประเทศราชเวีย งจัน ทน์ ให้พ ระยาอนุ พิ นาศ (กงิ ต้น สกุล เครื อ ทองดี )
่ ่ องใหมเชี
่ ยงคาน
ชาวเมืองลับแล เป็ นเจ้าเมืองปากเหื องคนแรก แล้วพระราชทานนามเมืองใหมวาเมื
่ องเชี ยงคานโบราณเคยเป็ นราชธานี ของนครล้านช้าง เป็ นเมืองทีสําคัญทาง
ซึ งอาจทรงเห็ นวาเมื
่ (ณัฎฐพล ตันมิง, 2552)
ประวัติศาสตร์มากอน
ั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที
ปี พ.ศ. 2417-2430 ตรงกบรั
่
5 ได้มีพวกฮอยกกองทั
พมารุ กรานหัวเมืองทางฝ่ ายเหนือตีได้สิบสองจุไท สิ บสองปั นนา หัวพันทั. ง
ั ยงจันทน์ ซึ งชาวบ้านเห็นวาบริ
่ เวณเมืองปากเหื องไม่
ห้าทั. งหก และตีได้หลวงพระบาง พร้อมกบเวี
เหมาะสมทีจะตั. งเมือง ภูมิประเทศกอปรด้วยป่ าดง ภูเขา ราษฎรประกอบอาชีพได้ไม่สะดวก จึงย้าย
่ น อําเภอเชียงคานปั จจุบนั (ดังภาพที 4-1) จนกระทัง ปี พ.ศ. 2428 พวก
ตัวเมืองมาตั. งทีบา้ นทานาจั
่ ยกกองทัพมาตีเวียงจันทน์ และเมืองหลวงพระบาง ทางรัฐบาลไทยได้ส่ งกองทัพนําโดยพระยา
ฮอได้
่ งสงบ ในขณะเดียวกนฝรั
ั งเศสได้ส่ งกาลั
ํ งเข้ามาปราบฮอในเขตลาว
่
สุ รศักดิ9 มนตรี ไปปราบ ศึกฮอจึ
ิ
ั
จนกระทัง เกดการกระทบกระทั
ง กบกองทั
พไทยหลายครั. ง กระทัง วันที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2436
ั งเศส
ฝรังเศสได้ส่ งเรื อรบแองกองสตองส์และเรื อโกเมทเข้ามาทางป้ อมพระจุลจอมเกล้า ไทยกบฝรั
ั ่ เดือด เรื อรบของฝรังเศสได้ฝ่ากระสุ นปื นใหญของ
่ ไทยเข้ามาจอดทีหน้าสถานฑูต
ได้ต่อสู้กนอยางดุ
่ ฐบาลไทยวาให้
่ ยกดิ นแดนบางสวน
่
ฝรั งเศสได้ นายปาวีชาวฝรั งเศสจึงถื อโอกาสยืนคําขาดตอรั
ั งเศส เมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 และให้คาํ ตอบภายใน 48 ชัว โมง รัฐบาลไทย
ให้กบฝรั
ปฏิบตั ิตามจึงได้ทาํ สนธิ สัญญา ลงวันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ซึ งในสนธิ สัญญาฉบับนี. รัฐบาลไทย
่ งเศส ทําให้พวกราษฎรชาวเมืองเชียงคา
่ . าโขงทั. งหมดให้แกฝรั
ต้องยกดินแดนทางฝั งซ้ายของแมนํ
ั
ิ วยใจรักความอิสรภาพจึงอพยพมาตั. งบ้านเมืองใหม่
เดิมพากนละทิ
.งบ้านเรื อน ตลอดจนถินทีทาํ กนด้
่ นบริ เวณฝั งขวาของแมนํ
่ . าโขงโดยสิ. นเชิง พร้อมตั.งชือเมืองใหมวา
่ ่ เมืองเชียงคา
อยู่ทีบา้ นทานาจั
่ องเชียงคานเดิม (สานะคาม) กกลายเป็
็
ใหม่ สวนเมื
นเมืองทีมีคนอยูน่ อ้ ยลง (สุ เทพ ทิพรส, 2535)
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ั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5
ปี พ.ศ. 2442 ตรงกบรั
็ ่
เมืองเชียงคานได้รับพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมืองเกบสวยอาการเองได้
ซึ งขณะนั. นพระยาศรี
่ เชียงคานจะถูกยุบ
อรรคฮาต (ทองดี ศรี ประเสริ ฐ) เป็ นเจ้าเมืองอยูแ่ ละเป็ นเจ้าเมืองคนสุ ดท้าย กอนที
มาเป็ นอําเภอ นอกจากนี. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังได้พระราชทานเมล็ดไม้สักมา
ปลูกทีเมืองเชียงคาน ซีงไม้สักนี.ส่ วนหนึงได้นาํ มาปลูกทีบริ เวณสถานทีราชการและภูหงส์ (ปั จจุบนั
่ ) สวนหนึ
่
คือบริ เวณวัดทาคก
 งได้ให้ทา้ วศรี พรหมบุตรนําไปปลูกทีบริ เวณป่ าสัก (ปั จจุบนั คือถนน
่ และอีกสวนหนึ
่
ศรี เชียงคาน บริ เวณเนินข้างบนซอย อันเป็ นทีพกั ของทาน
 งได้นาํ ไปปลูกทีโฮงพัก
หรื อบ้านพักพระยาศรี อรรคฮาต (ปั จจุบนั คือบริ เวณโรงเรี ยนบ้านเชี ยงคาน หรื อโรงเรี ยนปทุมมา
่ . งโรงเรี ยนแหงนี
่ . ข. ึนฉะนั. นไม้สักทีปลูกใน
สงเคราะห์ ซึ งพระมหาบุญหนัก ปทุมมา เป็ นผูร้ ิ เริ มกอตั
่ (สัมภาษณ์ จงรัก ทิพรส.
บริ เวณเขตตัวเมืองเชียงคานจึงเป็ นไม้สักพระราชทานคู่บา้ นคู่เมืองมากอน
2553)
เมือปี พ.ศ. 2446 อนุสัญญาไทย-ฝรังเศส ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2446 ไทยต้องเสี ยสละ
่ งเศส ได้แก่ เมืองหลวงพระบาง เมืองจําปาสัก เมืองมโนไพร
ดินแดนฝั งขวาของแมนํ่ . าโขงให้แกฝรั
ั ทธิ ส ภาพนอกอาณาเขตและให้ฝรัง เศสถอนตัวจากจันทบุรี และในปี พ.ศ.
เพือแลกเปลี ยนกบสิ
่ ดินทีวดั ทาคก
่ ตามสนธิ สัญญาฉบับลงวันที 23 มีนาคม 2449 วาจะขอเชา
่
่
2449 ฝรังเศสได้เชาที
่ นหนัง เจ้าเมืองกยิ็ นยอมให้เชา่ แตฝรั
่ งเศสได้ตดั แผนหนั
่ งเป็ นริ. วเส้นยาวๆ วัดพื. นทีได้
ทีดินเทาผื
่ และสวนราชการทั
่
่
กว้างยาวมาก คือบริ เวณวัดทาคก
ยนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา
. งหมดตั. งแตโรงเรี
ํ
บริ เวณโรงพยาบาลเชียงคาน และสถานีประมง มีกาหนด
ระยะเวลา 50 ปี เพือสร้างเป็ นทําเรื อขนสง่
สิ นค้าทีล่องมาจากเมืองหลวงพระบาง หรื อนําขึ. นมาจากเวียงจันทน์ เป้ าหมายของฝรังเศส คือ
่ มยุทโธปกรณ์ อาวุธสร้างทาเที
่ ยบเรื อกบที
ั พกั สิ นค้า พระยาศรี
เส้นทางยุทธศาสตร์ทางนํ. า และซองสุ
อรรคฮาต เจ้าเมืองเชียงคาน รู้จุดประสงค์ของฝรังเศส จึงได้มอบหมายให้ อุปราช สําริ ด ศรี
ประเสริ ฐ และชาวเชียงคาน ลักลอบ ขโมยสิ นค้า รบกวนการทํางาน ของพวกกุลีของฝรังเศสอยูเ่ ป็ น
่ ่ นํ. า เพราะผลได้ไมคุ่ ม้ กบั
ประจํา สร้างความเดือดร้อนอยูเ่ สมอ จนฝรังเศสขอยกเลิกสัญญาเชาทา
่
่ อในด้านตางๆ
่ ฝรังเศสจึงหนีออกจากเมืองเชียงคาน
ผลเสี ย และชาวเชียงคานไมยอมให้
ความรวมมื
่
่ เป็ นทีวางเปลา
่
่ ชาวบ้านจึงใช้เป็ น
ไมมารบกวน
หรื อมาทําการค้าอีกเลย ทําให้บริ เวณทีดินดังกลาว
่ ตอมาทางราชก
่
่
ทีเผาศพ ฝังศพ เป็ นป่ าช้าเกา่ ของวัดทาคก
ารจึงได้ใช้ทีดินดังกลาวมาสร้
างโรงเรี ยน
วิจิตรวิทยา โรงเรี ยนเชียงคาน สถานทีราชการขึ. น (สัมภาษณ์, 2553)
ปี พ.ศ. 2450 ภายหลังได้จดั ให้มีการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงได้ยุบบริ เวณเมืองปาก
เหื อง เพือจัดตั. งเป็ นจังหวัดเลย เมืองเชียงคานตอนนั. นยังคงมีฐานะเป็ นเมืองอยู่ และ ยังเป็ นเอกเทศ
่
่
ื 4 ปี เรี ยกกนั
โดยไมทราบวาจะไปขึ
. นในความปกครองของเมืองใดในประเทศไทย เป็ นเวลาเกอบ
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่ พ.ศ. 2452 ตามระเบียบการปกครองเทศาภิบาลทรงโปรดเกล้าฯ ให้
วา่ เอกราชน้อยเชียงคาน ตอมา
ั งหวัดเลย มณฑณอุดรธานี แล้วยุบเมืองเชียงคานลง
โอนเมืองเชียงคานจากเมืองพิชยั มาขึ. นสังกดจั
่ ยวกบั หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพือ
เป็ นอําเภอ จัดการปกครองระบบเทศาภิบาล เชนเดี
่
สะดวกในการปกครอง ผูว้ าราชการคนแรกของจั
งหวัดเลย คือ หลวงศรี สงคราม (ท้าวคําแสน) ให้
่ าเมืองเชียงคาน และเป็ นเจ้าเมืองคนสุ ดท้ายได้รับ
พระยาศรี อรรคฮาต ซึ งขณะนั. น ดํารงตําแหนงเจ้
่ . งให้เป็ นนายอําเภอคนแรก และ ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการเปลียนแปลงฐานะเป็ นเทศบาล
การแตงตั
ตําบลเชียงคาน ตามพระราชบัญญัติเปลียนแปลงฐานะ จากสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาลในปั จจุบนั (ณัฎฐ
พล ตันมิง, 2552)
เมือประมาณ ปี พ.ศ. 2483 บริ เวณถนนชายโขงเป็ นถนนภายในชุมชนไมมี่ ถนนเชือมกบั
่ องหลวงพระบาง
เมืองอืนๆ การเดินทางจะใช้ทางเรื อเป็ นหลัก จะมีเรื อสิ นค้าวิงไปกลับระหวางเมื
เชียงคาน และหนองคาย โดยเมืองเชียงคานเป็ นเมืองทีมีจุดจอดพักเรื อ โดยเรื อทีนิยมใช้ คือ เรื อกระ
แซง ซึ งเป็ นเรื อบรรทุกสิ นค้าขนาดใหญ่ และมีการซื. อขายแลกเปลี ยนสิ นค้าจากเมืองสานะคาม
่ และ
ประเทศลาว บ้านเรื อนบริ เวณถนนชายโขงจะเป็ นเรื อนไม้แถวขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคตางๆ
จะมีคนลาวข้ามฝังเพือนําสิ นค้ามาขาย สิ นค้าทีคนลาวนิยมนํามาขาย ได้แก่ หนังควาย เขากวาง ปลา
แห้ง ไม้หอม ของป่ า ปลาร้า ผ้าซิ น เป็ นต้น และคนลาวจะซื. อสิ นค้าจากฝั งไทยกลับไป เชน่ ฝ้ าย
่ เงิน แตใช้
่ การแลกเปลียน เชน่
นํ. ามันเชื. อเพลิง ข้าวของเครื องใช้ต่างๆ บางครั. งการซื. อขายอาจจะไมใช้
ั
ปลาทูของไทยซึงมีราคาแพง คนลาวจะนําปลาร้า 1 ไห มาแลกกบปลาทู
10 ตัว เป็ นต้น (สัมภาษณ์,
่
่ องเลย เชี ยงคาน และ
2553) ตอมาเมื
อประมาณปี พ .ศ. 2500 มีก ารสร้ างถนนเชื อมระหวางเมื
หนองคาย ทําให้การสัญจรทางนํ. าเริ มลดบทบาทลง คนในชุมชนมาทําการค้าบริ เวณถนนศรี เชียงคา
่ ั
ั  มมีการตั. งดานบริ
่
ซึงเป็ นถนนตัดใหมกนมากขึ
เวณชายแดนไทย-ลาว ทําให้การข้าม
. น ประกอบกบเริ
่ . าโขงเพือมาค้าขายเสี ยคาธรรมเนี
่
แมนํ
ยม และมีกระบวนการทียุง่ ยากขึ. น ชาวลาวจึงข้ามมาค้าขา
่
่ ดทิ.งไว้ไมมี่ การใช้ประโยชน์
น้อยลง ถนนชายโขงทีเคยคึกคักได้เงียบเหงาลง บ้านเรื อนสวนใหญปิ
็ นค้า ตอมาในชวงปี
่
่ พ.ศ. 2537 เริ มมีนกั ทองเที
่ ยวชาวตางชาติ
่
หรื อใช้เป็ นทีเกบสิ
ทีนิยมเดินทางมา
่ ยวในประเทศไทยเพือพักผอน
่ ต้องการความเงี ยบสงบ และภูมิทศั น์ทีส วยงาม ได้เข้ามา
ทองเที
่  ย วที เมื องเชี ย งคาน เนื อ งจากเมื องเชี ย งคานได้เป็ นสถานที แนะนํา ในการทองเที
่  ย วของ
ทองเที
่ ยวตางชาติ
่
ิ . นจํานวน 2-3 แหง่ ซึ ง
นักทองเที
ในนิ ตยสาร Lonely Planet ทําให้เริ มมีโรงแรมเกดขึ
่
่ ยวของเมืองเชียงคานยังไมเป็
่ นทีนิยมของนักทองเที
่ ยวชาวไทยมาก
ในชวงเวลาดั
งกลา่ วการทองเที
่ ยวชาวไทยเข้ามาทองเที
่ ยว โดยจะเป็ นกลุ่ ม
นัก จนกระทัง ในปี ในปี พ.ศ. 2550 เริ มมีนกั ทองเที
่ ทําให้ชาวบ้านทียา้ ยขึ. นไปอยู่ถนนศรี เชี ยงคาน กลับมาปรับปรุ ง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ
บ้านเรื อนบริ เวณถนนชายโขงอีกครั. งเพือทําเป็ นโฮมสเตย์ ร้านขายของทีระลึก และร้านอาหาร และ
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เมือปี พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลเชียงคานได้จดั งาน 100 ปี เชียงคานเมืองโบราณริ มฝังโขงขึ. น และ
นอกจากนี. เมืองเชียงคานยังได้รับรางวัลโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเดน่ ระดับภูมิภาค
ั
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทําให้เมืองเชียงคานเป็ นทีรู้จกั กนมากขึ
. น และเป็ นสถานทีท่องเทียวทีได้รับ
่ จจุบนั โดยเฉพาะในชวงวั
่ นหยุดเสาร์ อาทิตย์ และงานเทศกาลตางๆ
่ (สัมภาษณ์,
ความนิยมดังเชนปั
2553)
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แผนที 4.1 แสดงทีต  งั ตามประวัติศาสตร์ ของเมืองเชี ยงคาน

การจัดการการท่ องเทีย วเชิ งวัฒนธรรมในเมืองเชี ยงคาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ทีมา : ผูว้ จิ ยั , สํารวจภาคสนาม, 20 ธันวาคม 2553.

มาตราส่วน : 1:50,000
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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โดยสรุ ปแล้ วเมืองเชียงคานเป็ นเมืองทีมีบทบาทสําคัญมาตังแต่
+ ในอดีต และมีเรื องราวที
น่ า สนใจทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ กล่ า วคื อ เมื อ งเชี ย งคานเคยเป็ นเมื อ งหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อน โดยเมืองเชียงคานโบราณนันตั
+ งอยู
+ ่ทีบ้ านผาฮด
เมืองสานะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงเป็ นเมืองทีมีความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ ในด้ านยุทธศาสตร์ ของอาณาจักรล้ านช้ างในสมัยนัน+ เป็ นเมืองท่าจอดเรื อสินค้ า
ระหว่างไทย และลาว นอกจากนีย+ งั มีความน่าสนใจเรื องของผู้คนทีอาศัยอยู่ในเมืองเชียงคานที
ได้ รับอิทธิ พ ลที ผสมผสานระหว่างคนหลวงพระบาง และคนไทย ทํ าให้ เ มื องเชี ยงคานมี ความ
หลากหลาย และโดดเด่น ทังทางด้
+
าน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท้ องถิน อาหาร และภาษาพูด ทีมีเอกลักษณ์ประจําท้ องถินของตนเอง ซึงมีความโดด
เด่น และสืบทอดมาถึงในปั จจุบนั เป็ นเมืองทีมีโครงสร้ างอาคาร และวัดทีเก่าแก่ สวยงาม มีคณ
ุ ค่า
ทางสถาปั ตยกรรม สามารถดึงดูดใจนักท่องเทียวได้ เป็ นอย่างดี ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทังนี
+ +ขึ +นอยู่
กับชุมชน หน่วยงานท้ องถิน ร่ วมกันในการบริ หารจัดการเพือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที
กล่าวมานันสู
+ ญหายไปจากชุมชนและคนรุ่นหลัง
4.2 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองเชียงคาน
4.2.1 ทีต งั และอาณาเขต
เมืองเชียงคานตังอยู
+ ่ในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตังอยู
+ ่ห่างจากตัวจังหวัดเลยไปทางทิศ
เหนือเป็ นระยะทาง 48 กิโลเมตร ตังอยู
+ ใ่ นเขตเทศบาลตําบลเชียงคานมีพื +นที 2.58 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 1,612.87 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี +
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีแม่นํา+ โขงกั +นพรมแด
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลนาซ่าว และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาแก้ ว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เมืองเชียงคานประกอบด้ วยพื +นที 8 ชุมชน ตามชือวัดทีตังอยู
+ ่ในแต่ละชุมชน ได้ แก่ ชุมชน
คุ้ม วัดท่าคก ชุม ชนคุ้ม วัดป่ าใต้ ชุม ชนคุ้มวัดมหาธาตุ ชุมชนคุ้ม วัดศรี คุณ เมื อง ชุม ชนคุ้ม วัด
มัชฌิมาราม (ป่ ากลาง) ชุมชนคุ้มวัดโพนชัย ชุมชนคุ้มวัดสันติวนาราม และชุมชนส่วนราชการ
ทิศใต้
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(เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2553) (คําว่าคุ้ม ในภาษาอีสาน หมายถึง บริ เวณทีมีบ้านเรื อนตังอยู
+ ่ใน
ละแวกเดียวกัน โดยในอดีตในแต่ละละแวกจะมีวดั เป็ นศูนย์กลางการปกครอง และศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้ านแต่ละคุ้มวัด) พื +นทีทีผู้วิจยั ศึกษา คือ บริ เวณย่านอาคารไม้ เก่า ถนนชายโขง ได้ แก่
ชุมชนคุ้มวัดมหาธาตุ ชุมชนคุ้มวัดศรี คณ
ุ เมือง และชุมชนคุ้มวัดท่าคก (ดังแผนที 4.2)
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ชุมชนคุ้มวัดมหาธาตุ

ชุมชนคุ้มวัดท่ าคก

ชุมชนคุ้มวัดศรี คุณเมือง
ถนนชายโขง

ถนนศรี เชียงคาน
ชุมชนส่ วนราชการ

ชุมชนคุ้มวัดวัดป่ าใต้
ชุมชนคุ้มวัดโพนชัย

สัญลักษณ์

ชุมชนคุ้มวัดสันติวนาราม

ขอบเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน

ชุมชนคุ้มวัดมัชฌิมาราม

ขอบเขตพื นทีศกึ ษา

แผนที 4.2 ขอบเขตของพืน ทีศ ึกษา

การจัดการการท่ องเทีย วเชิ งวัฒนธรรมในเมืองเชี ยงคาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ทีมา : ผูว้ จิ ยั , สํารวจภาคสนาม, 20 ธันวาคม 2553.

มาตราส่วน : 1:6,000
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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4.2.2 ลักษณะภมิู ประเทศ
่
่ เป็ นทีราบลุ่ มริ มฝั งแมนํ
่ . าโขง
เทศบาลตําบลเชี ยงคาน มีลกั ษณะภูมิประเทศโดยสวนใหญ
สภาพพื. น ที จะมี ค วามลาดเทจากทิ ศ ใต้สู่ ทิ ศ เหนื อ ด้า นตะวัน ออกเป็ นที ร าบสู ง เนื องจากพื. น ที
่ ดตอกบภู
่ ั ท อก และภูหมอน
่ ซึ ง เป็ นเขตของป่ าสงวนแหงชาติ
่
ดังกลาวติ
ซึ งลักษณะภูมิป ระเทศ
่ าให้เมืองเชียงคานมีความหลากหลายในการทองเที
่ ยว เชน่ การปั นจักรยานรอบเมือง ชม
ดังกลาวทํ
่ ดคู ้ แมนํ่ . าโขง การชมทะเลหมอ
ิ
พระอาทิตย์ตกดิน กจกรรมพายเรื
อบริ เวณเกาะแกง่ สันทรายทีแกงคุ
ในตอนเช้าตรู่ และชมทัศนียภาพของเมืองเชียงคาน และประเทศลาวได้บนภูทอก เป็ นต้น (ดังภาพที
4.1)

ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตกดิน

แก่งทรายทีแก่งคุดคู้

ทะเลหมอกบนภูทอก

ภาพที3 4.1 ลักษณะภมิู ประเทศของเมืองเชียงคานที3เอือ4 อํานวยต่ อการท่ องเที3ยว
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4.2.3 ลักษณะภมิู อากาศ
สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลเชียงคาน มีลกั ษณะสําคัญดังนี.
่ อนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูร้อน
เริ มตั. งแตเดื
่ อนมิถุนายน ถึงเดือนกนยายน
ั
ฤดูฝน
เริ มตั. งแตเดื
่
ฤดูหนาว
เริ มตั. งแตกลางเดื
อนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
อุณหภูมิ โดยเฉลียของพื.นทีเทศบาลตําบลเชี ยงคาน อยูท่ ี 25.5 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิ
่ ั 32.0 และ 20.1 องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ ในชวงเดื
่ อนเมษายนเป็ น
เฉลียสู งสุ ดและตําสุ ด เทากบ
่ ั 35.7 และ
เดือนทีมีอุณหภูมิเฉลียสู งสุ ด และเดือนมกราคมเป็ นเดือนทีมีอุณหภูมิเฉลียตําสุ ด เทากบ
13.4 องศาเซลเซียสตามลําดับ (เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2553)
่ ยวได้ทุกฤดูกาล กลาวคื
่ อ ในฤดูร้อน แมนํ
่ . าโขงจ
เมืองเชี ยงคานเป็ นเมืองทีสามารถทองเที
่
แห้งขอด ทําให้สามารถมองเห็นโขดหิ น และแกงทรายที
มีลกั ษณะสวยงาม พื.นทีโดยรอบแมนํ่ . าโข
่ ยวสามารถเดินเลนได้
่ เมือถึงชวงฤดู
่
จะเหมือนหาดทรายซึ งนักทองเที
ฝนจะได้บรรยากาศความชุ่ม
ชื. นทั. งฝังไทยและฝังลาว นาข้าวสวน ไร่ และป่ าไม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ และในฤดูหนาวอุณหภูมิ
่
ทีเมืองเชียงคานจะลดตําลงมาก บริ เวณแมนํ่ . าโขงจะปกคลุมไปด้วยหมอกจนไมสามารถมองเห็
นฝั
ลาวได้ และสามารถชมทะเลหมอกบนภูทอก ภูชา้ งน้อย หรื อภูควายเงินได้
4.2.4 การตังถินฐานและการใช้ ประโยชน์ ทดี ินปัจจบัุ น
รู ปแบบการตั.งถินฐานของชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน มี 2 ลักษณะ (จากการสํารวจของ
ผูว้ จิ ยั , 2553) คือ (ดังแผนที 4.3)
- ชุ มชนเมือง ซึ งจะอยู่บริ เวณใจกลางของเทศบาลตําบลเชี ยงคาน มีการตั. งถิ นฐานเป็ น
่ มจะใช้ประโยชน์เพือกา
ชุมชนขึ. นในลักษณะกระจายตัวตามแนวเหนือ -ใต้ ริ มฝังแมนํ่ . าโขง แตเดิ
อยู่อาศัย แตปั่ จจุบ นั เริ ม เปิ ดเป็ นพื. นทีส่ วนบริ ก าร และมี การใช้ประโยชน์เพือการพาณิ ช ยกรรม
เพิมขึ. น สําหรับการใช้ป ระโยชน์ทีดินเพือการพาณิ ชยกรรมนั. น มีการขยายตัวไปตามทางหลวง
่ นหมายเลข 211 (เชียงคาน - ปากชม) ซึงเป็ นถนนสายหลักทีใช้ติดตอกบพื
่ ั .นทีอาํ เภอข้างเคียง
แผนดิ
่
่ . งถินฐานจึง
บริ เวณชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคานมีสภาพเป็ นชุมชนเพือการอยูอ่ าศัย สวนใหญการตั
ั นชุ มชนตั. งอยูใ่ กล้วดั โรงเรี ยน ซึ งสามารถแบงเป็
่ นยานอาคารไม้
่
่
เกาะกลุ่มกนเป็
เกา่ ยานพาณิ
ชยก
่
รรม และยานสถานที
ราชการ
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- ชุมชนชนบท จะมีการกระจายตัวรอบนอกของกลุ่มอาคารบริ เวณใจกลางชุมชน ในแนว
ั .นทีเขตองค์การบริ หารสวนตํ
่ าบลเชียงคาน ซึ ง
ด้านด้านใต้ ซึ งทีพ.ืนทีเกษตรกรรม ทุ่งนา ทีติดกบพื
่ างเบาบาง
จํานวนบ้านเรื อนและประชากรคอนข้
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ย่านอาคารไม้ เก่า

ย่านศูนย์ราชการ

ย่านพาณิชยกรรม

แผนที 4.3 รปแบบการตั
 งถินฐานของชมชน
ู
ุ เมืองเชี ยงคาน

การจัดการการท่ องเทีย วเชิ งวัฒนธรรมในเมืองเชี ยงคาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ทีมา : ผูว้ จิ ยั , สํารวจภาคสนาม, 20 ธันวาคม 2553.

ชุมชนชนบท
มาตราส่วน : 1:6,000

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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่
ชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคานสามารถจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินได้ดงั ตอไปนี
. (เทศบาล
ตําบลเชียงคาน, 2553) (ดังตารางที 4.1 และแผนที 4.4)
1. การใช้ทีดินประเภททีอยู่อาศัย จะกระจายตัวอยู่โดยทัว ไปในชุมชนริ มแมนํ่ . าโขงบริ เว
่
ถนนชายโขง ถนนศรี เชียงคาน และถนนสายหลักของเทศบาลตําบลเชี ยงคานลักษณะอาคารสวน
่
่ างดี มีส ภาพเกาและใหม
่
ใหญ่ เป็ นบ้า นเดี ยวปูนไม้สองชั. น และห้องแถวไม้ สภาพ อาคารคอนข้
่ างมากกวา่ 10 ปี
่
่ อายุการกอสร้
ปะปนกนั อาคารสวนใหญมี
2. การใช้ทีดินประเภทพาณิ ชยกรรม จะกระจายตัวเกาะกลุ่ มตามแนว ถนนทางหลวง
่ นหมายเลข 211 (เชียงคาน-ปากชม) ลักษณะอาคารสวนใหญเป็
่
่ นตึกแถวคอนกรี ต เนืองจากมี
แผนดิ
ิ . นใหม่ และมีการปรับปรุ งตอเติ
่ ม เพือใช้ประโยชน์เพือการพาณิ ชย์และการบริ การ
อาคารทีเกดขึ
ิ
ิ ่
่ นร้านค้าเพือบริ การในชุ มชนและชุ มชนใกล้เคียง มีท. งั ร้ านค้า
ลักษณะกจกรรมที
เกดสวนใหญเป็
่
่
่ ป และ
ปลีกและขายสงประเภท
เครื องดื ม ขายอาหาร ร้านขายของชํา ร้านซอมรถ
ร้ านล้าง-ถายรู
เครื องใช้ไฟฟ้ า ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายของชํา เพือใช้ในครัวเรื อน เป็ นต้น
3. การใช้ทีดินประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็กและคลังสิ นค้าในเขตชุ มชน
่ นหมายเลข 201 (เลย-เชียงคาน) ลง
เทศบาลตําบลเชียงคาน กระจายตัวตามสองฟากทางหลวงแผนดิ
็ ชผลทางการเกษตร
มาทางด้านทิศใต้ของชุมชน ประกอบด้วยอุตสาหกรรมประเภทคลังสิ นค้าเกบพื
ปัGมนํ. ามัน อุตสาหกรรมแปรรู ปไม้ โรงกลึงและโรงสี ขา้ วขนาดกลาง
4. การใช้ทีดินประเภทสถาบันการศึกษา ในพื. นทีเขตเทศบาลมีสถานศึกษา 3 แหง่ คือ
โรงเรี ยนเชียงคาน โรงเรี ยนบ้านเชียงคาน ปทุมมาสงเคราะห์ และโรงเรี ยนบ้านชียงคานวิจิตรวิทยา
่ นกลุ่ม
นอกจากนั. นยังมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงคาน แบงเป็
วิชาชี พระยะสั. น 2 กลุ่ม ห้องสมุดประชาชน จํานวน 1 แหง่ ด้านการศึกษาอืนๆ ได้แก่ โรงเรี ยน
่ ยเรี ยน จํานวน 4 แหง่
ปริ ยตั ิธรรม จํานวน 2 แหง่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกอนวั
่
5. การใช้ทีดินประเภทสถาบันศาสนา โดยในชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน ประชาชนสวน
ใหญนั่ บถือศาสนาพุทธ 97% และศาสนาอืนๆประมาณ 3% โดยมีศาสนสถานในเทศบาล คือ วัด 8
แหง่ และโบสถ์คาทอลิก 2 แหง่
่
่
6. การใช้ทีดินประเภทสวนสาธารณะและทีพกั ผอนหยอนใจ
สวนสาธารณะ 1 แหง่ คือ
ี ฯ ตั. งอยู่ หมู่ที 2 ถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
สวนสุ ขภาพเฉลิมพระเกยรติ
่
เลย มีพ.ืนที 4 ไร่ (ได้รับถายโอนจากอํ
าเภอเชียงคาน)
7. การใช้ทีดินประเภทสถาบันราชการ เขตเทศบาลตําบลเชียงคานเป็ นพื.นทีศูนย์ราชการ
่
่
ระดับอําเภอ ซึงเป็ นทีต. งั และทีทาํ การของหนวยงานราชการ
จํานวน 19 แหง่ ประกอบด้วย ทีวาการ
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อําเภอเชียงคานสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคาน สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน สถานีตาํ รวจภูธร
อําเภอเชี ยงคานสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอเชี ยงคาน สํานักงานทีดินจังหวัดเลย สาขาเชี ยงคาน
สํานักงานป่ าไมอํ่ าเภอเชี ยงคาน สํานักงานสรรพากรอําเภอเชี ยงคาน สํานักงานสวัสดิการอําเภอ
่ ลกากรเชียงคาน
เชียงคาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงคาน โรงพยาบาลอําเภอเชียงคาน ดานศุ
่
ดานตรวจคนเข้
าเมืองชียงคาน สถานีประมงนํ. าจืดจังหวัดเลย กองร้อย ตชด.ที 246 อําเภอเชียงคาน
สถานีเรื ออําเภอเชียงคาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานีตาํ รวจนํ. า แล
่
่ นหมายเลข 211 กบถนนชายโขง
ั
่
ศูนย์สาํ รวจอุทกวิทยา ซึงตั. งอยูร่ ะหวางถนนทางหลวงแผนดิ
สวน
่ ด่ า้ นบนของชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน
ใหญจะอยู
่
่ นพื.นทีโดยรอบชุมชน ได้แก่
- การใช้ทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม สวนใหญจะเป็
การทํานา การทําสวนผลไม้ ปลูกข้าวโพดเลี. ยงสัตว์ เป็ นต้น
ตารางที 4.1 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ทดี ินชมชนเทศบาลตํ
าบลเชียงคาน พ.ศ. 2552
ุ
ประเภท
- ทีอยูอ่ าศัย
- พาณิ ชยกรรม
- อุตสาหกรรม
- ชนบทและเกษตรกรรม
่
่
- สวนสาธารณะ สถานทีพกั ผอนหยอนใจ
- สถาบันการศึกษา
- สถาบันศาสนา
- สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ถนน ซอย แมนํ่ . า ห้วย หนอง บึง
รวม

ทีมา : เทศบาลตําบลเชียงคาน

พืน ที (ไร่ )

ร้ อยละ
311.36
18.34
21.34
909.60
64.18
60.62
26.57
200.86

19.30
1.14
1.32
56.40
3.98
3.76
1.65
12.45

1,612.87

100.00

81

สัญลักษณ์

ทีพักอาศัย
ทีพักอาศัยกึงพาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

นันทนาการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
สถาบันราชการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนที 4.4 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ทดี ินชมชนเทศบาลตํ
าบลเชี ยงคาน พ.ศ. 2552
ุ

การจัดการการท่ องเทีย วเชิ งวัฒนธรรมในเมืองเชี ยงคาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ทีมา : ผังเมืองรวม 2555, เทศบาลเมืองเชียงคาน

มาตราส่วน : 1:6,000

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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4.2.5 สภาพทางสั งคมและประชากร
ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลเชียงคาน มีจํานวนประชากรทังสิ
+ +น 5,948 คน ความ
หนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล คิดเป็ น 2,202.96 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรื อนรวม
2,332 ครัวเรื อน ขนาดครัวเรื อนโดยเฉลีย 3 คนต่อครัวเรื อน และเมือศึกษาสถิติประชากรระหว่างปี
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2550 มีประชากรลดลง จํานวน 616 คน คิดเป็ นอัตราการเปลียนแปลงโดย
เฉลียทีเหมาะสม คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ต่อปี จากการเปลียนแปลงของประชากรดังกล่าว จะเห็นได้ ว่า
มี จํ า นวนประชากรลดลง สัง เกตได้ จ ากอัต ราการเกิ ด ของประชากรมี ม ากกว่า อัต ราการตาย
ประชากรเฉลียการเพิมตามธรรมชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 40.08 ของประชากรในเขตเทศบาล และ
อัตราการย้ ายออกมีมากกว่าอัตราการย้ ายเข้ า ประชากรเฉลียการย้ ายถินสุทธิจึงมีค่าติดลบ ติด
เป็ นร้ อยละ 56.27 ของประชากรในเขตเทศบาล ดังนัน+ การเพิมสุทธิของประชากรในเขตเทศบาล
ตําบลเชียงคานจึงมีคา่ ติดลบ คิดเป็ นร้ อยละ 16.19 ของประชากรในเขตเทศบาล แสดงให้ เห็นว่า
แนวโน้ มของประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชียงคานมีแนวโน้ มทีจะลดลง (ดังภาพที 4.2 และ
ตาราง ที 4.2)

ภาพที 4.2 แนวโน้ มการเปลีย นแปลงของประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน
ทีมา: ผูว้ จิ ยั , การคํานวณ, 30 ธันวาคม 2553.

84

ตารางที 4.2 แสดงองค์ ประกอบทีม ีผลกระทบต่ อการเปลีย นแปลงจํานวนประชากรของเทศบาลตําบลเชี ยงคาน
พ.ศ.

ประชากร
รวม

จํานวน
เกิด

2544

6,686

197

2545

6,531

344

52.1

52

7.9

292

44.2

358

54.2

733

110.9

-375

-56.7

-83

-12.6

2546

6,354

334

51.8

68

10.6

266

41.3

459

71.2

849

131.8

-390

-60.5

-124

-19.2

2547

6,324

293

46.2

50

7.9

243

38.3

324

51.1

739

116.6

-415

-65.5

-172

-27.1

2548

6,094

325

52.3

66

10.6

259

41.7

238

38.3

731

117.7

-493

-79.4

-234

-37.7

2549

6,080

298

49.0

52

8.5

246

40.4

337

55.4

605

99.4

-268

-44.0

-22

-3.6

2550

6,070

255

42.0

45

7.4

210

34.6

307

50.5

498

82.0

-191

-31.4

19

3.1

ค่ าประชากรเฉลีย

อัตรา
ต่ อพัน

จํานวน
ตาย

อัตรา
ต่ อพัน

46

48.90

ทีมา : ผูว้ จิ ยั , การคํานวณ, 30 ธันวาคม 2553
ทีมาข้อมูล : เทศบาลตําบลเชียงคาน 2552

เพิม ตามธรรมชาติ
จํานวน

อัตรา
ต่ อพัน

151

8.82

จํานวน
ย้ ายเข้ า

อัตรา
ต่ อพัน

189

40.08

ย้ ายออก
จํานวน

อัตรา
ต่ อพัน

401

53.46

ย้ ายถินสทธิ
ุ
จํานวน

อัตรา
ต่ อพัน

-212

109.73

เพิม สทธิ
ุ
จํานวน

อัตรา
ต่ อพัน

-61

-56.27

-16.19
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4.2.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
ิ ก ของเทศบาลตํา บลเชี ย งคาน สวนใหญมี
่
่ ร ายได้จ ากการ
โครงสร้ า งทางเศรษฐกจหลั
่ ว เกษตรกรรม การรับจ้าง และการทําประมง รวมไปถึงการรับ
ประกอบอาชี พค้าขาย ธุ รกจิสวนตั
่
่ (สํา นัก งาน
ราชการ ซึ ง รายได้เฉลี ย ของประชากรในพื. นที มีป ระมาณ 78,180 บาท ตอคนตอปี
ิ (เทศบาลตําบล
พัฒนาชุมชนอําเภอเชียงคาน, 2554) โดยสามารถจําแนกโครงสร้างทางเศรษฐกจได้
เชียงคาน, 2553) ดังนี.
่
่ นกจกรรมประเภท
ิ
1. การค้าและบริ การ จํานวน 147 แหง่ สวนใหญเป็
ขายปลี กของชํา
่ ป
รองลงมา คือ ขายอาหารและเครื องดื ม ขายปลี กของเบ็ดเตล็ด และบริ การอืนๆ เชน่ ร้านถายรู
่
่
คลินิก ขายยา ร้านซอมรถ
ห้างขายทอง ขายอาหาร และเครื องดืม เป็ นต้น ซึ งการค้าและบริ การสวน
่
่ ยวทีขยายตัวขึ. นอยางรวดเร็
่
ใหญมี่ แนวโน้มเพิมขึ. นอยางรวดเร็
วอันเนืองมาจากการทองเที
ว เพือให้
่ ยวได้อยางเพี
่ ยงพอ
สามารถรองรับนักทองเที
2. อุตสาหกรรม จํานวน 33 แห่ง จําแนกเป็ นประเภทอุตสาหกรรม ได้ แก่ อุตสาหกรรมการ
ผลิต ส่วนใหญ่เป็ น โรงหีบฝ้าย ค้ าไม้ ปั[ มนํ +ามัน บริษัทเดินรถประจําทาง เป็ นต้ น อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนส่วนใหญ่เป็ นการทําผ้ าห่มนวม การทําขนมจีน และโกดัง/คลังสินค้ า ของทางราชการ
และเอกชน
่
3. การค้าชายแดน เมืองเชี ยงคานเป็ นจุดผานแดนถาวร
ทีอาํ เภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
่ นค้าทางเรื อตามแนวลําแมนํ่ . าโขง ถึงหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางภายใน 1 วัน
สามารถขนสงสิ
่ นค้าจากดานเชี
่ ยงคาน – เมืองสานะคาม – เมืองหลวงพระบาง (ระยะทางประมาณ
ทางบกขนสงสิ
ิ
250 กโลเมตร
) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว โมง
ในปี พ.ศ. 2546 มีมลู ค่าการค้ าระหว่างไทยและลาวบริเวณด่านถาวรอําเภอเชียงคาน การ
ส่งออกปี จํานวน 112.186 ล้ านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2545 ร้ อยละ 18.66 นับเป็ นด่านศุลกากรที
มีการส่งออกต่างประเทศมูลค่าตําสุด เพราะเส้ นทางการคมนาคม ทางฝั งลาวไม่สะดวก ทุรกันดาร
ทําให้ การขนส่งต้ องใช้ เวลามาก สินค้ าทีมีการส่งออกมากทีสุด คือ เครื องอุปโภค – บริ โภค ยางมะ
ตอย แผ่นเหล็กชุบสังกะสี กระเบื +อง ปูนซีเมนต์ และมีมลู ค่าการนําเข้ าจํานวน 121.476 ล้ านบาท
เพิมขึน+ จากปี พ.ศ. 2545 ร้ อยละ 78.589 ล้ านบาท นับเป็ นด่านศุลกากรที มีมูล ค่านํ าเข้ าจาก
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวตําที สุด ทํ าให้ ดา่ นศุลกากรเพียงด่านเดียวที เสียเปรี ย
ดุลการค้ าให้ กบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้ าทีนําเข้ าสูงสุดคือ ลูกเดือย ไม้ แปร
รูป แร่ แบไรท์ ไม้ ซุง และเมล็ดงาดิบ อย่างไรก็ตามการท่องเทียวทีขยายตัวขึ +นไม่ส่งผลกระทบต่อ
การค้ าชายแดน เนืองจากนักท่องเทียวไม่นิยมข้ ามฝั งไปประเทศลาวบริ เวณด่านถาวรเชียงคาน
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เนืองจากเมืองสานะคาม ไม่มีศกั ยภาพด้ านการท่องเทียว ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว
และไม่สามารถรองรับนักท่องเทียวได้
เมืองสานะคามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรประมาณ 15,000
คน ส่วนใหญ่เป็ นคนพื +นถินชาวลาว ประกอบอาชีพทําการเกษตรเป็ นหลัก มีการค้ าขายปลีกบ้ าง
เกาะกลุ่มกันพักอาศัยอยู่โดยรอบๆ สํานักงานส่วนราชการต่างๆ วัด โรงเรี ยน สภาพทางกายภาพ
เป็ นทีราบริมแม่นํ +า ล้ อมรอบด้ วยภูเขาแนวเดียวกับเชียงคาน การคมนาคมขนส่งเป็ นถนนลูกรังเกือ
ทังพื
+ +นที มีระบบโทรศัพท์พื +นฐาน แต่ส่วนมากจะใช้ ระบบโทรศัพท์เคลือนทีเครื อข่ายของประเทศ
ไทย เมืองสานะคามมีสํานักงานสาธารณสุข ไม่มีโรงพยาบาล มีไฟฟ้า และประปา แต่ไม่มีเครื องใช้
อุปโภคบริ โภค บางส่วนใช้ นํ +าบาดาลและนํ +าจากแม่นํ +าโขง ชาวสานะคามส่วนมากจะมาซื +อข้ าว
เครื องใช้ อุป โภคบริ โภค ที ตลาดเชี ย งคาน และใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุขที โรงพยาบาลเชี ยงคาน
(สัมภาษณ์, 2553)
4.2.7 โครงสร้ างพืน ฐาน
1. การคมนาคม
1) เทศบาลตําบลเชี ยงคาน สามารถติด ต่อระหว่างชุม ชนได้ ส ะดวก โดยมี เ ส้ นทาง
คมนาคมสายสําคัญ ดังนี + (ดังแผนที 4.5)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 จังหวัดเลย – เชียงคาน ระยะทาง 48 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 เชียงคาน – ปากชม ระยะทาง 40 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 เชียงคาน – ท่าลี ระยะทาง 58 กิโลเมตร
สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื +นผิวจราจรบนถนนสายหลักซึงเป็ นถนนลาดยางอยู่ในสภาพดี
มีบางบริ เวณทีมีปัญหา ได้ แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 ทีเป็ นเส้ นทางเชือต่อไปยัง
อําเภอท่าลีมีสภาพขรุขระ เป็ นหลุมเนืองจากรถบรรทุกทรายขนาดใหญ่สญ
ั จรผ่าน
ส่วนถนนภายในชุมชน ได้ แก่ ถนนชายโขง และถนนศรี เชียงคาน และมีซอยต่างๆ 29 ซอย
เป็ นถนนคอนกรี ตซึงมีขนาดเขตทางคับแคบ ไม่มีท่อระบายนํ +าเป็ นระบบ และถนนบางแห่งมีสภา
ผิวจราจรถนนชํารุดทรุดโทรมสมควรได้ รับการพัฒนาต่อไป ระบบและโครงข่ายถนน การเชือมโยง
การจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในปั จจุบนั ยังขาดความต่อเนืองทีดี ในอนาคตควรมีการปรับปรุง
ระบบถนน โดยกําหนดแนวทางเพือรองรับและเชือมต่อการคมนาคม ให้ เป็ นระบบและมีโครงข่ายที
ดียิงขึ +น (ผู้วิจยั , 2553)

88

ถนนชายโขง
ถนนศรี เชียงคาน

ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 211 เชียงคาน – ปากชม
201 จังหวัดเลย – เชียงคาน

ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 2195 เชียงคาน – ท่ าลี3

ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 201 จังหวัดเลย – เชียงคาน

แผนที 4.5 เส้ นทางคมนาคมสายสํ าคัญของเมืองเชี ยงคาน

การจัดการการท่ องเทีย วเชิ งวัฒนธรรมในเมืองเชี ยงคาน อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ทีมา : ผูว้ จิ ยั , สํารวจภาคสนาม, 21 ธันวาคม 2553.

มาตราส่วน : 1:10,000
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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2) การขนส่ งผ้ ูโดยสาร ปั จจุบนั เทศบาลตําบลเชียงคาน ส่วนใหญ่จะเป็ นการเดินทาง
โดยทางบก โดยมีเส้ นทางการคมนาคม ระหว่างอําเภอและจังหวัด รวมทังการคมนาคมภายในเขต
+
เทศบาลและจากเทศบาลไปยังตําบลต่างๆ (จากการสํารวจโดยผู้วิจยั , 2553) ได้ แก่
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 รวมระยะทาง 48 กิโลเมตร จากอําเภอเชียงคานสู่
จังหวัดเลย มีรถประจําทาง (รถสองแถวและรถประจําทางเชียงคาน - นครราชสีมา รถประจําทาง
เมืองเลย - กรุงเทพ)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร จากอํ าเภอเชี ยงคานสู่
อําเภอปากชม มีรถประจําทาง (รถสองแถว)
ส่วนการคมนาคม จากเทศบาลตําบลเชียงคานไปยังตําบลต่างๆ ก็มีรถประจําทาง (รถ
สองแถว) คอยบริการผู้ทีโดยสารไปมา สําหรับการเดินทางภายในเขตเทศบาลตําบลเชียงคานจะมี
รถโดยสาร รถสามล้ อ ไว้ คอยบริการประชาชน
การคมนาคมทางนํา+ มีการติดต่อค่าขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาช
ลาว โดยทางเรื อโดยสารทีท่าเทียบเรื อข้ ามฟาก บริเวณด่านตรวจคนเข้ าเมืองไปยังเมืองสานะคาม
2. การสาธารณปโภค
(เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2553)
ู
1) การประปา ปั จจุ บนั ระบบประปาทีให้บริ การภายในเขตเทศบาลตําบลเชี ยงคาน
่ มิภาคอําเภอเชี ยงคาน จํานวน 1 แหง่ เพือให้ประชาชนได้ใช้
ดําเนิ นการโดยการประปาสวนภู
่ . าดิบจากแมนํ่ . าโขง
อุปโภคบริ โภค โดยมีแหลงนํ
่ มิภาค อําเภอเชี ยงคาน จํานวน 1 แหง่ ใน
2) การไฟฟ้า ดําเนินการโดยการไฟฟ้ าสวนภู
่
ปั จจุบนั สามารถให้บริ การได้ครอบคลุมทัว ทั. งเทศบาลตําบลเชียงคาน แตการให้
บริ การไฟฟ้ าแสง
่
่ ยงพอเทาที
่ ควร
สวางสาธารณะตามถนนสายหลายสายในเทศบ
าลซึงเป็ นหน้าทีของเทศบาลยังไมเพี
3) การสื อสาร ในเขตเทศบาลมีทีทาํ การไปรษณี ย ์ จํานวน 1 แหง่ สําหรับการบริ การด้าน
่
โทรศัพ ท์ใ นชุ มชนเทศบาลในปั จจุ บ นั ให้บริ ก ารได้อยางพอเพี
ย ง โดยมี จาํ นวนคู่ส ายโทรศัพ ท์
ให้บริ การในเขตเทศบาล จํานวน 1,000 คู่สาย และมีโทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 26 แหง่
3. การสาธารณปการ
(เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2553)
ู
1) การศึกษา ในพื.นทีเขตเทศบาลมีสถานศึกษา 3 แหง่ คือ โรงเรี ยนเชียงคาน มีนกั เรี ยน
จํานวน 1,529 คน โรงเรี ยนบ้านเชี ยงคานปทุมมาสงเคราะห์ มีจาํ นวนนักเรี ยน 807 คน โรงเรี ยน
บ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา มีจาํ นวนนักเรี ยน 403 คน นอกจากนี. ยงั มีศูนย์การศึกษานอกระบบและ
่ นกลุ่มวิชาชี พระยะสั. น 2 กลุ่ม ห้องสมุดประชาชน
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชี ยงคาน แบงเป็
่ ยเรี ยน จํานวน 4 แหง่
จํานวน 1 แหง่ โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม จํานวน 2 แหง่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกอนวั
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2) การสาธารณสขุ การให้บริ การทางด้านสาธารณสุ ข เป็ นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง
่
และสํานักงานสาธารณสุ ข 1 แหง่ หนวยควบคุ
มโรคทีนาํ โดยแมลง 1 แหง่ สถานพยาบาลเอกชน 2
แหง่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 7 แหง่
่
่ บถือศาสนาพุทธ 97% และศาสนาอืนๆ ประมาณ 3%
3) การศาสนา ประชาชนสวนใหญนั
โดยมี ศาสนสถานในเทศบาล คือ วัด 8 แหง่ และโบสถ์คาทอลิก 2 แหง่
4) การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ดําเนินการโดยฝ่ ายบรรเทาสาธารณภัยซึ งมีทีต. งั ในเขต
เทศบาลตําบลเชียงคาน มีรถดับเพลิง 2 คัน รถบรรทุกนํ. า 2 คัน รถยนต์เคลือนทีเร็ วกูภ้ ยั 1 คัน หัวทอ่
่
ประปาข้างถนนสําหรับตอสายสู
บนํ. าดับเพลิง 35 แหง่
่ ตว์ สนามเด็กเลน่ สวนสาธารณะ และสวน
5) สาธารณปการอื
น ๆ ได้แก่ ตลาดสด โรงฆาสั
ู
สุ ขภาพ
โดยสรุ ป โครงสร้ างพื น+ ฐานของเมื อ งเชี ย งคานในปั จ จุบัน สามารถเอื อ+ อํ า นวยต่อการ
ท่องเทียวของเมืองในปั จจุบนั โดยมีความพร้ อมในการรองรับนักท่องเทียวทังทางด้
+
านการคมนาคม
การขนส่งผู้โดยสาร การสาธารณูปโภค การประปา การไฟฟ้า การสือสาร การสาธารณูปการ
การศึกษา การสาธารณสุข การศาสนา การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภยั และอืนๆ แต่อย่างไรก็
ตามเมืองเชียงคานยังพบปั ญหาต่างๆ ในด้ านโครงสร้ างพื +นฐาน เช่น สภาพถนนบางสายทีมีสภาพ
ขรุ ขระ การให้ บริ การไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนสายหลายสายในเทศบาลยังไม่เพียงพอ
การบรรเทาสาธารณภัยซึงมีเฉพาะรถดับเพลิง ซึงถ้ าเกิดอัคคีภยั ย่านอาคารไม้ เก่ารถดับเพลิงอาจ
ไม่เพียงพอจึงควรมีเรื อสําหรับดับเพลิงด้ วย เป็ นต้ น
โดยสรุ ป การศึ ก ษาสภาพทัว ไปของพื. น ที เ มื อ งเชี ย งคาน อํา เ ภอเชี ย งคาน จัง หวัด เลย
ประกอบด้วย ประวัติความเป็ นมาของพื.นที ลักษณะทางกาย เศรษฐกจิ และสังคมของเมืองเชียงคาน
่ องเชี ย งคานเป็ นเมื องที มี บ ทบาทสํา คัญมาตั. ง แตในอดี
่
พบวาเมื
ต มี เรื องราวที น่ าสนใจทางด้า น
ประวัติศ าสตร์ มี ค วามหลากหลาย และโดดเดน่ ทั. ง ทางด้า น ศิ ล ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
่  ยว
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิน อาหาร และภาษาพูด สามารถดึงดูดใจนักทองเที
่ อีก ทั. งยัง มีลกั ษณะภูมิป ระเทศทีมี ความหลากหลาย และสามารถทองเที
่ ยวได้ทุ ก
ได้เป็ นอยางดี
่ ทียวเชิงวัฒนธรรม
ฤดูกาลอีกด้วย ทําให้เมืองเชียงคานเป็ นเมืองทีมีความเหมาะสมในการทองเ
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บทที 5
สถานการณ์ การท่ องเทีย วของเมืองเชียงคาน
สถานการณ์การท่องเทียวของเมืองเชียงคาน ประกอบด้ วยความเป็ นมาของการท่องเทียว
เมืองเชียงคาน และองค์ประกอบของการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม 3 ประการ คือ 1) สิงดึงดูดใจ ซึง
เมืองเชียงคานมีแหล่งท่องเทียวหลัก ได้ แก่ แหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเทียวทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และแหล่งท่องเทียวบริ เวณใกล้ เคียง 2) สิงอํานวยความสะดวก
ประกอบด้ วยด้ านต่างๆ ดังนี 4 ทีพกั ทีจอดรถ การนําเทียว ร้ านค้ า/แผงลอย ร้ านอาหาร ศูนย์บริ การ
ข้ อมูล การขนส่ง ความปลอดภัย และบริ การอืนๆ 3) การตลาดการท่องเทียว ราคาสินค้ าและ
บริ การ ช่องทางการจัดจําหน่าย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึงการศึกษาสถานการณ์การ
ท่องเทียวของเมืองเชียงคาน ทําให้ สามารถประเมินคุณค่าของแหล่งท่องเทียว และความพร้ อม
ความพร้ อมในการรองรับนักท่องเทียว เพือเป็ นแนวทางในการจัดการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมที
เหมาะสมในเมืองเชียงคานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี 4
5.1 ความเป็ นมาของการท่ องเทียวเมืองเชียงคาน
่ ยวของเมื องเชี ย งคาน เริ ม ต้นจากในชวงปี
่ พ .ศ. 2537 เริ ม มี นัก ทองเที
่ ยว
การทองเที
่
่ ยวในประเทศไทยเพือพักผอน
่ ต้องการความเงียบสงบ และภูมิ
ชาวตางชาติ
ทีนิยมเดินทางมาทองเที
่ ยวทีเมืองเชียงคาน เนืองจากเมืองเชียงคานได้เป็ นสถานทีแนะนําใน
ทัศน์ทีสวยงาม ได้เข้ามาทองเที
่ ยวของนักทองเที
่ ยวตางชาติ
่
่ ยว ทีทําให้
การทองเที
ในหนังสื อ Lonely Planet ซึ งเป็ นคู่มือการทองเที
่ ยวสามารถวางแผนการใช้งบประมาณ ใช้เป็ นคู่มือในการเดินทาง ทําให้เริ มมีโรงแรม
นักทองเที
ิ 1 นจํานวน 2-3 แหง่ ขณะนั1 นเมืองเชี ยงคานยังเป็ นเพียงชุ มชนเล็กๆ ทีมีการปิ ดร้ านค้าตางๆ
่
เกดขึ
ั ายขึ1 นไปอยูบ่ ริ เวณถนนศรี เชียงคาน ซึ งเป็ นเส้นทางหลัก
บริ เวณถนนชายโขง และประชาชนพากนย้
่ ยวของเมืองเชียงคานยังไมเป็
่ นทีนิ ยมของนักทองเที
่ ยวชาวไทยมากนัก ซึ ง
ของเมือง ซึ งการทองเที
่ ยวชาวตางชาติ
่
นักทองเที
จะนิยมมาพัก 2-4 สัปดาห์ และจึงเดินทางกลับ จนกระทังในปี ในปี พ.ศ.
่ ยวชาวไทยเข้ามาทองเที
่ ยว โดยจะเป็ นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตา่ งๆ ที
2550 เริ มมีนกั ทองเที
่ ยวอุทยานแหงชาติ
่ ภูกระดึง ซึ งเป็ นแหลงทองเที
่ ่ ยวทีมีชือเสี ยงชองจังหวัดเลย
กลับจากการทองเที
่ ยวทีเมืองเชียงคาน เนืองจากระยะทางหางกนไมมากนั
่ ั ่
ิ
และเข้ามาทองเที
ก ประมาณ 50 กโลเมตร
แต่
่ ยงพอตอความต้
่
่ ยวมาขอพักอาศัยตามบ้านเรื อนทีเปิ ด
การทีทีพักมีนอ้ ย ไมเพี
องการ ทําให้นกั ทองเที
่ จ่ ายที ราคาถู ก หรื อบางบ้า นให้ อ ยู่ โ ดยไมเสี
่ ย คาใช้
่ จ่ าย และดู แ ล
อยู่ โดยชาวบ้า นคิ ด คาใช้
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่ ยวเสมือนเป็ นคนในครอบครัว ซึ งวิถีชีวิตทีเรี ยบงาย
่ และความมีน1 าํ ใจของชาวเชียงคานทํ
นักทองเที
่ ยวกลุ่มแรกๆ ทีมาทองเที
่ ยว เกดความป
ิ
่ ยวเพิมจํานวนขึ1 น
ให้นกั ทองเที
ระทับใจ และทําให้นกั ทองเที
เรื อยๆ ทําให้ชาวบ้านทีย้ายขึ1 นไปอยู่ถนนศรี เชี ยงคาน กลับมาปรับปรุ งบ้านเรื อนบริ เวณถนนชาย
โขงอีกครั1 งเพือทําเป็ นโฮมสเตย์ ร้านขายของทีระลึก และร้านอาหาร และเมือปี พ.ศ. 2552 ถือเป็ น
จุดเริ มต้นในการพัฒนาเมืองเชี ยงคานโดยเทศบาลตําบลเชี ย งคานเล็งเห็ นศัก ยภาพทางด้า นการ
่ ยวของเมือง จึงได้ร่ วมมือกบชาวบ้
ั
่ และผูป้ ระกอบการตางๆ
่ ได้จดั งานฉลอง
ทองเที
านคุม้ วัดตางๆ
่ 1 งเมืองเชียงคานเป็ นอําเภอครบ 100 ปี ชืองานวา่ 100 ปี เชียงคานเมืองโบราณริ มฝังโขง
การแตงตั
ั มชนคุ ม้ วัดศรี คุณเมือง ได้จดั ทําโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ขึ1 น และนอกจากนี1 ในปี เดียวกนชุ
ชุ ม ชนวัดศรี คุณ เมื อ งขึ1 น และได้รั บ รางวัล โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยดี เดน่ ระดับ ภู มิ ภาค
ั
่ ฒนธรรม และ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทําให้เมืองเชี ยงคานเป็ นทีรู้จกั กนมากขึ
1 นในฐานะเมืองแหงวั
่ ยวทีได้รับความนิยมดังเชนปั
่ จจุบนั โดยเฉพาะในชวงวั
่ นหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ
เป็ นสถานทีทองเที
่ (สัมภาษณ์, 2553)
งานเทศกาลตางๆ
5.2 สิ งดึงดดใจ
ู
ิ
่ ่ อ งเที ยว
สิ ง ดึ ง ดู ด ใจเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการกระตุ ้น ให้ ม นุ ษ ย์เ กดการรั
บ รู้ ใ นแหลงท
ิ
ประกอบกบัปั จจุบนั มีความเจริ ญทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้พฒั นาให้เกดความเจริ
ญ
กาวหน้าทางด้านการขนสง่ การสื อสาร สื อมวลชน และสิ งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง สิ ง
่ 1 เป็ นปัจจัยสําคัญให้มนุษย์เกดการรั
ิ
่ ยวมากยิงขึ1 น ซึงสิ งดึงดูดใจด้านการ
เหลานี
บรู้และต้องการทองเที
่ ยวของเมืองเชียงคานมี 3 ประเภท ได้แก่ แหลงทองเที
่ ่ ยวทางประวัติศาสตร์ แหลงทองเที
่ ่ ยว
ทองเที
่ ่ ยวบริ เวณใกล้เคียง ดังรายละเอียดตอไปนี
่
ทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ และแหลงทองเที
1
5.2.1 แหล่งท่องเทีย วทางประวัติศาสตร์
1) ย่านอาคารไม้ เก่า
่
ยานอาคารไม้
เกา่ ตั1 งอยูบ่ ริ เวณถนนชายโขง มีลกั ษณะเป็ นห้องแถวไม้เรี ยงกนั ตลอดแนว
่
อายุประมาณ 100 ปี ประตูบานเฟี1 ยมเปิ ดกว้างเนืองจากสมัยกอนเป็
นชุมชนค้าขายไทย-ลาว โดย
่
่ นคนจีนทีมาค้าขายในแถบนี1 ภายหลังถูกทิ1งร้างเพราะวิถีชีวิตทีเปลียนไปของ
เจ้าของสวนใหญเป็
ชาวบ้าน และในปัจจุบนั บ้านบางหลัง ได้ปรับปรุ งขึ1 นเพือทําเป็ นทีพัก ร้านอาหาร และร้านขายของ
่
่ ยวจะเดิน
ทีระลึก และในชวงเวลา
17.00-22.00 น. ถนนชายโขงจะปิ ดเป็ นถนนคนเดิน นักทองเที
่ อ
่ ได้ตลอกทั1 งถนน ร้านค้าจะมีการตกแตงอยางสวยงาม
่ ่
่
เลือกซื1 อสิ นค้าตางๆ
ซึ งยานอาคารไม้
เกาถื
่ ่ ยวหลักของเมืองเชี ยงคาน จัดเป็ นแหลงทองเที
่ ่ ยวที มีทรัพยากรการทองเที
่ ยวที
เป็ นแหลงทองเที
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่
่ เชน่ สิ นค้าพื1นเมือง
หลากหลาย ได้แก่ 1) ทรัพยากรประเภทสิ นค้า มีร้านจําหนายของที
ระลึกตางๆ
เสื1 อยืด พวงกุญแจ ผ้านวมฝ้ าย เสื1 อผ้าฝ้ าย เครื องประดับ โปสการ์ ด เป็ นต้น 2) ประวัติศาสตร์ คือ
่ ความสําคัญและมีเรื องราวทีนาสนใจ
่
่
ยานอาคารไม้
เกามี
เชน่ หลักฐานตามศิลาจารึ กทีปรากฏในวัด
่
่ งพระเจ้าสุ ริยวงศาธรรมิกราช เจ้ามหาชีวิตแหงราชอาณาจั
่
ทาแขก
กลาวถึ
กรล้านช้าง ได้มีการสร้าง
่
วัดทาแขก
ขึ1 น บนศิลาจารึ กมีดวงฤกษ์ขา้ งบน จารึ กด้วยอักษรตัวธรรมอีสาน จํานวน 6 บรรทัด มี
่ งดวงชะตาฤกษ์ยามวัน เดือน ปี ทีสร้ างอุโบสถวัดทาแขก
่
เนื1 อเรื องกลาวถึ
ปั จจุบนั ศิลานี1 ไมมี่ การ
เคลือนย้าย ยังคงอยูภ่ ายนอกอุโบสถวัดทา่ แขก อําเภอเชียงคาน (ณัฎฐพล ตันมิง, 2552) เป็ นต้น 3)
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตทีเอกลักษณ์ ความเป็ นชุ มชนริ มนํ1 า ประเพณี ทอ้ งถิ นที สื
่
ทอดจากเมืองหลวงพระบางจากรุ่ นสู่ รุ่ น 4) อาคารทีมีคุณคาทางสถาปั
ตยกรรมและมีอายุมากกวา่
่ ่ ใช้วิธีการกอสร้
่ างแบบโบราณ โดยใช้ไมไผสานเป็
่ ่
100 ปี และบ้านเกาแกที
นผนัง และฉาบด้วยดิน
เหนียว ทียังคงหลงเหลืออยู่ และ 5) ธรรมชาติ ได้แก่ แมนํ่ 1 าโขง เมืองเชียงคานนอกจากจะเป็ นแหล่
่ ยวทีมีทรัพยากรทีหลากหลายแล้วยังมีกิจกรรมตางๆ
่ ในการรอบรับนักทองเที
่ ยวทีเดินทางมา
ทองเที
ิ
ิ
่ ปทีระลึก กจกรรมไหว้
ิ
ิ
เมืองเชียงคาน ได้แก่ กจกรรมซื
พระ กจกรรมตั
กบาตร
1 อสิ นค้า กจกรรมถายรู
่ ่
ิ
ข้าวเหนียว กจกรรมสะเดาะเคราะห์
โดยการลอยผาสาดซึ งเป็ นประเพณี เกาแกของเชี
ยงคาน เป็ นต้น
(ดังภาพที 5.1)
2) วัดศรีคุณเมือง
วัดศรี คณ
ุ เมือง ตังอยู
4 ่ถนนชายโขง ซอย 6 เป็ นวัดเก่าแก่สร้ างขึ นพร้ อมกับการตังบ้
 าน ตัง
เมืองเชียงคาน และเป็ นที%พํานักของพระเถระผู้ใหญ่ในอดีต ประชาชนจึงได้ กล่าวขานว่า “วัดใหญ่”
ตามประวัติกล่าวว่า วัดศรี คณ
ุ เมือง ก่อตังขึ
 นเมื%อปี พ.ศ. 2199 พระยาอนุพินาถ และภรรยาพร้ อม
ทังบุ
 ตรธิดาวงศาคณาญาติ ได้ สร้ างพระอุโบสถ กับพระพุทธรูปไว้ เพื%อเป็ นพระพุทธบูชาที%วดั ศรี คณ
ุ
เมือง เมื%อปี พ.ศ. 2380 พระอุโบสถที%สร้ างขึ นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะล้ านช้ าง ดังจะเห็นได้ จาก
หลังคาพระอุโบสถลดหลัน% ลงมา หน้ าบันเป็ นไม้ แกะลายกนกเครื อเถาประดับกระจกสี เหนือประตู
เข้ าพระอุโบสถมีภาพวิจิตรสวยงาม พรรณนาถึงทศชาติชาดก อธิบายภาพด้ วยอักษรภาษาลาว
นอกจากนี 4วัดศรี คณ
ุ เมือง ยังมีศิลปวัตถุทีสําคัญมีหลายชิ 4น บางชิ 4นได้ ขึ 4นทะเบียนไว้ เป็ น
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของชาติ คือ พระพุทธรูปยืนไม้ จําหลัก ลงรักปิ ดทองปางประทานอภัยแบบ
ล้ านช้ าง พระพุทธรู ปดังกล่าว มีพระเกศาเป็ นปุ่ มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้ างแหลมและยาว
สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที 24-25 นอกจากนี 4ในวัดยังมีธรรมมาสน์แกะสลักไม้ ลงรัก
ปิ ดทองทุกด้ าน ทีพนักหลังมียอดคล้ ายปราสาท ขาทังสี
4 เป็ นเป็ นหัวเม็ดทรงมัน ตู้พระธรรมและใบ
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ลานเก่า มีฮางฮด (รางสรงนํ 4า) ซึงทําเป็ นรูปคล้ ายเรื อสุพรรณหงส์ เป็ นลํารางขนาดเล็กและยาว
สําหรับนําร่องนํ 4าไปสรงพระสรงทีนงั อยูอ่ ีกปลายข้ างหนึง ชาวบ้ านจะนําฮางฮดมาใช้ เฉพาะกับพระ
ผู้ใหญ่ทีเลือมใส ส่วนมากมักเป็ นพระทีสมณศักดิUสงู หรื อบางครัง4 ใช้ กับเจ้ าเมือง พระพุทธรู ปไม้
ปางประทานพร พระพุทธรูปทองสัมฤทธิU (แผนชุมชนวัดศรี คณ
ุ เมือง, 2554) (ดังภาพที% 5.2)

ย่านอาคารไม้ เก่า

ร้ านจําหน่ายของทีระลึก

ถนนคนเดิน

บ้ านเก่าแก่

ทางเดินริ มแมนํ่ 1 าโขง
ภาพที 5.1 ย่ านอาคารไม้ เก่ า
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2) วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ ตั1 งอยู่

พระอุโบสถ

พระนาคปรกประธานในอุโบสถ

ภาพวิจิตรสวยงามหน้ าทางเข้ าอุโบสถ

ธรรมมาสน์แกะสลักไม้ ลงรักปิ ดทอง

พระพุทธรูปยืนไม้ จําหลัก

ฮางฮด (รางสรงนํ 4า)

ภาพที 5.2 วัดศรีคุณเมือง
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3) วัดมหาธาตุ
่ 1 งขึ1 นเมือปี พ.ศ. 2197 พร้อมเมืองเชี ยงคาน
วัดมหาธาตุ ตั1 งอยู่ถนนชายโขง ซอย 15 กอตั
่ ่ ่บา้ น คู่เมือง อีกวัดหนึ งของชาวอําเภอเชี ยงคาน ชาวบ้านเรี ยกวา่ วัดหลวงพอใหญ
่
่
เป็ นวัดเกาแกคู
่ ่ เดิมอุโบสถวัดมหาธาตุเป็ นสถานทีราชการเป็ นทีวาการงานเมื
่
ตามประวัติกลาววา
องของเจ้าเมือง
์ าเมืองและฆ้องชัยอยู่ ตอมาได้
่
่
เชียงคานหลายสมัยมีบลั ลังกเจ้
ยา้ ยสถานทีวาราชการไปที
วัดโพนชัย
่
่ ตอมาจึ
่
และสถานทีราชการปั จจุบนั ตามลําดับ ทําให้วดั มหาธาตุรกร้างวางเปลา
งเปลียนเป็ นวัด
เพราะกุฏิของพระสงฆ์ ตลอดจนมีห้องนํ1 า ห้องส้วมทีอยู่ทางทิศเหนื อของวัดนั1 นสร้างขึ1 นเพือ
่
รับแขกบ้านแขกเมือง เพราะมีลกั ษณะสู งใหญแบบโคโลเนี
ยลของยุโรป
วัดมหาธาตุมีองค์พระประธานศักดิUสิทธิU เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั เรี ยกว่า หลวงพ่อ
ใหญ่ เป็ นพระพุทธรู ปไม้ สมัยล้ านช้ าง และพระพุทธรู ปปางประทานพร 9 องค์ เป็ นทียึดเหนียว
จิตใจของชาวเชียงคานตลอดมา และมีศาลาการเปรี ยญทีมีภาพเขียนฝาผนังดังเดิ
4 มมาแต่โบราณ
จนภาพค่อนข้ างเลือนไปมากแล้ ว นอกจากนี 4ในวัดยังมีเจดีย์มหาธาตุ ซึงกล่าวกันว่าเป็ นธาตุของ
ทหารเอกของพระไชยะจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว อี กนัยหนึงใช้ เ ป็ นทีปิดของรู พ ญานาคที ขึน4 มาวัด
นอกจากนี 4ยังมีโบราณวัตถุตา่ งๆ เช่น ตู้พระธรรมไม้ ลงรักปิ ดทอง และหีบพระธรรมไม้ ลงรักปิ ดทอง
เป็ นต้ น (แผนชุมชนวัดมหาธาตุ, 2554) (ดังภาพที 5.3)
4) วัดท่าคก
่ 1 งขึ1 นเมือปี พ.ศ. 2395 เดิมตั1 งอยู่ริมแมนํ
่ ตั1 งอยู่ถนนชายโขง ซอย 21กอตั
่ 1 าโขง เป็
วัดทาคก
่ ” ในสมัยนั1 นไมมี่ ถนนตัดผาน
่ ตาม
คุง้ วังนํ1 าวน ชาวบ้านเรี ยกวา่ “คก” จึงเรี ยกชื อวัดวา่ “วัดทาคก
่ ั ่ ดาของพระยาศรี อรรคฮาตและชาวบ้านชวยกนสร้
่ ั างวัดขึ1 น มีพระอุโบสถ เป็ น
ตํานานเลากนวาบิ
่ ฐถือปูนศิลปะล้านช้าง กอสร้
่ างโดยชางฝี
่ มือชาวญวน ศาลาการเปรี ยญ ปูชนียวัตถุ มีพระ
อาคารกออิ
้ ยว พระพุทธรู ปแกะด้วยไม้ และศิลาจารึ กรู ปใบ
ประธานปูนปั1 น พระพุทธรู ปทองเหลือง พระแกวเขี
พายเป็ นหินทราย
่ ั กลาววา
่ ่ ในปี พ.ศ. 2410 พระยาศรี อรรคฮาต ได้สร้างโบสถ์
จากประวัติศาสตร์ทีบอกเลากน
่ 1 นด้วยป้ องกนกลอุ
ั
่ นแผนดิ
่ นสยามเทาผื
่ นหนัง แตตั่ ดเป็ น
วัดทาคกขึ
บายของฝรังเศสทีคิดจะมาเชาผื
็ นค้า เพือไม้ให้รุกลํ1 าพื1นทีเข้ามา จึงได้สร้างวัดทาคกกน
่
ั
ริ1 วได้ยาวมาก ทีเมืองเชียงคาน เพือไว้เกบสิ
่
่ ่ ใช้มากนัก กกลายเป็
็
พื1นทีเอาไว้ ตอมาพื
นป่ าช้า ทีเผาศพ ฝังศพของชาวเมือง
1นทีทีฝรังเศสเชาไมได้
่
็ างโรงเรี ยนวิจิตรวิทยา โรงเรี ยนเชียงคาน และศูนย์ราชการในปั จจุบนั (แผน
เชียงคาน ตอมากสร้
่ , 2554) (ดังภาพที 5.4)
ชุมชนวัดทาคก
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ภาพเขียนฝาผนังดังเดิ
 ม

พระอุโบสถที%มีความเก่าแก่

พระอุโบสถใหม่

หลวงพ่อใหญ่

เจดีย์

่ ่ ลปะลํ1 าคา่
พระไม้เกาแกศิ

ตู้พระธรรมไม้ ลงรักปิ ดทอง
ห้ องนํ าแบบโคโลเนียลของยุโรป

ภาพที 5.3 วัดมหาธาตุ
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พระอุโบสถ
พระประธานปูนปั น4

ภาพที 5.4 วัดท่าคก

5) วัดป่ าใต้
่ 1 งขึ1 นเมือปี พ.ศ. 2415 เดิมเป็ นวัดป่ าสําหรับพระธุ ดงค์
วัดป่ าใต้ ตั1 งอยูถ่ นนศรี เชียงคาน กอตั
่
่ ั า งให้ ม ัน คงถาวรขึ1 น
มาจํา พรรษา ตอมาพระครู
ศรี สิ ริ สุ โ ข พร้ อ มด้ ว ยชาวบ้า นรวมกนสร้
่ ่แบบหลวงพระบาง มีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถรู ปพระเวสสันดร
ประกอบด้วยพระอุโบสถเกาแก
เจดีย ์ ศาลาการเปรี ยญ กุฏิสงฆ์ ปูชนี ยวัตถุ มีพระพุทธรู ปทองคํา พระพุทธรู ปปูน พระพุทธรู ปไม้
และ ตูห้ นังสื อใบลาน ปูชนียวัตถุมี ได้แก่ พระพุทธรู ปทอง พระพุทธรู ปไม้ยืน ตูห้ นังสื อพระธรรม
่ ตถุโบราณทีวัดสะสมเอาไว้ทาํ พิพิธภัณฑ์ของวัดป่ าใต้
ใบลาน มีฆอ้ งใหญ่ ฉาบและของเกาวั
่ มี ก ารจัดการปกครองศึ ก ษาเผยแผ่ และสาธารณู ป ระการให้ทนั ตอเหตุ
่
ตอมา
ก ารณ์ และ
บริ การสังคม คือปี พ.ศ. 2522 เริ มตั1 งเป็ นโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรมทีวัดป่ าใต้ และสอน
อยูป่ ระจําจนถึงปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2531 เริ มจัดการบรรพชาสามเณร ในวันที 1-30 เมษายน ของทุกปี
ตลอดจนถึ ง ปั จจุบ นั ในปี พ.ศ. 2532 เริ มจัดวัดเป็ นอุ ท ยานการศึก ษาเขีย นป้ ายคํา ขวัญและเปิ ด
่ ทธ
ห้องสมุดประจําวัดป่ าใต้ ปี พ.ศ. 2533 เริ มตั1 งเป็ นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ หนวยพุ
่
่
่
มากะ หนวยอบรมศี
ลธรรม เพือให้การอบรมเยาวชนและให้ก ารเผยแพรธรรมมะแกประชาชน
ทัวไป และปี พ.ศ. 2547 เริ มสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์วฒั นธรรมเมืองเชี ยงคานทีวัดป่ าใต้ เพือรวบรวม
่ 1 งทางศาสนาและทางท้องถินชาวเชี ยงคาน เพืออนุ รักษ์เกบรั
็ กษา ให้เป็ นแหลงการศึ
่
ของเกาทั
กษา
การเรี ยนรู้ของเยาวชนและประชาชนทัวไป (แผนชุมชนวัดป่ าใต้, 2554) (ดังภาพที 5.5)
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พระอุโบสถเก่าแก่แบบหลวงพระบาง

จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถรูปพระเวสสันดร

ศาลาการเปรี ยญ และศูนย์ศกึ ษาศาสนา

ภาพที 5.5 วัดป่ าใต้

6) วัดมัชฌิมาราม (วัดป่ ากลาง)
่ 1 งขึ1 นเมือปี พ.ศ.2466 เดิมเป็ นวัดเล็กๆ สองวัด คือ
วัดป่ ากลาง ตั1 งอยู่ถนนศรี เชี ยงคาน กอตั
่ 1 าโขง ถูกนํ1 ากดเซาะตลิ
ั
วัดกลาง และวัดป่ า เนื องจากวัดกลางตั1 งอยู่ริมฝังแมนํ
งพังเข้ามาบริ เวณวั
ั ยกชื อวา่ “วัดป่ ากลาง” ตอมาได้
่
ชาวบ้านจึงรวมวัดสองวัดเข้าเป็ นวัดเดียวกนเรี
เปลียนชือเป็ น “วัด
่ ฐถื อปูนทรงไทย ศิล ปะ
มัช ฌิม าราม” ใช้ม าจนถึ ง ปั จจุ บนั ประกอบด้วยอุ โบสถเป็ นอาคารกออิ
่
่
่ าในแบบล้านนาหน้าจัวยังมีรูปพระพรหมทรง
สมัยใหมในแบบรั
ตนโกสิ นทร์ แตผสมผสานชอฟ้
่ ดอืนๆ บานประตูหน้าตางสลั
่
หงส์ทีแปลกกวาวั
กลวดลาย ศาลาการเปรี ยญทรงไทยครึ งตึกครึ งไม้
สองชั1 น ปูชนี ยวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถเป็ นพระพุทธรู ปปั1 นปางมารวิชัย พระพุทธรู ปทอง
สัมฤทธิP ศิลปะสมัยเชี ยงแสน พระพุทธรู ปทองเหลือง และพระพุทธรู ปไม้แกะสลักจํานวน 15 องค์
(แผนชุมชนวัดป่ ากลาง, 2554) (ดังภาพที 5.6)
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ช่อฟ้ าแบบล้ านนา

หน้ าจัว% รูปพระพรหมทรงหงส์

บานประตูสลักลวดลาย

ภาพที 5.6 วัดมัชฌิมาราม (วัดป่ ากลาง)
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3
3
2
4
5
1

สัญลักษณ์

ุ เมือง
1 วัดศรี คณ
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดท่าคก

4
5

วัดป่ าใต้
วัดมัชฌิมาราม (วัดป่ ากลาง)

ถนนศรี คณ
ุ เมือง
ถนนชายโขง
มาตราส่วน : 1:6,000
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

แผนที 5.1 แสดงทีต 4งั ของแหล่ งท่องเทีย วทางประวัตศิ าสตร์ ของเมืองเชียงคาน
การจัดการการท่ องเทีย วเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทีมา : การสํารวจของผูว้ จิ ยั , 2553
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5.2.2 แหล่ งท่ องเทียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
1) การตักบาตรข้ าวเหนียว
การตักบาตรข้าวเหนี ยวนับเป็ นเสนห์่ ของอําเภอเชี ยงคาน เป็ นประเพณี ทีสื บทอดมาราว
400 ปี ได้รับวัฒนธรรมมาจากทางหลวงพระบางโดยตรง ชาวเชี ยงคานจะตักบาตรเฉพาะข้าว
่ ย ว โดยจะมี พ ระจากวัดตาง
่ เชน
่ วัดทาคก
่ วัดศรี คุ ณเมื อง วัดมหาธาตุ เดิ น
เหนี ย วเพีย งอยางเดี
่ (ดังภาพที 5.7) ทีได้รับความนิยมมากทีสุ ดคือ ถนนชายโขง ในการใส่
บิณฑบาตตามถนนสายตางๆ
็ นมาหุ งข้าว โดยนํา
บาตรชาวบ้านจะต้องแชข้่ าวเหนียวทิ1งไว้ก่อนนอน เมือถึงเวลาตีสีชาวบ้านกจะตื
่
่ ดข้าวในสุ กหรื อยัง ถ้าเม็ดข้าวสุ กใสดีแล้ว
ข้าวใสในหวดนึ
งใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงเปิ ดดูวาเม็
่ มาอยูข่ า้ งบน ข้าวจะได้สุกอยางทั
่ วถึง) และเมือข้าว
จึงทําการชิตข้าว (คือการยกข้าวทีอยูด่ า้ นลางให้
่
่ าว (คือการเอาข้าวเหนี ยวมาผึง และจึงใช้ไม้
สุ กได้ทีจะนําข้าวขึ1 นมาเทใสกระด้
ง แล้วทําการซวยข้
่
กวนข้าวเหนียว) กวนไปกวนมาซักพักเพือให้ขา้ วสัมผัสอากาศข้าวจะได้แห้งพอดีไมแฉะเหนี
ยวติด
่
มือ จากนั1 นจึงนําข้าวเหนี ยวใสกระติ
Rบข้าว พระจะเริ มออกบิณฑบาตเวลาประมาณ 6.00-7.00 น.
่
่
เวลาใสบาตรให้
ยกข้าวทูนหัวเพืออธิ ษฐานตั1 งจิตถวายข้าวตอพระพุ
ทธ พระธรรม และพระสงฆ์
หลังจากใส่ บาตรเสร็ จแล้วพระจะกลับถึงวัดเวลา 7.00 น. ซึ งเป็ นเวลาฉันจังหัน (เวลาทานอาหาร
่ ม้ วัดจะนําอาหารใสปิ่ นโตเดินไปวัดถวายจังหันตามคุม้ วัดของตน
เช้าของพระ) ชาวบ้านในแตละคุ
่
่ จะได้มาพูดคุย ไตถามสารทุ
่
ั
ั
เป็ นการทําบุญรวมชาวบ้
านจากคุ ม้ วัดตางๆ
กข์สุขดิบซึ งกนและกน
(สัมภาษณ์, 2553)

ภาพที 5.7 การตักบาตรข้ าวเหนียว
การจัดการการท่ องเทีย วเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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2) ประเพณีออกพรรษา
เทศกาลออกพรรษา ในวันขึ1 น 15 คํา เดือน 11 เป็ นเทศกาลทีสําคัญของชาวเชียงคาน
่ 1 จะมีป ระเพณี ที ชาวเชี ยงคานถื อปฏิ บ ตั ิก ันมาตั1 งแตสมั
่ ยโบราณ ซึ งบางประเพณี ได้สู ญ
ในชวงนี
่ อสื บทอดตอกนไป
่ ั และเพือแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม
หายไปแล้ว และได้มีการฟื1 นฟูข1 ึนมาใหมเพื
่ ของชาวเชียงคาน สู่ นกั ทองเที
่ ยว (สําเนียง เสี ยงกอง
้ , 2552) (ดังภาพที 5.8) ได้แก่
ตางๆ
ั
่โบราณ เพืออุทิศส่ วนกุศลให้แก่
1. ประเพณี การทําปราสาทผึ1 ง เป็ นประเพณี ทีทํากนมาแต
ิ
บรรพบุรุษผูท้ ีล่วงลับไปแล้ว และหากเกดในภพมนุ
ษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเฑียรอาศัยอยูด่ ว้ ย
ิ
ความมังมีศรี สุข ถ้าเกดในสวรรค์
ขอให้มีปราสาทอันสวยงาม มีนางฟ้ าแวดล้อมเป็ นบริ วารจํานวน
ั นท์พีน้อง โดยชาวคุม้ วัดต่างๆ
มาก เพือรวมพลังสามัคคีทาํ บุญทํากุศลร่ วมกนั พบปะสนทนากนฉั
่ อกนั ทําปราสาทผึ1 ง กาหนดเอาวั
ํ
ทั1 งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมมื
นเทศกาลออกพรรษาเป็ นวัน
จัดงานแห่ปราสาทผึ1 ง และในเวลากลางคืนมีงานมหรสพสมโภช
2. ประเพณี การไหลเรื อไฟ หรื อภาษาถินเรี ยกวา่ เฮือไฟ จัดขึ1 นบริ เวณริ มแมนํ่ 1 าโขง เพือสื บ
ั
สานประเพณี อนั ดีงามของชาวเชียงคาน ทียึดถือปฏิบตั ิต่อเนืองกนมาช้
านาน เป็ นการบูชารอยพระ
่
พุทธบาท และการระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคา
โดยมีความเชื อวา่ ในครั1 งทีพญานาคทูล
่
อาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในพิภพของนาค กอนเสด็
จกลับ พญานาคได้ทูลขอให้พระองค์
ประทับรอยพระบาทไว้ ณ ริ มฝังแมนํ่ 1 า นัมมทานที เพือเป็ นทีเคารพของเทวดา มนุษย์ และสรรพ
่ าได้รับการตกแตงอยางวิ
่ ่ จิตรบรรจง แสดงถึงความสามารถเชิ งชาง
่
สัตว์ท1 งั ปวง ซึ งเรื อไฟแตละลํ
่ ม้ วัด และความศรัทธาตอพระ
่
ของชาวบ้านแตละคุ
พุทธศาสนาในปั จจุบนั มีการนําเทคโนโลยี
่ อไฟ ทําให้มีความสวยงาม เมือจุดไฟแล้วกปลอยขบวนเรื
็ ่
สมัยใหม่ มาใช้ประกอบการตกแตงเรื
อไฟ
่ 1 าเทศบาลเชียงคาน ซึ งเป็ นภาพทียิงใหญ่
ลงกลางลํานํ1 าโขง ไหลเรื อยไปเป็ นแนวจนสุ ดเขตนานนํ
่ ยว ทั1 งชาวไทยและชาวตางประเทศเสมอมา
่
สวยสดงดงาม และได้รับความสนใจจากนักทองเที
ิ 1 นจากพระวินยั ของพระสงฆ์และ
3. การลอยผาสาดลอยเคราะห์ เป็ นประเพณี ทีเกดขึ
ั
่ มี
ผสมผสานกบความเชื
อตามฮีตสิ บสอง คลองสิ บสี งานประเพณี ออกพรรษาทีเชียงคานมีจุดเดนที
ผาสาดลอยเคราะห์ ถือเป็ นการเสริ มดวงชะตา และระลึกถึงพระคุณแมนํ่ 1 าโขง (พระเมตตา) ทําจาก
่ วยดอกผึ1 ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน เป็ น
หยวกกล้วย ลักษณะคล้ายกระทง ตกแตงด้
่ ่ ทีสื บทอดกนมายาวนาน
ั
่ เพียงแหงเดี
่ ยวทีอําเภอเชียงคาน
วัฒนธรรมเกาแก
และนับวามี
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่
การแหปราสาทผึ
1ง

การไหลเรื อไฟ

การลอยผาสาดลอยเคราะห์

ภาพที 5.8 ประเพณีออกพรรษา
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3) เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์ของเมืองเชียงคานจะมีประเพณีทีสําคัญ (สําเนียง เสียงก้ อง, 2552)
ได้ แก่
1. การแห่ข้าวพันก้ อน มีวตั ถุประสงค์เพือถวายข้ าวเหนียวนึงเป็ นพุทธบูชา เพือขอความ
อุดมสมบูรณ์ ของพืช พันธุ์ธัญญาหาร และเพืออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ ว การ
ถวายข้ าวพันก้ อน ช่วงระยะเวลา จะจัดในช่วงหลังวันสงกรานต์ประมาณวันที 21 เดือนเมษายน
โดยชาวบ้ านนําข้ าวสารเหนียวทีนึงสุกแล้ วมาปั น4 เป็ นก้ อนกลมเท่าลูกมะนาวให้ ครบหนึงพันก้ อน
เย็บกระทงเป็ นรู ปจานเพือบรรจุก้อนข้ าวพร้ อมดอกไม้ ธูป เทียน เครื องปั จจัยต่างๆ ตามสมควร
แล้ วร่วมกันแห่นําไปบูชาตามวัดต่างๆ
2. การแห่ต้นดอกไม้ มีวตั ถุประสงค์เพือถวายต้ นดอกไม้ เป็ นพุทธบูชา เพือขอความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร และเพืออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ ว ระยะเวลาใน
การจัดงานในช่วงเดือนเมษายนอยู่ระหว่างวันสงกรานต์ ตัง4 แต่วันที 13 เมษายน ทุกปี จึงเป็ น
ระยะเวลาทีชาวบ้ านได้ มีกิจกรรมเกียวกับพุทธศาสนา เป็ นการรวมผู้คนทีว่างจากการงานทําไร่ทํา
นา และเพือเตรี ยมการฤดูหว่านไถในฤดูกาลต่อไป โดยชาวบ้ านใช้ ไม้ ไผ่เป็ นโครงมาสานทําเป็ นรูป
ปราสาทยอดแหลมสูงประมาณ 1 – 2 เมตร ประดับตกแต่งด้ วยดอกไม้ สด เช่น ดอกคูณ ดอกฝาง
ดอกรัก เป็ นต้ น และดอกไม้ ธูป เทียน เครื องปั จจัยทัยทานต่างๆ ตามสมควรแล้ วร่ วมกันแห่นําไป
บูชาตามวัดต่างๆ
4) การทําผ้าห่ มน่ วม
การทําผ้ าห่มนวม ในสมัยก่อนชาวเชียงคานปลูกฝ้ายเป็ นจํานวนมาก จึงนํามาทําเป็ นของ
ใช้ ภายในบ้ านรวมทังการทํ
4
าเป็ นไส้ ผ้าห่มนวมเพือใช้ ห่มในฤดูหนาว เพราะในฤดูหนาวอําเภอเชียง
คานอากาศจะหนาวเย็นมาก เมือทํามากก็เหลือใช้ จึงนําออกมาขาย และถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทํ า ไส้ ผ้ า ห่ม นวมให้ กับ ลูก หลาน ทํ า ต่อ ๆ กัน มาและพัฒ นาให้ ส วยงามคงทนขึ น4 เรื อ ยๆ จน
กลายเป็ นเอกลักษณ์ ทีร้ ู จักของคนทัวไปว่า “ซือ4 ผ้ าห่มนวมต้ องผ้ าห่มนวมทีเชียงคาน” สามารถ
นําไปขายในต่างจังหวัดได้ การทําผ้ าห่มนวมจึงเป็ นอาชีพทีทํารายได้ ให้ กบั ชาวเชียงคานอีกอาชีพ
หนึง (สัมภาษณ์, 2553) (ดังภาพที% 5.9)
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ภาพที 5.9 การทําผ้ าห่ มน่ วม

5) การทําข้ าวหลาม
่ าวเหนี ยว คือ อาหารหลักของชาวเชี ยงคาน ประกอบกบั
การทําข้าวหลาม ในสมัยกอนข้
่ นจํานวนมาก ในการเดินทางไปค้าขาย หรื อเดินทางเข้าไปใน
อําเภอเชียงคานมีทรัพยากรคือไม้ไผเป็
็
ป่ าเพือเกบของมาขายต้
องใช้เวลาหลายวัน การทีจะเอาข้าวเหนียวไปนึงกลํ็ าบาก ชาวบ้านจึงใช้ภูมิ
ปั ญญาโดยนําข้าวเหนี ยวมาหลามในกระบอกไม้ไผ่ แล้วนําติดตัวไปเวลาเดินทาง ข้าวเหนี ยวทีสุ ก
็ กิ นได้หลายวัน เวลาจะรับประทานกนํ
็ ากระบอกข้าวหลามไปผิงไฟ
โดยการหลามสามารถเกบไว้
็ ่ ่ ม หอม ไมต้่ องยุ่งยากในการนึ งปั จจุบนั คนรุ่ นใหมจากการถายทอดภู
่
่
ข้าวกจะออนนุ
มิปัญญา ได้
่ จะนําไปหลามในกระบอกไม้ไผด้่ วยการใสนํ
่ 1 ากะทิ เกลือ
นํามาปรับปรุ งโดยการปรุ งข้าวเหนียวกอนที
่ จะซื1 อม
นํ1 าตาล ถัวดํา เผือก มัน ลงไปด้วย เมือข้าวทีหลามสุ กกจ็ ะมีรสชาติ หวาน มัน หอม อรอย
็ เพราะสามารถเกบได้
็ นานประมาณ 3 วัน และทีเป็ นเอกลักษณ์
รับประทานเองหรื อเป็ นของฝากกได้
่
่
ของข้าวหลามเชี ยงคานคือ ข้าวหลามจะยาว และปอกเปลื อกไม้ไผออกได้
อยางประณี
ตสวยงาม
่ ่ การทําข้าวหลามจึงกลายเป็ นอาชี พจากภูมิปัญญาชาวบ้านทีทํา
สะดวกในการปอกทานได้อยางงาย
่
รายได้ให้ชาวเชียงคานอยางหนึ
ง (สัมภาษณ์, 2553) (ดังภาพที 5.10)
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ภาพที 5.10 การทําข้ าวหลาม

6) การทํามะพร้ าวแก้ว
่
่ ่ ตลาด สวนมากปลู
่
ในสมัยกอนชาวเชี
ยงคานปลูกมะพร้ าวเป็ นจํานวนมาก แตไมมี
กไว้
่ ็
ิ
่
รับประทานเองในครัวเรื อนกรั็ บประทานไมทั่ นจึงเหลือเกนความต้
องการ เมือมะพร้าวแกกจะหลน
เกลือนกลาดตามพื1นถนนกลายเป็ นขยะ สร้างบรรยากาศไมดี่ ต่อสิ งแวดล้อม ชาวเชียงคานจึงใช้ ภูมิ
่ และทีขึ1 นชือทีสุ ดคือ “การทํามะพร้าวแกว้”
ปั ญญา โดยการหาวิธีแปรรู ปมะพร้าวในรู ปแบบตางๆ
ิ
่ งเป็ นทีรู้ จกั กนมากขึ
ั
ซึ งแรกเริ มทําเพือกนในครอบครั
ว ด้วยรสชาติทีอรอยจึ
1 น ชาวบ้านจึงใช้ภูมิ
้ ปแบบตางๆ
่ เชน่ มะพร้าวออนกทํ
่ ็ าเป็ นมะพร้าว
ปัญญาในการแปรรู ปมะพร้าว เป็ นมะพร้าวแกวในรู
่ ็ าเป็ นมะพร้าวแกวเส้
้ ่ และมะพร้าวแกกทํ
้ น และเพิมรสชาติดว้ ยการใสนํ
่ 1 าหวานสี ตางๆ
่ ทํ
แกวแผน
่ บประทาน จนกลายเป็ นสิ นค้า OTOP ทีขึ1 นชือของชาวเชียงคาน การทํามะพร้าวแกว้
ให้มีสีสัน นารั
ั
จึงเป็ นอาชีพจากภูมิปัญญาอาชีพหนึงทีทํารายได้ให้กบชาวเชี
ยงคาน (สัมภาษณ์, 2553) (ดังภาพที
5.11)
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ภาพที 5.11 การทํามะพร้ าวแก้ ว

5.2.3 แหล่ งท่องเทียวบริเวณใกล้เคียง
่ ่ ยวในเมืองเชียงคานแล้ว ยังมีแหลงทอง
่ ่ เทียวอืนๆ อยูบ่ ริ เวณรอบๆ ที
นอกจากแหลงทองเที
ิ
่ ยวมีทางเลื อกด้านการทองเที
่ ยว จึ งเป็ น
ใกล้เคียงกนั ทําให้เกดความหลากหลาย
และนักทองเที
่
่ ยวเมืองเชียงคานให้สามารถพัฒนาขึ1 นมาได้จนถึงทุกวันนี1
ศักยภาพทีมีส่ วนชวยเสริ
มให้การทองเที
่ ่ ยวทีใกล้เคียง 3 แหง่ (ดังภาพที 5.12) ได้แก่
โดยเมืองเชียงคานมีแหลงทองเที
่ ดคู ้ ตั1 งอยู่ห่ างจากเมืองเชี ยงคานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กโลเมตร
ิ
1) แกงคุ
เป็ น
่ นในแมนํ่ 1 าโขงทีเกดจากแมนํ
่
ิ
่ 1 าไหลผานเนิ
่ นสันเขากดเซาะ
ั
่ มีน1 าํ ไหลเชี
แกงหิ
จนเป็ นแกงขนาดใหญ
่
่ 1 าโข
มีหาดทราย หาดหิ นกรวดรู ปโค้ง ฤดูแล้งจะดูสวยงามมาก ลักษณะเดน่ คือ เป็ นแกงของแมนํ
่
ระหวางสองประเทศ
คือ ประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว การไป
่ อนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายน เพราะเป็ นชวงที
่ นํ1 าโขงลด จะมองเห็นแกง่
เทียวควรจะไประหวางเดื
โขดหิ น และหาดทรายทีสวยงาม นอกจากนี1 ยงั มีร้านอาหารพื1 นเมือง และร้ านขายของฝากทีมีชือ
ของอําเภอเชียงคานอีกด้วย
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ิ
2) ภูท อก ตั1 ง อยู่ห่ างจาก เมืองเชี ย งคานไปทางทิ ศ ตะวันออกประมาณ 5 กโลเมตร
มี
ถนนลาดยางถึงยอดเขาภูทอก เป็ นจุดชมวิวทีมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเชียงคานและทัศนียภาพ
่ 1 า โขงที สวยงาม ในฤดูหนาวจ
ของประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และแมนํ
มองเห็ นทะเลเมฆและหมอกทีหนาทึบ และยัง เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ข1 ึ นในตอนเช้าและชมพระ
อาทิตย์ตกในยามเย็น
3) วัด พระพุ ท ธบาทภู ค วายเงิ น พระพุ ท ธบาทภู ค วายเงิ น เป็ นรอยพระพุ ท ธบาทที
่ านผาแบนและบ้
่
ประดิษฐานอยูบ่ นยอดเขาภูควายเงิน ตั1 งอยูร่ ะหวางบ้
านอุมุง ตําบลบุฮม อําเภอเชียง
ิ
คาน อยูห่ ่างจากเมืองเชียงคานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 9 กโลเมตร

แก่งคุดคู้

ภูทอก

พระบาทภูควายเงิน

ภาพที 5.12 แหล่ งท่ องเทียวบริเวณใกล้ เคียงเมืองเชียงคาน
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5.3 สิ งอํานวยความสะดวก
สิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว ได้ นํานักท่องเทียวไปยังแหล่งท่องเทียว ดังนันการอํ
4
านวย
ความสะดวก และบริ การต่างๆ เมือนักท่องเทียวไปถึงยังสถานทีดงั กล่าวแล้ ว จึงเป็ นสิงจําเป็ น
อย่างยิง เพราะว่านักท่องเทียวยามเดินทางห่างไกลจากบ้ าน ต้ องการสิงจําเป็ นหลายอยางในการ
ตอบสนองความต้ องการของชีวิต สิงอํานวยความสะดวกทีสําคัญในการท่องเทียวมี 3 ประเภท
ได้ แ ก่ ที พัก ร้ านค้ า และการบริ ก ารอื น ๆ การให้ บ ริ ก ารดัง กล่ า วเพื อ อํ า นวยความสะดวกแก่
นักท่องเทียว เป็ นสิงทีทําให้ นกั ท่องเทียวทีเข้ ามาท่องเทียวเกิดความประทับใจ สะดวกและอยาก
มาท่องเทียวอีก หรื อพักอยู่นานขึ 4น ซึงศูนย์กลางการท่องเทียว และแหล่งท่องเทียวหลักของเมือง
เชียงคานจะกระจุกตัวตามแนวถนนชายโขง ซึงเป็ นย่านอาคารไม้ เก่า ทีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี 4
5.3.1 ทีพ กั
ทีพักทั1 งหมดของเมืองเชี ยงคานเป็ นทีพักขนาดเล็ก คือ มีจาํ นวนห้องพักเดียวน้อยกวา่ 30
ห้อง โดยสามารถจําแนกทีพักได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ โรงแรม เกสต์เฮาส์ และโฮมสเตย์ โดยมี
่ คื อ โรงแรม เป็ นที พัก ที สร้ า งขึ1 นเฉพาะ และแบ่ ง เป็ นห้องพัก มี สิ ง อํา นวยความ
ความแตกตาง
่ ยวและเกบคาเชาเป็
็ ่ ่ นรายห้อง เกสต์เฮาส์ เป็ นบ้านทีดัดแปลงหรื อสร้างขึ1 น แบง่
สะดวกแกนั่ กทองเที
็ ่ ่ นรายห้อง และโฮมสเตย์ เป็ นบ้านของชาวบ้านทีเพิมเติมเครื อง
ทีพักเป็ นรายห้อง และเกบคาเชาเป็
่ ยว โดยทีนักทองเที
่ ยวใช้ชีวิตรวมกบเจ้
่ ั า ของบ้าน และ
นอน และถ้วยชามเพือต้อนรับนักทองเที
็ ่ ่ นรายคน (เพียงเพ็ญ ศรี มูล และคณะ, 2553) (ดัง
เจ้าของบ้านดําเนินชีวิตตามปกติ โดยเกบคาเชาเป็
ตารางที 5.1)
ตารางที 5.1 จําแนกประเภททีพ กั ย่านอาคารไม้ เก่าเมืองเชียงคาน
ประเภททีพกั
โรงแรม

จํานวน (แห่ ง)

ร้ อยละ
4

4.2

เกสต์เฮ้ าส์

20

20.8

โฮมสเตย์

72

75.0

รวม

96

100.0

ทีมา : การสํารวจของผูว้ จิ ยั , 2553
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่
่
จากตารางที 5.1 จะเห็นได้ว่าทีพักประเภทโฮมสเตย์จะมีจาํ นวนมากทีสุ ดโดยสวนใหญ
่
ผูป้ ระกอบการจะเป็ นชาวบ้านทีมีบา้ นพักอาศัยบริ เวณถนนชายโขง โดยบ้านดังกลาวเคยถู
กทิ1งร้าง
่ ยวขยายตัวขึ1 นชาวบ้านจึงมาปรับปรุ ง ทําความสะอาดและเปิ ดให้บริ การเป็ นที
ไว้ และเมือการทองเที
่ ยว ทีพักทีมีจาํ นวนรองลงมาได้แก่ เกสต์เฮ้าส์ ซึ งสวนใหญจะเป็
่
่ นทีพักทีสร้างขึ1 น
พักแกนั่ กทองเที
่ นอาคารไม้สูง 2 ชั1 น มีการแบงสั
่ ดสวนเป็
่
ใหมเป็
นห้องชัดเจน มีสิงอํานวยความสะดวกครบครัน
่ ่ มากกวา่ 50 ปี ซึ งเปิ ด
่
่ นโรงแรมเกาแกอายุ
และทีพักทีมีน้อยทีสุ ด ได้แก่ โรงแรม สวนใหญจะเป็
่ และยัง คงเปิ ดให้บ ริ ก ารถึ ง ใน
่ ยวชาวตางชาติ
่
ให้บริ การคนเดิ นทาง และนัก ทองเที
ใ นสมัย กอน
ปัจจุบนั (ดังภาพที 5.13)

โรงแรม

5.2.2 ร้ านอาหารและเครืองดืม
5.2.3 สถานบริการ

5.3.4 ปัจจัยพืน4 ฐาน ระบบการสื อสาร การคมนาคม สาธารณปโภค
ู
ศนย์
ู บริการข้ อมลู
5.2.5 การขนส่ ง

เกสต์เฮ้ าส์

โฮมสเตย์

ภาพที 5.13 จําแนกลักษณะของทีพัก ย่ านอาคารไม้ เก่ าเมืองเชียงคาน
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5.3.2 ร้ านค้ า
ร้านค้าในเมืองเชียงคาน สามารถจําแนกได้เป็ น 6 ประเภท ได้แก่ 1) ร้านอาหารขนาดใหญ่
่ ยวจํานวนมาก 2) ร้านอาหารขนาดเล็ก ซึงเป็ นร้านอาหารตามสัง และ
ซึงมีทีนังเพือรองรับนักทองเที
่ ยวน้อยกวา่ 15 คน 3) ร้านเครื องดืม และขนม สวนใหญ
่
่
อาหารพื1นเมือง มีทีนังรองรับนักทองเที
่
เป็ นประเภทชา กาแฟ และขนมปั ง ซึ งด้านบนของร้านจะเป็ นโฮมสเตย์ และด้านลางจะเปิ
ดเป็ น
่ นบริ เวณทั1 งสองฝังของทางเดิ นริ มถนนชายโขง ซึ งมี
ร้านค้า 4) ร้านค้าแผงลอย จะเปิ ดในชวงเย็
่ ่
่ น และยังไมมี่ การจัดระเบียบทีเหมาะสม อาหารทีขายตามร้านค้าแผง
จํานวนไมแนนอนในแตละวั
่ มันเผา แป้ งจี ซาลาเปา ผลไม้ต่างๆ เป็ นต้น 5) ร้านขายของชํา เป็ นร้านจําหนาย
่
ลอย เชน่ กล้วยยาง
่
สิ นค้าทัวไป เชน่ ของใช้เบ็ดเตล็ด ขนม นํ1 าดืม เป็ นต้น และ 6) ร้านจําหนายของที
ระลึก เชน่ เสื1 อยืด
่ าย กางเกงฝ้ าย พวงกุญแจ โปสการ์ด เป็ นต้น (ดังตารางที 5.2)
กระเป๋ า ผ้าหมฝ้
ตารางที 5.2 จําแนกประเภทร้ านค้ า ย่านอาคารไม้ เก่าเมืองเชียงคาน
ประเภทร้ านค้ า

จํานวน (แห่ ง)

ร้ อยละ

ร้ านอาหารขนาดใหญ่

17

9.6

ร้ านอาหารขนาดเล็ก

19

10.7

ร้ านเครื องดืม และขนม

36

20.2

ร้ านค้ าแผงลอย

40

22.5

ร้ านขายของชํา

8

4.5

ร้ านขายของทีระลึก

58

32.6

รวม

178

100

ทีมา : การสํารวจของผูว้ จิ ยั , 2553
่ านค้าทีมีมากทีสุ ด ได้แก่ ร้านขายของทีระลึ ก รองลงมาคือ
จากตารางที 5.2 จะเห็นวาร้
ร้านค้าแผงลอย ร้อยละ 32.6 และ 22.5 ตามลําดับ และร้านค้าทีมีจาํ นวนน้อยทีสุ ด คือร้านขายของ
่
่จะเป็ นอาคารทีมีการ
ชํา ร้อยละ 4.5 โดยลักษณะของร้านค้าทีเป็ นร้านอาหารขนาดใหญ่ สวนใหญ
่ อสามารถรองรับนักทองเที
่ ยวจํานวนมากได้ ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านเครื องดืม
สร้างขึ1 นมาใหมเพื
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่
่ นอาคารไม้สองชั1 นดั1 งเดิม ทีมีการดัดแปลงเพือนํา
และขนม และร้านขายของทีระลึก สวนใหญจะเป็
่
พื1นทีด้านลางมาใช้
เป็ นร้าน และด้านเป็ น
โฮมสเตย์ หรื อทีพักของเจ้าของร้าน ร้านค้าแผงลอย
่ ่ กทองเที
่ ยว และร้านขายของชํา
จะเป็ นการนําโต๊ะมาตั1 งเพือจับจองทีขายอาหารริ มถนนจําหนายแกนั
่ นทีขายสิ นค้า (ดังภาพที 5.14)
จะเป็ นร้านค้าทีด้านบนเป็ นทีอยูอ่ าศัย และด้านลางเป็

ร้ านอาหารขนาดใหญ่

ร้ านอาหารขนาดเล็ก

ร้ านเครื องดืม และขนม

ร้ านค้ าแผงลอย

ร้ านขายของชํา

ร้ านขายของทีระลึก
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ภาพที 5-14 จําแนกลักษณะของร้ านค้ า ย่ านอาคารไม้ เก่ าเมืองเชียงคาน
5.3.3 บริการอืนๆ
1) ศนย์
ู บริการข้ อมลู
เมืองเชียงคานกําลังดําเนินการก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลเพือให้ บริ การนักท่องเทียวซึงได้ รับการ
จากการเคหะแห่งชาติ ตังอยู
4 ่ลานกิจกรรมหน้ าวัดท่าคก ริ มฝั งแม่นํ 4าโขง โดยสร้ างแล้ วเสร็จในปี
พ.ศ. 2554 แต่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ และเริ มทรุดโทรมลง นอกจากนี 4เกสต์เฮ้ าส์หนึงทีมีบทบาทเหมือน
ศูนย์บริการข้ อมูลแก่นกั ท่องเทียว คือ เฮือนไม้ ศรี เชียงคาน เกสต์เฮ้ าส์ซึงจะติดป้าย โปสเตอร์ ตา่ งๆ
หน้ าเกสต์เฮ้ าส์เพือให้ นกั ท่องเทียวทีเดินผ่านไปมาได้ ศึกษาความเป็ นมาของเชียงคาน ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ (ดังภาพที 5.15) และนอกจากนี 4ยังมีร้านค้ า และทีพกั ต่างๆ ในพื 4นทีถนนชายโขง
คอยให้ คําปรึกษาและบริ การข้ อมูลการท่องเทียวของเมืองเชียงคาน และแหล่งท่องเทียวใกล้ เคียง
จะเห็นได้ ว่าการบริ การข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องให้ นกั ท่องเทียวสอบถามมากกว่าทําให้ การให้ ข้อมูล
อาจจะไม่ ทัว ถึ ง และไม่ ถูก ต้ อ งแม่ น ยํ า นัก ซึง อาจมี ข้ อ ผิ ด พลาดด้ า นการใช้ บ ริ ก าร และการ
ท่องเทียวได้

ศูนย์บริ การข้ อมูลทีกําลังก่อสร้ าง

เฮือนไม้ ศรีเชียงคาน
ภาพที 5.15 ศนย์
ู บริการข้ อมลูเมืองเชียงคาน
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2) ทีจ อดรถ
เมืองเชียงคานไม่มีบริการทีจอดรถสาธารณะของชุมชนเอง เนืองจากข้ อจํากัดของพื 4นทีใน
การพัฒนาทีจอดรับเพือรองรับนักท่องเทียว มีเพียงการขอใช้ พื 4นทีของวัด โรงเรี ยน พื 4นทีริมถนน
และพื 4นทีของเอกชน โดยสามารถรองรับปริ มาณรถยนต์ได้ ดงั นี 4 1) พื 4นทีจอดรถของเอกชนให้ เช่า
จํานวน 3 แห่ง กระจายอยู่ตามซอยย่อยต่างๆ ของถนนชายโขง รวมแล้ วจอดได้ ประมาณ 20-30
คันๆ ละ 50 บาท 2) พื 4นทีจอดรถของวัดศรี คณ
ุ เมือง วัดมหาธาตุ และวัดท่าคก รวมแล้ วจอดได้
ประมาณ 40-50 คัน ไม่เสียค่าใช้ จ่าย 3) พื 4นทีโรงเรี ยนวิจิตรเชียงคาน บริ เวณซอย 21 จอดได้
ประมาณ 40-50 คัน ไม่เสียค่าใช้ จ่าย 4) พื 4นทีริมถนนศรี คณ
ุ เมือง จอดได้ ชวั คราว ประมาณ 20
คัน (ดังแผนที 5.2) อย่างไรก็ตามทีจอดรถบริ เวณดังกล่าวยังไม่มีการจัดระเบียบทีดี เนืองจากจุด
จอดรถส่วนใหญ่จะเป็ นพื 4นทีว่างสาธารณะทีไม่ได้ กําหนดเป็ นจุดจอดรถอย่างเป็ นทางการ และจะ
เห็นได้ วา่ ในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาลต่าง การให้ บริ การทีจอดรถนันมี
4 ปริ มาณ
ที ไ ม่เ พี ยงพอในการรองรั บนัก ท่องเที ยวซึง สามารถจอดได้ ทัง4 4 พื น4 ที เ พี ย ง 150 คัน และ
นักท่องเทียวจะไม่ทราบจุดจอดทีแน่นอนและปลอดภัย ดังนันควรมี
4
การประชาสัมพันธ์เพิมเติมใน
ส่วนนี 4

2

1
1

2

สัญลักษณ์

1
3

พื 4นทีจอดรถของเอกชน
พื 4นทีโรงเรี ยนวิจิตร

2
4

2

4

พื 4นทีจอดรถของวัด
พื 4นทีริมถนนศรี คณ
ุ เมือง

แผนที 5.2 ทีจอดรถเมืองเชียงคาน
การจัดการการท่ องเทีย วเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทีมา : การสํารวจของผูว้ จิ ยั , 2553

1

3

มาตราส่วน : Not to scale

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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3) การเดินทาง และการขนส่ ง การเดินทางของนักท่องเทียวมายังเมืองเชียงคานมีหลาย
ช่ องทางได้ แก่
- รถยนต์ส่วนตัว จากกรุ งเทพมหานคร มี 2 เส้ นทาง โดยใช้ เส้ นทาง ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 201 หรื อ 203
- เครื องบิน สายการบินไทย สายการบินนกแอร์ สายการบินวัน-ทูโก และสายการบินแอร์
เอเชีย (บินตรงจาก กรุ งเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน) สายการบินแฮปปี แ4 อร์ บินตรงจากกรุ งเทพฯจังหวัดเลย
- รถทัวร์ รถทัวร์ ปรับอากาศ VIP 999 (รถออกเวลา 22.00 น. ทุกวัน) รถทัวร์ ปรับอากาศ
ป. 1 บริ ษัท แอร์ เมืองเลย จํากัด (รถออกเวลา 07.30 น. และ 19.30 น. ทุกวัน) รถทัวร์ ปรับอากาศ
ป. 2 บริ ษัท ขนส่ง จํากัด (รถออกเวลา 18.40 น. ทุกวัน) รถทัวร์ ปรับอากาศ ป. 2 บริ ษัท ภูกระดึง
ทัวร์ จํากัด (รถออกเวลา 18.00 น. ทุกวัน) และรถทัวร์ ปรับอากาศ บริษัท นครชัยขนส่ง จํากัด
- รถสามล้ อบริ การจากท่ารถมายังถนนชายโขงสามารถใช้ บริ การรถสามล้ อ พีหมาน และ
รถสามล้ อลุงลุน
- สํ าหรั บการเดินทางในเมื องเชียงคานส่วนใหญ่ จะใช้ การเดินทางด้ วยรถจักรยาน ซึง
สามารถเช่าได้ จากทีพกั และร้ านเช่าจักรยาน
่ โ้ ดยสาร ปั จจุบนั เมืองเชียงคาน สวนใหญจะเป็
่
่ นการเดินทางโดยทางบก โดยมี
การขนสงผู
่ าเภอและจังหวัด รวมทั1 งการคมนาคมภายในเขตเทศบาลและจาก
เส้นทางการคมนาคม ระหวางอํ
่
เทศบาลไปยังตําบลตางๆ
4) เส้ นทางสั ญจร
สภาพถนนปัจจุบนั เมืองเชียงคาน บริ เวณชุมชนมีถนนสายทีสําคัญ (ดังภาพที 5.17) คือ
่ นย์กลาง
- ถนนศรี เชียงคาน เป็ นถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน พาดผานศู
ั 1นทีข้างเคียง สภาพพื1นผิวจราจรเป็ นถนนลาดยางมีดี มีท่อระบายนํ1 าที
ของชุมชนและเชือมโยงกบพื
่ โดยเฉพาะชวง
่ ถนนทางหลวงแผนดิ
่ นหมายเลข 2195
เป็ นระบบสภาพชํารุ ดทรุ ดโทรมเป็ นบางชวง
่
่ มี สภาพขรุ ขระ เป็ นหลุ ม เนื องจากรถบรรทุ กขนาดใหญ่
ทีเป็ นเส้ นทางเชื อมตอไปยั
งอําเภอทาลี
่
สัญจรผาน
- ถนนชายโขง เป็ นถนนภายในเขตชุ มชนรองลงมาจากถนนศรี เชี ยงคาน สภาพพื1นผิว
่
จราจรมีท1 งั คอนกรี ตและลาดยาง พื1นผิวจราจรมีสภาพดี มีทอระบายนํ
1 าทีเป็ นระบบ มีความกว้า
4.7-7.5 เมตร
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่
่ 1 นผิวจราจรบนถนนสายหลักซึ งเป็ น
- ถนนซอยศรี เชี ย งคาน สภาพถนนโดยสวนใหญพื
ถนนลาดยางอยูใ่ นสภาพดี เป็ นถนนคอนกรี ตซึ งมีขนาดเขตทางคับแคบ ขนาดความกว้างประมาณ
่ สภาพผิวจราจรถนนชํารุ ดทรุ ดโทร
2.6-8.5 เมตร ไมมี่ ท่อระบายนํ1 าเป็ นระบบ และถนนบางแหงมี
่
สมควรได้รับการพัฒนาตอไป

ถนนชายโขง

ถนนซอยศรีเชียงคาน

ภาพที 5.16 เส้ นทางสัญจรภายในเมืองเชียงคาน
5) การนําเทีย ว
่ ยวกบแหลงทองเที
ั
่ ่ ยว
เมืองเชี ยงคานมีการนําเทียวในระยะใกล้ๆ เพือเชื อมโยงนักทองเที
่ ดคู ้ พระบาทภูควายเงิน พระใหญบ้่ านทาดี
่ หมี การ
ใกล้เคียง ได้แก่ การชมทะเลหมอกทีภูทอก แกงคุ
่ อชมแมนํ่ 1 าโขง พระอาทิตย์ตก เป็ นต้น ซึงผูป้ ระกอบกจการนํ
ิ
่
่ นเจ้าของที
ลองเรื
าเทียวจะสวนใหญเป็
่ ยวทีไมมี่ รถยนต์ส่ วนตัวมาเหมารถไปพร้อมกนั
พัก และเกสต์เฮ้าส์ ต่างๆ มีการรวมกลุ่มนักทองเที
่ การประมาณ 800-1,000 บาทตอคั
่ น สําหรับบริ การลองเรื
่ อชมแมนํ
่ 1 าโขง และพร
โดยคิดคาบริ
่ ดคู ้ และมีการจ้างเหมาเรื อ
ิ
่ ยวทีแกงคุ
อาทิตย์ตกดินนั1 น เจ้าของกจการเป็
นเรื อทีให้บริ การนักทองเที
่ ยวเพือเทียวชมดังกลาว
่ โดยคิดคาบริ
่ การประมาณ 500-700 บาทตอลํ
่ า
จากนักทองเที
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6) บริการสาธารณะอืน ๆ
ห้ อ งนํ า4 -สุข า ในส่ ว นนี เ4 ป็ นการให้ บ ริ ก ารที ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเทียวได้ เนืองจากข้ อจํากัดของพืน4 ทีในการพัฒนาเช่นเดียวกับการให้ บริ การทีจอดรถ มี
เพียงการให้ บริ การห้ องนํ 4าทีอยูบ่ ริเวณทีพกั และวัดซึง นักท่องเทียวยังสามารถเข้ าใช้ บริการได้ ทุ
ร้ านค้ าโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) มีให้ บริ การจํานวน 1 ตู้ บริ เวณตลาดเทศบาลเมืองเชียงคาน ซึง
ตังอยู
4 ่ห่างจากถนนชายโขงทีเป็ นแหล่งท่องเทียวหลักทําให้ นกั ท่องเทียวไม่สะดวกในการใช้ บริ การ
มากนัก
บริ การอิ นเตอร์ เ น็ ต เมื องเชี ย งคานจะมี บ ริ การอิ นเตอร์ เ น็ ตแบบ wi-fi บริ เ วณที พัก
ร้ านอาหารและเครื องดืม บางแห่ง เพือให้ บริ การกับนักท่องเที ยวทีเ ป็ นลูกค้ าของทางร้ าน และ
นอกจากนี 4ยังมีร้านอินเตอร์ เน็ตให้ บริการจํานวน 2 ร้ าน
ทีนงั พักผ่อนหย่อนใจ มีให้ บริ การบริ เวณลานโล่งหน้ าวัดท่าคก ซึงเป็ นทีนงั ริ มฝั งแม่นํ 4าโขง
และมีสวนสาธารณะและบริ เวณสําหรับออกกําลังกาย ซึงสามารถใช้ บริ การได้ ทงประชาชนและ
ั4
นักท่องเทียว
5.4 การตลาดการท่องเทีย ว
่ ยวในการ
่ ยวเดินทางเข้ามาทองเที
่ ยวนั1 น จะต้องมีการตลาดการทองเที
การทีจะมีนกั ทองเที
่ ยวซึ งการตลาดการทองเที
่ ยว เป็ นความพยายามทีจะทําให้นักทองเที
่ ยว
ชักนําให้เข้ามาทองเที
่ ยวในแหลงทองเที
่ ่ ยวของตน และใช้สิงอํานวยความสะดวก
กลุ่มเป้ าหมายเดินทางเข้ามาทองเที
่ ยวของเมืองเชียง
่ ยวและบริ การทองเที
่ ยวในแหลงทองเที
่ ่ ยวนั1 น การตลาดการทองเที
ทางการทองเที
่
คานมีรายละเอียดดังตอไปนี
1
5.4.1 นักท่องเทีย ว
นักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวเมืองเชียงคานนัน4 ส่วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเทียวทีพกั
แรม เป็ นจังหวัดหนึงทีมีแหล่งท่องเทียวทีมีระยะทางไกลจากกรุ งเทพมหานคร การเดินทางหลักๆ
คือ เดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา คือ รถประจําทาง เมืองเชียงคานเป็ นแหล่งท่องเทียวที
ได้ รับความสนใจ ความนิยมจากนักท่องเทียวเพิมมากขึ 4นทุกปี นักท่องเทียวทีเดินทางมาเมืองเชียง
คานมีจดุ ประสงค์หลากหลายและแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็ นเทียวชมเมืองโบราณ ทัศนียภาพ
ริ มแม่นํ 4าโขง ไหว้ พระ หรื อแม้ กระทั 4งมาเพือศึกษาดูงาน เป็ นต้ น ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทียวชาวไทย
จากข้ อมูลสถิตินกั ท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวเมืองเชียงคานนันพบว่
4
า ใน พ.ศ. 2553 มีจํานวน
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นักท่องเทียวเทียวประมาณ 845,707 คน เป็ นนักท่องเทียวชาวไทย 614,643 คน และชาวต่างชาติ
230,073 คน (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2553) จะเห็นได้ ว่าเมืองเชียงคานมีการเก็บรวบรวม
สถิ ติ นัก ท่ อ งเที ย วเพี ย งปี เดี ย ว ดัง นัน4 ควรมี ก ารเก็ บ สถิ ติ นัก ท่ อ งเที ย วต่อ เนื อ งทุก ปี เพื อ เป็ น
ฐานข้ อมูลของชุมชนทีสามารถนําไปศึกษาด้ านต่างๆ เช่น แนวโน้ มของจํานวนนักท่องเทียวทีเข้ า
ท่องเทียวเพือศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทียว นําไปสู่การวางแผนการพัฒนา
ด้ านต่างๆ ทีไม่สง่ ผลกระทบต่อกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนต่อไป
5.4.2 ราคาของสิ นค้ าและบริการในเรืองการท่องเทีย ว
่
่
- ด้านทีพัก ราคาทีพักของเมืองเชียงคานมีราคาตั1 งแต่ 200-1,500 บาท โดยสวนใหญจะ
่
เป็ นทีพักราคา 200-300 บาท จะเป็ นราคาตอคนซึ
งทีพักในราคานี1 จะเป็ นโฮมสเตย์ขนาดเล็กของ
่ และเป็ นห้องนํ1 ารวม ทีพักราคา 200-700 บาท เป็ น
ประชาชนในพื1นที ไมมี่ ห้องแยกเป็ นสัดสวน
่ องซึ งทีพักในราคานี1 จะเป็ นโฮมสเตย์ขนาดใหญ่ หรื อเกสต์เฮ้าส์ ทีสามารถรองรับ
ราคาทีพักตอห้
่ ยวได้เป็ นจํานวนมาก ห้องนอนแยกเป็ นสัดสวน
่ และเป็ นห้องนํ1 ารวม และทีพักราคา 700นักทองเที
่ มี
1,000 บาทขึ1 นไป เป็ นทีพักประเภทโรงแรม และเกสต์เฮ้าส์ขนาดใหญ่ ห้องนอนแยกเป็ นสัดสวน
สิ งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน่ เครื องปรับอากาศ โทรทัศน์ ห้องนํ1 าในตัว เป็ นต้น (ดังตารางที
5.3)
ตารางที 5.3 ระดับราคาทีพ กั ย่านอาคารไม้ เก่าเมืองเชียงคาน แบ่ งตามเกณฑ์ ของ
การท่องเทีย วแห่ งประเทศไทย
ระดับราคาทีพ กั
ราคา (บาท)
200
ระดับ 1
200-400
ระดับ 2
400-700
ระดับ 3
700-1,000
ระดับ 4
ระดับ 5
1,000 บาทขึ1 นไป
จํานวนรวม (แห่ ง)

จํานวน (แห่ ง)
4
27
32
25
8
96

ั ดของ
- ด้านอาหาร และเครื องดืม ราคาของอาหารและเครื องดืมมีหลากหลายขึ1 นอยูก่ บชนิ
่ 1 าโขง ราคาจะคอนข้
่ างสู ง ร้านอาหารขนาดเล็ก สว่
อาหาร ได้แก่ ร้ า นอาหารขนาดใหญริ่ มแมนํ
่
ใหญจะขายอาหารท้
องถิ น ได้แก่ ข้าวปุ้ นนํ1 าแจว่ ส้มตําด๋ องแด๊ง แกงเส้น เป็ นต้น ซึ งเป็ นอาหา
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่ านขายเครื องดืมสวนใหญจะราคาประมาณแกวละ
่
่
้ 30พื1นเมือง ราคาอาหารจะไมสู่ งมากนัก สวนร้
60 บาท
ั
- ด้านของทีระลึก ราคาของทีระลึกจะมีหลากหลายขึ1 นอยูก่ บการออกแบบ
คุณภาพ และ
่
่ ได้แก่ เสื1 อยืด
ความมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของสิ นค้านั1 น ของทีระลึกทีได้รับความนิ ยมสวนใหญ
่ ่ ก สิ นค้าทีผลิตจากผ้าฝ้ าย เชน่ ผ้านวม เสื1 อ กางเกง เป็ นต้น
พวงกุญแจ แผนแมเหล็
่
- ด้า นการขนสง่ การขนสงภายในเมื
องเชี ยงคานมี หลายประเภท ได้แก่ การใช้บ ริ ก าร
ั
่ ยว การเชา่
รถสามล้อเครื อง ราคาประมาณ 20-100 บาท ขึ1 นอยูก่ บระยะทางและจํ
านวนนักทองเที
่ ่ นละ 50 บาท การเชารถจั
่ กรยานยนต์ คาเช
่ ่าวันละ 200 บาท
จักรยาน คาเชาวั
่ ยวสามารถใช้บริ การ
- การบริ การนําเทียว เป็ นบริ การเสริ มของทีพักบางแหง่ โดยนักทองเที
่ น โดยมีการจัดกจกรรมการ
ิ
รถทําเทียว ซึ งราคาเป็ นราคาจ้างเหมา ประมาณ 500-1,500 บาทตอวั
่ ยวไว้ให้ล่วงหน้า
ทองเที
5.4.3 การโฆษณา และประชาสั มพันธ์
เมืองเชียงคานมีการส่งเสริ มทางด้ านการตลาดหลากหลายรู ปแบบ โดยความช่วยเหลือ
หลักของเทศบาลตําบลเชียงคาน การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ทังทางด้
4
านการ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ภายในเมืองเชียงคาน ดังนี 4
การประชาสัมพันธ์จะเป็ นการประชาสัมพันธ์ทีเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้สนับสนุนการท่องเทียว ไม่ว่าจะเป็ น เทศบาลตําบลเชียงคาน กศน.เชียงคาน ททท.จังหวัด
เลย และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเลย ได้ เห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเทียวของอําเภอเชียงคาน และใกล้ เคียงเพือส่งเสริ มข่าวสารและเผยแพร่ กิจกรรมด้ านการ
ท่องเทียวใน อําเภอเชียงคาน ได้ รวบรวมข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ของนักท่องเทียวเกียวกับการให้
บริ หารทุก ๆ ด้ า น อาทิ ที พัก การเดินทาง อาหาร ของที ระลึก และการบริ ก ารอื น ๆ ซึง ข้ อ มูล
ดังกล่าวจะอยูใ่ นเว็บไซต์ ได้ แก่ http://www.chiangkhan.com/
่ ยวแหงประเทศไทย
่
่ ั ดกจกรรม
ิ
เทศบาลตําบลเชียงคาน การทองเที
และภาคเอกชนรวมกนจั
่ มการทองเที
่ ยวของเมืองเชียงคาน โดยการนําเอาเอกลักษณ์เรื องของวัฒนธรรม ประเพณี และ
สงเสริ
ิ
วิถีชิวติ เมืองเชียงคาน มาใช้ในการจัดกจกรรมภายใต้
ชือวา่ “100 ปี เชียงคานเมืองโบราณริ มฝังโขง”
โดยจัดขึ1 นเมือวันที 4-6 ธันวาคม 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเฉลิมฉลองครบ 100 ปี เมืองเชียง
่ มการทองเที
่ ยวเชิ ง
คาน เพือการอนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ นอําเภอเชี ยงคาน และเพือสงเสริ
ิ มภายในงานทีสงเสริ
่ มการทองเที
่ ยวเมืองเชียงคาน เชน่ พิธีบวงสรวงหลักเมือง
วัฒนธรรม ซึงกจกรร
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่ ผลิ ตภัณฑ์ท ้องถิ นเมื องเชี ย งคาน การสาธิ ตการ
นิ ท รรศการประวัติเมื องเชี ย งคาน การจํา หนาย
ทําอาหารพื1นบ้าน การแสดงภาษาพูดท้องถินเชียง ประเพณี การตักบาตรข้าวเหนียว ลอยผาสาดลอย
ิ
เคราะห์ เป็ นต้น (สัมภาษณ์ นพพล ยิงสุ ข, 2553) ทั1 งหมดนี1 ลว้ นเป็ นกจกรรมที
เสริ มสร้างบรรยากาศ
่ ยวให้กบนั
ั กทองเที
่ ยว ทั1 งนี1 เพือสร้ างรายได้ให้กบชุ
ั มชนและพัฒนาการทองเที
่ ยวของ
การทองเที
่ ได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนและนักทองเที
่ ยวเป็ น
ตลาดไปอีกทางหนึงซึ งการจัดงานดังกลาว
่ ทําให้เมืองเชียงคานเป็ นทีรู้จกั และนักทองเที
่ ยวจํานวนมาหลังไหลเข้ามาเทียวในเมืองเชียง
อยางดี
คาน (ดังภาพที 5.18)

พิธีบวงสรวงหลักเมือง

สาธิตการทําอาหารพื 4นบ้ าน

ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้ าทีระลึก

ใส่บาตรข้ าวเหนียวถนนชายโขง

ภาพที 5.17 กิจกรรม100 ปี เชียงคานเมืองโบราณริมฝั งโขง
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5.5 สรปสถานการณ์
การท่องเทีย วเมืองเชียงคาน
ุ
่ ่ ในอดี ตเคยเป็ นเมืองทีปกครองด้วยตนเอง จึงมี
เนื องจากเมืองเชี ยงคานเป็ นเมืองทีเกาแก
่
ี องกบประเทศสาธารณรั
ั
ประวัติความเป็ นมาทีนาสนใจ
และมีประวัติศาสตร์ทีเกยวข้
ฐประชาธิ ปไตย
่ ่ หลากหลาย และมีความงดงามทีสามารถสร้างความ
ประชาชนลาว อีกทั1 งมีสถาปั ตยกรรมทีเกาแก
่
ประทับใจแกผู่ พ้ บเห็ น มีการสื บสานวัฒนธรรมประเพณี โดยจะมีกิ จกรรมประเพณี ต่างๆ อยาง
่ อง มีความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวิถีชีวติ และภูมิปัญญา อีกทั1 งมีวถิ ีชีวติ ทีเรี ยบงาย
่ และความมีน1 าํ ใจ
ตอเนื
่ ยวทีหลากหลาย มีโครงสร้างพื1นฐานทีเอื1ออํานวยตอการทองเที
่
่ ยวทั1 งทางด้าน
มีทรัพยากรการทองเที
่ โ้ ดยสาร การสาธารณูปโภค การประปา การไฟฟ้ า การสื อสาร และมี
การคมนาคม การขนสงผู
่ ยวเชิงวัฒนธรรม ทําให้เมืองเชี ยงคานมีความพร้อมในการรองรับ
ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที
่ ยว มีนกั ทองเที
่ ยวหลังไหลเข้ามาทองเที
่ ยวตลอดปี แตผลกระทบจากการทองเที
่
่ ยวทําให้
นักทองเที
ิ ญหาด้านตางๆ
่ เชน่ ทีจอดรถไมเพี
่ ยงพอ ไมมี่ ทีจอดรถสาธารณะต้องใช้พ1ืนทีของวัด และ
เกดปั
่ ยวไมมั่ นใจในความปลอดภัย ของรถ ปั ญหาการจราจร
โรงเรี ย นเป็ นที จอดรถ ทํา ให้นัก ทองเที
่ นเทศกาล และหยุด ปั ญหาขยะทีเพิมขึ1 น แตจํ่ านวนรอบในการเกบเทา
็ ่
การจราจรทีติดขัดในชวงวั
ิ นเนาเหม็
่ น และเป็ นทีสะสมของเชื1 อโรค มีการรื1 อบ้านไม้
เดิม ทําให้ปริ มาณขยะล้นถังขยะ เกดกลิ
่ อสร้างโรงแรม และเกสต์เฮาส์ ขนาดใหญที่ สามารถรองรับนักทองเที
่ ยวจํานวนมากๆ มีการ
เกาเพื
่ ยวทีเป็ น
ปรับปรุ งบ้านเรื อนให้มีสีสันฉูดฉาด โดยไมคํ่ านึงถึงเอกลักษณ์ และสิ งดึงดูดใจนักทองเที
เอกลักษณ์ของเมืองเชี ยงคาน ไมมี่ การจัดระเบียบร้านค้า และแผงลอย ทําให้มีร้านค้าทีขายสิ นค้า
ั า นวนมาก มีก ารขายเครื องดื มแอลกอฮอล์บ ริ เวณถนนชายโขงซึ งเป็ นถนนสา
ชนิ ด ซํ1 า ๆ กนจํ
่ ตั1 งร้ า นลํ1 าพื1นที สาธารณะทํา ให้กีดขวางทางเดินขอ
วัฒนธรรมของเมืองเชี ยงคาน ร้ า นค้า ตางๆ
่ ยว ซึงปัญหาดังกลาวล้
่ วนเป็ นปั ญหาทีเกดจ
ิ ากการจัดการการทองเที
่ ยวของเมืองเชียงคาน
นักทองเที
่ ยวยังขาด
ในปัจจุบนั ทีขาดการประสานงานทีดี ทําให้การขั1 นตอนการวางแผนการจัดการการทองเที
่
่ ซึงอาจนําไปสู่ ความขัดแย้ง
ประสิ ทธิภาพ และขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าทีของแตละภาคสวน
่ ยวของเมืองเชียงคานได้
ของผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยในการทองเที
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บทที่ 6
การจัดการการทองเที่ยวโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน
การศึกษาการจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ในบทนี้จะศึกษาในสวนของการ
วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยไดศึกษา 6 สวน คือ สวนที่ 1 กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเมืองเชียง
คาน สวนที่ 2 นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย สวนที่ 4
การวิเคราะหองคประกอบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม และสวนที่ 5 การ
วิเคราะหศักยภาพของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
6.1 กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
ปจจุบันเมืองเชียงคานมีการดําเนินการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยหลักๆ จะเปน
การดําเนินงานรวมกันระหวางคุมวัดตางๆ เทศบาล และกลุมผูประกอบการ ซึ่งเปนแกนหลักใน
การจัดการการทองเที่ยวชองเมืองเชียงคานใหเปนไปอยางมีระบบ และสามารถทํางานไดอยางมี
แบบแผน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยกระบวนการจั ด การการท อ งเที่ ย ว มี ส ว นประกอบที่ มี
ความสําคัญอยู 5 องคประกอบในการจัดการทองเที่ยว ดังนี้ 1) การวางแผนกลยุทธ 2) การจัดการ
องคการ บุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) การดําเนินงาน 4) การประสานงาน และ 5) การจัดการ
ความรู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (จากตารางที่ 2-1 กระบวนการจัดการการทองเที่ยว) ซึ่ง
กระบวนการจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งคานมี ก ระบวนการจั ด การ
(สัมภาษณ, 2553) ดังนี้
1) การวางแผนกลยุทธ
การวางแผนกลยุทธเปนการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ การกําหนดภารกิจของแต
ละบุคคล รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานของการจัดการ กําหนดเวลาของกิจกรรม และแผนตางๆ ให
มีความชัดเจน สําหรับการวางแผนกลยุทธในเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคาน พบวา เทศบาลตําบลเชียงคาน และสภาเมืองเชียงคาน เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ
ในการวางแผนกลยุทธในระดับทองถิ่น โดยไดมีการกําหนดนโยบาย แผนในการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว และโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานไว และโครงการบางสวนจะมา
จากความตองการของแตละกลุมผูเกี่ยวของ ไดแก คุมวัดตางๆ ความตองการจะมาจากความ
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คิดเห็นของประชาชนในแตละคุมวัด กลุมผูประกอบการความตองการจะมาจากความคิดเห็นของ
ผูประกอบการ กลุมองคกรชุมชนตางๆ ไดแก กลุมรักษเชียงคาน และกลุมถนอมไว ณ เชียงคาน
ซึ่งในการวางแผน และการประชุมตางๆ จะมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของชุมชน
เพื่อใหประชาชนชาวเชียงคานไดรับรู
2) การจัดการองคกร บุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย
การจัดการองคกร บุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการแบงงาน และอํานาจการบริหาร
จัดการใหผูปฏิบัติงานทราบถึงหนาที่บทบาทของตนเอง เพื่อที่จะทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค ซึ่ง
ควรจะมีการแบงหนาที่ใหเหมาะสม โดยมีการทํางานในลักษณะเชื่อมโยงกัน มีเครือขายจัดการที่
เหมาะสม สําหรับในการจัดการองคกร บุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียนั้นพบวา ทางเทศบาลไดมี
การกําหนดบทบาทหนาที่หลักในการจัดการการทองเที่ยวตามแผนที่วางไว โดยมีคุมวัดตางๆ และ
องคกรชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว เชน ในการจัดงานลอยผาสาดลอยเคราะห
เพื่อเปนการฟนฟูประเพณีที่สูญหายไปของชาวเชียงคาน และเพื่อใหนักทองเที่ยวดื่มด่ํา และซึมซับ
วัฒนธรรมของชาวเชียงคาน โดยจะมีเทศบาลเมืองเชียงคานเปนเจาภาพหลักในจัดเตรียมพื้นที่
และกิจกรรมตางๆ ภายในงาน และมีการกระจายความรับผิดชอบ ซึ่งคุมวัดตางๆ จะตองทําหนาที่
ในการสื บ ค น ความเป น มา และลํ า ดั บ ขั้ น ตอนในการจั ด ประเพณี โดยมี อ งค ก รชุ ม ชน และ
ผูประกอบการตางๆ ซึ่งเปนผูที่มีความใกลชิดนักทองเที่ยวมากที่สุด เปนผูประชาสัมพันธ ถายทอด
ความเป น มา และความสํ า คั ญ ของประเพณี นอกจากนี้ จ ะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด การเรื่ อ ง
สภาพแวดลอม การใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย (การสังเกตของผูวิจัย, 2553)
3) การดําเนินงาน
การจัดการการทองเที่ยวในเมืองเชียงคานมีกลุมหลักในการดําเนินงาน ไดแก คุมวัดตางๆ
มีการดําเนินงานโดยภาคประชาชน และองคกรชุมชนมีการดําเนินงานโดยผูประกอบการ ซึ่งมีการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการการทองเที่ยว และบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยทาง
เทศบาลมีการเนนย้ําเรื่องของการใหบริการดานคุณภาพและความสะอาดของที่พกั สินคา ความมี
อัธยาศัยที่ดี มีมิตรไมตรีแกคนในชุมชนดวยกันและนักทองเที่ยว การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วาง
ไว รวมถึงประชาสั ม พัน ธดานตางๆ เชน งานเทศกาล ประเพณีที่ สํา คัญ การศึก ษาดูงานของ
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน การใหความรวมมือในการใหขอมูลแกนักเรียน
นักศึกษาที่เขามาหาความรูในพื้นที่ เปนตน
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4) การประสานงาน
เปนการสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน และบุคคลในตําแหนงตางๆ ใหสามารถ
ทํางานรวมกันได ซึ่งตองใชเทคนิคตางๆ ในการสื่อสารการกําหนดระเบียบแบบแผนในการทํางาน
การประสานงานของเมืองเชียงคานจะมีการประสานงานกันในกลุมเฉพาะของคุมวัด และกลุม
ผูประกอบการ ทําใหการประสานงานไมมีประสิทธิภาพ ตางคนตางทํา และเกิดการซอนทับกันของ
หนาที่ นอกจากนี้ยังขาดบุคคลกลางในการทําหนาที่ประสานงานกันทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นได
เชน ผูประกอบการนําโคมลอยมาขายทําใหกลุมชาวบานไมพอใจเนื่องจาก การปลอยโคมลอย
ไมใชวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน และอาจทําใหเกิดอัคคีภัยได จึงรวมตัวกันเพื่อทําปายตอตาน
โคมลอยหนาบาน ทําใหผูประกอบการเกิดความไมพอใจ จนกระทั่งขัดแยงกับชาวบานในที่สุด ใน
กรณีดังกลาวถาผูประกอบการ และชาวบานมีการประสานงานกัน ทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
ปญหาดังกลาวก็จะไมเกิดขึ้น
5) การจัดการความรู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การจั ด การความรู การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เป น การแบ ง ป น การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณความคิดเห็น ความรูซึ่งนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวไดดีที่สุด ซึ่งจะทําใหไดรับ
ความรูและประสบการณมากมายที่เปนประโยชนนับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการจัดการการ
ทองเที่ยวเพื่อที่จะไดนําขอมูลตางๆ มาวางแผนเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ไดกาํ หนดไว โดยการจัดการ
การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งคานมี ห น ว ยงานการท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เลย
สถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเลย โรงเรียนเชียงคาน และการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยเขามาชวยเหลือในการจัดการตางๆ เชน การฟนฟูประเพณี วัฒนธรรม การอบรม
ผูประกอบการ การใหความรูดานการอนุรักษ การเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม เปนตน ใหแก
เทศบาล คุมวัดตางๆ ประชาชน ผูประกอบการ ไดนําความรูไปใชประโยชนตอไป
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การวางแผนกลยุทธ

เทศบาลตําบลเชียงคาน

การจัดการองคการ บุคคล
และผูมีสวนไดสวนเสีย
การดําเนินงาน
การประสานงาน

สภาเมืองเชียงคาน

คุมวัดตางๆ

องคกรชุมชน

ประชาชน

ผูประกอบการ

ททท.

สถาบันการศึกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด

การจัดการความรูและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพที่ 6.1 กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
จะเห็ น ได ว า กระบวนการจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งคานนั้ น
เทศบาลตําบลเชียงคาน และสภาเมืองเชียงคาน เปนผูวางแผนเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว โดยการวางแผนการจัดการการทองเที่ยวเปนการจัดสรรการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อใหสัมพันธ
กับองคกร บุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย ใหสามารถทํางานรวมกันได แตอยางไรก็ตามในการ
ดําเนินงาน และการประสานงานขององคกร บุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียยังขาดการจัดการที่
เหมาะสมทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และไมสามารถใชศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
เมืองเชียงคานไดอยางเต็มที่ โดยขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการจัดการการทองเที่ยวของเมือง
เชียงคาน คือ ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ และขั้นตอนการจัดการองคการ บุคคลและผูมีสวนได
สวนเสีย ซึ่งผูวิจัยไดมุงประเด็นในการศึกษารายละเอียดของขั้นตอนดังกลาว เพื่อใหการจัดการ
การทองเที่ ยวมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อใหมีการทํางานอยางเปนระบบ และเกิดความ
รวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูมีสวนไดสวนเสีย
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จากการการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคานขางตน สามารถแบงประเภทการจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานแบงไดเปน
3 ดาน ไดแก การจัดการดานทรัพยากรการทองเที่ยว และสภาพแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานการตลาดการทองเที่ยว สรุปไดดังตาราง 6.1
ตารางที่ 6.1 การจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน
เรื่อง
การจัดการ
1. การจัดการดานทรัพยากรการทองเที่ยว/สภาพแวดลอม
1.1 การจัดการดาน
- เทศบาลเมืองเชียงคาน และกรมโยธาธิการ และผังเมืองไดมี
ทรัพยากรการทองเที่ยว
บทบาทในการจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลเชี ย งคานเรื่ อ ง
กําหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร
และบริเวณหามกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เทศบาลตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พ.ศ. 2553 เพื่อเปนการอนุรักษ
บานไมเกา
- มีความรวมมือระหวาง วัดศรีคุณเมือง วัดทาคก และสถาบัน
การศึกษา ในการรวมกลุมชาวบาน และนักเรียน เพื่อสืบสานการจัด
กิจกรรมดานประเพณี วัฒนธรรม เชน ประเพณีแหขาวพันกอน การ
แห ต น ดอกไม การลอยผาสาดลอยเคราะห เป น ต น โดยร ว มกั น
สืบคนความเปนมา วิธีการปฏิบัติ และจัดงานประเพณี เพื่อเผยแพร
แกนักทองเที่ยว และประชาชนทั่วไป
- มีการรวมกลุมของชาวบานในการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และมี
การผลิตเปนสินคาเพื่อขายแกนักทองเที่ยว เชน การทําผาหมนวม
การทําขาวหลาม การทํามะพราวแกว เปนตน รวมทั้งยังมีการแสดง
ดนตรีพื้นบานโดยการรวมกลุมกันของผูสูงอายุ ทําการฝกซอม และ
เลนดนตรีพื้นบานแสดงใหนักทองเที่ยวชม และเปนกลุมที่สอนการ
เลนดนตรีแกเด็ก และเยาวชนในพื้นที่โดยไมเสียคาใชจายอีกดวย
- ผูประกอบการมีการรวมกลุมกันเพื่อรณรงคในการรักษาวิถีชีวิต
ของชาวบ า นให ค งอยู เช น การตั ก บาตรข า วเหนี ย ว การไม ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณถนนคนเดิน การไมปลอยโคมลอย เปน
ตน โดยอธิบายถึงวิธีการที่ถูกตองใหแกนักทองเที่ยวไดรับรู
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ตารางที่ 6.1 การจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน (ตอ)
เรื่อง
การจัดการ
1.2 การจัดการดาน
- มีการจัดการพื้นที่วางสาธารณะ บริเวณหนาวัดทาคก โดยมี
สภาพแวดลอม
การตั้งเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียน และการเปด
รานขายสินคาของชาวบาน และผูประกอบการ ในวันสําคัญๆ
เชน งานขึ้นปใหม งานสงกรานต งานลอยกระทง เปนตน
- ทางเทศบาลมีการจัดระเบียบทางเดินบริเวณริมแมนา้ํ โขง
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยมีการปูอฐิ ตัวหนอนเปน
ทางเดินเทา และทางจักรยาน และมีการควบคุมไมใหมกี ารตั้ง
รานคา หรือรานอาหารล้ําออกมาบริเวณทางเดินเพื่อให
นักทองเที่ยวเดินชมบรรยากาศความสวยงามของแมนา้ํ โขงได
คลอดเสนทาง
- การจัดการเรื่องขยะและของเสีย ทางเทศบาลกําหนดใหมีการ
เก็บขยะโดยรถเก็บขนขยะวันละ 1 รอบ เวลา 04:00 น. ของทุก
วัน และมีการตั้งถังขยะบริเวณซอย และทางแยกตางๆ ของถนน
ชายโขง และเริ่ม มีก ารตั้ง ถั ง ขยะที่ห ล อเป น รู ปขอนไม เ พื่ อ ให
กลมกลืนกับบานไมเกา แตยังไมเพียงพอ ทําใหมีขยะลนออกมา
นอกถังในชวงที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก
2. การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
2.1 การจัดการรานคา ของที่
- ไมมีการจัดระเบียบรานคา และผูประกอบการ การตั้งรานคา
ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม
แผงลอยล้ํ า ที่ ม าบริ เ วณถนน และเกิ ด ความไม เ ป น ระเบี ย บ
สิ น ค า ที่ ข ายมี ห ลากหลาย แต ข ายสิ น ค า ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ใน
หลายๆ ร า น ทํ า ให มี คู แ ข ง และมี ก ารแย ง ลู ก ค า กั น ภายใน
รานคามีการตกแตงทาสี ดวยสีสันที่ฉูดฉาด หลากหลายสี
2.1 การจัดการที่พัก
- ขาดการควบคุมมาตรฐานที่พกั ผูประกอบการจะมีการกั้นหอง
และตอเติมบานโดยที่ไมไดขออนุญาต จากเทศบาล ทําใหเกิด
ปญหาดานความปลอดภัย และที่พกั จํานวนมากที่ชาวบานทํา
เปนโฮมสเตย แตยังไมมีมาตรฐานดานการใหบริการ และความ
สะอาด ทําใหนักทองเที่ยวเลือกพักที่อื่น ชาวบานที่ลงทุนไปเกิด
ความขาดทุนไมสามารถหานักทองเที่ยวมาพักได
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ตารางที่ 6.1 การจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน (ตอ)
เรื่อง
การจัดการ
2.3 การจัดการดานการบริการ - มีการจัดการดานการบริการขอมูลของแหลงทองเที่ยวที่
ขอมูล
สําคัญของเมืองเชียงคาน และแหลงทองเที่ยวโดยเกสตเฮาส
ตางๆ วัดศรีคุณเมือง และวัดทาคก จะมีการจัดนิทรรศการ
แผนพับ ใบปลิว แนะนําแหลงทองเที่ยวตางๆ และประเพณี
วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ของชาวเชี ย งคานแก นั ก ท อ งเที่ ย ว แต
อยางไรก็ตามขอมูลยังไมมีการทําเปนมาตรฐาน ทําใหขอมูล
บางประเด็นมีความคลาดเคลื่อน
2.4 การใหบริการเรื่องที่จอดรถ/ - มีการจัดการเรื่องที่จอดรถโดยเทศบาลตําบลเชียงคานติดตอ
จราจร
ประสานงานกับวัด และโรงเรียนในเขตเมืองเชียงคานใหเปด
พื้ น ที่ ว า งรอบวั ด และโรงเรี ย นเป น ที่ จ อดรถชั่ ว คราวให แ ก
นักทองเที่ยวจอดฟรี ซึ่งไมมีการตีเสนชองจอดรถ ทําใหมีการ
จอดรถที่ไมเปนระเบียบ และไมมีเจาหนาที่คอยเฝาระวังรถทํา
ใหนัก ทอ งเที่ ยวเกิดความกังวลในการจอดรถทิ้ ง ไว ในระยะ
เวลานาน นอกจากนี้ยังมีชาวบานที่มีพื้นที่วางเปดเปนที่จอด
รถแกนักทองเที่ยวโดยคิดอัตราคาที่จอดรถ คันละ 30-50 บาท
ตอคืนอีกดวย
- การจัดการจราจรของเมือ งเชี ย งคานจะมีถ นนเส น หลั ก 2
สาย ไดแก ถนนศรีเชียงคาน และถนนชายโขง ซึ่งการจราจร
บริเวณถนนศรีเชียงคานจะเปนการเดินรถสวนทางกัน และมี
ไฟสั ญ ญาณจราจรบริ เ วณสี่ แ ยก ซึ่ ง ในช ว งเทศกาลจะมี
เจาหนา ที่ตํารวจคอยอํา นวย ความสะดวกแกนักทองเที่ย ว
เพิ่มขึ้น และการจราจรบริเวณถนนชายโขงจะมีการเดินรถทาง
เดียว และในชวงเย็นเทศบาลตําบลเชียงคานจะมีการปดถนน
เพื่อเปดเปนถนนคนเดิน แตอยางไรก็ตามยังมีรถยนตบางสวน
ที่ขับรถเขามาบริเวณถนนคนเดิน โดยเขามาจากซฮยตางๆ ทํา
ใหเกิดการจราจรติดขัด และนักทองเที่ยวไมสะดวกในการเดิน
เที่ยว
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ตารางที่ 6.1 การจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน (ตอ)
เรื่อง
2.5 การจัดการการนําเทีย่ ว

3. การประชาสัมพันธ/
การตลาด

การจัดการ
- มีผูประกอบการบริการนักทองเที่ยวโดยการนําเทีย่ วภายใน
เมืองเชียงคาน และพืน้ ที่ใกลๆ เชน ชมทะเลหมอกภูทอก นัง่
เรือชมพระอาทิตยตกดิน นําเทีย่ วแกงคุดคู เปนตน โดยการนํา
เที่ยวจะเปนการนําเที่ยวในระยะเวลาสัน้ ๆ ชวงเชา และชวง
เย็น ซึ่งยังไมมกี ารควบคุมราคาคาบริการ ทําใหมีราคาสูง จึง
ไมเปนทีน่ ิยมของนักทองเทีย่ ว และนักทองเทีย่ วสวนใหญจะ
นิยมขี่จักรยานเทีย่ วชมเมืองมากกวาใชบริการนําเทีย่ ว
- การจัดการดานการประชาสัมพันธจะเกิดจากความรวมมือ
ระหว า งผู ป ระกอบการและผู ส นั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว เช น
เทศบาลตําบลเชียงคาน ททท.จังหวัดเลย และองคการบริหาร
สวนจังหวัดเลย เพื่อสงเสริมขาวสารและเผยแพรกิจกรรมดาน
การทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน และไดรวบรวมขอมูลที่เปน
ประโยชนของนักทองเที่ยว เชน ที่พัก การเดินทาง อาหาร ของ
ที่ระลึก และการบริการอื่น ๆ ซึ่งจะอยูในรูปแบบเว็บไซต ไดแก
http://www.chiangkhan.com/

ที่มา : จากการสังเกต และจากการสัมภาษณ โดยใชเทคนิคการจําแนกขอมูลและการจัดหมวดหมูขอมูล
ในการวิเคราะห, 2553

โดยสรุปการจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานได 3 ดาน ไดแก การจัดการดาน
ทรัพยากรการทองเที่ยว และสภาพแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการตลาดการ
ทองเที่ยว ซึ่งการจัดการในบางเรื่องยังคงเปนการจัดการที่ยังขาดการวางแผนรวมกันอยางเปน
ระบบ และเปนการจัดการเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา และในบางเรื่องยังขาดการจัดการที่เหมาะสม
ทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ไมมีการจัดระเบียบรานคา ทําใหเกิดปญหาการตั้งรานคาแผงลอยล้ํา
ที่มาบริเวณถนน การไมควบคุมมาตรฐานที่พัก ทําใหเกิดปญหาการขาดทุน และการกระจาย
รายไดสูชาวบาน การจัดการเรื่องขยะและของเสียที่ไมเพียงพอตอปริมาณขยะ ทําใหเกิดปญหา
ขยะลนถังสงกลิ่นเนาเหม็น เปนตน
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6.2 ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
ความหมายของผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ปจเจกบุคคล กลุมบุคคล องคกรสถาบัน
หรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการทองเที่ยว หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ
โดยตรงกับนโยบาย และโครงการในการจัดการการทองเที่ยว โดยพิจารณาถึงความตองการ ความ
สนใจ และผลกระทบ เกิดขึ้นจากนโยบาย และกระบวนการในการจัดการการทองเที่ยวนั้น โดย
จากการศึกษา และการสัมภาษณสามารถจําแนกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัดการ
การทองเที่ยวออกเปน 4 กลุม ไดแก
6.2.1 ภาครัฐบาล
มีบทบาทหนาที่หลักในการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ตามภารกิจที่แตกตางกันไปตามรงสราง
ของหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับพื้นที่เมืองเชียงคานมีดังนี้
1. เทศบาลตําบลเชียงคาน
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่หลักในการรับผิดชอบ ปกครอง ดูแล บริหาร
พัฒนาในดานตางๆ ทั้งโครงสรางพื้นฐาน ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึง มี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว และสนับสนุนงบประมาณ นอกจากยังมี
นโยบายในดานการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน โดยไดกําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเชียงคาน 3 ป พ.ศ. 2554-2556 (เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2553) ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากร ซึ่งเทศบาลตําบล
เชียงคานไดกําหนดแนวทางในการพัฒนา คือ การยกระดับใหเมืองเชียงคานเปนเมืองทองเที่ยว
ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชน ชุ ม ชน องค ก รต า งๆ ในการอนุ รั ก ษ และฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ตลอดจนฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพพอที่
สามารถจะรองรับการทองเที่ยวได โดยจัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล โดย
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาถนนชายโขง ถนนตามแนวเขื่อนริมฝงแมน้ําโขงเปน
ถนนวั ฒ นธรรม จํ า หน า ยสิ น ค า พื้น เมือง อาหารพื้ น บา น ตลอดจนจั ดสรา งสัญลั ก ษณสุ ด เขต
ประเทศไทย ซึ่งมีโครงการที่สงเสริมการการทองเที่ยว และกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ดานการทองเที่ยว จํานวน 10 โครงการ ไดแก
1) โครงการกอสรางพิพิธภัณฑของดีเมืองเชียงคาน งบประมาณ 9,000,000 บาท
2) โครงการรวบรวมของดีเมืองเชียงคาน งบประมาณ 1,500,000 บาท
3) โครงการฟน ฟูบูรณะชุมชนบานไม งบประมาณ 300,000 บาท
4) โครงการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิน่ งบประมาณ 300,000 บาท
5) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการทองเที่ยว งบประมาณ 90,000 บาท
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6) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน งบประมาณ 150,000
บาท
7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําโขง งบประมาณ 9,000,000 บาท
8) โครงการสงเสริมการอนุรกั ษวัฒนธรรมทองถิน่ งบประมาณ 300,000 บาท
9) โครงการฟน ฟูวิถีชวี ิตเมืองเชียงคาน งบประมาณ 60,000 บาท
10) โครงการเสริมทักษะและอาชีพในชุมชนเมืองเชียงคาน งบประมาณ 600,000 บาท
ซึ่งแผนการพัฒนาดังกลาว นอกจากจะเปนโครงการที่สนับสนุนการทองเที่ยวในเชิง
กายภาพ ยังมีการเพิ่มเติมในสวนของยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมไวในแผนพัฒนา
อยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของการเสริมทักษะและอาชีพ การสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
การฟนฟูวิถีชีวิตเมืองเชียงคาน ซึ่งเปนการพัฒนาที่มุงเนนในเรื่องของการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน ซึ่งนับเปนประเด็นสําคัญ เมื่อยุทธศาสตรพื้นฐานของ
การพัฒนาไดกําหนดไวอยางชัดเจน กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจึงไมเปนเพียงแนวทาง
ปฏิบัติ แตสามารถพัฒนาใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรม นอกเสียจากวาเทศบาลหรือชุมชนไม
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนอยางจริงจัง
2. สํานักงานจังหวัดเลย
ยุทธศาสตรกลุมทองเที่ยวเลียบฝงแมน้ําโขง การพัฒนาดานการทองเที่ยว ป พ.ศ. 25522555 (จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี) (สํานักบริหารยุทธศาตรกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, 2554) มีแนวคิดกลุมคลัสเตอรดานการทองเที่ยว คือ พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพของแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกับแมน้ําโขงเพื่อ
รองรับการขยายตัวบริเวณพรมแดน เชื่อมโยงการทองเที่ยวของประเทศไทย – ลาว จังหวัดเลยจึง
กําหนดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตรครั้งนี้ใหจังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางงาน สรางรายไดสูชุมชน โดยมี
กลยุทธในการพัฒนา คือ พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเสนทางเชื่อมโยงเขาสูแหลงทองเที่ยว
พัฒนาการบริการ พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
โดยมีแนวทางในการพัฒนา ไดแก การพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสวยงามตลอดจน
พัฒนาเสนทางคมนาคมใหสามารถเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดโดยสะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็ว รณรงคประชาสัมพันธการทองเที่ยวทั้งแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ และการทองเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรม ประเพณี ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก แพร ห ลาย การพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล แก
นักทองเที่ยวตามจุดทองเที่ยวที่สําคัญ ตลอดจนจัดใหมีสถานที่จําหนายของที่ระลึกและสินคา
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พื้นเมือง สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกรตางๆ ในการสงเสริมการทองเที่ยว
โดยมีงบประมาณสนับสนุน ในสวนของเมืองเชียงคาน มี 2 โครงการไดแก
1) โครงการกอสรางพิพิธภัณฑของดีเมืองเชียงคาน งบประมาณ 3,000,000 บาท
2)
โครงการปรับปรุง ภูมิ ทั ศนถ นนชายโขงและริม เขื่ อ นป อ งกั น ตลิ่ ง งบประมาณ
2,000,000 บาท
ซึ่ ง เปน โครงการที่ นํ า เสนอโดยชุ ม ชนแทบทั้ ง สิ้ น ส ว นยุ ท ธศาสตร ระดั บจั ง หวั ด เลยได
กําหนดวิสัยทัศนทางดานการทองเที่ยว (สํานักงานจังหวัดเลย, 2554) ที่ตองการใหจังหวัดเปน
เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยวและการลงทุน ภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน มียุทธศาสตรหลัก คือ
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน ใหซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวของกับการ
จัดการดานการทองเที่ยว ไดแก
1) ดานการพัฒนาบริการ ไดแก
- โครงการพัฒนาดานการบริหารการจัดการทองเที่ยวจังหวัดเลยอยางยั่งยืน งบประมาณ
1,500,000 บาท
- โครงการอบรมผูประกอบการดานการทองเที่ยวจังหวัดเลย งบประมาณ 500,000 บาท
- โครงการอบรมมาตรฐานโฮมเสตยจังหวัดเลย งบประมาณ 500,000 บาท
- โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นจังหวัดเลย งบประมาณ 1,400,000 บาท
2) ดานการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
- โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยว งบประมาณ 500,000 บาท
- โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดเลย งบประมาณ 1,000,000 บาท
3. กรมโยธาธิการ และผังเมือง
กรมโยธาธิการ และผังเมือง ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย โดยมีการจัดทํานโยบายการอนุรักษ ฟนฟู หรือพัฒนาพื้นที่เพื่อนําไปสูการดํารงรักษา
เอกลักษณ อัตลักษณ รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน เสนอแนะรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และ
ทิศทางในการพัฒนาพื้นที่เมืองเชียงคานใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เปนเมืองที่นาอยู และนาเที่ยว
อยางยั่งยืน โดยมีการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน เรื่อง กําหนดประเภท ลักษณะ
แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุมประเด็นเนื้อหาที่สามารถบังคับปฏิบัติในเรื่องการ
อนุรักษบานไมเกาและโบราณสถานใหคงอยูในรูปแบบดั้งเดิม โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
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1) กําหนดใหพื้นที่บางสวนในทองที่เทศบาลตําบลเชียงคาน เปนบริเวณหามกอสราง
อาคารบางชนิดและประเภทภายในบริเวณถนนชายโขง หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารที่มีความ
สูงเกิน ๒ ชั้นหรือ ๑๐ เมตร มีอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หามตั้งรานขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอสที่มีที่นั่งสําหรับลูกคา และโรงมหรสพ
2) กําหนดลักษณะอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงภายในบริเวณบริเวณถนนชายโขงให
เปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
- สีหลังคากําหนดใหเปนโทนสีน้ําตาล เทา ขาว หรือสีของวัสดุธรรมชาติ หากใชสี
อื่นนอกเหนือจากที่กําหนด อนุญาตใหใชไดไมเกิน รอยละ ๒๐
- สีภายนอกอาคาร กําหนดใหเปนโทนสีธรรมชาติตามวัสดุที่หาไดในทองถิ่น เชน
สี อิ ฐ สี น้ํ า ตาล สี ค รี ม สี ไ ข ไ ก สี ข าว หรื อ สี ข องวั ส ดุ ธ รรมชาติ อื่ น ๆ หากใช สี อื่ น
นอกเหนือจากที่ กําหนดอนุญาตใหใชไดไมเกิน รอยละ ๒๐
- วัสดุประกอบอาคาร กําหนดใหวัสดุกอสรางสําหรับงานภายนอกอาคารเปนไม
หรือวัสดุทดแทนไม หรือวัสดุทนไฟที่มีพื้นผิวคลายไม กรณีกอสรางดวยวัสดุถาวร ตองมี
วัสดุที่ใชตกแตงปดผิวผนังภายนอกอาคารเปนไม หรือวัสดุที่มีลักษณะคลายไม หามมิให
ใชวัสดุที่มีพื้นผิวมันวาวหรือสะทอนแสง
- ลักษณะ แบบ รูปทรง ของอาคาร ใหมีลักษณะเปนแบบหนึ่งแบบใดตามหนังสือ
แนะนําของเทศบาลตําบลเชียงคาน
- องค ป ระกอบและส ว นประดั บ ทางสถาป ต ยกรรม กํ า หนดให มี รู ป แบบที่
เหมาะสม กลมกลืนกับอาคารไมเกาที่เปนเอกลักษณอาคารพื้นถิ่นดั้งเดิม และคงเหลืออยู
ในบริเวณนี้
- อาคารที่มีระเบียงหรือสวนของระเบียง วัสดุท่ีใชทําราวกันตกตองเปนไม หรือ
วัสดุทดแทนไมหรือวัสดุทนไฟที่มีพื้นผิวคลายไม
4. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมีการการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามกรอบแนวคิด 7 Greens “ทองเที่ยวสดใส ใสใจสิ่งแวดลอม เมืองเชียง
คาน จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเมืองเชียงคานเปนแหลงทองเที่ยวที่รักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยไดกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อใหความรูและสรางความ
ตระหนักแกผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกภาคสวนในพื้นที่ชุมชนเชียงคาน เรื่องการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนและกระตุนใหมีสวนรวมในการสงเสริมใหเมืองเชียงคานเปนแหลงทองเที่ยวที่รักษา
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สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ
ในแตละเทศกาลของเมืองเชียงคานอีกดวย
5. สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการใหความรูในจัดการการการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
ไดแก โรงเรียนวิจิตรเชียงคาน และสถาบันราชภัฎจังหวัดเลย โดยมีการศึกษาประวัติความเปนมา
ของเมืองเชียงคาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ และที่เริ่มเลือนหายไปเพื่อฟนฟูและอนุรักษ
ใหคงอยู มีการใหความรูผูประกอบการและประชาชนในการประกอบธุรกิจ การตอนรับลูกคา เปน
ตน นอกจากนี้ในโรงเรียนของเมืองเชียงคานยังมีเปดสอนวิชาทองถิ่นศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดรูจัก
ทองถิ่นของตนเอง และกระตุนเด็กนักเรียนมีความรักและหวงแหนในเมืองเชียงคาน
6.2.2 ภาคเอกชน
ผูมีสวนไดสวนเสียในภาคเอกชน จะแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูประกอบการทองถิ่น ซึ่ง
เปนผูประกอบการที่เปนคนเชียงคานดั้งเดิม ที่เขามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว ไดแก ที่
พัก รานขายของที่ระลึก และรานอาหาร ผูประกอบการอีกกลุมหนึ่ง คือผูประกอบการนอกพื้นที่ จะ
เปนผูประกอบการที่มาเชาบานไมเกาถนนชายโขงเพื่อประกอบธุรกิจ หรือซื้อที่ดินอยางถาวร โดย
ผูประกอบการมีการรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว และอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคานใหคงอยู โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน กลุมที่พักโฮมสเตย กลุมนวดแผนไทย กลุม
ดนตรีพื้นบาน กลุมใสบาตรขาวเหนียว เปนตน
6.2.3 ภาคประชาชน
1. ประชาชนที่อาศัยและทํามาหากินในเมืองเชียงคาน ซึ่งถือไดวาเปนเจาของพื้นที่ เปน
กลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดเสริมจากการ
ทองเที่ยวทั้ง เชน ลูกจางในเกสเฮาส พนักงานทําความสะอาด ชาวสวน ชาวประมงที่มีอาชีพ
ประจํา และสามารถนําผลผลิตมาขายแกนักทองเที่ยวได รานขายของชํา รานขายอาหาร ที่รองรับ
คนในชุมชน อาชีพรับจาง แมคาในตลาด เปนตน
2. คุมวัดศรีคุณเมือง
คุมวัดศรีคุณเมือง มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นของเมือง
เชียงคาน และพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคนในชุมชน โดยคุมวัดศรีคุณ
เมืองไดจัดทําโครงการ และประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนวัดศรีคุณเมือง โดยความรวมมือของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัด
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สภาวัฒนธรรมอําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา ชุมชน รวมกันดําเนินโครงการนี้
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนเชียงคาน เกิดเครือขายสายใยชุมชน มีสวนรวมในการ
ผลักดันวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง และสงเสริมการบริหารจัดการดานองคความรู และ
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ ใช เ ป น ทุ น ทางวั ฒ นธรรม เพิ่ ม คุ ณ ค า ทางสั ง คม และเพิ่ ม มู ล ค า ทาง
เศรษฐกิจ (พระครูสิริปญญาวิสุทธิ์, 2553) โดยมีองคประกอบสําคัญของโครงการ ไดแก
- กลุมคลังสมอง และภูมิปญญาทองถิ่น เชน การจักสาน การตัดกระดาษ การขุดเรือ ตอ
เรือ การบายศรีสูขวัญ พิธีกรรมตางๆ เปนตน
- กลุมสงเสริมอาชีพดานศิลปะ และวัฒนธรรม เชน กลุมนวดแผนโบราณ กลุมรานคา
รานอาหารพื้นเมือง กลุมรานคาชุมชน กลุมผลิตอาหารแปรรูป กลุมเรือยนตนําเที่ยว เปนตน
- กลุม ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เชน บุญ ประจํา ป ตา งๆ ประเพณี วั น สงกรานต วั น
เขาพรรษา บุญแหขาวพันกอน ไหลเรือไฟ การแหปราสาทผึ้ง การจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน
เปนตน
- กลุมสงเสริมการจัดทําลานวัฒนธรรม และจําหนายผลิตภัณฑชุมชน เชน การทําผาหม
นวมดวยผาฝาย การรําวงพื้นบาน การเลนลูกสะบา เปนตน
6.2.4 องคกรชุมชน
1. สภาเมืองเชียงคาน
สภาเมืองเชียงคานจัดตั้งขึ้นจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหนวยงานราชการอื่นๆ ซึ่งเห็นวา การจะพัฒนาเมือง
เชียงคานใหเกิดความยั่งยืนนั้น ตองดําเนินการจัดการเมืองเชียงคาน ใหเปนไปตามรูปแบบเชิง
อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต และจากมติของภาคประชาชน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ณ ศาลาวัด
ทาคก อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีความเห็นตรงกันเปนเอกฉันทวา ในการพัฒนาเมืองเชียงคาน
นั้น ภาคประชาชนกับภาครัฐ ตองใหความรวมมือและประสานประโยชนกันอยางจริงจัง จึงเห็น
ควรแตงตั้งกรรมการสภาเมืองเชียงคานขึ้น ซึ่งมีบทบาทในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเชียงคานให
ยั่งยืน โดย
ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และภาคประชาชน (สุเทพ ทิพรส,
2553) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการจัดการ และแกปญหาดานตางๆ ดังตอไปนี้
- คณะอนุกรรมการที่พัก โรงแรม โฮมสเตย
- คณะอนุกรรมการรานอาหาร และของที่ระลึก
- คณะอนุกรรมการการคมนาคม
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- คณะอนุกรรมการสิ่งอํานวยความสะดวก
- คณะอนุกรรมการกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- คณะอนุกรรมการองคกรอิสระ
- คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
2. ชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน
ชมรม ถนอมไว ณ เชียงคานกอตั้งจากการรวมกลุมของผูประกอบการทองเที่ยว ไดแก
รานของที่ระลึก รานอาหาร เครื่องดื่ม ที่พักตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ และ
ความสามัคคีในชุมชน รักษาประเพณี วัฒนธรรม วิถีทองถิ่นของเมืองเชียงคานเพื่อใหเกิดการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน มีบทบาทที่สําคัญในดานการสงเสริม และกิจกรรมสาธารณะประโยชนในชุมชน
การจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ บริเวณพื้นที่ถนนคนเดิน การรับเรื่องรองเรียนปญหาตางๆ ของ
ผูประกอบการที่เกิดจากการทองเที่ยว และแจงใหเทศบาลทราบเพื่อดําเนินการแกปญหา (จักร
พงษ ขุมทรัพย, 2553)
จากบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละภาคสวนขางตน สามารถสรุปบทบาทของผูมี
สว นได สว นเสี ย ในการจั ดการการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งคานสามารถไดเ ป น
7 รูปแบบ ตามลักษณะของผลงาน และการปฏิบัติ ไดแก
1) การหาแนวทางแกไขปญหา
2) การวางแผนพัฒนาตางๆ
3) การประสานงานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
4) การใหความรูความเขาใจในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5) การลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
6). การโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
7) การมีรายไดและผลประโยชนจากการทองเที่ยว
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6.3 การวิเคราะหผูมีสว นไดสวนเสีย
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน คือ การ
จัดการองคกร บุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปน
กุญแจสําคัญในการแสวงหาและประสานความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ใน
การผลักดันการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน จากตารางที่ 6.4 ผูวิจัยทําการวิเคราะหบทบาทของผูมี
สวนไดสวนเสีย และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคาน เพื่อใหเห็นลําดับความสําคัญของบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการ
การทองเที่ยวดานตางๆ และเห็นลําดับความสําคัญของการมีสวนรวม
6.3.1 ความสําคัญของบทบาทผูมีสว นไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยว
จากการศึกษาขอมูล การสังเกต และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
บทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ของผูมีสวนไดสวนเสียในแต
ละภาคสวน โดยใชเทคนิค AHP โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. สรางแผนภูมิลําดับชั้นจากขอมูล เพื่อเปนแบบจําลองในการตัดสินใจของการจัดลําดับ
ความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ซึ่งเปนเปาหมาย
ในการวิเคราะห และเกณฑในการตัดสินใจคือ ลักษณะของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละภาคสวนที่มีความแตกตางกันไป
สามารถสรุปได 7 รูปแบบ ไดแก บทบาทในการหาแนวทางแกไขปญหา การวางแผนพัฒนาตางๆ
การประสานงานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การใหความรูความเขาใจในการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การโฆษณา
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และการมีรายไดและผลประโยชนจากการทองเที่ยว โดยมีเกณฑใน
การจัดลําดับความของบทบาทผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามามีบทบาทในการจัดการการทองเที่ยว 4
กลุม คือ 1) ภาครัฐบาล ไดแก เทศบาลตําบลเชียงคาน สํานักงานจังหวัดเลย สถาบันการศึกษา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 2) ภาคประชาชน 3) ผูประกอบการ
ไดแก ผูประกอบการทองถิ่น และผูประกอบการนอกพื้นที่ 4) องคกรชุมชน ไดแก สภาเมืองเชียง
คาน และกลุมชมรมตางๆ โดยมีรายละเอียดภาพที่ 6.2
2. ใหน้ําหนักความสําคัญของแตละบทบาทการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองเชียงคานของผูมสี วนไดสวนเสีย เนื่องจากแตละบทบาทมีความสําคัญตอการทองเที่ยวไม
เทากัน ดังนั้น จึงจําเปนที่เราจะตองหาน้ําหนัก ความสําคัญ ของแตละบทบาทกอนที่จะทําการ
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ประเมินทางเลือก โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีผลตอการ
พัฒนาการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ดังหัวขอ 6.2 เพื่อเปนเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญ
โดยใชตารางเมตริกซเปรียบเทียบเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเปนคูๆ ดังภาคผนวก ง
ตารางที่ 6.2 ระดับชั้นความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน
ระดับชั้นที่ 1
ระดับชั้นที่ 2*
ระดับชั้นที่ 3 **
เปาหมายของการ
เกณฑในการประเมิน
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทใน
ตัดสินใจ
บทบาทของผูมีสวนได
ดานตางๆ
สวนเสีย
เทศบาล
1

บทบาทของผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการ
การทองเที่ยว

1) การหาแนวทางแกไข
ปญหา

จังหวัด

4

ททท.

4

สถาบันการศึกษา

4

กรมโยธาธิการ

1

ผูประกอบการทองถิน่

2

ผูประกอบการตางถิน่

2

ภาคประชาชน

2

สภาเมืองเชียงคาน

1

ชมรมตางๆ

3
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ตารางที่ 6.2 ระดับชั้นความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน (ตอ)
ระดับชั้นที่ 1
ระดับชั้นที่ 2*
ระดับชั้นที่ 3 **
เปาหมายของการ
เกณฑในการประเมิน
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทใน
ตัดสินใจ
บทบาทของผูมีสวนได
ดานตางๆ
สวนเสีย
เทศบาล
1

2) การวางแผนพัฒนาตางๆ

บทบาทของผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการ
การทองเที่ยว

3) การประสานงานกับกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย

จังหวัด

2

ททท.

2

สถาบันการศึกษา

5

กรมโยธาธิการ

1

ผูประกอบการทองถิน่

4

ผูประกอบการตางถิน่

4

ภาคประชาชน

4

สภาเมืองเชียงคาน

2

ชมรมตางๆ

3

เทศบาล

2

จังหวัด

4

ททท.

4

สถาบันการศึกษา

5

กรมโยธาธิการ

3

ผูประกอบการทองถิน่

2

ผูประกอบการตางถิน่

2

ภาคประชาชน

3

สภาเมืองเชียงคาน

1

ชมรมตางๆ

1
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ตารางที่ 6.2 ระดับชั้นความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน (ตอ)
ระดับชั้นที่ 1
ระดับชั้นที่ 2*
ระดับชั้นที่ 3 **
เปาหมายของการ
เกณฑในการประเมิน
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทใน
ตัดสินใจ
บทบาทของผูมีสวนได
ดานตางๆ
สวนเสีย
เทศบาล
2

4) การใหความรูความเขาใจ
ในการจัดการการทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม

บทบาทของผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการ
การทองเที่ยว

5) การลงทุนในดาน
โครงสรางพื้นฐานและสิง่
อํานวยความสะดวกตางๆ

จังหวัด

2

ททท.

2

สถาบันการศึกษา

1

กรมโยธาธิการ

1

ผูประกอบการทองถิน่

4

ผูประกอบการตางถิน่

4

ภาคประชาชน

4

สภาเมืองเชียงคาน

3

ชมรมตางๆ

3

เทศบาล

1

จังหวัด

1

ททท.

3

สถาบันการศึกษา

3

กรมโยธาธิการ

3

ผูประกอบการทองถิน่

2

ผูประกอบการตางถิน่

1

ภาคประชาชน

2

สภาเมืองเชียงคาน

4

ชมรมตางๆ

4
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ตารางที่ 6.2 ระดับชั้นความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน (ตอ)
ระดับชั้นที่ 1
ระดับชั้นที่ 2*
ระดับชั้นที่ 3**
เปาหมายของการ
เกณฑในการประเมิน
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทใน
ตัดสินใจ
บทบาทของผูมีสวนได
ดานตางๆ
สวนเสีย
เทศบาล
2

6). การโฆษณา
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว

บทบาทของผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการ
การทองเที่ยว

7) การมีรายไดและ
ผลประโยชนจากการ
ทองเที่ยว

หมายเหตุ * คาถวงน้ําหนัก

จังหวัด

1

ททท.

1

สถาบันการศึกษา

4

กรมโยธาธิการ

4

ผูประกอบการทองถิน่

2

ผูประกอบการตางถิน่

2

ภาคประชาชน

3

สภาเมืองเชียงคาน

3

ชมรมตางๆ

3

เทศบาล

2

จังหวัด

2

ททท.

3

สถาบันการศึกษา

4

กรมโยธาธิการ

4

ผูประกอบการทองถิน่

1

ผูประกอบการตางถิน่

1

ภาคประชาชน

1

สภาเมืองเชียงคาน

2

ชมรมตางๆ
** คาลําดับความสําคัญจากการประเมิน

2
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ตารางที่ 6.3 บทบาทผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
บทบาทใน
การมีสวนไดสวนเสีย
(เปอรเซ็นต)

การหาแนว
ทางแกไข
ปญหา

การวาง
แผนพัฒนา

การ
ประสานงาน

การใหความรู

การลงทุน

การ
ประชาสัมพันธ

การมีรายได

31.76

31.76

9.44

2.57

16.75

5.15

2.57

- เทศบาลตําบลชียงคาน

20.51

23.76

11.22

11.67

21.02

10.78

8.21

- สํานักงานจังหวัดเลย

2.22

13.21

3.17

13.30

20.14

26.44

8.21

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

2.22

11.55

2.63

11.67

4.54

23.04

3.87

- สถาบันการศึกษา

2.22

1.56

1.54

22.03

4.54

2.13

2.02

20.51

23.76

5.13

22.03

4.54

2.13

2.02

- ผูประกอบการทองถิ่น

9.41

2.89

11.22

2.41

9.95

10.78

19.75

- ผูประกอบการนอกพื้นที่

9.41

2.89

11.22

2.41

21.02

10.78

19.75

- ภาคประชาชน

8.41

2.89

6.28

2.41

9.95

4.64

19.75

18.51

11.55

23.80

6.03

2.16

4.64

8.21

6.60

5.95

23.80

6.03

2.16

4.64

8.21

ผูมีสวนไดสวนเสีย

- กรมโยธาธิการ

- สภาเมืองเชียงคาน
- ชมรมตางๆ

ที่มา : การวิเคราะหแบบประเมิน ภาคผนวก ง
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จากตารางที่ 6.3 พบวา บทบาทที่สําคัญที่สุดในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคานคือ การหาแนวทางแกไขปญหา การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวตางๆ ของ
เทศบาลตําบลเชียงคาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสภาเมืองเชียงคาน บทบาทที่สําคัญ
รองลงมา คือ การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของเทศบาลตําบล
เชียงคาน จังหวัดเลย และผูประกอบการนอกพื้นที่ สําหรับบทบาทดานการประสานงานผูมีสวนได
สวนเสียที่มีบทบาทสูงสุดคือ สภาเมืองเชียงคาน และชมรมตางๆ บทบาทดานการใหความรูดาน
การจัดการการทองเที่ยวผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทสูงสุดคือ สถาบันการศึกษา และกรมโยธา
ธิการและผังเมือง บทบาทดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาท
สูงสุด คือ จังหวัดเลย และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และบทบาทดานการมีรายไดที่เพิ่มมาก
ขึ้ น จากการหาประโยชน ด า นการค า และบริ ก าร ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ มี บ ทบาทสู ง สุ ด คื อ
ผูประกอบการและภาคประชาชน กลาวโดยสรุปความสําคัญของแตละบทบาทของผูมีสวนไดสวน
เสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถจัดลําดับความสําคัญไดดังตารางที่ 6.4
ตารางที่ 6.4 ลําดับความสําคัญของบทบาทผูสว นไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- เทศบาล
- จังหวัด
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- สถาบันการศึกษา
- กรมโยธาธิการ
- ผูประกอบการทองถิ่น
- ผูประกอบการนอกพื้นที่
- ภาคประชาชน
- สภาเมืองเชียงคาน
- ชมรมตางๆ
รวม

ที่มา : การวิเคราะหแบบประเมิน ภาคผนวก ง

บทบาท (เปอรเซ็นต)
19.70
10.49
6.97
2.83
16.03
7.75
9.61
6.66
12.76
7.20
100.00
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จากตารางที่ 6.4 พบวา ลําดับความสําคัญของผูสวนไดสว นเสียที่มบี ทบาทในการจัดการ
การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ไดแก เทศบาลตําบลเชียงคาน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และสภาเมืองเชียงคาน ตามลําดับ
6.3.2 ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการ
ทองเที่ยว
จากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวดานตางๆ ของเมืองเชียง
คาน โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละขั้นตอน
การมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานโดยใชเทคนิค AHP (ดัง
ตารางที่ 6.5)
จากการศึกษาขอมูล การสังเกต และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ผูวิจัย และดร. พต. ณัฎฐพล ตันมิ่ง ไดทําการวิเคราะห
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของบการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคาน ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละภาคสวน โดยใชเทคนิค AHP โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. สรางแผนภูมิลําดับชั้นจากขอมูล เพื่อเปนแบบจําลองในการตัดสินใจของการจัดลําดับ
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ซึ่งเปน
เปาหมายในการวิเคราะห และเกณฑในการตัดสินใจคือ ขั้นตอนการมีสวนรวม ตามแนวคิดของ
รัชฎา คชแสงสันต (2543) มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหาของทองถิ่น 2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการลงทุนและ
ดําเนินงาน และ 4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงาน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียในแตละขั้นตอนมีความสําคัญเทาเทียมกัน การขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทํา
ใหการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวไมประสบความสําเร็จได โดยมีเกณฑในการจัดลําดับ
ความของการมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุม คือ 1) ภาครัฐบาล ไดแก เทศบาลตําบลเชียง
คาน สํานักงานจังหวัดเลย สถาบันการศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 2) ภาคประชาชน 3) ผูประกอบการ ไดแก ผูประกอบการทองถิ่น และผูประกอบการนอก
พื้นที่ 4) องคกรชุมชน ไดแก สภาเมืองเชียงคาน และกลุมชมรมตางๆ โดยมีรายละเอียดภาพที่ 6.3
2. ใหน้ําหนักความสําคัญของแตละผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีความสําคัญตอขั้นตอนการมี
สวนรวมในแตละขั้นตอนไมเทากัน ดังนั้น จึงจําเปนที่เราจะตองหาน้ําหนัก ความสําคัญ ของแตละ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผูวิจัย และดร. พต. ณัฎฐพล ตันมิ่ง ทําการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
การมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ดังหัวขอ 6.2 เพื่อเปนเกณฑในการ
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จัดลําดับความสําคัญโดยใชตารางเมตริกซเปรียบเทียบเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเปนคูๆ ดัง
ภาคผนวก ง
ตารางที่ 6.5 ระดับชั้นความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
ระดับชั้นที่ 1
ระดับชั้นที่ 2*
ระดับชั้นที่ 3**
เปาหมายของการ
เกณฑในการประเมินการ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสว นรวม
ตัดสินใจ
มีสวนรวมของผูมีสวนได ดานตางๆ
สวนเสีย
เทศบาล
2
จังหวัด
3
ททท.
4
สถาบันการศึกษา
4
การมีสวนรวมของผูมี 1) การมีสวนรวมในการ
กรมโยธาธิการ
3
สวนไดสว นเสียในการ คนหาปญหาและสาเหตุของ
ผูประกอบการทองถิน่
1
จัดการการทองเที่ยว
ปญหาของทองถิน่
ผูประกอบการตางถิน่
1
ภาคประชาชน
1
สภาเมืองเชียงคาน
2
ชมรมตางๆ
2
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ตารางที่ 6.5 ระดับชั้นความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน (ตอ)
ระดับชั้นที่ 1
ระดับชั้นที่ 2*
ระดับชั้นที่ 3**
เปาหมายของการ
เกณฑในการประเมินการ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสว นรวม
ตัดสินใจ
มีสวนรวมของผูมีสวนได ดานตางๆ
สวนเสีย
เทศบาล
1

2) การมีสวนรวมในการ
วางแผนดําเนินการ

การมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสว นเสียในการ
จัดการการทองเที่ยว

3) การมีสวนรวมในการ
ลงทุนและดําเนินงาน

จังหวัด

4

ททท.

5

สถาบันการศึกษา

2

กรมโยธาธิการ

1

ผูประกอบการทองถิน่

3

ผูประกอบการตางถิน่

3

ภาคประชาชน

3

สภาเมืองเชียงคาน

2

ชมรมตางๆ

2

เทศบาล

2

จังหวัด

3

ททท.

3

สถาบันการศึกษา

4

กรมโยธาธิการ

3

ผูประกอบการทองถิน่

1

ผูประกอบการตางถิน่

1

ภาคประชาชน

2

สภาเมืองเชียงคาน

3

ชมรมตางๆ

2
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ตารางที่ 6.5 ระดับชั้นความสําคัญของบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองเชียงคาน (ตอ)
ระดับชั้นที่ 1
ระดับชั้นที่ 2*
ระดับชั้นที่ 3**
เปาหมายของการ
เกณฑในการประเมินการ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสว นรวม
ตัดสินใจ
มีสวนรวมของผูมีสวนได ดานตางๆ
สวนเสีย
เทศบาล
1

การมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสว นเสียในการ
จัดการการทองเที่ยว

หมายเหตุ * คาถวงน้ําหนัก

4) การมีสวนรวมในการ
ติดตามประเมินผลงาน

จังหวัด

4

ททท.

4

สถาบันการศึกษา

5

กรมโยธาธิการ

3

ผูประกอบการทองถิน่

2

ผูประกอบการตางถิน่

2

ภาคประชาชน

3

สภาเมืองเชียงคาน

1

ชมรมตางๆ
** คาลําดับความสําคัญจากการประเมิน

2
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ตารางที่ 6.6
ลําดับความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
ขั้นตอนการมีสวนรวม
(เปอรเซ็นต)
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- เทศบาล
- จังหวัด
- ททท.
- สถาบันการศึกษา
- กรมโยธาธิการ
- ผูประกอบการทองถิ่น
- ผูประกอบการนอกพื้นที่
- ภาคประชาชน
- สภาเมืองเชียงคาน
- ชมรมตางๆ

คนหาปญหา
และสาเหตุ
25.00
8.95
4.16
2.08
2.08
4.16
20.22
20.22
20.22
8.95
8.95

วางแผน
ดําเนินการ
25.00
23.84
2.06
2.15
11.08
23.84
4.95
4.95
4.95
11.08
11.08

การลงทุน
และดําเนินงาน
25.00
10.87
4.39
4.39
2.10
4.39
23.85
23.85
10.87
4.39
10.87

ติดตาม
ประเมินผล
25.00
24.01
2.72
2.72
1.55
5.45
11.37
11.37
5.45
24.01
11.37

ที่มา : การวิเคราะหแบบประเมิน ภาคผนวก ง
จากตารางที่ 6.5 พบวา 1) การมีสวนรวมในขั้นตอนการคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหาของทองถิ่น ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด ไดแก ผูประกอบการ และภาค
ประชาชน 2) การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผนดําเนินการ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงสุด ไดแก เทศบาล และกรมโยธาธิการ และผังเมือง 3) การมีสวนรวมในขั้นตอน
การลงทุนและดําเนินงาน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด ไดแก ผูประกอบการ
เทศบาล ภาคประชาชน และชมรมตางๆ และ 4) การมีสวนรวมในขั้นตอนการติดตามประเมินผล
งาน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด ไดแก เทศบาล และสภาเมืองเชียงคาน
จากการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียขางตน พบวา ในปจจุบันบทบาทที่สําคัญที่สุดในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน คือ การหาแนวทางแกไขปญหา การวางแผน
พัฒนาการทองเที่ยวตางๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสภาเมือง
เชียงคาน บทบาทที่สําคัญรองลงมา คือ การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย และผูประกอบการนอกพื้นที่ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ขั้นตอนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียจะพบวา ผูประกอบการตางๆ ที่มีบทบาทในการเปนผู
มีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับความสําคัญสูงนั้น เขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรมในขั้นตอนการคนหาปญหา และการดําเนินการเทานั้น จะทําใหการดําเนินงานของ
ผูประกอบการไมสอดคลองกับการวางแผนดําเนินการโดยเทศบาลและสภาเมืองเชียงคานเปน
หลัก ทําใหการดําเนินงานตางๆ ไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม
6.4 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงขีดความสามารถของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ และไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน โดยผูวิจัยไดนําองคประกอบที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มาพิจารณาการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ในเมืองเชียงคานวามีองคประกอบดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนครบถวน สมบูรณหรือไม โดย
พิจารณาองคประกอบการจัดการทองเที่ยวใน 3 ดาน 14 องคประกอบ สามารถสรุปดังนี้
1) ดานกายภาพ ไดแก การรักษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเที่ยว การใชประโยชนพื้นที่
การบริการและสาธารณูปโภค กิจกรรมการทองเที่ยว องคกรและแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว การ
จัดการของเสียในแหลงทองเที่ยว และความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว
2) ดานเศรษฐกิจ ไดแก ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว การสงเสริมการขาย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ การโฆษณาและประชาสัมพันธ
3) ดานสังคม และวัฒนธรรม ไดแก การใหความรูและสรางจิตสํานึก ชุมชนทองถิ่นมีสวน
รวมในการจัดการ การติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลง การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนแหลง
ทองเที่ยว
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ตารางที่ 6.6 องคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมะสมใน
เมืองเชียงคาน
ลําดับ
องคประกอบ
เมืองเชียงคาน
1. ดานกายภาพ
1

การรักษาสภาพและฟน ฟูแหลง
ทองเที่ยว

2

การใชประโยชนพนื้ ที่

3

การบริการและสาธารณูปโภค
แกนักทองเที่ยว

4

กิจกรรมการทองเทีย่ ว

5

การบริหารจัดการองคกรและ
แผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว

มีการอนุรักษ และฟนฟูแหลงทองเที่ยว โดยมี
การกําหนดเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน
เพื่อควบคุมประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง และ
สีของอาคาร มีการฟนฟูวัดคูบานคูเมืองที่สําคัญ
และพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
มีการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว โดยมี
การใชพื้นที่บริเวณริม ฝง แมน้ํ าโขงเพื่ อทําเป น
ทางเดินริมแมน้ํา และพื้นที่วางหนาวัดทาคกใน
การเปนลานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ
มีการบริการและสาธารณูปโภคแก นักทองเที่ยว
เพี ย งพอต อ ความต อ งการ แต ใ นช ว งวั น หยุ ด
นักขัตฤกษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูหนาว
จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากทําใหการบริการ
บางอยางไมเพียงพอ และนักทองเที่ยวไมไดรับ
ความสะดวก
มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทาง
วัฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
มี ก ารบริ ห ารจั ด การองค ก รและแผนพั ฒ นา
แหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะเทศบาลตําบลเชียง
คานซึ่งมีการกําหนดนโยบายดานการทองเที่ยว
และพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว แต ใ นการในการ
ดําเนินงาน ยังไมมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน
ของแตละกลุม ทําใหมีการทํางานที่ซ้ําซอนกัน
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ตารางที่ 6.6 องคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมะสมใน
เมืองเชียงคาน (ตอ)
ลําดับ
องคประกอบ
เมืองเชียงคาน
6

การจัดของเสียในแหลงทองเที่ยว

7

ความปลอดภัยสําหรับนักทองเทีย่ ว

มีการจัดการของเสียในแหลงทองเที่ยว โดยมี
การบริการเก็บขยะวันละ 1 ครั้ง และมีถังขยะไว
รองรับขยะจากนักทองเที่ยว แตในชวงวันหยุด
ยังมีปญหาขยะลนถัง และยังไมมีหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ ขยะบริ เ วณริ ม ตลิ่ ง ที่
นักทองเที่ยวโยนทิ้งลงไปในน้ํา นอกจากนี้ยังไม
มีระบบการจัดการน้ําเสีย
ไม มี ม าตรการด า นความปลอดภั ย สํ า หรั บ
นั ก ท อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากชาวเชี ย งคานมี ค วาม
มั่ น ใจว า จะไม เ กิ ด ป ญ หาด า นความปลอดภั ย
เพราะลักษณะนิสัยที่ออนโยนและโอบออมอารี
ของชาวเชียงคาน

2. ดานเศรษฐกิจ
8

9

10

ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว

มีรายไดจากการบริการทางการทองเที่ยว ไดแก
ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม รานขายของชํา รานขาย
ของที่ระลึก การเชารถจักรยาน การขนสงตางๆ
เปนตน
การเพิม่ มูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ มีการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการ
แปรรู ป ต า งๆ เช น การทํ า มะพร า วแก ว การทํ า
มะขามกวน ผาหมนวม เปนตน มีการจําหนาย
อาหารพื้ น เมื อ ง แต ไ ม มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
รวมกับนักทองเที่ยว
การโฆษณาและประชาสัมพันธของ มี ก ารโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ ข องแหล ง
แหลงทองเที่ยว
ทองเที่ยว โดยผานสื่อของหนวยงานตางๆ เชน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดเลย ทาง
อินเตอรเน็ต หนังสือทองเที่ยว เปนตน
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ตารางที่ 6.6 องคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมะสมใน
เมืองเชียงคาน (ตอ)
ลําดับ
องคประกอบ
เมืองเชียงคาน
3. ดานสังคม และวัฒนธรรม
11

การใหความรูแ ละสรางจิตสํานึก

มี ก ารให ค วามรู แ ละสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการ
อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความ
เป น อยู โ ดยความร ว มมื อ ของเทศบาลตํ า บล
เชียงคานสถาบันการศึกษา และคุมวัดตางๆ แก
ชุมชน และผูประกอบการ แตยังไมมีการสราง
จิตสํานึกระหวางคนในชุมชนกับนักทองเที่ยวใน
การอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน
12 ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร ชุมชนทองถิ่น มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
จัดการการทองเทีย่ ว
การท อ งเที่ ย วในบางขั้ น ตอน เช น การค น หา
ปญหา การลงทุนในการคา และบริการ ซึ่งใน
ดานการวางแผน และการกําหนดแนวทางการ
แกปญหาในการจัดการเปนหนาที่ของเทศบาล
13 การติดตามและการประเมินการ
ไ ม มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ไมมีหนวยงานโดยตรงที่
ประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดปญหาดานการทองเที่ยวตามมา
14 การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนแหลง ไมมีการสรางเครือขายสนับสนุนการทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ในการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน
กับแหลงทองเที่ยวใกลเคียง
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จากตารางที่ 6.6 จะเห็นไดวา องคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคาน มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังไมครบถวน สมบูรณ ซึ่งยังขาด
องคประกอบบางประการทําใหเกิดขอจํากัดในการในการพัฒนาการทองเที่ยว โดยองคประกอบ
การจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมของเมืองเชียงคานที่มีพรอมอยูแลว จํานวน 7 องคประกอบไดแก
การรักษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเที่ยว การใชประโยชนพื้นที่ การบริการและสาธารณูปโภคแก
นักทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว การเพิ่มมูลคาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการโฆษณาและประชาสัมพันธของแหลงทองเที่ยว และองคประกอบการจัดการ
การทองเที่ยวที่เมืองเชียงคานมี แตยังไมมีประสิทธิภาพ และไมสมบูรณ มี 4 องคประกอบไดแก
การบริหารจัดการองคกรและแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว การจัดของเสียในแหลงทองเที่ยว การให
ความรูและสรางจิตสํานึก และชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และ
องค ป ระกอบการจั ด การการท อ งเที่ ย วที่ เ มื อ งเชี ย งคานยั ง ไม มี ก ารดํ า เนิ น การ จํ า นวน 3
องคประกอบไดแก มาตรการความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว การติดตามและการประเมินการ
เปลี่ยนแปลง การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว ซึ่งองคประกอบในการจัดการการ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมดั ง กล า ว สามารถนํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาการจั ด การการท อ งเที่ ย วที่
เหมาะสมของเมืองเชียงคานเมืองเชียงคานตอไป
6.5 วิเคราะหศักยภาพของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
6.5.1 จุดแข็ง (Strength)
จากผลการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ปจจัยที่สงผล
ใหการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
สามารถสรุปได ดังนี้
1) เทศบาลตําบลเชียงคาน และสภาเมืองเชียงคานมีความสนใจการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการวางแผนกลยุทธ และการกําหนดบทบาทหนาที่
หลักในการจัดการการทองเที่ยวตามแผนที่วางไว
2) คุมวัดตางๆ มีการประสานงานกับประชาชนในชุมชนในการชวยกันจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวตามประเพณีตางๆ ทําใหชุมชนมีความสามัคคี และยังมีการจัดตั้งองคกรชุมชนซึ่งเปน
การรวมตัวกันของผูประกอบตางๆ ในการรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว
3) มีสถาปตยกรรมที่เกาแก หลากหลาย และมีความงดงามที่สามารถสรางความ
ประทับใจแกผูพบเห็น งานสถาปตยกรรมของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่มีความ
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หลากหลาย เป น การรวมงานช า งของคนหลายเชื้ อ ชาติ ไม ว า จะเป น รูป แบบโบสถ และพระ
ประธานแบบหลวงพระบาง แบบญวน แบบไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งมีจุดเดนที่แตกตาง
กันไป นอกจากนี้ยังมีอาคารไมแถวเกาแกที่ไดรับอิทธิพลมาจากจีนมีบานประตูเฟยมดานหนาเพื่อ
เปดทําการคาขาย เปนตน
4) มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยจะมีกิจกรรมประเพณีตางๆ อยางตอเนื่องเชน วัน
ออกพรรษา วันสงกรานต การบายศรีสูขวัญ เปนตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะจัดกันเปนประจําทุกป
อยางตอเนื่องถึงแมวาไมไดมีนักทองเที่ยวมา แตอยางไรก็ตามประเพณีบางอยางที่เริ่มสูญหายไปก็
ไดมีการฟนฟูขึ้นมาใหมเพื่อกระตุนความสนใจของนักทองเที่ยว และอนุรักษประเพณีดั้งเดิมไว เชน
การแหขาวพันกอน การแหตนดอกไม การลอยผาสาดลอยเคราะห เปนตน
5) มีความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต และภูมิปญญา ความแตกตางของวิถีชีวิตจาก
ชุมชนอื่น และคุณคาที่ควรอนุรักษและสืบสานตอไป เอกลักษณดานวิถีชีวิต เชน การตักบาตรขาว
เหนียว การแตงกายไปวัด ลักษณะที่อยูอาศัย เอกลักษณดานภูมิปญญา เชน อาหารพื้นถิ่น การ
ทําผาหมนวม การทําขาวหลาม การทํามะพราวแกว เปนตน ซึ่งชาวเชียงคานมีความสามารถใน
การสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาและองค ค วามรู อ ย า งต อ เนื่ อ งจากอดี ต มาถึ ง ป จ จุ บั น แม จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ประยุกตตามกาลเวลาไปบาง แตยังมีบางกลุมในชุมชนที่ยังคงสืบทอดภูมิปญญา
เหลานั้นอยูอยางเห็นไดชัด
6) เมืองเชียงคานมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญในการสราง
บรรยากาศ และสุนทรียภาพในการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน คือ แมน้ําโขงที่มีการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศในทุกชวงฤดูกาล และยังมีแหลงทองเที่ยงใกลเคียงอื่นๆ เชน ภูทอก แกงคุดคู เปนตน
7) หนวยงานภาครัฐ ไดแก เทศบาลตําบลเชียงคาน สภาวัฒนธรรมตําบลเชียงคาน และ
โรงเรียนรวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และวัดตางๆ ของเมืองเชียงคานมีความเขมแข็ง และ
ความรวมมือรวมใจในการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ความคงไวซึ่งวิถีชีวิต และ
ภูมิปญญา เพื่อสืบสานเอกลักษณของเมืองเชียงคาน
8) โครงสรางพื้นฐานของเมืองเชียงคานในปจจุบัน สามารถเอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว
ของเมืองในปจจุบัน โดยมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวทั้งทางดานการคมนาคม การ
ขนสงผูโดยสาร การสาธารณูปโภค การประปา การไฟฟา การสื่อสาร
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6.5.2 จุดออน (Weakness)
จากผลการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมือง
เชียงคาน สามารถสรุปประเด็นสําคัญของปญหา และขอจํากัดในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานไดดังนี้
1) ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว สามารถสรุปได ดังนี้
- เทศบาลตําบลเชียงคาน และสภาเมืองเชียงคานเปนหนวยงานหลักในการวางแผนกล
ยุทธทําใหขาดการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนเปนเพียงผูดําเนินการตามแผน ซึ่งแผน
ดังกลาวอาจจะไมใชปญหา และความตองการที่แทจริงของประชาชน และผูประกอบการในพื้นที่
ทําใหการดําเนินการจัดการการทองเที่ยวไมเปนไปตามแผนกลยุทธ
- การดําเนินการจัดการการทองเที่ยวของคุมวัดตางๆ องคกรชุมชน และเทศบาลยังขาด
การประสานงานที่ดี ทําใหการจัดการเปนลักษณะตางคนตางทํา มีการซอนทับกันของหนาที่และ
ความรับผิดชอบทําใหเกิดความขัดแยงในที่สุด
- การจัดการในดานทรัพยากรการทองเที่ยว และสภาพแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานการตลาดการทองเที่ยว ยังคงเปนการจัดการที่ยังขาดการวางแผนรวมกันอยาง
เปน ระบบ และเป นการจั ดการเพื่ อแกปญหาเฉพาะหนา และในบางเรื่องยังขาดการจั ดการที่
เหมาะสม ทําใหเกิดปญหาตางๆ
- ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการเขามามีบทบาทในการจัดการการทองเที่ยว คือ มีการบริการ
การทองเที่ยวของผูประกอบการทองถิ่น รองลงมาไดแก การมีความสนใจของผูประกอบการนอก
พื้ น ที่ ใ นการเป ด ร า นขายสิ น ค า และบริ ก ารต า งๆ ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด การแย ง นั ก ท อ งเที่ ย วกั บ
ผูประกอบการทองถิ่น และมีการนําวัฒนธรรมตางถิ่นเขามา เชน การดื่มสุรา การปลอยโคมลอย
การตกแตงรานคาดวยสีฉูดฉาด เปนตน
2) ดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจ และสภาพแวดลอม สามารถสรุปได ดังนี้
- มี ก ารรื้ อ บ า นไม เ ก า เพื่ อ สร า งโรงแรม และเกสต เ ฮาส ข นาดใหญ ที่ ส ามารถรองรั บ
นักทองเที่ยวจํานวนมากๆ เพื่อเพิ่มรายได โดยเฉพาะผูประกอบการนอกพื้นที่ที่เขามาซื้อบานเกา
ของชาวบาน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงบานเรือนใหมีสีสันฉูดฉาด โดยไมคํานึงถึงเอกลักษณ
และสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณของเมืองเชียงคาน
- การจัดการเรื่องวัด วัดขาดการดูแลรักษา เชน วัดมหาธาตุซึ่งเปนวัดเกาแก แตขาด
บุคคลากรในการดูแลจัดการ
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- การจัดการดานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น ไมมีถายทอดความ
เปนมา และประเพณีที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว เชน วิธีการตักบาตรขาวเหนียว เปนตน
- การจัดการพื้นที่วางสาธารณะ บริเวณหนาวัดทาคก และทางเดินริมแมน้ําโขงไมสะอาด
และสวยงาม มีจํานวนรานคาแผงลอยมากเกินไป
- การจั ดการเรื่องขยะและของเสีย มีการวางถัง ขยะสีสันฉู ดฉาดริ มถนนชายโขง และ
จํานวนรอบในการเก็บขยะนอยเกินไปทําใหมีขยะตกคาง และไมมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู
แมน้ําโขง
3) ดานการจัดการดานสิง่ อํานวยความสะดวก สามารถสรุปได ดังนี้
- การจัดการทีพ่ ัก ไมมีการกําหนดขนาดทีพ่ ัก ทีพ่ ักบางแหงสรางใหมดวยปูนมีขนาดใหญ
เกินไป
- การจัดการรานคา อาหารและเครื่องดื่ม มีการตั้งรานคาล้ําพื้นที่ทกี่ ําหนด ในชวงเทศกาล
ลูกคาตองคอยนาน รานอาหาร และเครื่องดื่มไมเพียงพอ และราคารานคา อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีมาตรฐาน
- การจัดการของที่ระลึก ของที่ระลึกไมโดนใจนักทองเทีย่ ว และมีราคาแพง สินคามีไม
หลากหลายซ้าํ ซอนกันในหลายๆ ราน
- การจัดการดานการบริการขอมูล ไมมีศูนยบริการ ขอมูลขาวสารใหแกนักทองเทีย่ ว
- การใหบริการเรื่องที่จอดรถ/จราจร/ระบบขนสง ไมมเี จาหนาที่อาํ นวยความสะดวก ที่จอด
รถหายาก และไมเพียงพอ ระบบขนสงบางชนิดมีราคาสูง และไมมีราคามาตรฐานกําหนด
- การใหบริการเรื่องหองน้ํา ไมมีหองน้ําสาธารณะบริเวณถนนคนเดิน นักทองเทีย่ วตองขอ
ใชบริการตามบานเรือนและรานคาตางๆ
4) ดานการจัดการดานการตลาดการทองเที่ยว สามารถสรุปได ดังนี้
- การประชาสัมพันธ ขาดบุคลลากรทีท่ ําหนาที่ประชาสัมพันธขาวสารและขอมูล การ
ประชาสัมพันธมักปฏิบัติในชวงเทศกาลเทานั้น และมีปายบอกทาง และแหลงทองเที่ยวไมชัดเจน
- ที่พัก รานคา รานอาหาร เครื่องดื่ม และรานขายของที่ระลึกไมมีการกําหนดราคา
มาตรฐานตามคุณภาพของสินคา ทําใหนักทองเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบไดงาย และไมมีปายบอก
ราคาสินคาที่ชัดเจน
- ไมมีการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวดานผลิตภัณฑสินคาและบริการ เชน การรับรอง
มาตรฐานทางดานคุณภาพและความสะอาดของอาหาร โดยกระทรวงสาธารณสุข การรับรอง
มาตรฐานการท องเที่ ย วของเมือ งเชี ย งคาน โดยกระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า การพั ฒ นา
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ผลิตภัณฑหรือการสรางเอกลักษณใหกับสินคา (Brand) โดยศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวและยกระดับการทองเที่ยวของชุมชนใหมีคุณภาพที่ดีทั้งเรื่อง
ของสินคา บริการ และแหลงทองเที่ยว รวมถึงการสรางรายไดใหแกชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
- มีการเก็บขอมูลสถิตินักทองเที่ยวเพียงปเดียว จึงทําใหไมสามารถคาดการณแนวโนม
จํานวนนักทองเที่ยว ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ผลกระทบดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของชุมชน สภาพแวดลอม ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชนได
6.5.3 โอกาส (Opportunity)
1) เมืองเชียงคานมีความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว เสนทางมีความปลอดภัย ไม
คดเคี้ยวและลาดชัน ถนนสายหลักคือถนนศรีเชียงคานสามารถเดินได 2 ทาง และสามารถใช
ความเร็วไดเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวหลักไดสะดวกดวยรถยนตสวน
บุคคล และรถขนาดใหญ เชน รถโดยสารหรือรถทัศนาจร
2) มีการสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธจากบุคคล และหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน เชน การทองเที่ยวจังหวัดเลย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เว็บ
ไซดการทองเที่ยว หนังสือทองเที่ยว การถายทอดประสบการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่
มายังเมืองเชียงคาน และเกิดความประทับใจ ทําใหเมืองเชียงคานมีชื่อเสียง และเปนที่รูจักมากขึ้น
3) มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยว และกีฬา ที่ใหจังหวัดเลย
เปนหนึ่งในเมืองทองเที่ยวตามกลุมคลัสเตอรจังหวัดริมแมน้ําโขง มีนโยบายและแผนงานตางๆ ที่
สงเสริมใหเกิดการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้งสิ้น ใหความสําคัญกับทองถิ่น สงเสริมให
ประชาชนในทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกับทรัพยากรการทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิภาพ
4) การไดรับรางวัลดานวัฒนธรรม จากองคกรตางๆ เชน รางวัลอนุรักษบานเกา รางวัล
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเดน จากกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน
5) มีหนวยงานตางๆ และสถาบันการศึกษา มาอบรมใหความรูดานการจัดการการ
ทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน และมีการอบรมการบริการนักทองเที่ย ว นอกจากนี้ยังชวยฟน ฟู
ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ใหแกเทศบาล ประชาชน และผูประกอบการ
6) มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเมืองเชียงคาน และเสนทางเชื่อมโยงเขาสูแหลงทองเที่ยว
พัฒนาการบริการ พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
อีกดวย
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6.5.4 สภาวะคุกคาม (Threat)
1) โครงการสรางเขื่อนบริเวณแมน้ําโขงตอนบนของประเทศจีน สงผลกระทบตอระดับการ
ไหลของแมน้ําโขงตอนลางในหนาแลงเพิ่มขึ้นเปนสองเทา ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงวงจรธรรมชาติ
ของแมน้ําโขง สงผลตอการลองเรือทองเที่ยวชมทัศนียภาพของแมน้ําโขง และทําใหจํานวนปลาใน
แมน้ําโขง ราคาของปลาแมน้ําโขงของเมืองเชียงคานที่มีราคาสูงขึ้น
2) ถนนสายเชียงคาน-ทาลี่ ซึ่งเปนถนนหนึ่งในสามสายที่สามารถเขาถึงเมืองเชียงคานได
มีสภาพชํารุด เนื่องจากรถขนทรายที่มีน้ําหนักเกินที่กฎหมายกําหนดวิ่งบนนถนนสายนี้ ทําใหการ
เดินทางมาเชียงคานจากเสนทางดังกลาวยากลําบาก
3) ประชาชนในพื้นที่มีการขายบานไมเกาใหแกนายทุนที่มาลงทุนแสวงหาผลประโยชนใน
พื้นที่ ทําใหมีการรื้อถอนดัดแปลงบานไมเกาใหเปนโรงแรมขนาดใหญ มีการสรางอาคารพาณิชย มี
การตอเติมตกแตงบานเกาใหมีสีสันฉูดฉาด เพื่อที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก และใน
การก อสร างมีการใช วัสดุกอสรา งที่เ ปน ปูน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไมใชไม ทํ า ใหเ อกลัก ษณ วิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองเชียงคานเริ่มเลือนหายไป
4) เมืองเชียงคานมีจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาล และในชวง
ฤดูหนาว ทําใหเกินกวาความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของเมือง ดังจะเห็นไดจากปญหา
ต า งๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น เช น ความแออั ดของนัก ทอ งเที่ ย ว รา นอาหาร เครื่อ งดื่ม และที่พักไมเ พีย งพอ
การจราจรติดขัด ที่จอดรถไมเพียงพอ ปญหาขยะมูลฝอย เปนตน
6.6 สรุปการจัดการการทองเที่ยวโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน
โดยสรุปการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน
พบวา
1. การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานมีศักยภาพ ไดแก
จากการวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
เชียงคาน พบวาเมืองเชียงคานมีศักยภาพในดานตางๆ ดังนี้
1) มีนโยบาย และแผนงานตางๆ ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ท อ งถิ่ น โดยนโยบายให ค วามสํ า คั ญ กั บ ท อ งถิ่ น
สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทศบาลตําบลเชียงคาน และสภาเมืองเชียงคานมีความสนใจ
การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการวางแผนกลยุทธ และการ
กําหนดบทบาทหนาที่หลักในการจัดการการทองเที่ยวตามแผนที่วางไว
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2) มีการประสานงานกับประชาชนในชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว ทําใหชุมชนมี
ความสามัคคี และยังมีการจัดตั้งองคกรชุมชนซึ่งเปนการรวมตัวกันของผูประกอบตางๆ ในการ
รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว ทําใหไดรับรางวัลดานวัฒนธรรม จากองคกรตางๆ
3) เมือ งเชี ย งคานมี ค วามพร อ มในด า นสิ่ง ดึง ดูด ใจทางการทอ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมที่
ครบถวนทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต รวมถึงมีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญในการสรางบรรยากาศ และสุนทรียภาพในการ
ทองเที่ยวเมืองเชียงคาน ซึ่งแหลงทองเที่ยวตางๆ ไดรับการพัฒนาการบริการมีหนวยงานตางๆ
และสถาบันการศึกษา มาอบรมใหความรูดานการจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียง และมีการ
สงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธจากบุคคล และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนทําใหเมืองเชียงคานมีชื่อเสียง และเปนที่รูจักมากขึ้น
4) เมืองเชียงคานมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวของเมือง โดยมีความ
พรอมในการรองรับนักทองเที่ยวทั้งทางดานการคมนาคม การขนสงผูโดยสาร การสาธารณูปโภค
การประปา การไฟฟา การสื่อสาร อีกทั้งมีความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว เสนทางมี
ความปลอดภัย ไมคดเคี้ยวและลาดชัน
2. การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานมีปญหา ไดแก
จากการวิเคราะหจุดออน และอุปสรรคของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
เชียงคาน พบวาเมืองเชียงคานมีปญหาในดานตางๆ ดังนี้
1) ปญหาดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
ประชาชนเปนเพียงผูดําเนินการตามแผน เทศบาลตําบลเชียงคาน และสภาเมืองเชียงคานเปน
หนวยงานหลักในการวางแผนกลยุทธทําใหขาดการประสานงานที่ดี และขาดการวางแผนรวมกัน
อยางเปนระบบ และเปนการจัดการเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา นอกจากนี้บทบาทผูประกอบการ
นอกพื้ น ที่ ใ นการเป ด ร า นขายสิ น ค า และบริ ก ารต า งๆ จะทํ า ให เ กิ ด การแย ง นั ก ท อ งเที่ ย วกั บ
ผูประกอบการทองถิ่น และมีการนําวัฒนธรรมตางถิ่นเขามา
2) ปญหาดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจ และสภาพแวดลอม เมืองเชียงคานมีการรื้อบานไม
เกา และมีการขายบานไมเกาใหแกนายทุนที่มาลงทุนแสวงหาผลประโยชนเพื่อสรางโรงแรม และ
เกสตเฮาสขนาดใหญ เพื่อที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก และในการกอสรางมีการใช
วัสดุกอสรางที่เปนปูน หรือวัสดุอื่นๆ โดยไมคาํ นึงถึงเอกลักษณ และสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวที่เปน
เอกลักษณของเมืองเชียงคาน นอกจากนี้ยังมีปญหาดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ เชน วัดบาง
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แหงขาดการดู แลรักษา ไม มี ถายทอดความเปน มา และประเพณี วั ฒนธรรม วิ ถี ชี วิต และภู มิ
ปญญาทองถิ่นแกนักทองเที่ยว ปญหาการจัดการเรื่องขยะและของเสีย
3) ปญหาดานการจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมีการจัดระเบียบ และควบคุม
มาตรฐานของที่พัก รานคา อาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึก ไมมีศูนยบริการ ขอมูลขาวสาร
ใหแกนักทองเที่ยว ปญหาการใหบริการเรื่องที่จอดรถ/จราจร/ระบบขนสง และการใหบริการหองน้ํา
สาธารณะในแหลงทองเที่ยวหลัก
4) ปญหาดานการจัดการดานการตลาดการทองเที่ยว เมืองเชียงคานขาดบุคลลากรที่ทํา
หนาที่ประชาสัมพันธขาวสารและขอมูล มีปายบอกทาง และแหลงทองเที่ยวไมชัดเจน ไมมีการการ
ควบคุมราคาที่พัก รานคา รานอาหาร เครื่องดื่ม และรานขายของที่ระลึก ขาดการสงเสริมตลาด
การทองเที่ยวดานผลิตภัณฑสินคาและบริการ และการสรางเอกลักษณใหกับสินคา (Brand) เพื่อ
เปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวและยกระดับการทองเที่ยวของชุมชนใหมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้
ในด า นขอมู ลสถิตินัก ทอ งเที่ ย วมี เ พีย งปเ ดีย ว จึง ทํ า ใหไมส ามารถคาดการณแ นวโนม จํา นวน
นักทองเที่ยว ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ผลกระทบดานวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน
สภาพแวดลอม ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชนได
จากศักยภาพของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
กาพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานตอไปได และจากปญหาดังกลาว ทําให
สามารถนํามาพิจารณา ปรับปรุง และหาแนวทางแกไขเพื่อใหเมืองเชียงคานเกิดการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมตอไป
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ของเมืองเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค ไดแก ศึกษาองคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคาน ศึกษากระบวนการจัดการทองเที่ยวและวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน
ในปจจุบัน วิเคราะหศักยภาพการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน และ
เสนอแนะการจั ดการทองเที่ ยวเชิ ง วัฒนธรรมที่เหมาะสมของเมือ งเชียงคาน เปนการวิจั ย เชิง
คุณภาพ ทําการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่ง
เปนขอมูลตางๆ ที่มีอยูแลวและไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม (literature review) และการวิจัย
ภาคสนาม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ไดจากการลงพื้นที่ โดยการ
สํารวจภาคสนามดานกายภาพ (physical survey) การสังเกตการณ (observation) การสนทนา
(dialog) และการสัมภาษณ (interview) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางชนิดที่ไมอาศัยความนาจะเปน
(non-random method) แบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (key-informant) ผูใหขอมูลหลัก
เปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงในการจัดการทองเที่ยว ไดแก องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขอมูลการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีสวนรวม ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามามี
บทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานมี 4 ประเภท คือ ภาครัฐบาล
ภาคประชาชน ผูประกอบการ และองคกรชุมชน สามารถสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะได
ดังนี้
7.1 องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ เพื่อความสนุกสนาน ความ
เพลิดเพลิน การทัศนศึกษา การสรางสรรค และเกิดการปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยว ธุรกิจการ
บริการตางๆ และประชาชนในทองถิ่น ตามความหมายของมุทิตา ปนสุนทร (2542) และแมค อิน
ทอช (Mc Intosh) (ศมา ณ ระนอง, 2542 อางอิงมาจาก Mc Intosh, 1995) โดยเมืองที่จะเปน
แหลงทองเที่ยวไดนั้น บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (2542) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2546) เห็น
ควรวาจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ และมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน 3 ประการ ไดแก
1) องคประกอบดานสิ่งดึงดูดใจ ประกอบดวย แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ไดแก ยานอาคารไมเกา วัดศรีคุณเมือง วัดทาคก
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วัดปาใต วัดปากลาง การตักบาตรขาวเหนียว เทศกาลออกพรรษา เทศกาลสงกรานต การทําผา
หมนวม การทําขาวหลาม การทํามะพราวแกว และแหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียง ไดแก แกง
คุดคู ภูทอก และวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
2) องคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก โรงแรม เกสตเฮาส และโฮมสเตย คาน
คา รานอาหาร และรานจําหนายของที่ระลึก การเดินทางของนักทองเที่ยวมายังเมืองเชียงคานมี
หลายชองทางไดแก รถยนตสวนตัว เครื่องบิน รถทัวร การเดินทางในเมืองเชียงคานสวนใหญจะใช
การเดินทางดวยรถจักรยาน สภาพถนนโดยสวนใหญพื้นผิวจราจรบนเปนถนนลาดยางอยูในสภาพ
ดี และมีการนําเที่ยวในระยะใกลๆ เพื่อเชื่อมโยงนักทองเที่ยวกับแหลงทองเที่ยวใกลเคียง ไดแก
การชมทะเลหมอกที่ภูทอก แกงคุดคู พระบาทภูควายเงิน พระใหญบานทาดีหมี การลองเรือชม
แมน้ําโขง พระอาทิตยตก เปนตน
3) องคประกอบดานการตลาดการทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวที่
พักแรม มีการสงเสริมทางดานการตลาดหลากหลายรูปแบบ โดยความชวยเหลือหลักของเทศบาล
ตําบลเชียงคาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และภาคเอกชน โดยการนําเอาเอกลักษณเรื่องของ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเมืองเชียงคาน มาใชในการสงเสริมทางดานการตลาดอีกดวย
ตามองคประกอบดังกลาวพบวา เมืองเชียงคานมีองคประกอบการทองเที่ยวที่เปนเมือง
ทองเที่ยวไดอยางครบถวน กลาวคือ จากองคประกอบการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานขางตน
พบวาเมืองเชียงคานมีศักยภาพของแหลงทองเที่ยว ตามหลักการของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (2529) ซึ่งมี 2 สวน ไดแก 1) มีสิ่งดึงดูดใจประเภทแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และแหลงทองเที่ยวใกลเคียง มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร คุณคาที่เกิดจากความเขาใจในความเปนมา และเปนไปของอาคาร สถานที่ มี
คุณคาทางศิลปะ โบราณวัตถุ และงานสถาปตยกรรม และมีคุณคาทางสังคม-วัฒนธรรมที่มีความ
ตอเนื่องของสังคม และ 2) มีความพรอมทางการทองเที่ยว มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ซึ่ง
ความพรอมในการทองเที่ยวนี้จะเปนสิ่งที่ชวยในการตัดสินใจของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
จากองคประกอบการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานขางตนพบวา สิ่งดึงดูดใจของเมืองเชียง
คานที่มีความสําคัญ คือ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต เชน ยานอาคารไมเกา วัดศรีคณ
ุ เมือง การตักบาตรขาวเหนียว เทศกาลออก
พรรษา การทําผาหมนวม แกงคุดคู เปนตน ซึ่งเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวที่มุงเนน
เขาไปทองเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ที่เปนเอกลักษณ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
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ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตดั้งเดิม หรือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชุมชนนั้นรับมาใหม และ
เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่น ตามแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบุญเลิศ ตั้งจิต
วัฒนา (2548) และ ICOMOS (2553) ซึ่งเมื่อพิจารณาองคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม พบวา เมืองเชียงคานมีองคประกอบดานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นอันประกอบไปดวยสิ่งดึงดูดใจ งานสถาปตยกรรมเกาแก หัตถกรรม ประติมากรรม
ดนตรี ภาษา วิถีชีวิต การทําอาหาร ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน และเทศกาลตางๆ มีองคประกอบ
ดานธุรกิจทองเที่ยว เปนการใหบริการทางการทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว มี
การศึ ก ษาเรี ย นรู ส ภาพแวดล อ ม และระบบนิ เ วศในแหล ง ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ปลู ก
จิตสํานึกที่ถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว แตอยางไรก็ตาม
เมื อ งเชี ย งคานยั ง ขาดการคํา นึ ง ถึ ง การตลาดทอ งเที่ย วคุ ณ ภาพ ในการแสวงหานั ก ท อ งเที่ย ว
คุณภาพใหเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวคุณภาพไดรับ
ความรู และประสบการณจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเมืองเชียงคานมีองคประกอบดาน
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น โดยชาวบาน และผูประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนา หรือ
จัดการการทองเที่ยวบางขั้นตอนไมเต็มรูปแบบ
7.2 การจัดการทองเที่ยวโดยผูมีสวนไดสวนเสียของเมืองเชียงคาน
7.2.1 กระบวนการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
กระบวนการจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานตามทฤษฎีกระบวนการการจัดการ
ทองเที่ยวของ Gulick, ศาสตราจารย M. Adhikary และ UNESCO ซึ่งเปนกระบวนการที่มุงเนนให
บุคคลทํางานรวมกัน มีการกําหนดทิศทางการทองเที่ยวที่เหมาะสม มีการวางแผน และการจัดการ
ทรัพยากรอยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี 5
ขั้นตอน ไดแก การวางแผนกลยุทธ การจัดการองคการ บุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย การ
ดําเนินงาน การประสานงาน การจัดการความรู ซึ่งกระบวนการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคานนั้น การดําเนินงานสวนใหญจะขึ้นตรงกับเทศบาลตําบลเชียงคาน และสภา
เมืองเชียงคาน เปนผูวางแผนเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการวางแผนการจัดการการ
ทองเที่ยวเปนการจัดสรรการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อใหสัมพันธกับองคกร บุคคล และผูมีสวนได
สวนเสีย ใหสามารถทํางานรวมกันได แตอยางไรก็ตามในการดําเนินงาน และการประสานงานของ
องคกร บุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียยังขาดการจัดการที่เหมาะสมทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง และไมสามารถใชศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองเชียงคานไดอยางเต็มที่ ดังนั้น
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ควรตองมีการควบคุมมาตรฐานของการดําเนินการจัดการการทองเที่ยวใหมีระเบียบแบบแผนที่
ชัดเจน เพื่อใหการทํางานมีระบบ และเกิดความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานแบงออกเปน 3 ดาน ตามองคประกอบของ
การทองเที่ยว ไดแก
1) การจัดการดานทรัพยากรการทองเที่ยว และสภาพแวดลอม ไดแก เทศบาลเมืองเชียง
คานไดมีการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน มีความรวมมือระหวาง วัดศรีคุณเมือง วัด
ทาคก และสถาบันการศึกษาในเมืองเชียงคาน จัดงานดานประเพณี วัฒนธรรมที่สําคัญ มีการ
รวมกลุมของชาวบานในการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู และมีการผลิตเปนสินคาเพื่อขาย
แกนักทองเที่ยว และผูประกอบการมีการรวมกลุมกันเพื่อรณรงคในการรักษาวิถีชีวิตของชาวบาน
ใหคงอยู
2) การจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีการจัดการพื้นที่วางสาธารณะ บริเวณหนาวัด
ทาคก โดยมีการตั้งเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียน เทศบาลมีการจัดระเบียบทางเดิน
บริเวณริมแมน้ําโขง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยมีการปูอิฐตัวหนอนเปนทางเดินเทา และ
ทางจักรยาน การจัดการเรื่องขยะและของเสีย ทางเทศบาลกําหนดใหมีการเก็บขยะโดยรถเก็บขน
ขยะวันละ 1 รอบ เวลา 04:00 น. ของทุกวัน มีการจัดการดานการบริการขอมูลของแหลงทองเที่ยว
ของเมืองเชียงคาน และแหลงทองเที่ยวโดยเกสตเฮาสตางๆ วัดศรีคุณเมือง และวัดทาคก จะมีการ
จัดนิทรรศการ แผนพับ ใบปลิว แนะนําแหลงทองเที่ยวตางๆ และประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ชาวเชียงคานแกนักทองเที่ยว มีการจัดการเรื่องที่จอดรถโดยเทศบาลตําบลเชียงคานติดตอ
ประสานงานกับวัด และโรงเรียนในเขตเมืองเชียงคานใหเปดพื้นที่วางรอบวัด และโรงเรียนเปนที่
จอดรถชั่วคราวใหแกนักทองเที่ยวจอดฟรี
3) การจัดการดานการตลาดการทองเที่ยว มีการจัดการดานการประชาสัมพันธจะเกิดจาก
ความรวมมือระหวางผูประกอบการและผูสนับสนุนการทองเที่ยว สงเสริมขาวสารและเผยแพร
กิ จ กรรมด า นการท อ งเที่ ย วของเมื อ งเชี ย งคาน และได ร วบรวมข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ข อง
นักทองเที่ยว ในรูปแบบเว็บไซต คือ http://www.chiangkhan.com/
แตอยางไรก็ตามการจัดการในบางเรื่องยังคงเปนการจัดการที่ยังขาดการวางแผนรวมกัน
อยางเปนระบบ และในบางเรื่องยังขาดการจัดการที่เหมาะสม ทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ไมมีการ
จัดระเบียบรานคา ทําใหเกิดปญหาการตั้งรานคาแผงลอยล้ําที่มาบริเวณถนน การไมควบคุม
มาตรฐานที่พัก ทําใหเกิดปญหาการขาดทุน และการกระจายรายไดสูชาวบาน การจัดการเรื่องขยะ
และของเสียที่ไมเพียงพอตอปริมาณขยะ ทําใหเกิดปญหาขยะลนถังสงกลิ่นเนาเหม็น เปนตน
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7.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียตามทฤษฎีแนวทางในการวิเคราะหผูที่มีสวน
ไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยว ของรองศาสตราจารย ดร. ดํารงค วัฒนา (2550) คือ ตอง
ระบุตัวตนของผูมีสวนไดสวนเสีย และทําการวิเคราะหบทบาท ทาทีของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผูมี
สวนไดสวนเสียที่เขามามีบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานมี 4
ประเภท คือ ภาครัฐบาล ภาคประชาชน ผูประกอบการ และองคกรชุมชน ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียใน
แตละภาคสวนจะมีความสําคัญในแตละบทบาทการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน ซึ่งบทบาทที่สําคัญที่สุดในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานคือ การหา
แนวทางแกไขปญหา การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวตางๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน กรม
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อง และสภาเมื องเชี ย งคาน บทบาทที่สํ า คัญ รองลงมา คือ การลงทุ น ใน
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย และ
ผูประกอบการนอกพื้นที่
การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานนั้น มีหนวยงานที่เขามามีสวนรวม
และมีบทบาท พบวาทุกภาคสวนลวนมีบทบาทสําคัญในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคาน โดยสามารถสรุปบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ได 3 กลุม ไดแก เปนผู
ประเมิน/ผูอนุมัติ เปนผูให และเปนผูไดรับผลประโยชน ดังนี้
1)
ผูประเมิน /ผูอนุมั ติ ทําหนาที่การวิ เคราะหปญหา และแนวทางแกไข การออก
กฎระเบียบขอบังคับ โครงการพัฒนาตางๆ การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ การจัดสรรงบ และ
ดําเนินการวางแผน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทดานนี้ ไดแก เทศบาลตําบลเชียงคาน สภาเมือง
เชียงคาน
2) ผูให เปนการใหปจจัย และทรัพยากรตางๆ สําหรับการจัดการการทองเที่ยวของเมือง
เชียงคาน เชน การลงทุน ขอมูล ความรู บริการตางๆ การประชาสัมพันธ เปนตน ผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีบทบาทดานนี้ ไดแก เทศบาลตําบลเชียงคาน การทองเที่ยวจังหวัดเลย สถาบันการศึกษา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูประกอบการตางๆ องคกรชุมชน และกรมโยธาธิการและผังเมือง
3) ผูที่ไดรับผล เปนกลุมบุคคล หรือบุคคลที่ไดรับผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและลบ จากการ
ทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทดานนี้ ไดแก เทศบาลตําบลเชียงคาน
ผูประกอบการตางๆ องคกรชุมชน ภาคประชาชน
จากบทบาทขางตนจะเห็นไดวาเทศบาลเชียงคานเปนผูมีสวนไดสวนเสียทีม่ บี ทบาทในการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน และเปนผูกําหนดทิศทางการทองเที่ยวของเมือง
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เชียงคาน โดยผูวิจัยไดทําการจัดลําดับความสําคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การจัดการการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานในแตละขั้นตอน ตามทฤษฎีขั้นตอนการมีสวนรวมของ
รัชฎา คชแสงสันต (2543) มี 4 ขั้นตอน ไดแก
1) การมีสวนรวมในขั้นตอนการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของทองถิ่น ผูมีสวนได
สวนเสียที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด ไดแก ผูประกอบการ และภาคประชาชน
2) การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผนดําเนินการ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงสุด ไดแก เทศบาล และกรมโยธาธิการ และผังเมือง
3) การมีสวนรวมในขั้นตอนการลงทุนและดําเนินงาน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงสุด ไดแก ผูประกอบการ เทศบาล ภาคประชาชน และชมรมตางๆ
4) การมีสวนรวมในขั้นตอนการติดตามประเมินผลงาน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงสุด ไดแก เทศบาล และสภาเมืองเชียงคาน
แสดงใหเห็นวารูปแบบของการมีสวนรวมของในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคาน มีความสอดคลองกับแนวคิดรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ บุญเลิศ ตั้ง
จิตวัฒนา (2538) ในรูปแบบที่ 2 การใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการเจรจาตอรอง ซึ่ง
รูปแบบนี้ รัฐบาลและชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน แมวาในความจริงการริเริ่มโครงการทองเที่ยวจะมาจากรัฐบาลก็ตาม แตองคกรชุมชน
ทองถิ่นสามารถเขารวม ตัดสินใจเจรจาตอรองผลประโยชนกับรัฐบาลได เพื่อมิใหเกิดความขัดแยง
กับชุมชนทองถิ่น ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในรูปแบบนี้ชุมชนทองถิ่นจะตองมีศักยภาพ
สูงและมีความตื่นตัวในการรักษาผลประโยชนของชุมชนทองถิ่นตนเองใหมากที่สุด
7.2.3 องคประกอบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสม
การศึกษาองคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาสมของเมืองเชียง
คาน โดยวิเคราะหเกณฑในการประเมินดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ของสถาบันวิจัย
สภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2550) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (2553) ICOMOS (2553) บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (2548) และพจนา สวนศรี (2546)
โดยพิจารณาองคประกอบการจัดการทองเที่ยวใน 3 ดาน 14 องคประกอบ ไดแก
1) ดานกายภาพ ไดแก การรักษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเที่ยว การใชประโยชนพื้นที่
การบริการและสาธารณูปโภค กิจกรรมการทองเที่ยว องคกรและแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว การ
จัดการของเสียในแหลงทองเที่ยว และความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว จากการศึกษาพบวา
องค ป ระกอบการจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งคาน ด า นกายภาพมี
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องคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยังไมสมบูรณ มี 2 องคประกอบ ไดแก การบริหาร
จัดการองคกรและแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว การจัดของเสียในแหลงทองเที่ยว และองคประกอบ
การจัดการการทองเที่ยวที่เมืองเชียงคานยังไมมีการดําเนินการ จํานวน 1 องคประกอบไดแก
มาตรการความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว
2) ดานเศรษฐกิจ ไดแก ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว การสงเสริมการขาย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ การโฆษณาและประชาสัมพันธ จากการศึกษาพบวาองคประกอบการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ดานเศรษฐกิจ มีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ยงั ไมสมบูรณ มี 1 องคประกอบ ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑ
3) ดานสังคม และวัฒนธรรม ไดแก การใหความรูและสรางจิตสํานึก ชุมชนทองถิ่นมีสวน
รวมในการจัดการ การติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลง การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนแหลง
ทองเที่ยว จากการศึกษาพบวาองคประกอบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียง
คาน ดานสังคม และวัฒนธรรมมีองคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยังไมสมบูรณ 2
องคประกอบ ไดแก การใหความรูและสรางจิตสํานึก และชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร
จั ด การการท อ งเที่ ย ว และองค ป ระกอบการจั ด การการท องเที่ ย วที่ เ มื อ งเชีย งคานยั ง ไม มี ก าร
ดําเนินการ จํานวน 2 องคประกอบไดแก การติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลง การสราง
เครือขายเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว
จากองคประกอบในการจัดการการทอ งเที่ย วเชิง วั ฒนธรรมที่ เหมาะสมที่ไมครบถ ว น
สามารถแบงไดเปน 3 ดาน ไดแก
1) ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ไดแก การบริหารจัดการองคกรและแผนพัฒนา
แหลงทองเที่ยว การใหความรูและสรางจิตสํานึก และชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยว การติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลง
2) ดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจ และสภาพแวดลอม ไดแก การจัดของเสียในแหลงทองเที่ยว
มาตรการความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว
3) ดานการจัดการดานการตลาดการทองเที่ยว ไดแก การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุน
แหลงทองเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ
ซึ่งองคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไมครบถวนดังกลาวสามารถ
นํามาใชในการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมของเมืองเชียงคานตอไป
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7.2.4 ศักยภาพของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
ในการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน พบวามีศักยภาพ
ในดานตางๆ 4 ดาน ไดแก
1) มีนโยบาย และแผนงานตางๆ ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น
2) มีการประสานงานกับประชาชนในชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
3) เมือ งเชีย งคานมี ค วามพรอ มในด า นสิ่ง ดึง ดูด ใจทางการท อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมที่
ครบถวนทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่มีคุณคารวมถึงมี
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
4) เมืองเชียงคานมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวของเมือง โดยมีความ
พรอมในการรองรับนักทองเที่ยว และมีความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
จากศักยภาพการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน มีความสอดคลอง
กับเกณฑในการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2529)
ไดแก
1. มีคุณคา และความประทับใจของแหลงทองเที่ยว ซึ่งแหลงทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน
ตามพิจารณาแนวความคิดลักษณะของเมือง (Character of town) พบวามีคุณคาในการอนุรักษ
วามี 4 ประเภท คือ คุณคาทางประวัติศาสตร คุณคาทางศิลปะ คุณคาทางสังคม-วัฒนธรรม และ
คุณคาทางนิเวศวิทยา
2. มีความพรอมทางการทองเที่ยว เมืองเชียงคานมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ครบ
ครัน และมีโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับนักทองเที่ยว อีกทั้งมีนโยบาย และแผนงานตางๆ ที่
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น โดยมีการ
ประสานงานกับประชาชนในชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
อยางไรก็ตามการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ยังมีปญหาใน
หลายๆ ดาน ไดแก
1) ปญหาดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ขาด
การประสานงานที่ดี และขาดการวางแผนรวมกันอยางเปนระบบ
2) ปญหาดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจ และสภาพแวดลอม มีการรื้อ และขายบานไมเกา
ใหแกนายทุน วัดบางแหงขาดการดูแลรักษา ไมมีถายทอดความเปนมา และประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นแกนักทองเที่ยว ปญหาการจัดการเรื่องขยะและของเสีย
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3) ปญหาดานการจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมีการจัดระเบียบ และควบคุม
มาตรฐานของที่พัก รานคา อาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึก ไมมีศูนยบริการขอมูล ปญหา
การใหบริก ารเรื่ องที่ จอดรถ/จราจร/ระบบขนสง และการใหบริการห อ งน้ํา สาธารณะในแหลง
ทองเที่ยวหลัก
4) ปญหาดานการจัดการดานการตลาดการทองเที่ยว เมืองเชียงคานขาดบุคลลากร
ประชาสัมพันธขาวสารและขอมูล ปายบอกทางและแหลงทองเที่ยวไมชัดเจน ไมมีการการควบคุม
ราคาที่พัก รานคา รานอาหาร เครื่องดื่ม และรานขายของที่ระลึก ขาดการสรางเอกลักษณใหกับ
สินคา
จากปญหาการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานทําใหสามารถนํามา
พิจารณา ปรับปรุง และหาแนวทางแกไขเพื่อใหเมืองเชียงคานเกิดการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมตอไป
7.3 เสนอแนะแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมของเมืองเชียงคาน
จากปญหาของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานแสดงใหเห็นวา
ในปจจุบันเมืองเชียงคานมีการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยังไมเหมาะสม กลาวคือ จาก
องคประกอบในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมที่ไมครบถวน และมีปญหาใน
ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจ และสภาพแวดลอม ปญหาดาน
การจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการจัดการดานการตลาดการทองเที่ยวเกิดขึ้นอยู
ทําใหเกิดผลกระทบดานลบกับการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนว
ทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมโดยการดําเนินการ ดังนี้
7.3.1 ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
เนื่องจากปญหาที่สําคัญดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน คือ
ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ขาดการประสานงานที่ดี และขาดการวางแผนรวมกันอยางเปนระบบ
ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนทองถิ่นที่เหมาะสมสอดคลองกับ
การจัดการปญหาตางๆ ตามแนวคิดของ สุดารา วรพล (2540) Coltman (อางใน อนุรักษ ปญญา
นุวัตน, 2542) และในการประชุม International Conference on Tourism and Heritage
Management (2540) ที่กลาววา หลักการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประชาชนในทองถิ่น
จะตองเขามามีสวนรวมเพื่อแสดงความคิดเห็น และแจงถึงระดับความตองการในการพัฒนาชุมชน
สูการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยอาศัยความรวมมือทั้งจากคนในทองถิ่น และเอกชน
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ในฐานะที่เปนผูชํานาญการ เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชนตอไป แนวทางการพัฒนาโดยการ
ใชโมเดลการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการทองเที่ยวโดยชุมชนมีพัฒนาการมาจากการ
ท อ งเที่ ย วโดยการมี ส ว นร ว มของประชาชนและการท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น โดยมี ชุ ม ชนเป น ฐาน
(Community Based Sustainable Tourism – CBST) (พจนา สวนศรี, 2546) เพื่อใหเห็นจุดยืน
ของการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ใชในการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนา ไดแก ชุมชนเปน
เจาของ ชาวบานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และกําหนดทิศทาง สงเสริมความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม คงเอกลักษณและวัฒนธรรม
ทองถิ่นกอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์สิทธิ์
ของความเป น มนุ ษ ย เกิ ด ผลตอบแทนที่ เ ป น ธรรมแก ค นท อ งถิ่ น มี ก ารกระจายรายได สู
สาธารณประโยชนของชุมชน (โครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิต และธรรมชาติ, 2540)
โดยกระบวนการจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งคานชุ ม ชน และ
ผูประกอบการจะเปนผูที่มีสวนรวมในการวางแผนการจัดการการทองเที่ยวในทุกขั้นตอน ไดแก
คนหาปญหาและสาเหตุ การวางแผนดําเนินการ การลงทุนและดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผลงาน ซึ่งเปนการรวมกลุมกันระหวางชุมชน 9 คุมวัด และผูประกอบการ มีการจัดการ
สภาเมืองเชียงคานจะ มีการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อเปนคณะอนุกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดการ
ในดานตางๆ ไดแก ที่พัก โรงแรม โฮมสเตย, รานอาหาร และของที่ระลึก, การคมนาคม, สิ่งอํานวย
ความสะดวก, กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, องคกรอิสระ และการประชาสัมพันธ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดังกลาวเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียง
คาน โดยมีภาคีเครือขายใหการสนับสนุนในดานตางๆ ไดแก
1. หนวยงานราชการสวนภูมิภาค และหนวยงานทองถิ่น ใหความสนับสนุนดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ และงบประมาณ
2. องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs, Non Govermental Oganizations) ใหความสนับสนุน
ดา นการเขา มามี สว นร ว มในการแกไ ขป ญ หาดา นสั ง คมตา งๆ อั น เกิ ด จากผลกระทบของการ
พัฒนาการทองเที่ยว
3. สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ ใหความสนับสนุนดานการใหความรู การอบรม และการ
ใหความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการการทองเที่ยวตามหลักวิชาการ
4. สื่อมวลชน ใหความสนับสนุนดานการเปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธแนวคิดการ
ทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน
5. นักทองเที่ยว ใหความสนับสนุนดานการเรียนรู และการอุดหนุนชุมชน
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ในการทํางานรวมกันระหวางสภาเมืองเชียงคาน และกลุมภาคีเครือขายจะมีการจัดการ
ประชุม จัดตั้งเวทีประชาคมรวมกันทั้งสองฝาย เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการ
พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน รวมถึงการจัดอบรมใหความรู การไปศึกษาดูงาน เพื่อนําไปสูการ
จัดทํา แผนแมบทการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของเมืองเชียงคาน นอกจากนี้ สภาเมืองเชียงคาน
จะตองมีการพัฒนาและยกระดับตนเองไปสูการมีองคกรพัฒนาทองเที่ยวที่มีรายไดเปนของตัวเอง
โดยพึ่งพางบประมาณของรัฐบาลใหนอยที่สุด หรือไมตองพึ่งพาเลย เชน การจัดตั้งสหกรณ หาง
หุนสวนสามัญ วิสาหกิจชุมชน เปนตน
คุมวัด

ผูประกอบการ

สภาเมืองเชียงคาน

1. คนหาปญหาและสาเหตุ
2. การวางแผนดําเนินการ
3. การลงทุนและดําเนินงาน
4. การติดตามประเมินผลงาน

ภาคีเครือขาย
1. หนวยงานราชการสวนภูมิภาค
และหนวยงานทองถิ่น
2. องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
3. สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ
4. สื่อมวลชน
5. นักทองเที่ยว

แผนแมบทการทองเที่ยวของเมืองเชียงคานอยางยั่งยืน

ภาพที่ 7.1 โมเดลการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมในเมืองเชียงคาน
7.3.2 ดานการจัดการสิ่งดึงดูดใจ และสภาพแวดลอม
1) การจัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
การจัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยวเมืองเชียงคานเปนแหลงใหขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในเมืองเชียงคาน และแหลงทองเที่ยวใกลเคียง รวมทั้งเปน
ศูนยกลางการประสานงาน กับกลุมผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว โดยงบประมาณมาจากเทศบาล
ตําบลเชียงคาน บริเวณที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน คือบริเวณ
ลานโลงหนาวัดทาคก ตั้งอยูริมแมน้ําโขง (ดังภาพที่ 7.1) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่นักทองเที่ยวจะพบ
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กอนที่เขามาสูถนนชายโขง โดยมีการขออนุญาตใชพื้นที่จากเทศบาลตําบลเชียงคาน เนื่องจาก
เปนพื้นที่วางสาธารณะที่ยังไมมีการใชประโยชน และในดานการออกแบบควรมีการจัดประกวด
การออกแบบศูนยบริการการทองเที่ยวที่เหมาะสม และกลมกลืนกับบรรยากาศเมืองเชียงคาน ใน
ดานการจัดการภายในศูนยบริการการทองเที่ยวอยูภายใตความรับผิดชอบของสภาเมืองเชียงคาน
ในการ ดําเนินงาน และการดูแลรักษา ควรจัดใหมีแผนพับ นามบัตร และเอกสารขอมูลตางๆ
สําหรับแจกนักทองเที่ยว มีหนังสือและโปสการดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตางๆ ของเมืองเชียงคาน
และพื้นที่ใกลเคียงจําหนาย มีการใหบริการจองหองพัก เรือนําเที่ยว เชารถจักรยาน และ
จักรยานยนต และมีมัคคุเทศกทองถิ่นในการนําเที่ยวเพื่อใหความรูดานวัฒนธรรมประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และแนะนําวัดตางๆ เพื่อเลาประวัติความเปนมาเพื่อความ
นาสนใจมากขึ้น ควรเชิญชวนใหนักทองเที่ยวกราบไหวพระ และมีดอกไม ธูป เทียน ใหบริการ
นักทองเที่ยวนอกจากนี้ควรมีบอรดนิทรรศการแนะนําเสนทาง ขอมูลทางประวัติศาสตร การตั้งถิ่น
ฐาน สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่สําคัญในพื้นที่
2) การจัดตั้งศูนยอนุรักษวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑชุมชน
การจัดตั้งศูนยอนุรักษวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑชุมชนเพื่ออนุรักษ และฟนฟูกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของเมืองเชียงคาน โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัน
สําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตางๆ เชน การตักบาตรขาวเหนียว วันออกพรรษา มีการทํา
ปราสาทผึ้ง การไหลเรือไฟ การลอยผาสาดลอยเคราะห ในเทศกาลสงกรานต มีการแหขาวพันกอน
การแหตนดอกไม เปนตน และที่สูญหายไปซึ่งควรไดรับการรื้อฟนขึ้นมา นอกจากนี้ในเมืองเชียง
คานยังมีวัตถุโบราณที่ควรคาแกการอนุรักษ เชน พระพุทธรูป ขาวของเครื่องใชโบราณ ที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นของชาวเชียงคาน ซึ่งถูกเก็บไวโดยชาวบาน และวัด โดยไมมีการรวบรวม และการ
จัดเก็บที่เปนระบบ และถูกตอง ทําใหวัตถุเหลานั้นเริ่มเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งการจัดตั้ง
ศูนยอนุรักษวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑชุมชนงบประมาณมาจากเทศบาลตําบลเชียงคาน บริเวณที่
เหมาะสมในการจัดตั้ง คือ บริเวณวัดศรีคุณเมือง (ดังภาพที่ 7.1) เนื่องจากเปนวัดคูบานคูเมือง
เกาแก และทานเจาอาวาสของวัดมีการทําอาคารเพื่อเก็บวัตถุโบราณตางๆ อยูแลว แตยังไมมีการ
เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมได มีแนวทางในการจัดตั้ง ไดแก
- เทศบาลตําบลเชียงคานเขามาปรับปรุงพิพิธภัณฑของวัดศรีคุณเมือง และขอรับบริจาค
รวบรวมของเกาแกของเมืองเชียงคาน โดยมีการจัดเก็บ และการรักษาที่เปนระบบ และถูกตองโดย
อาศัยความรวมมือจากสถาบันการศึกษา และนักวิชาการที่มีความรู
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- สภาเมืองเชียงคานสนับสนุนโรงเรียน วัด และชุมชน ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นทั้งที่มีอยูเดิมและกิจกรรมใหมๆ ที่สอดคลองกับเอกลักษณและวิถี
ชีวิตของชุมชน
- สภาเมืองเชียงคานจัดทําปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีในรอบป และ
ประชาสัมพันธเผยแพรแกนักทองเที่ยวผานสื่อตางๆ
- สภาเมืองเชียงคานจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น เพื่อปลูกฝง
เยาวชนรุนใหมใหเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น และยังทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนอีกดวย
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3

1

2

สัญลักษณ

1 ศูนยบริการการทองเที่ยว
2 ศูนยอนุรักษวัฒนธรรม พิพิธภัณฑชุมชน

ถนนศรีคุณเมือง
ถนนชายโขง

แผนที่ 7.1 แสดงที่ตั้งของศูนยบริการการทองเที่ยวเมือง และศูนยอนุรักษวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑชุมชน
มาตราสวน : 1:6,000
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย, 2553
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7.3.3 ดานการจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
การจัดโครงการทองเที่ยวปลอดภัย
เมืองเชียงคานยังขาดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยที่ดีแกนักทองเที่ยว เนื่องจาก
ชาวเชียงคานมีความมั่นใจในความซื่อสัตย สุจริต และความมีน้ําใจของชาวเชียงคาน จึงมองขาม
ปญหาเรื่องความปลอดภัยไป แตอยางไรก็ตามการขยายตัวทางการทองเที่ยวที่รวดเร็วอาจจะทํา
ใหมีกลุมมิจฉาชีพแฝงตัวเขามาสรางความเดือดรอนแกประชาชน และนักทองเที่ยวได นอกจากนี้
เมืองเชียงคานยังมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยบริเวณบานไมเกา เนื่องจากถนนบริเวณดังกลาว
แคบ ทํ า ให ร ถดับ เพลิ ง เข าไมถึ ง ดั ง นั้น สภาเมื อ งเชีย งคาน และเทศบาลตํา บลเชีย งคานควร
ประสานความรวมมือ ในการกําหนดมาตรการจัดการดานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนี้
- ประชาชนควรรวมกันสอดสองดูแล และสังเกตนักทองเที่ยว หรือชาวบานที่มีพฤติกรรม
นาสงสัย อาจเปนมิจฉาชีพที่เขามากอเหตุในพื้นที่
- เทศบาลตําบลเชียงคานควรมีการจัดหาที่จอดรถที่เหมาะสม และมีเจาหนาที่ทําหนาที่
คอยดูแลรถของนักทองเที่ยว โดยการติดตอใชพื้นที่ของวัด และโรงเรียน ในการทําที่จอดรถ มี
เจ า หน า ที่ อํ า นวยความสะดวกบริ ก ารดู แ ลการจอดรถ และการรั ก ษาความปลอดภั ย แก ร ถ
นักทองเที่ยว และมีคาใชจายในการบํารุงสถานที่ คันละ 20 บาท
- เทศบาลตําบลเชียงคานควรมีการจัดระเบียบการเดินรถใหม มีปายบอกทาง และปายปด
ถนนที่ชัดเจน เพื่อไมใหมีรถของนักทองเที่ยวเขามาในถนนคนเดิน ซึ่งอาจเกิดปญหาการจราจร
ติดขัด และนักทองเที่ยวที่เดินอยูถูกรถเฉี่ยวชนได
- สภาเมืองเชียงคาน และเทศบาลตําบลเชียงคานควรกําหนดมาตรการปองกันอัคคีภัย
เชน การวางโองน้ํา หรือทรายไวหนาบานเพื่อเปนอุปกรณระงับเหตุอัคคีภัย และเพื่อเตือนใจให
ชาวบาน และผูประกอบการไดเกิดความตระหนัก และระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ควรมี
เรือดับเพลิงซึ่งสามารถเขาถึงดานหลังของบานไมเกาไดสะดวก และนอกจากนี้ควรประชาสัมพันธ
ใหนักทองเที่ยวไมปลอยโคมลอยในเมืองเชียงคาน เพราะโคมลอยอาจตกบนหลังคาบานเปน
สาเหตุใหเกิดอัคคีภัยได
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7.3.4 ดานการจัดการดานการตลาดการทองเที่ยว
1) การจัดเสนทางการทองเที่ยว
ปจจุบันยังไมมีการจัดเสนทางการทองเที่ยวที่สามารถสื่อความหมายและสรางความ
เขาใจใหแกนักทองเที่ยวอยางเปนระบบ ทําใหสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงในเมืองเชียงคานไมมี
นักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชม ทําใหถูกละเลยในการบํารุงรักษา นอกจากนี้ก็ไมมีการจัดระเบียบและ
ระบบการสัญจรที่เหมาะสม ทําใหเปนอุปสรรคตอการทองเที่ยวโดยการเดินเทาและจักรยาน การ
จัดเสนทางการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งควรดําเนินการดังนี้
- เทศบาลตําบลเชียงคานจัดทําปายบอกสถานที่ทองเที่ยว และสื่อความหมายของแหลง
ทองเที่ยวที่เขาใจงาย ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม โดยออกแบบใหมีเอกลักษณของทองถิ่นและ
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
- สภาเมืองเชียงคานจัดทําโครงขายเสนทางการทองเที่ยว โดยผสมผสานการทองเที่ยว
แบบเดิ น เท า และการใช จั ก รยานเพื่ อ เชื่อ มโยงการท อ งเที่ ย วภายในเมื อ งเชี ย งคาน และพื้ น ที่
โดยรอบ เนนเสนทางทองเที่ยวแบบวงบรรจบ (Loop) (ดังภาพที่ 7.2) โดยมีรายละเอียด ไดแก
1) วัดทาคก
2) วัดปาใต
3) วัดมหาธาตุ
4) วัดมัชฌิมาราม (วัดปากลาง)
5) ตลาดสดเทศบาล
6) วัดศรีคุณเมือง
7) บานไมเกา
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3
1
3

7
6

สัญลักษณ

1 วัดทาคก
2 วัดปาใต
3 วัดมหาธาตุ

4

2

5

4
5
6

วัดมัชฌิมาราม (วัดปากลาง)
ตลาดสดเทศบาล
วัดศรีคุณเมือง

7

บานไมเกา
เสนทางจักรยาน

แผนที่ 7.2 แสดงเสนทางทองเที่ยวแบบวงบรรจบ (Loop) ของเมืองเชียงคาน
การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย, 2553

มาตราสวน : 1:6,000
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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3) การจัดทําโครงการการทองเที่ยวอยางสรางสรรค
ในปจจุบันรูปแบบการทองเที่ยวในเมืองเชียงคานนักทองเที่ยวใชเวลาเดินทางไปกับการ
เขาชม และถายภาพตามสถานที่ที่นาสนใจ และมีความสําคัญในทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ให
ความสนใจกับการเยี่ยมชมสิ่งกอสราง มรดกวัฒนธรรม และธรรมชาติ แตตามแนวคิดการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่ง ดร. มุทริกา พฤกษาพงษ (2554) ไดใหความหมายไววา เปนวิถีชีวิตที่
ทําใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชชีวิตของผูคนในทองถิ่น ไมวาจะในเรื่องวิถีการอยูอาศัย
การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ศิลปหัตถกรรมและอื่นๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณ และ
อัตลักษณของชุมชน และผูคนเจาของพื้นที่ โดยมุงเนนใหนักทองเที่ยวมีปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่
ผานการพูดคุยสนทนา และผานกิจกรรมตางๆ เชน ทําอาหาร ทําศิลปหัตถกรรม หรือใชชีวิตตาม
อยางผูคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหเขาใจในวัฒนธรรมของผูคน และสถานที่นั้นๆ ผานประสบการณ
ตรง ในภาพรวมการทองเที่ยวสรางสรรคจึงเปนการทองเที่ยวที่มีความสนใจเลื่อนไปจากเดิม คือ
จากวัฒนธรรมที่จับตองได ไปสูทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม ทําใหนักทองเที่ยวหันไป
ใหความสนใจกับภาพลักษณ อัตลักษณ วิถีชีวิต บรรยากาศ เรื่องเลา การสรางสรรคและสื่อ ให
ความสนใจกับวิถีชีวิตสามัญ เพิ่มมากขึ้น เชน รานอาหารพื้นถิ่น ตลาด บานเรือน วิถีชีวติ ชุมชน ที่
จะทําใหนักทองเที่ยวไดพบ และมีสวนรวม
ดังนั้น การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะสามารถเอื้อประโยชนตอการอนุรักษ และเปน
กระบวนการสําคัญในการสรางจิตสํานึกของชุมชนรวมกันในการรักษาสมดุลของชุมชน ที่เกิดจาก
การรวมคิด รวมทํา สรางกระบวนการทํางานเปนกลุม เมื่อมีการจัดการอยางเปนระบบและประสบ
ความสําเร็จแลว ยังสามารถขยายผลไปในพื้นที่ขางเคียงและพื้นที่อื่นๆ ได แหลงทองเที่ยวและ
ชุมชนจะเปนแหลงเรียนรูของสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย จนกลายเปนพลังในการ
สรางฐานความรูสําหรับการพัฒนาอยางสรางสรรคและยั่งยืน
7.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของเมืองเชียงคานเพื่อ
กําหนดแนวทางในการจัดการควบคุม และคาดการณ จํานวนนักทองเที่ยวที่อาจสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน สภาพแวดลอมได
2) ควรมีการศึกษาระดับของคุณคา และความประทับใจของแหลงทองเที่ยว โดยพิจารณา
จากประเภทของแหล ง ท อ งเที่ ย ว หากเปน แหล ง ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม หรื อ ประวั ติ ศ าสตร
พิจารณาจากระดับคุณคาทองถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ เปนตน หากเปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ พิจารณาจากความสวยงามของธรรมชาติ เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการพิจารณา
การกําหนดแนวทางพัฒนาแหลงทองเที่ยว
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3) ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อเพิ่มการมีสวนรวม
ระหวางชุมชนและนักทองเที่ยว และทําใหนักทองเที่ยวไดซาบซึ้ง ตรึงใจ ในประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานมากขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการเพิ่มระดับการมีสวนรวม และเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
4) ในการวิจัยครั้งตอไปควรใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และใชการจัดเวทีสาธารณะแทนใช
การสัมภาษณบุคคลเพียงบางสวน เพื่อระดมความคิดเห็น และการไดรับขอมูลที่ถูกตองและเปน
จริงที่สุด
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ภาครัฐบาล
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ประชาชน
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ผูประกอบการที่พัก
ผูประกอบการคาขาย
ผูประกอบการคาขาย
ผูประกอบการคาขาย
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28 ธันวาคม พ.ศ. 2553
21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
15 ธันวาคม พ.ศ. 2553
30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประธานชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน
ประธานชมรมคนรัก เชียงคาน

14 ธันวาคม พ.ศ. 2553
14 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสํารวจ

172
164

แบบสํารวจเพื่อการวิจัย เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : สิ่งดึงดูดใจ
วันที่................................................................... ผูส ํารวจ........................................................
สิ่งดึงดูดใจ
จุดเดน
สภาพปจจุบัน
การใหความรู
การประชาสัมพันธ
1. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
1) ยานอาคารไมเกา
2) วัดศรีคุณเมือง
3) วัดมหาธาตุ
4) วัดทาคก
5) วัดปาใต
6) วัดมัชฌิมาราม (วัดปากลาง)
2. วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
1) การตักบาตรขาวเหนียว
2) ประเพณีออกพรรษา
3) เทศกาลสงกรานต
4) การทําผาหมนวม
5) การทําขาวหลาม
6) การทํามะพราวแกว
3. แหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียง
1) แกงคุดคู
2) ภูทอก
3) วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

ปญหา

183

165

แบบสํารวจเพื่อการวิจัย เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : สิ่งอํานวยความสะดวก (ที่พัก) และการตลาดการทองเที่ยว
วันที่................................................................... ผูส ํารวจ........................................................
รายชื่อที่พัก ระยะเวลาเปด ราคา

จํานวนหอง จํานวนนักทองเที่ยว

บริการ

ชองทางการจําหนาย การใหขอมูล

การโฆษณา

ปญหา
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หมายเหตุ
ราคา ไดแก ชวงวันธรรมดา วันหยุด วันเทศกาล
ชวงใชบริการ ไดแก จํานวนวันที่นกั ทองเทีย่ วพัก และ ชวงที่มนี ักทองเที่ยวมาก และนอย
จํานวนหนวย คือ จํานวนหองที่มี
จํานวนนักทองเทีย่ ว คือ จํานวนนักทองเทีย่ วทีท่ พี่ ักสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมของทีพ่ ัก เชน นําเทีย่ ว ตักบาตร รถเชา รานอาหาร
ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ทางตรง ผานบุคคลที่สาม ทางโทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต
การใหขอมูล คือ การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การใหความรูเกีย่ วกับทางการ
ทองเที่ยว
การโฆษณา คือ การประชาสัมพันธทพี่ ักแกนักทองเที่ยว
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แบบสํารวจเพื่อการวิจัย เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : สิ่งอํานวยความสะดวก (การคาขาย และบริการ) และการตลาดการทองเที่ยว
วันที่................................................................... ผูส ํารวจ........................................................
รายชื่อรานคาและบริการ ประเภท ราคา ชวงใชบริการ จํานวนนักทองเที่ยว ชองทางการจําหนาย

การใหขอมูล

การโฆษณา

ปญหา
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หมายเหตุ
ประเภท คือประเภทของรานคาและบริการ ไดแก รานอาหาร รานกาแฟ รานไอศกรีม รานขายของที่ระลึก นวด สปา รานทําผม รานอินเตอรเน็ต เปนตน
ราคา ไดแก ชวงวันธรรมดา วันหยุด วันเทศกาล
ชวงใชบริการ ไดแก ชวงที่มนี ักทองเที่ยวมาก และนอย
จํานวนนักทองเทีย่ ว คือ จํานวนนักทองเทีย่ วการคาและบริการสามารถรองรับนักทองเทีย่ วได
ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ทางตรง ผานบุคคลที่สาม ทางโทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต
การใหขอมูล คือ การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การใหความรูเกีย่ วกับทางการทองเที่ยว
การโฆษณา คือ การประชาสัมพันธรานคาและบริการแกนักทองเที่ยว
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แบบสํารวจเพื่อการวิจัย เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : สิ่งอํานวยความสะดวก (การขนสง นําเที่ยว) และการตลาดการทองเที่ยว
วันที่................................................................... ผูส ํารวจ........................................................
รายชื่อการบริการขนสง นําเที่ยว

ราคา ชวงใชบริการ จํานวนหนวย จํานวนนักทองเที่ยว กิจกรรมเชื่อมโยง ชองทางการจําหนาย การใหขอมูล การโฆษณา ปญหา

1) รถโดยสารปรับอากาศ
2) บริการรถสามลอ
3) บริการรถจักรยานยนตรับจาง
4) บริการเชารถจักรยาน
5) บริการเชารถจักรยานยนต
6) บริการรถโดยสารระหวางจังหวัด
7) บริการรถโดยสารระหวางอําเภอ
8) เรือโดยสาร
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หมายเหตุ
ราคา ไดแก ชวงวันธรรมดา วันหยุด วันเทศกาล
ชวงใชบริการ ไดแก ชวงที่มนี ักทองเที่ยวมาก และนอย
จํานวนหนวย คือ จํานวนรถที่บริการ
จํานวนนักทองเทีย่ ว คือ จํานวนนักทองเทีย่ วที่สามารถรองรับได
กิจกรรมเชื่อมโยง คือ กิจกรรมเสริมของการขนสง และนําเที่ยวที่เกี่ยวของกับที่พกั รานอาหาร
ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ทางตรง ผานบุคคลที่สาม ทางโทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต
การใหขอมูล คือ การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การใหความรูเกีย่ วกับทางการทองเที่ยว
การโฆษณา คือ การประชาสัมพันธทพี่ ักแกนักทองเที่ยว
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แบบสํารวจเพื่อการวิจัย เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : สิ่งอํานวยความสะดวก (การเขาถึงพื้นที่)
วันที่................................................................... ผูส ํารวจ........................................................
ถนน

ระยะทาง ความกวางถนน ทิศทางสัญจร

สภาพถนน

สภาพทางเทา การเขาถึงแหลงทองเที่ยว การเชื่อมโยงกับถนนอื่น

ปญหา
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ภาคผนวก ข
แบบสังเกต

192

แบบสังเกต เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
องคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : สิ่งดึงดูดใจ (วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต)
วันที่................................................................... ผูสังเกตุ........................................................
องคประกอบในการสังเกต
ชวงวันหยุด และวันธรรมดา
วิถีชีวิตความเปนอยู

ภูมิปญญาพื้นบาน

การตอนรับนักทองเที่ยว

วัฒนธรรม

การมีสวนรวม

ชวงวันเทศกาล
วิถีชีวิตความเปนอยู

ภูมิปญญาพื้นบาน

การตอนรับนักทองเที่ยว

วัฒนธรรม

งานเทศกาล

การมีสวนรวม

ผลการสังเกต
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ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณ

194

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจยั
เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
คําชี้แจง
1. การวิจัยนี้เปนการศึกษาทางวิชาการ ผลการศึกษาจึงไมมีผลกระทบตอผูใหขอมูลแต
อยางใด แตจะเปนประโยชนตอสวนรวมในอนาคต จึงขอใหทานกรุณาตอบแบบสัมภาษณ ตาม
ความเห็นของทาน เพื่อประโยชนตอการนําขอมูลไปใชในการพัฒนาตอไป
2. แบบสัมภาษณชุดนี้ แบงออกเปน 4 สวนประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 ขอมูลองคประกอบการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
สวนที่ 3 ขอมูลการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีสว นรวม
สวนที่ 4 ขอมูลขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ.....................................................................................................................
ตําแหนงปจจุบัน..................................................... อายุ.........................................................
อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม.........................................................
สัมภาษณเมื่อวันที.่ ....... เดือน.................. พ.ศ. .........เวลา….....ถึง ......... รวมเวลา................
สถานที่สัมภาษณ.................................อุปกรณการสัมภาษณ ................................................
สวนที่ 2 ขอมูลองคประกอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. ประวัติความเปนมาของเมืองเชียงคาน และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน
มีความเปนมาอยางไร
2. สิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยววัฒนธรรมของเมืองเชียงคานมีอะไรบาง มีลักษณะ
อยางไร
3. มีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมชนในการทองเที่ยวอยางไร
4. วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางไร
5. ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบานมีอะไรบาง มีความเปนมาอยางไร
6. การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีอะไรบาง
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7. ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกมีเพียงพอสําหรับนักทองเที่ยวหรือไม อยางไร
8. มีการจัดการดานการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางไร
9. ท า นตอ งการให มี การจัดกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเสริ ม ในพื้น ที่ เ มื อ งเชี ย งคานหรือ ไม
ลักษณะใด
สวนที่ 3 ขอมูลการจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
1. กระบวนการจัดการการทองเที่ยวในปจจุบนั ของเมืองเชียงคานเปนอยางไร
การจัดการดาน

การจัดการในปจจุบัน

ประเด็นปญหา

1. ดานทรัพยากรการทองเที่ยว และสภาพแวดลอม
- แหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถี
ชีวิต
- แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร
- แหลงทองเที่ยว
ใกลเคียง
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- รานคา
- ที่พัก
– ที่จอดรถ
- การนําเที่ยว
- ศูนยบริการขอมูล
- การขนสง
- ความปลอดภัย
- บริการอื่นๆ

ขอเสนอแนะ
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การจัดการดาน

การจัดการในปจจุบัน

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะ

3. ดานการตลาดการทองเที่ยว
- ราคาสินคาและ
บริการ
- ชองทางการจัด
จําหนาย
- การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
4. ดานอื่นๆ

2. เหตุผลที่ผมู ีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว คืออะไร
3. บทบาท และหนาที่ของผูใหสัมภาษณในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. มีการประสานงานของแตละผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมอยางไร
5. ผูใหสัมภาษณมีสวนรวมในการจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
อยางไร
ขั้นตอนการมีสวนรวม
ลักษณะการมีสวนรวม
1. การคนหาปญหา และความตองการเกี่ยวกับ
การจัดการทองเทีย่ ว
2. การวางแผน และดําเนินงานดานการจัดการ
ทองเที่ยว
3. การลงทุน และการดําเนินงานในการจัดการ
ทองเที่ยว
4. การติดตามประเมินผลการจัดการทองเที่ยว

197

สวนที่ 4 ขอมูลขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
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ภาคผนวก ง
แบบประเมินความสําคัญของบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
และการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
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แบบประเมินความสําคัญของบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
และการมีสว นรวมในการจัดการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน
คําชี้แจง
1. การวิจัยนี้เปนการศึกษาทางวิชาการ ผลการศึกษาจึงไมมีผลกระทบตอผูใหขอมูลแต
อยางใด แตจะเปนประโยชนตอสวนรวมในอนาคต จึงขอใหทานกรุณาตอบแบบประเมิน ตาม
ความเห็นของทาน เพื่อประโยชนตอการนําขอมูลไปใชในการพัฒนาตอไป
2. แบบประเมินชุดนี้ แบงออกเปน 4 สวนประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน
สวนที่ 2 การจัดลําดับปจจัยในการเขามามีบทบาทในการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน ของผูมีสว นไดสวนเสีย
สวนที่ 3 การจัดลําดับความสําคัญของผูมสี วนไดสวนเสียในการจัดการการ
ทองเที่ยวในแตละปจจัย
สวนที่ 4 การจัดลําดับความสําคัญของผูมสี วนไดสวนเสียในแตละขั้นตอนการมี
สวนรวมในการจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
สวนที่ 5 ขอมูลขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน
ชื่อผูใหสัมภาษณ
อายุ
อาชีพ
ตําแหนงปจจุบัน
ประสบการณการทํางานดานการจัดการการทองเที่ยว
เดือน
พ.ศ.
เวลา ถึง
ประเมินเมื่อวันที่
อุปกรณการประเมิน
สถานที่ประเมิน

รวมเวลา
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สวนที่ 2 การจัดลําดับปจจัยในการเขามามีบทบาทในการจัดการการทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน ของผูมสี วนไดสว นเสีย
ปจจัยในการเขามามีบทบาท
คะแนนการประเมิน
1) การมีอํานาจในการตัดสินใจ การสั่งการ และการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
2)
การมี เ งิ น ทุ น ในการลงทุ น ด า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
3) การมีความสนใจในการแกปญหา และพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานใหมีความยั่งยืน
4) การมีบริการการทองเที่ยว ไดแก การขายอาหาร รานขาย
สินคา ตลาด รถรับจาง การนําเที่ยว
5) การมีความรูดานการจัดการการทองเที่ยวที่สามารถ
พั ฒ นา และถ า ยทอดความรู เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ทองเที่ยว
สวนที่ 3 การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยว
ในแตละปจจัย
ปจจัยในการมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- เทศบาล
- จังหวัด
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- สถาบันการศึกษา
- กรมโยธาธิการ
- ผูประกอบการทองถิ่น
- ผูประกอบการตางถิ่น
- ภาคประชาชน
- สภาเมืองเชียงคาน
- ชมรมตางๆ

มีอํานาจ

มีเงินทุน

มีความสนใจ

มีการปฏิบัติ

มีความรู
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สวนที่ 4 การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละขั้นตอนการมีสวนรวม
ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน
ขั้นตอนการมีสวนรวม
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- เทศบาล
- จังหวัด
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- สถาบันการศึกษา
- กรมโยธาธิการ
- ผูประกอบการทองถิ่น
- ผูประกอบการตางถิ่น
- ภาคประชาชน
- สภาเมืองเชียงคาน
- ชมรมตางๆ

สวนที่ 5 ขอมูลขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ

คนหาปญหา
และสาเหตุ

วางแผน
ดําเนินการ

การลงทุน
และดําเนินงาน

ติดตาม
ประเมินผล
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การวิเคราะห ลําดับความสําคัญของบทบาทผู มสี วนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การหาแนวทางแกไขปญหา การวางแผนพัฒนา การประสานงาน การใหความรู การลงทุน การประชาสัมพันธ การมีรายได ลําดั บความสําคัญจากผูประเมิน
1.00
1.00
5.00
9.00
3.00
7.00
9.00 การหาแนวทางแกไขปญหา
1
การหาแนวทางแกไขปญหา
การวางแผนพัฒนา
1.00
1.00
5.00
9.00
3.00
7.00
9.00 การวางแผนพัฒนา
1
0.20
0.20
1.00
5.00
0.33
3.00
5.00 การประสานงาน
3
การประสานงาน
บทบาท

การใหความรู

0.11

0.11

0.20

1.00

0.14

0.33

1.00 การใหความรู

5

การลงทุน
การประชาสัมพันธ

0.33
0.14

0.33
0.14

3.00
0.33

7.00
3.00

1.00
0.20

5.00
1.00

7.00 การลงทุน
3.00 การประชาสัมพันธ

2
4

การมีรายได

0.11

0.11

0.20

1.00

0.14

0.33

1.00 การมีรายได

5

2.90

2.90

14.73

35.00

7.82

23.67

35.00

เกณฑ
การหาแนวทางแกไขปญหา การวางแผนพัฒนา การประสานงาน การใหความรู การลงทุน การประชาสัมพันธ การมีรายได คาความสําคัญจากการวิเคราะห
การหาแนวทางแกไขปญหา
0.35
0.35
0.34
0.26
0.38
0.30
0.26 การหาแนวทางแกไขปญหา 31.76
การวางแผนพัฒนา

0.35

0.35

0.34

0.26

0.38

0.30

0.26 การวางแผนพัฒนา

การประสานงาน

0.07

0.07

0.07

0.14

0.04

0.13

0.14 การประสานงาน

9.44

การใหความรู

0.04

0.04

0.01

0.03

0.02

0.01

0.03 การใหความรู

2.57

การลงทุน
การประชาสัมพันธ

0.12

0.12

0.20

0.20

0.13

0.21

0.20 การลงทุน

0.05
0.04

0.05
0.04

0.02
0.01

0.09
0.03

0.03
0.02

0.04
0.01

0.09 การประชาสัมพันธ
0.03 การมีรายได

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 รวม

การมีรายได
รวม

31.76

16.75
5.15
2.57
100.00
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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การหาแนวทางแกไขปญหา
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่นภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูประเมิน
เทศบาล
1.00 7.00 7.00
7.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00
5.00 เทศบาล
1
จังหวัด

0.14

1.00

1.00

1.00

0.14

0.20

0.20

0.20

0.14

0.33 จังหวัด

4

ททท.

0.14

1.00

1.00

1.00

0.14

0.20

0.20

0.20

0.14

0.33 ททท.

4

สถาบันการศึกษา

0.14

1.00

1.00

1.00

0.14

0.20

0.20

0.20

0.14

0.33 สถาบันการศึกษา

4

กรมโยธาธิการ

1.00

7.00

7.00

7.00

1.00

3.00

3.00

3.00

1.00

5.00 กรมโยธาธิการ

1

ผูประกอบการทองถิ่น

0.33

5.00

5.00

5.00

0.33

1.00

1.00

1.00

0.33

3.00 ผูประกอบการทองถิ่น

2

ผูประกอบการตางถิ่น

0.33

5.00

5.00

5.00

0.33

1.00

1.00

1.00

0.33

3.00 ผูประกอบการตางถิ่น

2

ภาคประชาชน

0.33

5.00

5.00

5.00

0.33

1.00

1.00

1.00

0.33

1.00 ภาคประชาชน

2

สภาเมืองเชียงคาน

1.00

7.00

7.00

7.00

1.00

3.00

3.00

3.00

1.00

1.00 สภาเมืองเชียงคาน

1

ชมรมตางๆ

0.20

3.00

3.00

3.00

0.20

0.33

0.33

1.00

1.00

1.00 ชมรมตางๆ

3

รวม

4.63 42.00 42.00

42.00

4.63

12.93

12.93

13.60

5.43

20.00

ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่นภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.22 0.17 0.17
0.17
0.22
0.23
0.23
0.22
0.18
0.25 เทศบาล
20.51
จังหวัด

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.01

0.03

0.02 จังหวัด

2.22

ททท.

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.01

0.03

0.02 ททท.

2.22

สถาบันการศึกษา

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.01

0.03

0.02 สถาบันการศึกษา

2.22

กรมโยธาธิการ

0.22

0.17

0.17

0.17

0.22

0.23

0.23

0.22

0.18

0.25 กรมโยธาธิการ

ผูประกอบการทองถิ่น

0.07

0.12

0.12

0.12

0.07

0.08

0.08

0.07

0.06

0.15 ผูประกอบการทองถิ่น

9.41

ผูประกอบการตางถิ่น

0.07

0.12

0.12

0.12

0.07

0.08

0.08

0.07

0.06

0.15 ผูประกอบการตางถิ่น

9.41

ภาคประชาชน

0.07

0.12

0.12

0.12

0.07

0.08

0.08

0.07

0.06

0.05 ภาคประชาชน

8.41

สภาเมืองเชียงคาน

0.22

0.17

0.17

0.17

0.22

0.23

0.23

0.22

0.18

0.05 สภาเมืองเชียงคาน

ชมรมตางๆ

0.04
1.00

0.07
1.00

0.07
1.00

0.07
1.00

0.04
1.00

0.03
1.00

0.03
1.00

0.07
1.00

0.18
1.00

0.05 ชมรมตางๆ
1.00 รวม

รวม

20.51

18.51
6.60
100.00
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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูม ีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การวางแผนพัฒนา
ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูป ระเมิน
เทศบาล
1.00 3.00 3.00
9.00
1.00
7.00
7.00
7.00
3.00
5.00 เทศบาล
1
จังหวัด

0.33 1.00 3.00

7.00

0.33

5.00

5.00

5.00

1.00

3.00 จังหวัด

2

ททท.

0.33 1.00 1.00

7.00

0.33

5.00

5.00

5.00

1.00

3.00 ททท.

2

สถาบันการศึกษา

0.11 0.14 0.14

1.00

0.11

0.33

0.33

0.33

0.14

0.20 สถาบันการศึกษา

5

กรมโยธาธิการ

1.00 3.00 3.00

9.00

1.00

7.00

7.00

7.00

3.00

5.00 กรมโยธาธิการ

1

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.14 0.20 0.20

3.00

0.14

1.00

1.00

1.00

0.20

0.33 ผูประกอบการทองถิ่น

4

ผูป ระกอบการตางถิน่

0.14 0.20 0.20

3.00

0.14

1.00

1.00

1.00

0.20

0.33 ผูประกอบการตางถิ่น

4

ภาคประชาชน

0.14 0.20 0.20

3.00

0.14

1.00

1.00

1.00

0.20

0.33 ภาคประชาชน

4

สภาเมืองเชียงคาน

0.33 1.00 1.00

7.00

0.33

5.00

5.00

5.00

1.00

3.00 สภาเมืองเชียงคาน

2

ชมรมตางๆ

0.20 0.33 0.33

5.00

0.20

3.00

3.00

3.00

0.33

1.00 ชมรมตางๆ

3

รวม

3.74 10.08 12.08

54.00

3.74

35.33

35.33

35.33

10.08

21.20

ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.27 0.30 0.25
0.17
0.27
0.20
0.20
0.20
0.30
0.24 เทศบาล
23.76
จังหวัด

0.09 0.10 0.25

0.13

0.09

0.14

0.14

0.14

0.10

0.14 จังหวัด

13.21

ททท.

0.09 0.10 0.08

0.13

0.09

0.14

0.14

0.14

0.10

0.14 ททท.

11.55

สถาบันการศึกษา

0.03 0.01 0.01

0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01 สถาบันการศึกษา

1.56

กรมโยธาธิการ

0.27 0.30 0.25

0.17

0.27

0.20

0.20

0.20

0.30

0.24 กรมโยธาธิการ

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.04 0.02 0.02

0.06

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02 ผูประกอบการทองถิ่น

2.89

ผูป ระกอบการตางถิน่

0.04 0.02 0.02

0.06

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02 ผูประกอบการตางถิ่น

2.89

ภาคประชาชน

0.04 0.02 0.02

0.06

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02 ภาคประชาชน

2.89

สภาเมืองเชียงคาน

0.09 0.10 0.08

0.13

0.09

0.14

0.14

0.14

0.10

0.14 สภาเมืองเชียงคาน

ชมรมตางๆ

0.05 0.03 0.03
1.00 1.00 1.00

0.09
1.00

0.05
1.00

0.08
1.00

0.08
1.00

0.08
1.00

0.03
1.00

0.05 ชมรมตางๆ
1.00 รวม

รวม

23.76

11.55
5.95
100.00
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194

การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูม ีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การประสานงาน
ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูป ระเมิน
เทศบาล
1.00 5.00 5.00
7.00
3.00
1.00
1.00
3.00
0.33
0.33 เทศบาล
2
จังหวัด

0.20 1.00 3.00

3.00

0.33

0.20

0.20

0.33

0.14

0.14 จังหวัด

4

ททท.

0.20 1.00 1.00

3.00

0.33

0.20

0.20

0.20

0.14

0.14 ททท.

4

สถาบันการศึกษา

0.14 0.33 0.33

1.00

0.20

0.14

0.14

0.20

0.11

0.11 สถาบันการศึกษา

5

กรมโยธาธิการ

0.33 3.00 3.00

5.00

1.00

0.33

0.33

0.50

0.20

0.20 กรมโยธาธิการ

3

ผูป ระกอบการทองถิน่

1.00 5.00 5.00

7.00

3.00

1.00

1.00

3.00

0.33

0.33 ผูประกอบการทองถิ่น

2

ผูป ระกอบการตางถิน่

1.00 5.00 5.00

7.00

3.00

1.00

1.00

3.00

0.33

0.33 ผูประกอบการตางถิ่น

2

ภาคประชาชน

0.33 3.00 5.00

5.00

2.00

0.33

0.33

1.00

0.20

0.20 ภาคประชาชน

3

สภาเมืองเชียงคาน

3.00 7.00 7.00

9.00

5.00

3.00

3.00

5.00

1.00

1.00 สภาเมืองเชียงคาน

1

ชมรมตางๆ

3.00 7.00 7.00

9.00

5.00

3.00

3.00

5.00

1.00

1.00 ชมรมตางๆ

1

10.21 37.33 41.33

56.00

22.87

10.21

10.21

21.23

3.80

3.80

รวม

ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.10 0.13 0.12
0.13
0.13
0.10
0.10
0.14
0.09
0.09 เทศบาล
11.22
จังหวัด

0.02 0.03 0.07

0.05

0.01

0.02

0.02

0.02

0.04

0.04 จังหวัด

3.17

ททท.

0.02 0.03 0.02

0.05

0.01

0.02

0.02

0.01

0.04

0.04 ททท.

2.63

สถาบันการศึกษา

0.01 0.01 0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

0.03 สถาบันการศึกษา

1.54

กรมโยธาธิการ

0.03 0.08 0.07

0.09

0.04

0.03

0.03

0.02

0.05

0.05 กรมโยธาธิการ

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.10 0.13 0.12

0.13

0.13

0.10

0.10

0.14

0.09

0.09 ผูประกอบการทองถิ่น

11.22

ผูป ระกอบการตางถิน่

0.10 0.13 0.12

0.13

0.13

0.10

0.10

0.14

0.09

0.09 ผูประกอบการตางถิ่น

11.22

ภาคประชาชน

0.03 0.08 0.12

0.09

0.09

0.03

0.03

0.05

0.05

0.05 ภาคประชาชน

สภาเมืองเชียงคาน

0.29 0.19 0.17

0.16

0.22

0.29

0.29

0.24

0.26

0.26 สภาเมืองเชียงคาน

ชมรมตางๆ

0.29 0.19 0.17
1.00 1.00 1.00

0.16
1.00

0.22
1.00

0.29
1.00

0.29
1.00

0.24
1.00

0.26
1.00

0.26 ชมรมตางๆ
1.00 รวม

รวม

5.13

6.28
23.80
23.80
100.00

205

195

การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูม ีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การใหความรู
ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูป ระเมิน
เทศบาล
1.00 1.00 1.00
0.33
0.33
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00 เทศบาล
2
จังหวัด

1.00 1.00 3.00

0.33

0.33

5.00

5.00

5.00

3.00

3.00 จังหวัด

2

ททท.

1.00 1.00 1.00

0.33

0.33

5.00

5.00

5.00

3.00

3.00 ททท.

2

สถาบันการศึกษา

3.00 3.00 3.00

1.00

1.00

7.00

7.00

7.00

3.00

3.00 สถาบันการศึกษา

1

กรมโยธาธิการ

3.00 3.00 3.00

1.00

1.00

7.00

7.00

7.00

3.00

3.00 กรมโยธาธิการ

1

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.20 0.20 0.20

0.14

0.14

1.00

1.00

1.00

0.33

0.33 ผูประกอบการทองถิ่น

4

ผูป ระกอบการตางถิน่

0.20 0.20 0.20

0.14

0.14

1.00

1.00

1.00

0.33

0.33 ผูประกอบการตางถิ่น

4

ภาคประชาชน

0.20 0.20 0.20

0.14

0.14

1.00

1.00

1.00

0.33

0.33 ภาคประชาชน

4

สภาเมืองเชียงคาน

0.33 0.33 0.33

0.33

0.33

3.00

3.00

3.00

1.00

1.00 สภาเมืองเชียงคาน

3

ชมรมตางๆ

0.33 0.33 0.33

0.33

0.33

3.00

3.00

3.00

1.00

1.00 ชมรมตางๆ

3

10.27 10.27 12.27

4.10

4.10

38.00

38.00

38.00

18.00

รวม

18.00

ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.10 0.10 0.08
0.08
0.08
0.13
0.13
0.13
0.17
0.17 เทศบาล
11.67
จังหวัด

0.10 0.10 0.24

0.08

0.08

0.13

0.13

0.13

0.17

0.17 จังหวัด

13.30

ททท.

0.10 0.10 0.08

0.08

0.08

0.13

0.13

0.13

0.17

0.17 ททท.

11.67

สถาบันการศึกษา

0.29 0.29 0.24

0.24

0.24

0.18

0.18

0.18

0.17

0.17 สถาบันการศึกษา

22.03
22.03

กรมโยธาธิการ

0.29 0.29 0.24

0.24

0.24

0.18

0.18

0.18

0.17

0.17 กรมโยธาธิการ

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.02 0.02 0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02 ผูประกอบการทองถิ่น

2.41

ผูป ระกอบการตางถิน่

0.02 0.02 0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02 ผูประกอบการตางถิ่น

2.41

ภาคประชาชน

0.02 0.02 0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02 ภาคประชาชน

2.41

สภาเมืองเชียงคาน

0.03 0.03 0.03

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.06

0.06 สภาเมืองเชียงคาน

6.03

ชมรมตางๆ

0.03 0.03 0.03
1.00 1.00 1.00

0.08
1.00

0.08
1.00

0.08
1.00

0.08
1.00

0.08
1.00

0.06
1.00

0.06 ชมรมตางๆ
1.00 รวม

รวม

6.03
100.00

206

196

การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูม ีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การลงทุน
ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูป ระเมิน
เทศบาล
1.00 1.00 5.00
5.00
5.00
3.00
1.00
3.00
7.00
7.00 เทศบาล
1
จังหวัด

1.00 1.00 3.00

5.00

5.00

3.00

1.00

3.00

7.00

7.00 จังหวัด

1

ททท.

0.20 0.20 1.00

1.00

1.00

0.33

0.20

0.33

3.00

3.00 ททท.

3

สถาบันการศึกษา

0.20 0.20 1.00

1.00

1.00

0.33

0.20

0.33

3.00

3.00 สถาบันการศึกษา

3

กรมโยธาธิการ

0.20 0.20 1.00

1.00

1.00

0.33

0.20

0.33

3.00

3.00 กรมโยธาธิการ

3

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.33 0.33 3.00

3.00

3.00

1.00

0.33

1.00

5.00

5.00 ผูประกอบการทองถิ่น

2

ผูป ระกอบการตางถิน่

1.00 1.00 5.00

5.00

5.00

3.00

1.00

3.00

7.00

7.00 ผูประกอบการตางถิ่น

1

ภาคประชาชน

0.33 0.33 3.00

3.00

3.00

1.00

0.33

1.00

5.00

5.00 ภาคประชาชน

2

สภาเมืองเชียงคาน

0.14 0.14 0.33

0.33

0.33

0.20

0.14

0.20

1.00

1.00 สภาเมืองเชียงคาน

4

ชมรมตางๆ

0.14 0.14 0.33

0.33

0.33

0.20

0.14

0.20

1.00

1.00 ชมรมตางๆ

4

รวม

4.55 4.55 22.67

24.67

24.67

12.40

4.55

12.40

42.00

42.00

ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.22 0.22 0.22
0.20
0.20
0.24
0.22
0.24
0.17
0.17 เทศบาล
21.02
จังหวัด

0.22 0.22 0.13

0.20

0.20

0.24

0.22

0.24

0.17

0.17 จังหวัด

20.14

ททท.

0.04 0.04 0.04

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.07

0.07 ททท.

4.54

สถาบันการศึกษา

0.04 0.04 0.04

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.07

0.07 สถาบันการศึกษา

4.54

กรมโยธาธิการ

0.04 0.04 0.04

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.07

0.07 กรมโยธาธิการ

4.54

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.07 0.07 0.13

0.12

0.12

0.08

0.07

0.08

0.12

0.12 ผูประกอบการทองถิ่น

9.95

ผูป ระกอบการตางถิน่

0.22 0.22 0.22

0.20

0.20

0.24

0.22

0.24

0.17

0.17 ผูประกอบการตางถิ่น

21.02

ภาคประชาชน

0.07 0.07 0.13

0.12

0.12

0.08

0.07

0.08

0.12

0.12 ภาคประชาชน

9.95

สภาเมืองเชียงคาน

0.03 0.03 0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02 สภาเมืองเชียงคาน

2.16

ชมรมตางๆ

0.03 0.03 0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02 ชมรมตางๆ

2.16

รวม

1.00 1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 รวม

100.00

207

197

การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูม ีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การประชาสัมพันธ
ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูป ระเมิน
เทศบาล
1.00 0.33 0.33
5.00
5.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00 เทศบาล
2
จังหวัด

3.00 1.00 3.00

7.00

7.00

3.00

3.00

5.00

5.00

5.00 จังหวัด

1

ททท.

3.00 1.00 1.00

7.00

7.00

3.00

3.00

5.00

5.00

5.00 ททท.

1

สถาบันการศึกษา

0.20 0.14 0.14

1.00

1.00

0.20

0.20

0.33

0.33

0.33 สถาบันการศึกษา

4

กรมโยธาธิการ

0.20 0.14 0.14

1.00

1.00

0.20

0.20

0.33

0.33

0.33 กรมโยธาธิการ

4

ผูป ระกอบการทองถิน่

1.00 0.33 0.33

5.00

5.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00 ผูประกอบการทองถิ่น

2

ผูป ระกอบการตางถิน่

1.00 0.33 0.33

5.00

5.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00 ผูประกอบการตางถิ่น

2

ภาคประชาชน

0.33 0.20 0.20

3.00

3.00

0.33

0.33

1.00

1.00

1.00 ภาคประชาชน

3

สภาเมืองเชียงคาน

0.33 0.20 0.20

3.00

3.00

0.33

0.33

1.00

1.00

1.00 สภาเมืองเชียงคาน

3

ชมรมตางๆ

0.33 0.20 0.20

3.00

3.00

0.33

0.33

1.00

1.00

1.00 ชมรมตางๆ

3

10.40 3.89 5.89

40.00

40.00

10.40

10.40

22.67

22.67

รวม

22.67

ผูม ีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูป ระกอบการทองถิน่ ผูป ระกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.10 0.09 0.06
0.13
0.13
0.10
0.10
0.13
0.13
0.13 เทศบาล
10.78
จังหวัด

0.29 0.26 0.51

0.18

0.18

0.29

0.29

0.22

0.22

0.22 จังหวัด

26.44

ททท.

0.29 0.26 0.17

0.18

0.18

0.29

0.29

0.22

0.22

0.22 ททท.

23.04

สถาบันการศึกษา

0.02 0.04 0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01 สถาบันการศึกษา

2.13

กรมโยธาธิการ

0.02 0.04 0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01 กรมโยธาธิการ

ผูป ระกอบการทองถิน่

0.10 0.09 0.06

0.13

0.13

0.10

0.10

0.13

0.13

0.13 ผูประกอบการทองถิ่น

10.78

ผูป ระกอบการตางถิน่

0.10 0.09 0.06

0.13

0.13

0.10

0.10

0.13

0.13

0.13 ผูประกอบการตางถิ่น

10.78

ภาคประชาชน

0.03 0.05 0.03

0.08

0.08

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04 ภาคประชาชน

4.64

สภาเมืองเชียงคาน

0.03 0.05 0.03

0.08

0.08

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04 สภาเมืองเชียงคาน

4.64

ชมรมตางๆ

0.03 0.05 0.03
1.00 1.00 1.00

0.08
1.00

0.08
1.00

0.03
1.00

0.03
1.00

0.04
1.00

0.04
1.00

0.04 ชมรมตางๆ
1.00 รวม

รวม

2.13

4.64
100.00
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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
การมีรายได
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูประเมิน
เทศบาล
1.00 1.00 3.00
5.00
5.00
0.33
0.33
0.33
1.00
1.00 เทศบาล
2
จังหวัด

1.00 1.00 3.00

5.00

5.00

0.33

0.33

0.33

1.00

1.00 จังหวัด

2

ททท.

0.33 0.33 1.00

3.00

3.00

0.20

0.20

0.20

0.33

0.33 ททท.

3

สถาบันการศึกษา

0.20 0.20 0.33

1.00

1.00

0.14

0.14

0.14

0.20

0.20 สถาบันการศึกษา

4

กรมโยธาธิการ

0.20 0.20 0.33

1.00

1.00

0.14

0.14

0.14

0.20

0.20 กรมโยธาธิการ

4

ผูประกอบการทองถิ่น

3.00 3.00 5.00

7.00

7.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00 ผูประกอบการทองถิ่น

1

ผูประกอบการตางถิ่น

3.00 3.00 5.00

7.00

7.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00 ผูประกอบการตางถิ่น

1

ภาคประชาชน

3.00 3.00 5.00

7.00

7.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00 ภาคประชาชน

1

สภาเมืองเชียงคาน

1.00 1.00 3.00

5.00

5.00

0.33

0.33

0.33

1.00

1.00 สภาเมืองเชียงคาน

2

ชมรมตางๆ

1.00 1.00 3.00

5.00

5.00

0.33

0.33

0.33

1.00

1.00 ชมรมตางๆ

2

13.73 13.73 28.67

46.00

46.00

4.82

4.82

4.82

13.73

รวม

13.73

ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษากรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.07 0.07 0.10
0.11
0.11
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07 เทศบาล
8.21
จังหวัด

0.07 0.07 0.10

0.11

0.11

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07 จังหวัด

8.21

ททท.

0.02 0.02 0.03

0.07

0.07

0.04

0.04

0.04

0.02

0.02 ททท.

3.87

สถาบันการศึกษา

0.01 0.01 0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.01

0.01 สถาบันการศึกษา

2.02

กรมโยธาธิการ

0.01 0.01 0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.01

0.01 กรมโยธาธิการ

ผูประกอบการทองถิ่น

0.22 0.22 0.17

0.15

0.15

0.21

0.21

0.21

0.22

0.22 ผูประกอบการทองถิ่น

19.75

ผูประกอบการตางถิ่น

0.22 0.22 0.17

0.15

0.15

0.21

0.21

0.21

0.22

0.22 ผูประกอบการตางถิ่น

19.75

ภาคประชาชน

0.22 0.22 0.17

0.15

0.15

0.21

0.21

0.21

0.22

0.22 ภาคประชาชน

19.75

สภาเมืองเชียงคาน

0.07 0.07 0.10

0.11

0.11

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07 สภาเมืองเชียงคาน

ชมรมตางๆ

0.07 0.07 0.10
1.00 1.00 1.00

0.11
1.00

0.11
1.00

0.07
1.00

0.07
1.00

0.07
1.00

0.07
1.00

0.07 ชมรมตางๆ
1.00 รวม

รวม

2.02

8.21
8.21
100.00
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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของบทบาทผูม ีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน
ปจจัยในการมีสวนรวม

การหาแนวทางแกไขปญหาการวางแผนพัฒนาการประสานงาน การใหความรู การลงทุน การประชาสัมพันธ การมีรายได
31.76

31.76

9.44

2.57

16.75

5.15

2.57

เทศบาล

20.51

23.76

11.22

11.67

21.02

10.78

8.21

จังหวัด

2.22

13.21

3.17

13.30

20.14

26.44

8.21

ททท.

2.22

11.55

2.63

11.67

4.54

23.04

3.87

สถาบันการศึกษา

2.22

1.56

1.54

22.03

4.54

2.13

2.02

20.51

23.76

5.13

22.03

4.54

2.13

2.02

ผูม ีสวนไดสวนเสีย

กรมโยธาธิการ
ผูป ระกอบการทองถิน่

9.41

2.89

11.22

2.41

9.95

10.78

19.75

ผูป ระกอบการตางถิน่

9.41

2.89

11.22

2.41

21.02

10.78

19.75

ภาคประชาชน

8.41

2.89

6.28

2.41

9.95

4.64

19.75

18.51

11.55

23.80

6.03

2.16

4.64

8.21

6.60

5.95

23.80

6.03

2.16

4.64

8.21

สภาเมืองเชียงคาน
ชมรมตางๆ
ผูม ีสวนไดสวนเสีย

การหาแนวทางแกไขปญหาการวางแผนพัฒนาการประสานงาน การใหความรู การลงทุน การประชาสัมพันธ การมีรายได คาความสําคัญ (%)

เทศบาล

651.32

754.45

105.93

29.97

352.20

55.51

21.08

19.70

จังหวัด

70.43

419.49

29.96

34.16

337.42

136.16

21.08

10.49

ททท.

70.43

366.89

24.79

29.97

76.00

118.66

9.93

6.97

สถาบันการศึกษา

70.43

49.50

14.50

56.58

76.00

10.96

5.19

2.83

651.32

754.45

48.42

56.58

76.00

10.96

5.19

16.03

กรมโยธาธิการ
ผูป ระกอบการทองถิน่

298.77

91.73

105.93

6.19

166.64

55.51

50.72

7.75

ผูป ระกอบการตางถิน่

298.77

91.73

105.93

6.19

352.20

55.51

50.72

9.61

ภาคประชาชน

267.01

91.73

59.34

6.19

166.64

23.89

50.72

6.66

สภาเมืองเชียงคาน

587.80

366.89

224.73

15.48

36.15

23.89

21.08

12.76

209.61
3175.91

189.03
3175.91

224.73
944.27

15.48
36.15
256.78 1675.42

23.89
514.94

21.08
256.78

7.20
100.00

ชมรมตางๆ
รวม
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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละขั้นตอนการมีสวนรวม
1. ขั้นตอนการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่น ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูประเมิน
เทศบาล
1.00 3.00 5.00
5.00
3.00
0.33
0.33
0.33
1.00
1.00 เทศบาล
2
จังหวัด
0.33 1.00 3.00
3.00
1.00
0.20
0.20
0.20
0.33
0.33 จังหวัด
3
ททท.
0.20 0.33 1.00
1.00
0.33
0.14
0.14
0.14
0.20
0.20 ททท.
4
สถาบันการศึกษา
0.20 0.33 1.00
1.00
0.33
0.14
0.14
0.14
0.20
0.20 สถาบันการศึกษา
4
กรมโยธาธิการ
0.33 1.00 3.00
3.00
1.00
0.20
0.20
0.20
0.33
0.33 กรมโยธาธิการ
3
ผูประกอบการทองถิ่น
3.00 5.00 7.00
7.00
5.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00 ผูประกอบการทองถิ่น
1
ผูประกอบการตางถิ่น
3.00 5.00 7.00
7.00
5.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00 ผูประกอบการตางถิ่น
1
ภาคประชาชน
3.00 5.00 7.00
7.00
5.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00 ภาคประชาชน
1
สภาเมืองเชียงคาน
1.00 3.00 5.00
5.00
3.00
0.33
0.33
0.33
1.00
1.00 สภาเมืองเชียงคาน
2
ชมรมตางๆ
1.00 3.00 5.00
5.00
3.00
0.33
0.33
0.33
1.00
1.00 ชมรมตางๆ
2
รวม
13.07 26.67 44.00
44.00
26.67
4.69
4.69
4.69
13.07
13.07
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่น ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.08 0.11 0.11
0.11
0.11
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08 เทศบาล
8.95
จังหวัด
0.03 0.04 0.07
0.07
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03 จังหวัด
4.16
ททท.
0.02 0.01 0.02
0.02
0.01
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02 ททท.
2.08
สถาบันการศึกษา
0.02 0.01 0.02
0.02
0.01
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02 สถาบันการศึกษา
2.08
กรมโยธาธิการ
0.03 0.04 0.07
0.07
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03 กรมโยธาธิการ
4.16
ผูประกอบการทองถิ่น
0.23 0.19 0.16
0.16
0.19
0.21
0.21
0.21
0.23
0.23 ผูประกอบการทองถิ่น 20.22
ผูประกอบการตางถิ่น
0.23 0.19 0.16
0.16
0.19
0.21
0.21
0.21
0.23
0.23 ผูประกอบการตางถิ่น 20.22
ภาคประชาชน
0.23 0.19 0.16
0.16
0.19
0.21
0.21
0.21
0.23
0.23 ภาคประชาชน
20.22
สภาเมืองเชียงคาน
0.08 0.11 0.11
0.11
0.11
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08 สภาเมืองเชียงคาน
8.95
ชมรมตางๆ
0.08 0.11 0.11
0.11
0.11
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08 ชมรมตางๆ
8.95
รวม
1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
รวม
100.00
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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละขั้นตอนการมีสวนรวม
2. ขั้นตอนการวางแผนดําเนินการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิน่ ผูประกอบการตางถิ่น ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูประเมิน
เทศบาล
1.00 7.00 9.00
3.00
1.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00 เทศบาล
1
จังหวัด
0.14 1.00 0.33
0.20
0.14
0.33
0.33
0.33
0.20
0.20 จังหวัด
4
ททท.
0.11 3.00 1.00
0.14
0.11
0.20
0.20
0.20
0.14
0.14 ททท.
5
สถาบันการศึกษา
0.33 5.00 7.00
1.00
0.33
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00 สถาบันการศึกษา
2
กรมโยธาธิการ
1.00 7.00 9.00
3.00
1.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00 กรมโยธาธิการ
1
ผูประกอบการทองถิ่น
0.20 3.00 5.00
0.33
0.20
1.00
1.00
1.00
0.33
0.33 ผูประกอบการทองถิน่
3
ผูประกอบการตางถิ่น
0.20 3.00 5.00
0.33
0.20
1.00
1.00
1.00
0.33
0.33 ผูประกอบการตางถิน่
3
ภาคประชาชน
0.20 3.00 5.00
0.33
0.20
1.00
1.00
1.00
0.33
0.33 ภาคประชาชน
3
สภาเมืองเชียงคาน
0.33 5.00 7.00
1.00
0.33
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00 สภาเมืองเชียงคาน
2
ชมรมตางๆ
0.33 5.00 7.00
1.00
0.33
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00 ชมรมตางๆ
2
รวม
3.85 42.00 55.33
10.34
3.85
22.53
22.53
22.53
10.34
10.34
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่น ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.26 0.17 0.16
0.29
0.26
0.22
0.22
0.22
0.29
0.29 เทศบาล
23.84
จังหวัด
0.04 0.02 0.01
0.02
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02 จังหวัด
2.06
ททท.
0.03 0.07 0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01 ททท.
2.15
สถาบันการศึกษา
0.09 0.12 0.13
0.10
0.09
0.13
0.13
0.13
0.10
0.10 สถาบันการศึกษา
11.08
กรมโยธาธิการ
0.26 0.17 0.16
0.29
0.26
0.22
0.22
0.22
0.29
0.29 กรมโยธาธิการ
23.84
ผูประกอบการทองถิ่น
0.05 0.07 0.09
0.03
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03 ผูประกอบการทองถิน่
4.95
ผูประกอบการตางถิ่น
0.05 0.07 0.09
0.03
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03 ผูประกอบการตางถิน่
4.95
ภาคประชาชน
0.05 0.07 0.09
0.03
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03 ภาคประชาชน
4.95
สภาเมืองเชียงคาน
0.09 0.12 0.13
0.10
0.09
0.13
0.13
0.13
0.10
0.10 สภาเมืองเชียงคาน
11.08
ชมรมตางๆ
0.09 0.12 0.13
0.10
0.09
0.13
0.13
0.13
0.10
0.10 ชมรมตางๆ
11.08
รวม
1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 รวม
100.00
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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละขั้นตอนการมีสวนรวม
3. ขั้นตอนการลงทุนและดําเนินงาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิน่ ผูประกอบการตางถิน่ ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูประเมิน
เทศบาล
1.00 3.00 3.00
5.00
3.00
0.33
0.33
1.00
3.00
1.00 เทศบาล
2
จังหวัด
0.33 1.00 1.00
3.00
1.00
0.20
0.20
0.33
1.00
0.33 จังหวัด
3
ททท.
0.33 1.00 1.00
3.00
1.00
0.20
0.20
0.33
1.00
0.33 ททท.
3
สถาบันการศึกษา
0.20 0.33 0.33
1.00
0.33
0.14
0.14
0.20
0.33
0.20 สถาบันการศึกษา
4
กรมโยธาธิการ
0.33 1.00 1.00
3.00
1.00
0.20
0.20
0.33
1.00
0.33 กรมโยธาธิการ
3
ผูประกอบการทองถิ่น
1
3.00 5.00 5.00
7.00
5.00
1.00
1.00
3.00
5.00
3.00 ผูประกอบการทองถิน่
ผูประกอบการตางถิ่น
3.00 5.00 5.00
7.00
5.00
1.00
1.00
3.00
5.00
3.00 ผูประกอบการตางถิน่
1
ภาคประชาชน
1.00 3.00 3.00
5.00
3.00
0.33
0.33
1.00
3.00
1.00 ภาคประชาชน
2
สภาเมืองเชียงคาน
0.33 1.00 1.00
3.00
1.00
0.20
0.20
0.33
1.00
0.33 สภาเมืองเชียงคาน
3
ชมรมตางๆ
1.00 3.00 3.00
5.00
3.00
0.33
0.33
1.00
3.00
1.00 ชมรมตางๆ
2
รวม
10.53 23.33 23.33
42.00
23.33
3.94
3.94
10.53
23.33
10.53
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่น ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.09 0.13 0.13
0.12
0.13
0.08
0.08
0.09
0.13
0.09 เทศบาล
10.87
จังหวัด
0.03 0.04 0.04
0.07
0.04
0.05
0.05
0.03
0.04
0.03 จังหวัด
4.39
ททท.
0.03 0.04 0.04
0.07
0.04
0.05
0.05
0.03
0.04
0.03 ททท.
4.39
สถาบันการศึกษา
0.02 0.01 0.01
0.02
0.01
0.04
0.04
0.02
0.01
0.02 สถาบันการศึกษา
2.10
กรมโยธาธิการ
0.03 0.04 0.04
0.07
0.04
0.05
0.05
0.03
0.04
0.03 กรมโยธาธิการ
4.39
ผูประกอบการทองถิ่น
0.28 0.21 0.21
0.17
0.21
0.25
0.25
0.28
0.21
0.28 ผูประกอบการทองถิน่
23.85
ผูประกอบการตางถิ่น
0.28 0.21 0.21
0.17
0.21
0.25
0.25
0.28
0.21
0.28 ผูประกอบการตางถิน่
23.85
ภาคประชาชน
0.09 0.13 0.13
0.12
0.13
0.08
0.08
0.09
0.13
0.09 ภาคประชาชน
10.87
สภาเมืองเชียงคาน
0.03 0.04 0.04
0.07
0.04
0.05
0.05
0.03
0.04
0.03 สภาเมืองเชียงคาน
4.39
ชมรมตางๆ
0.09 0.13 0.13
0.12
0.13
0.08
0.08
0.09
0.13
0.09 ชมรมตางๆ
10.87
รวม
1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 รวม
100.00
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4. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลงาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่น ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ ลําดับความสําคัญจากผูประเมิน
เทศบาล
1.00 7.00 7.00
9.00
5.00
3.00
3.00
5.00
1.00
3.00 เทศบาล
1
จังหวัด
0.14 1.00 1.00
3.00
0.33
0.20
0.20
0.33
0.14
0.20 จังหวัด
4
ททท.
0.14 1.00 1.00
3.00
0.33
0.20
0.20
0.33
0.14
0.20 ททท.
4
สถาบันการศึกษา
0.11 0.33 0.33
1.00
0.20
0.14
0.14
0.20
0.11
0.14 สถาบันการศึกษา
5
กรมโยธาธิการ
0.20 3.00 3.00
5.00
1.00
0.33
0.33
1.00
0.20
0.33 กรมโยธาธิการ
3
ผูประกอบการทองถิ่น
0.33 5.00 5.00
7.00
3.00
1.00
1.00
3.00
0.33
1.00 ผูประกอบการทองถิน่
2
ผูประกอบการตางถิ่น
0.33 5.00 5.00
7.00
3.00
1.00
1.00
3.00
0.33
1.00 ผูประกอบการตางถิน่
2
ภาคประชาชน
0.20 3.00 3.00
5.00
1.00
0.33
0.33
1.00
0.20
0.33 ภาคประชาชน
3
สภาเมืองเชียงคาน
1.00 7.00 7.00
9.00
5.00
3.00
3.00
5.00
1.00
3.00 สภาเมืองเชียงคาน
1
ชมรมตางๆ
0.33 5.00 5.00
7.00
3.00
1.00
1.00
3.00
0.33
1.00 ชมรมตางๆ
2
รวม
3.80 37.33 37.33
56.00
21.87
10.21
10.21
21.87
3.80
10.21
ผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาล จังหวัด ททท. สถาบันการศึกษา กรมโยธาธิการ ผูประกอบการทองถิ่น ผูประกอบการตางถิ่น ภาคประชาชน สภาเมืองเชียงคาน ชมรมตางๆ คาความสําคัญจากการวิเคราะห
เทศบาล
0.26 0.19 0.19
0.16
0.23
0.29
0.29
0.23
0.26
0.29 เทศบาล
24.01
จังหวัด
0.04 0.03 0.03
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.02 จังหวัด
2.72
ททท.
0.04 0.03 0.03
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.02 ททท.
2.72
สถาบันการศึกษา
0.03 0.01 0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01 สถาบันการศึกษา
1.55
กรมโยธาธิการ
0.05 0.08 0.08
0.09
0.05
0.03
0.03
0.05
0.05
0.03 กรมโยธาธิการ
5.45
ผูประกอบการทองถิ่น
0.09 0.13 0.13
0.13
0.14
0.10
0.10
0.14
0.09
0.10 ผูประกอบการทองถิน่
11.37
ผูประกอบการตางถิ่น
0.09 0.13 0.13
0.13
0.14
0.10
0.10
0.14
0.09
0.10 ผูประกอบการตางถิน่
11.37
ภาคประชาชน
0.05 0.08 0.08
0.09
0.05
0.03
0.03
0.05
0.05
0.03 ภาคประชาชน
5.45
สภาเมืองเชียงคาน
0.26 0.19 0.19
0.16
0.23
0.29
0.29
0.23
0.26
0.29 สภาเมืองเชียงคาน
24.01
ชมรมตางๆ
0.09 0.13 0.13
0.13
0.14
0.10
0.10
0.14
0.09
0.10 ชมรมตางๆ
11.37
รวม
1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 รวม
100.00
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ขั้นตอนการมีสวนรวม

คนหาปญหาและสาเหตุ

วางแผนดําเนินการ การลงทุนและดําเนินงานติดตามประเมินผลงาน

25.00

25.00

25.00

25.00

เทศบาล

8.95

23.84

10.87

24.01

จังหวัด

4.16

2.06

4.39

2.72

ททท.

2.08

2.15

4.39

2.72

สถาบันการศึกษา

2.08

11.08

2.10

1.55

กรมโยธาธิการ

4.16

23.84

4.39

5.45

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูประกอบการทองถิ่น

20.22

4.95

23.85

11.37

ผูประกอบการตางถิ่น

20.22

4.95

23.85

11.37

ภาคประชาชน

20.22

4.95

10.87

5.45

สภาเมืองเชียงคาน

8.95

11.08

4.39

24.01

ชมรมตางๆ

8.95

11.08

10.87

11.37

ผูม ีสวนไดสวนเสีย

คนหาปญหาและสาเหตุ

วางแผนดําเนินการ การลงทุนและดําเนินงานติดตามประเมินผลงาน คาความสําคัญ (%)

เทศบาล

223.82

596.03

271.81

600.33

16.92

จังหวัด

103.99

51.59

109.81

67.91

3.33

ททท.

51.96

53.81

109.81

67.91

2.83

สถาบันการศึกษา

51.96

277.00

52.59

38.63

4.20

กรมโยธาธิการ

103.99

596.03

109.81

136.19

9.46

ผูป ระกอบการทองถิน่

505.55

123.85

596.37

284.17

15.10

ผูป ระกอบการตางถิน่

505.55

123.85

596.37

284.17

15.10

ภาคประชาชน

505.55

123.85

271.81

136.19

10.37

สภาเมืองเชียงคาน

223.82

277.00

109.81

600.33

12.11

223.82
2500.00

277.00
2500.00

271.81
2500.00

284.17
2500.00

10.57
100.00

ชมรมตางๆ
รวม
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาววันใหม แตงแกว เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2528 ภูมิลําเนาจังหวัดชลบุรี
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2550 ไดเขาทํางาน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็น
จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ในตําแหนงเจาหนาที่สิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2551-2552 มี
ประสบการณดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน และในป พ.ศ. 2552-2555
ได เ ขา ศึ ก ษาต อภาควิ ช าการวางแผนภาคและเมื อง คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย

