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หัวขอวิทยานิพนธ การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

ชื่อผูเขียน วชิรญาณ  เจริญทรัพย
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.อุษา บิ้กกิ้นส
สาขาวิชา นิเทศศาสตร (สื่อสารมวลชน)
ปการศึกษา 2554

บทคัดยอ

วิทยานิพนธเร่ือง การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ทําการศึกษาเฉพาะชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
และอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานใหเกิดความยั่งยืน และประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ
ในชวงระยะเวลา 7 เดือน จากเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554 โดยใชวิธีการสํารวจเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวน
รวม (Participant Observation) โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 29 คน อันประกอบ
ดวย กลุมแกนนําชุมชน กลุมชาวบาน กลุมบุคคลภายนอกชุมชน (เจาหนาที่ภาครัฐ) กลุมผูประกอบ
การผลิตภัณฑชุมชนและกลุมนักทองเที่ยว โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยเชิง
พรรณนา

ผลการวิจัยพบวา
1. การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเชียงคาน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อที่หลากหลาย ประกอบไปดวย 4 สื่อที่สําคัญคือ 1) สื่อบุคคล
ไดแก ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน เพื่อนและญาติพี่นองของนักทองเที่ยว เจาหนาที่ของ
บริษัทนําเที่ยว 2) สื่ออินเทอรเน็ต  ไดแก บริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW) อันประกอบไปดวย
บริการขอมูลทางที่ทางชุมชนจัดทําขึ้นเอง และบริการขอมูลทางเว็บไซตที่ผูประกอบการจัดทําขึ้น
เอง และบริการขอมูลบนกระดานขาวที่มีการโพสกันในกระทูของเว็บไซต 3) สื่อมวลชน ไดแก
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร และ 4) สื่อเฉพาะกิจ ไดแก แผนพับ เอกสารทางวิชาการ
และสินคาของที่ระลึก

ฆ
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2. ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย  ประกอบดวย 2 ปจจัยที่สําคัญ คือ 1) ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยที่เปนบริบท (สิ่งแวดลอม)
ภายนอกของชุมชนอันประกอบไปดวย นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) นโยบาย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการสงเสริมจากสื่อมวลชน 2) ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน อันประกอบดวย สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต และประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชน บทบาทของผูนําชุมชนและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3. การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน
ใหเกิดความยั่งยืน ประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญ คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
แนวทาง 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน 3) การมีสวนรวมในการติดตามและการ
ประเมินผล

4. ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบไปดวย
4 ประเด็น สําคัญคือ 1) ลักษณะของขาวสารที่ไดรับจากสื่อประชาสัมพันธ 2) ประเภทของสื่อ
ประชาสัมพันธที่มีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3) การรับรูสื่อประชาสัมพันธ
และความประทับใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ
และการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลาวโดยสรุปไดวา การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยจะประสบความสําเร็จไดน้ัน ตองประกอบไปดวยการใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลาย
การมีปจจัยเกื้อหนุนทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เปนตัวสนับสนุน การมีสวนรวมของชุมชน
ที่ชวยอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ
ซึ่งจะเปนตัวผลักดันนําไปสูความสําเร็จในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน บาน
ไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป
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ABSTRACT

This research, entitled “Communications for Promoting Cultural Tourism at Chiang
Khan District Loei Province” focused area was old wooden houses community on Chai Khong
road Chiang Khan district Loei province, aimed to study the various types of public relations
media were used for promoting cultural tourism, factors which support cultural tourism,
participation of community in support and conservation for sustainable culture of Chiang Khan
district and effectiveness of public relations media, 7 months study from May to November 2011.
The research methodology consisted of documentary research, in-depth interviews and participant
observation. The sample collected in this research had a size of 29 people, which consisted of
community leaders, locals, people outside the community (authorities in the government sectors),
local entrepreneurs and tourists. Data was analyzed and presented in a descriptive manner.

The research results :
1. The various types of public relations media were used for promoting cultural

tourism at Chiang Khan district Loei province. The four important media included : (1) People
such as community leaders and locals, friends and relatives of the tourists who have ever visited,
officers of tour agencies. (2) The Internet such as information services provided by the web-sites
of the community and others from the departments outside and information posted on web-boards
in several web-sites. (3) Mass media such as television, newspaper and magazine/journal. and (4)
Specific media such as brochure, document on tourism and souvenirs.

2. Factors which support cultural tourism of Chiang Khan district Loei province
were divided into two parts. (1) External factors which included policies of The Tourism
Authority of Thailand (TAT), policies of Ministry of Tourism and Sports and support of the
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media. (2) Internal factors which included the community’s geography, the way of life, local
culture, customs, role of community leaders and benefits from fees.

3. Participation of community in support and conservation for sustainable culture of
Chiang Khan district were divided into three parts. (1) Community participation in guideline
selection. (2) Community participation in operation. (3) Community participation in monitoring
and evaluation.

4. Effectiveness of public relations media for promoting cultural tourism in old
wooden houses community on Chai Khong road Chiang Khan district Loei province. The four
important issue included : (1) Characteristic of information from public relations media (2) Type
of public relations media which support decision- making on cultural tourism. (3) Perception of
public relations media and impression on cultural tourism. (4) Suggestions about using public
relations media and cultural tourism.

In conclusion, long-term success of communications for promoting cultural tourism
in old wooden houses community on Chai Khong road Chiang Khan district Loei province must
be consisted of the various types of public relations media were used for promoting cultural
tourism, positive internal and external factors, participation of community in support and conser-
vation for sustainable culture of Chiang Khan district and also effectiveness of public relations
media.
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ
รัฐบาลเกือบทุกสมัยใหความสําคัญกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว

ในป 2552 ประเทศไทยมีรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศประมาณ 527,326 ลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ 8.5 ของมูลคาสงออกรวม ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดการ
จางงานกวา 2 ลานคน หรือ คิดเปนรอยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ (กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา: 2554,5) ในป 2553 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยกวา 15 ลาน 8 แสนคน สรางรายไดกวา 585,000 ลานบาท หรือ รอยละ 7 ของ GDP เปนการ
สะทอนใหเห็นวาภาพรวมการทองเที่ยวของไทยมีการเติบโตอยางตอเน่ือง (กรุงเทพธุรกิจออนไลน,
2011, 5 มกราคม) รัฐบาลต้ังเปาหมายในอีก 5  ปขางหนา ต้ังแตป 2554 – 2558 ประเทศไทยจะมี
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว รวมเปน 20 ลานคน( เทิดชาย  ชวงบํารุง, 2004: 3-6 )

ในป 2552 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญกับนโยบาย
ดานการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวนําความโดดเดนและศักยภาพของแตละภูมิภาคมาเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคาและบริการ รวมถึง การทองเที่ยว ซึ่งเปนการพัฒนารูปแบบที่แสดงเอกลักษณของ
ทองถิ่น และความมีเสนหของเมืองเปนจุดสงเสริมการขาย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางมูลคา
เพิ่มและสรางรายไดภายในพื้นที่ ซึ่งการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาเชื่อมโยงเปนเร่ืองราว
กับสินคาและบริการของเมืองชวยทําใหเกิดเอกลักษณ เปนการสรางงานสรางรายไดใหแกคนใน
ทองถิ่นและประเทศชาติ

สอดคลองกับคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดวางกรอบนโยบายการ
ทองเที่ยวไทยในป 2550 – 2554 จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย

1) สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่ว
ทุกภูมิภาคของไทย และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงานและ
เพิ่มรายไดใหกับประเทศ

2) สงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการขยายฐาน
ตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นที่ใหมและในตลาดเฉพาะกลุม ภายใตการสรางความเขมแข็ง
ของตราสินคา (Brand) ประเทศไทยอยางตอเน่ือง
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3) สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของชีวิตคนไทย โดยเนนการประสานงาน
ระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่กอใหเกิดการ
เรียนรูและการสรางสรรคประโยชนทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวม อันจะนําไปสู
การสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ
วัฒนธรรมไทย

4) สงเสริมการทองเที่ ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสรางสมดุล
ระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนนการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุม
จังหวัดและขามภูมิภาค

5) สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยการทําการตลาด
รวมกัน เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค อันจะนํา
ไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ และชวยเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขันของภูมิภาคน้ีในตลาดทองเที่ยวโลก

6) มุงพัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและ
ขีดความสามารถทางการตลาดทองเที่ยว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติภายใตหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้ง พัฒนาความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่เกี่ยวของกับเร่ือง
การตลาด

7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว (E-Tourism) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย และเสริมสรางศักยภาพในการสงเสริม
การตลาดผานสื่อสารสนเทศ

8) สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยเปนการ
ประสานความรวมมือและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2554: 25 เมษายน 2554)

และเพื่อใหการทองเที่ยวของประเทศไทยใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ
มีการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และแขงขันในตลาดโลกได คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2552 มีมติใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) โดยกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติพ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ฟนฟูและกระตุนภาคการทองเที่ยวใหขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพื่อเรงรัดและสรางศักยภาพ
ในการหารายไดจากการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมีความพรอมทั้งดาน
คุณภาพ การแขงขัน และใหเกิดการสรางรายไดและกระจายรายไดควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และวิสัยทัศนประเทศไทยสูป
2570 โดยนอมนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มาใชในการ
จัดทําแผน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา: 2554, 2-3)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 รัฐบาลไดคัดเลือกจังหวัดเลย ใหเปน 1 ใน 10 จังหวัดที่
เปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค  เพราะนอกจากจะเปนจังหวัดที่มีศักยภาพเปนประตูการคา
เชื่อมตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดเลยยังเพียบพรอมไปธรรมชาติและ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ อําเภอเชียงคาน เมืองประวัติศาสตร 100 ป ที่มีการจัด
รูปแบบของเมืองในสไตลเมืองโบราณ ทําใหชุมชนบานเกา 100 ป บริเวณถนนชายโขง ไดรับความ
สนใจจากบรรดานักทองเที่ยว สงผลใหเศรษฐกิจอําเภอเชียงคาน ไมวาจะเปนรานอาหาร ที่พัก มีเงิน
สะพัดอยางมหาศาล โดยในชวงปลายป 2552 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  กลายเปนอําเภอแหงการ
ทองเที่ยวแหงใหมที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก จากผลศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
แผนการดําเนินงาน และการพัฒนาการทองเที่ยวอําเภอเชียงคานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ของคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุนสภา
ผูแทนราษฎร พบวา  จํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวอําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลยระหวางเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 มีจํานวน 845,707 คน แบงเปน
นักทองเที่ยวคนไทย 615,634 คน นักทองเที่ยวตางชาติ 230 ,073 คน (คณะกรรมาธิการกิจการ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุนสภาผู แทนราษฎร,2553:25
พฤษภาคม 2554) สอดคลองกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานเลย พบวา ในรอบป 2553
มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวจังหวัดเลย 950,000 คน มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ
จํานวน 1,200 ลานบาท ในจํานวนน้ีเปนเม็ดเงินของนักทองเที่ยวที่ใชเวลาอยูกับแหลงทองเที่ยวใน
อําเภอเชียงคานถึงรอยละ 70 (คมชัดลึกออนไลน, 2554: 19 พฤศจิกายน)

ภาพที่ 1.1 บรรยากาศอําเภอเชียงคาน
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อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจ แตเดิมเมืองเชียงคานต้ังอยู
ที่เมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสรางโดยขุนคาม โอ รสของ
ขุนคัวแหงอาณาจักรลานชาง เมื่อประมาณ พุทธศักราช 1400

ตอมาประมาณ พุทธศักราช 2250 อาณาจักรลานชางแยกออกเปนสองอาณาจักร คือ
อาณาจักรหลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจากิงกีสราชเปนกษัตริย และอาณาจักรเวียงจันทน ซึ่งมีพระเจา
ไชยองคไวเปนกษัตริย โดยกําหนดอาณาเขตใหดินแดนเหนือแมนํ้าเหืองขึ้นไปเปนอาณาเขตหลวง
พระบาง และใตแมนํ้าเหืองลงมาเปนอาณาเจตเวียงจันทน ตอมาทางหลวงพระบางไดสรางเมืองปาก
เหืองซึ่งอยูฝงขวาของแมนํ้าโขงเปนเมืองหนาดาน และทางเวียงจันทนไดต้ังเมืองเชียงคานเดิมเปน
เมืองหนาดานเชนกัน

ภาพที่ 1.2 เรือขนสงสินคาและเรือโดยสารระหวางฝงไทยและฝงลาว

พุทธศักราช 2320 พระเจากรุงธนบุรีโปรดใหเจาพระยามหากษัตริยศึกกับพระสุรสีห
ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน ตีเวียงจันทนไดจึงไดอันเชิญพระแกวมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แลวได
รวมอาณาจักรลานชางเขาดวยกัน และใหเปนประเทศราชของไทย แลวไดกวาดตอนผูคนพลเมือง
มาอยูเมืองปากเหืองมากขึ้น แลวโปรดเกลาฯใหเมืองปากเหืองไปขึ้นกับเมืองพิชัย

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศ เจาเมืองเวียงจันทน คิดกอบกูเอกราชเพื่อแยกเปน
อิสระจากไทยโดยยกกําลังจากเวียงจันทนมายึดเมืองนครราชสีมา แตในที่สุดเจาอนุวงศถูกจับขังจน
สิ้นชีวิต กองทัพไทยที่ยกมาปราบเจาอนุวงศที่นครราชสีมา ไดยกทัพไปกวาดตอนผูคนจากฝ งซาย
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ของลํานํ้าโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ้น และโปรดเกลาฯใหพระอนุพินาศ (กิ่ง ตนสกุลเครือทอง
ศรี) เปนเจาเมืองปากเหืองคนแรก แลวพระราชทานชื่อเมืองใหมวา “ เมืองเชียงคาน “

คร้ันถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พวกจีนฮอไดยกทัพมาตีเมือง
เวียงจันทน เมืองหลวงพระบางและไดเขาปลนสดมภเมืองเชียงคานเดิมที่อยูฝงซายของแมนํ้าโขง
ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผูคนไปอยูเมืองเชียงคานใหม (เมืองปากเหือง) เปนจํานวนมาก

ภาพที่ 1.3 งานบวชชาวบานเชียงคานที่วัดศรีคุณเมือง

ตอมาผูคนสวนใหญเห็นวาชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม (เมืองปากเหือง) ไมเหมาะสม จึง
อพยพไปอยูที่บานทานาจันทรซึ่งใกลกับที่ต้ังของอําเภอเชียงคานปจจุบัน แลวต้ังชื่อใหมวา เมือง
ใหมเชียงคาน ตอมาไทยไดเสียดินแดนฝงขวาแมนํ้าโขงใหกับฝร่ังเศส ทําใหเมืองปากเหืองตก เปน
ของฝร่ังเศส คนไทยที่อยูเมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยูเมืองใหมเชียงคาน หรือ อําเภอเชียงคาน
ปจจุบันโดยสิ้นเชิง แลวไดเปลี่ยนชื่อเมืองเปน “เมืองเชียงคานใหม” ไดต้ังที่ทําการอยูบริเวณวัดธาตุ
เรียกวาศาลาเมืองเชียงคาน ตอมาไดยายที่อยูบริเวณวัดโพนชัย จนกระทั่งปพุทธศักราช 2452 เมือง
เชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ไดรับตําแหนงนายอําเภอเชียงคานคนแรก
ตอมาป พุทธศักราช 2484 ไดยายที่วาการอําเภอเชียงคานมาอยู ณ ที่อยูปจจุบันตราบเทาทุกวันน้ี
(เชียงคาน.com., 2554, 30 มีนาคม)
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ภาพที่ 1.4 บรรยากาศการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เทศบาลตําบลเชียงคาน เปนหนวยงานการปกครองทองถิ่น ซึ่งเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล
ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลเชียงคาน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
สุขาภิบาลเปนเทศบาล ป 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ 1,687 ไร ต้ังอยูในเขตอําเภอ
เชียงคาน หางจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 568 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอ

ดังน้ี ดานเหนือ ต้ังแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งต้ังอยูที่ฝงใตของแมนํ้าโขง ตอนที่อยูหางจากวัด
โพนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 350 เมตร และอยูหางจากที่จอดเรือสาธารณะแมนํ้า
โขงฝงใตไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 1,350 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝงใตของแมนํ้าโขง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงฝงตะวันตกของปากลํานํ้าฮวย ซึ่งเปนหลักเขตที่ 2 ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝงตะวันตกของลํานํ้าฮวยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานทางสายไป
อําเภอทาบอถึงจุดซึ่งอยูหางจากทางสายไปอําเภอทาบอ ระยะทาง 250 เมตร ซึ่งเปนหลักเขตที่ 3
ดานใต จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงแผนดินสายเชียงคาน
- เลย ตรงเชิงสะพานของทางหลวงแผนดินสายเชียงคาน - เลย ดานเหนือ ตอนที่อยูหางจากสุขศาลา
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อําเภอ ระยะทาง 350 เมตร ถึงจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินสาย เชียงคาน - เลย ระยะทาง
1,000 เมตร ซึ่งเปนหลักเขตที่ 4 ดานตะวันตกจากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 นอกจากน้ี เทศบาลตําบลเชียงคานแบงออกเปน 9 ชุมชน คือ
ชุมชนคุมวัดทาคก ชุมชนคุมวัดปาใต ชุมชนคุมวัดศรีพนมมาศ ชุมชนคุมวัดมหาธาตุ ชุมชนคุม
วัดศรีคุณเมือง ชุมชนคุมวัดมัชฌิมาราม (ปากลาง) ชุมชนคุมวัดโพนชัย ชุมชนคุมวัดสันติวนาราม
ชุมชนสวนราชการมีจํานวนประชากรนับถึงเดือน พฤษภาคม ป 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 5,948 คน

ความหนาแนนของประชากรมี จํานวนครัวเรือนรวม 2,332 ครัวเรือน หนวยงานราชการ
ในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน มีจํานวนทั้งสิ้น 22 แหง และหนวยงานรัฐวิสาหกิจอีกจํานวน 5 แหง

การคมนาคม ขนสง สวนใหญจะเปนการเดินทางโดยทางบก มีเสนทางการคมนาคม
ระหวางอําเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในเขตเทศบาล และจากเทศบาลไปยังตําบล
ตางๆ การเดินทางจากจังหวัดเลยสูอําเภอเชียงคาน โดยทางหลวงแผนดิน หมายเลข 201 รวม
ระยะทาง 48 กิโลเมตร จากอําเภอเชียงคานสูอําเภอปากชม โดยทางหลวงแผนดิน หมายเลข 211
รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร และจากอําเภอเชียงคาน สูบานหนองผือ อําเภอทาลี่ โดยทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 2195 รวมระยะทาง 58 กิโลเมตร

สวนการคมนาคม จากเทศบาลเชียงคานไปยังตําบลตางๆ มีรถประจําทาง (รถสองแถว)
คอยบริการผูที่โดยสารไปมา สําหรับการเดินทางภายในเขตเทศบาล จะมีรถโดยสารไวคอยบริการ
ประชาชนโดยมีถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนมะลิวัลย, ถนนศรีเชียงคาน และถนนชายโขง สวน
การคมนาคมทางนํ้า มีการติดตอคาขาย กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนลาวโดย
ทางเรือโดยสารที่ทาเทียบเรือขามฟากบริเวณดานตรวจคนเขาเมืองไปยังเมืองสานะคาม สําหรับการ
สื่อสารโทรคมนาคม ประกอบดวย บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 1 แหง และโทรศัพทสาธารณะ 26
แหง
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ภาพที่ 1.5 วิถีชีวิตของชาวบานอําเภอเชียงคาน

สําหรับรายไดประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน มีรายไดจากการประกอบอาชีพ
คาขาย ธุรกิจสวนตัว จากการเกษตรกรรม การรับจาง และการทําประมง รวมถึงการรับราชการซึ่ง
รายไดเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่มีประมาณ 13,000 บาทตอครอบครัว
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ภาพที่ 1.6 ขาวปุนนํ้าแจว และขาวหลาม อาหารพื้นบานอําเภอเชียงคาน

การนับถือศาสนาและวัฒนธรรม – ประชาชนในเขตเทศบาลโดยสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธรอยละ 97 และศาสนาอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 3 โดยในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน มีวัดพุทธ
ศาสนา จํานวน 8 แหง และโบสถคาทอลิก 1 แหง สวนวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สําคัญคือ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา งานเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคาน งานลอยกระทง งาน
ประเพณีสงกรานต ที่จัดทําเปนประจําทุกป นอกจากน้ี ยังมีวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวที่
ชาวบานตําบลเชียงคาน อําเภอเชียคาน จังหวัดเลย ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนไปสูรุน และเปน
วัฒนธรรมที่ชวยดึงดูดและมัดใจนักทองเที่ยวที่มาเยือนใหพึงปฏิบัติ
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ภาพที่ 1.7 วัฒนธรรมตักการบาตรขาวเหนียวที่มีการสืบทอดจากคนรุนเกามาถึงคนรุนใหม

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลงธรรมชาติ
หลายแหง อาทิ แกงคุดคู เปนแกงหินใหญขวางอยูกลางลํานํ้าโขง ในชวงหนานํ้าจะเกิดกระแสนํ้า
เชี่ยวไหลผานแกง นํ้าจะทวมจนมองไมเห็นแกง ชวงเวลาที่เหมาะจะชมแกงคุดคู คือ ชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนเวลาที่นํ้าแหงมองเห็นเกาะแกงชัดเจนมีโคงสันทรายริมแมนํ้า
สําหรับนักทองเที่ยวที่อยากสัมผัสสายนํ้าโขงและธรรมชาติสองฝงอยางใกลชิด ที่บริเวณแกงคุดคูมี
บริการเชาเรือยนตลองแมนํ้าโขง ใชเวลาไป - กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจากน้ียังมีรานขายอาหาร
เชน ไกยาง สมตํา ลาบ โดยเฉพาะพลา กุงเตน ตมยําปลาจากลํานํ้าโขงเปนอาหารแนะนําในราคาไม
แพง การเดินทางจากตัวอําเภอเชียงคาน นักทองเที่ยวสามารถน่ังรถสายรอบเมืองไปแกงคุดคูไดซึ่ง
หางจากตัวอําเภอเชียงคานประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ภาพที่ 1.8 บรรยากาศริมแมนํ้าโขงในชวงยามเย็น
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ภูทอก หรือ ทะเลหมอกบนภูทอก ซึ่งถือเปนจุดชุมชมวิวอําเภอเชียงคาน ในชวงฤดู
หนาวจะสัมผัสไดถึงทะเลหมอก พรอมชมพระอาทิตยทอแสงบนภูทอก และชมพระอาทิตยอัสดง
สองฝงโขงในยามเย็น

ภาพที่ 1.9 ทะเลหมอกบนภูทอก

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีมากมาย โดยเฉพาะ วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ อยู
รายรอบอําเภอเชียงคาน อาทิ วัดศรีคุณเมือง เปนวัดที่เกาแกที่สรางขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2519 วัดน้ี
เปนแหลงรวมงานศิลปะทั้งแบบลานนาและลานชาง พระพุทธบาทภูควายเงิน ต้ังอยูที่บานอุมุง
ตําบลบุฮม ตามเสนทางสายเชียงคาน - ปากชม ระยะทาง 6 กิโลเมตร เปนรอยพระพุทธบาทที่ต้ังอยู
บนหินลับพรา (หินลับมีด)  ประชาชนเคารพนับถือมาก จะมีงานเทศกาลประจําปในวันเพ็ญเดือน 3
หรือเดือน 4 ของทุกป ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อพุทธศักราช 2478 พระใหญภูคก
งิ้ว ต้ังอยูที่ภูคกงิ้ว บานทาดีหมี ตําบลปากตม ประดิษฐานอยูบนเนินเขาบริเวณปาก ลํานํ้าเหืองจรด
กับแมนํ้าโขง วัดทาแขก วัดโบราณเกาแกสรางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย
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วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีนพมาศ

วัดโพนชัย

ภาพที่ 1.10 วัดเกาในอําเภอเชียงคาน
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วัฒนธรรมผีขนนํ้า

ประเพณีสงกรานต

ประเพณีแหบุญพระเวส

ภาพที่ 1.11 งานวัฒนธรรมประเพณีด่ังเดิมที่ชาวบานอําเภอเชียงคานชวยรักษาไวจนถึงปจจุบัน
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นอกจากน้ี อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ยังมีหมูบานวัฒนธรรมบานไทดํา บานนา
ปาหนาด เปนแหลงทองเที่ยวที่เผยแพรขอมูลดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติความเปนมา
ของชนชาวไทดําบานนาปาหนาด และชุมชนบานไมเกาโบราณ ต้ังอยูบริเวณถนนชายโขง มีลักษณะ
เปนหองแถวเรียงกันตลอดแนว อายุประมาณ 100 ป ประตูบานเฟยมเปดกวาง เน่ืองจากสมัยกอน
เปนชุมชนคาขายไทย-ลาว ปจจุบันบานบางหลัง ไดปรับปรุงขึ้น เพื่อทําเปนที่พัก (โฮมสเตย) ราน
อาหาร รานขายของที่ระลึก และรานอินเทอรเน็ต หรือ ที่รูจักกันในชื่อ ถนนคนเดินเมืองเชียงคานที่
ในขณะน้ีไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก (เชียงคาน.com., 2554, 30 มีนาคม)

ภาพที่ 1.12 การแตงกายหมูบานวัฒนธรรมบานไทดํา และการอนุรักษแตงผาไทยของชาวบาน
อําเภอเชียงคาน

ขณะที่ การสื่อสารมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว เชิง
วัฒนธรรม เน่ืองจาก การสื่อสารทําหนาที่เปนตัวกลางที่เชื่อมโยงปรากฏการณทางสังคม และชวย
กระตุนใหกลุมบุคคลในระดับสังคม หรือชุมชน มีการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวใหเกิดการ
รวมตัวกันอยางเขมแข็ง เกิดจิตสํานึก ความสามัคคี และความรวมมือรวมใจที่จะชวยแกปญหาตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวไดเปนอยางดี ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความเปนชุมชนเขมแข็ง
และ พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนไดอยางยั่งยืน อีกทั้ง การเลือกใชสื่อประชาสัมพันธมี
ความสําคัญเปนอยางมาก ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบาน
ไมเกา บริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวมากขึ้น

ดังน้ัน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวา การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่ออะไร อยางไรบาง มีปจจัยอะไรบางที่ชวย
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สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การมีสวนรวมของชาวบานชวย
อนุรักษ/สงเสริมวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหเกิดความยั่งยืนอยางไร ประสิทธิผล
ของสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอํา เภอเชียงคาน จังหวัดเลย
อยางไร เพื่อเปนกรณีศึกษาใหกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแหลงอ่ืนๆตอไป

1.2 ปญหาการนําวิจัย
1.2.1 การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการ

ใชสื่ออะไรบาง อยางไร
1.2.2 มีปจจัยอะไรบางที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1.2.3 ชุมชนมีสวนรวมชวยอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให

เกิดความยั่งยืนอยางไร
1.2.4 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อศึกษาการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย
1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1.3.3 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืน
1.3.4 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1.4 ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาถึงการสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย ในเร่ืองของการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย ปจจัยที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยว การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย การมีสวนรวมของชาวบานชวย
อนุรักษ/สงเสริมวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืน และประสิทธิผลของ
สื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคา น จังหวัดเลย โดย
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อาศัยแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเร่ืองโฮมสเตย แนวคิดเร่ืองธุรกิจชุมชน
แนวคิดเร่ืองการมีสวนรวม แนวคิดเร่ืองการประชาสัมพันธ และแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการสื่อสารและสื่อมาใชเปนกรอบในการวิจัย

ผูวิจัยทําการศึกษาเฉพาะ ชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เน่ืองจากเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยว อีกทั้ง ชาวบานไดนําบานเรือนที่อยูอาศัยของตนเองมาเปนโฮมสเตย ซึ่งจะทําใหเห็น
ภาพความสัมพันธของชาวบานอยางชัดเจน และการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะทําการศึกษาขอมูลในชวง
เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลา 7 เดือน เพื่อขอมูลที่เพียงพอและความสมบูรณ
ของการวิจัย

1.5 นิยามศัพท
การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว หมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน ระหวางบุคคล ระหวางหนวยงาน หรือ ระหวางบุคคลและหนวยงาน ในประเด็นเร่ือง
ตางๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่มุงเรียนรูความเปน
วัฒนธรรม เชน ปราสาท วัด พระราชวัง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต
ศิลปะทุกแขนง และสิ่งตางๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรือง ที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย ผูทองเที่ยวไดรับทราบประวัติความ
เปนมา ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุน
ปจจุบันผานสิ่งเหลาน้ี (สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549: 1)

วัฒนธรรม หมายถึง แบบอยางหรือสิ่งที่แสดงออกมาของวิถีชีวิตมนุษยชุมชนทองถิ่น
แตละกลุม เพื่อเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมน้ันๆ อยางเปนปกติสุข (ธิติรัฐ
ธรรมจง, 2553: 11)

สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง สื่อที่ชวยสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาโบราณ บริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ใหเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป เชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน และสื่ออินเทอรเน็ต

ประสิทธิผลของการใชสื่อ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการใชสื่อประชาสัมพันธ โดย
พิจารณาจากผลของการใชสื่อประชาสัมพันธที่วัดจากนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย
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ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียว หมายถึง ปจจัยภายนอก และ ปจจัยภายในที่ชวยสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ปจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งที่มีสวนชวยในการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชน นโยบายการทองเที่ยวแหงประเทศไทย นโยบายของกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาที่ชวยอนุรักษฟนฟูสมบัติวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อคงความเปน
เอกลักษณ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ดี และการสงเสริม
จากสื่อมวลชนที่ชวยเผยแพรขอมูลขาวสารและใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว

ปจจัยภายใน หมายถึง สิ่งที่มีสวนชวยในการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชน ขีดความสามารถของสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว การมีสวนรวมในการจัดการ
แหลงทองเที่ยวของประชาชนในชุมชนไมวาจะเปนการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถีชีวิต รวมถึงบทบาทของผูนําชุมชน ที่จะชวยกอใหเกิดรายไดอยางเทาเทียมไมเกิด
การกระจุกตัวเฉพาะผลประโยชนที่เปนรายไดเพียงแคกลุมใดกลุมหน่ึงที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เทาน้ัน

แกนนําชุมชน หมายถึง ผูนําชุมชนและกลุมบุคคลที่มีสวนรวมกับผูนําชุมชนในการคิด
ริเร่ิมกอต้ังและพัฒนาชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
บุคคลเหลาน้ีมักมีบทบาทสําคัญในระดับนโยบาย การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนและการทองเที่ยวของชุมชน รวมถึง เกี่ยวของประสานงานกับองคกรภายนอกที่เขามา
สนับสนุนชุมชนดวย

การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชน กลุม องคกร เครือขาย และภาคี
รวมกันตัดสินใจเลือกแนวทาง วางแผนการอนุรักษและปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนการ
รวมกระทํากิจกรรมตามรูปแบบแผนวิถีชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมน้ัน รวมถึงติดตามและ
ประเมินผลเปนไปตามแนวนโยบายหรือแผนงานที่วางไว

ชุมชนบานไมเกาบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
หมายถึง บานไมเกาของชาวบานที่ต้ังอยูบริเวณถนนชายโขง มีลักษณะเปนหองแถวเรียงกันตลอด
แนวอายุประมาณ 100 ป ประตูบานเฟยมเปดกวาง เน่ืองจากสมัยกอนเปนชุมชนคาขายไทย-ลาว
และปจจุบันบานบางหลังไดปรับปรุงเพื่อทําเปนที่พักโฮมสเตย รานอาหาร รานขายของที่ระลึก
และรานอินเทอรเน็ต

DPU



18

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยว และการใชสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1.6.2 เพื่อเปนประโยชนใหกับชาวบานชุมชนบานไมเกาบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในการบริหารจัดการสงเสริมการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน และสามารถ
นําผลวิจัยที่คนพบไปเปนแนวทางในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตอไป

1.6.3 เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหลงอ่ืนๆ ตอไปDPU
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ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2540 (อางถึงใน ธิติรัฐ ธรรมจง, 2553: 33) กลาวถึงการทองเที่ยว
วัฒนธรรมวา เปนการทองเที่ยวที่เนนการพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค ไมทําลายสภาพแวดลอม
ไมมีการซื้อขายวัฒนธรรมและชีวิตผูคน

มนัส  สุวรรณและคณะ, 2544 (อางถึงใน ธิติรัฐ  ธรรมจง, 2553: 33) ไดใหความหมาย
ของแหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ กิจกรรม หมายถึง แหลงทองเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง แหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรทองเที่ยวที่
มีคุณคาทางศิลปและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษไดสรางสม และถายทอดเปนมรดกสืบ
ทอดมา ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทน้ี ประกอบไปดวย งานประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูของ
ผูคน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผา สวนสนุก สวนสัตว แบง
ยอยไดเปน 3 ประเภท

1. แหลงความเปนอยูและวิถีชีวิต ผูเยี่ยมชมสามารถสังเกตความเปนอยูและวิถีชีวิตของ
ชุมชนน้ันๆ โดยตนเองมิไดเขาไปมีสวนรวมคุณคาตอผูเยี่ยมชม อยูการที่ไดรับความรู วิสัยทัศน
ความเขาใจอันดีระหวางกลุมชนเผาตางๆ และภูมิปญญาของชนเผา

2. แหลงวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรมพื้นเมือง ผูเยี่ยมชมสามารถเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและซื้อสินคาที่ระลึกจากผูประกอบหัตถกรรม คุณคาตอ
สวนรวมอยูที่การรักษามรดก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คุณคาของผูเยี่ยมชมอยูที่ความพอใจ
จากการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการไดซื้อของที่ระลึกที่พอใจ

3. แหลงกิจกรรม ประกอบอาชีพ ศูนยวิจัย และสถานีทดลอง ผูเยี่ยมชมไดความรู
ใหมๆ และความผอนคลายในสิ่งที่ตนเองไมคุนเคยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ กิจกรรม ความ
กาวหนาทางวิทยากร คุณคาที่ความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความทาทายที่ผูเยี่ยมไดรับ
จากนิยามและความหมายขางตน สอดคลองกับ ธิติรัฐ ธรรมจง (2553: 36 -37) ใหความเห็นลักษณะ
ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 ประการ คือ

1. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะตองเปนการทองเที่ยว ในลักษณะที่ใหความสําคัญ
กับประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี โดยยึดหลักที่วาตองอนุรักษ
ทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวใหดีที่สุด เพื่อใหสามารถสืบตอถึงอนุชนรุนหลัง

2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการ
อยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักที่วาดวยไมใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมหรือใหกระทบนอยที่สุด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเร่ือง “การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย” ใชวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสํารวจเอกสาร (Documentary
Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant
Observation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย การมีสวนรวมของชาวบานชวยอนุรักษ/สงเสริมวัฒนธรรมของอําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืน และประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยใชวิธีการนําเสนอแบบพรรณนา
วิเคราะห (Analytical Description)

3.1 กรอบระเบียบวิธีวิจัย

ตารางที่ 3.1 แสดงกรอบระเบียบวิธีวิจัย

ปญหาการนําวิจัย แนวคิดและทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมเปาหมาย
ในการวิจัย

วิธีการวิจัย

1. การใชสื่อ
ประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
มีการใชสื่อบุคคล,
สื่ออินเทอรเน็ต

- แนวคิดเร่ืองสื่อ
ประชาสัมพันธ

- ผูนําชุมชน
- ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชน
- เจาหนาที่รัฐ

- การสัมภาษณเชิงลึก
- ศึกษาเน้ือหาสื่อ

ประชาสัมพันธ เชน
สื่อเฉพาะกิจ
สื่อมวลชน และ
สื่ออินเทอรเน็ต
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)

ปญหาการนําวิจัย แนวคิดและทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมเปาหมาย
ในการวิจัย

วิธีการวิจัย

สื่อมวลชน และ
สื่อเฉพาะกิจอยางไร

2. มีปจจัยอะไรบางที่
สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของ
อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

- แนวคิดเร่ืองการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

- แนวคิดเร่ือง
โฮมสเตย

- แนวคิดเร่ืองธุรกิจ
ชุมชน

- ผูนําชุมชน
- บุคคลภายนอก

(เจาหนาที่รัฐ)
- ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชน

- การสํารวจเอกสาร
- การสังเกตการณ

แบบมีสวนรวม
- การสัมภาษณเชิงลึก

3. การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษ
และสงเสริม
วัฒนธรรมของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
ใหเกิดความยั่งยืน
อยางไร

- แนวคิดเร่ืองการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

- แนวคิดเร่ืองการมี
สวนรวม

- ผูนําชุมชน
- เจาของโฮม สเตย

- การสํารวจเอกสาร
- การสังเกตการณ

แบบมีสวนรวม
- การสัมภาษณเชิงลึก

4. ประสิทธิผลของการ
ใชสื่อประชาสัมพันธ
ชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
อยางไร

- แนวความคิด
เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของ
การสื่อสารและสื่อ

- นักทองเที่ยว - การสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม

- การสัมภาษณเชิงลึก
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ในสวนตอไปน้ี จะกลาวถึงรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย
วิธีการวิจัยขอมูลที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เคร่ืองมือที่ใช
ในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล

3.2 วิธีการวิจัย
3.2.1 การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภท

เอกสาร ไดแก หนังสือ ตํารา แผนพับ เอกสารจากสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับ ชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร
อินเทอรเน็ต เปนตน

3.2.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคล
ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก (key Informants) ที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน
29 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี

1) ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน ซึ่งเปนแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อีกทั้ง มีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระและเปนแกนนําชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง อําเภอเชียงคานตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย มีสวนเกี่ยวของในการเผยแพรขอมูล
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- อาจารยสําเนียง  ทากอม นักวิชาการอิสระ และเปนแกนนําชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง อําเภอเชียงคานตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย มีสวนเกี่ยวของในการเผยแพรขอมูล
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2) ชาวบาน  จํานวน 8 คน ซึ่งเปนเจาของโฮมสเตยที่อยูในชุมชนบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- สุจินดา  จันดาบุญ อายุ 55 ป เจาของ เฮือนไมริมโขง ซอย 7
- ศรีพัน อนมา อายุ 60 ป เจาของ ศรีพรรณโฮมสเตย
- เสริมสิน  คูณแสนโชติสิน อายุ 34 ป เจาของโฮมสเตย บานชานเคียง
- ปรีชา  นามนนท อายุ 39 ป เจาของโฮมสเตย บานริมโขง
- ราตรี  พรหมมหาราช อายุ 40 ป เจาของโฮมสเตย นิยมไทย
- อุดร โชติทรัพยสกุล อายุ 45 ป เจาของ วัน-เดือน-ป ซอย 9
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- โชดก พงษรพีภูวนาถ เจาของสองผัวเมียเกสตเฮาส
- ธนวันต  โอกาส อายุ 43 ป เจาของโฮมสเตยเรือนรักริมโขง ซอย 6

3) บุคคลภายนอกชุมชน จํานวน 1 คน ซึ่งเปนเจาหนาที่จากภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชีย งคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- อัจฉพรรณ บุญเจริญ ผูอํานวยการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย
4) ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งเปนผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจ

ในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- ณัฐพงศ สุวรรณรัตน อายุ 33 ป เจาของรานของที่ระลึก กอดเลย ณ เชียงคาน
- อัญชลี  หาหลา อายุ 40 ป เจาของรานสะบายดีเชียงคาน
- ราตรี  พรหมมหาราช อายุ 40 ป เจาของผาฝายทอมือ รานนิยมไทย
- อุดร  โชติทรัพยสกุล อายุ 45 ป เจาของ วัน-เดือน-ป โฮมสเตย
- ธนวันต  โอกาส อายุ 43 ป เจาของรานขายของที่ระลึกเรือนรักริมโขง
- โชดก พงษรพีภูวนาถ  เจาของสองผัวเมียเกสตเฮาส

5) นักทองเที่ยว 12 คน ซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่ไดใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลาย
เพื่อเปนขอมูลในการเดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยจัดแบงนักทองเที่ยวออกเปน 2 กลุม แบงเปน
นักทองเที่ยวคนไทย เพศชาย  6 คน นักทองเที่ยวคนไทย เพศ หญิง 6 คน

5.1) นักทองเที่ยวคนไทย เพศชาย  6 คน
- อนุวัตร  พูลศรี อายุ 36 ป อาชีพคาขาย จ.อุบลราชธานี
- ยุทธพงศ  โคตรคํา อายุ 31 ป อาชีพธุรกิจสวนตัว จ.กรุงเทพ
- ณรงค  อนุรักษ อายุ 34 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ.กรุงเทพ
- สานิจ  ขันธทอง อายุ 24 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ.กรุงเทพ
- ฉอง  สบายเขต อายุ 64 ป อาชีพเกษตรกรรม จ.นครราชสีมา
- สาธิต  บุญยิ่งสถิต อายุ 34  ป  อาชีพธุรกิจสวนตัว จ.กรุงเทพ

5.2) นักทองเที่ยวคนไทย เพศ หญิง 6 คน
- จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ อายุ 45 ป อาชีพรับราชการ จ.ชลบุรี
- กิตติยาภร พัฒธวี อายุ 28 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ.กรุงเทพ
- อุษา  ศรีไชย อายุ 21 ป อาชีพนักศึกษา จ.กรุงเทพ
- รพินทรนิภา  เนียมใจดี อายุ 20 ป อาชีพนักศึกษา จ.กรุงเทพ
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- นุสรา  เย็นประเสริฐ อายุ 39 ป อาชีพพนักงานธนาคารธนชาต จ.กรุงเทพ
- ปรีดาวรรณ เพชรสุทธิ์ อายุ 40 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ.กรุงเทพ

3.2.3 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไปสังเกตการณ
ดวยตนเอง และจะเขารวมทํากิจกรรมกับชาวบานในการตอนรับนักทองเที่ยว ทั้งวันเสาร-วันอาทิตย
ที่มีนักทองเที่ยวเดินเขามาและวันปกติธรรมดาที่มีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว
ของ ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยคร้ังน้ีไดเร่ิมจากการศึกษาขอมูลจาก

เอกสารตางๆ มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนขาวที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไมวาจะเปน แผนพับ
ประชาสัมพันธ สื่อนิตยสาร/วารสาร สื่ออินเทอรเน็ต ขาวสารอ่ืนๆ การศึกษาตําราวิชาการ บทความ
ทางการสื่อสาร และงานบันทึกสัมมนาที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา และกําหนด
แนวทางการต้ังคําถาม โดยไดนําคําถามมาขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  จากน้ันจะลงพื้นที่ไป
ทําการสังเกตการณการทํางาน การรวมกลุมของสมาชิกชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แลวจึงนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง หลังจากน้ันจะ
เร่ิมเก็บขอมูลซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูล ดังน้ี

ในขั้นแรก: ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลประเภทเอกสาร และนํามาวิเคราะหเบื้องตนเพื่อ
ใชประกอบในการต้ังคําถามสัมภาษณกลุมเปาหมาย รวมถึงการนําไปใชสรุปอภิปรายผล

ในขั้นที่สอง: การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant
Observation) ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย โดยติดตอจากทางผูนําชุมชน ขอเขาไปรวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผูวิจัยจะเขาฝงตัวในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ในขั้นที่สาม: การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับ
กลุมเปาหมายที่กําหนดไว โดยในการสัมภาษณจะใชการสัมภาษณแบบเจาลึก ( In-Depth) ในเร่ือง
ของการรวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และการสื่อสารที่ใชทั้งภายใน และ
ภายนอกในการสัมภาษณ ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบกึ่งทางการกับเจาหนาที่ของรัฐ และ การใชการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) กับผูนําชุมชน ชาวบาน และนักทองเที่ยวโดย
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ใชความเปนกันเองในระหวางการสัมภาษณ นอกจากการจดบันทึกแลว ผูวิจัยจะขออนุญาตผูให
สัมภาษณในการบันทึกเสียง โดยเคร่ืองบันทึก (วิทยุเทป) ตลอดการสัมภาษณ ทั้งน้ี เพื่อชวยในการ
เก็บขอมูลไมผิดพลาด และไดขอมูลอยางครบถวน ผูวิจัยจะทําการถอดเทปโดยจะดึงแตประเด็นที่มี
ความเกี่ยวของที่สามารถตอบปญหานําการวิจัยในการศึกษาเร่ืองน้ีได ในสวนของการวิเคราะห
ขอมูลน้ันผูวิจัยจะวิเคราะห โดยนําทฤษฎีบทที่ 2 น้ันมาประกอบกับขอมูลจากกลุมเปาหมาย
เพื่อที่จะไดตอบคําถามในการวิจัยที่ดีที่สุด

สําหรับแนวคําถามน้ัน ผูวิจัยไดต้ังไวครอบคลุมทั้ง ผูนําชุมชน ชาวบาน และเจาของ
โฮมสเตย  บุคคลภายนอก และนักทองเที่ยว ซึ่งในการสัมภาษณจะคอยฟง และจับประเด็นเพื่อที่จะ
ไดสัมภาษณใหลงลึกไปในบริบทตางๆ และเก็บรายละเอียดเพื่อจะไดตอบปญหา และอธิบายได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคําถามของกลุมผูใหสัมภาษณทั้ง 4 กลุม ดังน้ี

แนวคําถามสําหรับผูนําชุมชน
- ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของ

ทานมีประวัติความเปนมาอยางไร
- ทานคิดวาการจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกา

บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เกิดขึ้นไดอยางไร
- ทานคิดวาปจจัยอะไรบางที่มีสวนสําคัญชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- ภายในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ของทานมีการพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันมากนอยแคไหน อยางไร
- ระหวางกลุมผูนําในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย มีการพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันมากนอยแคไหน อยางไร
- ในการวางมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนบาน

ไมเกา บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทานมีวิธีการในการกําหนด
มาตรการเหลาน้ีกันอยางไร

- เมื่อทานตองการที่จะแจงขาวสาร หรือ ขอความรวมมือกับชาวบานเร่ืองของการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทานใชวิธีการสื่อสาร อยางไร

- ทานมีวิธีการพูดคุยกับชาวบาน หรือบุคคลภายนอก (เจาหนาที่ของรัฐ) เกี่ยวกับเร่ือง
ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลยอยางไร โดยวิธีไหนบาง
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- ภายในหมูบานของทานมีการใชสื่อประชาสัมพันธอะไร อยางไรบาง ในการชวย
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลยใหบุคคลภายนอกไดรูจัก

- ควรวางมาตรการรักษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร โดยวิธีไหนบาง

แนวคําถามสําหรับชาวบานเจาของโฮมสเตย   และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
- ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของ

ทานมีประวัติความเปนมาอยางไร
- ภายใน ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ของทานมีการพูดคุยกันระหวางชาวบานในชุมชนดวยกันเองเกี่ยวกับเร่ืองการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมกันมากนอยแคไหน อยางไร

- ทานมีการพูดคุยกับกลุมผูนําชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองของการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร โดยวิธีไหนบาง

- ทานมีวิธีการพูดคุยกับบุคคลภายนอก (เจาหนาที่ของรัฐ) เกี่ยวกับเร่ืองของการใชสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร โดยวิธีไหนบาง

- ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีการใดบาง

- ทานมีโอกาสดําเนินการแกปญหาในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนรวมกัน โดยวิธีการใดบาง

- ทานมีโอกาสรับผลประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีการใดบาง

- ทานมีโอกาสประเมินผลการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีการใดบาง

- ควรวางมาตรการรักษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร โดยวิธีไหนบาง

แนวคําถามสําหรับบุคคลภายนอกชุมชน (เจาหนาท่ีจากภาครัฐ)
- นโยบายของหนวยงานของทาน มีความสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชนไดหรือไม อยางไรบาง
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- หนวยงานของทานเขาไปชวยเหลือ และสนับสนุนอะไรบางในการจัดการทองเที่ยว
ของ ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ ใชวิธีการ
อยางไร

- ทานมีวิธีการพูดคุยกับกลุมผูนําชุมชน ชาวบาน และเจาของโฮมสเตยในชุมชนบาน
ไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เกี่ยวกับเร่ืองของสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางไร โดยวิธีไหนบาง

- ทานมีวิธีการพูดคุยกับกลุมชาวบานในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เกี่ยวกับเร่ืองของสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางไร โดย
วิธีไหนบาง

- ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีใดบาง

- หนวยงานของทานเขามีสวนชวยประชาสัมพันธและสงเสริมการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จัง หวัดเลย ให
บุคคลภายนอกไดรูจักอยางไรบาง

- มีการวางมาตรการรักษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร โดยวิธีไหนบาง

แนวคําถามสําหรับนักทองเท่ียว
- ทานคิดวาอะไรคือสิ่งจูงใจใหทานเดินทางเขามาทองเที่ยวในชุมชนบานไมเกา

บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- ทานเคยไดเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยจากสื่ออะไรบาง
- ทานคิดวาสื่อประชาสัมพันธประเภทใดมีสวนชวยในการตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยวไดมากที่สุด
- สื่อประชาสัมพันธประเภทใดที่ทานนิยมเปดรับขาวสารประชาสัมพันธมากที่สุด
- ทานไดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไม

เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยผานสื่อประเภทใดบาง
- ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยผานสื่อประเภท
ตางๆ
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- ทานมีความรูสึกประทับใจอะไรบางในการมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- นอกจากการไดมาทองเที่ยวแลว ทานไดอุดหนุนผลิตภัณฑ หรือสินคาตางๆ ของ
ชาวบานหรือไม อยางไร

- ทานมีขอเสนอแนะอะไรบาง เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- ทานมีขอเสนอแนะในการวางมาตรการรักษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร

ในสวนของคําถามทั้งหมดน้ี เปนเพียงแนวทางหรือกรอบในการสัมภาษณเทาน้ัน
เพราะในการสัมภาษณจริง ผูวิจัยสามารถถามรายละเอียดไดลึกซึ้งมากขึ้น โดยใชคําถามที่เปน
คําถามปลายเปดใหผูถูกสัมภาษณตอบไดอยางเต็มที่ และตอเน่ือง หากจบการสัมภาษณแลวยังไมได
รายละเอียดครบถวนก็จะกลับไปขอสัมภาษณอีกคร้ังจากผูใหสัมภาษณได

3.4 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ใชเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน คือ พฤษภาคม - พฤศจิกายน

2554

3.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณมีประเด็น

คําถามเฉพาะที่ตองการคําตอบไวจํานวนหน่ึง โดยเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระในการให
ขอมูลเพิ่มเติม และเคร่ืองมือที่ใช คือ

1. เทปบันทึกเสียงในการสัมภาษณบุคคลที่ตองการขอมูล
2. สมุดบันทึก เพื่อจดบันทึกเหตุการณของบุคคลที่เราตองการขอมูล
3. กลองถายรูป เพื่อบันทึกภาพสถานที่ และบุคคลที่รวมกิจกรรมในชุมชนบานไมเกา

บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4. คําถามในการสัมภาษณ เพื่อใชประกอบการสัมภาษณและสนทนาพูดอยางเปน

ทางการ
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3.6 วิธีการเขาถึงขอมูล
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดจัดลําดับการเขาถึงขอมูลดังน้ี
1. ผูวิจัยศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย ไดแก ประวัติ

ความเปนมาของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วิถี
ชีวิตความเปนอยู และสภาพแวดลอมทั่วไป เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย และเตรียมความ
พรอมในการเขาพบกลุมเปาหมาย

2. ผูวิจัยทําการศึกษาเบื้องตน โดยลงสํารวจพื้นที่ของหมูบานในระหวางการศึกษาและ
เขากิจกรรมกับคนในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
และ เกร่ินแนะนําตัวกับกลุมเปาหมายพอสังเขป

3. ผูวิจัยเขาพบกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนแกนนําหมูบาน โดยการนัดหมายและแนะนําใน
การเขาพบคร้ังน้ี ผูวิจัยไดแนะนําตัวโดยการแสดงบทบาทของนักวิจัยจากน้ันอธิบาย และบอก
จุดมุงหมายในการวิจัย แนวคําถามในการสัมภาษณ และประโยชนของการวิจัย โดยขอความรวมมือ
จากกลุมเปาหมาย

4. ในระหวางการรอพิจารณาเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย ผูวิจัยเขาพบปะเยี่ยม
เยือนกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ และ รวมทํากิจกรรมตางๆที่ชุมชนจัดขึ้น อีกทั้งผูวิจัยจะเขาฝงตัว
ในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

5. เมื่อไดรับการพิจารณาและความรวมมือจากกลุมเปาหมายแลว  ผูวิจัยทําการชี้แจง
กรอบในการวิเคราะหวิจัย และตกลงกับกลุมเปาหมาย เกี่ยวกับการเก็บขอมูลตางๆ

6. ผูวิจัยดําเนินการในกระบวนการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายตามขอตกลงรวมกัน
กับการรวมทํากิจกรรม หรือ เยี่ยมเยือนกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ การเก็บขอมูลจึงดําเนินไปดวย
ความจริงใจ ความไววางใจ และการรักษาสัมพันธตลอดระยะเวลาวิจัย

3.7 การวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ไดขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ แลว ผูวิจัยจะนําขอมูล

มารวบรวมแลวจัดระบบขอมูล รวมทั้ง แบงหมวดหมูและประเภทของขอมูลตามขอบเขตการวิจัย
จากน้ันนํามาวิเคราะหโดยใชแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 เปนกรอบในการวิเคราะหโดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลตามสัดสวนของวัตถุประสงคของการวิจัย
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รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลแตละสวน มีดังน้ี
1. การวิเคราะหขอมูลในกรณีศึกษา โดยจะนํามาจัดเปนหมวดหมูตามความเกี่ยวของ

ตามขอบเขตการวิจัย  เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี มีการเก็บขอมูลในหลายรูปแบบแบงออกเปน ขอมูล
เอกสาร และการสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูลคุณภาพไมสามารถแจงนับได  ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหโดยการ
แบงหมวดหมูในการตีความหมาย คํา วลี ประโยค อากัปกิริยา พฤติกรรมการแสดงออก บริบททาง
สังคม เปนตน

2. การสรุปเร่ืองของกรณีศึกษา วิเคราะหหาขอสรุปตามสาระสําคัญของการวิจัย โดย
นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาผสมผสานกันเพื่อนําไปสูการสรุปประเด็นในแต
ละกรณีศึกษา

3. วิเคราะหสรุปรวม โดยนําขอมูลสาระสําคัญของกรณีศึกษามาอธิบายตีความ โดย
การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค และปญหาการนําวิจัย

3.8 การนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอขอมูลการวิจัยดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)

โดยการนําเสนอขอมูลตามสัดสวนของปญหานําวิจัย ประกอบการบรรยายขั้นตอน หรือวิธีการ
ตางๆ โดยการนําเสนอขอมูลแบงออกเปน 4 สวน ตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ

สวนที่ 1. การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย

สวนที่ 2. ปจจัยทั้งจากภายในและภายนอกที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สวนที่ 3. การมีสวนรวมของชาวบานชวยอนุรักษ/สงเสริมวัฒนธรรมของอําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ใหเกิดความยั่งยืน

สวนที่ 4. ประสิทธิผลการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมของอําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

ชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย เปนชุมชนเล็กๆ ในตําบลเชียงคานที่คนในชุมชนรวมตัวกันจัดเปนพื้นที่การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบโฮมสเตย โดยอาศัยศักยภาพทางดานการทองเที่ยวในพื้นที่ผสมผสานกับวิถีชีวิต
ความเปนอยูแบบด้ังเดิมของชาวบาน จนสามารถสรางกระแสความนิยมใหเปนที่รูจักไดอยาง
รวดเร็วในหมูนักทองเที่ยว สงผลใหชาวบานมีรายไดในทองถิ่นของตนในการจัดการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนขึ้นมา

ในการศึกษา “การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบปญหาการนําวิจัย ดังตอไปน้ี

1. การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มีการใชสื่ออะไรบาง อยางไร

2. มีปจจัยอะไรบางที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย

3. ชุมชนมีสวนรวมชวยอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ใหเกิดความยั่งยืนอยางไร

4. ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยอยางไร

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสํารวจเอกสาร (Documentary
Research) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวนทั้งสิ้น 29 คน อันประกอบไปดวย กลุม
ผูนําชุมชน กลุมชาวบาน กลุมบุคคลภายนอกชุมชน (เจาหนาที่รัฐ) กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชน และ กลุมนักทองเที่ยว หลังจากผูวิจัยไดขอมูลทั้งหมดมาแลวน้ัน ผูวิจัยนําผลที่ไดมาตอบ
ปญหาการนําวิจัยโดยจะนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา

ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 4 ตอนดังตอไปน้ี คือ
ประวัติความเปนมา และสภาพของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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ตอนที่ 1 การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

ตอนที่ 2 ปจจัยที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสง เสริมการทองเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ตอนที่ 4 ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ดังมีรายละเอียดในแตละตอนดังน้ี

ประวัติความเปนมา และสภาพของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

จากการที่ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ไดมาจากการคนควาขอมูลทางเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และจากการ
สัมภาษณกลุมเปาหมาย ทําใหเห็นถึงที่มากอนที่จะมีการจัดการทองเที่ยวของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ต้ังแตคร้ังเมืองเชียงคานต้ังอยูที่เมือง
ชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปพุทธศักราช 1400 จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ทั้งทางธรรมชาติ และสังคม โดยเร่ิมต้ังแตการเขามาต้ังรกรากของคนในพื้นที่ การประกอบ
อาชีพ การดําเนินธุรกิจโฮมสเตย และโครงสรางทางสังคม เพื่อใหเห็นภาพรวมของลักษณะชุมชน
โดยแบงตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังน้ี

1.1 จากเมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูเมืองใหม
เชียงคาน (พ.ศ. 1400 - พ.ศ. 2484)

1.2 จากเมืองใหมเชียงคานสูเทศบาลตําบลเชียงคาน (พ.ศ. 2485 - 2542)
1.3 จากอาชีพคาขายสูผาฝายทอมือ (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2549)
1.4 จากผลิตภัณฑผาฝายสูธุรกิจโฮมสเตย (พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน)
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1.1 จากเมืองชะนะคามประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูเมืองใหมเชียงคาน (พ.ศ.
1400 - พ.ศ. 2484)

เชียงคาน เปนอําเภอชายแดนอําเภอหน่ึงของจังหวัดเลย มีแมนํ้าโขงเปนเสนกั้นอาณา
เขตกับประเทศลาว หางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 48 กิโลเมตรดวยทางหลวงจังหวัด ปจจุบัน
ไดงบประมาณรัฐบาลสรางใหเปนทางหลวงลาดยางอัลฟร้ันชั้นสอง

ประวัติที่เลาตอๆ กันมา ขุนคาน เจาเมือง เชียงทอง โอรสขุนลัวเปนผูสรางและเดิมอยู
ผาฮด (ทางฝงซายแมนํ้าโขง) พระยาประมวลวิชาพูล เลาไวในหนังสือ “พงศาวดารลานชาง” วา

ปวอก โทศก พ.ศ. 1983 สมณพราหมณจารยพฤฒามาตยทั้งปวงพรอมกันอัญเชิญทาว
ลือชัย โอรสของพระเจาแสนไทย ซึ่งครองเมืองซาย ขึ้นครองราชยสมบัติเปนพระเจาลานชาง ทรง
พระนามวา พระเจาชัยจักรพรรดิแผนแผว พระองคมีราชโอรส 10 องค คือ:

1. ทาวทอนแกว
2. ทาวแทนคํา
3. ทาวยอน
4. ทาวยอน
5. ทาวจาง
6. ทาวหลา
7. ทาวของ
8. ทาวภูไท หรือลุเพไชย
9. ทาวเทพา
10. ไมปรากฏพระนาม
และทรงมีพระธิดา 7 องค คือ:
1. เจานางสีไว
2. เจานางอินทร
3. เจานางคาด
4. เจานางคําหยาด
5. เจานางมิ่ง
6. เจานางขาว
7. เจานางธารา
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คร้ังหน่ึง พระเจาจักรพรรดิแผนแผว โปรดใหเสนามาตยไปอัญเชิญพระบาง (พระพุทธ
รูปองคหน่ึง) ขึ้นมาแตเมืองเวียงคํา คร้ันมาถึงแกงจันทร (บริเวณบานคกไผ หาดเบี้ย อําเภอปากชม
ปจจุบัน) ใตเมืองเชียงคาน เรือที่ใชเปนพาหนะอัญเชิญพระบางมาเกิดลม พระบางพลัดตกไปในนํ้า
จึงไมสามารถอัญเชิญพระบางขึ้นไปประดิษฐาน ณ เมืองซาย ดังพระราชประสงคของพระเจาชัย
จักรพรรดิแผนแผวได ตอมาปรากฏวา มีผูมาจัดการอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานที่เมืองเวียงคําได

พ.ศ. 2019 เกิดศึกยวนยกมาโดยมีบัวขวางชุนกับเนิงกองเปนแมทัพ พระเจาชัยจักรพรรดิ
แผนแผวกับพระมหาอุปราชก็เกณฑพลออกรบ การรบเปนไปอยางดุเดือดถึงขั้นตลุมบอน กองทัพ
พระเจาชัยจักรพรรดิแผนแผวสูไมได ทรงอพยพพระราชวงศลงเรือพระที่น่ังไปอยู ณ เมืองเชียงคาน
โดยโปรดใหพระพระมหาอุปราชพรอมกับนายทหารคูพระทัยอีก 4 คน คือ ทาวนรสิงห ทาวนรสาร
ทาวนรเรศน และทาวนรรายณ คอยตานศึกไวพลางๆ กอน พระมหาอุปราชพรอมกับทหารคูพระทัย
และไพรพลไดตอสูปองกันเมือเปนสามารถ แตทัพยวนก็รบบุกรุกเขาจนถึงใจกลางเมืองและเกิดตลุ
มบอนกันอีกคร้ังหน่ึง ฝายพระมหาอุปราชปราชัย จึงเตรียมการเสด็จออกจากเมืองลงเรือพระที่น่ัง
ดวยมีพระราชประสงคจะขามแมนํ้าโขงมาสูตะวันตก บังเอิญเรือพระที่น่ังลมสิ้นพระชนม พรอม
กับไพรพลหมด

ทัพญวนติดตามทัพพระมหาอุปราชเร่ือยมาถึงปากนํ้าพูน พระเจาชัยจักรพรรดิแผนแผว
โปรดใหทาวแทนคํา ราชโอรสยกกําลังออกไปสูรบกับทัพบัวขวางชุนกับเนิงกอง คร้ังน้ีกองทัพทาว
แทนคําไดชัยชนะตีทัพญวนแตกถอยรนไปถึงเมืองบัวชุม (อยูในดินแดนญวน) และเกิดอัศจรรย ฟา
ฝาลงมาถูกบัวขวางชุนและเนิงกองกับไพรพลลมตายลงอีกมากมาย

พระเจาชัยจักรพรรดิแผนแผวประทับ ณ เมืองเชียงคานเปนปกติสุขเร่ือยมา พระชนมายุ
ได 65 พรรษาก็สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2020 ทาวแทนคําราชโอรสผูสามารถตานทานทัพญวนได
เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ มีพระนามวาพระเจาสุวรรณบัลลังกจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระราชบิดาแลวสรางวัดศพเชียงคานเปนอนุสรณ และสรางเจดียบรรจุอัฐิพระชนกเขาไวใน
พระเจดียเสร็จแลว ก็แปรพระราชฐานกลับไปประทับที่เมืองเชียงทอง และโปรดฯ ใหทาวของ
อนุชาซึ่งครองเมืองเชียงทองอยูไปครองเมืองซาย

อน่ึง ที่เมืองเชียงคาน โดยเฉพาะที่วัดศพเชียงคาน (ชาวบานเรียกกันวาวัดบานผาฮด) ใน
โบสถมีแผนหินประหลาดแผนหน่ึงเรียกกันวาผาฮด ผุดขึ้นมาจากใตดินสูงราว 12 เมตร ฐานกวาง
8 เมตร หนา 60 เซนติเมตร ราษฎรนับถือมากพากันกระทําพิธีสรงนํ้าเปนประจํา และกอนที่พระเจา
สุวรรณบัลลังกจะเสด็จออกจากเมืองเชียงคําน้ี โปรดใหสรางพระพุทธรูปดวยอิฐถือปูนสูง 10 เมตร
เศษ พระพุทธรูปยืนองคน้ีมีพระหัตถทั้งสองประสานอยูใตพระนาภี ซึ่งไมทราบวาเปนปางคอะไร
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พ.ศ. 2254 อาณาจักรลานชางแยกออกเปนอาณาเขตมาสามารถดํารงความเปนเอกราช
ได ชาวเมืองเชียงคานบางสวนพากันอพยพไปต้ังบานเรือนอยูที่บริเวณปากเหือง (บริเวณบานนา
จาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน ปจจุบัน) แลวพากันเอาทองแทงมารวมกันสรางรูปมาทองคําไวบูชาบน
ยอดเขาภูนาจาน ซึ่งมีลายแทงอยู ตอมาพวกญวนกับพวกฮอ ยกทัพมารบชาวปากเหือง แลวพากัน
ไปหักเอาขามาทองคําไดขาหน่ึง ชาวบานขอรองไมใหเอาไปก็ไมยอม แลวเอาตางม าลองลงมาตาม
ลํานํ้าเหือง ถึงตรงที่ทานํ้า ดวยศรัทธาของชาวบานที่สรางไวไดสาปแชงใหพวกฮอมีอันเปนไป ทํา
ใหมาลมตาย และพวกฮอทองรวงตาย แลววิญญาณของพวกฮอเหลาน้ีไปรวมกันอยูที่ปากนํ้าเหือง
และรักษาคุมครองชาวบานนาจาน บานทาดีหมี ใครจะยางกรายมารบกวนหมูบานเหลาน้ี ชาวบาน
จะบนบานศาลกลาว เพื่อใหเจาพอปากเหืองไปตามหรือคุมกันหรือหักคอตาย นอกจากน้ีหาก
ชาวบานดังกลาวถูกผีปอบมาสิง ก็จะใหเจาพอปากเหืองรักษาจนหาย วิธีการรักษา เจาพอปากเหือง
จะมาสิงกับเจากวนแลวทําพิธีไลหรือหักคอผีปอบใหตาย ผีปอบยอมแพฤทธิ์ เดชของเจาพอปาก
เหืองแลวขอเปนลูกนอง (คนใช) อาศัยอยูดวย

ตอมาเมื่อชาวบานเหลาน้ียายภูมิลําเนาไปอยูหมูบานอ่ืน เจาพอปากเหืองไมยอมใหไปก็
ใชผีปอบไปตาม แลวจะเขาสิงคนที่ยายภูมิลําเนาไปน้ัน จนชาวบานตองหาหมอไลอีก เมื่อมีหมอที่
เกงก็จะถามวามาจากไหนผีปอบจะตอบวา เจาพอปากเหืองใหมาตามกลับไปอยูบาน ซึ่งเปนบริเวณ
บานนาจาน บานทาดีหมี เร่ืองคนที่ถูกสิงเมื่อกลับไปบานเดิมไมตองรักษาก็หายเปนปกติ จึงกระจาย
หมูบานออกไปอยูตามริมนํ้าโขง โดยบอกเคล็ดลับกับเจาพอปากเหืองวา ที่น่ันดินแดนแคบจึงขอ
แยกบานออกไปอยูใกลๆ กันเพื่อทํามาหากิน พอสิ้นปหน่ึงๆ จะนําอาหารคาวหวาน ดอกไมธูปเทียน
หรือหัวหมูไปเซนสรวงตามประเพณี ก็มีบานคกงอ บานคกมาดและบานคกหมาแฮม หรือ คกคํา
(คําวา “คก” คือวังนํ้าวน ลึกมาก)

พ.ศ. 2436 ฝร่ังเศสเขายึดครองดินแดนฝงซายแมนํ้าโขงทั้งหมดชาวเชียงคานที่เหลืออยู
ไดอพยพไปอยูที่เมืองปากเหืองโดยสิ้นเชิงพรอมน้ันก็นําเอาชื่อเมืองเชียงคาน ไปต้ังชื่อใหมที่ปาก
เหืองอีก ตอมายายเมืองไปต้ังอยูที่ บานทานาจันทรเรียกชื่อวา  เมืองใหมเชียงคาน ต้ังอยูบริเวณวัด
มหาธาตุ ตอมายายไปต้ังอยูที่บริเวณวัดโพนชัย โดยมีพระยาอุปราช ซึ่งเปนทหารคนสนิทของพระ
เจาชัยจักพรรด์ิแผนแผวลงมาอยูดวย  เมื่ออนุชาสิ้นพระชนม พระยาอุปราชก็ต้ังตนเปนผูปกครอง
เมือง โดยกินสวยกินเอง และขึ้นสวามิภักด์ิตอพระเจาแผนดินไทยสมัยรัชกาลที่ 5 แลวเปลี่ยนชื่อ
ใหมเปน พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี  ศรีประเสริฐ)

สอดคลองกับคําบอกเลาของ สําเนียง ทากอม นักวิชาการทองถิ่นเมืองเชียงคานที่ได
ศึกษาประวัติเมืองเชียงคานมาต้ังแตเร่ิมตนเลาใหฟงวา “เชียงคานเปนชุมชนเกา สมัยกอนเรียกวา
“ชุมชนบานทานาจันทร” แตกอนเชียงคานจะอยูฝงลาว แตไมอยากขึ้นอยูกับลาว เหมือนหลวง
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พระบาง หรือ เวียงจันทร ทําใหในป 2329 ชาวบานพากันอพยพมาอยูฝงน้ีเรียกวา บานทานาจันทร
และมาต้ังเมืองใหม ชื่อวา เมืองเชียงคานใหม ในสมัยพระยาศรีอรรคฮาด” (สําเนียง ทากอม,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2553)

ตอมา พ.ศ. 2442 (ร.ศ.118) เมืองเชียงคาน ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาเมืองเก็บ
สวยอากรได จนสมัยพระยาศรีอรรคฮาต เปนเจาเมืองคนสุดทายที่เก็บสวยอากรไดเองตลอดเวลา
ตอนหน่ึง ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 16 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม ร.ศ. 118 “วันที่ 21
มกราคม ร.ศ. 118 พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ชางเผือก ชั้น 3 นิภาภรณแกพระยาศรีอรรค
ฮาต (ทองดี) ผูวาราชการจังหวัดเชียงคาน ซึ่งไดเขาทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อ ร.ศ.118”

พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดพระราชทานพระพุทธรูปเชียง
แสน โคมไฟ เมล็ดไมสัก และสิ่งของอ่ืนๆ ใหคณะที่เขาไปเฝา พระองคทรงตรัส ยกยองชมเชย
พระยาศรีอรรคฮาต วาเปนคนดีศรีประเสริฐ ทานเจาคุณจึงไดนําคําวา “ศรีประเสริฐ” มาต้ังเปน
นามสกุล สวนเมล็ดไมสักที่ไดพระราชทานมา ไดนํามาปลูกบริเวณเมืองเชียงคาน ดังน้ัน ไมสักที่
ปลูกในเมืองเชียงคานจึงเปนไมสักพระราชทานคูบานคูเมือง ไมควรตัดทําลาย เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไดนํามาปลูกไวบริเวณโฮงการเมือง สถานที่ราชการ ภูหงส เขตวัดโพนชัย โรงเรียน
บานเชียงคาน ปทุมมาสงเคราะห จากน้ันในป พ.ศ. 2443 พระยาศรีอรรคฮาต กับญาพอจารยยาได
บูรณะวัดโพนชัย เพื่อใหผูคนชาวเมืองเชียงคาน เขาไปบําเพ็ญกุศลภายในวัด พรอมทั้งเปนที่ประชุม
ปรึกษาหารือขอราชการตางๆ ใหกับชาวบาน เพราะสมัยกอนจะอาศัยศาลาวัดเปนจุดรวมของ
ประชาชน จึงนิยมสรางวัดใกลกับที่วาการของเจาเมือง

ภาพที่ 4.1 รูปวัดโพนชัย ดานหนาบูรณะใหม
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ตอมาในป พ.ศ. 2450 จังหวัดเลย แบงเปน 5 อําเภอ คือ อําเภอกุดปอง อําเภอทาลี่ อําเภอ
ดานซายซึ่งโอนมาจากจังหวัดพิษณุโลก อําเภอวังสะพุงซึ่งโอนมาจากเมืองหลมสัก และอําเภอเชียง
คาน ภายหลังไดมีการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงไดยุบบริเวณเมืองปากเหือง เพื่อจัดต้ังเปนจังหวัด
เลย โดยอําเภอเมืองเชียงคานยังคงฐานะเปนเมือง และยังคงความเปนเอกเทศโดยไมทราบวาจะ
ขึ้นอยูในความปกครองของเมืองใดในประเทศไทยเปนเวลาเกือบ 4 ป ไดรับขนานนามวา “เอกราช
นอยเมืองเชียงคาน”

จากน้ัน ในป พ.ศ. 2452 ตามระเบียบการปกครองเทศาภิบาล ทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยา
ศรีอรรคฮาต ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนงเจาเมืองเชียงคาน และเปนเจาเมืองคนสุดทายที่ไดรับการ
แตงต้ังใหเปนนายอําเภอคนแรกของเมืองเชียงคาน

เมื่อป พ.ศ. 2454 ไดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทย โอนทองที่อําเภอเชียงคาน จาก
แขวงเมืองพิชัย มณฑลพิษณุโลก มาขึ้นสังกัดจังหวัดเลย มณฑลอุดรธานี แลวยุบเมืองเชียงคานลง
เปนอําเภอ โปรดเกลาใหจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล เชนเดียวกับหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เพื่อสะดวกในการปกครอง เพราะอําเภอเชียงคานหางจากตัวจังหวัดเลยประมาร 48 กิโลเมตร
ซึ่งพระยาศรีอรรคฮาต ดํารงตําแหนงผูวาราชการอําเภอเชียงคาน (นายอําเภอ) คนแรกไดประมาณ 2
ป ก็ลาออกจากราชการรับพระราชทานบํานาญจนถึงอนิจกรรมเมื่อป 2554

ในป พ.ศ. 2484 หลังจากทางการไดมีการยุบฐานะเมืองเชียงคานลงเปนอําเภอ จึงไดมี
การยายที่วาการอําเภอเชียงคานจากวัดโพนชัน มาอยูที่บริเวณวัดทาคกตราบเทาทุกวันน้ี (ศูนย
สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554, 30
มีนาคม)

ภาพที่ 4.2 วัดทาคก ดานหนา
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เชนเดียวกับคําบอกเลาของแมสุจินดา จันดาบุญ อายุเกือบ 60 ป ยอนรอยอดีตเมือง
เชียงคานใหฟงวา “แมเกิดที่ฝงลาว และไดขามอยูที่ เมืองเชียงคานต้ังแตป 2515 จึงเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงคานมาต้ังแตเร่ิมตน ในชวงน้ัน ลาวเร่ิมแตกกันมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ทําใหคนลาวขามมาอาศัยในฝงไทยเยอะแยะมากมาย “( สุจินดา จันดาบุญ, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

1.2 จากเมืองใหมเชียงคานสูเทศบาลตําบลเชียงคาน (พ.ศ. 2485 - 2542)
หลังจาก“ ชุมชนบานทานาจันทร “ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เมืองเชียงคาน” จวบจนถึง

ปจจุบัน ขอบเขตของอําเภอเชียงคานต้ังอยูบนฝงขวาของแมนํ้าโขง (ตรงขามกับเมืองชนะคาม
แขวงแวงจันทร ราชอาณาจักรลาว) อยูทิศเหนือของจังหวัดเลย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย สูงกวาระดับนํ้าทะเล 213,619 ฟุต หางจากตัวจังหวัดเลย 48 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ
688 กิโลเมตร เปนอําเภอชายแดน มีอาณาเขตดังน้ี :

ทิศเหนือ จดแมนํ้าโขง อันเปนเสนกั้นอาณาเขตระหวางประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรลาว

ทิศใต จดอําเภอเมือง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก จดอําเภอปากชม จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก จดอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย และแมนํ้าเหืองซึ่งเปนเสนกั้นอาณาเขต

ประเทศไทยกับราชอาณาจักรลาว

ภาพที่ 4.3 เสนทางจากเมืองชนะคาม-เมืองเชียงคาน
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อําเภอเชียงคาน แบงออกเปน 8 ตําบลคือ ตําบลเชียงคาน ตําบลนาซาว ตําบลธาตุ ตําบล
จอมศรี ตําบลเขาแกว ตําบลบุฮม ตําบลปากตม ตําบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ทั้งหมด 745 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ที่ใชทําการเกษตรกรรมประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร ที่เปนภูเขาประมาณ 614
ตารางกิโลเมตร

สภาพดินฟาอากาศท่ีอําเภอเชียงคาน มี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน อากาศรอนจัด เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน ฝนตกพอประมาณ เร่ิมปลายเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว อากาศหนาวจัด เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธบางป

อากาศ หนาวจัดมาก อุณหภูมิลดลงถึง 0 - 3 องศาเซ็นติเกรด
เสนทางการคมนาคม  แบงเปน
1. ทางหลวงแผนดินสายมลิวัลยจากจังหวัดเลย ถึงอําเภอเชียงคาน 48 กิโลเมตร เปน

ทางหลวงลาดยางอัลฟร้ันชั้นสอง
2. ทางหลวงจังหวัดแยกจากสายเลย - เชียงคามน ที่สามแยกบานธาตุไปอําเภอปากชม

ระยะทาง 62 กิโลเมตร
3. ทางสาย รพช. จากอําเภอเชียงคาน - อําเภอเชียงคาน – หวยเชียงดา (เขตติดตอ

อ.ปากชม จังหวัดเลย กับ อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม อ.ทาบอ และ อ.เมือง จังหวัดหนองคาย)
4. ทางหลวงจังหวัดจากบานนาบอน - บานกลาง ระยะทาง 9 กิโลเมตร
5. ทางสาย รพช. เลย จากแยกบานนาบอน ไป ต.เขาแกว - หมูบานสงเปอย ต.ธาตุ

ระยะทาง 27 กิโลเมตร
6. ทางสาย รพช. เลย จากอําเภอเชียงคาน เลียบตามลํานํ้าโขง ถึงบานนาจาน นํ้าพร

กกดู (อําเภอเมืองเลย) แลวตามถนนสายทาลี่ ปากภู เมืองเลย ระยะทาง 58 กิโลเมตร
นอกจากน้ียังอาศัยการคมนาคมทางนํ้า โดยอาศัยแมนํ้าท่ีสําคัญๆ 3 สาย  คือ
1. แมนํ้าโขง เปนเสนกั้นอาณาเขตประเทศไทยกับราชอาณาจักรลาว ตนนํ้าเกิดจาก

ภูเขาในประเทศธิเบต ซึ่งเปนแมนํ้าที่ใหญและยาวที่สุดที่ไหลผานประเทศไทยดวย ที่เมืองเชียงคาน
ไดอาศัยการเดินเรือ จับปลา ตลอดป และในประเพณีตางๆ มีการแขงขันเรือยาว เรือไฟ ลอยกระทง
ตลอดจนการแหปราสาทผึ้ง

2. แมนํ้าเลย เกิดจากภูเขาหลวงจังหวัดเลย ไหลผานอําเภอวังสะพุง อําเภอเมืองเลย
และไหลไปบรรจบกับแมนํ้าโขงเหนือตําบลเชียงคาน
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3. แมนํ้าเหือง ตนนํ้าเกิดจากภูเมี่ยง กิ่งอําเภอนาแหว อําเภอดานซายไหลผานอําเภอทา
ลี่ อําเภอเชียงคาน และเปนเสนกั้นอาณาเขตระหวางประเทศไทยกับประเทศลาว ไหลไปบรรจบกับ
แมนํ้าโขงที่ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน (เหนือแมนํ้าเลย ดานทิศตะวันตกของเมืองเชียงคาน)

ภาพที่ 4.4  สายนํ้าโขงระหวางไทย-ลาว

สอดคลองกับคําบอกเลาของเสริมสิน คูณแสนโชตสิน วัย 34 ป หรือพี่เตย ที่มีพื้นเพ
เดิมเปนคนจังหวัดเลย และเห็นความเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงคาน เลาใหฟงวา “เชียงคานเปนเมืองทา
เมืองสุดทาย ที่เรือจากฝงลาวจะจอดซื้อเสบียง โดยเฉพาะบริเวณเสนริมฝงโขง แตหลังจากลาว
เปลี่ยนการปกครอง ทําใหการคาระหวางเชียงคานกับลาวหยุดไป หลังจากนํ้ากัดเซาะตลิ่งทําให
ชาวบานที่อาศัยอยูริมโขงยายขึ้นไปเสนถนนขางบน” (เสริมสิน คูณแสนโชตสิน, สัมภาษณ, 17
กรกฎาคม 2554)
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ภาพที่ 4.5 เมืองทาเชียงคาน

เทศบาลตําบลเชียงคาน เปนหนวยงานการปกครองทองถิ่น ซึ่งแตเดิมมีฐานะเปน
สุขาภิบาล และไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลเชียงคาน ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตําบลเชียงคาน
แบงออกเปน 9 ชุมชน คือ ชุมชนคุมวัดทาคก ชุมชนคุมวัดปาใต ชุมชนคุมวัดศรีพนมมาศ ชุมชนคุม
วัดมหาธาตุ ชุมชนคุมวัดศรีคุณเมือง ชุมชนคุมวัดมัชฌิมาราม (ปากลาง) ชุมชนคุมวัดโพนชัย
ชุมชนคุมวัดสันติวนาราม ชุมชนสวนราชการ มีจํานวนประชากรนับถึงเดือน พฤษภาคม ป 2552 มี
จํานวนทั้งสิ้น 6,042 คน ความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาล คิดเปน 2,202.96 คน/ตาราง
กิโลเมตร จํานวนครัวเรือนรวม 2,332 ครัวเรือน

การศึกษา
อําเภอเชียงคานมีโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 40 โรง เปดสอน

ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 7 โรง เปดสอนต้ังแตชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 34 โรง วุฒิของครูมีต้ังแต ตํ่ากวา ม. 6 ปริญญาตรี กศ.บ.
โรงเรียนภูธรชายแดน 1 โรง

โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มี 5 โรง สังกัดกรมสามัญศึกษากองการมัธยม
ศึกษา 1 โรง เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กองการศึกษาผูใหญ 2 โรง เปด
สอนระดับ 3 (ป. 7) และระดับ 4 (ม.ศ. 3) และสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน 2 โรง เปด
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สอนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งโรงเรียนดังกลาวมีอาคารเรียนเปน
เอกเทศทั้งหมด ตอไปกําลังทําโครงการเปดโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากองการมัธยมศึกษาขึ้น
ในตําบลตางๆ เชน ตําบลธาตุ ตําบลเขาแกว ซึ่งไดเปดเรียนในป 2527

สาธารณูปโภค
ที่อําเภอเชียงคาน  มีการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 แหง สามารถสงกระแสไฟฟาไปหมูบาน

ตางๆ ในตําบลเชียงคาน ตําบลนาซาว และตําบลบุฮม บางหมูบาน สวนการประปาเปนของการ
ประปาสวนภูมิภาค และกรมโยธาเทศบาล 1 แหง

การรักษาความปลอดภัย
อําเภอเชียงคานเปนอําเภอชายแดน จึงตองมีเจาหนาที่รักษาความสงบและปลอดภัย

ตลอดจนมีการควบคุมการสงสินคาขาเขาขาออก การควบคุมตรวจคนเขาเมือง ตลอดจนดานกัก
สัตวขามระหวางประเทศ ประกอบดวย ตํารวจภูธร ตํารวจตระเวนชายแดน ตํารวจนํ้า ศูนยบังคับ
การหนวยปฏิบัติการตามลํานํ้าโขง (นปข.) กองรอยอาสารักษาดินแดน ดานตรวจคนเขาเมือง ดาน
ศุลกากร ดานตรวจและกักสัตว เปนตน มีเจาหนาที่พรอมจะใหบริการและชวยเหลืออยางพรอม
เพียง

ศาสนาและความเชื่อ
ชาวเมืองเชียงคานนับถือศาสนาพุทธ (และนับถือศาสนาคริสตประมาณ 300 คน มี

โรงเรียนสอนคริสตศาสนาอยูที่บานทาบม ตําบลเขาแกว) มีขนบธรรมเนียมประเพณีสืบเน่ืองมา
จากเมืองหลวงพระบาง ลานชาง เวียงจันทร เพราะเปนพวกไทยนอยที่อพยพลงมาตามลุมนํ้าโขง
(ตามประวัติศาสตร) อําเภอเชียงคาน มีวัดพุทธ 23 วัด สํานักสงฆ 24 แหงวัดคริสต (โรมันคาทอลิก)
ประชาชนสวนมากนับถือศาสนาพุทธ ในตัวอําเภอเชียงคานจะมีวัดจํานวนถึง 9 วัด (ในเขต
สุขาภิบาล)

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังถือปฏิบัติกันตอๆ มาถึงปจจุบันดังน้ี
การแตงงาน (ชาวเมืองเชียงคานเรียกวา “กินดอง”) หนุมสาวเลือกคูครองกันไดอยาง

เสรี การแตงงานมี 3 อยางคือ
1. การแตงงาน “วิวาหมงคล” ทั้งฝายเจาสาวและเจาบาวชอบพอกัน ฝายชายจะสงญาติ

ผูใหญไปสูขอกับญาติฝายหญิง ตกลงคาสินสอดทองหมั้น แลวกําหนดการแตงงาน บางรายฐานะดี
ก็จะปลูกเรือนหอ บางรายที่ฐานะไมคอยดีก็จะอาศัยอยูกับพอตาแมยายกอน ถาฝายชายที่มีลูกคน
เดียว จะนําลูกสะใภไปอยูกินที่บานปู, ยา เรียกวา “เอาลูกสะใภไปแทนเฮือนแมยา” เรียกวาการ
แตงงานแบบธรรมดา
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2. การแตงงานท่ีเรียกวา “การซู” ฝายหญิงและฝายชายเมื่อรักใครชอบพอกัน ฝายหญิง
จะขออนุญาตใหชายที่ตนรักเขารวมหองกอน แลวแจงใหญาติพี่นองทั้งสองฝายทราบ เพื่อจะไดจัด
พิธีแตงงานกันภายหลัง หากฝายชายปฏิเสธบิดพลิ้วก็จะถูกปรับ หรือมีการฟองรองกัน ถาหากฝาย
ชายรับราชการก็จะถูกฟองรองเอาผิดทางวินัยไป แตการแตงงานแบบน้ีไมคอยจะมีปรากฏใหเห็น
นัก

3. การแตงงานจร หรือ ชาวเมืองเชียงคานเรียกวา “วิ่งตามกัน” หรือ “แหลนนํากัน” คือ
หญิงชายที่รักกันเมื่อไดรองขอใหผูใหญสูขอตามประเพณีที่ 1 แลว แตญาติผูใหญทั้งสองฝายไม
พอใจกันและกัน หรือความประพฤติของอีกฝายหน่ึงไมถูกอัธยาศัยตน จึงไมยอมใหลูกของตน
แตงงานดวย แตหนุมสาวเมื่อรักกันแลวจะไมยอมรับฟงเสียงอ่ืนใดทั้งสิ้น จะนัดแนะกันหนีไปรวม
ชีวิตอยูกินกันสองตอสอง หรือเรียกวา “รักกันหนาพากันหนี” เมื่อต้ังตัวไดแลวจึงพากันกลับมาทํา
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดวยการขอขมาพอแมญาติผูใหญทั้งสองฝาย บางรายพากันไปสราง
ฐานะจนไดลูกชายหญิงสองสามคน จึงพากันกลับบานก็มี แตประเภทน้ีมีนอยที่สุดหรือในรอบสอง
สามปไมมีเลย

การบายศรีสูขวัญ
เปนประเพณีที่เรียกขวัญ หรือกําลังใจ ใหอยูกับเน้ือกับตัว หรืออวยชัยใหพร ตามความ

เชื่อถือของชาวเมืองเชียงคาน จะกระทํากันเมื่อ หายจากปวยไข หรือจะเดินทางไปถิ่นๆ ไกลๆ
นานๆ งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานที่ผูหลักผูใหญทางราชการไปเยี่ยมเยือน การบวชจะมีการ
สูขวัญนาค ผูหญิงออกไฟหลังคลอดบุตร ประสบอุบัติเหตุ ไดรับการเลื่อนยศศักด์ิหรือประสบ
ความสําเร็จกาวหนาในอาชีพ มีการจัดทําขันบายศรี หรือพาขวัญ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น ตามแตผูที่
จะทําการบายศรีสูขวัญใหวาเหมาะสมกี่ชั้น และจะมีคนสูงอายุ ชาวเมืองเชียงคานเรียกวา “พอ
พราหมณ” เปนผูสวดอวยชัยใหพร จากน้ันจะมีการผูกขอมือดวยดายหรือฝายเสนเล็กๆ สีขาว

การแหเทียนเขาพรรษา
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 จะมีขบวนแหเทียนของชาวคุมวัดตางๆ เพื่อนําไปถวายตามวัดที่

ไดตกลงกันไวเทียนที่จะนําไปถวายวัดน้ัน จะเอาขี้ผึ้งมาหลอเปนเทียนเลมใหญ ประดับประดา
สวยงามมาก ต้ังบนรถยนตหรือเกวียนแลวจะรวมกันตกแตงใหสวยงามที่สุด แมแตขบวนแหก็จะพา
กันจัดรูปขบวนและมีการรําฟอนแหเทียนไปตามถนนหนทางอยางสวยงาม และสนุกสนาน บางป
จะมีการแขงขันประกวดเทียนและรูปขบวนดวยโดยไดรับความอุปถัมภจากสวนราชการและหาง
รานตางๆ
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การทําบุญบองไฟ (บั้งไฟ) “บุญเซิ้งบองไฟ”
ในระหวางเดือนสามเดือนสี่เดือนหาและเดือนหก เสียงพิณ แคน ซอ ฉิ่ง ฉาบ กลองยาว

คลอเคลากับเสียงรองรําเซิ้ง จะดังกองกังวานขึ้นทั่วเมืองเชียงคาน ตามถนนหนทางจะมีขบวนแห
บองไฟทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ ผานไปขบวนแลวขบวนเลาใหชมอยางสนุกสนาน สองขางทางที่
ขบวนแหบองไฟผานไปจะหญิงชายอุมบาตรผานบานเรือนของใครเจาของบานจะรวมทําบุญกับ
ขบวนแหน้ัน เสียงเหรียญเงินกระทบบาตรดังไมขาดระยะ เปนที่นาปลื้มปติกับผูพบเห็นไดยินไดฟง
ยิ่งนัก เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาชาวเชียงคานน้ันมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายึดมั่นในการ
ทําบุญมิไดขาด เมื่อขบวนแหถึงบริเวณวัดก็จะนําปจจัยที่ไดน้ันถวายวัด รับศีล จึงทําการจุดบองไฟ
ที่บริเวณที่ไดกําหนดเอาไว

บริเวณที่จะทําการจุดบองไฟ จะเนืองแนนดวยผูคนที่สนใจหนุมสาวดูจะสดใสมีชีวิต
ชีวาที่สุด เพราะวันแหงการทําบุญน้ีนับเปนวันที่พวกเขาจะไดออกจากบานไปเที่ยวชมงา นการ
แสดงตางๆ และโอกาสน้ีจะไดถือโอกาสพบปะพูดคุยกัน และการออกไปเที่ยวหาความสุขสนุก
สนานน้ี จะเที่ยวดวยความสบายใจ ไมตองกังวลวาจะถูกลวนลาม ถูกปลนจ้ี หรือถูกชกตอยทะเลาะ
วิวาท เพราะประเพณีของเมืองเชียงคานน้ัน เทาที่ผานมาไมมีเหตุการณเชนน้ันปรากฏใหพบเห็นเลย

บองไฟน้ันมีหลายประเภทและหลายขนาด เชน บองไฟตะไล บองไฟจรวด มีลักษณะ
คลายกับจรวดในปจจุบันบองไฟหางยาว มีทั้งขนากจ๋ิวเทาหัวแมมือ (ซึ่งเด็กๆ ตลอดจนหนุมสาวจะ
ไปหาซื้อจากทางวัดจุดกันอยางสนุกสนาน) จนถึงขนาดใหญ หนักต้ังแต 2 กิโลกรัม ถึง 11 กิโลกรัม
หากใชดินปนต้ังแตสิบสองกิโลกรัมขึ้นไป เรียกวา “บองไฟหมื่น” ใชดินปนถึงหน่ึงรอยสิบสี่
กิโลกรัมขึ้นไป เรียกวา “บองไฟแสน”

การจัดทําบองไฟ วัดที่เปนเจาภาพจัดงานจะจัดทําบองไฟไปมอบใหคุมวัด หรือสวน
ราชการตางๆ รวมเปนเจาภาพ เพื่อจัดขบวนรวมแหรวบรวมปจจัยไปถวายวัด หรือบางคุมวัด บาง
สวนราชการก็จัดทําไปรวมเอง นอกจากน้ันหากมีการประกวดแขงขันกันแลว หากบองไฟของใคร
แตกหรือจุดไมขึ้น ชางหรือคณะผูจัดทําบองไฟจะถูกพรรคพวกจับคลุกโคลนตมกันเปนการหยอก
ลอตามประเพณีที่สนุกสนานนาชมมาก นอกจากน้ันเวลากลางคืนบริเวณวัดจะเนืองแนนไปดวย
ผูคนที่ไปเที่ยวชมการแสดงมหรสพกันเปนที่สนุกสนานคลายความเหน็ดเหน่ือยที่ตรากตรําทํางาน
ที่ผานๆ มา

การทําบุญพระเวส
การทําบุญแบบน้ีเมื่อถึงวันจัดงานชาวบานจะสราง “ฮานสวรรค” มีลักษณะเปนหอคอย

สูงๆ มีบันไดขึ้นลง ผูจะทําบุญ บางคร้ังเรียกวาตักบาตรสวรรค จะถือดอกไมธูปเทียนขึ้นไปขางบน
จะมีพระพุทธรูปใหกราบไหวบูชา แลวก็จะถวายปจจัยทําบุญตามศรัทธา จากน้ันกรรมการจัดงานก็
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จะจดรายชื่อเอาไว โฆษกหรือนักเทศนก็จะแหลเทศนใหพรตามธรรมเนียม น้ีเปนสวนประกอบ
หน่ึงของประเพณีการทําบุญที่เรียกวา “ทําบุญพระเวส”

เดือนสี่ประมาณเดือนมานีคม เมื่อวางจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวแลว ไดขาวปลาอาหารหรือ
ผลผลิตบริบูรณ ประชาชนจะรวมกันทําบุญพระเวส อันเปนประเพณีที่สืบตอกันมา หรือบางคร้ังก็
เรียก “การทําบุญเทศกาลมหาชาติ” มีการจัดสรางที่พักรอบวัด สําหรับใหพระหรืออุบาสกอุบาสิกา
ที่ไปรวมทําบุญพัก (เรียกวา “ตูม” หรือ “ผาม”) อาหารการกินคุมวัดตางๆ จะจัดหา ทายกทายิกานํา
อาหารไปตอนรับแขกตามผาม ที่ตนเองรับผิดชอบ เพราะถือวาพระและทายกทายิกาที่มาพักตาม
ผามน้ันไดนํากัณฑไปถวายวัดดวย เวลากลางวันนอกจากจะมีการตักบาตรสวรรคแลว ก็มีการแห
พระเวส คือจะแหพระไปจุดที่กําหนดไวนอกบาน ฟงเทศนรับศีลแลวก็จะแหพระเวส กลับ
(เรียกวาแหพระเวสเขาเมือง) สวนเวลากลางคืนจะมีมหรสพครบครันกันเปนที่สนุกสนานถึงวัน
สุดทายของงานจะมรการฟงเทศนมหาชาติกันตลอดวัน

งานออกพรรษา
งานเทศกาลออกพรรษานับวาเปนงานที่ชาวเชียงคานถือเปนประเพณีที่ตองจัด

ทุกป แตละปจะจัดสามวันสามคืนถึงหาวันหาคืน มีมหรสพครบครัน เปนตนวา มวย หมอลํา รําวง
ภาพยนตร กีฬายิงปน วงดนตรี ลิเก กีฬา แขงขันปราสาทผึ้ง แขงขันเรือยาว ปลอยเรือไฟ และอ่ืนๆ
อีกมากมาย ถาหากรายไดที่หักคาใชจายและยังเหลือก็จะนําไปบํารุงศาสนา การศึกษา และ
สาธารณประโยชนตางๆ สิ่งที่จะขาดไมไดในประเพณีงานออกพรรษาที่จัดวาไดรับความสนใจมาก
ที่สุดก็คือ

1. การแขงขันเรือยาว (การสวงเฮือหรือสวงเฮือแหงม)
เรือยาวแตละลําจะบรรจุฝพายประมาณ 45 - 55 คน พอถึงเทศการออกพรรษาคุมวัด

ตางๆ จะนําเรือยาวลงสูนํ้าโขงเมือทดสอบและฝกฝพายเตรียมแขงขันกับคุมวัดอ่ืน นอกจากจะ
ทดสอบและฝกซอมฝพายแลวยังจัดประดับแตงเรือใหสวยงามดวย

จากอําเภอเชียงคาน
เรือคุมวัดโพนชัย เรือคุมวัดศรีคุณเมือง เรือคุมวัดสันติวนาราม เรือคุมวัดปากลาง

เรือคุมวัดมหาธาตุ เรือคุมวัดโพธิสมพรปาใต เรือคุมวัดทาคก เรือคุมวัดศรีพนมมาด เรือคุมวัดบาน
นอย เรือคุมวัดทาแขก

จากประเทศลาว
เรือวัดเมืองชนะคาม เรือวัดบานปากพาง เรือวัดบานปากมี้ (บานนํ้ามี้) ซึ่งปจจุบัน

ไมไดเขารวมแขงขัน เพราะเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ
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การแขงขันเรือยาวมีหลายประเภท คือ :
ประเภทชาย ตอชาย
ประเภทหญิง ตอหญิง
ประเภทหญิง ตอชาย
การแขงขันมีการแขงขันหลายรอบคือ รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิง

ชนะเลิศ และยังมีการแขงขันแบบปลอยพรอมกันหมดเรียกวาแขงนํ้านอง
นอกจากจะไดชมการแขงขันเรือยาวแลว ยังจะไดชมการเซิ้งเรือยาวดวย ซึ่งเรือแต

ละลําจะทําการเซิ้งเรือไปตามลํานํ้าโขง ใหผูดูผูชมไดชมกันอยางสนุกสนาน
2. งานลอยกระทง (การไหลเรือไฟ)

งานลอยกระทงที่เมืองเชียงคานชาวคุมวัดตางๆ จะจัดทําเรือไฟขนาดใหญดวยไมไผ
ประดับหยวกกลวยปละไฟอันมีเทียนและตะเกียงกระบอกไมเปนรูปตางๆ อยางสวยงาม (ซึ่งบางป
มีการประกวดแขงขันเรือไฟกันเปนที่ครึกคร้ืนสนุกสนาน) คนเฒาคนแกจะพาบุตรหลานทํากระทง
นอยไปรวมลอย ทําใหลํานํ้าโขงสวางไสวดวยแสงเทียนแสงตะเกียงทั้งเล็กใหญเต็มไปหมดและใน
ปจจุบันจะใชเคร่ืองไฟฟาประดับเพิ่มเติมยิ่งทําใหดูสวยงามยิ่งขึ้นภาพเชนน้ีจะมีปรากฏใหเห็นอีก
คร้ังในวันเพ็ญเดือน 12

3. การแหปราสาทผึ้ง (พาสาดผึ้ง)
การแหปราสาทผึ้งยังคงเปนประเพณีที่รักษาและปฏิบัติกันมาแตโบราณกาลอีกอยาง

หน่ึงของเมืองเชียงคาน คือ การแขงขันปราสาทผึ้ง คร้ังแรกๆ คุมวัดตางๆ จัดทําแลวไหลตามลํานํ้า
โขงในเวลากลางคืน และมีการประกวดแขงขันกันเหมือนกับกระทง แตเปนภาระมาก ความ
ปลอดภัยมีนอยกวากระทงหรือเรือไฟ จึงไดเปลี่ยนมาแหบนบกแทน และนิยมจัดแหกันวันแรกของ
งานเทศกาลออกพรรษา

วิธีการจัดทําปราสาทผึ้ง คุมวัดตางๆ จะสรางโครงตามรูปลักษณะที่ตองการ
(คลายกับการสรางบานหรือสรางปราสาท) จากน้ันก็หลอดวยผึ้ง หรือทําบล็อกรูปตางๆ (คลายกับ
ซีเมนตบล็อก) กอเติมสรางไมใหมองเห็นโครงเดิม ดูแลวคลายกับวาสรางดวยผึ้งทั้ งหลัง (บางวัดก็
จะสรางดวยผึ้งลวนๆ) แลวประดับตกแตงใหสวยงาม (ปราสาทน้ันจะสูงประมาณ 3 - 5 เมตร)

วันแรกของงานออกพรรษา คุมวัดตางๆ จะนําปราสาทผึ้งไปรวมต้ังขบวนแห เวลา
ประมาณ 08.00 - 09.00 น. (ถาหากอากาศรอนกวาน้ีผึ้งจะถูกความรอนของแดดเผาละลายเสี ย
รูปทรง) แหไปรอบๆ เขตสุขาภิบาล ผานไปตามเขตที่กรรมการใหคะแนน และนําไปประดับไวที่
กองอํานวยการจัดงานเทศกาลออกพรรษา สวนเวลากลางคืนมีการประดับไฟแสงสีตางๆ เทพี
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ประจําปราสาทผึ้งจะไปประจําปราสาททุกคืน และยังมีการละเลนพื้นเมืองของชาวคุมวัดตางๆ
ดานหนาปราสาทผึ้งเปนที่สวยงามและสนุกสนานยิ่งนัก

จากเทศนาอานิสงส 44 อานิสงส กลาวถึงประวัติและการทานปราสาทผึ้งวา “ใน
สมัยที่พระพุทธเจาตรัสรูใหมๆ ไดเที่ยวเผยแพรสัจธรรมไปตามที่ตางๆ และขณะที่พระองคประทับ
อยูในปากรุงโกสัมพีน้ัน ทรงประทับอยูพระองคเดียวไมมีพระสงฆและอุปฏฐากติดตาม ที่ปาน้ันมี
พญาชางสาร และพญาลิงอยู เมื่อแลเห็นพระพุทธองคก็เกิดความเลื่อมใส พญาชางสารจึงไดนําเอา
นํ้าทูลถวาย สวนพญาลิงไดรังผึ้งทูลถวาย พระองคเห็นสัตวทั้งสองมีความเลื่อมใสอันบริสุทธิ์ยิ่ง จึง
รับถวายจากสัตวทั้งสองน้ัน ซึ่งเห็นวาการทานของพญาสัตวทั้งสองมีอานิสงสมากยิ่ง จึงมาแสดง
ธรรมและสั่งสอนพุทธบริษัททั่วไปใหเห็นเปนกุศลดวย

ตอมาพระพุทธเจาเสด็จกรุงสาวัตถี โดยประทับอยูวัดบุปผารามแลวโคจรบิณฑบาต
เพื่อขวนขวายที่จะใหเวไนยสัตวทั้งปวงใหพนจากสังสารวัฏ ตรัสพระสัจธรรมเทศนาโปรดสัตวให
ไดมรรคสี่ผลสี่ประดิษฐานในพระนิพพานอันเกษมสุขนิราศภัย ในกาลคร้ังน้ัน จึงมีกษัตริยองคหน่ึง
พระนามวา “ปสเสนะทิโกสะโลราชา” ตรัสใหเสวกามาตย สรางปราสาทผึ้ง (พาสาดผึ้ง) เมื่อเสด็จ
แลวสมเด็จพระปสเสนทิโกศลราชบพิตรก็นําเอานางสนมกํานัล บรรพสัตวทั้งหลาย อันมีพราหมณ
คหบดี แวดลอมแหปราสาทดอกผึ้งไปกรุงสาวัตถี เขาสูวัดบุปผารามวิหาร ที่พระพุทธเจาประทับอยู
ถวายบูชา รูปประทีป ดอกไม แลวก็ถวายมัทธุปุบผังปาสาทังยังปราสาทดอกผึ้ง พระพุทธองคจึง
แสดงพระธรรมเทศนาตอไปวา “การแจกทาน แมจะมากจะนอย จะหนักจะเบาก็ตาม เมื่อมีความ
เลื่อมใสศรัทธาแกกลาดวยบริสุทธิ์ใจแลว ถือวาไดกุศลยิ่ง ในความสุขสามประการคือ มนุษยสมบัติ
และนิพานสมบัติ สําเร็จสมบัติทั้ง 3 ประการน้ีโดยอํานาจทานบารมีอุปนิสัย”

ฉะน้ัน ไดมีการทําปราสาทดอกผึ้งใหทาน อันเปนเยี่ยงอยางจากพระเจาเสนทิโกศล
กรุงโกสัมพี แหไปยังวัดบุปผารามกรุงสาวัตถี ในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันสําคัญพิเศษทาง
พระพุทธศาสนาสืบมาจนถึงทุกวันน้ี โดยเฉพาะวันออกพรรษาและวันมาฆบูชา เปนประเพณีสืบมา

4. การแหแมนางแมว
สวนมากจะทํากันในเดือนหก เดือนเจ็ด และเดือนแปด ถาปใดเกิดฝนไมตกหรือตก

ชากวากําหนดมาก ก็มีการประชุมหารือกันเพื่อจัดทําพิธีขอนํ้าขอฝน โดยกําหนดวัน แลวให
ทุกคน (เทาที่จะมารวมทําพิธีได) ไดไปรวมกันตามที่ประชุมนัดหมายเอาไวแลวก็จับเอาแมวใสกรง
(หับ) ผูกกรงติดกับไมคานสําหรับหามแห มีดอกไมธูปเทียนใบกัลปพฤก (ใบคูณ) เสียบสําหรับทํา
เปนรม มีเคร่ืองมโหรี ฆองกลอง ฉิ่ง ฉาบ พิณ แคน มีทั้งหญิงชาย ทําขบวนแหอยางสวยงาม
จากน้ันก็จะมีขันนํ้าติดไปดวยทุกคน เมื่อไดเวลาแลวก็ย้ําฆองกลองระฆัง ออกแหไปตามถนนของ
หมูบาน ผานไปยังบานของใครเจาของบานจะตองรีบนําเอานํ้ามาสาดใสขบวนแหพรอมกับนาง
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แมวที่อยูในกรง วิธีขอฟาขอฝนหรือชาวบานเรียกวา “การเอ้ินขอฝน” ก็มีการรองเปนกลอน เชน
“นางแมวเอย ขอฟาขอฝน เทวดาจงดล ใหฝนตกมา ตกมาแลว แมวสิบอตาย หนาบอลาย ขายหนา
บานเผิ่น ลงมาเถิ่น (เถอะ) ลงมาไวๆ ชาวฟาอยาโหดราย บอมีใจบุญ....เฮาบอเลนชาวบานกา
บอเฮือง เฮาบอเลนชาวบานกาบอหุง (เฮือง - หุง คือเจริญ) บักบุงตายสา เขาไห (ไร) ตายคา ขาวนา
ตายแลง ตายแองแมง ปลาอยูในหนอง เจาอยาลองใหขอย (ขา) ใจฮาย (ราย) พวกผูรายลิลักของกิน
ทรัพยในดินสิหมดสิเลี้ยง (เกลี้ยง) แมบุญเลี้ยง (เทวดา) ฮีบ (รีบ) ตกลงมา มาเยอฝนเอย ตกมาเดอ
ฝนเอย” ทุกคนในขบวนแหก็สาดนํ้ากันรวมทั้งนางแมว แลวก็ต้ังตนวากันใหม คือ ตองมีคนรองนํา
(ตนเสียง) ขบวนแหรองตามเปนวรรคๆ ไปทํากันกลางวัน กอนจะเลิกราจากกัน ก็ตองนําขบวนแห
ทุกคนไปยังทองลําธารหรือแมนํ้าที่มีทรายแลวใชขันนํ้าที่นําไปสาดนํ้าน้ันขนเอาทรายเขาไปในวัด
รวมกันกอพระเจดียทราย จากน้ันก็ทําพิธีปลอยแมนางแมว เปนเสร็จพิธีแยกยายกันกลับบาน ทุกคน
ไดรับความสนุกสนานเบิกบานใจ อีกประมาณ 2-3 วัน ฝนก็จะตกลงมา หรือถาไมตกลงมาประมาณ
7-10 วัน ถือวาไมขลังตองแหใหม บางคร้ังพอทําเสร็จกลางคืนก็เกิดลมฝนตกลงมาพอดี นับวาเปน
โชคดีหรือที่เรียกวาแมนางแมวน้ีขลังจริงๆ (ความนับถือทางไสยศาสตร) ถาคิดถึงหลักธรรมชาติ
วิทยาแลวฝนตกตองตามฤดูกาล ถาฝนนอยก็ตกนอยหรือไมตกเลย หรือนานๆ ตกคร้ัง แลวแตวา
อากาศหรือลมจะพัดพาเอากอนเมฆมาเมื่อกอนเมฆหนักมากที่ไหนก็ตกลงมาที่น่ัน น่ีคือกฎของ
ธรรมชาติ นอกจากน้ี ชาวอําเภอเชียงคานก็ยังมีประเพณีอ่ืนๆ อีกตามทางไสยศาสตรของแตละ
หมูบานอีกมากมาย แตไมขึ้นหนาขึ้นตา ถือวาเปนประเพณีของหมูบานไป

1.3 จากอาชีพคาขายสูผาฝายทอมือ (พ.ศ.2515 - พ.ศ. 2549)
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทํานา

ทําไร (ไรฝาย ขาวโพด ถั่ว งา ปอ มันสัมปะหลัง) ทําสวน โดยเฉพาะ สวนกลวย คาขาย มีขาวปลา
อาหารสมบูรณ ประชาชนมีฐานะปานกลางจะมีรายไดจากการประกอบอาชีพคาขาย ดังที่แม
สุจินดา  จันดาบุญ อายุเกือบ 60 ป  ยอนรําลึกเมืองเชียงคานใหฟงวา “สมัยกอนเมืองเชียงคานเปน
บานเกา หองแถวบริเวณน้ีเปนที่ขายของทุกอยาง ปลารา เกลือ ขี้ใต คนลาวจะขามเรือมาซื้อสินคา
จากฝงไทยเพื่อไปขายที่ลาว” (สุจินดา  จันดาบุญ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

สอดคลองกับคุณยายศรีพัน อนมา อายุ 75 ป ชาวบานเชียงคานและเจาของบาน
ศรีพรรณโฮมสเตย  เลาใหฟงวา “ ยอนกลับไปเมื่อ 20 ปที่ผานมา ยานน้ีเปนรานคา สมัยปู ยา ตา
ยาย คาขายกับลาว พอมาตอนหลังคาขายกับลาวเดินทางไป-มา มีความยากลําบากทําใหตองปด
ราน” (ศรีพัน  อนมา, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2554)
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นอกจากการประกอบอาชีพคาขายแลว ชาวบานเชียงคานแตด้ังเดิมประกอบอาชีพทอ
ผานวมฝาย" หรือ "ผาหมฝาย" ซึ่งทํากันมาต้ังแตโบรํ่าโบราณ เรียกวาทําสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ
คนแลว ปจจุบันสินคาขึ้นชื่อชนิดน้ีของที่น่ี มีหลายเจาหลายยี่หอใหเลือกซื้อ และในยุคที่นัก
เดินทางนิยมมาทองเที่ยวเชียงคาน "ผานวมฝาย" และผลิตภัณฑหลายอยางทั้งหมอนหนุน หมอน
ขาง เบาะน่ังที่ทําจากฝาย ตางขายดิบขายดี จนฝายในพื้นที่ขาดแคลน ตองนําเขาจากฝงลาว บางชวง
ผาหมฝายหมด ตองนําใยสังเคราะหมาทําแทนคุณราตรี พรหมมหาราช" รับชวงตอมาจากรุนพอรุน
แม

คุณราตรี เลาวา เกิดที่เชียงคานและอยูที่น่ีตลอด ทําผาหมมาต้ังแตอายุ 6-7 ขวบ
เมื่อกอนใชแรงงานในบานหมด ไมไดจางคนอ่ืน เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตอนหลังเมื่อไมกี่ป
มาน้ีเร่ิมจางคนเพิ่ม เพราะลูกคาเร่ิมตองการมากขึ้น คนมาเที่ยวก็ซื้อเปนของฝาก

“ที่บานทํามาต้ังแตรุนคุณยาย คุณแม แลวก็ตัวดิฉันเอง คุณยายก็ 83 ยาง 84 ป ทํามา
ประมาณ 50-60 ปแลว เมื่อกอนที่เชียงคานทําหมดบานหมดเมืองเลยทุกหลังคาเรือน เพราะพอทํานา
เสร็จ ตกเดือนพฤษภาฯ มิถุนาฯ เมื่อทํานาเสร็จเราก็จะปลูกฝาย ตามเนินบานหรือตามขอบที่ดินที่
วางๆ ที่เปนดินสูงๆ หนอยเพราะฝายไมถูกกับนํ้า พอปลูกได 5 เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เกี่ยว
ขาวเสร็จแลวก็เก็บฝาย แลวก็เอาเคร่ืองมาดีดเม็ดออกแลวก็ทําใชกัน เมื่อกอนไมใชเมืองเปดเราก็ทํา
ใชกันในบานทุกครัวเรือน พอบานก็ไปตัดไมมาทําอุปกรณ ผาก็ทอใชกันเอง”

สมัยกอนขายกันต้ังแตกิโลกรัมละหกสลึง ปจจุบันเศรษฐกิจเติบโตขึ้นทุกอยางราคา
เพิ่มขึ้น แรงงานก็สูงขึ้น ตอนน้ีขายกิโลกรัมละ 150 บาท และในเร็วๆ น้ีอาจจะปรับราคากันใหม
เพราะราคาฝายปรับเพิ่มขึ้น 2 เทา ผามุงขึ้นราคา คาแรงงานเพิ่มขึ้น คาครองชีพก็สูงขึ้น จึงจําเปน
ตองขึ้นราคาเพราะไมอยางน้ันจะอยูไมได

สําหรับราคาที่ขายขนาด 3 ฟุตคร่ึง ที่เชียงคานเรียกกิโลคร่ึงจะเปนขนาดกวาง 1.15
เมตร ยาว 1.90 เมตร ถา 2 กิโลกรัมก็ 4 ฟุตคร่ึง กวาง 1.35 เมตร ยาว 2 เมตร สวน 3 กิโลกรัม กวาง
1.80 เมตร ยาว 2 เมตร ประมาณ 6 ฟุต บางชวงขายดีฝายมีไมพอ ตองใชใยสังเคราะหแทน ซึ่งลูกคา
บางคนก็ชอบ เมื่อเปนดังน้ี ผูประกอบการทําผาหมฝายบางเจาก็เร่ิมทําใยสังเคราะหบางแลว เพื่อให
ลูกคามีทางเลือกมากขึ้น

คุณราตรีเลาขั้นตอนการทําผาหมผาฝายใหฟงวา “อุปกรณการทําผานวมประกอบดวย
1. ตาชั่ง 2. ไมเมตรสําหรับวัด 3. ไมสี่เหลี่ยมขอบยาวๆ ประมาณ 4-5 อัน 4. ไมหมุนทําผานวม 5.
เสนดายสําหรับเวลาสาน เมื่อกอนเสนดายคนเชียงคานทําเองหมดแตเด๋ียวน้ีซื้อจากกรุงเทพฯ
ก็คือ ฝายน่ันเอง แตนําไปเขาโรงงานแลวทําเปนเสนดายออกมา จากน้ันมายอมเปนสีชมพู เพราะถา
เปนสีขาวกลางคืนจะมองไมคอยเห็น
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ขั้นตอนการทํา หลังจากเอาฝายมาดีดเม็ดออก แลวนําฝายมาชั่ง โดยเอาไมมาตีตาราง
เล็ก กลาง ใหญ พรอมนําฝายมาวางจัดใหเปนระเบียบเพราะถาหางเปนรูจะขาดงาย พอวางฝายเสร็จ
ก็ตองเหลือไวอีกคร่ึงหน่ึงไวทําอีกหนาหน่ึง พอปูเสร็จตองใช 3 คนมาสาน โดย 2 คน มาสาน แลว
อีกคนหน่ึงก็มาแกวงๆ 3-4 รอบ แลวเอาไมหมุนมาหมุนประมาณคร่ึงชั่วโมงใหฝายกับดายติดกัน
แนนๆ แลวก็พลิกกลับพับขอบสี่เหลี่ยม

ใชไมเมตรมาวัดตามขนาดที่ตองการ อยางกิโลคร่ึง 1.15 เมตร ยาว 1.90 เมตร วัดเสร็จ
แลวก็เอาผาฝายที่เหลือจากการทําหนาหน่ึงแลวก็ปูอีกคร้ังหน่ึง ตามดวยการสานอีกรอบแลวก็หมุน
อีกคร่ึงชั่วโมงหรือชั่วโมงกวาๆ ใหเขากันดี พอหมุนเสร็จก็มาเย็บผามุงใสแลวมาตรึง ตามดวยเย็บ
ปลายตีนเสร็จแลวทํา 4 ขอบเพราะกลัววาจะไมคอยแนนเน่ืองจากปจจุบันฝายเขาโรงหีบ พอตรึง
เสร็จก็ใสปลอกแลวมวนใสปายชื่อเปนอันเสร็จการทําผานวมหน่ึงผืนใชเวลา 2-2 ชั่วโมงคร่ึง

ผาหมฝายของเชียงคานน้ัน เมื่อกอนทําเฉพาะหนารอนแลวมาขายหนาหนาว เพื่อจะได
ขายใหลูกคานําไปหมตรงกับฤดูหนาวพอดี แตในปจจุบันมีนักทองเที่ยวแหมาเที่ยวเชียงคานจํานวน
มาก ทําใหตองทําผาหมตลอดป เพื่อใหเพียงพอจําหนายใหกับนักทองเที่ยวไดซื้อเปนสินคาของฝาก

คุณราตรี เลาใหฟงวา “ธุรกิจการทําผาหมในยุคน้ีมีปญหาในเร่ืองฝายในบางชวง เพราะ
ปจจุบันพื้นที่ปลูกฝายในเชียงคานและในจังหวัดเลยลดนอยลง เกษตรกรหันไปปลูกยางพาราและ
ทําสวนผลไมเพิ่มขึ้น ขณะที่สมัยกอนทางรานจะไปรับซื้อฝายตามหมูบานตางๆ รวมทั้งที่ฝงลาวนํา
ฝายมาขายใหที่รานดวย”

แมการทําผาหมฝายจะมีปญหาบางในเร่ืองขาดแคลนวัตถุดิบ แตสําหรับรานนิยมไทย
ยังดําเนินธุรกิจผาหมฝายอยางตอเน่ือง เพราะเชื่อวา ผาหมฝายยังเปนที่ตองการของผูที่เคยใช
รวมถึง นักทองเที่ยว

คําขวัญของอําเภอเชียงคานที่วา “เมืองคนงาม ขาวหลามยาว มะพราวแกว เพริศแพรว
เกาะแกง แหลงวัฒนธรรม นอมนําศูนยศิลปาชีพ” หมายถึงผลิตภัณฑขึ้นชื่อ อยางเชนมะพราวแกว
ซึ่ง คุณสิริกร  ศรีทอง “นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอเชียงคาน
เลาใหฟงวา “สินคาที่เดนๆ เปนผลิตภัณฑโอท็อปหาดาว คือมะพราวแกว จุดเดนอยูที่ความออนน่ิม
ไมใสสารกันเชื้อราและสารกันบูด ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑทั้ง อย. และ มผช. แตมะพราวแกวก็มี
หลายเกรด เดิมใชมะพราวในพื้นที่เพื่อจําหนายที่แกงคุดคู พอเปนอาชีพที่โดดเดนคนก็ทํามากมาย
แหลงวัตถุดิบไมเพียงพอเลยตองสั่งจากเพชรบูรณ”
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ภาพที่ 4.6  การแปรรูปมะพราวแกว

ภาพที่ 4.7  มะพราวแกว ของดีเมืองเชียงคาน

สอดคลองกับสําเนียง ทากอม เลาใหฟงวา “มะพราวแกวที่เชียงคานเปนผลิตภัณฑที่ขึ้น
ชื่อ มีจําหนายที่แกงคุดคู หางจากชุมชนเชียงคานประมาณ 2 .5 กิโลเมตร แตมีปญหาวา หลังจาก
สินคาไดรับความนิยม ทําใหจํานวนมะพราวไมพอจําหนาย ชาวบานตองไปซื้อมะพราวจากจังหวัด
อ่ืนและมาแปรรูปเปนมะพราวแกวทําใหมีตนทุนในการจําหนายสูง “(สําเนียง ทากอม, สัมภาษณ,
16 กรกฎาคม 2554)

1.4 จากผลิตภัณฑผาฝายสูธุรกิจโฮมสเตย (พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน)
แมสุจินดา  จันดาบุญ ชาวบานอําเภอเชียงคาน อายุเกือบ 60 ป เลาใหฟงวา “ในป 2550

เปนปที่ความเจริญเร่ิมเขามาสูเมืองเชียงคาน เปนเพราะการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมีการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในชุมชนอําเภอเมืองเชียงคานใหเปนที่รูจักของนั กทองเที่ยว”
(สุจินดา  จันดาบุญ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. (Tourism Authority of Thailand) เปน
รัฐวิสาหกิจภายใตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการสงเสริมการทองเที่ยวภายใน
ประเทศไทย ทําหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในประเทศไทยใหกับ
นักทองเที่ยวไดรับทราบ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดทําหนาที่เผยแพรความเกาแกของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณถนนชายโขงออกไปสูสายตาสาธารณชน ซึ่งมีการประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆ ทั้งประวัติความเปนมาของอําเภอเชียงคาน สถานที่ทองเที่ยวตางๆ แหลงวัฒนธรรม ผานทาง
เว็บไซตนอกจากน้ี การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดเลย ไดจัดใหกิจกรรมวอลคแรลลี่พา
สื่อมวลชนมาเยี่ยมชม

ทําใหในป 2550 เปนตนมา การดําเนินอาชีพของชาวบานบริเวณชุมชนบานไมเกา
บริเวณริมโขงเกิดความเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับคําบอกเลาของ แมสุจินดา  จันดาบุญ ที่บอกวา
“การดําเนินชีวิตของคนเชียงคานในสมัยกอนกับปจจุบันมีความแตกตางกันมาก จากแตเดิมที่
ชาวบานประกอบอาชีพคาขาย  ทําไร ทํานา แตเมื่อเมืองเชียงคานเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น
ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเชียงคานเปนจํานวนมาก ทําใหชาวบานเลิก
ประกอบอาชีพทําไร ทํานา และเอาบานไมของตัวเองมาทําโฮมสเตย (สุจินดา  จันดาบุญ, สัมภาษณ,
16 กรกฎาคม 2554)

ภาพที่ 4.8 แผนที่ชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
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หากจะยอนกลับไปดูประวัติของการกําเนิดโฮมสเตยขึ้นในประเทศไทย จะพบวา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่เนนบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่รัฐบาลออกกฎหมาย การกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น เปนแรงผลักดันใหองคกร ทองถิ่น และหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญกับการ
สรางรายได ใหกับชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนจุดขาย จึงทําใหเกิดกิจกรรม การทองเที่ยว หลาย
รูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรม Home Stay ก็เปนรูปแบบ การทองเที่ยวที่ไดรับ ความสนใจ
มากทั้งจากองคกรทองถิ่นองคกรเอกชนและหนวยงานภาครัฐ

จากการติดตามความเปนมา พบวา Home Stay ภายในประเทศไทยเกิดขึ้นมานาน แต
รูปแบบและกิจกรรมอาจแตกตางหลายหลาก หากวิเคราะหจากอดีตที่ผานมา สามารถสรุปไดตาม
ยุคสมัยดังน้ี

ยุคเร่ิมตน (ป 2503-2525)
 กระจายอยูในกลุมนิสิต นักศึกษา กลุมออกคายอาสาพัฒนาชนบท ตองเรียนรูวิถีชีวิต

รับทราบปญหาในชนบท เพื่อนํามาพัฒนาสังคมตามอุดมคติ
 กระจายอยูในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่นิยมทัวรปา โดยเฉพาะในแถบ

ภาคเหนือ ของประเทศไทย นักทองเที่ยว จะพักตามบานชาวเขา โดยจุดพักน้ันจะขึ้นอยูกับเสนทาง
การเดินปา

ยุคกลาง (ป 2526-2536)
 กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่นิยมทัวรปา เร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้น การพักคาง

ในรูปแบบ Home Stay ไดรับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม โดยกระจายไปยังหมูบานชาวเขา ที่
กวางขวางมากขึ้น ในระยะน้ี มีการทองเที่ยวในรูปแบบทัวรปาที่มีการจัด Home Stay เร่ิมสราง
ปญหาสังคม อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี ปญหาการปลน ขโมย ปญหาการฆาชิงทรัพย

ยุคตั้งแตป 2537 - ปจจุบัน
 ยุคน้ีเปนการเนนกระแส การพัฒนาสังคมสิ่งแวดลอม ดังน้ันจะพบไดวา การ

ทองเที่ยว จะมีแนวโนมที่ จะเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
 ในระยะประมาณป 2537-2539 ในกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย เร่ิมมีการทองเที่ยวใน

รูปแบบ Home Stay โดยกลุมนํารองคือ กลุมที่เปนนักกิจกรรมสังคม ทั้งรุนเกา และรุนใหม เทาที่
สืบคนพบวา พื้นที่ที่ดําเนินการเร่ือง Home Stay ก็จะเปนพื้นที่ ที่องคกรพัฒนาเอกชนไทย เขาไป
ดําเนินการ เชน เกาะยาว จ.พังงา (กลุมประมงชายผั่ง/อวนลาก อวนลุน) หลังจากพื้นที่เกาะยาว จ.
พังงา ไดมีพื้นที่อ่ืนเพิ่มขึ้น อาทิ หมูบานคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช บานแมทา จ.เชียงใหม (กลุม
เกษตรทางเลือก)บานผูใหญวิบูลย เชยเฉลิม (เกษตรยั่งยืน)
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 ป 2539 เปนตนมา ไดมีการเคลื่อนไหวขึ้นในกลุมนักธุรกิจ ผูประกอบการ ดานการ
ทองเที่ยว โดยนําเสนอรูปแบบ การทองเที่ยวผสมผสานระหวาง Adventure Ecotourism และ Home
Stay

จากการที่รัฐบาลไดประกาศใหป 2541-2542 เปนปทองเที่ยวไทย (Amazing Thailand)
ทุกหนวยงาน ของภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรมทางการทองเที่ยว ทําใหเกิดการจัดการ
ทองเที่ยว ในแหลงชุมชน และขยายกิจกรรม Home Stay เพิ่มมากขึ้น เชน หมูบานวัฒนธรรมผูไทย
บานโคกโกง อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ บานทรงไทยปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
รวมทั้งพื้นที่ชนกลุมนอย หมูบานชาวเขาก็มีการสนับสนุนการจัด กิจกรรม Home Stay ดวยเชนกัน

ในปจจุบัน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุม
ชาวไทย และชาวตางประเทศ มีการจัดกิจกรรม การทองเที่ยวในแหลงชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู
วิถีชีวิต วัฒนธรรม หัตถกรรมของทองถิ่น โดยมี Home Stay ที่มีความหมายมากกวา เปนที่พัก
เน่ืองจากเปนรูปแบบการทองเที่ยวอยางหน่ึง ซึ่งยึดเอารูปแบบ ที่พักเปนศูนยกลางและจัดใหมี
กิจกรรมในดานตางๆ ตามความตองการของนักทองเที่ยวอยางหน่ึง ซึ่งยึดเอารูปแบบที่พักเปน
ศูนยกลาง และจัดใหมีกิจกรรมในดานตางๆ ตามความตองการของนักทองเที่ยว รวมอยูดวย

เชนเดียวกับ “ชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย” เปนชุมชนเล็กๆ ในตําบลเชียงคานที่คนในชุมชนรวมตัวกันจัดเปนพื้นที่การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตยขึ้นมา โดยอาศัยศักยภาพทางดานการทองเที่ยวในพื้นที่
ผสมผสานกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบด้ังเดิมของชาวบาน

ชุมชนบานไมเกาโบราณบริเวณถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ต้ังอยูบริเวณถนนชายโขง มีลักษณะเปนหองแถวเรียงกันตลอดแนว อายุประมาณ 100 ป ประตู
บานเฟยมเปดกวาง เน่ืองจากสมัยกอนเปนชุมชนคาขายไทย-ลาว และปจจุบันบานบางหลังได
ปรับปรุงขึ้นเพื่อทําเปนที่พักโฮมสเตย รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และรานอินเทอรเน็ต

อาจารยสําเนียง ทากอม บอกวา “ชาวบานเชียงคานในบริเวณถนนชายโขงเกือบทุก
หลังคาเรือนไดเอาบานของตัวเองมาทําโฮมสเตย  ถาตัวเองไมทําเอง ก็ใหลูกหลานทํา” (สําเนียง
ทากอม, สัมภาษณ 16 กรกฏาคม 2554)

สอดคลองกับคําบอกเลาของคุณยายศรีพรรณ อนมา อายุ 75 ป เจาของบานศรีพรรณ
โฮมสเตยวา “ยายเปนคนแรกที่ทําโฮมสเตย เร่ิมป 2550 เน่ืองจากยายไปเที่ยวอัมพวา เห็นเคาทําก็
เลยทํามั้ง” (ศรีพรรณ อนมา, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2554)
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ภาพที่ 4.9 คุณยายศรีพรรณ อนมา เจาของบานศรีพรรณโฮมสเตย

บานศรีพรรณ โฮมสเตย อยูบนถนนชายโขง อยูระหวาง ซอยศรีเชียงคาน 13 และ 14
เปนบานไมเกา 2 ชั้น ประตูบานเฟยมที่เวลาเปดจะใชเปนไมบานพับ คุณยายศรีพรรณจะคิดราคา
คาที่พัก 150 บาทตอคนตอคืน จะมีอาหารเชา ประมาณขาวตมหรือขนมปง ใหกับผูที่มาพัก กินฟรี
ไมอ้ัน สวนมื้อเที่ยง และเย็น คุณยายยินดีทําใหทาน แตอยากคนไปพัก ชวยซื้อของสด หรือชวย
จายเพิ่มใหคุณยาย

หนาบานศรีพรรณ โฮมสเตย จักรยานใหผูมาพักใชขี่ชมเมือง

ภาพที่ 4.10 บริเวณโดยรอบศรีพรรณโฮมสเตย
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บริเวณภายในบานชั้นสองของศรีพรรณ โฮมสเตย

หลังบานศรีพรรณ โฮมสเตยติดริมโขง ที่นอนเสริมเตรียมพรอมสําหรับผูมาเยือน

ภาพที่ 4.11 บริเวณโดยรอบบานศรีพรรณโฮมสเตย

เชนเดียวกับ “เฮือนไมริมโขง” โฮมสเตยบริเวณปากซอย 7 เปนบานไมเกา 2 ชั้น มีอายุ
ยืนยาวกวา 100 ป เฮือนไมริมโขงมีหองพัก 2 หอง ไมมีหองนํ้าในตัว บริเวณชั้นบนจะมีเกาอ้ีระเบียง
ยื่นออกมาดานขาง ผูที่มาพักอาศัย สามารถจะใชเปนที่น่ังพักผอน หรือที่น่ังสนทนา หรือน่ังชม
บรรยากาศในยามเย็นได เพราะบริเวณชั้นสอง จะทําใหเราไดมองเห็นบรรยากาศริมโขง และ
บรรยากาศถนนคนเดิน ในชวงเทศกาลทองเที่ยวต้ังแตเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ ราคาที่พัก 400
บาทตอหอง หากไมใชชวงทองเที่ยวคิดราคาหองละ 300 บาท แมสุจินดา จันดาบุญ เจาของเฮือน
ไมริมโขง บอกวา “แมนอนที่บานหลังน้ี เวลามีนักทองเที่ยวมาพักที่บานหลังน้ีเราก็ดีใจ เพราะบาน
เราเกาจริงๆ คนเชียงคานเปนคนใจดี เปดโอกาสใหคนภายนอกเขามาอยู เขามาทองเที่ยว”
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(แมสุจินดา  จันดาบุญ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554) นอกจากเฮือนไมริมโขงแลว ชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขงยังมีโฮมสเตยอีกจํานวนมากที่เปดใหบริการนักทองเที่ยว

การนําเสนอผลการวิจัยในสวนของประวัติความเปนมาของชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ต้ังแตเร่ิมตนการกอตัวเปนเมืองเชียงคานจน
มาถึงปจจุบัน จะชวยทํามองเห็นภาพรวมและงายตอการทําความเขาใจในการนําเสนอผลงานวิจัย
เปนตอนๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย  ที่จะนําเสนอในตอนตอไป

ตอนท่ี 1 การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

จากการที่ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลทางเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบาลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ จากการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายทําใหผูวิจัยพบวา  ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบาลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย มีการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยมี
วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบาลเชียงค าน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเพื่อเปนการเชิญชวนใหนักทองเที่ยวไดเดินทางเขามาทองเที่ยว
ภายในชุมชน ดังคําบอกเลาของ อาจารยณัฎฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระ และเปนแกนนําชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขงตําบาลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ไดเลาใหฟงวา

“วัตถุประสงคของการใชสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อตองการใหคําวาเชียงคานติดตลาดทองเที่ยวของไทย
นําความรูที่ไดรํ่าเรียนมาชวยสงเสริมการทองเที่ยวที่น่ี ต้ังเปาไววา เมืองเชียงคานเปนเมืองอนุรักษ
วัฒนธรรม พัฒนาเมืองเชียงคานใหเปนเมืองวัฒนธรรม ไมใชเปนพัทยา “(ณัฎฐพล ตันมิ่ง ,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

การใชสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบาลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน มีการใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรู
ประกอบไปดวย 4 สื่อ ดวยกัน มีรายละเอียด ดังน้ี คือ

1. สื่อบุคคล
2. สื่ออินเทอรเน็ต
3. สื่อมวลชน
4. สื่อเฉพาะกิจ
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1. สื่อบุคคล
สื่อบุคคล เปนสื่อประชาสัมพันธที่สามารถนําขอมูลขาวสารที่ตองการเผยแพรไปสู

ผูรับสารโดยตรง และสามารถชักจูงใจผูรับสารไดโดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง ทําใหการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเปนไปในลักษณะยืดหยุน ปรับใหเขากับผูรับสารเปนรายๆ ไปไดและสามารถที่จะ
ซักถาม ทําความเขาใจ และมีปฏิกิริยาโตตอบซึ่งกันและกันได ทําใหรับทราบความรูสึกนึกคิดของ
ผูรับสารไดทันที และจากการศึกษาวิจัยพบวา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคลเปนหลักในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากการประชาสัมพันธดวยสื่อบุคคล
เปนการประชาสัมพันธโดยที่ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และเปนการประชาสัมพันธที่งายที่สุด
ที่ทางชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดในประชาสัมพันธ
อันไดแก

1.1 ผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน
1.2 เพื่อนและญาติพี่นองของนักทองเที่ยว
1.3 เจาหนาที่ของบริษัทนําเที่ยว
1.1 ผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน

จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
พบวา ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน ถือไดวาเปนสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคลแรกที่ได
ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอกโดยผูนํา
ชุมชน และชาวบานในชุมชนเมื่อไดออกไปนอกหมูบาน เวลาไปพบใครที่ไหนทั้งญาติ และเพื่อนๆ
มีโอกาสเชิญชวนใหคนภายนอกไดเขามาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยเฉพาะอาจารย
ณัฎฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระ และเปนแกนนําชุมชน มักจะไดรับเชิญไปเปนวิทยากรบรรยาย
การใหความรูเร่ืองของการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตยในรูปแบบตางๆ อยูเปน
ประจํา และไดมีโอกาสพบปะผูคนจํานวนมากในแตละคร้ัง ซึ่งอาจารยณัฎฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการ
อิสระไดทําตัวเองใหเปนสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไป
ในตัวดวย  ดังคําบอกเลาของอาจารยณัฎฐพล ตันมิ่ง ที่เลาใหฟงวา

“ผมพยายามใชตัวเองเปนสื่อประชาสัมพันธ พยายามบอกกลาวเลาเร่ืองประวัติ
ความเปนมาของเมืองเชียงคานใหนักทองเที่ยวไดรับรู โดยเฉพาะเวลาไปเปนวิทยากรบรรยายที่
ไหน จะบอกและตอกย้ํากับทุกคนวา เชียงคานเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่ควรคาแกการอนุรักษ เอาวัฒนธรรประเพณีเมืองเชียงคานมาเปนประชาสัมพันธเปนจุด
ขายเพื่อดูดดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว” (ณัฎฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2554)
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1.2 เพื่อนและญาติพี่นองของนักทองเท่ียว
จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

พบวา เพื่อน และญาติพี่นองของนักทองเที่ยวที่เคยมาเที่ยวน้ัน ถือไดวาเปนสื่อประชาสัมพันธ
ประเภทสื่อบุคคลที่สําคัญที่สุด ที่ชวยสงเสริมประชาสัมพันธและชวยจูงใจใหกับนักทองเที่ยวคน
อ่ืนๆ ที่เปนเพื่อนของตนเอง หรือไมก็เปนญาติพี่นองของตนเองไดเขามาทองเที่ยวในชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขงตําบาลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพราะนักทองเที่ยวแตละคนที่เคยมา
เที่ยวแลวสวนใหญก็จะเกิดความประทับใจ ซึ่งแตละคนจะมีกลุมเพื่อน และญาติพี่นองของตนเองที่
ยังไมเคยมาเที่ยวอยูเปนจํานวนมาก เกิดจากการบอกตอกัน ขยายจากหน่ึงเปนสอง จากสองเปนสี่
อยางไมหยุดยั้ง เปนการชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขงตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดเปนอยางดี สอดคลองกับบอกเลาของจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผแกว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรีที่ ไดเดินทางมาทองเที่ยวที่
อําเภอเชียงคานเลาใหฟงวา

“เพื่อนที่เคาเคยมาเที่ยวที่น่ีกลับไปเลาใหเราฟงวา ที่เชียงคานมีบรรยากาศสงบ
วิถีชีวิตด่ังเดิม พอฟงแลว ประกอบกับเราก็ไดเห็นตามสื่อ ประเภทหนังสือเมื่อไดอานยิ่งทําใหรูจัก
เชียงคานเปนอยางไร เพื่อนทําใหเราตัดสินใจมาเที่ยวเชียงคาน “(จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ
16 กรกฎาคม 2554)

เชนเดียวกับ ฉอง สบายเขต ประกอบอาชีพทําไรหนอยหนา ที่จังหวัดนคร
ราชสีมา แตไดมีโอกาสเดินทางมาทองเที่ยวในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา

“ผมมาเที่ยวเชียงคาน เพราะญาติพี่นองชวนมาเที่ยวครับ ไมไดรูจักสื่อไหน มี
แตเคามาทําบุญเคาก็เลยชวนผมมาเที่ยว ทําใหมีความประทับใจ เพราะเปนเมืองที่สงบเงียบ ไม
วุนวายครับ “(ฉอง สบายเขต, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

สอดคลองกับปรีดาวรรณ  เพชรสุทธิ์ พนักงานบริษัทเอกชนที่ไดเดินทางมา
เที่ยวที่อําเภอเชียงคาน บอกวา “รูจักเมืองเชียงคานเพราะเพื่อนๆเลาใหฟงบอกวาบรรยากาศที่น่ีเงียบ
สงบ บานไมเกาสวยงามนามาเที่ยว”

1.3 เจาหนาท่ีของบริษัทนําเท่ียว
จากขอมูลทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย พบวา

เจาหนาที่บริษัทนําเที่ยว ถือไดวาเปนสื่อบุคคลที่มีสวนชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว
ไดอีกทางหน่ึง ซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยวคนไทย จะไดรับรูขอมูลเร่ืองราวของชุมชน จนนัก
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ทองเที่ยวเกิดความสนใจและอยากที่จะมาเที่ย ว ดังคําบอกเลาของ อาจารยณัฎฐพล ตันมิ่ง
นักวิชาการอิสระ และผูนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ที่ไดเลาใหฟงวา

“หลังจากนักทองเที่ยวเร่ิมรูจักเชียงคานมากขึ้น เราก็พยายามประชาสัมพันธ
แบบปากตอปากกับพวกกลุมบริษัทการทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว ใหมีการจัดโปรแกรมมาทองเที่ยว
ที่เมืองเชียงคานมากขึ้น มีการจัดทําเอกสารประกอบการทองเที่ยว เพื่อเปนการอธิบายถึงสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญในเมืองเชียงคาน “(ณัฎฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2554)

2. สื่ออินเทอรเน็ต
สื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อประชาสัมพันธที่ทันสมัยมากที่สุดในยุคปจจุบัน เพราะ

สามารถเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางตอเน่ือง โดยมีรายละเอียดมากกวาสื่อ
อ่ืนๆ เพราะมีพื้นที่มากกวา และมีความรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
เน่ืองจาก ผูรับสารกลุมเปาหมายไมไดจํากัดเฉพาะเพียงกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน และจากการศึกษา
พบวา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใช สื่อ
ประชาสัมพันธประเภทสื่ออินเทอรเน็ตเขามาชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู ซึ่งสามารถแบงสื่อประชาสัมพันธ
ประเภทสื่ออินเทอรเน็ตที่ทางชุมชนใชในการประชาสัมพันธ ไดดังน้ี คือ

2.1 บริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW)
2.2 บริการขอมูลบนกระดานขาวที่มีการโพสกันในกระทูของเว็บไซต
2.1 บริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW )

จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
พบวา บริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW) เปนชองทางหน่ึงที่ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหเปนที่รูจักแก
นักทองเที่ยวโดยสามารถแบงบริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW) ออกได 2 รูปแบบ ดังน้ี คือ

2.1.1 บริการขอมูลทางเว็บไซตของชุมชน
2.1.2 บริการขอมูลทางเว็บไซตของผูประกอบการ
2.1.1 บริการขอมูลทางเว็บไซตของชุมชน

จากการศึกษาขอมูล พบวา  ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนขึ้นมาเองภายใตเว็บไซตที่มีชื่อวา “WWW.เชียงคาน.Com ซึ่งการจัดทํา
เว็บไซตขึ้นมาเองน้ี ทางชุมชนไดมีการวาจางโปรแกรมเมอรใหเปนผูจัดทํา และดูแลเว็บไซตของ
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ชุมชน โดยทางชุมชนจะเปนผูดูแลในสวนของเน้ือหาของเว็บไซตทั้งหมด และสามารถ เขาไป
ปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเอง โดยจะมีโปรแกรมเมอรผูดูแลเว็บไซตจะเปนผูแนะนําและรับผิดชอบคอย
ดูเร่ืองเทคนิคตางๆ ให โดยเน้ือหาของ “WWW.เชียงคาน.Com มีการนําเสนอขอมูลเร่ืองราวตางๆ
ของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยางละเอียด เชน
ประวัติความเปนมาของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจภายในชุมชน โปรแกรมการทองเที่ยว สถานที่พักโฮมสเตย อัตราคา
ใชจาย ตลอดจนภาพถายตางๆ ที่สวยงามของชุมชน และขอความประทับใจ รวมถึงขอเสนอแนะ
ของนักทองเที่ยวที่ไดเดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน ดังคําบอกเลาของอาจารยณัฎฐพล ตันมิ่ง
นักวิชาการทองถิ่น และเปนแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย  ที่ไดเลาใหฟงวา

“ยอนกลับไปเมื่อป 2546 ผมถายภาพวิวเมืองเชียงคานโพสตรูปผาน
เว็บไซตพันธุทิพยดอทคอม จากน้ัน ในป 2549 ผมเร่ิมสรางเว็บไซตเชียงคาน ดอทคอม โดยมี
เปาหมายสําคัญใหคําวาเชียงคานติดตลาดทองเที่ยวของไทย ผมทําหนาที่ดูแลเน้ือหาทั้งหมด
ประวัติความเปนมา สถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก ของฝากที่ระลึก รานอาหาร รวมทั้งทําหนาที่
ตอบกระทูไขขอของใจของนักทองเที่ยว และโพสตรูปตางๆ ลงในเว็บไซตได ทั้งกิจกรรม ประเพณี
งานวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวเมืองเชียงคานไดรับรูขอมูลมากที่สุด”
(ณัฎฐพล ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2554)

ภาพที่ 4.12 เว็บไซตเชียงคาน.COM
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ชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย มีการจัดทําเว็บไซต WWW.เชียงคาน.COM เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนขึ้นมาเอง

2.1.2 บริการขอมูลบนกระดานขาวท่ีมีการโพสกันในกระทูของเว็บไซต
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย พบวา บริการขอมูลบนกระดานขาวที่มี

การโพสกันในกระทูของเว็บไซตตางๆน้ัน เปนชองทางหน่ึงที่ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหเป นที่รูจักแก
นักทองเที่ยวได โดยที่ชุมชนไมตองเสียคาใชจายอะไรเลย แตเกิดขึ้นจากการที่นักทองเที่ยวที่เคย
เดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชนแลวไดเขาไปโพสกันในกระทูของเว็บไซตตางๆ อยูเปน
ประจํา เชน www.taklong.com/www.chiangkhantour.com ไดเขียนถึงชุมชนบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไวอยางนาสนใจ เนนความเปนธรรมชาติของสถานที่
วิถีชีวิตด่ังเดิมของชาวบานที่ไมตองจัดฉาก และหาดูไดยากยิ่งในปจจุบัน ความเปนกันเองของ
เจาของบานที่เชียงคานที่มีความเปนกันเอง มิตรภาพที่ดี ความมีนํ้าใจที่เอ้ืออาทรใหกับนักทองเที่ยว
ตางถิ่นที่มาเยือนเชียงคาน ซึ่งถือเปนอัตลักษณที่ชัดเจนของชาวอําเภอเชียงคาน เชนเดียวกับ
เว็บไซต “www.chiangkhanhub.com ที่บอกเลาเร่ืองราวรายละเอียดการเดินทางเมืองเชียงคาน
เร่ิมตนต้ังแตการเดินทาง การเลือกที่พัก ที่มีใหนักทองเที่ยวไดเลือกหลายราคา รานอาหาร พรอมกับ
โพสภาพถายบรรยากาศที่เมืองเชียงคานเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลเมืองเชียงคานมากขึ้น

ภาพที่ 4.13 การโพสตขอความบนกระทูเว็บไซตเชียงคานฮับ
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บริการขอมูลบนกระดานขาวที่มีการโพสกันในกระทูของเว็บไซตตางๆ
ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขงตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดเปนอยางดี

2.1.3 บริการขอมูลทางเว็บไซตของผูประกอบการ
จากการศึกษาขอมูล พบวา ภายหลังจากการที่ชุมชนบานไมเกาบริเวณ

ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดเปดตัวเปนชุมชนทองเที่ยวไดมาระยะหน่ึง
ซึ่งเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวไดพอสมควร ทางกลุมผูประกอบการไดมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนใหเปนที่รูจักมากขึ้น ภายใตเว็บไซต www.chiangkhan.com
ซึ่ง การจัดทําเว็บไซตขึ้นมาเองน้ี ทางผูประกอบการไดมีการรวมกลุมกันวาจางโปรแกรมเมอรให
เปนผูจัดทํา และดูแลเว็บไซต หากผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน หรือเจาของโฮมสเตยตองการจะ
ใชเว็บดังกลาวเพื่อประชาสัมพันธจะมีคาใชจายเดือนละ 200 บาท หรือปละ 2,000 บาท โดยทาง
กลุมผูประกอบการจะเปนผูดูแลในสวนของเน้ือหาของเว็บไซตทั้งหมด และสามารถเขาไป
ปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเอง โดยจะมีโปรแกรมเมอรผูดูแลเว็บไซตจะเปนผูแนะนําและรับผิดชอบคอย
ดูเร่ืองเทคนิคตางๆ ใหเน้ือหาของ www.chiangkhan.com มีการนําเสนอขอมูลเร่ืองราวตางๆ ของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยา งละเอียด เชน
ประวัติความเปนมาของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจภายในชุมชน โปรแกรมการทองเที่ยว สถานที่พักโฮมสเตย  อัตราคา
ใชจาย ตลอดจนภาพถายตางๆที่สวยงามของชุมชน และขอความประทับใจ รวมถึงขอเสนอแนะ
ของนักทองเที่ยวที่ไดเดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน ดังคําบอกเลาของ คุณปรีชา นามนนท
อายุ 39 ป เจาของโฮมสเตย บานริมโขง เลาใหฟงวา

“เว็บไซต www.chiangkhan.com ทําเชิงพาณิชย  เดือนละ 200 บาท หรือ
ปละ 2,000 บาท ผูประกอบการตองเสียคาใชจายเอง เราไปติดตอขอลง อยากมีลูกคาเยอะๆ จายตัง
เยอะ จะไดออกหนาเว็บ” (ปรีชา นามนนท, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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ภาพที่ 4.14 เว็บไซตเชียงคานดอทคอม

เว็บไซตของกลุมผูประกอบการในเมืองเชียงคานที่รวมตัวกันจัดทําขึ้น
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

3. สื่อมวลชน
สื่อมวลชนเปนสื่อประชาสัมพันธที่ทําใหผูสงสาร ซึ่งอาจเปนบุคคลเดียว หรือกลุม

บุคคลสามารถสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายจํานวนมาก และอาศัยอยางกระจัด
กระจายไดภายในเวลาอันรวดเร็ว และ จากการศึกษาพบวา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชนเขามาชวยใน
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู โดยสื่อ
ประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชนเหลาน้ี ทางชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไมไดเปนผูผลิตขึ้นมาเอง แตมีบุคคลภายนอกเปนผูผลิตขึ้นมา ซึ่ง
สามารถแบงสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชนที่ทางชุมชนใชในการประชาสัมพันธ ไดดังน้ี คือ

3.1 โทรทัศน
3.2 หนังสือพิมพ
3.3 นิตยสาร/วารสาร
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3.1 โทรทัศน
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย พบวา สื่อทางโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่ได

ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู โดยสื่อทางโทรทัศนที่ไดชวยประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนน้ัน ทางชุมชนไมไดเปนผูจัดทําหรือผลิตขึ้นมาเอง แตไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกเปนผูผลิตให โดยมีสถานทีโทรทัศนชองตางๆ ไมวาจะเปน
สถานีโทรทัศนในประเทศ และเคเบิ้ลทีวี ไดเดินทางเขามาในชุมชน เพื่อติดตอขอถายทํารายการ
ทางสถานีโทรทัศนอยางตอเน่ืองเปนระยะ โดยชุมชนทองเที่ยวน้ันไดมีการชวยเหลือบริการในเร่ือง
ตางๆ เชนเร่ืองของที่พัก เร่ืองของอาหารการกินตางๆ ทางชุมชนจะเปนผูออกให เพราะถือวาไดเขา
มาชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหเปนที่รูจักของบุคคลภายนอก ดังคําบอกเลาของ คุณอัญชลี หาหลา
ชาวบานเชียงคาน และเปนผูประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชนรานสะบายดีเชียงคาน
เลาใหฟงวา

“เมื่อชวงกลางปที่ผานมา (20 กรกฎาคม 2553) รายการ เที่ยวไทยไมตกยุคของ
ไทยพีบีเอส ไดมาถายทํารายการทองเที่ยวที่เมืองเชียงคาน จากน้ันในชวงปลายป ทางรายการขาว 3
มิติ ทางชอง 3 ที่คุณกิตติ สิงหาปด เปนพิธีกร ไดมาลงพื้นที่ทําขาวโดยปนจักรยานพาเที่ยวเมือง
เชียงคาน ผูประกอบการก็พาเคาเที่ยวชมเมือง เวลายามค่ําคืนที่น่ีสวยนะ ภาพที่ออกไปทําใหคนรูจัก
เมืองเชียงคานและมาอยากมาเที่ยวเมืองเชียงคานมากขึ้น” (อัญชลี หาหลา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

รายการทางโทรทัศนที่ไดเคยทําการบันทึกภาพ และไดออกอากาศจนทําให
นักทองเที่ยวสนใจและใหการตอบรับเปนอยางดี ดวยการเดินทางมาทองเที่ยวในหมูบานมีหลาย
รายการดวยกัน เชน

- รายการขาว 3 มิติ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ออกอากาศทุกวัน เวลา
22.30 นาฬิกา ยกเวนวันอังคาร เมื่อชวงปลายป 2553 โดยกิตติ สิงหาปด พิธีดําเนินรายการไดลง
พื้นที่สํารวจการลงทุนและทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย เปนอีกหน่ึงพื้นเศรษฐกิจสําคัญที่ขาวสามมิติได
พาคุณผูชมไปสัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนโดยขี่จักรยานพาเที่ยวชมชุมชน

- รายการ เที่ยวไทยไมตกยุต ตอน เสนห เชียงคาน ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศนทีวีไทย วันที่ 20 กรกฎาคม 2553
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- รายการ ที่น่ีหมอชิต  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 วันที่ 9
มกราคม 2554 เปนรายการวาไรต้ี ที่สัญญา คุณากร พิธีกร นําทีมนักแสดง ทองเที่ยวชมความ
สวยงามและความนารักของเมืองเชียงคาน ที่ยังคงอนุรักษและรักษาสภาพบานไมแบบด้ังเดิมไว  มี
การตกแตงปรับเปลี่ยนใหดูสวยงามบางเปนรานขายของนารักๆ มากมาย บางก็เปนโฮมสเตย ราน
กาแฟ รานขายของที่ระลึก

- รายการแจวพาเที่ยว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เมื่อชวง
ตนป 2554 พิธีกรพาชมบรรยากาศความงานบนภูทอก พาเที่ยวถนนคนเดินบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- รายการนิวสวาไรต้ี  ชวง แม็กกาซีนไทยแลนด ทางสถานีโทรทัศน ทีเอ็นเอ็น
24 ออกอากาศจันทร-ศุกร เวลา 14.00 - 15.00 น. โดยการนําเสนอจะแบงเปน 2 ตอน พิธีกรชาย อ๋ัน
ภูวนาท คุณผลิน ตอนแรก และพิธีกรหญิง สุภิญญา  รูปขําดี และกัญญารัตน พิมพสวัสด์ิ เปนบอก
เลาเร่ืองราวและประวัติความเปนมาของเมืองเชียงคานใหผูชมไดรับทราบ สวนตอนที่สอง เปนการ
พาทองเที่ยวชมบรรยากาศชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย

3.2 หนังสือพิมพ
จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

พบวา  สื่อหนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู โดยสื่อ
หนังสือพิมพที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน ทางชุมชนไมไดเปนผูจัดทํา หรือผลิตขึ้นมาเอง แตไดรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลภายนอกซึ่งเปนพวกคอลัมนนิสตของทางสื่อหนังสือพิมพตางๆ ไดติดตอเขามา
เพื่อขอขอมูล และเขามาเที่ยวในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยอยูเปนประจํา โดยทางชุมชนน้ันไดมีการชวยเหลือบริการในเร่ืองตางๆ เชนเร่ืองของที่
พัก เร่ืองของอาหารการกินตางๆ เพราะทางชุมชนถือวาไดเขามาชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ของชุมชนใหเปนที่รูจักของบุคคลภายนอก ดังคําบอกเลาของอาจารยณัฎฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการ
ทองถิ่นและเปนแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“หลังจากสื่อทางอินเทอรเน็ตเผยแพรออกไป ทําใหเชียงคานเปนที่สนใจของ
สื่อตางๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ หนังสือพิมพ มีเดินทางมาทําขาวที่น่ีเยอะมาก เราไดใหขอมูลในเร่ือง
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ของประวัติความเปนมา สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ รวมถึง พาเที่ยวชมบรรยากาศที่ชุมชนบานไม
เการิมโขง (ณัฎฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2554)

สื่อหนังสือพิมพไดเคยเขามาติดตอขอขอมูล และไดทําการเผยแพรเร่ืองของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความประทับใจ และใหการตอบรับเปนอยางดีดวยการเดินทางมาทองเที่ยวในชุมชน มีหลาย
หนังสือพิมพดวยกัน ที่สําคัญ เชน

หนังสือพิมพ โพสต ทูเดย ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2553 คอลัมน: กอดเมืองไทย
ใหหายหนาว เร่ือง อยากให เชียงคาน หยุดน่ิง โดย นิธิ ทวมประถม เปนการกระตุนใหคนไทย
เดินทางทองเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้น โดยเลาถึงความสวยงามของเมืองเชียงคาน เพื่อเรียนรูวิถีชีวิต
และ วัฒนธรรมของชาวบานเมืองเชียงคานที่มีแตความอบอุน และ มีนํ้าใจ แตขณะเดียวกันบอกเลา
ถึงความเจริญที่กําลังคืบคลานเขามาสูเมืองเชียงคาน ทั้งนักลงทุน และจํานวนนักทองเที่ยว ทําให
ผูเขียนอยากจะรักษาเมืองเชียงคานใหคงอยูอยางด่ังเดิม

หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2553 คอลัมน “สบายๆ สไตล"
ไมตรี" เร่ือง  เสนหเชียงคาน โดย ไมตรี ลิมปชาติ นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองเชียง
คานที่มีมนตเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยวไมวาจะเปน บรรยากาศริมโขง ที่พักแบบโฮมสเตย บานไม
เกา รวมถึงรานคาของที่ระลึกที่ต้ังชื่อแปลกๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ อาทิ รานรักเลย  รานคานทอง

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่  15 ธันวาคม 2553 คอลัมน First Drive
เร่ือง “ขี่ดีแมคซไททาเนียมหาลมหนาว ไอ-จินน่ี นําทางสูเมืองเชียงคาน “โดย สุรชัย มณีมหานนท
เลาเร่ืองราวคาราวานทองเที่ยวที่พาสื่อมวลชนจากทุกแขนงบุกตะลุยเมืองเชียงคานดวยรถยนต ที่
ตองใชระยะทางมากกวา 500 กิโลเมตร เพื่อใหสื่อมวลชนไดไปสัมผัสเมืองเชียงคาน เมืองทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม บอกเลาถึงกิจกรรมมากมายที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสเมื่อไปเยือนเชียงคาน ไมวา
จะเปนการเดินชมบรรยากาศ ชุมชน ตลาดเกาเชียงคาน ไดเรียนรูวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว
สรางความประทับใหผูมาเยือนเปนอยางมาก

หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2554 คอลัมน: นอกกะลา เร่ือง
“สวัสดีปใหม สวัสดีเชียงคาน” โดย  สกาวรินทร ปราณชลีถิรวัฒน  นําเสนอเมืองเชียงคาน แหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ เมืองเชียงคานที่เปนเมืองทองเที่ยวที่ผูคนตางมีจุดมุงหมายที่จะไปเยือนเพื่อ
พักผอนเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ในกระแสทุนนิยมที่ประชาชนมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงวัตถุเปนหลัก

หนังสือพิมพ พิมพไทย ฉบับวันที่ 18  กุมภาพันธ 2554 ในคอลัมน: ตะลอน
ตามอําเภอใจ: เร่ือง “ตักบาตรขาวเหนียว ชาวเชียงคานสืบทอดราว 400 ป” โดย นวย เมืองธน
นําเสนอ ความงดงามเมืองเชียงคาน ที่บริเวณริมโขงที่นักทองเที่ยวจะไดด่ืมดํ่าความสุขจาก
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ธรรมชาติที่ยังสะอาดบริสุทธิ์ ไรการปรุงแตง รวมถึงการเรียนรูวัฒนธรรม การตักบาตรขาวเหนียว
นับไดวาเปนมนตเสนหของเชียงคานที่มีการปฏิบัติสืบทอดจากรุนสูรุน

หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554 (กรอบบาย) ในคอลัมน:
รูกอนเที่ยว: ทะเลหมอก-รับวันใหมภูทอก-เชียงคาน “ไดนําเสนอบรรยากาศการไดไปทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสพระอาทิตยขึ้นที่ภูทอก ทะเลหมอกเมืองเชียงคานที่มองจาก
ภูทอก บานเกา 100 ปเมืองเชียงคาน ประเพณีตักบาตรขาวเหนียวเมืองเชียงคาน

หนังสือพิมพผูจัดการ 360 องศา รายสัปดาห ฉบับวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2554
ในคอลัมน “บริหารทองเที่ยวเชิงครีเอทีฟปาย-เชียงคาน-นาน โมเดล” นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับการ
สรางคุณคาเพิ่มใหกับการทองเที่ยวในลักษณะดังกลาว  เรียกวา “Creative Tourism” ที่สรางความ
แตกตางใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย และเปนการตอยอดจาก “การทองเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ” ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เนนการนําเสนอวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนในทองถิ่น
ในรูปแบบ One Way หรือเปนการนําเสนอจากชุมชน หรือผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวทางเดียว

3.3 นิตยสาร/วารสาร
จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

พบวา สื่อทางนิตยสาร/วารสาร เปนสื่อที่ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหกับบุคคลภายนอกไดรับรูโดยสื่อ
นิตยสาร/วารสารที่ไดชวยในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทางชุมชนไมไดเปนผูจัดทํา หรือ ผลิตขึ้นมาเอง แต
ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกเปนผูผลิตให  ทําใหนักทองเที่ยวใหความสนใจและเดิน
ทางเขามาทองเที่ยวในชุมชนอยางตอเน่ือง ดังคําบอกเลาของ อาจารยณัฎฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการ
อิสระและเปนแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“หลังจากสื่อทางอินเทอรเน็ตเผยแพรออกไป ทําใหเชียงคานเปนที่สนใจของ
สื่อตางๆ มากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือพิมพ มีเดินทางมาทําขาวที่น่ีเยอะมาก เราไดใหขอมูลในเร่ือง
ของประวัติความเปนมา สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ รวมถึง พาเที่ยวชมบรรยากาศที่ชุมชนบานไม
เการิมโขง (ณัฎฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2554)

นิตยสาร/วารสารที่ไดเคยเขามาติดตอขอมูล และไดทําการเผยแพรเร่ืองราวของ
ชุมชนจนทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ และใหการตอบรับเปนอยางดีดวยการเดินทางมา
ทองเที่ยวในชุมชน มีหลายนิตยสารดวยกันที่สําคัญ เชน

DPU



101

นิตยสาร D+plus ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 คอลัมน เชียงคาน: เสนหเมือง
เล็ก ริมฝงโขง บอกเลาถึงการเดินทางไปเยือนเมืองเชียงคาน เหมือนทําหนาที่เปนไกดแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก รานอาหารในเมืองเชียงคาน พรอมกับภาพถายสวยงามที่บอกเลาถึง
ความประทับเมื่อไดไปเยือนเชียงคาน

นิตยสารทองเที่ยว “Voyage Travel & Lifestyle Magazine “ฉบับเดือนกันยายน
2553 นิตยสารทองเที่ยวสําหรับคนทํางานรุนใหม ที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก ราน
อาหารที่เมืองเชียงคาน

พ็อคเก็ตบุค ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2553 เร่ือง “เที่ยวเชียงคาน” โดยสํานักพิมพ
บีวาว  เปนหนังสือขนาดพกพา แนะนําการเดินทางทองเที่ยวเมืองเชียงคานในทุกรูปแบบ ที่พัก
แหลงอาหาร สถานที่ทองเที่ยว ของฝาก รวมถึงวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวที่ควรคาแกการเรียนรู

นิตยสาร อสท ฉบับเดือนสิงหาคม 2554 "คนเลาเร่ือง เมืองนารัก" รวบรวม 20
เสนทางทองเที่ยว ทั่วประเทศที่นักทองเที่ยว ไมเคยไป หรือ แมวาจะเคยไปมาแลว แตอาจะพบกับ
มุมมองใหมของแหลงทองเที่ยวน้ัน  อยางเชนเมืองเชียงคาน  ที่มีการแนะนําทองเที่ยวอยางไรเมือง
เหลาน้ีจะไมสูญหาญ เปนการเปดมุมมองดานการทองเที่ยวที่คุณอาจไมเคยมองเห็นมากอน

ภาพที่ 4.15 นิตยสาร “Voyage Travel & Lifestyle Magazine “ฉบับเดือนกันยายน 2553 นําเสนอ
เร่ืองราวการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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ภาพที่ 4.16 พ็อคเก็ตบุค ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2553 เร่ือง “เที่ยวเชียงคาน” โดยสํานักพิมพ บีวาว
หนังสือขนาดพกพา แนะนําการเดินทางทองเที่ยวเมืองเชียงคานในทุกรูปแบบ

4. สื่อเฉพาะกิจ
สื่อเฉพาะกิจเปนสื่อประชาสัมพันธที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยมีเน้ือหาที่เฉพาะแบบมี

จุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม ผูสงสารสามารถสงขอมูลขาวสารเฉพาะเร่ืองใหผูรับสาร
เปาหมายไดอยางสอดคลองและเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารน้ันๆ และยัง
สามารถทําใหผูรับสารทราบขาวสารความรูไดโดยตรงและถูกตองอันจะสงผลตอการตัดสินใจ และ
การลงมือปฏิบัติไปในแนวทางที่ผูสงสารตองการได และจากการศึกษาวิจัย พบวา ชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อเฉพาะกิจเขามาชวย
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งมีทั้งผลิตสื่อเฉพาะ
กิจของชุมชนขึ้นมาเอง และ สื่อเฉพาะกิจบางสวนที่หนวยงานภายนอกผลิตขึ้นมาให ชวยสงเสริม
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งสามารถแบงสื่อเฉพาะกิจที่
ชวยสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชน ไดดังน้ี คือ

4.1 แผนพับ
4.2 เอกสารทางวิชาการ
4.3 สินคาของที่ระลึก
4.1 แผนพับ

จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และ จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
พบวา แผนพับประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
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จังหวัดเลย ถือไดวาเปนสื่อเฉพาะกิจแหงแรกที่ไดจัดทําขึ้น โดยไดรับความชวยเหลือจากเทศบาล
ตําบลเชียงคาน โดยแผนพับประชาสัมพันธ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน มีลักษณะเรียบงายเปนแผนพับสอง โดย
ดานหนาของแผนพับจะมีรูปซุมประตูทางเขาสูเมืองเชียงคาน สวนดานลางจะเปนที่อยู เบอร
โทรศัพทติดตอกับทางชุมชน สวนดานหลังจะเปนแผนที่การเดินทางมายังชุมชน สําหรับดานใน
ของแผนพับทั้งหมดจะมีรายละเอียดเน้ือหาประวัติความเปนมาโดยยอรวมถึงสถานที่ทองเที่ยว และ
วัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ไดไปวางไปตามสถานที่ตางๆ อยางเชนการทองเที่ยวจังหวัดเลย วัดศรีคุณเมือง หรือไป
ฝากกับบริษัททองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูและจะไดมาทองเที่ยวในชุมชน ดังคําบอกเลา
ของอาจารยณัฐพล  ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระและเปนแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“ในตอนแรก เราไดทําแผนพับขึ้นมา เพื่อเปนการประชาสัมพันธชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทําแบบงายๆ เขาใจงายไมซับซอน
ยุงยากเราก็ไปแจกตามสถานที่ตางๆ ก็ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวพอสมควรนะ แตมาช วง
หลังๆงบประมาณหมดเราก็ไมไดทํา (ณัฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

เมืองคนงาม ขาวหลามยาว
มะพราวแกว เพริศแพรวเกาะแกง
แหลงวัฒนธรรม นอมนําศูนยศิลปาชีพ

สํานักงานเทศบาลตําบลเชียงคาน
งานประชาสัมพันธ
โทร. 0-4282-1141

โทรสาร. 0-4282-1914ภาพที่ 4.17 แผนพับแนะนําเมืองเชียงคาน
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4.2 เอกสารทางวิชาการ
จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

พบวา เอกสารทางวิชาการน้ัน เปนสื่อเฉพาะกิจที่ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดอีกทางหน่ึง ซึ่ง
เอกสารทางวิชาการน้ันเปนสื่อเฉพาะกิจที่นักวิชาการทองถิ่นในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดจัดทําขึ้น โดยเปนการบอกเลาประวัติความเปนมาของ
อําเภอเชียงคานใหกับนักทองเที่ยว คณะครูอาจารย นักศึกษาที่เขามาทําวิจัยไดใช เปนขอมูลใน
การศึกษาและคนควา ดังคําบอกเลาของ อาจารยณัฐพล  ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระและเปนแกนนํา
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเปนผูเขียนหนังสือ
ประวัติศาสตรและตระกูลเมืองเชียงคาน เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“หลังจากเมืองเชียงคานเร่ิมเปนที่ รู จักของนักทองเที่ยวและมีคนถามถึง
ประวัติความเปนมา ทําใหเราตองไปสืบคนประวัติจากรุนปูยาตายาย และไดเขียนเปนหนังสือ
ประวัติศาสตรและตระกูลเมืองเชียงคาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ป เมืองเชียงคาน 2552
เพื่อที่จะเปนประโยชนกับครู อาจารย นักศึกษา รวมถึงนักทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติของเมือง
เชียงคาน” (ณัฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

4.3 สินคาของท่ีระลึก
จากขอมูลในการคนควาทางเอกสารตางๆ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

พบวา สินคาของที่ระลึกไดถือวาเปนสื่อเฉพาะกิจที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหกับบุคคล
ภายนอกไดรูจัก โดยสินคาของที่ระลึกของทางชุมชนสวนใหญเปนเสื้อยืด ซึ่งทางชุมชนและ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวที่ไดเดินทางเขามาไดเลือกซื้อหาไป
สวมใสเอง หรือ ไมซื้อไปฝากบุคคลอ่ืนๆ ที่รูจักเปนการชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยว ชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดเปนอยางดีอีกทางหน่ึง
ดังคําบอกเลาของ อาจารยสําเนียง ทากอม นักวิชาการทองถิ่นเชียงคาน เลาใหฟงวา

“สินคาของที่ระลึกที่ชุมชนและผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนไดจัดทําขึ้นเพื่อ
เปนสื่อประชาสัมพันธใหกับชุมชนไดอีกทางหน่ึง คือ เสื้อยืด มีหลายแบบ ทั้งคําพูดหรือจะเปน
ลวดลายรถจักรยาน ตูไปรษณีย แสดงถึงอัตลักษณของเชียงคานไดรับความสนใจจากทองเที่ยวเปน
ของฝากของที่ระลึก” (สําเนียง ทากอม, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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ภาพที่ 4.18 เสื้อยืด สินคาของที่ระลึกชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย

ผลการศึกษาจากขอมูลทางดานเอกสาร การสังเกตการณและการสัมภาษณเชิง
ลึกเกี่ยวกับเร่ืองการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตารางแสดง การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดดังน้ี
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ตารางที่ 4.1 แสดงการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบาน
ไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สื่อบุคคล สื่ออินเทอรเน็ต สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ

1. ผูนําชุมชน และ
ชาวบานในชุมชน

2. เพื่อนและญาติ
พี่นองของ
นักทองเที่ยว

3. เจาหนาที่ของ
บริษัทนําเที่ยว

1. บริการขอมูลทาง
เว็บไซต (WWW)

1.1 บริการขอมูลทาง
เว็บไซตของชุมชน

1.2 บริการขอมูลทาง
เว็บไซตของ
ผูประกอบการ

2. บริการขอมูลบน
กระดานขาวที่มีการ
โพสกันในกระทู
ของเว็บไซต

1. โทรทัศน

2. หนังสือพิมพ

3. นิตยสาร/วารสาร

1. แผนพับ

2. เอกสารทางวิชาการ

3. สินคาของที่ระลึก
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ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

จากการที่ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล ดวยการสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึกและ
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ทําใหผูวิจัยพบวา มีปจจัยอยู 2 ปจจัยดวยกัน ที่นําไปสูการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คือ ปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก ซึ่งอาจารยสําเนียง ทากอม นักวิชาการอิสระ ไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา

“ปจจัยตางๆ เปนสิ่งสําคัญ ที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จะวาไปก็จะประกอบดวย 2 ปจจัย คือ
ปจจัยแรกเกิดจากภายในชุมชนที่ชาวบานชวยกัน และปจจัยอีกสวนหน่ึงที่สําคัญไมแพกัน คือ การ
ชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกที่เขามาชวยสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชน” (สําเนียง ทากอม,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

2.1 ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยที่เปนบริบท (สิ่งแวดลอม) ภายนอกชุมชนบานไมเกา

บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ที่มีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวของชุมชนใหประสบความสําเร็จได มีดังน้ี

2.1.1 นโยบายการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและนโยบายกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา

2.1.2 การสงเสริมจากสื่อมวลชน
2.1.1 นโยบายการทองเท่ียวแหงประเทศไทยและนโยบายกระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปน

หนวยงานของรัฐ ที่ทําหนาที่กําหนดทิศทางของการทองเที่ยวทองเที่ยวในระดับประเทศ และ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพลักษณในดานการสงเสริมการตลาดประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
จะเห็นไดจากนโยบายหลักของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่ไดใหไวทั้ง 8 ประการ ดังน้ี
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1) สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการ
สรางงานและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ

2) สงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการ
ขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นที่ใหมและในตลาดเฉพาะกลุม ภายใตการสรางความ
เขมแข็งของตราสินคา (Brand) ประเทศไทยอยางตอเน่ือง

3) สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของชีวิตคนไทย โดยเนนการประสาน
งานระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่กอใหเกิด
การเรียนรูและการสรางสรรคประโยชนทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวม อันจะนํา
ไปสูการสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเกิดค วามรักและภาคภูมิใจใน
เอกลักษณวัฒนธรรมไทย

4) สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสราง
สมดุล ระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนนการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค

5) สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยการทํา
การตลาดรวมกัน เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค
อันจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ และชวยเพิ่มความ
สามารถทางการแขงขันของภูมิภาคน้ีในตลาดทองเที่ยวโลก

6) มุงพัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและ
ขีดความสามารถทางการตลาดทองเที่ยว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติภายใตหลักธรรมา
ภิบาล รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองการตลาด

7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว (e - Tourism) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย และเสริมสรางศักยภาพในการสงเสริม
การตลาดผานสื่อสารสนเทศ

8) สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดย
เปนการประสานความรวมมือและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
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จากนโยบายหลักทั้ง 8 ขอของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จะพบวามีนโยบาย
ที่ชัดเจนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถึง 3 นโยบายดวยกัน คือ

นโยบายขอ 3 สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของชีวิตคนไทย โดยเนน
การประสานงานระหวางเครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศ
ที่กอใหเกิดการเรียนรูและการสรางสรรคประโยชน ทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวม
อันจะนําไปสูการสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย

นโยบายขอ 4 สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น
เพื่อสรางสมดุลระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนนการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค

นโยบายขอ 8 สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว โดยเปนการประสานความรวมมือและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกับ
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและกระตุนภาคการทองเที่ยวให
ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพื่อเรงรัดและสรางศักยภาพในการหารายไดจากการทองเที่ยว เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมีความพรอมทั้งดานคุณภาพ การแขงขัน และใหเกิดการ
สรางรายไดและกระจายรายไดควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกําหนด 5 ยุทธศาสตร ประกอบ
ดวย

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยว เนนพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว พัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว และการสรางโครงขายเสนทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยง
การเดินทางทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาค

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน เนน
พัฒนาและยกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ทีมีศักยภาพ การฟนฟูแหลง
ทองเที่ยว และ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว เนน
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรม นวัตกรรม และมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว การเสริมสราง
แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการคา การลงทุนดานการทองเที่ยว การพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ
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ทองเที่ยว การปองกันและรักษาความปลอดภัยทางการทองเที่ยว  การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดาน
การทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเชื่อมั่นและการสงเสริมการทองเที่ยว เนนการ
เสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณดานการทองเที่ยว การสรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตลาดทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดเขาประเทศจากนักทองเที่ ยว
ตางชาติ สรางกระแสการรับรู เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาการทองเที่ยว และการสรางกระแสการ
เดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ ยว เนนการสรางและ
พัฒนากลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองเที่ยว (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา , 2554,
เมษายน 2554)

จากนโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและนโยบายกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาที่มีความชัดเจนในเร่ืองของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทําใหชุมชน
บานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงค าน จังหวัดเลย ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย ซึ่งมีหนาที่โด ยตรงในการดูแลการ
ทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย ไดเขามาชวย
สงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ต้ังแตเร่ิมการเปดตัวเปนชุมชนบานไมเกา
บริเวณริมโขงเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการจัดการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยเปนหน่ึงใน
สินคาทางการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งบรรจุอยูในแผนการตลาด 3 ป
คุณอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานเลย ไดกลาวถึงเร่ืองน้ี
วา

“หากจะยอนกลับไปเมื่อ 3 ปที่ผานมา ต้ังแตป 2551-2553 การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน เพราะในชวงเวลาน้ัน เมืองเชียงคานมี
แตความเงียบสงบ ที่พักมีเพียงไมกี่หอง ไมมีแอร มีแตพัดลม มีดวงไฟเล็กๆ สีเหลืองที่แขวนอยูหนา
บานไมเกา ทําใหการทองเที่ยว เนนสงเสริมใหนักทองเที่ยวรูจักเมืองเล็กๆ ที่มีความเงียบสงบ มีจุด
ขายคือวิถีชีวิตของชาวบานที่ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย มีวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวที่มีการ
สืบทอดกันมาหลายๆ รุน เรียกไดวาเปนจุดกําเนิดที่การทองเที่ยวสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคานต้ังแตเร่ิมตนและไดบรรจุใหชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
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โฮมสเตย เปนหน่ึงในสินคาทางการทองเที่ยวของสํานักงาน ซึ่งบรรจุอยูในแผนการตลาดในชวง
3 ปที่ผานมา ซึ่งเราไดชวยทําการตลาดอยางตอเน่ือง” (อัจฉพรรณ บุญเจริญ, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม
2554)

นอกจากการไดเขาไปชวยสงเสริมในระยะแรกของการเปดตัวชุมชนบานไมเกา
บริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยแลว ในระยะตอมาการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย จังหวัดเลย ไดมีนโยบายในการสงเสริม การเตรียมความพรอมใหกับทางชุมชน โดย
ไดจัดสงเจาหนาที่ของการทองเที่ยวเขาไปจัดอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน และชาวบานในเร่ือง
ของเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชน เชน เทคนิคการใหบริการตอนรับ
นักทองเที่ยว เทคนิคการเปนเจาบานที่ดี เทคนิคการเปนผูนําชมสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งคุณอัจฉพรรณ
บุญเจริญ ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานเลย เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“พอเร่ิมชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง เร่ิมเปดตัวไดระยะหน่ึง ในเร่ืองของการ
เตรียมความพรอมทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีนโยบายสงเสริมโดยเขาไปชวยอบรมใน
เร่ืองของการใหความรูกับผูนําชุมชน และชาวบาน ในเร่ืองของการบริหารจัดการหมูบานจะมีการ
ดูแลรักษาทําความสะอาด เร่ืองที่จอดรถ เร่ืองของอาหาร เร่ืองของการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เนน
การไหวพระ 9 วัด รวมถึงการเปนเจาบานที่ดีควรทําอยางไร”

2.1.2 การสงเสริมจากสื่อมวลชน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน สื่อมวลชนถือไดวาเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญ
ประการหน่ึงที่ชวยเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหเปนที่
รูจัก และชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และตางชาติ โดยเฉพาะสื่อมวลชน
ประเภทสถานีโทรทัศนซึ่งจะมีบทบาทอยางมากในการเขาไปทําการบันทึกภาพการทองเที่ย วของ
ชุมชนเพื่อนําไปออกอากาศ ทั้งสถานีโทรทัศนภายในประเทศ เคเบิ้ลทีวี ไดเขามาถายทํารายการ
โทรทัศนอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากคําบอกเลาของ อาจารยณัฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระ และ
แกนนํา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดกลาวถึงเร่ือง
น้ีวา

“สื่อมวลชนถือไดวาเปนปจจัยภายนอกชุมชนที่มีความสําคัญในการชวยสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว” (ณัฐพล ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16
กรกฏาคม 2554)
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รายการทางโทรทัศนที่ไดเคยทําการบันทึกภาพ และไดออกอากาศจนทําให
นักทองเที่ยวสนใจและใหการตอบรับเปนอยางดี ดวยการเดินทางมาทองเที่ยวในหมูบานมีหลาย
รายการดวยกัน เชน

- รายการขาว 3 มิติ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ออกอากาศทุกวัน เวลา
22.30 นาฬิกา ยกเวนวันอังคาร เมื่อชวงปลายป 2553 โดยกิตติ สิงหาปด พิธีดําเนินรายการไดลง
พื้นที่สํารวจการลงทุนและทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยชุมชนบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย เปนอีกหน่ึงพื้นเศรษฐกิจสําคัญที่ขาวสามมิติไดพา
คุณผูชมไปสัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนโดยขี่จักรยานพาเที่ยวชมชุมชน

- รายการ เที่ยวไทยไมตกยุต ตอน เสนหเชียงคาน ออกอากาศทางสถานีโทน
ทัศน ทีวีไทย วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

- รายการ ที่น่ีหมอชิต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 วันที่ 9
มกราคม 2554 เปนรายการวาไรต้ี ที่สัญญา คุณากร พิธีกร นําทีมนักแสดง ทองเที่ยวชมความ
สวยงามและความนารักของเมืองเชียงคาน ที่ยังคงอนุรักษและรักษาสภาพบานไมแบบด้ังเดิมไว  มี
การตกแตงปรับเปลี่ยนใหดูสวยงามบางเปนรานขายของนารักๆ มากมาย บางก็เปนโฮมสเตย ราน
กาแฟ รานขายของที่ระลึก

- รายการแจวพาเที่ยว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เมื่อชวง
ตนป 2554 พิธีกรพาชมบรรยากาศความงามบนภูทอก พาเที่ยวถนนคนเดินบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- รายการนิวสวาไรต้ี ชวง แม็กกาซีนไทยแลนด ทางสถานีโทรทัศน ทีเอ็นเอ็น
24 ออกอากาศจันทร-ศุกร เวลา 14.00 - 15.00 น. โดยการนําเสนอจะแบงเปน 2 ตอน พิธีกรชาย อ๋ัน
ภูวนาท คุณผลิน ตอนแรก และพิธีกรหญิง สุภิญญา  รูปขําดี  และ กัญญารัตน พิมพสวัสด์ิ เปนบอก
เลาเร่ืองราวและประวัติความเปนมาของเมืองเชียงคานใหผูชมไดรับทราบ สวนตอนที่สอง เปนการ
พาทองเที่ยวชมบรรยากาศชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย

รายการที่กลาวมาเปนเพียงสวนหน่ึงของรายการโทรทัศนทั้งหมดที่เคยทําการ
บันทึกภาพ และไดออกอากาศ เน่ืองจาก ชุมชนแหงน้ีไดรับการกลาวถึงเปนเวลาหลายคร้ัง แตที่
กลาวมาน้ีเปนรายการที่ทําใหผูรับสื่อสนใจ และใหการตอบรับเปนอยางดีดวยการเดินทางมาเยี่ยม
ชมและพักในสถานที่จริง ซึ่งคุณอนุวัตร พูลศรี นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาทองเที่ยวในชุมชน ได
กลาวถึงเร่ืองน้ีวา
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“ที่มาทองเที่ยวที่น่ีเพราะไดเห็นในรายการขาวสามมิติทางชอง 3 ที่ คุณกิตติ
สิงหาปด ไดขี่จักรยานเที่ยวชมเมืองเชียงคานในชวงยามค่ําคืน สวยมากๆ ก็เลยอยากมาเห็นของ
จริง” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

เชนเดียวกับ คุณสานิจ ขันธทอง นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาทองเที่ยวชุมชนได
กลาวเสริมถึงเร่ืองน้ีวา

“รายการที่น่ีหมอชิตทางชอง 7 เอาภาพสวยๆ บรรยากาศสวยๆที่เมืองเชียงคาน
มานําเสนอ ทําใหเราอยากไปเที่ยวไปถายรูป” (สานิจ ขันธทอง, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

2.2 ปจจัยภายใน
ปจจัยภายใน ไดแก สิ่งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนใหประสบ
ความสําเร็จได มีดังน้ี

2.2.1 สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว
2.2.2 วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของหมูบาน
2.2.3 บทบาทของผูนําชุมชน
2.2.4 ผลประโยชนจากรายไดที่จะไดรับ
2.2.1 สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว

การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน สิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะตองพิจารณาและถือเปนปจจัย
ภายในชุมชนที่มีความสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ันก็คือ สภาพพื้นที่ของ
แหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะ ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ถือไดวา เปนชุมชนบานไมเกาที่มีสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว ที่มีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว โดยสองฝงของชุมชนเปนบานไมเกาอายุ 100 ป ประตูบานเฟยม เร่ิมต้ังแตซอย 1 ถึงซอย
20 ตามถนนในชุมชน หรือตามตรอกซอกซอยตางๆ ยังมีการอนุรักษบานไมเกาเอาไวแบบเดิม
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ภาพที่ 4.19 สภาพบานไมเกาประตูบางเฟยมในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เมื่อป พ.ศ. 2452 ชุมชนแหงน้ีเปนบานไมเกาทุกหลัง จะยกพื้นสูงทําใหลมพัดผานได
สะดวก อากาศภายในบานจึงเย็นสบาย แมวาอุณหภูมิภายนอกบานจะรอน และในป 2515 ทาง
ราชการปรับปรุงถนนทําใหบานไมเกาเปลี่ยนเปนบานไมเกาสองชั้น สวนวัสดุที่ใชมุงหลังคาเปลี่ยน
ไปตามยุคสมัย แบงออกเปน 4 ยุค คือ บานไมเกามุงหญาคา จากน้ันเปลี่ยนเปนมุงหลังคาบานเกล็ด
มุงดวยดินขอ มุงดวยสังกะสี และยุคปจจุบันเปลี่ยนมาเปนหลังคายุคลอนคู

ปจจุบันพบวา บานไมเกาโบราณเร่ิมมีตัดทอนรายละเอียดรูปแบบในการสรางออกไป
บาง เชน มีการกอสรางอิฐใตถุนเรือนเปนหองตางๆ ทําบันไดขึ้นบานไวในชายคามิใหตากแดดตาก
ฝน หรือหนาตางแตเดิมเปนหนาตางไมเปดเขาดานในตัวเรือนไดเปลี่ ยนเปนกระจกระบบบาน
กระทุง หรือบานเลื่อนบานเกล็ด เพื่อใหมีประโยชนใชสอยตามวิถีชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน
ดังคําบอกเลาของ อาจารยณัฐพล  ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระ และเปนแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ริมโขงตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เลาใหฟงวา

“ปจจุบันบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาย อําเภอเชียงคาน เหลือบ านเกาจริงๆ
ประมาณ 10 กวาหลัง สวนใหญชาวบานก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตเราจะขอรองใหยังคงความเปน
บานไมเกา ไมอยากใหสรางบานปูน บานตึก เพื่อคงความเปนอัตลักษณของชุมชนเชียงคานเอาไว ”
(ณัฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

DPU



115

ภาพที่ 4.20 ชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การเดินทางสัญจรไปมาภายในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ชาวบานและนักทองเที่ยวที่มาเยือนภายในชุมชนจะใชจักรยานเปนพาหนะ
สําคัญในการเที่ยวชมสถานที่ตางๆภายในชุมชนทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
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ภาพที่ 4.21 นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมใชจักรยานเที่ยวชมเมืองเชียงคาน

ภาพที่ 4.22 นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมใชจักรยานเที่ยวชมเมืองเชียงคาน

ซึ่ง คุณอนุวัตร พูลศรี นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาทองเที่ยวภายในชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา
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“มาเที่ยวที่เชียงคานมีความประทับใจกับของเกา บรรยากาศเกาๆ รวมถึงบานไมเกาที่มี
อายุรอยกวาป รูสึกภูมิใจที่ชาวบานเชียงคานอนุรักษความเกาแกของบานไมเกาเอาไวให
นักทองเที่ยวไดมาเยี่ยมชม” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

คุณยุทธพงศ  โคตรคํา นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาทองเที่ยวในชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดกลาวเสริมถึงเร่ืองน้ีอีกวา

“ประทับใจกับบรรยากาศ ความเกาแกของบานไมเกาที่หาดูไดยาก พอไดมาเที่ยวที่เชียง
คานรูสึกชอบ” (ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

ภาพที่ 4.23 นักทองเที่ยวนิยมใชจักรยานเปนพาหนะในการเที่ยวชมเมืองเชียงคาน

2.2.2 วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของหมูบาน
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน เปนชุมชนที่

ชาวบานมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เรียบงาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งถือไดวาเปน
จุดขาย ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดี อันประกอบไปดวย

2.2.2.1 ตักบาตรขาวเหนียว
2.2.2.2 ผีขนนํ้า
2.2.2.3 สงกรานต
2.2.2.4 งานออกพรรษา

DPU



118

2.2.2.1 ตักบาตรขาวเหนียว
จากการศึกษาวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวที่ เมืองเชียงคาน

ชาวบานสืบทอดตามบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมมาจากทางหลวงพระบาง การตักบาตร
ขาวเหนียว ที่เชียงคาน จึงถือเปนอีกหน่ึงเอกลักษณ ทองถิ่นที่หาไดยากและนาสนใจ เปนความงาม
ทางวัฒนธรรม ที่สะทอนความผูกพันของคนเชียงคานกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาชานาน

การตักบาตร คือ  ประเพณีอยางหน่ึงที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแตสมัย
พุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอ่ืนๆ ตามหมูบานในเวลาเชา
ผูคนที่ออกมาตักบาตรจะนําของทําทานตางๆ เชน ขาว อาหารแหง มาถวายพระ ประเพณีน้ีชาว
พุทธถือกันวาเปนการสรางกุศล และถือวาเปนการแผสวนกุศลใหกับญาติผูลวงลับไปแลวดวย โดย
เชื่อกันวาอาหารที่ถวายไปน้ันจะสงถึงญาติผูลวงลับดวยเชนกัน

การตักบาตรโดยทั่วไป ชาวพุทธผูศรัทธานิยมถอดรองเทาและน่ังกับพื้น
เวลาตักบาตรเพื่อเปนการแสดงความเคารพในทานผูคนที่นําของที่เอามาตักบาตรจะยืนรออยูตรง
ทางที่พระภิกษุเดินผาน สวนมากของที่ผูคนใชนิยมตักบาตรเปนหลัก คือขาว โดยกอนที่พระภิกษุ
เดินทางมาถึงจะมีการนําถวยขาวจบที่ศีรษะแลวอธิษฐาน เมื่อพระภิกษุเดินทางมาถึงพระภิกษุจะ
หยุดยืนอยูตรงหนาคนที่จะตักบาตรแลวเปดฝาบาตร กอนที่จะตักบาตรคนที่ตักบาตรจะตองถอด
รองเทากอน จากน้ันคนที่ตักบาตรจะนําทานที่ตนมีถวายพระ เมื่อใหเสร็จแลวพระจะใหพร คนที่ตัก
บาตรประนมมือรับพร (โดยปกติแลวจะนิยมคุกเขาหรือน่ังยองๆ ประนมมือ) ขณะที่ใหพรคนที่ตัก
บาตรอาจจะมีการกรวดนํ้าเพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับ (การกรวดนํ้าน้ันอาจจะทําขณะที่พระ
ใหพรหรือหลังจากการตักบาตรเสร็จสิ้นก็ได) หลังจากที่พระภิกษุใหพรแลวก็เปนอันเสร็จพิธี

การตักบาตรในวันพระ ชาวพุทธนิยมมาทําบุญตักบาตรที่วัดในวันพระ
ในวันพระ ทุกขึ้น/แรม 8/15ค่ํา โดยทั่วไปพระภิกษุจะไมมีการออกบิณฑบาต ผูคนจะนําทานไป
ถวายที่วัด และวันน้ันพระภิกษุจะมีการเทศนาธรรมที่วัด โดยคตินิยมการเขาวัดทําบุญน้ันนาจะมีมา
แตสมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธไปวัดเพื่อรับฟงพระธรรมเทศนาและนําจตุปจจัยไปถวายพระสงฆ ใน
อดีตการไปทําบุญตักบาตที่วัดวันพระนับวาเปนการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรและแสดงออกถึง
ความสามัคคีของคนในชุมชนที่ไดมาทํากิจกรรมรวมกัน

ชาวบานเชียงคานไมนิยมใสอาหารในบาตร แตจะใสขาวเหนียว หรือ
ขนม หรือกลวย สวนอาหารชาวบานจะนําไปถวายพระที่วัด เรียกวา “จังหัน” (เปนการนําอาหารใส
ถวยเล็ก แลวใสในถาดกลมอีกที หรือที่ไทเชียงคานเรียกพาขาว สมัยน้ีก็ ใชคําวา “ภัตตาหาร” เรียก
แทน “จังหัน”)
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ชมรมตักบาตรขาวเหนียวกอต้ังขึ้นเมื่อป 2553 ขอความรวมมือ ในการ
ตักบาตรขาวเหนียวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม 1. กรุณาแตงกายใหสุภาพ ไมนุงกางเกงขาสั้นเกินไป 2.
ไมใสเสื้อสายเด่ียว 3. การถายรูป ควรอยูหางพระพอสมควร 4. ไมควรเดินไปมาในขณะพระ
บิณฑบาตร

ภาพที่ 4.24 วัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวที่เมืองเชียงคาน

2.2.2.2 ประเพณีผีขนนํ้า
ประเพณีผีขนนํ้าบานนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เปนการละเลนที่แตกตางจากที่อ่ืนๆ ทั้งประวัติความเปนมา ความเชื่อ รูปแบบวิธีการละเลน การ
พัฒนาการอนุรักษ การละเลนผีขนนํ้าบานนาซาว ไมมีประวัติวาเลนคร้ังแรกเมื่อใด แตชาวบานก็
เลนสืบมาเปนประเพณีเชนที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติมาทุกป

ภาพที่ 4.25 การละเลนผีขนนํ้า
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กลาวคือ ชาวบานนาซาวแตเดิมเปนชนกลุมนอยเผาไทยพวน โดยอพยพ
มาจากฝงซายของแมนํ้าโขง จนมาพบบริเวณพื้นที่ที่อุดมสมบูรณคือ “นาซําหวา” ซึ่งเหมาะแกการ
ต้ังหลังแหลงเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว พอชุมชนขยายมากขึ้นก็ยายมาที่บริเวณบานสองโนน ต้ังเปน
หมูบานใหญขึ้น ซึ่งแตกอนหมูบานยังไมมีที่ยึดเหน่ียวจิตใจ คงนับถือผีบรรพบุรุษ ผีปูยาเทาน้ัน

ประเพณีสืบทอดกันมาต้ังแตแรกคือ พิธีกรรมไหวผีบรรพบุรุษ ซึ่ง
ชาวบานรวมกันจัดขึ้นเรียกวา “เลี้ยงบาน” โดยกําหนดเอาวันเสร็จสิ้นจากการทําไรทํานาโดยมี “จ้ํา
(ผูประกอบพิธีกรรม)” เปนผูทําหนาที่สื่อสารระหวางชาวบานกับเจาปูจิรมาณพ และเจาปูผานพิภพ
ผาน บัวนางหรือเจาแมนางเทียม (ผูเปนรางทรงของเจาปูทั้งสอง) ซึ่งจะทําพิธีเขาทรงกําหนดวันที่
จะเลี้ยงบานขึ้น

จากน้ันจํ้าจะไปประกาศบอกชาวบาน โดยการตะโกนตามสี่แยกหรือที่
ชุมชนหนาแนน ไมก็ใชวิธีขึ้นไปบอกตามบานทุกหลังคาเรือนภายในหมูบานวา ในปน้ีจะกําหนด
จัดพิธีการเลี้ยงบานแลว ใหชาวบานจัดหาขาวปลาอาหาร และของบวงสรวงตางๆ ไปประกอบพิธี
กันที่ดอนหอ “ศาลเจาปู” ของหมูบาน เดิมการบวงสรวงน้ัน

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเลี้ยงผีบาน ก็จะมีการฉลองดวยการรองรําทํา
เพลง ซึ่งจะประกอบดวยนางเทียมรางทรงเจาปู นางเทียมรางทรงคนอ่ืนๆ นางแตง จํ้าและผูมารวม
พิธีอยางสนุกสนาน พิธีเลี้ยงบานน้ีจะทํากันทุกป แคปละคร้ังเทาน้ัน จุดมุงหมายเพื่อเปนการตอบ
แทนบุญคุณ ที่ผีปูผียา ตลอดจนผีบรรพบุรุษในหมูบาน ไดปกปกรักษา คุมครองตนและชาวบานให
อยูเย็นเปนสุขทํามาหากินไดอยางอุดมสมบูรณ

เลากันวา “การบวงสรวงสัตวเลี้ยงภายในบริเวณศาล สัตวที่นําไปผูก
หลักเลี้ยงจะตายเองโดยไมมีการฆา ขณะที่ประกอบพิธีอัญเชิญผีเจาปู และผีบรรพบุรุษตางๆ ใหลง
มากินเคร่ืองเซน ปจจุบันไมนิยมทํากันแลว เพียงแตนําเคร่ืองเซนพวกขาวปลาอาหาร และสิ่งของ
อ่ืนๆ ตามที่กลาวมาขางตนมาประกอบพิธี”

การบวงสรวงน้ัน จะมีการนําวัว ควาย มาฆาเพื่อเปนเคร่ืองเซนสังเวย
ตามพิธีกรรม ในเวลาตอมา ผีเจาปูไดบอกความผานรางทรงวา ใหชาวบานทํา “แมงหนางาม” หรือ
“ผีขน” เพื่อเปนการบูชาวัว ควาย ที่มีบุญคุณตอชาวบาน แทนการนํามาฆาเพื่อเปนเคร่ืองสังเวย
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ภาพที่ 4.26 การละเลนผีขนนํ้า

นอกเหนือจากการบูชาเพื่อรําลึกคุณของวัว ควาย ที่มีตอชาวบานแลว ยังมีความเชื่อ
สืบเน่ืองตออีกวา “ผีขน” คือ วัว ควาย ที่ตายไปแลว แตวิญญาณยังคงวนเวียนอยูตามหวย หนอง
คลอง บึง รอบๆ หมูบาน เมื่อชาวบานไปตักนํ้ามาใช วิญญาณของสัตวทั้งสองจะตามเขาหมูบานมา
ดวย ซึ่งพบแตขน และไดยินแตเสียงกระดึง แตไมเห็นตัว ชาวบานจึงพากันเรียกวา “ผีขนวัว ผีขน
ควาย”ยุคแรกๆ จะพากันเรียกวา “การละเลนผีขน” แตทุกคร้ังหลังจบการละเลนผีขน ฝนมักจะตก
ชาวบานจึงพากันเรียกวา “ผีขนนํ้า” มาถึงปจจุบัน

รูปแบบพิธีการและการแตงกาย
การเลนผีขนนํ้าแตละป ถือเอาชวงกอนที่จะมีการลงมือทําการเกษตร ชาวบานจะมีการ

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําบุญเดือนหก ประมาณวันแรม 1 ค่ํา ของทุกป กอนวันทําบุญก็จะมี
การบอกบุญไปยังหมูบานใกลเคียงใหมารวมงานบุญที่หมูบานจะจัดใหมีขึ้น ซึ่งชาวบานในหมูบาน
ก็จะเตรียมสถานไวเพื่อตอนรับชาวบานถิ่นอ่ืนๆ ดวย

ผูที่เลนผีขนนํ้าสวนมาก เปนชายหนุมในหมูบาน และเด็กๆ เขาเหลาน้ันจะจัดเตรียม
แตงตัวหัวผีขนของตัวเอง เพื่อเลนประกอบพิธีบวงสรวงผีบรรพบุรุษ หัวผีขนนํ้าที่จะใชเลนหาก
ผูเลนยังเก็บรักษาของเดิมไว ก็สามารถนํากลับมาเลนใหมไดอีก โดยตกแตงทาสีใหม ใหดูสดและ
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เขมขึ้น แตสวนมากผูเลนผีขนนํ้ามักจะทําหัวผีขนนํ้าขึ้นมาใหมเพราะใชเวลาทํา และตกแตงไมมาก
นัก

ภาพที่ 4.27 เด็กๆ แตงชุดผีขนนํ้า เปนการสืบทอดประเพณี

การทําและตกแตงหัวผีขนนํ้า น้ันจะนําเอาไมเน้ือออน เชน ไมนุน ไมตีนเปด ฯลฯ ที่มี
ขนาดพอเหมาะมาสลักเปนรูปหนากาก วาดลวดลายลงสีตางๆ เชนลายบัวเครือ ลายผักแวน ตาม
ความเชื่อและจินตนาการเพื่อใหดูนากลัว โดยใชผาจากที่นอนเกาไมใชแลว มาทําเปนตัวเสื้อผีขนนํ้า
ซึ่งใหนุนที่ติดอยูกับที่นอนน้ัน ฟุงกระจายไปทั่วขณะที่เตนรํา และมีอุปกรณในการใหจังหวะ คือ ตี
เคาะหรือขอลอ และโปง มัดติดดานหลังลําตัว ผีขนนํ้า สําหรับผูที่เดินรวมขบวนก็จะตีกลองตีเคาะ
ปรบมือ เปาแคน ดีดพิณ เพื่อใหเกิดจังหวะอยางสนุกสนานสลับกันไป

หนากากผีขนนํ้าจะขุดใหเปนรูปหนาคลายๆ วัว ควาย วาดใหเปนรูปผีนากลัว ตาจะโต
จมูกโต ฟนใหญ แตมักเขียนปากใหเปนรอยยิ้ม เหมือนเมตตาปราณี ใบหูทําดวยสังกะสีโตพอควร
กับใบหนา สวนเขาตอมานิยมใชหวายมาตรึงติดกับหนากาก ใหปลายทั้งสองขางแยกออกจากกัน
ใชเชือกมัดลําหวายใหโคงเขาหากันพองาม เหมือนกับเขาควายที่โคง ใชกระดาษสีตางๆ ตัดเปนร้ิว
ติดประดับระหวางเขาทั้งสองขาง ผมทําดวยตนกลวยโดยตัดตนกลวยลอกกาบแลวนําไปผึ่งแดดให
แหงนํามาถักเปนเปย แลวเอามาใสกับหนาผีเพื่อทําใหดูคลายผมยาวถึงนองหรือบางคนอาจยาวถึง
ตาตุม
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เสื้อทําดวยผาตัดเปนเสื้อคอกลม ลําตัวของเสื้อจะยาวลงไปถึงตาตุม ยอมใหเปนสี
เหลือง อมดําหรือสีมวงเหลือง นําผามาเย็บเปนชิ้นขวางตามลําตัวเสื้อ หรือชาวบานบางคนจะเอาที่
นอนขาดที่ไมใชแลวกลับดานในออกเปนดานนอกสวมใส นําไมมามัดเปนลูกระนาดขั้นบันใด และ
ใชมัดติดกับสวนเขาดานหลังใหถวงนํ้าหนักไมใหหลุดเวลาเลน

ภาพที่ 4.28 การละเลนผีขนนํ้า

เคร่ืองดนตรีสําหรับเลนผีขนนํ้า เปนเคร่ืองดนตรีที่หาไดงายๆ อาศัยจากพื้นบานและ
วิวัฒนาการเอากระด่ิง โปงที่แขวนคอ โค กระบือ เปนเคร่ืองดนตรี กลองหนากลองทําดวยหนังวัว
หนังควาย, กระเหลบหรือเขรบ ซึ่งใชผูกคอวัวควาย นํามาผูกที่เอว เวลาเตนจะทําใหเกิดเสียงตาม
จังหวะ บางคร้ังจะใชกระด่ิงหรือขิก, พิณ หรือ ซึง ใชดีดเขากับจังหวะและบทเซิ้งมีสายสามสาย,
เคาะ กระด่ิงและอ่ืนๆ ที่ใชแทนเสียงดนตรีได, แคน, กะลอ ทําดวยไมไผหน่ึงขอปลอง เจาะเปนราง
เวลาเคาะจะเกิดเสียงดัง

เพลงที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงเซิ้งผีขนนํ้าประยุกต ไดกําหนดเพลง“ลายนกไซ
บินขามทุง” เพื่อใหเหมาะสมกับการเตน ซึ่งเนนความพรอมเพรียง สวยงาม สิ่งสําคัญการเตนเซิ้งผี
ขนอยูที่จังหวะลีลาของเพลง และจังหวะลีลาของเสียงกลองเปนหลัก
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ภาพที่ 4.29 การแตงกายผีขนนํ้าจะมีสีสันสวยงาม

เมื่อถึงกําหนดประเพณีบุญเดือนหก บุญประจําปวัดโพธิ์ศรี บานนาซาว ตําบลนาซาว
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หลังจากชาวบานผูที่เลนผีขน ไดทําชุดผีขนหรือไมก็ตกแตงของเดิม
เสร็จแลวบรรดาชายหนุมที่จะเลนเปนผีขนจะไปทําพิธีครอบเจาปู (พิธีถวายตัว) ที่ศาลเจาปูบาน
นาซาว เพื่อใหเปนสิริมงคลแกตัวเอง นางเทียมผูเปนรางทรงของเจาปูพรอมนางแตง จํ้า และ
ชาวบานก็จะไปทําพิธีอัญเชิญผีเจาปูเขารางทรง ใหไปรวมฉลองบุญเดือนหกหรือชาวบานเรียกวา
ไปเลนบุญเดือนหก

ภาพที่ 4.30 การแตงกายผีขนนํ้ามีสีสันสวยงาม
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การเลนผีขนของชายหนุมในหมูบาน จะเร่ิมเลนกอนจะถึงวันงานประเพณีบุญเดือนหก
ประมาณ 3-7 วัน โดยจะแตงชุดผีขนออกเดินไปรอบๆ หมูบานประมาณชุดละ 5 - 6 คน หยอกลอ
บรรดาเด็กๆ หรือ สาวๆ ในหมูบานอยางสนุกสนาน เพื่อเปนการเตือนใหชาวบานไดทราบวา ไดถึง
กําหนดประเพณีงานบุญเดือนหกแลว จะไดเตรียมตัวรวมบุญประจําปกัน

ชุดเลนผีขนน้ี นางแตงประจําหมูบานคนหน่ึงเลาวา ตามความเชื่อของชาวบานเชื่อวา
“ผีขนเปนบริวารของเจาปู ซึ่งเจาปูชอบมาก ในการเลนบุญเดือนหกถาไมมีการเลนผีขน หรือ ตัว
หนางามที่เจาปูชอบ เจาปูจะไมพอใจ และจะตองมีการเลนผีขน หรือตัวหนางามทุกป ผีเจาปูก็จะลง
มาเลนดวยโดยผานทางรางทรง โดยเฉพาะวันที่สองของงานประเพณีบุญเดือนหก เจาปูก็จะเขาทรง
ผูที่เปนรางทรงจะแตงกายชุดเจาพอ สวยงามตามที่เตรียมไวรวมแหกับผีขน โดยแหไปรอบๆ
หมูบาน เพื่อที่ชาวบาน และเพื่อนบานตางๆ ที่มาเที่ยวงานไดชม และชาวบานยังมีความเชื่อวา การ
เลนผีขนเกี่ยวของกับพิธีขอฝนดวย คือเชื่อวาการเลนผีขนน้ันจะเปนตัวชี้วาถาปไหนที่มีการเลนผี
ขนมาก ปน้ันฝนก็จะดีตกตองฤดูกาล”

ภาพที่ 4.31 การละเลนผีขนนํ้า

การแผปจจัยของผีขน ผีขนในบานนาซาว ในปหน่ึงๆ มีมากประมาณรอยกวาตน และ
จะถูกแบงแยกออกเปนหมูๆ ทั้งหมดประมาณ 10 หมู หมูละ 10 คน แลวก็แยกกันไปแผปจจัยตาม
หมูบานหรือคุมบานตางๆ และแตละหมูก็จะมีหัวหนาทําการรองนําซึ่งคํากลาวนําน้ันก็จะเปนคํา
กลาวรองที่ผูเปนหัวหนาผีขนเปนผูคิดขึ้นบาง และคํารองที่เคยไดยินหรือไดฟงตามที่ปฏิบัติมาทุกป
เดินไปเร่ือยๆ ดังตัวอยางบางคําของผีขนรอง “โอโฮโอ โฮโอโอโอ ขอเหลาโทนําเจาจักถวย ขอ
กลวยนําเจาจักหวี” หรอ “สาวเอยสาวเจาอยูบานใด ลูกสาวใผใสเสื้อสีแดง แกมแดงปานแตม” ฯลฯ
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การรองน้ีหัวหนาจะเปนผูกลาวนํา แลวลูกนองก็จะกลาวตามหลัง เมื่อผูไปเห็นไดยินไดฟงแลวทํา
ใหสนุกสนาน และนึกเห็นภาพของความสามัคคีของหมูคณะเปนอยางดี

การจัดงานบุญเดือนหกประจําป
วันแรก หรือที่ชาวบานเรียกวา วันโฮม ชาวบานจะไปรวมกันที่ ศาลเจาปูบานนาซาว

ในชวงเย็นๆ เพื่อไปรวมกันแหดอกไมเขาไปยัง วัดโพธิ์ศรี ขบวนแหน้ันประกอบดวยนางเทียมราง
ทรงของเจาปูจิรมาณพ นางเทียมเจาปูผานพิภพ จํ้า นางแตง ผีขน และชาวบานจากคุมตางๆ ใน
หมูบานเดินแหเปนขบวนไปรอบหมูบาน ตีฆอง ตีกลอง ปรบมือ รองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน
เดินไปยังวัดโพธิ์ศรี เมื่อเดินถึงวัด พระก็จะตีกลองใหญบนหอกลอง 3 คร้ัง ขบวนแหก็จะเดินรอบ
โบสถ 3 รอบ เสร็จแลวนําดอกไมไปบูชาที่ผาม (ประรําพิธี) ที่ชาวบานจัดเตรียมไว พรอมบูชา
บวงสรวงผีปูยา เปนเสร็จพิธี

วันที่สอง คือวันงาน เร่ิมพิธีงานต้ังแตเชามืด จะมีพิธีบวงสรวงผีเจาปูที่ศาลของหมูบาน
เมื่อเสร็จพิธีแลวจะมีการอัญเชิญพระอุปคุต พรอมบั้งไฟ 5 ลูก แหเขาไปยังวัดโพธิ์ศรี ขณะที่แหก็มี
การตีฆอง รองรําทําเพลงไปดวย เมื่อไปถึงบริเวณวัดก็แหรอบโบสถ 3 รอบ แลวเชิญพระอุปคุตไป
ไวที่หออุปคุต ความเชื่อเร่ืองแหอุปคุตน้ีมีความเชื่อตอกันมาวา เพื่อใหพระอุปคุตมาปกปกรักษา
ชาวบานและประชาชนที่มาเที่ยวชมงานไมใหเกิดภัยอันตรายตางๆ ตอนเชาจะมีประชาชนจากที่
ตางๆ มาเที่ยวชมงานอยางมากมาย ภายในบริเวณวัดจะมีการทําบุญตักบาตรสวรรค เสี่ยงทายตาม
รูปพระโพธิสัตว ในหมูบานทุกหลังคาเรือนจะมีการทํากับขาวไวตอนรับบานญาติพี่นอง หรือผูที่
เคารพนับถือกัน มาเที่ยวชมงานจากถิ่นอ่ืน หรือ หมูบานอ่ืนเมื่อเห็นคนรูจักหรือญาติผานไปมา ก็จะ
เชิญขึ้นบานมารับประทานอาหาร

สวนกับขาวน้ันโดยมากจะเหมือนกันทุกหลังคาเรือน คือ ลาบเน้ือ ตมเน้ือ ขนมจีน ขนม
หวานตางๆ จากหมูบ านอ่ืนที่มาเที่ยวชมงานอยางสนุกสนาน ผีขนบางคนที่ เห็นผูคนรับประทาน
อาหารอยูบนบานก็อาจแยกไปรวมรับประทานอาหาร หรือไมก็แหกันไปรวมรับประทานอาหาร
พรอมกันทั้งกลุมก็มี พออ่ิมก็ออกเดินรองรําทําเพลงรอบๆ หมูบานตอไป  เมื่อถึงเวลาบรรดาผีขนก็
จะเดินไปรวมตัวกัน ที่จุดนัดหมายตามที่กําหนดไว (โดยปจจุบันกําหนดไวที่ โรงเรียนบานนาซาว)
เมื่อทุกคนมาพรอมกันก็จะแหขบวนเขาไปยังวัด ซึ่งนําหนาขบวนดวยนางเทียมรางทรงเจาปู
จิรมาณพ รางทรงเจาปูผานพิภพ จํ้า นางแตง และนางเทียม รางทรงวิญญาณคนอ่ืนๆ ตามดวยขบวน
ผีขน ขบวนบั้งไฟนอย 5 บั้ง (ชาวบานเรียกวา มะเขี่ย) ขบวนตีฆองตีกลอง รองรําทําเพลงใหขบวน
นางเทียมไดฟอนรํา สวนผีขนก็จะเตนรําไปตามจังหวะกลอง โดยจะเปนการฟอนที่ไมมีกําหนด
ตายตัวลงไปวามีทาใดบาง คือทําทาตามจินตนาการที่คิดวาทําไดเหมือนผี และทําใหผูคนกลัวดวย
และจะมีขบวนฟอนเซิ้งของคุมตางๆ
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เมื่อถึงบริเวณวัดจะมีการแหรอบโบสถสามรอบ เพื่อเปนการฉลองบุญเดือนหก
(ชาวบานเรียกวาเลนบุญเดือนหก) ชาวบานที่มาจากถิ่นอ่ืนที่นํากัณฑหลอนมารวมงานก็จะเขารวม
ขบวนแหรอบโบสถพรอมกันกับขบวนผีขนดวย เมื่อเสร็จพิธีก็จะมีการถวายจตุปจจัยพระสงฆเปน
เสร็จพิธี แลวนําบั้งไฟนอยหาบั้งไปจุดบูชาศาลเจาปูบานนาซาว และบูชาพญาแถน เพื่อขอใหฝนตก
ถูกตองตามฤดูกาลตามความเชื่อของชาวบานที่เคยปฏิบัติมา

วันที่สาม คือวันสุดทาย ตอนเชาจะมีการทําบุญตักบาตรที่วัด และถวายอาหารแก
พระภิกษุสงฆ มีการแสดงพระธรรมเทศนาใหศีลแกชาวบาน ชวงบายก็จะมีการแหรวบรวม
จตุปจจัยเขาไปถวายพระที่วัด จนถึงเวลาเปนเสร็จพิธีบุญประจําปของหมูบาน รอปหนาก็จะมา
รวมกันจัดงานอีก

นับเปนเวลาที่เน่ินนาน ที่การเลนผีขนนํ้าที่บานนาซาวไดถูกละเลยในดานความสําคัญ
ของศิลปะประเพณีทองถิ่นของหมูบานน้ีจากทางราชการ อาจเน่ืองจากทางราชการคงเห็นวาประเพณี
ผีขนนํ้าที่บานนาซาว ไมมีความโดดเดนที่จะอวดชาวเมืองอ่ืนได จึงทําใหผีขนนํ้า ซึ่งเปนความเชื่อ
และวิถีประชาของชาวบานที่ประพฤติปฏิบัติสืบตอมา ถดถอยดอยลงในความสําคัญ

ภาพที่ 4.32 การละเลนผีขนนํ้าที่ปฎิบัติสืบทอดมาหลายรุน

อยางไรก็ตาม ชาวบานก็ยังไดยึดถือปฏิบัติตอเชนทุกปมา จนเมื่อป พ.ศ.2534 ร.ต.ศรีรัตน
หริรักษ ผูวาราชการจังหวัดเลยในสมัยน้ัน ไดเห็นคุณคาทางไทยคดีอีสาน ดานประเพณีในทองถิ่น
จึงไดใหการสนับสนุนชาวบานไดแสดงออกเต็มที่ ถึงความเชื่อ ความศรัทธาที่มีตอประเพณีการเลน
ผีขนนํ้า จนปจจุบันการเลนผีขนนํ้าบานนาซาว ไดรับการฟนฟูและสงเสริม ใหชาวบานใหรูสึกพึง
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พอใจตอความสุขที่ไดรับจากการเขารวมงานประเพณีระดับจังหวัด และยึดถือปฏิบั ติตามประเพณี
เยี่ยงบรรพบุรุษตอไป

สําหรับวันที่ใชละเลนผีขนนํ้าในปจจุบัน ไดกําหนดไวระหวางแรม 1-3 ค่ํา หลังวันเพ็ญ
เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยขบวนแหในวันที่สองของงาน ผีขนนํ้าทุกคุมหมูบานจะไปรวมกันที่
โรงเรียนบานนาซาว เพราะเปนประเพณีที่จัดขึ้นทุกปของชาวบานนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย

2.2.2.3 สงกรานต
ประเพณีสงกรานต อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนประเพณีประจําชาติ

และประเพณีทองถิ่น เน่ืองจากวาเมื่อถึงวันที่ 13,14,15 เมษายนของทุกป ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต ถือปฏิบัติประเพณีสงกรานตกันทุกภูมิภาค
โดยมีองคประกอบสวนรวมที่ปฏิบัติเหมือนกัน ไดแก การทําบุญ สรงนํ้าพระ และรดนํ้าผูใหญ แต
ในขณะเดียวกันก็มีรายละเอียดปลีกยอยที่ถือปฏิบัติแตกตางกันไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นน้ันๆ

ภาพที่ 4.33 งานประเพณีสงกรานตเมืองเชียงคาน

ประเพณีสงกรานตเปนงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหม จึงมีการ
ทําบุญและงานร่ืนเริงประกอบกันไป ซึ่งเรียกวางานประเพณีสงกรานต โดยเทศบาลตําบลเชียงคาน
รวมกับประชาชนที่อยูในละแวกคุมวัดตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลเชียงคานที่เห็นถึงความสําคัญของ
ประเพณีสงกรานต รวมมือกันจัดใหมีงานประเพณีสงกรานตขึ้นตามแบบของชาวบาน ซึ่งมีกิจกรรม
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การละเลนร่ืนเริงและการเลนสาดนํ้าเปนกิจกรรมที่ไดรับการสืบทอดมาจากอดีต การเลนสาดนํ้า
โดยใชนํ้าสะอาด และเลนนํ้าที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ไมกอความเดือดรอนรําคาญ หรือ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน อยางเชนการที่ผูชายจะสาดนํ้าผูหญิง ก็ตองมีการขอโทษ ขออนุญาต
กอน ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ดี การเลนนํ้าสงกรานตน้ีไมวาอดีตถึงปจจุบันสิ่งที่เนนก็คือความสนุก
สนานซึ่งมิไดเลือนหายไปหรือนอยลงเลย

ภาพที่ 4.34 การสืบสานประเพณีสงกรานต อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดรับความรวมมือจาก
ชาวบาน

การสืบสานประเพณีสงกรานต อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีกิจกรรม
ทางประเพณีของทองถิ่นที่ปฏิบัติกันสืบมา ประกอบดวยการแหตนดอกไม การแหขาวพันกอน
และการกอพระเจดียทราย เปนกิจกรรมสําคัญมากที่จะเหน่ียวร้ังหรือฟนฟูความสัมพันธอันดีงามใน
ระหวางสมาชิกครอบครัวและชุมชน ซึ่งแสดงออกดวยการรวมตัวและทํากิจกรรมรวมกันระหวาง
สมาชิกครอบครัวและชุมชน ชวยใหครอบครัวและชุมชนมีความรักใครผูกพันกันมากยิ่งขึ้น ทําให
เกิดความอบอุน และความเขาใจอันดีตอกันจนกลาวไดวาเปนกิจกรรมที่สรางความรักความผูกพัน
ในครอบครัวที่ดีงามที่ประชาชนชาวอําเภอเชียงคานยึดถือปฏิบัติสืบสานมาต้ังแตอดีตนานแลว

พิธีกรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ประชาชนชาวอําเภอเชียง
คานยึดถือปฏิบัติเน่ืองในเทศกาลประเพณีสงกรานต อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบดวย การ
ทําบุญตักบาตร และการสรงนํ้าพระพุทธรูป การสรงนํ้าพระภิกษุสงฆและสามเณร เปนกิจกรรมที่
ประชาชนชาวอําเภอเชียงคานยึดถือปฏิบัติมานาน

เทศบาลตําบลเชียงคาน ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมการคุมวัดตางๆ ไดพากันจัดงานประเพณีสงกรานตระหวางวันที่ 13,14,15 เดือนเมษายน
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ของทุกๆ ป ณ บริเวณสามแยกหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคาน และสนามหนาที่วาการ
อําเภอเชียงคาน เพื่อรักษาไวซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทย

อยางไรก็ตาม เทศบาลตําบลเชียงคานสํานึกและตระหนักในความสําคัญ
ของประเพณีสงกรานตอันเปนประเพณีที่ดีงามอันดับตนๆ ของสังคมไทย ทั้งยังเปนที่นิยมชมชอบ
ของผูคนทั้งประชาชนชาวไทยและตางประเทศ ซึ่งตางก็รอคอยใหถึงเทศกาลสงกรานต เพราะ
นอกจากจะไดชื่นชมยินดีในประเพณีอันศักด์ิสิทธิ์ที่อบอวลไปดวยบรรยากาศที่อ่ิมสุขทั่วถวน
ทุกคนที่เขารวมในเทศกาลสงกรานตน้ี สวนรายละเอียดในงานประเพณีสงกรานตในเขตเทศบาล
ตําบลเชียงคานน้ันมีการปรับปรุงใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนไปบาง เชน มี
การจัดการประกวดเทพีสงกรานต สําหรับประเพณีที่สําคัญบางอยางที่เคยถูกละเลยไปบางก็มีการ
ฟนฟูพัฒนามาปรับใชอยางสรางสรรคใหทันยุคทันสมัยเปนการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีผล
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางเห็นไดชัด

ในสวนของชาวบานน้ันถือวางานประเพณีสงกรานต เปนการเฉลิม
ฉลองวันขึ้นปใหมที่ถือปฏิบัติกันมาแตโบราณเชนเดียวกับทองถิ่นอ่ืนๆ มีกิจกรรมตางๆ หลายอยาง
เชน การรวมกันทําบุญตักบาตร เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว ทั้งเปนการแสดง
ความกตัญูตอบรรพบุรุษ บุพการีและผูมีพระคุณ การสรงนํ้าพระพุทธรูป การสรงนํ้าพระภิกษุ
สงฆและสามเณร

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของประเพณีสงกรานต อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย แบงออกเปนชวงๆ โดยภาพรวมได ดังน้ี

ชวงปพุทธศักราช 2500 -2538 ประเพณีสงกรานตแตเดิมเรียกวาวันวาง
ถือกันวาวันที่ 13 เมษายน เปนวันมหาสงกรานตซึ่งเชื่อกันวาเปนวันที่เทวดาประจําปจะเดินทางมา
จากเมือง วันที่ 14 เมษายน เปนวันเนาถือกันวาเปนวันวางเทวดา เพราะเทวดาไดออกจากเมืองไป
แลว และวันที่ 15 เมษายน เปนวันเถลิงศกปใหม เปนวันที่เทวดาองคใหมไดเดินทางมาถึงเพื่อรักษา
บานเมืองตอไป และโดยเฉพาะวันเนาซึ่งเปนวันไมมีเทวดารักษาบานเมื องจึงเรียกกันวาวันวาง
หมายถึง วางเทวดา ในวันน้ีประชาชนชาวอําเภอเชียงคานจะพากันหยุดกันทํางานตางๆ ประเพณีมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติแตกตางกันในบางลักษณะ ซึ่งสวนมากไดยกเลิกปฏิบัติกัน
แลวทุกวันน้ี เชน ชาวบานตองงดเวนการเสาะหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อวันขางหนา ตองวางเวน
การซอมสีขาวสาร เวนการออกหากับขาวปลา ผักหญา หามไมใหอาบนํ้าในแมนํ้าลําคลอง หามตัด
ผมตัดเล็บ ตัดรานตนไมกิ่งไม หามฆาสัตวบกสัตวนํ้าทุกชนิด ไมกลาวคําหยาบและดาลูกหลาน
หรือใครๆ ทั้งสิ้น ตองปลอยสัตวเลี้ยงใหหากินไดอยางเสรีไมมีการผูกลาม นอกจากน้ียังตอง
ประกอบการกุศล การทําบุญทําทาน ฟงเทศนฟงธรรม สรงนํ้าพระพุทธรูป สรงนํ้าพระสงฆ ปลอย
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นกปลอยปลา ใหทรัพยสินแกผูเยาว ไมทําอารมณใหขุนหมอง ตองราเริงแจมใส มีการอาบนํ้าสรง
หัวคนเฒาคนแก เปนตน

บุคลากร ผูที่มีสวนในการจัดงานใหประสบความสําเร็จประกอบ ดวย
เจาอาวาส ผูนําคุมวัด ทายกทายิกาและประชาชนตางๆ ที่อาศัยอยูในละแวกวัดน้ันๆ สถานที่ การจัด
งานในชวงปพุทธศักราช 2500-2538 จะจัดกันตามวัดตางๆ ในเขตอําเภอเชียงคาน กิจกรรม
สงกรานตเปนงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหมจึงมีกิจกรรมตางๆ เชน พิธีกรรม พิธีการ พิธี
เปดงาน ขบวนแห การร่ืนเริงและการฟอนรํา ประชาชนที่อยูในละแวกคุมวัดตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลเชียงคาน ที่เห็นถึงความสําคัญของประเพณีสงกรานต จึงรวมมือกันจัดใหมีงานประเพณี
สงกรานตขึ้นตามแบบของชาวบาน

ภาพที่ 4.35 ชาวบานรวมรําวงในงานสงกรานตอยางสนุกสนาน

ชวงปพุทธศักราช 2539-ปจจุบัน เทศบาลตําบลเชียงคานเขามามีบทบาท
ในการจัดงานประเพณีสงกรานต ทําใหรูปแบบการจัดงานสงกรานตเปลี่ยนแปลงไปมีการจัดงานให
สอดคลองกับความตองการและสภาพของเศรษฐกิจสังคมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งการจัดงานประเพณี
สงกรานต เปนสวนสําคัญสวนหน่ึงที่สงเสริมการทองเที่ยวใหกับอําเภอเชียงคานอยางมีประสิทธิภาพ
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และไดผล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งชวยเสริมรายได
และเปนตัวชวยใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ เทศบาลตําบลเชียงคานไดใหความสําคัญและการ
สนับสนุนตอการจัดงานประเพณีสงกรานตเปนอยางมาก

2.2.2.4 ประเพณีการออกพรรษา
ประเพณีการออกพรรษาที่อําเภอเชียงคาน เปนประเพณีที่เกิดขึ้นจาก

พระวินัยของพระสงฆและผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งเปนประเพณีที่
พุทธศาสนิกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติมาแทบทุกๆ จังหวัด จะ
มีแตกตางกันบางก็เปนเพียงบางสิ่งบางอยางเทาน้ัน ตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น ประเพณี
ออกพรรษาอําเภอเชียงคาน แบงออกเปนภาคก็จะมีอยู 2 ภาค คือ

1. ภาคพระภิกษุสงฆ
2. ภาคพุทธศาสนิกชน
1. ภาคภิกษุสงฆ

การออกพรรษาอําเภอเชียงคานในสมัยโบราณ วัดที่จะจัดงานจะทํา
ใบบอกบุญไปยังพระภิกษุสงฆที่อยูยังอารามตางๆ ตามตําบลตางๆ เพื่อใหมารวมบุญออกพรรษา
พรอมทั้งใหพระสงฆในวัดแจงแกพุทธศาสนิกชนในหมูบานหรือตําบลน้ันๆ มารวมทําบุญดวยกัน
ตามประเพณี ฝายพระภิกษุสงฆก็จะพากันมาเพื่อทําปวารณาในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระภิกษุสงฆทําสังฆปวารณาแทนการลงอุโบสถ สวดปาฎิ
โมกข ซึ่งเรียกวา “สังฆปวารณา” การทําปวารณาน้ันพระพุทธองคทรงอนุญาตใหภิกษุ 5 รูปขึ้นไป
ไมเหมือนลงอุโบสถฟงปาฏิโมกข ซึ่งพระองคอนุญาตไว 4 รูปขึ้นไป การทําบุญปวารณาหรือทํา
บุญประเพณีออกพรรษาสมัยเกาพระภิกษุสงฆที่อยูตามตําบลตางๆ พอถึงวันขึ้น 14 ค่ํา ก็จะมา
รวมกันในวัดที่จัดงาน พอถึงเชามืดวันขึ้น 15 ค่ํา พระภิกษุสงฆก็จะทําวัตรสวดมนตต้ังแต 05.00 น.
เปนตนไป เมื่อเสร็จจากการทําวัตรแลว พระมหาเถระที่เปนประธานสงฆก็จะมอบใหพระภิกษุผู
สามารถสวดญัตติปวารณา ซึ่งในสมัยเกาทานทําเปนแบบปุจฉา – วิสัชนา ซึ่งก็ถามต้ังแตการจัด
สถานที่  เปนตน

ซึ่งพระพุทธองคทรงเรียกวา “บุรพกรณ” มี 4 คือ กวาดโรงอุโบสถ
ถาเปนกลางคืนตามประทีป ต้ังนํ้าฉันและปูผาอาสนะ ทั้ง 4 อยางน้ีตองทํากอนลงทําปวารณา เมื่อทํา
ทั้ง 4 อยางเสร็จแลวก็ตองมีกิจที่จําตองทําอีก 5 อยางคือ นําฉันทะของภิกษุไขมา นําปริสุทธิมา
บอกฤดู นับภิกษุ ใหโอวาทแกนางภิกษุณีทั้ง 5 อยางน้ีเรียกวา บุรพกิจ การออกพรรษาสมัยเกาทาน
ทําแบบปุจฉาและวิสัชนา ซึ่งคําบอกฉันทะควบกับปาริสุทธิวา “อุตตโร ภันเต ภิกขุ ศิลาโน มัยหัง
ฉันทัญจ ปาริสุทธิญจ อทาสิ ตัสสะ ฉันโทจ ปาริสุทโธ จ มยา อาหฏา สาธุ สังโฆ ธาเรตุ” เปนตน
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แมแตฤดูและนับภิกษุพระผูจะสวดญัตติปวารณาก็จะถามเปนภาษามคธ (บาลี) เชนกัน เสร็จแลว
พระภิกษุสงฆทั้งหมดจะตกลงกันวาจะปวารณากี่คร้ัง หรือจะใหภิกษุผูพรรษาเทากันทําปวารณา
พรอมกัน เมื่อตกลงกันเสร็จแลว ภิกษุรูปที่พระเถระมอบหนาที่ใหก็จะต้ังนโม สวดญัตติตอไปเปน
ภาษาบาลีวา “สุณาตุเม ภันเต สังโฆ อัชช ปวารณา ปณณรสี ยทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง สังโฆ เตวาจิ
กัง ปวาเรยยะ” น้ีเปนการวาคําปวารณา กลาว 3 คร้ัง ถาจะกลาว 2 คร้ัง ก็เปลี่ยนจาก “เตวาจิกัง เปน
เทววาจิกัง” เปนตน

ถาจะใหผูมีพรรษาเทากันวาคําปวารณาพรอมกันก็ตองวา “สมานสัง
วาสัง ปวาเรยยะ” น้ีเปนการทําใหภิกษุที่มีพรรษาเทากันปวารณาพรอมกัน เสร็จแลวพระมหาเถระ
ก็จะทําปวารณากอน 3 คร้ังและภิกษุที่มีพรรษาถัดมาก็จะวาคําปวารณาตอจากพระมหาเถระ เสร็จ
แลวก็จะออกรับบิณฑบาตพอดี สิ่งของที่พุทธศาสนิกชนที่นํามาตักบาตรก็จะเปนขาวตม ขนม ที่ทํา
ขึ้นมาเองซึ่งต้ังแตนายประดิษฐ  ทองประไพ มาเปนนายอําเภอคนที่ 10 การตักบาตรเทโวโรหณะ
ทางแยกก็ยังไมมี

หลังจากป พ.ศ. 2500 เปนตนมา การทําปวารณาของพระภิกษุสงฆ
ก็เปลี่ยนมาเปนหลังจากฉันภัตราเชา  (ซึ่งชาวเลยเรียกวา “ฉันจังหัน”) แลวจะเปนเวลา 09.30 น.
โดยทานเจาคณะอําเภอทานจะบอกในวันทําอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข ซึ่งกอนวันปวารณาปกษ
หน่ึง การทําก็ไมเหมือนเดิม ภิกษุรูปที่พระมหาเถระมอบอํานาจใหเมื่อภิกษุสงฆมาครบทุกวันและ
แสดงอาบัติเสร็จแลวทานก็จะเร่ิมสวดบุรพกิจ หลังจากน้ันทานก็จะต้ังญัตติเพื่อทําปวารณา เสร็จ
จากการต้ังญัตติพระมหาเถระก็จะทําการปวารณาเปนองคแรก ภิกษุที่มีพรรษาออนกวาก็จะทํา
ปวารณาไปตามลําดับพรรษา จนเสร็จน้ีทานเรียกวาการทํา “สังฆปวารณ” เปนการทําออกพรรษา
ของภิกษุสงฆซึ่งเมื่อทําการปวารณาแลว 1 วัน ทานก็ยังไมไปพักแรมที่อ่ืน เพราะยังไมครบสาม
เดือนใหผานพนวันแรม 1 ค่ํา ไปเสียกอนจึงครบสามเดือนเปนตน ตามความหมายแลวการปวารณา
คือ การยอมตนใหรูปอ่ืนวากลาวไดเมื่อทําผิด

2. ภาคพุทธศาสนิกชน
การออกพรรษาก็จะทําบุญตักบาตร และมีการจัดงานออกพรรษาตาม

ประเพณี ต้ังแตกอนการจัดประเพณีออกพรรษาที่อําเภอเชียงคาน ซึ่งกอนป พ.ศ. 2490 เปนตนไป
เปนการจัดตามประเพณี การจัดก็จะเปนที่วัดซึ่งเปนเจาภาพจัดน้ันเอง ในงานก็จะมีการทําบุญตัก
บาตรในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ในการจัดงานประเพณีออกพรรษาจัดตามความเชื่อและศรัทธาตอ
พระพุทธศาสนา ในการจัดงานซึ่งนอกจากจะมีพิธีทางภิกษุสงฆแลว ก็จะมีการแขงขันเรือยาว
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ไหลเรือไฟ และประกวดปราสาทผึ้ง เมื่อใกลจะถึงวันออกพรรษา  พุทธศาสนิกชนทั้งหญิงและชาย
ก็จะเตรียมการเปนตนวาจัดหาไมไผมาทําปราสาทผึ้งและทําเรือไฟ อีกฝายก็จะเตรียมผลไม เชน
มะพราว  ผลตอกแตก และสบูดํา (ซึ่งชาวเมืองเลยเรียกวา “หมากเยาว”) เพื่อนํามาทําเปนนํ้ามัน
นําไปจุดไตที่ เรือไฟ ซึ่งเปนการบงบอกถึงภูมิปญญาทองถิ่น สวนการแขงเรือยาวน้ัน เปนการ
แขงขันเพื่อชิงรางวัล ในการแขงขันของแตละคุมน้ันมีจุดประสงคเพื่อถวยรางวัลและเงินรางวัล
ถึงแมรางวัลที่ไดจะไมมากนักแตก็เปนความภาคภูมิใจของทางคุมวัดตางๆ ในการแขงขันเรือยาว
น้ันจะมีการแขงขัน 2 วัน วันแรกจะแขงชิงเขารอบ สวนวันที่ 2 เปนวันชิงชนะเลิศ ในการแขงขัน
แตละวันฝพายก็สนุกสนานมีกลอนคําเซิ้งเรือตางๆ เชน กลอนน้ีซึ่งไดมาจากไชยบุรี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเพณีออกพรรษาอําเภอเชียงคาน นอกจากจะมีกิจของพระภิกษุ
สงฆ การทําบุญตักบาตร การแขงขันเรือยาว แลวยังมีเรือไฟนํ้า การทําปราสาทผึ้ง เขามาในกิจกรรม
น้ีดวย การทําเรือไฟนํ้าน้ันเมื่อถึงฤดูกาลใกลวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนที่เปนชายก็จะพากันขึ้น
ไปตัดไมไผที่ปากลายนํามาทําเปนแพลองลงมาทําเรือไฟ การทําเรือไฟนํ้าน้ันใชไมไผคาดเปนรูป
เรือ แลวใชนํ้ามันมะพราว นํ้ามันสบูดําหรือนํ้ามันตอกแตก นําฝายที่ชาวบานเข็นหรือปนมาทําเปน
รูปตีนกา แลวนําไปต้ังในลูกมะตูมกาที่ตัดคร่ึง เทนํ้ามันใส และก็ไตทําเปนเรือไฟ เมื่อไหลไปแลวก็
ปลอยไปเลยไมนํากลับมาอีก สวนปราสาทผึ้งก็ใชไมไผมาจักตอกสานทําเปนรูปปราสาท เอากาบ
กลวยมาฉลุเปนลวดลายไทย แลวนําผึ้งไปตมนํ้าใหรอน เอามะละกอสาย (มะละกอผู) เมืองเลย
เรียกวา “หมากฮุงสรอย” แกะเปนพิมพ ใชไมไผทําเปนดามแลวนําไปจุมลงในผึ้งที่เดือดอยูหรือ
รอนอยู เสร็จแลวนําไปจุมลงในนํ้าเย็นก็จะไดดอกผึ้งตามตองการ นําไปติดที่ปราสาท เมื่อตกแตง
เสร็จแลวก็ทําพิธีถวายพระภิกษุสามเณร หลังจากน้ันจึงนําไปแห โดยมีการจัดเปนรูปขบวนแหของ
แตละคุมเพื่อความสวยงามของวัฒนธรรม สมัยเกากอนป 2490 เปนตนไป การแตงกายของนางรํา
ขบวนแหก็จะเปนผาถุงที่ชาวบานทําขึ้นเองมาใชนุง เปนการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวเชียง
คานดวย  เปนการสงเสริมวัสดุที่ทองถิ่นผลิตขึ้นดวย

การแขงเรือยาวในงานประเพณีออกพรรษาอําเภอเชียงคานน้ัน ไดทั้ง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจ เพราะกอน พ.ศ. 2490 การสัญจรไปมาจะไมสะดวกก็ตาม แต
พองานเทศกาลประเพณีออกพรรษามาถึงก็จะมีประชาชนชาวเชียงคานมาชมงานกันอยางลนหลาม
ริมฝงโขงก็จะเนืองแนนไปดวยผูคนที่เขามาชมงานเปนจํานวนมาก เหลาฝพายเมื่อพายไปถึงหลักชัย
แลวก็นําเรือแขงเขาหาริมฝง คอยๆ พายขึ้นไปขางบน เพื่อที่กรรมการจะไดปลอยในรอบตอๆ ไป
ระหวางที่นําเรือขึ้นไปสูจุดปลอยเรือเหลาฝพายก็จะกลาวคําเซิ้งเรือเพื่อสัปหยอกกับสาวๆ อยาง
สนุกสนาน
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ประเพณีออกพรรษาอําเภอเชียงคาน นอกจากกิจกรรมตางๆ ที่กลาว
มาแลวตอนกลางคืนยังมีหมอลํากลอน รําวงชาวบาน ชกมวย รถไตถัง และภาพยนตรใหผูคนที่มา
เที่ยวงานไดชม ตลอดทั้งมีพอคาแมคานําสิ่งของตางๆ มาขายในงานมากมาย ทําใหทางวัดที่เปน
เจาภาพจัดงานมีรายไดพอสมควร รายไดทางคณะกรรมการก็จะนํามาพัฒนาวัดตอไป สําหรับนาง
รําวงก็จะนําเอาสาวๆ ในคุมวัดน้ันมาเปนสาวรําวง เพื่อใหผูมาเที่ยวงานไดฟอนรําสนุกสนานกัน

2.2.3 บทบาทของผูนําชุมชน
ในการจัดการ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณ

ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน กลุมผูนําชุมชนมีบทบาทในการชวยจัดการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหประสบความสําเร็จ ผูที่ทําหนาที่เปนทางการ
ไดแก ผูใหญบาน นักวิชาการ และผูนําที่ไมเปนทางการ ไดแก ผูอาวุโสในชุมชน โดยกลุมผูนํา
เหลาน้ี ตางมีบทบาทสําคัญที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหประสบความสําเร็จได มีดังน้ี

2.2.3.1 บทบาทในการกําหนด แผนการจัดการ และกฎ ระเบียบ
2.2.3.2 บทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
2.2.3.3 บทบาทในการดูแลและใหบริการนักทองเที่ยว
2.2.3.4 บทบาทในการแกไขปญหา
2.2.3.1 บทบาทในการกําหนด แผนการจัดการ และกฎ ระเบียบ

จากการศึกษาวิจัยพบวา กลุมผูนําที่ เปนแกนหลักของชุมชนไดแก
ผูใหญบาน นักวิชาการ รวมถึงเจาหนาที่เทศบาล ไดรวมกันเปนคณะกรรมการการดําเนินงาน
อาจารยณัฐพล  ตันมิ่ง นักวิชาการทองถิ่น ไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา ในป 2552 ไดรวมกันกําหนดแผน
การจัดการและกฎระเบียบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโข ง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งชาวบานและผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนก็ยอมรับใน
แผนการจัดการ และกฎ ระเบียบที่กําหนดขึ้นเปนธรรมนูญเชียงคาน

ระเบียบขอปฏิบัติในการเขาใชพื้นท่ีถนนชายโขงและบริเวณโดยรอบ
- หามนํายานพาหนะที่ใชเคร่ืองยนตมีเสียงดัง  ควันดําผิดปกติวิสัยและ

การขับขี่ยานพาหนะตองปฏิบัติตามกฎหรือเคร่ืองหมายการจราจรที่พนักงานหรือเจาหนาที่กําหนด
ไว การจอดยานพาหนะตองไมกีดขวางการจราจร

- หามนําสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเขามาในเขตพื้นที่
- หามนุงนอยหมนอย ประกอบกิจกรรที่เกี่ยวของกับการสืบสาน

วัฒนธรรมในพื้นที่เชียงคาน
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- หามพลอดรักในที่สาธารณะ
- หามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในที่สาธารณะ
- หามสงเสียงดังหรือกระทําอันเปนการรบกวนหรือเปนการเดือดรอน

แกคนหรือสัตว โดยเฉพาะหลังเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 07.00 น.
- การใชสถานที่ เพื่อการใดๆ ตองมิใหเปนการเสื่อมเสียศีลธรรม

วัฒนธรรมอันดีงาม
- หามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ของเหลือรับประทานลงในที่สาธารณะและ

แหลงนํ้าโดยเด็ดขาด
- หามทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลใหทิ้งในจุดที่กําหนด
- หามนําและจุดประทัด ดอกไมไฟ หรือทําใหเกิดเสียงดังในพื้นที่

โครงการฯ
“เพื่อใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชียงคานถูกรักษาและอนุรักษ

เอาไว เราไดมีการกําหนดธรรมนูญเชียงคานขึ้น ซึ่งชาวบาน และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ยอมรับไดไมมีการตอตาน” (ณัฐพล ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

2.2.3.2 บทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
จากการศึกษาวิจัย พบวา ชาวบานในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจากกลุมผูนําชุมชนโดยการสื่อสารผานเสียงตามสาย เนนเร่ืองของการรักษา
สภาพแวดลอมภายในชุมชน การรักษาวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน การสรางอัตลักษณใหกับเมือง
เชียงคาน ซึ่งอาจารยสําเนียง ทากอม นักวิชาการอิสระ และเปนแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา

“หลังจากประชุมกันแลวเราก็แจงประชาสัมพันธใหทราบทางเสียงตาม
สายทุกเชา ต้ังแต 07.00 - 08.00 น. ทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง เปนการแจงขาวสารความเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นใหชาวบานในชุมชนไดรับทราบ” (สําเนียง  ทากอม, สัมภาษณ, 16 กรกฏาคม 2554)

“สิ่งที่เราเนนย้ํากับชาวบานตลอดเวลา คือ การรักษาวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคานใหยั่งยืน เราจะขอความรวมมือชาวบานไมใหเปลี่ยนแปลงบานไมเปนบานปูน รวมถึงขอ
ความรวมมือในการดูแลเร่ืองของ ราคาอาหาร ราคาที่พัก ไมใหคิดราคาแพง เพื่อจะไดเปนการดึงดูด
นักทองเที่ยว (ณัฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฏาคม 2554)
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2.2.3.3 บทบาทในการดูแลและใหบริการนักทองเท่ียว
จากการศึกษาวิจัย พบวา กลุมผูนําชุมชนมีบทบาทโดดเดนในการดูและ

ใหบริการนักทองเที่ยว โดยใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ซึ่ง
อาจารยณัฐพล  ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระ และแกนนํา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา

“เวลามีนักทองเที่ยวมารวมตัวกันที่หนาวัดศรีคุณเมือง จะไปรับกันที่
หนาวัด ผูนําก็จะเลาเร่ืองประวัติความเปนมาของชุมชนใหนักทองเที่ยวรับทราบ กอนที่จะแยกยาย
กันไปตามบานพัก (ณัฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เวลามีนักทองเที่ยวมาที่ชุมชน จะมานอยมามากมาเปนหมูคณะ เราก็จะ
ทําหนาที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในเมืองเชียงคานใหนักทองเที่ยวรูจัก เลาถึงประวัติความเป นมา
วัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว ทําใหนักทองเที่ยวเขาใจมากขึ้น” (สําเนียง ทากอม, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

2.2.3.4 บทบาทในการแกไขปญหา
จากการศึกษาวิจัยพบวา เมื่อการจัดการทองเที่ยวประสบปญหา เชน

ราคาอาหาร ราคาที่พักแพง การจราจรภายในชุมชนเกิดการติดขัดรถยนตไมไดวิ่งทางเดียว ไมมีการ
ปฏิบัติตามปายจราจร ซึ่งปญหาตางๆ ไดรับการรองเรียนจากนักทองเที่ยว ทําใหกลุมผูนําชุมชนได
เขามามีบทบาทในการแกไขปญหา ดวยการเรียกประชุม ชาวบานเจาของโฮมสเตย กลุมผูประกอบ
การผลิตภัณฑชุมชน เพื่อดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนใหคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
อาจารยสําเนียง ทากอม  นักวิชาการอิสระ เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“ชุมชนมีการวางมาตรการดูแลความสะอาด อาหาร และที่พัก เราจะเชิญ
ชาวบาน และผูประกอบการตางๆ มารวมประชุมหาทางออกรวมกัน เพื่อไม ใหราคาสินคาและ
อาหารแพงเกินไป เจาหนาที่รัฐคอยควบคุมดูแล ไมวาจะเปนเร่ืองของปญหาจราจร ที่พัก สวน
เจาหนาที่สาธารณสุข จะมาตรวจสอบคุณภาพอาหารวา อาหารสะอาด ราคาไมแพง เปนการสราง
ความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยว” (สําเนียง ทากอม, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

ทั้งน้ี จากการสัมภาษณและจาการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัย
พบวา บทบาทหนาที่ของกลุมผูนําชุมชนในการแกปญหาภายในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ยังไมคอยมีความโดดเดนมากนัก เพราเมื่อเกิดปญหา
ตางๆขึ้น ทั้งราคาอาหาร ราคาที่พักแพง การจราจรภายในชุมชนเกิดการติดขัดรถยนตไมไดวิ่งทาง
เดียว ไมมีการปฏิบัติตามปายจราจร ชาวบานจะรวมตัวรวมมือกันแกปญหาเอง แมทางกลุมผูนํา
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ชุมชนจะมีการเรียกประชุม แตชาวบานจะมองวา เมื่อนําขอเสนอแนะไปพูดคุยในที่ประชุมกลับ
ไมไดรับการตอบสนองการกลุมผูนํา บางปญหาไมไดรับการแกไข หรือมีการแกไขลาชา ทําให
ชาวบาน และ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในแตละกลุม ไดรวมตัวกันแกไขปญหาเอง ทั้ง เร่ือง
ของราคาอาหาร ราคาที่พัก ดังจะเห็นไดจากตัวอยางขอมูลในการสัมภาษณ คุณสุจินดา  จันดาบุญ
เจาของโฮมสเตย เฮือนไมชายโขง ไดเลาใหฟงวา

“ชาวบานเคยรวมตัวกันไปคุย แตพอประชุม ไมมีใครโตแยง ไมมีจุดยืน
วันน้ีชาวบานดําเนินชีวิตตามปกติ สินคาแพง หาที่พึ่งไมได แกนนํา ไมมีหลัก ไมเขมแข็ง ไมมีตัว
หลักยืน ประชาชนพึ่งไมได เราตองดําเนินธุรกิจเราเอง” (สุจินดา จันดาบุญ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

เชนเดียวกับ คุณธนวันต โอกาส เจาของโฮมสเตยเรือนรักริมโขง ซอย 6
เลาใหฟงวา

“เคยเขาประชุมนะ และมีชาวบานหลายๆ คนไปประชุม รวมถึงไดมี
ขอเสนออะไรหลายๆ ทั้งเร่ืองกําหนดราคาสินคา เร่ืองไฟสองทางเพื่อใหแสงสวางกับนักทองเที่ยว
แตพูดไปแลวทําไมได เราก็แกไขปญหาเอง เอาไฟมาติดหนารานเพื่อใหมีแสงสวางมากขึ้น กําหนด
ราคาสินคาใหไลเลี่ยกัน” (ธนวันต  โอกาส, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

ไมตางจาก คุณเสริมสิน  คูณแสนโชตสิน เจาของโฮมเสตย บานชาน
เคียง สะทอนความรูสึกถึงปญหาความไมเขมแข็งของกลุมผูนําชุมชนใหฟงวา

“การประชุม 3-4 คร้ังที่ผานมา ทุกอยางเงียบหายไมมีการตอบสนอง ทํา
ใหเรารวมกลุมกันต้ังเปนชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน มีสมาชิก 30-40 หลัง เปนทั้งผูประกอบการ
คนพื้นที่ด้ังเดิม เพื่อนบานที่เคาเห็นปญหา วิธีการเหมือนกองโจรนะ เราอยูไปตามชีวิตปกติ แตขณะ
เดียวกัน หากมีปญหา หรือ ประเด็นสําคัญที่ตองสื่อสารกัน เราจะเรียกมาประชุมกัน พอเราได
บทสรุป เราจะไปกระจายขาวใหสมาชิกรับทราบ” (เสริมสิน คูณแสนโชตสิน, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

2.2.4 ผลประโยชนจากรายไดท่ีจะไดรับ
การที่จะทําใหชาวบานในชุมชนเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อยางตอเน่ืองและยั่งยืนไดน้ัน สิ่งสําคัญที่จะเปนตัวกระตุนใหชาวบานในชุมชนเกิดแรงจูงใจในการ
เขามารวมกันเพื่อจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนขั้นมาน้ัน ก็คือ การไดรับ
ผลประโยชนจากการจัดสรรรายไดจากการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งแตเดิม
กอนที่จะมีการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นในชุมชนน้ัน ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ
คาขาย ทอผาฝาย มีรายไดเฉลี่ยปละไมกี่หมื่นบาทตอครอบครัว
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ปจจุบันชาวบานในชุมชนแหงน้ี มีอาชีพเสริมเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการเปดบานไมเกาของตนรับนักทองเที่ยวเขามาพัก เปนการสรางรายไดเสริมที่ดี และโดยสวน
ใหญเปนอาชีพเสริมที่มีรายไดสูงกวารายไดหลักทางดานการคาขาย เพราะหากนักทองเที่ยวเขาพัก
ประมาณ 4 คน ซึ่งหมายถึง 400 บาทตอสัปดาห และหากสัปดาหใดที่นักทองเที่ยวหนาแนนก็
หมายความวาสัปดาหน้ันเจาของบานจะมีรายไดสูงเกือบ 2 พันบาทเลยทีเดียว โดยที่เจาของบาน
สวนใหญมักจะคิดวาเปนการไดกําไรที่ไมตองลงทุน หรือลงแรงเพียงแคการน่ังคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือ เลาชีวิตความเปนอยูของพวกเขา หรือ สิ่งที่นารูภายในชุมชนใหนักทองเที่ยวฟง ซึ่ งก็
นับเปนการคลายเหงาสําหรับคนเฒาคนแกที่เห็นหนากันอยูสองคนทุกเมื่อเชื่อวัน นอกเหนือไปจาก
การชวยกันเตรียมที่หลับที่นอนใหนักทองเที่ยวเพียงไมกี่สิบนาที พรอมทั้งเตรียมอาหารและดอกไม
ตักบาตรขาวเหนียวในตอนเชา ซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันชองชาวบานที่ปฏิบัติไมเคยขาด

จากการที่ชาวบานมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้นทําใหชาวบานมีเงินที่จะนํามาปรับปรุง
บานของตนเองใหสวยงามอยูเสมอ เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
และอยากกลับมาทองเที่ยวในชุมชนน้ีอีก อาจารยสําเนียง ทากอม นักวิชาการอิสระและแกนนํา
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“รายไดจากการทองเที่ยวที่ชาวบานไดรับถือวาเปนรายไดเสริมจากรายไดหลัก
ที่มาจากการคาขาย ทอผาฝาย ทําใหชาวบานมีกําลังใจชวยกันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชน เมื่อชาวบานมีรายไดพวกเขาจะเร่ิมทํานุบํารุงบานของเขาใหสวยงาม เพื่อเปนจุดดึงดูด
นักทองเที่ยว” (สําเนียง  ทากอม, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

นอกจากเจาของบานที่เปดตอนรับนักทองเที่ยวจะมีรายไดเสริมเพิ่มมากขึ้น การ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ยังสงผลใหเกิดการสรางธุรกิจชุมชนขึ้นภายในหมูบาน
และสามารถสรางรายไดใหกับชาวบาน หลายๆ กลุม เชน

- กลุมรถสกายแล็ป หรือรถรับจางเล็กสี่ลอ ที่มีรายไดจาการพานักทองเที่ยวไป
สงตามบานพัก และพาไปทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆที่ไดกําหนดไว โดยคนขับรถสกายแล็ปจะมี
รายไดจากการขับรถโดยคิดเปนรอบๆ รอบ 300-500 บาท ซึ่งขึ้นอยูกับระยะทางที่ขับรถพา
นักทองเที่ยวไปสงตามบานพักและตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ

- กลุมแมคาอาหารพื้นเมือง  ก็จะมีรายไดจากการขายสินคาของตนเอง ไมวาจะ
เปนขายขาวเปยกเสน  ขาวปุนนํ้าแจว ขาวจ่ี หมูปง ขาวเกรียบวาว โดยราคาอาหารจะถูกกําหนดขึ้น
เปนราคากลางมาตรฐาน โดยขาวเปยกเสน และ ขาวปุนนํ้าแจว ขายชามละ 20 -30 บาท สวนขาวจ่ี
ขายไมละ 5-10 บาท
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- กลุมผลิตภัณฑชุมชน ก็จะมีรายไดจากการที่นักทองเที่ยวไดแวะเขามาเยี่ยมชม
การทอผาฝาย วิธีการทอผาและไดรับการอุดหนุนซื้อผาฝายทอมือจากนักทองเที่ยวอยูเปนประจํา
เปนการสรางรายไดอีกทางหน่ึง

อาจารยสําเนียง  ทากอม นักวิชาการอิสระและแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เลาเร่ืองน้ีใหฟงวา

“นอกจากกลุมที่รับนักทองเที่ยวเขาพักจะมีรายไดแลว กลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทองเที่ยวก็จะไดรับผลประโยชนจากรายไดดวยกันทั้งหมด มันเหมือนเปนธุรกิจชุมชนที่จะเปน
ตัวกระตุนและชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูคูกับชุมชนตลอดไป ”
(สําเนียง  ทากอม, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

ผลจากการศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และ
การสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่มีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบาน
ไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนภาพรวมที่แสดงใหเห็นถึง ปจจัยภายนอกและภายในที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดดังน้ี

ปจจัยภายนอก

- นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย - นโยบายการสงเสริมจากสื่อมวลชน
- นโยบยของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ปจจัยภายใน
-สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว
- วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของ
หมูบาน
- บทบาทของผูนําชุมชน
- ผลประโยชนจากรายไดที่จะไดรับ

ภาพที่ 4.36 แสดงภาพปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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ตอนท่ี 3 การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จะวัดจากการสัมภาษณ
แกนนําชุมชน ชาวบานเจาของโฮมสเตย และ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน มีรายละเอียด ดังน้ี

3.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
3.2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน
3.3 การมีสวนรวมในการติดตามและการประเมินผล

3.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จะมีแกนนําชุมชน
และชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในชุมชนบานไมเกา บริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเปนผูริเร่ิม อาจารยณัฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระ
และแกนนํา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดกลาวถึง
เร่ืองน้ีวา หลังจากเมืองเชียงคานเร่ิมเปนที่ รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น ทําใหคนในชุมชนเร่ิม
ตระหนักและเห็นความสําคัญในการชวยอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
ใหเกิดความยั่งยืน

“หลังจากเมืองเชียงคานเร่ิมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวมากขึ้น ทําใหชาวบานใน
ชุมชนตองรวมมือกันในการชวยสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานเอาไว เราไม
อยากใหเมืองเชียงคานเปลี่ยนไป เราไมอยากใหความเจริญเขามาทําใหเมืองเชียงคานเปลี่ยนไป ”
(ณัฐพล  ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

เชนเดียวกับ อาจารยสําเนียง ทอกอม เลาใหฟงวา ทุกๆเดือนจะมีการประชุมรวมกัน ซึ่ง
เปนการประชุมระหวาง แกนนําชุมชน ชาวบาน ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน เพื่อรับฟงความ
เห็นจากทุกฝาย เปนการวางแผนการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน

“ในฐานะที่เราเปนแกนนําชุมชนมีวิธีรักษาแตขึ้นอยูกับชุมชนจะวางมาตรการพัฒนา
สงเสริมชุมชนอยางไรใหเกิดความยั่งยืน ทุกๆ เดือนจะมีการประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับการ
พัฒนาเชียงคาน หลังจากประชุมเสร็จก็ถายทอดและเผยแพรขายไปทางเสียงตามสาย” (อาจารย
สําเนียง  ทากอม, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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3.2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน
จากการวิจัยพบวาแกนนําชุมชนและชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชน ในชุมชนบานไมเกา บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคานไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงานตามแผนอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เชน การรักษาวัฒนธรรมประเพณีการ
ตักบาตรขาวเหนียว ที่ชาวบานจะยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน ด่ังคําบอกเลาของอาจารยสําเนียง
ทากอม แกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เลา
เร่ืองน้ีใหฟงวา

“ความยั่งยืนของเชียงคาน คือ การรักษาไวทุกอยาง บานเกา วัฒนธรรมประเพณีการตัก
บาตรขาวเหนียวที่ปฏิบั ติสืบทอดจากรุนมาสู รุน ไมว าความเจริญจะเขามาอยางไร แตชาวบาน
ยังคงรักษาวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวเอาไว” (สําเนียง ทากอม, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

สอดคลองกับคําบอกเลาของแมแอว สุจินดา  จันดาบุญ ชาวบานเมืองเชียงคานและเปน
เจาของโฮมสเตย วิถีชีวิตของชาวบานเชียงคานไมเปลี่ยนไป ถึงไมมีนักทองเที่ยว การดําเนินชีวิต
ของชาวบานเปนไปอยางเรียบงาย อยางเชนการตักบาตรขาวเหนียวที่ทุกคนปฏิบัติกันทุกวันสืบ
ทอดจากรุนพอแมปูยาตายายมาถึงรุนลูกหลาน

“ชาวบานเชียงคานดําเนินชีวิตเปนไปตามปกติ เชน การตักบาตรขาวเหนียว ถึงไมมี
นักทองเที่ยวชาวบานก็ตักบาตรทุกวันๆ พระเดินประจําวัน ชาวบานเขมแข็งดวยตัวเอง เขมแข็งดวย
ใจ เราทําบุญทุกวันเพราะสืบทอดประเพณีด่ังเดิม” (สุจินดา  จันดาบุญ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

เชนเดียวกับคําบอกเลาของคุณปรีชา นามนนท เจาของโฮมสเตย บานริมโขง บอกวา
แมความเจริญจะเขามาถึงเมืองเชียงคาน แตไมไดทําใหการดําเนินชีวิตของชาวบานเมืองเชียงคาน
เปลี่ยนไป ชาวบานสวนใหญ ยึดถือปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีเหมือนเดิม ทั้ง การตักบาตรขาว
เหนียว  การเวียนเทียน งานบุญออกพรรษา

“ความเจริญเขามายังไง วัฒนธรรมของคนที่น่ีไมเปลี่ยน คนแกไปวัดทําบุญตักบาตร
เวียนเทียนกันเปนประจํา” (ปรีชา นามนนท, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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3.3 การมีสวนรวมในการติดตามและการประเมินผล
จากการวิจัยพบวาแกนนําชุมชนและชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบ การ

ผลิตภัณฑชุมชน ในชุมชนบานไมเกา บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคานไดมีสวนรวม
ในการติดตามและประเมินผล ในการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด่ังคําบอกเลาของ อาจารยณัฐ
พล  ตันมิ่ง นักวิชาการอิสระ และแกนนําชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ที่ไดมีการติดตามและประเมินผลการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคาน โดยใชวิธีการพูดคุย หารือกับชาวบาน เจาของโฮมสเตย ผูประกอบ การผลิตภัณฑชุมชน
ใหความสําคัญในเร่ืองของการรักษาวัฒนธรรมด่ังเดิมของเมืองเชียงคานใหคงอยูอยางยั่งยืน

“เราจะบอกชาวบานตลอดเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไดแตขอใหโครงสรางวัฒนธรรม
ด่ังเดิมของเชียงคานยังคงอยู เวลาเชียงคานมีงานประเพณีเราจะขอความรวมมือชาวบานไมใหจาง
คนนอกพื้นที่มาประกวดเพื่อหวังเอาเงิน เราตองการใหลูกหลานชาวบานเชียงคานมีสวนรวมรักษา
วัฒนธรรมประเพณีเมืองเชียงคานใหอยูตลอดไป” (ณัฐพล ตันมิ่ง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ชาวบานยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีด่ังเดิมไว เมื่อมีคนมาเที่ยวที่เชียงคานจํานวน
มาก ทําใหชาวบานที่น่ีตองแสดงออกความเปนวิถีชาวบานใหนักทองเที่ยวเห็นมากที่สุด  เชน การ
ตักบาตรขาวเหนียว ที่วันน้ีอาจมีวิวัฒนาการเล็กนอย แตกอนใสขาวเหนียวธรรมดา และตามไป
ถวายอาหารไปถวายที่วัด คนเชียงคานจริงๆ ยังเปน แตถานักทองเที่ยวมาพัก เราตองเอ้ืออํานวย
ความสะดวกใหเคา ใสบาตรขาวเหนียว แตจะเพิ่มอาหาร นม อาหารแหง เปนวิวัฒนาการเล็กนอย”
(ปรีชา นามนนท, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

อยางไรก็ตาม จากการสังเกตการณของผูวิจัยแบบมีสวนรวม และไดเขารวมวงสนทนา
กับกลุมชาวบาน และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน พบวา มีกลุมชาวบานเมืองเชียงคาน  และกลุม
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ไดมีการรวมตัว ภายใตชื่อ ชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน ซึ่งมีสมาชิก
เปนชาวบานภายในเมืองเชียงคานประมาณ 30-40 หลัง ไดรวมตัวชวยกันสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานอีกทางหน่ึง ด่ังคําบอกเลาของ คุณเสริมสิน คูณแสนโชตสิน ประธาน
ชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน เลาใหฟงวา บทบาทหนาที่ของชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน เกิดจากการ
รวมมือรวมใจของชาวบานในเมืองเชียงคานที่ไมตองการความเปนทางการ แตเปนการรวมกลุมกัน
เพื่อพูดคุย วางแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมด่ังเดิมของเมืองเชียงคานใหคงอยู เปนการขอความ
รวมมือนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเมืองเชียงคานใหชวยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีด่ังเดิมของ
เมืองเชียงคาน ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี
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“ชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน มีการทํางาน มีความเคลื่อนไหวตลอด อยางเชน ชวง
สงกรานต เรารวมตัวกัน รดนํ้าดําหัวผูใหญ ในชวงวันวาเลนไทน เรารวมเงิน ไปซื้อตนกุหลาบ
ตนวาเลนไทนเพื่อแจกทุกบาน และเรายังชวยปองกันภัยเหตุรายที่อาจเกิดขึ้น อยางเชนการใชโคม
ลอยในชวงเทศกาลลอยกระทง เราจะทําใบปลิวแจกใหกับนักทองเที่ยวทําความเขาใจ เพราะบานแต
ละหลังเปนบานไมเกา หากโคมลอยตกใสอาจเกิดเพลิงไหมได ซึ่งนักทองเที่ยวใหความรวมมือเปน
อยางดี” ( เสริมสิน  คูณแสนโชตสิน, สัมภาษณ,16 กรกฎาคม 2554)

ผลจากการศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และ การ
สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ได
กลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนภาพรวมที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
อนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดดังน้ี

แกนนําชุมชน
ชาวบานเจาของโฮมสเตย
ผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชน

- การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
- การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน
- การมีสวนรวมในการติดตามและการ

ประเมินผล

ภาพที่ 4.37 แสดงภาพการมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
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ตอนท่ี 4 ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จะวัดจากการสัมภาษณ
นักทองเที่ยวที่เปนกลุมเปาหมายของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีรายละเอียด ดังน้ี

4.1 ลักษณะของขาวสารที่ไดรับจากสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

4.2 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธที่มีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

4.3 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ และความประทับใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

4.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ และ การจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

4.1 ลักษณะของขาวสารท่ีไดรับจากสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยว 12 คน แบงเปน เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 6 คน
โดยภาพรวมลักษณะของขาวที่นักทองเที่ยวไดรับรูจากสื่อประชาสัมพันธ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยที่
แตกตางกันออกไป ดังน้ี

กลุมท่ี 1 นักทองเท่ียวชาย
ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวเพศชายไดรับขาวสารจากชุมชนบานไมเกา

บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดวยสื่อประชาสัมพันธในเร่ือง ดังตอ
ไปน้ี

1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 3 ทาน มีความเห็น

ในเร่ืองดังตอไปน้ี
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1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา นักทองเที่ยวกลุมน้ีไดรับขาวสารในสื่อประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับเร่ืองของชุมชนบานไมเกา ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“เร่ืองของความสวยงาม การอนุรักษบานไมเกา อนุรักษของเกาไว” (อนุวัตร พูลศรี,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“จะเปนเร่ืองของความเกาแกของบานเรือน ชุมชนบานเกาที่เราหาดูไดยากขึ้นทุกวัน
(ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ชุมชนบานไมเกา เปนของหาดูยาก” (สาธิต บุญยิ่งสถิต, สัมภาษณ 18 กรกฎาคม
2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศชายจํานวน 6 ทาน พบวา 3 ทาน มีความ
คิดเห็นในเร่ือง ดังตอไปน้ี

2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว นักทองเที่ยวกลุมน้ี นอกจากจะไดรับ
ขาวสารในสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับชุมชนบานไมเกาที่ควรอนุรักษไวแลว ยังไดรับขาวสารที่
เกี่ยวกับเร่ืองของวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียวของชุมชนควบคูกันไปดวย ซึ่งวิเคราะห
คําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“ไดเห็นการตักบาตรขาวเหนียว มีพระเดินเปนแถวยาวๆ แปลกตาดี” (อนุวัตร
พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“นอกจากชุมชนบานไมเกาแลว ยังมีการตักบาตรขาวเหนียวหาดูยากนะ” (ยุทธพงศ
โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“วัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวที่ควรคาอนุรักษไว” (ณรงค  อนุรักษ, สัมภาษณ, 15
กรกฎาคม 2554)

กลุมท่ี 2 นักทองเท่ียวหญิง
ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวเพศหญิงไดรับขาวสารจากชุมชนบานไมเกา

บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดวยสื่อประชาสัมพันธในเร่ือง ดังตอ
ไปน้ี

1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 5 ทาน มี

ความเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี
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1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา นักทองเที่ยวกลุมน้ีไดรับขาวสารในสื่อประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับเร่ืองของบรรยากาศชุมชนบานไมเกา ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“ไดมาเห็นบรรยากาศบานเกาๆที่ชาวบานสวนใหญอนุรักษไวรูสึกดีนะที่ทุกคนยัง
เห็นคุณคาของเกา” (จงจิตนลิน  จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ความเกาแกของบานไมที่มีอายุหลายรอยปทําใหเราต่ืนตาต่ืนใจดีคะดีใจที่ชาวบาน
ชวยรักษาไว” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ชุมชนบานไมเกาอายุหลายรอยปไดยินมานานมากๆ” (อุษา  ศรีไชยา, สัมภาษณ,
16 กรกฎาคม 2554)

“บรรยากาศบานไมเกาๆ ที่มีความสวยงาม ซึ่งปจจุบันเร่ิมหาดูยาก” (ปรีดาวรรณ
เพชรสุทธิ์, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

“ชุมชนบานไมเกาที่ชาวบานยังชวยกันรักษาไว” (นุสรา เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ,
18 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศหญิงจํานวน 6 ทาน พบวา 4 ทาน มีความ
คิดเห็นในเร่ือง ดังตอไปน้ี

2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว นักทองเที่ยวกลุมน้ี นอกจากจะไดรับ
ขาวสารในสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับชุมชนบานไมเกาที่ควรอนุรักษไวแลว ยังไดรับขาวสารที่
เกี่ยวกับเร่ืองของวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียวของชุมชนควบคูกันไปดวย ซึ่งวิเคราะห
คําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“นอกจากบรรยากาศบานไมเกาๆ เรายังไดเห็นวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวที่หาดู
ยาก” (จงจิตนลิน  จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“การตักบาตรขาวเหนียวที่มีพระเดินเยอะๆ ทําใหรูสึกต่ืนเตนที่ไดมีโอกาสทําบุญ
เมื่อมาเที่ยวเชียงคาน” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“วัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวที่ยังมีใหเห็นที่เชียงคานคะ นอกจากหลวง
พระบาง” (อุษา ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“วัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวที่นาต่ืนตาต่ืนใจ เมื่อเราเห็นนักทองเที่ยวจํานวนมาก
มาน่ังเรียงรายรอใสบาตรและพระหลายๆ รูปเดินรับบาตร” (นุสรา เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ, 18
กรกฎาคม 2554)
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4.2 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวชาย มีการตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดวยสื่อ
ประชาสัมพันธ ดังตอไปน้ี

กลุม 1 นักทองเท่ียวชาย
1. สื่อมวลชน

- สื่อทางโทรทัศน
2. สื่อเฉพาะกิจ

- หนังสือคูมือการทองเที่ยว
จากการสัมภาษณ นักทองเที่ยวเพศชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 5 ทาน มีความ

คิดเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี
1. สื่อมวลชน ประเภทสื่อโทรทัศน เปนสื่อที่ไดเห็นภาพ และไดยินเสียงนักทองเที่ยว

มีการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนเปนประจํามากกวาสื่ออ่ืน ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ
ดังน้ี

“สื่อโทรทัศน รายการขาวสามมิติ ทําใหเราไดเห็นบรรยากาศ ภาพเกาๆ ในเมือง
เชียงคาน” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“สื่อโทรทัศนเยอะที่สุด เห็นทั้งภาพ เห็นทั้งบรรยากาศที่สวยงาม” (ณรงค อนุรักษ,
สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

“สื่อโทรทัศนเอาภาพสวยๆ บรรยากาศสวยๆ ที่เมืองเชียงคานมานําเสนอ เหมาะกับ
คนที่ชอบถายภาพ” (สานิจ ขันธทอง, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

“รายการทองเที่ยวทางโทรทัศนหลายชองเอาเร่ืองเชียงคานมาเลาใหฟงเยอะมากๆ
(ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“รายการทีวีนําเสนอทองเที่ยวเชียงคานเยอะมาก” (สาธิต บุญยิ่งสถิต, สัมภาษณ 18
กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศชาย จํานวน 6 ทาน พบวา 4 ทานมีความคิดเห็นใน
เร่ืองดังตอไปน้ี
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2. สื่อเฉพาะกิจ  ประเภทหนังสือคูมือการทองเท่ียว นักทองเที่ยวไดเห็นขอมูลของ
แหลงทองเที่ยวอยางละเอียด และไดเห็นภาพที่สวยงามในสื่อน้ีจึงทําใหตัดสินใจมาเที่ยว ซึ่ง
วิเคราะหคําพูดสัมภาษณ ดังน้ี

“หนังสือคูมือการทองเที่ยวหลายๆ เลม ไดเอาภาพบรรยากาศการทองเที่ยวใน
เชียงคานมาลงไว รูสึกดีนะที่ทําใหเราไดเห็นภาพถายที่สวยงามรูสึกประทับใจ” (อนุวัตร พูลศรี,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“มีหนังสือคูมือทองเที่ยวเยอะมากๆ ที่แนะนําสถานที่ที่ทองเที่ยว ที่พักในเมือง
เชียงคาน ชวยแนะนําเราไดนะ” (ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“หนังสือทองเที่ยวหลายเลม เยอะมากๆ แนะนําเมืองเชียงคานมีภาพสวยๆ ใหดู ยิ่ง
คนชอบถายภาพจะชอบมากๆ เชียงคานเปนเมืองเกาที่เหมาะกับการถายรูป ” (สานิจ ขันธทอง,
สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

“เวลาน้ีมีหนังสือทองเที่ยวหลายๆ เลม ลงภาพเมืองเชียงคานเอาไว มีภาพสวยๆ
เยอะมาก มีการแนะนําสถานที่พัก แนะนํารานอาหารพื้นเมือง” (สาธิต บุญยิ่งสถิต, สัมภาษณ 18
กรกฎาคม 2554)

กลุมท่ี 2 นักทองเท่ียวหญิง
ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวหญิง มีการตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดวยสื่อ
ประชาสัมพันธ ดังตอไปน้ี

1. สื่อมวลชน
- สื่อทางโทรทัศน

2. สื่ออินเทอรเน็ต
- เว็บไซตแนะนําสถานที่ทองเที่ยว

3. สื่อเฉพาะกิจ
- หนังสือคูมือการทองเที่ยว

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 4 ทานมีความคิด
เห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

1. สื่อมวลชน ประเภทสื่อโทรทัศน เปนสื่อที่ไดเห็นภาพ และ ไดยินเสียงนักทองเที่ยว
มีการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนเปนประจํามากกวาสื่ออ่ืน ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ
ดังน้ี
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“รายการ “ที่น่ีหมอชิต” ทางสถานีโทรทัศน ชอง 7 ที่มีคุณดู สัญญา คุณากร เปน
พิธีกรพาเที่ยว ทําใหเราอยากมาเที่ยวเชียงคาน” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

“สื่อโทรทัศนหลายๆ นําเสนอเร่ืองราวการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน ภาพ และ
บรรยากาศสวยดี (จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“สื่อโทรทัศนหลายๆ ชองเสนอรายการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน ทั้งบรรยากาศ
สถานที่ทองเที่ยวเกิดความสนใจเลยตัดสินใจมาเที่ยว” (กิติยาภร พัฒธวี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

“โทรทัศนหลายๆชองพาเที่ยวเมืองเชียงคาน ดูรายการแลวอยากไปเที่ยว” (นุสรา
เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา 5 ทาน มีความคิดเห็น
ในเร่ือง ดังตอไปน้ี

2. สื่ออินเทอรเน็ต ในเว็บไซตของการทองเท่ียว จะมีขอมูล และภาพประกอบอยาง
ชัดเจน นักทองเที่ยวจึงตัดสินใจมาเที่ยว ซึ่งวิเคราะหจากคําพูดสัมภาษณ ดังตอไปน้ี

“สื่ออินเทอรเน็ต อยางพวกเว็บไซตทองเที่ยว ชวยเราไดเยอะ ชวยหาขอมูลเกี่ยวกับ
เมืองเชียงคานไดเยอะมากๆ ทําใหเรารูจักวาเชียงคานเปนอยางไร” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

“เว็บไซตแนะนําสถานที่ทองเที่ยวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองเชียง
คานเปนประโยชนกับนักทองเที่ยวอยางเรา ชวยแนะนําสถานที่พัก สถานที่ทองเที่ยว ที่สําคัญยังมี
ภาพสวยๆ ใหราไดดู” (อุษา  ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เขาไปที่เว็บไซตแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เขาจะชวยแนะนําการทองเที่ยวเมือง
เชียงคานใหเราไดเปนอยางดี ทําใหเรารูจักเมืองเชียงคานมากขึ้น มีภาพสวยใหเราไดดู ” (รพินทร
นิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“อินเทอรเน็ตชวยไดเยอะ มีภาพสวยๆ ใหเราไดเลือกดู มีขอมูลแนะนําสถานที่
ทองเที่ยว ขอมูลแนะนํารานอาหาร” (ปรีดาวรรณ เพชรสุทธิ์, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

“สื่ออินเทอรเน็ตมีประโยชนมากๆ ชวยแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่เชียงคานไดเยอะ
เปนประโยชนกับนักทองเที่ยว” (นุสรา เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา 4 ทาน มีความคิดเห็นใน
เร่ือง ดังตอไปน้ี
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3. สื่อเฉพาะกิจ ประเภทหนังสือคูมือการทองเท่ียว นักทองเที่ยวไดเห็นขอมูลของ
แหลงทองเที่ยวอยางละเอียด และไดเห็นภาพที่สวยงามในสื่อน้ีจึงทําใหตัดสินใจมาเที่ยว ซึ่ง
วิเคราะหคําพูดสัมภาษณ ดังน้ี

“หนังสือคูมือทองเที่ยวหลายๆเลม เลาเร่ืองทองเที่ยวเมืองเชียงคานมีภาพสวยๆ
บรรยากาศใหเราดู” (จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“หนังสือทองเที่ยวหลายๆเลม พูดถึงเมืองเชียงคาน ทั้งสถานที่ทองเที่ยว สถานที่
ทองเที่ยว สถานที่พัก สวยดี” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เคยเห็นหนังสือทองเที่ยวลงภาพบรรยากาศเมืองเชียงคานภาพสวยดี มีสถานที่
ทองเที่ยวเยอะ ทําใหเรารูจักเมืองเชียงคานไดมากขึ้น” (อุษา ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

“นิตยสารทองเที่ยวหลายๆ เลมที่ไดเลาเร่ืองราวการทองเที่ยวเมีองเชียงคานไวอยาง
นาสนใจ” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

4.3 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ และความประทับใจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยว 12 คน แบงเปน เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 6 คน
โดยภาพรวมมีการรับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ และมีความประทับใจ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยที่
แตกตางกันออกไป ดังน้ี

กลุมท่ี 1 นักทองเท่ียวเพศชาย
ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวเพศชาย มีการรับรูสื่อประชาสัมพันธประเภท

ตางๆและมีความประทับใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังตอไปน้ี

1. สื่อบุคคล
2. สื่อมวลชน

3. สื่ออินเทอรเน็ต
4. สื่อเฉพาะกิจ
ขณะเดียวกันมีความรูสึกประทับใจในการดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบาน

ไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเร่ืองดังตอไปน้ี
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1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว
1. สื่อบุคคล

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศชาย  จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 2 ทาน มีการ
รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคล โดยเคยไดยินเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมาจากเพื่อนๆ ญาติๆ ที่
ไดบอกตอกันมา ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณไดดังน้ี

“เคยไดยินเพื่อนเลาใหฟงวา เชียงคานเปนเมืองที่สวย มีชื่อเสียง อยากมาลองดู”
(ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ผมมาเที่ยวเชียงคาน เพราะญาติพี่นองชวนมาเที่ยวครับ ” (ฉอง สบายเขต,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

2. สื่อมวลชน
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศชาย  จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 5 ทาน มีการ

รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชน โดยเคยไดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยจากรายการโทรทัศน
ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ไดดังน้ี

“เคยไดดูขาวชอง 3 ตอนดึก เมื่อปเศษๆ นอนดูโทรทัศน เห็นนักขาวใสแวนปน
จักรยาน พาทองเที่ยวเมืองเชียงคาน” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“มีสื่อทีวีหลายๆชองออกรายการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน ” (ณรงค
อนุรักษ, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

“เคยเห็นสื่อโทรทัศนเอาภาพสวยๆ บรรยากาศสวยๆ ที่เมืองเชียงคานมานําเสนอ
เหมาะกับคนที่ชอบถายภาพ” (สานิจ ขันธทอง, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

“เคยเห็นโทรทัศนหลายๆ ชอง เสนอรายการทองเที่ยวเกี่ยวกับเชียงคาน (ยุทธพงศ
โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“รายการทีวีนําเสนอทองเที่ยวเชียงคานเยอะมาก พอเราดูแลวทําใหอยากลองไป
สัมผัสบรรยากาศบานไมเกาๆ” (สาธิต บุญยิ่งสถิต, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

3. สื่ออินเทอรเน็ต
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 2 ทาน มีการ

รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทอินเทอรเน็ต โดยไดเคยเห็นสื่ออินเทอรเน็ตที่มีเร่ืองของการทองเที่ยว
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เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใน
กระทูบนเว็บบอรดของเว็บไซตที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณไดดังน้ี

“เคยเห็นเร่ืองราวทองเที่ยวของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคานในกระทูบนเว็บบอรดของเว็บไซตการทองเที่ยว” (ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

“เมื่อชวงตนป 2554 เคยเห็นเชียงคานคร้ังแรกในเฟสบุค มีคนมาโพสตทาถายรูป
ตลาดเกา” (สานิจ ขันธทอง, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

4. สื่อเฉพาะกิจ
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 4 ทาน มีการ

รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อเฉพาะกิจ โดยไดเคยเห็นสื่อเฉพาะกิจที่มีเร่ืองของการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคานจากหนังสือคูมือ
การทองเที่ยว ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ไดดังน้ี

“เคยเห็นขอมูลเมืองเชียงคานจากหนังสือคูมือการทองเที่ยว” (อนุวัตร พูลศรี,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“หนังสือคูมือทองเที่ยวเปนแหลงขอมูลที่ดีทําใหอยากมาเที่ยวเชียงคาน” (ยุทธพงศ
โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เคยเห็นหนังสือทองเที่ยวนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับเมืองเชียงคาน มีหนังสื อ
ทองเที่ยวที่นําเสนอเยอะมากๆ” (สานิจ ขันธทอง, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

“เวลาน้ีมีหนังสือทองเที่ยวหลายๆ เลม ลงภาพเมืองเชียงคานเอาไว มีภาพสวยๆ เยอะ
มาก มีการแนะนําสถานที่พัก แนะนํารานอาหารพื้นเมือง ” (สาธิต บุญยิ่งสถิต, สัมภาษณ, 18
กรกฎาคม 2554)

ขณะเดียวกันมีความรูสึกประทับใจในการดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเร่ืองดังตอไปน้ี

1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 5 ทาน มีความคิดเห็นใน
เร่ืองังตอไปน้ี

1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีความประทับใจในบรรยากาศ
ความเกาแกของชุมชนบานไมเกา ที่ชาวบานยังไดอนุรักษไว ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ
ดังน้ี
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“ประทับใจในบรรยากาศความเกาของชุมชนที่ยังอนุรักษบานไมเกาๆ เอาไวให
คนรุนหลังไดรูจัก” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ประทับใจความแกของบานไมที่สวยงาม มีความเกา บรรยากาศเกาๆ หลงเหลือ
ใหราไดมาสัมผัส” (ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ชอบและประทับใจบรรยากาศความเปนชุมชนด้ังเดิมที่ชาวบานยังเห็นความ
สําคัญของบานไมที่ชวยดูแลรักษา” (ณรงค  อนุรักษ, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2554)

“ผมชอบความเงียบสงบ บรรยากาศที่น่ีสงบเงียบ อยูกับบานไมเกาเดิมๆ ดีครับ”
(ฉอง  สบายเขต,สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ชอบบรรยากาศบานไมเกาๆ ความเงียบสงบ ไมวุนวาย” (สาธิต บุญยิ่งสถิต,
สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศชายจํานวน 6 ทาน พบวา 2  ทาน มีความ
คิดเห็นในเร่ือง ดังตอไปน้ี

2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีความประทับใจกับ
วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียวของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ที่ชาวบานไดมีการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบตอกันมาชานาน ซึ่ง
วิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังตอไปน้ี

“ที่โคราชบานผมไมมีแบบน้ี ไดมาที่น่ีมาเห็นการตักบาตรขาวเหนียวรูสึกดีครับ
ประทับใจ” (ฉอง สบายเขต, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ไดต่ืนแตเชามาตักบาตรขาวเหนียว ทําใหรูดีรูสึกสดชื่นที่ไดทําบุญตักบาตรกับ
พระหลายรูป เดินเปนแถวยาว” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

กลุมท่ี 2 นักทองเท่ียวเพศหญิง
ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวเพศหญิง มีการรับรูสื่อประชาสัมพันธประเภท

ตางๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังตอไปน้ี

1. สื่อบุคคล
2. สื่อมวลชน
3. สื่ออินเทอรเน็ต
4. สื่อเฉพาะกิจ
ขณะเดียวกันมีความรูสึกประทับใจในการดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบาน

ไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเร่ืองดังตอไปน้ี
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1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว
1. สื่อบุคคล

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 3 ทาน มีการ
รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคล โดยเคยไดยินเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมาจากเพื่อนๆ ญาติๆ ที่
ไดบอกตอกันมา ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณไดดังน้ี

“เพื่อนเคยเลาใหฟง ที่ เชียงคานมีบรรยากาศสงบด่ังเดิม พอฟงแลวทําใหเรา
ตัดสินใจมาเที่ยวเชียงคาน” (จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เพื่อนพูดถึงเชียงคานมานานมากๆ เพื่อนแนะนํามาใหเที่ยว” (อุษา ศรีไชยา,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“รูจักเชียงคานเพราะเพื่อนๆ เลาใหฟง พูดใหฟงเยอะมากๆ และบอกวาใหลองไป
เที่ยวแลวจะชอบ” (ปรีดาวรรณ เพชรสุทธิ์, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

2. สื่อมวลชน
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 4 ทาน มีการ

รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชน โดยเคยไดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยจากรายการโทรทัศน
ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ไดดังน้ี

“ดูจาก “ที่น่ีหมอชิต” ทางชอง 7 เรามาเที่ยวดวยใจเพราะชอบเที่ยว เนนไปแหลง
ทองเที่ยวที่เกิดใหม” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เคยเห็นเมืองเชียงคานออกสื่อทีวีหลายรายการมากๆ” (จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ ,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เคยเห็นสื่อโทรทัศนหลายๆชองเสนอรายการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน” (กิติยาภร
พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ทีวีหลายๆ ชองที่นําเสนอรายการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน ชวยกระตุนใหเราเกิด
ความยากจะไปเที่ยวเชียงคานไดนะ” (นุสรา เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

3. สื่ออินเทอรเน็ต
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 5 ทาน มีการ

รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทอินเทอรเน็ต โดยไดเคยเห็นสื่ออินเทอรเน็ตที่มีเร่ืองของการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
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จังหวัดเลยในกระทูบนเว็บบอรดของเว็บไซตที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการ
สัมภาษณไดดังน้ี

“เปดอินเทอรเน็ต เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม อยางเชน ที่พัก ใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนสวน
ใหญ” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“สื่ออินเทอรเน็ตชวยทําใหรูจักเชียงคานมากขึ้น” (อุษา ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

“สื่ออินเทอรเน็ตชวยเราไดรูจักเมืองเชียงคานไดเห็นภาพสวย เห็นบรรยากาศที่คน
ไปเที่ยวมาโพสตเอาไว” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“อินเทอรเน็ตชวยไดเยอะ มีภาพสวยๆ ใหเราไดเลือกดู มีขอมูลแนะนําสถานที่
ทองเที่ยว ขอมูลแนะนํารานอาหาร ทําใหเราเห็นความคลากสิกของชุมชนบานไมเกาๆ” (ปรีดาวรรณ
เพชรสุทธิ์, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

“สื่ออินเทอรเน็ตเปนประโยชนกับนักทองเที่ยว ทําใหเราอยากไปเที่ยว ” (นุสรา
เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

4. สื่อเฉพาะกิจ
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 4 ทาน มีการ

รับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อเฉพาะกิจ โดยไดเคยเห็นสื่อเฉพาะกิจที่มีเร่ืองของการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคานจากหนังสือคูมือ
การทองเที่ยว ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ไดดังน้ี

“เคยเห็นเชียงคานในหนังสือคูมือทองเที่ยว ภาพสวยดี” (จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เห็นหนังสือทองเที่ยวหลายๆ เลม พูดถึงเมืองเชียงคาน” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ,
1 กรกฎาคม 2554)

“หนังสือทองเที่ยวลงภาพบรรยากาศเมืองเชียงคานสวยดี” (อุษา ศรีไชยา, สัมภาษณ,
16 กรกฎาคม 2554)

“เคยเห็นนิตยสารทองเที่ยวหลายเลมที่เลาเร่ืองราวการทองเที่ยวเมีองเชียงคาน
นาสนใจ” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

ขณะเดียวกันมีความรูสึกประทับใจในการดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเร่ืองดังตอไปน้ี

1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว
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จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศหญิง  จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 6 ทาน
มีความเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

1. บรรยากาศชุมชนบานไมเกา นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีความประทับใจในบรรยากาศ
ความเกาแกของชุมชนบานไมเกา ที่ชาวบานยังไดอนุรักษไว ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ
ดังน้ี

“ประทับชุมชนบานไมเกาๆ ที่ชาวบานสวนใหญอนุรักษไว” (จงจิตนลิน จิตต
พิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ประทับความเกาแกของบานไมที่มีอายุหลายรอยป” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ,
16 กรกฎาคม 2554)

“ชอบในบรรยากาศ ความเกาแกของชุมชนบาน” (อุษา  ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

“บรรยากาศบานไมเกาๆ ที่มีความสวยงาม ความเงียบสงบ” (ปรีดาวรรณ เพชรสุทธิ์ ,
สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

“ชุมชนบานไมเกาที่ชาวบานยังชวยกันรักษาไว” (นุสรา เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ,
18 กรกฎาคม 2554 )

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศหญิงจํานวน 6 ทาน พบวา 3 ทาน มีความ
คิดเห็นในเร่ือง ดังตอไปน้ี

2. วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีความประทับใจ
กับวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียวของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ชาวบานไดมีการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบตอกันมาชานาน
ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังตอไปน้ี

“ ไดมาทําบุญตักบาตรขาวเหนียวที่เชียงคาน ประทับใจมากคะ” (จงจิตนลิน
จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ประทับใจการตักบาตรขาวเหนียว” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

“วัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวที่นาต่ืนตาต่ืนใจ เมื่อเราเห็นนักทองเที่ยวจํานวน
มากมาน่ังเรียงรายรอใสบาตรและพระหลายๆรูปเดินรับบาตร” (นุสรา เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ, 18
กรกฎาคม 2554)
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4.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ และ การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยว 12 คน แบงเปน เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 6 คน
โดยภาพรวมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ และการจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่แตกตาง
กันออกไป ดังน้ี

กลุมท่ี 1 นักทองเท่ียวเพศชาย
ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวกลุมเพศชาย มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเร่ืองของการใชสื่อประชาสัมพันธ ดังตอไปน้ี

1. สื่ออินเทอรเน็ต
เว็บไซตแนะนําสถานที่ที่ทองเที่ยว

2. สื่อเฉพาะกิจ
ประเภท แผนพับ โปรชัวร ปายบอกทาง
สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกา

บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แบงไดดังตอไปน้ี
1. การรักษาอนุรักษชุมชนบานไมเกา
2. การรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว
3. ไมตองการใหสถานบันเทิงเขามาในชุมชน
1. สื่ออินเทอรเน็ต ประเภทเว็บไซตแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว เปนสื่อที่นักทองเที่ยว

กลุมน้ีตองการใหมีการประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดตางๆของ มีการรายงานสถานการณการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ใหมากกวาน้ี ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“อยากใหประชาสัมพันธผานสื่ออินเทอรเน็ตเยอะๆ เขาถึงคนงายที่สุด” (อนุวัตร
พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ตดีที่สุด” (ณรงค อนุรักษ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

“ควรมีการประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ต อยางเชนเว็บไซตที่เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว ตองเปนขอมูลทีมีการอัพเดทตลอดเวลา ทําใหเราไดรูวาเวลาน้ีเชียงคานเปนอยางไร ”
(สานิจ  ขันธทอง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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“อยากใหประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ต เพราะงายและสะดวกในการคนหา
ขอมูล” (ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศชาย 6 คน พบวา จํานวน 2 ทาน มีความ
คิดเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

2. สื่อเฉพาะกิจ ประเภทสื่อปายประชาสัมพันธตามเสนทาง เปนสื่อที่นักทองเที่ยว
กลุมน้ีตองการใหมีการติดต้ังประชาสัมพันธใหมากที่สุด อีกทั้ง มีแผนพับโปรชัวรไวแจกใหกับ
นักทองเที่ยว เพื่อที่จะไดเปนขอมูลแนะนําใหนักทองเที่ยวไดไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆภายชุมชน
ซึ่งวิเคราะหจากคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“ควรมีการเพิ่มเติมสื่อเฉพาะกิจพวกปายประชาสัมพันธบอกเสนทางวาตามตรอก
ซอกซอยในชุมชน บานหลังไหนเปนบานเกา เพื่อที่จะไดใหนักทองเที่ยวไปเยี่ยมชม” (สานิจ
ขันธทอง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ควรมีการทําแผนพับโปรชัวรแจกใหกับนักทองเที่ยว เพราะเวลามาเที่ยวเคาจะ
ไดมีแผนพับโปรชัวรเปนไกดนําทาง และยังไดเก็บไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติๆ ที่อยากจะมาเที่ยว
เชียงคาน ไดใชเปนขอมูลประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยว
กลุมผูชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 6 ทาน มีความคิดเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

1. การรักษาอนุรักษชุมชนบานไมเกา เปนขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวที่อยาก
ใหทางชุมชนมีการอนุรักษชุมชนบานไมเกาเอาไวใหยั่งยืนตลอดไป ไมตองการใหมีการเปลี่ยน
แปลง เพื่อที่จะอนุรักษไวใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษา ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“อยากใหเมืองเชียงคานคงอยูแบบน้ี เพื่อใหนักทองเที่ยวและคนทั่วไปไดรูจัก
ความเกาแกมากที่สุด” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“อยากใหคงความเปนชุมชนบานไมเการักษาไวใหนานที่สุด” (ยุทธพงศ
โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ความเกาแกของบานไมที่ทุกคนควรรักษาเอาไวใหนานๆ เพื่อใหคนรุนหลัง
ไดมาเรียนรูไดศึกษา” (ณรงค อนุรักษ, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ควรอนุรักษชุมชนบานไมเกาเอาไว เพื่อใหคนรุนใหมไดรู จัก” (สานิจ
ขันธทอง, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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“ควรอนุรักษบานไมเกา สวย ควรคาแกการรักษาไว” (ฉอง สบายเขต,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“อยากใหชวยกันรักษาบานไมเกาเอาไวใหนานที่สุด เพราะเปนสิ่งที่หาดูได
ยาก เปนสิ่งที่มีคา (สาธิต บุญยิ่งสถิต, สัมภาษณ 18 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมผูชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 2 ทาน มี
ความเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

2. การรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว เปนขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวที่
อยากใหทางชุมชนรักษาวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวไวใหนาน เปนจุดเดนทําใหนักทองเที่ยว
อยากมาเที่ยวเมืองเชียงคาน ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“อยากใหชุมชนรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียวเอาไวใหนาน มันคือจุด
ขายที่ทําใหนักทองเที่ยวอยากมาเที่ยวเชียงคาน” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“การตักบาตรขาวเหนียวเปนวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณคาเปนอยางมาก
ชาวบานควรชวยกันรักษาไว” (ฉอง สบายเขต, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวกลุมผูชาย จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 5
ทาน มีความคิดเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

3. ไมตองการใหสถานบันเทิงเขามาในชุมชน เปนขอเสนอแนะของนักทองเที่ยว
ที่ตองการใหชุมชนชวยกันรักษาความเปนเมืองเกา โดยไมตองการใหมีสถานบันเทิง รานขาย
เคร่ืองด่ืมเหลาเบียรเขามาในชุมชน เพราะจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรม และอาจใหเกิดอาชญากรรม
ได ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณดังน้ี

“ไมตองการใหขายเหลา เห็นดวยการรณรงคไมขายเหลา ไมมีบารเบียร เพราะ
สิ่งที่ทําใหเมืองเจริญไว” (อนุวัตร พูลศรี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ไมอยากใหมีรานเหลา รานเบียรมาเปดที่เชียงคาน กลัวจะเกิดอาชญากรรม
และทําใหเมืองไมสงบ (ยุทธพงศ  โคตรคํา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ไมตองการใหมีสถานบันเทิงที่เชียงคาน” (ณรงค อนุรักษ, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

“ไมอยากใหมีแหลงอบายมุขเกิดขึ้น ทั้งรานเหลา รานเบียร รานคาราโอเกะ
เพราะจะใหเมืองมีแตความเสื่อมโทรม และเปนบอเกิดปญหาอาชญากรรม ” (สานิจ ขันธทอง,
สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ไมอยากใหสถานบันเทิงเริมรมเขามาในพื้นที่เมืองเชียงคาน ไมอยากใหเสียง
ดัง ไมอยากใหเชียงคานเหมือนปาย” (สาธิต บุญยิ่งสถิต, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)
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ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวกลุมเพศชาหญิง มีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเร่ืองของการใชสื่อประชาสัมพันธ ดังตอไปน้ี

1. สื่ออินเทอรเน็ต
เว็บไซตแนะนําสถานที่ที่ทองเที่ยว

2. สื่อเฉพาะกิจ
ประเภท แผนพับ โปรชัวร ปายบอกทาง
สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไม

เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แบงไดดังตอไปน้ี
1. การรักษาอนุรักษชุมชนบานไมเกา
2. การรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว
3. ไมตองการใหสถานบันเทิงเขามาในชุมชน

1. สื่ออินเทอรเน็ต ประเภทเว็บไซตแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว เปนสื่อที่
นักทองเที่ยวกลุมน้ีตองการใหมีการประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดตางๆ ของมีการรายงาน
สถานการณการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ใหมากกวาน้ี ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“ควรมีการประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ตเยอะๆ อยางเชนเว็บไซต
เกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนประโยชนกับเรามาก ไมวาจะเปนการหาที่พัก หาขอมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ควรประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ตนะ เพราะเปนสื่อที่เขาถึงทุกคนได
งายที่สุด” (จงจิตนลิน  จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“อยากใหประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ต และเปนขอมูลใหมๆ ทําให
นักทองเที่ยวอัพเดทการทองเที่ยวที่เชียงคานไดตลอดเวลา” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16
กรกฎาคม 2554)

“อยากใหประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชียงคานผานอินเทอรเน็ต ทั้งเร่ือง
ของสถานที่พัก แนะนําการเดินทาง รานอาหาร พรอมกับลงรูปภาพสวยๆ ใหมากขึ้น” (ปรีดาวรรณ
เพชรสุทธิ์, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

“อินเทอรเน็ตชวยนักทองเที่ยวไดเยอะนะ ผูที่เกี่ยวของควรอัพเดทสถานที่
พัก รานอาหาร การเดินทางลงในเว็บไซตทองเที่ยวเพราะเปนขอมูลสําคัญ” (นุสรา เย็นประเสริฐ,
สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)
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จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมเพศหญิง  6 คน พบวา จํานวน 3  ทาน มี
ความคิดเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

2. สื่อเฉพาะกิจ ประเภทสื่อปายประชาสัมพันธตามเสนทาง เปนสื่อที่
นักทองเที่ยวกลุมน้ีตองการใหมีการติดต้ังประชาสัมพันธใหมากที่สุด  อีกทั้ง มีแผนพับโปรชัวรไว
แจกใหกับนักทองเที่ยว เพื่อที่จะไดเปนขอมูลแนะนําใหนักทองเที่ยวไดไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ
ภายชุมชน  ซึ่งวิเคราะหจากคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“อยากใหมีแผนพับ หรือ โปรชัวรแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในเชียงคาน”
(กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ควรมีการประชาสัมพันธปายบอกทางใหชัดเจน นักทองเที่ยวจะไดรูวา
บานหลังไหนเกาจริงๆ เพื่อเปนการศึกษา เพราะตามซอยๆตางๆมีบานไมเยอะมากๆ” (จงจิตนลิน
จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ควรมีการแจกโปรชัวรแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในเชียงคาน นักทองเที่ยว
จะไดรูวานอกจากชุมชนบานไมเกายังมีสถานที่ทองเที่ยวที่ไหนอีกบาง และในโปรชัวรควรบอกเลา
ประวัติความเปนมาของเชียงคานดวยนะคะ จะดีมาก” (อุษา ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ พบวา
นักทองเที่ยวกลุมผูหญิง  จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 6 ทาน มีความคิดเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

1. การรักษาอนุรักษชุมชนบานไมเกา เปนขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวที่
อยากใหทางชุมชนมีการอนุรักษชุมชนบานไมเกาเอาไวใหยั่งยืนตลอดไป ไมตองการใหมีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะอนุรักษไวใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษา ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ
ดังน้ี

“อยากใหรักษาบานไมเกาเอาไวใหนานที่สุด” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ,
16 กรกฎาคม 2554)

“ชาวบานควรอนุรักษความเปนบานไมเกา เพื่อเก็บไวใหนักเรียน นักศึกษา
ไดเรียนรูศึกษาวิจัย” (อุษา  ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ชาวบานควรอนุรักษชุมชนบานไมเกาใหนานตราบนานเทานาน ”
(จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)
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“ชุมชนบานไมเกาเปนสิ่งที่ทรงคุณคา ทุกคนควรชวยกันอนุรักษ และ
รักษาไวใหนานที่สุดไมอยากใหเปลี่ยนแปลง” (รพินทรนิภา เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)

“ชาวบานควรชวยกันรักษาบานไมเกาๆ เอาไว ปจจุบันเร่ิมหาดูยาก”
(ปรีดาวรรณ เพชรสุทธิ์, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

“ชาวบานควรชวยกันรักษาชุมชนบานไมเกา ไมอยากใหขายเปลี่ยนมือ
หรือเปลี่ยนเจาของ” (นุสรา เย็นประเสริฐ, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวกลุมผูหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา จํานวน 4
ทาน มีความเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

2. การรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว เปนขอเสนอแนะของนัก
ทองเที่ยวที่อยากใหทางชุมชนรักษาวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวไวใหนาน เปนจุดเดนทําให
นักทองเที่ยวอยากมาเที่ยวเมืองเชียงคาน ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังน้ี

“อยากใหชาวบานชวยกันรักษาวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวเอาไวให
นานๆ เปนเอกลักษณที่ชวยดึงดูดใหนักทองเที่ยวอยากมาเที่ยวเชียงคาน อยากที่จะมาตักบาตรขาว
เหนียว ซึ่งหาดูไดยากมาก” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ชาวบานควรรักษาวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรขาวเหนียว เปนสิ่งที่
หาดูยาก และเปนจุดขายของเมืองเชียงคาน” (อุษา  ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“อยากใหชาวบานชวยกันรักษาวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียว ”
(จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“การตักบาตรขาวเหนียวเปนวัฒนธรรมประเพณีที่ทุกคนในเชียงคานควร
รักษาเอาไวนะคะ” (รพินทรนิภา  เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

จากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวกลุมผูหญิง จํานวน 6 ทาน พบวา
จํานวน 6 ทาน มีความคิดเห็นในเร่ืองดังตอไปน้ี

3. ไมตองการใหสถานบันเทิงเขามาในชุมชน เปนขอเสนอแนะของ
นักทองเที่ยวที่ตองการใหชุมชนชวยกันรักษาความเปนเมืองเกา โดยไมตองการใหมีสถานบันเทิง
รานขายเคร่ืองด่ืมเหลาเบียรเขามาในชุมชน เพราะจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรม และอาจใหเกิด
อาชญากรรมได ซึ่งวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณดังน้ี

“อยากใหเชียงคานเปนแบบน้ีตอไป ไมอยากใหเปดเปนธุรกิจมากกวาน้ี ไม
อยากใหมีแหลงบันเทิง กลัวจะมีแหลงเสื่อมโทรมเกิดขึ้น” (กิติยาภร พัฒธวีสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม
2554)
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“ไมอยากใหเชียงคาน มีเธค หรือผับ ไมอยากใหมีรานขายเหลา กลัวเกิด
ปญหาอาชญากรรม” (อุษา  ศรีไชยา, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ไมอยากใหมีแหลงบันเทิงมากมาย  ไมอยากใหมีเทค ผับ มันสูญเสียความ
เปนเอกลักษณของเชียงคาน” (จงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“ที่เชียงคานไมควรมีรานขายเคร่ืองด่ืมแอลกฮอลล ไมควรมีสถานบันเทิง
เกิดขึ้น เพราะมันคือแหลงอาชญกรรมทําใหเมืองเชียงคานหมดความสวยงาม ” (รพินทรนิภา
เนียมใจดี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2554)

“เชียงคานไมควรมีสถานบันเทิง ไมมีควรขายเหลาเบียร” (ปรีดาวรรณ
เพชรสุทธิ์, สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

“อยากใหชาวเชียงคานเขมแข็ง ชวยปองกันไมใหรานเหลารานเบียรเกิดใน
ชุมชน กลัวบรรยากาศความเงียบสงบ และเมืองแหงวัฒนธรรมหายไป” (นุสรา เย็นประเสริฐ,
สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2554)

ผลการศึกษาจากขอมูลทางดานการสัมภาษณนักทองเที่ยว 2 กลุม ไดแก กลุมนักทองเที่ยว
ชาย และนักทองเที่ยวหญิงเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ในประเด็นตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรุปเปนตารางแสดง
ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบาน
ไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยที่มีตอกลุมนักทองเที่ยวชาย และ
กลุมนักทองเที่ยวหญิง ไดดังน้ี
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ตารางที่ 4.2 แสดงประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเมืองเชียงคาน
จังหวัดเลย

ประเด็นคําถาม กลุมนักทองเท่ียวชาย กลุมนักทองเท่ียวหญิง

4.1 ลักษณะของขาวสารที่ไดรับ
จากสื่อประชาสัมพันธของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1. บรรยากาศชุมชน
บานไมเกา

2. วัฒนธรรมประเพณี
ตักบาตรขาวเหนียว

1. บรรยากาศชุมชนบานไมเก
2. วัฒนธรรมประเพณีตัก

บาตร
ขาวเหนียว

4.2 ประเภทของสื่อ
ประชาสัมพันธที่มีสวนชวย
ในการตัดสินใจมาทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย

1. สื่อมวลชน
(สื่อโทรทัศน)
- ไดเห็นภาพและ

ไดยินเสียง
- มีการเปดรับขาวสาร

เปนประจํามากกวา
2. สื่อเฉพาะกิจ

(หนังสือคูมือการ
ทองเที่ยว)
- ไดเห็นขอมูลลงไว

อยางละเอียด
- ไดเห็นภาพที่สวยงาม

ลงไวประกอบใน
หนังสือ

1. สื่อมวลชน (สื่อโทรทัศน)
- ไดเห็นภาพและ

ไดยินเสียง
- มีการเปดรับขาวสารเปน

ประจํามากกวา
2. สื่ออินเทอรเน็ต

(เว็บไซตแนะนําสถานที่
ทองเที่ยว)
- มีขอมูลและลงภาพ

ประกอบอยางชัดเจน
3. สื่อเฉพาะกิจ (หนังสือคูมือ

การทองเที่ยว)
- ไดเห็นขอมูลลงไวอยาง

ละเอียด
- ไดเห็นภาพที่สวยงามลง

ไวประกอบในหนังสือ
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)

ประเด็นคําถาม กลุมนักทองเท่ียวชาย กลุมนักทองเท่ียวหญิง

4.3 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ
และความประทับใจการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

1. สื่อบุคคล
(รับรู 2 ทานจากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูจากเพื่อนๆ บอก

ตอกันมา
2. สื่อมวลชน

(รับรู 5 ทาน จากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูมาจากรายการ

โทรทัศน
3. สื่ออินเทอรเน็ต

(รับรู 2 ทานจากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูมาจากกระทูบน

เว็บบอรดของเว็บไซต
การทองเที่ยว

4. สื่อเฉพาะกิจ
(รับรู 4 ทานจากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูมาจากหนังสือ

คูมือการทองเที่ยว
ความประทับใจ
1. บรรยากาศชุมชน

บานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณีตัก

บาตรขาวเหนียว

1. สื่อบุคคล
(รับรู 3 ทานจากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูจากเพื่อนๆ บอกตอ

กันมา
2. สื่อมวลชน

(รับรู 4 ทาน จากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูมาจากรายการ

โทรทัศน
3. สื่ออินเทอรเน็ต

(รับรู 5 ทานจากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูมาจากกระทูบนเว็บ

บอรดของเว็บไซตการ
ทองเที่ยว

4. สื่อเฉพาะกิจ
(รับรู 4 ทานจากจํานวน
6 ทาน)
- รับรูมาจากหนังสือคูมือ

การทองเที่ยว
ความประทับใจ
1. บรรยากาศชุมชน

บานไมเกา
2. วัฒนธรรมประเพณี

ตักบาตรขาวเหนียว
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)

ประเด็นคําถาม กลุมนักทองเท่ียวชาย กลุมนักทองเท่ียวหญิง

4.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใชสื่อประชาสัมพันธ และ
การจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

1. สื่ออินเทอรเน็ต
- ตองการใหมีสื่อ

ประชาสัมพันธทางสื่อ
อินเทอรเน็ตมากขึ้น มี
การรายงานสถานการณ
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบาน
ไมเกาบริเวณชายโขง
อยางตอเน่ือง

2. สื่อเฉพาะกิจ
- มีการติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธเพิ่มมาก
ขึ้น และมีแผนพับ
โปรชัวรไวแจกให
นักทองเที่ยวเพื่อเปน
ขอมูลแนะนําสถานที่
ตางๆ ภายในชุมชน

3. ควรอนุรักษชุมชนบาน
ไมเกาเพื่อที่จะอนุรักษไว
ใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษา

4. การรักษาวัฒนธรรมตัก
บาตรขาวเหนียว

5. ไมตองการใหสถานบันเทิง
เขามาในชุมชน

1. สื่ออินเทอรเน็ต
- ตองการใหมีสื่อ

ประชาสัมพันธทางสื่อ
อินเทอรเน็ตมากขึ้น มี
การรายงานสถานการณ
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบาน
ไมเกาบริเวณชายโขง
อยางตอเน่ือง

2. สื่อเฉพาะกิจ
- มีการติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธเพิ่มมาก
ขึ้น และมีแผนพับโปร
ชัวรไวแจกให
นักทองเที่ยวเพื่อเปน
ขอมูลแนะนําสถานที่
ตางๆภายในชุมชน

3. ควรอนุรักษชุมชนบาน
ไมเกาเพื่อที่จะอนุรักษไว
ใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษา

4. การรักษาวัฒนธรรมตัก
บาตรขาวเหนียว

5. ไมตองการใหสถานบันเทิง
เขามาในชุมชน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสํารวจเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณแบบมี
สวนรวม (Participant Observation) โดยกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 29 คน อันประกอบ
ดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมนักทองเที่ยว กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน และเจาหนาที่รัฐ โดย
ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี

1. เพื่อศึกษาการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย

3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืน

4. ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

5.1 สรุปผลการวิจัย
ประวัติความเปนมา และสภาพของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ตอนที่ 1 การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย
ตอนที่ 2 ปจจัยที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย
ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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ตอนที่ 4 ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของ อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย

ประวัติความเปนมา และสภาพของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

ประวัติความเปนมา และสภาพของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แบงตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดเปน 4 ชวงเหตุการณ ดังน้ี

1.1 จากเมืองชะนะคามประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูเมืองใหมเชียงคาน (พ.ศ.
1400 - พ.ศ.2484)

เมืองเชียงคาน เปนอําเภอชายแดนอําเภอหน่ึงของจังหวัดเลย มีแมนํ้าโขงเปนเสนกั้น
อาณาเขตกับประเทศลาว หางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 48 กิโลเมตร ดวยทางหลวงจังหวัด
สมัยด้ังเดิมเมืองเชียงคานต้ังอยูที่เมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในปพุทธศักราช 1400 สมัยน้ันอาณาจักรลานชางแยกออกเปนอาณาเขตมาสามารถดํารงความเปน
เอกราชได ชาวเมืองเชียงคานบางสวนพากันอพยพไปต้ังบานเรือนอยูที่บริเวณปากเหือง ตอมา
ฝร่ังเศสเขายึดครองดินแดนฝงซายแมนํ้าโขงทั้งหมดชาวเชียงคานที่เหลืออยูไดอพยพไปอยูที่เมือง
ปากเหืองโดยสิ้นเชิงพรอมน้ันก็นําเอาชื่อเมืองเชียงคาน ไปต้ังชื่อใหมที่ปากเหืองอีก  ตอมายายเมือง
ไปต้ังอยูที่ บานทานาจันทรเรียกชื่อวา เมืองใหมเชียงคาน ต้ังอยูบริเวณวัดมหาธาตุ ตอมายายไปต้ัง
อยูที่บริเวณวัดโพนชัย โดยมีพระยาอุปราช ซึ่งเปนทหารคนสนิทของพระเจาชัยจักพรรด์ิแผนแผว
ลงมาอยูดวย เมื่ออนุชาสิ้นพระชนม พระยาอุปราชก็ต้ังตนเปนผูปกครองเมือง โดยกินสวยกินเอง
และขึ้นสวามิภักด์ิตอพระเจาแผนดินไทยสมัยรัชกาลที่ 5 แลวเปลี่ยนชื่อใหมเปน พระยาศรีอรรค
ฮาด (ทองดี  ศรีประเสริฐ)

ตอมาในป พ.ศ. 2450 จังหวัดเลย แบงเปน 5 อําเภอ คือ อําเภอกุดปอง อําเภอทาลี่ อําเภอ
ดานซาย ซึ่งโอนมาจากจังหวัดพิษณุโลก อําเภอวังสะพุงซึ่งโอนมาจากเมืองหลมสัก และอําเภอเชียง
คาน ภายหลังไดมีการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงไดยุบบริเวณเมืองปากเหือง เพื่อจัดต้ังเปนจังหวัด
เลย  โดยอําเภอเชียงคานยังคงฐานะเปนเมือง และยังคงความเปนเอกเทศโดยไมทราบวาจะขึ้นอยูใน
ความปกครองของเมืองใดในประเทศไทยเปนเวลาเกือบ 4 ป ไดรับขนานนามวา “เอกราชนอยเมือง
เชียงคาน”
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จากน้ัน ในป พ.ศ. 2452 ตามระเบียบการปกครองเทศาภิบาล ทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยา
ศรีอรรคฮาต ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนงเจาเมืองเชียงคาน และเปนเจาเมืองคนสุดทายที่ไดรับการ
แตงต้ังใหเปนนายอําเภอคนแรกของเมืองเชียงคาน เมื่อป พ.ศ. 2454 ไดมีการประกาศกระทรวง
มหาดไทย โอนทองที่อําเภอเชียงคาน จากแขวงเมืองพิชัย มณฑลพิษณุโลก มาขึ้นสังกัดจังหวัดเลย
มณฑลอุดรธานี แลวยุบเมืองเชียงคานลงเปนอําเภอ โปรดเกลาใหจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล
เชนเดียวกับ หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสะดวกในการปกครอง เพราะอําเภอเชียงคาน
หางจากตัวจังหวัดเลยประมาร 48 กิโลเมตร ซึ่งพระยาศรีอรรคฮาต ดํารงตําแหนงผูวาราชการอําเภอ
เชียงคาน (นายอําเภอ) คนแรกไดประมาณ 2 ป ก็ลาออกจากราชการรับพระราชทานบํานาญจนถึง
อนิจกรรมเมื่อป 2554 หลังจากทางการไดมีการยุบฐานะเมืองเชียงคานลงเปนอําเภอ จึงไดไดมีการ
ยายที่วาการอําเภอเชียงคานจากวัดโพนชัน มาอยูที่บริเวณวัดทาคกตราบเทาทุกวันน้ี

1.2 จากเมืองใหมเชียงคานสูเทศบาลตําบลเชียงคาน (พ.ศ. 2485 - 2542)
หลังจาก “ชุมชนบานทานาจันทร” ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เมืองเชียงคาน” จวบจนถึง

ปจจุบัน ขอบเขตของอําเภอเชียงคานต้ังอยูบนฝงขวาของแมนํ้าโขง (ตรงขามกับเมืองชนะคาม
แขวงแวงจันทร ราชอาณาจักรลาว) อยูทิศเหนือของจังหวัดเลย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย อําเภอเชียงคาน แบงออกเปน 8 ตําบล คือ ตําบลเชียงคาน ตําบลนาซาว ตําบลธาตุ ตําบล
จอมศรี ตําบลเขาแกว ตําบลบุฮม ตําบลปากตม ตําบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ทั้งหมด 745 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ที่ใชทําการเกษตรกรรมประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร ที่เปนภูเขาประมาณ 614
ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลเชียงคาน เปนหนวยงานการปกครองทองถิ่น ซึ่งแตเดิมมีฐานะเปน
สุขาภิบาล และไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลเชียงคาน ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเปนเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตําบลเชียงคาน
แบงออกเปน 9 ชุมชน คือ ชุมชนคุมวัดทาคก ชุมชนคุมวัดปาใต ชุมชนคุมวัดศรีพนมมาศ ชุมชนคุม
วัดมหาธาตุ ชุมชนคุมวัดศรีคุณเมือง ชุมชนคุมวัดมัชฌิมาราม (ปากลาง) ชุมชนคุมวัดโพนชัย
ชุมชนคุมวัดสันติวนาราม ชุมชนสวนราชการ มีจํานวนประชากรนับถึงเดือน พฤษภาคม ป 2552 มี
จํานวนทั้งสิ้น 6,042 คน ความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาล คิดเปน 2,202.96 คน/ตาราง
กิโลเมตร จํานวนครัวเรือนรวม 2,332 ครัวเรือน
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1.3 จากอาชีพคาขายสูผาฝายทอมือ (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2549)
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทํานา

ทําไร (ไรฝาย ขาวโพด ถั่ว งา ปอ มันสําปะหลัง) ทําสวน โดยเฉพาะ สวนกลวย คาขาย มีขาวปลา
อาหารสมบูรณ ประชาชนมีฐานะปานกลางจะมีรายไดจากการประกอบอาชีพคาขาย นอกจากการ
ประกอบอาชีพคาขายแลว ชาวบานเชียงคานแตด้ังเดิมประกอบอาชีพทอผานวมฝาย หรือ "ผาหม
ฝาย" ซึ่งทํากันมาต้ังแตโบรํ่าโบราณ เรียกวาทําสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแลว ปจจุบันสินคาขึ้น
ชื่อชนิดน้ีของที่น่ี มีหลายเจาหลายยี่หอใหเลือกซื้อ และในยุคที่นักเดินทางนิยมมาทองเที่ยวเชียง
คาน "ผานวมฝาย" และผลิตภัณฑหลายอยางทั้งหมอนหนุน หมอนขาง เบาะน่ังที่ทําจากฝาย ตาง
ขายดิบขายดี จนฝายในพื้นที่ขาดแคลน ตองนําเขาจากฝงลาว บางชวงผาหมฝายหมด ตองนําใย
สังเคราะหมาทําแทน และจากคําขวัญของอําเภอเชียงคานที่วา "เมืองคนงาม ขาวหลามยาว มะพราว
แกว เพริศแพรวเกาะแกง แหลงวัฒนธรรม นอมนําศูนยศิลปาชีพ" หมายถึงผลิตภัณฑขึ้นชื่อ อยาง
เชนมะพราวแกว

1.4 จากผลิตภัณฑผาฝายสูธุรกิจโฮมสเตย (พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน)
ในป 2550 เปนปที่ความเจริญเร่ิมเขามาสูเมืองเชียงคาน เพราะการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยไดมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในชุมชนอําเภอเมืองเชียงคานให เปนที่รูจัก
ของนักทองเที่ยว ดวยการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ทั้งประวัติความเปนมาของอําเภอเชียงคาน
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ แหลงวัฒนธรรม ผานทางเว็บไซต นอกจากน้ี การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย จังหวัดเลย ไดจัดใหกิจกรรมวอลคแรลลี่พาสื่อมวลชนมาเยี่ยมชม จากน้ันเปนตนมาการดําเนิน
อาชีพของชาวบานบริเวณชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขงเกิดความเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนรวม
ตัวกันจัดเปนพื้นที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตยขึ้นมา โดยอาศัยศักยภาพทางดานการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบด้ังเดิมของชาวบาน ชุมชนบานไมเกา
โบราณบริเวณถนนชายโขง  ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ต้ังอยูบริเวณถนนชายโขง
มีลักษณะเปนหองแถวเรียงกันตลอดแนว อายุประมาณ 100 ป ประตูบานเฟยมเปดกวาง เน่ืองจาก
สมัยกอนเปนชุมชนคาขายไทย-ลาว และปจจุบันบานบางหลัง ไดปรับปรุงขึ้นเพื่อทําเปนที่พัก
โฮมสเตย รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และรานอินเทอรเน็ต

DPU



172

ตอนท่ี 1 การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกา

บริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดรูจักชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเพื่อเปนการ
เชิญชวนใหนักทองเที่ยวไดเดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน โดยมีการใชสื่อประชาสัมพันธที่
หลากหลายเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูประกอบไปดวย 4 สื่อ ดังน้ี

1.1 สื่อบุคคล
ชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อ

ประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ของชุมชนใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู  เน่ืองจากการประชาสัมพันธดวยสื่อบุคคลน้ัน เปนการ
ประชาสัมพันธโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น และเปนการประชาสัมพันธที่งายที่สุด ที่ทาง
ชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบล เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดใชในการ
ประชาสัมพันธ ไดแก

1.1.1 ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน เปนสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคลกลุม
แรกที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก โดยผูนําชุมชน
และชาวบานในชุมชนเมื่อไดออกนอกหมูบาน เวลาไปพบใครที่ไหนทั้งญาติและเพื่อนๆ มีโอกาสก็
จะเชิญชวนใหคนภายนอกไดเขามาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1.1.2 เพื่อนและญาติพี่นองของนักทองเท่ียว เปนสื่อประชาสันพันธประเภทสื่อบุคคล
ที่ชวยสงเสริมประชาสัมพันธชักจูงใหกับนักทองเที่ยวคนอ่ืนๆ ที่เปนเพื่อนของตนเอง หรือไมก็เปน
ญาติพี่นองของตนเองไดเขามาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1.1.3 เจาหนาท่ีของบริษัทนําเท่ียว เปนสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคลที่มีสวน
ชวยในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหเปนที่รูจักไดอีกทางหน่ึง สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาว
ไทย ไดรับรูขอมูลและเร่ืองรางของทางชุมชนจากเจาหนาที่บริษัทนําเที่ยวที่จะมีการใหขอมูล
ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับทางชุมชนใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู
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1.2 สื่ออินเทอรเน็ต
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใช

สื่อประชาสัมพันธประเภทสื่ออินเทอรเน็ตเขามาชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู ไดแก

1.2.1 บริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW) เปนชองทางหน่ึงที่ชวยประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว โดยสามารถแบงบริการขอมูลทางเว็บไซต (WWW) ออก
ไดเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี

1.2.1.1 บริการขอมูลทางท่ีทางชุมชนจัดทําข้ึนเอง โดยระยะเร่ิมแรกของการ
เปดตัวชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดมีการจัดทํา
เว็บไซตชุมชนขึ้นมาเอง ภายใตเว็บไซตที่มีชื่อวา “WWW.เชียงคาน.Com” ซึ่งการจัดทําเว็บไซต
ขึ้นมาเองน้ี ทางชุมชนไดมีการวาจางโปรแกรมเมอรใหเปนผูจัดทํา และดูแลเว็บไซตของชุมชน
โดยทางชุมชนจะเปนผูดูแลในสวนของเน้ือหาของเว็บไซตทั้งหมด และสามารถเขาไปปรับเปลี่ยน
ไดดวยตัวเอง  ซึ่งมีบทบาทในการชวยลงขอมูลเร่ืองราวตางๆของการทองเที่ยวของชุมชนใหอยาง
ตอเน่ือง

1.2.1.2 บริการขอมูลทางเว็บไซตท่ีผูประกอบการจัดทําข้ึนเอง โดยภายหลังจาก
การที่ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดเปดตัวเปน
ชุมชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดระยะหน่ึง ซึ่งเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวไดพอสมควร ทาง
ผูประกอบการภายในชุมชนไดมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
ชุมชน ภายใตเว็บไซต www.chiangkhan.com ซึ่งการจัดทําเว็บไซตขึ้นมาเองน้ี ทางผูประกอบการ
ไดมีการรวมกลุมกันวาจางโปรแกรมเมอรใหเปนผูจัดทํา และดูแลเว็บไซต หากผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน หรือเจาของโฮมสเตยตองการจะใชเว็บดังกลาวเพื่อประชาสัมพันธจะมีคาใชจาย
เดือนละ 200 บาท หรือ ปละ 2,000 บาท โดยผูประกอบการจะเปนผูดูแลในสวนของเน้ือหาของ
เว็บไซตทั้งหมดและสามารถเขาไปปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเอง

1.2.2 บริการขอมูลบนกระดานขาวท่ีมีการโพสกันในกระทูของเว็บไซต เปนชองทาง
หน่ึงที่ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวไดโดยที่ทางชุมชนไมตองเสีย
คาใชจายอะไรเลย เกิดขึ้นจากการที่นักทองเที่ยวที่เคยเ ดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดเขาไปโพสกันใน
กระทูของเว็บไซตตางๆ อยูเปนประจํา และไดเขียนถึงชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยในเร่ืองราวตางๆ ไวอยางนาสนใจ
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1.3  สื่อมวลชน
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใช

สื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชนเขามาชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลยใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู โดยสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อสารมวลชน
เหลาน้ี ทางชุมชนไมไดเปนผูผลิตขึ้นมาเอง แตมีบุคคลภายนอกเปนผูผลิตขึ้นมา ไดแก

1.3.1 โทรทัศน เปนสื่อมวลชนที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหกับบุคคลภายนอกได
รูจัก โดยทางชุมชนไมไดเปนผูจัดทํา หรือผลิตขึ้นมาเอง แตไดรับความชวยเหลือจากบุคคลภาย
นอกเปนผูผลิตให โดยมีสถานีโทรทัศนชองตางๆ ไมวาจะเปนสถานีโทรทัศนในประเทศ และ
เคเบิ้ลทีวี  ไดเดินทางเขามาในชุมชน เพื่อติดตอขอถายทํารายการทางสถานีโทรทัศนอยางตอเน่ือง
เปนระยะ

1.3.2 หนังสือพิมพ เปนสื่อมวลชนที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหกับบุคคล
ภายนอกไดรับรู โดยทางชุมชนไมไดเปนผูจัดทําหรือผลิตขึ้นมาเอง แตไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลภายนอกเปนผูผลิตใหโดยสวนใหญแลวจะมีบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูสื่อขาว คอลัมนนิสต
ของหนังสือพิมพตางๆไดติดตอเขามาเพื่อขอขอมูลและเขามาเที่ยวชมในหมูบานทองเที่ยวอยูเปน
ประจํา

1.3.3 นิตยสาร/วารสาร เปนสื่อมวลชนที่ไดชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหกับ
บุคคลภายนอกไดรับรู โดยทางชุมชนไมไดเปนผูจัดทํา หรือ ผลิตขึ้นมาเอง แตไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลภายนอกเปนผูผลิตใหทําใหนักทองเที่ยวใหความสนใจและเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ชุมชนอยางตอเน่ือง

1.4 สื่อเฉพาะกิจ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใช

สื่อเฉพาะกิจเขามาชวยในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งมีทั้งที่ผลิตสื่อ
เฉพาะกิจของชุมชนขึ้นมาเอง และสื่อเฉพาะกิจบางสวนที่มีหนวยงานภายนอก ผลิตขึ้นมาใหชวย
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สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดเปนอยางดี ไดแก

1.4.1 แผนพับ เปนสื่อเฉพาะกิจชนิดแรกที่ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดจัดทําขึ้น โดยไดรับความชวยเหลือจากเทศบาลตําบลเชียงคาน
โดยแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนจะมีลักษณะเรียบงายเปนแบบ
แผนพับสอง

1.4.2 เอกสารทางวิชาการ เปนสื่อเฉพาะกิจที่บุคคลภายนอกจัดทําขึ้นมาเองทางชุมชน
ไมไดเปนผูจัดทําโดยสวนใหญเปนคณะครู อาจารย และนักศึกษาที่เขามาทําการศึกษาดูงาน ทําการ
วิจัยกันในชุมชน และเขามาขอขอมูลกับคนในชุมชน ซึ่งขอมูลที่ไดและเผยแพรไปน้ันจะเปนสิ่งที่
ชวยประชาสัมพันธชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยได
อีกทางหน่ึง

1.4.3 สินคาของท่ีระลึก เปนสื่อเฉพาะกิจที่ทางชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดมีการจัดทําขึ้นมาเอง โดยสินคาของที่ระลึกของทางชุมชน
สวนใหญจะเปนเสื้อยืด ซึ่งก็มีหลายแบบ ทั้งคําพูด หรือจะเปนลวดลายรถจักรยาน ตูไปรษณีย
แสดงถึงสัญลักษณของชุมชนไดเปนอยางดี  เปนการชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนได
อีกทางหน่ึง

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบดวย 2 ปจจัย ดังน้ี

2.1 ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยที่เปนบริบท(สิ่งแวดลอม)ภายนอกชุมชนบานไมเกาบริเวณ

ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ที่มีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเที่ยว
ของชุมชนใหประสบความสําเร็จได มีดังน้ี

2.1.1 นโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และนโยบายของกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ทําใหชุมชน
บานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดรับการสงเสริม และ

DPU



176

สนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดเลย ไดเขามาชวยสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชนต้ังแตเร่ิมเปดตัวเปนชุมชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยไดบรรจุใหชุมชนบานไมเกา
บริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีการจัดการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
เปนหน่ึงในสินคาทางการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งบรรจุอยูในแผนการตลาด
ประมาณ 3 ป โดยไดมีการจัดสงเจาหนาที่เขามาจัดการอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน และชาวบาน
ในเร่ืองของเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการทองเที่ยวของชุมชนอยางตอเน่ือง

2.1.2 การสงเสริมจากสื่อมวลชน สื่อมวลชนไดชวยเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลยใหเปนที่รูจัก และชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะสื่อมวลชนประเภทสถานี
โทรทัศนซึ่งจะมีบทบาทอยางมากในการเขามาทําการบันทึกภาพการทองเที่ยวของชุมชนเพื่อนําไป
ออกอากาศ ไมวาจะเปน สถานีโทรทัศนภายในประเทศ เคเบิ้ลทีวี ไดเขามาเขามาถายทํารายการ
โทรทัศนอยูอยางตอเน่ือง นับต้ังแตมีการเปดตัวชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2.2 ปจจัยภายใน
ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่มีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยใหประสบความสําเร็จได มีดังน้ี คือ

2.2.1 สภาพพื้นท่ีของแหลงทองเท่ียว ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ถือไดวาเปนชุมชนที่มีสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย เปนชุมชนบานไมเกาที่มีสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว ที่มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว โดยสองฝงของชุมชนเปนบานไมเกาอายุ 100 ป ประตูบานเฟยม เร่ิมต้ังแตซอย
1 ถึง ซอย 20 ตามถนนในชุมชน หรือ ตามตรอกซอกยังมีการอนุรักษบานไมเกา ปจจุบันพบวา บาน
ไมเกาโบราณเร่ิมมีตัดทองรายละเอียดรูปแบบในการสรางออกไปบาง เชน มีการกอสรางอิฐใตถุน
เรือนเปนหองตางๆ ทําบันไดขึ้นบานไวในชายคามิใหตากแดดตากฝน หรือหนาตางแตเดิมเปน
หนาตางไมเปดเขาดานในตัวเรือนไดเปลี่ยนเปนกระจกระบบบานกระทุง หรือบานเลื่อนบานเกล็ด
เพื่อใหมีประโยชนใชสอยตามวิถีชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน

2.2.2 วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของหมูบาน ชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนชุมชนที่ชาวบานมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
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ทองถิ่นที่เรียบงายแบบไทยๆ โดยเฉพาะ วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งถือไดวาเปนจุดขาย ชวยสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดี เชน การตักบาตรขาวเหนียว ผีขนนํ้า งาน
สงกรานต งานออกพรรษาซึ่งถือเปนจุดขายที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไดเปนอยางดี

2.2.3 บทบาทของผูนําชุมชน การจัดการ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน กลุมผูนําชุมชนมี
บทบาทในการชวยจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหประสบความสําเร็ จ
ประกอบดวย ผูนําที่เปนทางการไดแก นักวิชาการทองถิ่น ผูอาวุโสในชุมชน โดยกลุมผูนํามีบทบาท
รวมกันในการกําหนดแผนการจัดการ กฎ ระเบียบ บทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทบาทใน
การดูแลบริการนักทองเที่ยวและบทบาทในการแกปญหา

2.2.4 ผลประโยชนจากรายไดท่ีจะไดรับ เปนสิ่งสําคัญที่จะเปนตัวกระตุนใหชาวบาน
ในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เกิดแรงจูงใจในการ
เขารวมกันเพื่อจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เพราะนอกจากเจาของบานที่
เปดบานตอนรับนักทองเที่ยวจะมีรายไดเพิ่มขึ้น การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนยัง
สงผลใหเกิดการสรางธุรกิจชุมชนขึ้นภายในชุมชน และสามารถสรางรายไดใหกับชาวบานหลายๆ
กลุมดวยกัน เชน กลุมรถสกายแล็ป กลุมแมคาอาหารพื้นเมือง กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

ตอนท่ี 3   การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบดวย
3 ประเด็นดังตอไปน้ี

3.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง จากการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของ
ผูที่เกี่ยวของในการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จะมีแกนนําชุมชนและชาวบาน เจาของโฮมส
เตย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนเปนผูริเร่ิม ซึ่งในแตละเดือนจะมีการประชุมรวมกัน ซึ่งเปน
การประชุมระหวาง แกนนําชุมชน ชาวบาน ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน เพื่อรับฟงความเห็น
จากทุกฝาย ซึ่งเปนการวางแผนการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน

3.2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน จากการวิจัยพบวา แกนนําชุมชนและ
ชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในชุมชนบานไมเกา บริเวณชายโขง
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ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนอนุรักษและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชีย งคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เชน การรักษาวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรขาวเหนียว ที่ชาวบานจะยึดถือปฏิบัติสืบ
ตอกันมาชานานวิถีชีวิตของชาวบานเชียงคานไมเปลี่ยนไป ถึงไมมีนักทองเที่ยว การดําเนินชีวิตของ
ชาวบานเปนไปอยางเรียบงาย อยางเชนวัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวที่ทุกคนปฏิบัติกันทุกวัน
สืบทอดจากรุนพอแมปูยาตายายมาถึงรุนลูกหลาน แมในบางชวงเวลาจะไมมีนักทองเที่ยวเขามา
เที่ยวที่ชุมชนบานไมเกา บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน แตในชวงเชาของทุกๆ วัน
ชาวบานยังยึดถือปฏิบัติการตักบาตรขาวเหนียวและในชวงเวลา 10 นาฬิกาจะเขาวัดนําอาห ารไป
ถวายพระ

3.3 การมีสวนรวมในการติดตามและการประเมินผล จากการวิจัยพบวา แกนนําชุมชน
และชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในชุมชนบานไมเกา บริเวณชาย
โขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคานไดมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลในการอนุรักษและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย โดยใชวิธีการพูดคุย หารือกับชาวบาน เจาของโฮมสเตย ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนใหความสําคัญในเร่ืองของการรักษาวัฒนธรรมด่ังเดิมของเมืองเชียงคานใหคงอยู
อยางยั่งยืน

อยางไรก็ตาม จากการสังเกตการณของผูวิจัยแบบมีสวนรวม และไดเขารวมวงสนทนา
กับกลุมชาวบาน และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน พบวา มีกลุมชาวบานเมืองเชียงคาน และกลุม
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ไดมีการรวมตัว ภายใตชื่อ ชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน ซึ่งมีสมาชิก
เปนชาวบานภายในเมืองเชียงคานประมาณ 30-40 หลัง ไดรวมตัวชวยกันสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานอีกทางหน่ึง

ตอนท่ี 4   ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

ประสิทธิผลของการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แบงออกได 4 ประเด็น
ดังน้ี
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4.1 ลักษณะของขาวสารท่ีไดรับจากสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเปนการแสดงความคิดเห็นของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย
สรุปได ดังน้ี

นักทองเท่ียวกลุมผูชาย จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูชายไดรับขาวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใน
เร่ืองเกี่ยวกับบรรยากาศชุมชนบานไมเกาและวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว

นักทองเท่ียวกลุมผูหญิง จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูหญิงไดรับขาวสารจาก
สื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ในเร่ืองเกี่ยวกับบรรยากาศชุมชนบานไมเกาและวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียว

4.2 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนการแสดงความ
คิดเห็นของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายสรุปได ดังน้ี

นักทองเท่ียวกลุมผูชาย จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูชาย มีการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ดวยสื่อมวลชนมากที่สุด เพราะไดเห็นภาพ และไดยินเสียง รองลงมาคือ สื่อเฉพาะกิจ
ทางคูมือหนังสือการทองเที่ยว เพราะไดเห็นขอมูลลงไวอยางละเอียดและไดเห็นภาพที่สวยงามลง
ประกอบไวในหนังสือ

นักทองเท่ียวกลุมผูหญิง จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูหญิง มีการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ดวยสื่อมวลชนมากที่สุด เพราะไดเห็นภาพ และไดยินเสียง รองลงมาคือ สื่ออินเทอรเน็ต เพราะ
ไดเห็นขอมูลและภาพลงไวอยางชัดเจน และสุดทาย คือ สื่อเฉพาะกิจ ทางคูมือหนังสือการทองเที่ยว
เพราะไดเห็นขอมูลลงไวอยางละเอียดและไดเห็นภาพที่สวยงามลงประกอบไวในหนังสือ

4.3 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ และความประทับใจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเปนการแสดงความคิดเห็นของ
นักทองเท่ียวกลุมเปาหมายสรุปได ดังน้ี

นักทองเท่ียวกลุมผูชาย จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูชายมีการรับรูสื่อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลยจากสื่อมวลชนมากที่สุด โดยรับรูมาจากรายการโทรทัศน รองลงมา
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คือ สื่อเฉพาะกิจ รับรูมาจากหนังสือคูมือทองเที่ยว รองลําดับตอมา คือ สื่อบุคคล โดยรับรูมาจาก
เพื่อนๆบอกตอกันมา และสุดทายคือ สื่ออินเทอรเน็ต โดยรับรูมาจากกระทูเว็บบอรดของเว็บไซต
เกี่ยวกับการทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวกลุมผูชาย มีความรูสึกประทับใจในการมาทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยในเร่ือง
เกี่ยวกับ บรรยากาศความเกาแกของชุมชนบานไมเกา ที่ชาวบานยังไดอนุรักษไว วัฒนธรรม
ประเพณีตักบาตรขาวเหนียวที่ชาวบานไดมีการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบตอกันมา
ชานาน

นักทองเท่ียวกลุมผูหญิง จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูหญิงมีการรับรูสื่อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลยจาก สื่อเฉพาะกิจมากที่สุด โดยรับรูมาจากหนังสือคูมือทองเที่ยว
รองลงมา คือ สื่อมวลชน โดยรับรูจากรายการโทรทัศน ลําดับตอมา คือ สื่ออินเทอรเน็ต โดยรับรูมา
จากกระทูเว็บบอรดของเว็บไซตเกี่ยวกับการทองเที่ยว และสุดทายรับรูจาก สื่อบุคคล โดยรับรูมา
จากเพื่อนๆ บอกตอกันมา ทําใหนักทองเที่ยวกลุมผูหญิง มีความรูสึกประทับใจในการมาทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใน
เร่ืองเกี่ยวกับ บรรยากาศความเกาแกของชุมชนบานไมเกา ที่ชาวบานยังไดอนุรักษไววัฒนธรรม
ประเพณีตักบาตรขาวเหนียวที่ชาวบานไดมีการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบตอกั นมา
ชานาน

4.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ และ การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเปนการแสดงความคิดเห็น
ของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายสรุปได ดังน้ี

นักทองเท่ียวกลุมผูชาย จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูชายมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ในเร่ืองเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ตควรมีการประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดตางๆ
ควรรายงานสถานการณการทองเที่ยวอยูตลอดเวลา เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญจะใชอินเทอรเ น็ต
เปนชองทางในการคนหาขอมูล และสื่อเฉพาะกิจ ประเภทสื่อปายประชาสัมพันธตามเสนทาง โดย
ตองการใหมีการต้ังจุดประชาสัมพันธใหมากที่สุด อีกทั้ง มีแผนพับโปรชัวรไวแจกใหกับนัก
ทองเที่ยว เพื่อที่จะไดเปนขอมูลแนะนําใหนักทองเที่ยวไดไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ภายในชุมชน
นอกจากน้ี นักทองเที่ยวกลุมผูชายมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยอยากใหชุมชนการ
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รักษาอนุรักษชุมชนบานไมเกา  การรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว และไมตองการใหสถาน
บันเทิงเขามาในชุมชน

นักทองเท่ียวกลุมผูหญิง จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมผูหญิงมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ในเร่ืองเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ตควรมีการประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดตางๆ
ควรรายงานสถานการณการทองเที่ยวอยูตลอดเวลา เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญจะใชอินเทอรเ น็ต
เปนชองทางในการคนหาขอมูล และสื่อเฉพาะกิจ ประเภทสื่อปายประชาสัมพันธตามเสนทาง โดย
ตองการใหมีการต้ังจุดประชาสัมพันธใหมากที่สุด  อีกทั้ง มีแผนพับโปรชัวรไวแจกใหกับ
นักทองเที่ยว เพื่อที่จะไดเปนขอมูลแนะนําใหนักทองเที่ยวไดไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆภายชุมชน
นอกจากน้ี นักทองเที่ยวกลุมผูหญิง มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยอยากใหชุมชนการ
รักษาอนุรักษชุมชนบานไมเกา การรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว และไมตองการใหสถาน
บันเทิงเขามาในชุมชน

5.2 อภิปรายผลวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง “การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” ผูวิจัยไดอภิปรายผลที่เปนประเด็นสําคัญเพื่อตอบปญหาการนําวิจัย
ดังน้ี

1. การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย

จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเพื่อเปนการเชิญชวนใหนักทองเที่ยวไดเดินทางเขามาทองเที่ยว
ภายในชุมชน โดยมีการใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลาย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรู ประกอบไป
ดวย 4 สื่อ ดวยกัน คือ สื่อบุคคล สื่ออินเทอรเน็ต สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ

1. สื่อบุคคล จากการวิเคราะหสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคล ผูวิจัยพบวา
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อ
ประชาสัมพันธประเภทสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธเร่ืองราวการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหกับบุคคลภายนอก
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ไดรับรู อันไดแก สื่อบุคคลที่เปนผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน เพื่อนสนิทและญาติพี่นองของ
นักทองเที่ยวที่เคยมาเที่ยว เจาหนาที่ของบริษัทนําเที่ยว จะเปนสื่อบุคคลที่ชวยประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหนักทองเที่ยวไดรับรู เน่ืองจากเปนการ
ประชาสัมพันธที่งายที่สุดและชุมชนไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถชักจูงใหนักทองเที่ยว
ไดโดยวิธีการพูดคุยแบบเปนกันเอง ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารเปนไปในลักษณะที่ยืดหยุน
ปรับใหเขากับนักทองเที่ยวเปนรายๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองสื่อประชาสัมพันธของ Katz and
Lazarsfeld (1955: 27) อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ (2549: 62) ที่ไดกลาววา การสื่อสารระหวาง
บุคคลมีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และยอมรับที่จะใหความชวยเหลือใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ มากที่สุด

2. สื่ออินเทอรเน็ต จากการวิเคราะหสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่ออินเทอรเน็ต
ผูวิจัยพบวา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใช
สื่อประชาสัมพันธประเภทสื่ออินเทอรเน็ตเขามาชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหนักทองเที่ยวไดรับรู ไดแก การบริการขอมูลทางเว็บไซต
(WWW) และบริการขอมูลบนกระดานขาวที่มีการโพสกันในกระทูของเว็บไซตตางๆ ถือไดว า
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อ
ประชาสัมพันธที่ทันสมัยมากในยุคปจจุบันเขามาชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนได
เปนอยางดี เพราะสามารถเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางตอเน่ือง โดยมี
รายละเอียดมากกวาสื่ออ่ืนๆ เพราะมีพื้นที่มากกวา และมีความรวดเร็วคลอบคลุมทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ือง สื่อประชาสัมพันธของ ณัฎยา จรูญกาญจนกุล
(2541) อางถึงใน พรพรรณ  ประจักษเนตร (2544: 3) ที่ไดกลาววา  การประชาสัมพันธโดยผานทาง
สื่ออินเทอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยมีรายละเอียดมากกวาสื่ออ่ืนๆ เพราะมีพื้นที่
มากกวา และ ผูใชสามารถคนหาขอมูลขาวสาร และสามารถคนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยได
ทันที

3. สื่อมวลชน จากการวิเคราะหสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชน ผูวิจัยพบวา
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อประชาสัมพันธ
ประเภทสื่อมวลชนอยางครอบคลุม อันไดแก สื่อทางโทรทัศน สื่อทางวิทยุ สื่อทางหนังสือพิมพ
และสื่อนิตยสาร/วารสาร เขามาชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู โดยสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชนเหลาน้ี ทางชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไมไดเปนผูผลิตขึ้นมาเอง แต
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ขอความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใหชวยติดตอประสานงานกับทางสื่อมวลชนแขนงตางๆ ได
เขามาทําการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู โดยเฉพาะกลุม
นักทองเที่ยว ทางชุมชนจะสนับสนุนใหขอมูลที่ เกี่ยวของกับชุมชนในเร่ืองตางๆ ที่ทางผูผลิต
สื่อมวลชนประเภทตางๆ ขอมา สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองสื่อประชาสัมพันธของ ปรมะ สตะเวทิน
(2531: 65) อางถึงใน กฤษฎา  สุริยวงศ (2549: 60) ที่ไดกลาววา สื่อมวลชนเปนสื่อที่มีความเปน
อิสระ และมีดุลยพินิจของตนเองในการพิจารณาขาวสารที่นักประชาสัมพันธขอความรวมมือในการ
เผยแพรวาจะมีความสนใจ และเหมาะสมที่จะเผยแพรตอไปยังสาธารณชนหรือไม

4. สื่อเฉพาะกิจ จากการวิเคราะหสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อเฉพาะกิจ ผูวิจัย
พบวา ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการใชสื่อ
ประชาสัมพันธประเภทสื่อเฉพาะกิจหลายรูปแบบดวยกัน ทั้งที่มีการผลิตขึ้นเอง และบางสวนก็มี
หนวยงานภายนอกผลิตขึ้นมาให อันไดแก แผนพับ หนังสือคูมือการทองเที่ยว เอกสารทางวิชาการ
และสินคาของที่ระลึก ซึ่งสื่อเฉพาะกิจเหลาน้ีมีเน้ือหาที่ เฉพาะ และมีจุดมุงหมายหลักอยูที่
นักทองเที่ยวเฉพาะกลุม สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองสื่อประชาสัมพันธของ ปรมะ สตะเวทิน (2531:
99) อางถึงใน กฤษฎา  สุริยวงศ (2549: 60) ที่ไดกลาววา สื่อเฉพาะกิจหมายถึงสื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา
โดยมีเน้ือหาเฉพาะ และมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหประสบความสําเร็จไดน้ัน จะตองมี
การใชสื่อที่หลากหลายครอบคลุมกลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกัน
ไดทุกกลุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองสื่อประชาสัมพันธ ของ Singh (1967: 54) อางถึงใน
กฤษฎา  สุริยวงศ (2549: 67) ที่ไดกลาวไววา สื่อเพียงประเภทเดียวยอมไมมีประสิทธิผลเพียงพอ
ในการใชสื่อแบบผสมผสานจะสําเร็จผลตามเปาหมายที่วางไวอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับ เกศินี
จุฑาวิจิตร (2542: 169) อางถึงใน พลอยชมพู ฐิติยาภรณ (2553: 40) กลาวไววา การเลือกใชสื่อ
หรือการเลือกชองทางในการสงสารน้ันเปรียบเสมือนกุญแจดอกหน่ึงที่จะนําไปสูความสําเร็จของ
การสื่อสาร ดังน้ันสื่อที่ดีสําหรับการสื่อสารคร้ังหน่ึงๆ ตองเปนสื่อที่เขาถึงตัวผูรับสาร และเปนสื่อที่
สามารถนําเสนอสารไดอยางชัดเจน ตรงประเด็น

นอกจากน้ี งานวิจัยของ กฤษฎา สุริยวงศ (2549) เร่ือง “การสื่อสารเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บานทรงไทยปลายโพงพาง” ก็พบวา มีการใชสื่อ
ประชาสัมพันธที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน ประกอบดวย 4 สื่อหลักๆ สําคัญ
คือ
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1. สื่อบุคคล ไดแก ผูนําชุมชนและชาวบานในหมูบานทองเที่ยว เพื่อนและญาติพี่
นองของนักทองเที่ยวที่เคยมาเที่ยว เจาหนาที่บริษัทนําเที่ยว และเจาหนาที่ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

2. สื่อเฉพาะกิจ ไดแก แผนพับ ปายบอกทาง หนังสือคูมือการทองเที่ยว เอกสารทาง
วิชาการและสินคาของที่ระลึก

3. สื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ นิตยสาร/วารสาร
4. สื่ออินเทอรเน็ต ไดแก บริการขอมูลบนกระดานขาวสารที่มีการโพสกันในกระทู

ของเว็บไซตและบริการขอมูลทางเว็บไซต(WWW) ซึ่งประกอบดวย บริการขอมูลทางเว็บไซตที่
หนวยงานภายนอกจัดทําให และบริการขอมูลทางเว็บไซตที่ทางหมูบานทองเที่ยวจัดทําขึ้นเอง

2. ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน จะประกอบไปดวย 2
ปจจัยที่สําคัญ คือ ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย นโยบายของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการสงเสริมจากสื่อมวลชน ปจจัยภายใน ไดแก สภาพพื้นที่
ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน และ ผลประโยชนจาก
รายไดที่จะไดรับ

จากการวิเคราะหปจจัยภายนอก  ผูวิจัยพบวา นโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยนโยบายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาน้ัน เปนนโยบายของทางภาครัฐที่มีความชัดเจน
ในการชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยที่มีความพรอมในการจัดการทองเที่ยว ทําใหการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยเล็งเห็นถึงความเปนไปไดที่จะชวยสนับสนุนและพัฒนาใหมีการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขึ้นภายในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ กฤษฎา สุริยวงศ
(2549: 23) ที่ไดกลาวไววา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ดูแลเร่ืองของ
การทองเที่ยวโดยตรง ไดดําเนินการกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน จัดการสงเสริมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยในภาพรวม โดยจะเห็น
ไดจากนโยบายหลักการของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่กลาวอยางชัดเจนวา ” อนุรักษ และ
ฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อคงความเปนเอกลักษณพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการดวยการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ดี สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับ การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเปนการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหถึง
ประชากรในทุกภูมิภาค
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สําหรับปจจัยภายนอกดานการสงเสริมจากสื่อมวลชน ผูวิ จัยพบวา เปนปจจัย
ภายนอกอีกดานหน่ึงที่มีสวนชวยสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน จังหวัดเลยใหประสบความสําเร็จไดมาจนถึงทุกวันน้ีน้ัน
ผูวิจัยวิเคราะหวาเปนผลมาจากหนวยงานภาครัฐ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน จึงไดมีการชวยประสานติดตอทางชื่อมวลชนแขนงตางๆ ไมวาจะ
เปนสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อทางหนังสือพิมพและสื่อนิตยสาร/วารสารตางๆ เขามาชวยทําการ
เผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
กฤษฏา  สุริยวงศ (2549: 22) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ัน สื่อมวลชนถือไดวาเปน
ปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร และใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว รวมทั้งเพื่อใหประชาชนเขาใจ และเห็นถึง
ความสําคัญของการทองเที่ยวในอันที่จะชวยใหเกิดความรวมมือระหว างภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในทองถิ่นใหเขามาบทบาทในการรวมกันพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากการวิเคราะหปจจัยภายใน ผูวิจัยพบวา สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน มี
ความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ไดเอ้ือประโยชนตอการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน
โดยเฉพาะ ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ถือไดวา
เปนชุมชนบานไมเกาที่มีสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยสอง
ฝงของชุมชนเปนบานไมเกาอายุ 100 ป ประตูบานเฟยม เร่ิมต้ังแตซอย 1 ถึง ซอย 20 ตามถนนใน
ชุมชน หรือตามตรอกซอกยังมีการอนุรักษบานไมเกา ปจจุบันพบวา บานไมเกาโบราณเร่ิมมีตัดทอง
รายละเอียดรูปแบบในการสรางออกไปบาง เพื่อใหมีประโยชนใชสอยตามวิถีชีวิตความเปนอยูใน
ปจจุบัน ถือไดวาเปนจุดขายที่สําคัญชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเร่ืองของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ วรรณพร  วณิชชานุกร (2541: 5) ที่ไดกลาววา
การจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ัน สิ่งสําคัญลําดับแรกที่จะตองพิจารณา และถือ
เปนปจจัยที่สําคัญในการชวยสงเสริมการทองเที่ยว ก็คือ สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว เพราะการ
ที่ชุมชนน้ันมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแกการทองเที่ยวมีความสมบูรณของงานสถาปตยกรรมที่
เกาแกที่เปนจุดแดน สิ่งเหลาน้ีเปนการเอ้ือประโยชนตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได
เปนอยางดี
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สําหรับปจจัยภายใน ดานวิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน ผูวิจัย
พบวา  วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน มีความโดดเดน เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งชวยเอ้ือประโยชนตอ
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลยไดเปนอยางดี นอกจากน้ีการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไม
เกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยน้ัน ผูวิจัยวิเคราะหวา มีจุดขายที่
สําคัญของการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตยอยูที่ “วิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ของ
ชุมชน โดยเฉพาะวิถีดานการประกอบอาชีพของชาวบาน ซึ่งถือวาเปนจุดขายชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวของชุมชนไดเปนอยางดีอันประกอบดวย กลุมรถสกายแล็ป หรือรถรับจางเล็กสี่ลอ
กลุมแมคาอาหารพื้นเมือง และกลุมผลิตภัณฑชุมชน และนอกจากวิถีชีวิตของชาวบานในการ
ประกอบอาชีพแลว ทางชุมชนยังเปนชุมชนที่มีประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนแบบ
ด้ังเดิม ซึ่งถือไดวาเปนจุดขายที่สําคัญสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนได
เปนอยางดี อันประกอบไปดวย วัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว งานประเพณีสงกรานต งานออก
พรรษา และงานแหผีขนนํ้า ที่หาดูไดยากยิ่งในปจจุบัน

สําหรับปจจัยภายใน ดานบทบาทของผูนําชุมชนน้ัน ผูวิจัยพบวา ผูนําชุมชนใน
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีบทบาทในการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน นับต้ังแต การกําหนดแผนการจัดการและกฎระเบียบ การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร การดูแลและบริการทองเที่ยว รวมถึง การแกไขปญหา ทั้งน้ี ผูวิจัยต้ัง
ขอสังเกตวา นาจะมีเหตุผลเน่ืองจากผูนําชุมชนของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งผูนําที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ ไดแก นักวิชาการอิสระ
และ ผูนําอยางไมเปนทางการไดแก ผูอาวุโส ลวนแตเขามาทําหนาที่เปนคณะกรร มการชมรม
เทศบาลการทองเที่ยว ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของธงชัย  อินทรพันธุ (2545) ที่กลาว
วา กลุมผูนําชุมชนมีบทบาทในการริเร่ิมงานหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน การระดมความคิดเห็น
ของระบอบประชาธิปไตย ดวยการประชุมแสดงความคิดเห็น การวางแผนการทํางานรวมกันใน
ชุมชน

นอกจากปจจัยภายในดานสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิตประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน และ บทบาทของผูนําชุมชนแลว  ปจจัยภายในดานผลประโยชนจาก
รายไดที่จะไดรับน้ัน ผูวิจัย พบวา เปนปจจัยภายในที่มีสวนสําคัญที่จะเปนตัวกระตุนใหชาวบานใน
ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เกิดแรงจูงใจในการเขา
มารวมกัน เพื่อจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เพราะนอกจากเจาของบานที่

DPU



187

เปดบานตอนรับนักทองเที่ยวจะมีรายไดเสริมเพิ่มมากขึ้นแลว การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนยังสงผลทําใหเกิดการสรางธุรกิจชุมชนขึ้นมาภายในชุมชน เพราะสามารถสรางรายได
ใหกับชาวบานหลายๆกลุมดวยกัน เชน กลุมรถสกายแล็ป หรือรถรับจางเล็กสี่ลอ จะมีรายไดจาก
การขี่รถสกายแล็ป หรือ รับจางสี่ลอรับสงนักทองเที่ยวตามบานพัก กลุมแมคาอาหารพื้นเมืองจะมี
รายไดจากการขายอาหารใหกับนักทองเที่ยว และกลุมผลิตภัณฑชุมชน จะมีรายไดจากการขาย
สินคาของที่ระลึกใหกับนักทองเที่ยว เชน เสื้อยืด ผาฝายทอมือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ วรรณพร วณิชชานุกร (2541: 6)  อางถึงใน กฤษฏา  สุริยวงศ (2549:
22) ที่ไดกลาววา การที่จะทําใหคนในชุมชนเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวอย างตอเน่ือง และยั่งยืน
ไดน้ัน สิ่งสําคัญที่จะเปนตัวกระตุนใหคนในชุมชนเกิดแรงจูงใจในการเขารวมเพื่อจัดการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนขึ้นมาน้ันก็คือ การไดรับผลประโยชนจากการจัดสรรรายได
จากการจัดการทองเที่ยวของชุมชน และยังสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองธุรกิจชุมชน ของใจมานัส
พลอยดี (2540: 18) อางถึงใน กฤษฎา  สุริยวงศ (2549: 33) ที่ไดกลาววา การดําเนินกิจกรรมโดย
อาศัยปจจัยการผลิตที่มีอยูในทองถิ่นเปนหลักเปนกิจกรรมที่มีการผลิต และการบริการที่เกื้อกูลกัน
เหมาะสมตอวิถีชีวิต ตลอดจนระบบนิเวศของแตละชุมชน ธุรกิจชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันของ
กลุมชาวบานในชุมชนทองถิ่นเปนหลัก

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหประสบความสําเร็จไดน้ัน จะตอง
ประกอบไปดวย ปจจัยหลายๆดานในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
เร่ืองของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2539: 55) ที่ไดกลาววา การที่จะ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหประสบความสําเร็จไดน้ันจะตองอาศัยปจจัยหลายๆ ดาน ใน
การชวยสงเสริม

นอกจากน้ี งานวิจัยของ ไพฑูรย จันทรา (2546) เร่ือง “ปจจัยสําหรับสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในวนอุทยาน (สวนหิน) ของประเทศไทย: กรณีศึกษาวนอุทยานผางาม จังหวัด
เลย” ก็พบวา ปจจัยสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญลําดับตนๆ ไดแก สภาพพื้นที่
ของแหลงทองเที่ยว การมีสวนรวมของคนในชุมชน ปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ สวนปจจัยเร่ืองรายไดจากการทองเที่ยวจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมา

3. การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยใหเกิดความย่ังยืน

จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมของอําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืนน้ัน ประกอบไปดวย 3 ประการ
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การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน และการมี
สวนรวมในการติดตามและการประเมินผล

จากการวิเคราะหการมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง ผูวิจัยพบวา แกนนํา
ชุมชนและชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน จะมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจวางแผน เลือกแนวทางในการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยทุกๆ เดือนจะมีการ
ประชุมรวมกัน ซึ่งเปนการประชุมระหวาง แกนนําชุมชน ชาวบาน ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อรับฟงความเห็นจากทุกฝาย เพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน

จากการวิเคราะหการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน ผูวิจัยพบวา แกนนํา
ชุมชนและชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนอนุรักษและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย

จากการวิเคราะหการมีสวนรวมในการติดตามและการประเมินผล ผูวิจัยพบวา แกน
นําชุมชนและชาวบาน เจาของโฮมสเตย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในชุมชนบานไมเกา
บริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลในการ
อนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชีย ง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยใชวิธีการพูดคุย หารือรวมกับชาวบาน เจาของโฮมสเตย
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนใหความสําคัญในเร่ืองของการรักษาวัฒนธรรมด่ังเดิมของเมืองเชียง
คานใหคงอยูอยางยั่งยืน

อยางไรก็ตาม พบวา มีกลุมชาวบานอําเภอเชียงคาน และกลุมผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน ไดมีการรวมตัว ภายใตชื่อ  ชมรมถนอมไว ณ เชียงคาน ซึ่งมีสมาชิก เปนชาวบาน
ภายในเมืองเชียงคานประมาณ 30-40 หลัง ไดรวมตัวชวยกันสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมของวันรักษ มิ่งมณี นาคิน
(2531) อางถึงใน ปราณี หมอนทองแดง (2553) ที่ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของประชาชนที่
แทจริงควรจะหมายถึงการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน คือ 1. การมีสวนรวมในการศึกษาและวิเคราะห
ชุมชน 2. การมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 3. การมีสวนรวมในการเลือกวิธีและ
วางแผนแกปญหา 4. การมีสวนรวมดําเนินการตามแผน 5. การมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลดังจะเห็นไดวา ชาวบานที่เปนสมาชิกในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยตางมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
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ชุมชนแทบทุกขั้นตอนดังกลาวขาดแตเพียงการมีสวนรวมในการศึกษาและวิเคราะหชุมชน และการ
มีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่ยังไมคอยปรากฏชัดเทาใดนัก

นอกจากน้ีงานวิจัยของ ธงชัย อินทรพันธุ (2545) เร่ือง “การจัดการหมูบานทองเที่ยว
เชิงอนุรักษบานทรงไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”
พบวา ชาวบานมีความรัก ศรัทธาในตัวผูนํา พรอมใจกันทํางาน ซึ่งลักษณะของผูนําตองเปนผูที่มี
คุณธรรม มีความรูความสามารถ ต้ังใจทํางานจริงจัง ไมเห็นประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม

4. ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย แบงออกได 4 ประเด็น ดังน้ี ลักษณะ
ของขาวสารที่ไดรับจากสื่อประชาสัมพันธ ประเภทของสื่อประชาสัมพันธที่มีสวนชวยในการ
ตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การรับรูสื่อประชาสัมพันธ และความประทับใจ
รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ และ การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชน

จากการวิเคราะห ลักษณะของขาวสารที่ไดรับจากสื่อประชาสัมพันธ ผูวิจัยพบวา
นักทองเที่ยวไดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยในเร่ืองเกี่ยวกับบรรยากาศชุมชนบานไมเกาและวัฒนธรรม
ประเพณีตักบาตรขาวเหนียว สอดคลองกับแนวคิดของศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ (2539)
อางถึงใน เสาวณีย วัฒนาโยธิน (2548) ที่ไดกลาววา โดยปกติคนเรามักจะเปดตัวใหสื่อสารตาม
ความคิดเห็นและความสนในของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู นอกจากจะตองการทราบ
ขาวสารและขอมูลตางๆ แลว ในบางโอกาสก็มีความตองการที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถสรางความ
บันเทิง และ ความสบายใจใหแกตนเองดวย และวัตถุประสงคของการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยดังกลาวมี
ความสอดคลองกับแนวคิดวัตถุประสงคของผูรับสารของ Schramm (1963) อางถึงใน เสาวณีย
วัฒนาโยธิน (2548) ที่กลาววา ผูรับสารมีวัตถุประสงค เพื่อทราบเพื่อเรียนรู เพื่อหาความพอใจเบิก
บานใจและเพื่อปฏิบัติตัดสินใจ จากการวิเคราะห ประเภทของสื่อประชาสัมพันธที่มีสวนชวยใน
การตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ผูวิจัย พบวา นักทองเที่ยวมีการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย จากสื่อมวลชน เน่ืองจากเห็นภาพ และไดยินเสียง สื่อเฉพาะกิจ ประเภทคูมือหนังสือการ
ทองเที่ยว เพราะไดเห็นขอมูลลงไวอยางละเอียดและไดเห็นภาพที่สวยงามลงประกอบไวในหนังสือ
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ซึ่งสอดคลองแนวคิดของเมตตา  กฤตวิทยและคณะ (2536) อางถึงใน เสาวณีย  วัฒนาโยธิน (2548)
ที่กลาวถึงความพึงพอใจในสื่อคือ ผูรับสารน้ันมิไดใชสื่อตามที่ผูสงสารไดกําหนดมาให หากแตจะ
มีการเลือกใชสื่อตามความตองการของตนเองตามสภาพความเปนจริงและตามความสามารถของ
ตนเอง นอกจากน้ันยังสอดคลองแนวคิดความพึงพอใจของการใชสื่อของ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534)
อางถึงใน เสาวณีย  วัฒนาโยธิน (2548) ที่กลาววา ความพึงพอใจในสื่อ คือ ความตองการและ
พฤติกรรมของแตละบุคคลที่มีตอสื่อ  ซึ่งจะสงผลใหบุคคลน้ันๆ เกิดความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อ
จากการศึกษาพบวา สื่อประชาสัมพันธที่มีสวนชวยในการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชายและ
นักทองเที่ยวหญิงใหเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน คือ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และ
สื่ออินเทอรเน็ต ตามลําดับ

สื่อมวลชน จากผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวกลุมชายและกลุมหญิง ตัดสินใจมา
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย จากสื่อมวลชน ประเภทสื่อวิทยุและโทรทัศน เน่ืองจาก ไดเห็นภาพ และไดยิน เสียง
สอดคลองกับแนวคิด เสรี วงษมณฑา, 2534 ( อางถึงใน บุณยศิริ  บุญชู, 2548: 32) ชี้ใหเห็นถึงขอ
ไดเปรียบของสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อวิทยุ กลาวคือ สื่อวิทยุโทรทัศน เปนสื่อที่มีการกระจายอยาง
กวางขวาง ทีทั้งภาพและเสียง การเคลื่อนไหว  ดังน้ันสามารถใชการสรางสรรคที่มีลูกเลนไดมาก

สื่อเฉพาะกิจ จากผลการศึกษา พบวา  นักทองเที่ยวกลุมชายและกลุมหญิง ตัดสินใจ
เดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ในดานที่วา สื่อเฉพาะกิจ ทางคูมือหนังสือการทองเที่ยว เพราะไดเห็นขอมูลลงไว
อยางละเอียดและไดเห็นภาพที่สวยงามลงประกอบไวในหนังสือ สอดคลองกับ วาสนา จันทรสวาง,
2533 (อางถึงใน บุณยศิริ  บุญชู, 2548: 31) กลาวไววา สื่อสิ่งพิมพที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน
หนังสือ นิตยสาร วารสาร โปสเตอร ใบประกาศ ใบปลิว ใบแทรก จดหมายขาว แผนพับฯ สิ่งพิมพ
เหลาน้ีสําคัญมากสําหรับการประชาสัมพันธ ซึ่งมีคุณลักษณะ คือ  มีความคงทนถาวร สามารถอาน
ซ้ําไดอีกตามตองการ โดยไมจํากัดเวลา การผลิตมีโอกาสเตรียมมาก ขณะเดียวกัน สามารถดึงดูดใจ
ดวยเทคนิคตางๆ ของการออกแบบ การผลิต การใชสีสัน และการใชภาพประกอบ อีกทั้งสรางความ
นาเชื่อถือศรัทธาเพราะมีความทนถาวรเปนหลักฐาน สามารถนํามาดูหรือตรวจสอบเมื่อขอใจ หรือ
สงสัยไดตลอดเวลา

สื่ออินเทอรเน็ต จากผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวกลุมชาย และกลุมหญิง
ตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ในดานที่วา สื่ออินเทอรเน็ต เพราะไดเห็นขอมูลและภาพลงไวอยางชัดเจน
สอดคลองกับ งานวิจัยของ พลอยชมพู  ฐิติยาภรณ (2553) ศึกษาเร่ือง” การสื่อสารชุมชนทองเที่ยว
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ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ้าคลองลัดมะยม” พบวา การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารถือเปน
กิจกรรมที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะเครือขายอินเทอรเน็ตเปดโอกาสใหผูใชสามารถ
สื่อสารกันไดอยางรวดเร็วสามารถรวมสนทนา อภิปราย แสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ กับ
ครอบครัว หรือ เพื่อนที่แมจะอยูตางสถานที่ไมวาจะใกลหรือไกลสามารถตอบโตกันไดในเวลา
เดียวกันผานชองทางตางๆ เชน อีเมล (e-mail) หองสนทนา กระดานขาวหรือเว็บบอรด (Web
board) และเครือขาวสังคมออนไลน (Online Social Network) ตางๆ รวมทั้งผูใชยังสามารถสราง
เว็บเพจสวนบุคคล เพื่อนําเสนอเร่ืองราวตางๆ ใหผูอ่ืนไดเยี่ยมชม

จากการวิเคราะหการรับรูสื่อประชาสัมพันธ และความประทับใจ ผูวิจัยพบวา
นักทองเที่ยวมีการรับรูสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณ
ชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลยจากสื่อมวลชน โดยรับรูมาจากรายการ
โทรทัศนตางๆ ที่ไดนําเสนอและเผยแพรออกไป โดยชุมชนทําหนาที่เปนผูใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเมือง
เชียงคาน จังหวัดเลย นอกจากน้ียังรับรูสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อเฉพาะกิจ มาจากหนังสือคูมือ
ทองเที่ยว มีการรับรูจาก สื่อบุคคล มาจากเพื่อนๆ หรือญาติสนิทที่บอกตอกันมา และสุดทายคือ สื่อ
อินเทอรเน็ต โดยรับรูมาจากกระทูเว็บบอรดของเว็บไซตเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว มี
ความรูสึกประทับใจในการมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยในเร่ืองเกี่ยวกับ บรรยากาศความเกาแกของชุมชนบานไมเกา ที่
ชาวบานยังไดอนุรักษไว วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขาวเหนียวที่ชาวบานไดมีการสืบสานรักษา
วัฒนธรรมประเพณีสืบตอกันมาชานาน

จากการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธ และการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ผูวิ จัยพบวา นักทองเที่ยวมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อ
ประชาสัมพันธของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใน
เร่ืองเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ตควรมีการประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดตางๆ ควรรายง าน
สถานการณการทองเที่ยวอยูตลอดเวลา เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญจะใชอินเทอรเ น็ตเปนชองทาง
ในการคนหาขอมูล และสื่อเฉพาะกิจ ประเภทสื่อปายประชาสัมพันธตามเสนทาง โดยตองการใหมี
การต้ังจุดประชาสัมพันธใหมากที่สุด อีกทั้ง มีแผนพับโปรชัวรไวแจกใหกับนักทองเที่ยว เพื่อที่จะ
ไดเปนขอมูลแนะนําใหนักทองเที่ยวไดไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆภายชุมชน สอดคลองกับแนวคิด
ประสิทธิภาพของสื่อสิ่งพิมพ ประเภทแผนพับของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532) อางถึง
ใน เสาวณีย วัฒนาโยธิน (2548) กลาววา วัตถุประสงคสวนใหญของเอกสารแผนพับ จัดทําขึ้นเพื่อ
ใหเปนขอมูลหรือจูงใจผูอาน เน่ืองจากเอกสารแผนพับมีเน้ือหาที่กระดาษคอนขางจํากัด จึงควร
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เตรียมเน้ือหาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองการนําเสนอ ตองเปนขอความที่สั้นกระชับ
ประเด็นสําคัญที่นําเสนอตองเปนเน้ือหาที่นาสนใจและความสัมพันธกับชื่อบนปกของเอกสารแผน
พับ โดยเอกสารแผนพับอาจมีภาพ แผนภูมิหรือตารางประกอบที่ตองใชวิธีการคลี่ออกทั้งแผนจึงจะ
อานได อาจใชภาพเหมือนจริงหรือภาพนามธรรมก็ได แตชื่อเร่ืองและภาพหนาปกตองมีความ
ชัดเจน และสื่อความหมายเร่ืองราวที่ตองการสื่อสารไดทันที นอกจากน้ีมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย  โดยตองการใหชุมชนชวยอนุรักษชุมชนบานไมเกา การรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาว
เหนียว และไมตองการใหสถานบันเทิงเขามาในชุมชน เพราะอาจเกิดอาชญากรรม อีกทั้งทําให
บรรยากาศเมืองวัฒนธรรมสูญหายไป

ทั้งน้ี ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองสื่อประชาสัมพันธของ วิจิตร อาวะกุล
(2534) อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ (2549) ที่กลาวไววา สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธมีมากมาย
หลายประเภท การตัดสินใจเลือกใชสื่อใดจําเปนตองรูจักธรรมชาติ และเอกลักษณของสื่อและชนิด
เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานประชาสัมพันธสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองประสิทธิผลของการสื่อสารและ
สื่อประชาสัมพันธ กาญจนา  แกวเทพ (2541) อางถึงใน บุณยศิริ  บุญชู (2548) กลาววา ผูรับสารน้ัน
มิไดใชสื่อตามที่ผูสงสารไดกําหนดมาให หากแตจะมีการเลือกใชสื่อตามความตองการของตนเอง
ตามสภาพความเปนจริงและตามความสามารถของตนเอง โดยขั้นตอนของการเลือกใชสื่อและใช
สารจะมีการคัดเลือกทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการเลือกเขาถึง เลือกเปดรับ เลือกรับรู เลือกตีความ
เลือกจดจํา และเลือกนําไปใชหลังจากรับสารแลว สอดคลองกับ ณรงค สมพงษ, 2540 อางถึงใน
เสาวณีย วัฒนาโยธิน (2548) กลาวไววา การติดตอสื่อสารที่ใหเกิดผลที่ประสบความสําเร็จน้ัน ผูสง
สารจะตองเปนผูรูขอมูลและเขาใจขอเท็จจริงอยางชัดเจน แจมแจงกอนที่จะเผยแพร เน้ือหาของ
ขอมูลขาวสารน้ันควรจะเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูรับสารดวย และตองหาวิธีการและ
เคร่ืองมือในการเผยแพรที่เหมาะสม ซึ่งตองมีการพิจารณาจัดทําสื่อที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารจึง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด

นอกจากน้ี งานวิจัย กฤษดา  ขุยอาภัย (2552) เร่ือง การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาบานลวงเหนือ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา การเผยแพร
ประชาสัมพันธ สําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ มาจากการบอกตอจากคนใกลชิด หรือ
คนรูจัก และสื่ออินเทอรเน็ต มีอิทธิพลมากที่สุด ดังจะเห็นไดวา ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ
มีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยใหเกิดความยั่งยืน
ขณะเดียวกัน หากชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มี
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การชวยกันอนุรักษชุมชนบานไมเกา และรักษาวัฒนธรรมตักบาตรขาวเหนียว จะกอใหเกิดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

5.3 ขอเสนอแนะ
จากผลของการศึกษาวิจัยเร่ือง “การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะจากผูวิจัย
และขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผูวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอแนะใน 2 ประเด็น ดังน้ี
5.3.1.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน

1) ในกรณีที่ตองการระดมความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนในเร่ือง
ตางๆเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการทองเที่ยว การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หาแนวทาง
ในการแกปญหา ควรใชวงสนทนาที่ไมเปนทางการในการแลกเปลี่ยน และ แสดงความคิดเห็นตางๆ
ที่เกิดขึ้นในวงสนทนาน้ันไปสรุปในที่ประชุมอยางเปนทางการกอนที่จะประชุมรวมกัน และควรจะ
นําขอเสนอของชาวบานไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง

2) เมื่อผูนําชุมชนในหมูบานไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวควรเผยแพรออกไปในลักษณะวงกวาง ควรประสานกับบุคคลในชุมชน เน่ืองจากมีความ
สนิทคุนเคยกับชาวบานทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารประสบความสําเร็จไดงาย

3) ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เปนชุมชนบานไมเกาที่มีอายุกวา 100 ป ดังน้ัน แกนนําชุมชน ชาวบาน และผูประกอบ
การผลิตภัณฑชุมชน ควรจะหามาตรการดูแลและปองกัน หากเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นในชุมชน อีกทั้ง
ควรวางมาตรการดูแลและรักษาไมเกาที่มีอายุกวา 100 ป ใหอยูในสภาพที่ดีเพื่อที่จะเก็บรักษาไวให
ผูที่สนใจ นักเรียน นักศึกษาไดศึกษาตอไป

4) การมีสวนรวมของแกนนํา ชาวบานและผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนในชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยควรนําสื่อ
ประชาสัมพันธมาใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหเกิด
ความยั่งยืน และเปนประโยชนกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ ตางประเทศ สรางแรงจูงใจใหเกิด
ความตองการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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5.3.1.2 ขอเสนอแนะสําหรับบุคคลภายนอกชุมชน (เจาหนาท่ีภาครัฐ)
1) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เชน

องคกรปกครอง หนวยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ควรประสานงานกับชุมชนอยางตอเน่ือง
2) หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของควรหาวิธีการสื่อสารโดยเฉพาะทาง

ดานเน้ือหาที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวไมใหมีลักษณะทางวิชาการมากเกินไป เพื่อใหสมาชิกในชุมชน
สามารถรับรู และทําความเขาใจ รวมทั้งควรใชการสื่อสารอยางไมเปนทางการเพื่อนําไปสูการ
แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสมาชิกในชุมชนกับหนวยงานภายนอกไดมากขึ้น

3) หนวยงานภายนอกควรหาวิธีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และฟนฟูแหลงทองเที่ยวอยางมีทิศทาง ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม วัฒนธรรม
และเอกลักษณของชาติ เชน การกําหนดมาตรการในการแกไขกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ให
ชุมชนบานไมเกาบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีศักยภาพใน
การรองรับนักทองเที่ยว

5.3.2 ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองการสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในชุมชนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม แตกตางกับชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยดวย เชน ชุมชนทางภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลาง เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นลักษณะการสื่อสารวามีความเหมือน หรือแตกตางกันหรือไม อยางไร

5.3.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสื่อสารในการเขาไปมีสวนชวยสนับสนุน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนระหวางหนวยงานภาครัฐ ไดแก กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กับองคกรพัฒนาเอกชนวามีความเหมือน หรือ
แตกตางกันหรือไม อยางไร

5.3.2.3 ควรศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจ การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่มีการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษา

5.3.2.4 ควรมีการศึกษากระบวนการสื่อสารการตลาดเพื่อชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตยที่ไดรับการสงเสริมจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

5.3.2.5 ควรมีการศึกษาการใชสื่อประชาสัมพันธใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทย และตางประเทศ ที่มีความสนใจการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวเชิง
เกษตร กลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เปนตน
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5.3.2.6 ควรมีการศึกษาการใชสื่อประชาสัมพันธ รูปแบบใหม อยางเชน สื่อ
อินเทอรเน็ต หรือเว็บไซตการทองเที่ยวที่ชวยสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เน่ืองจาก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนบานไมเกาบริเวณชายโขง ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหความสําคัญและใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

หากมีการศึกษาวิจัยในมุมมองหรือแนวทางที่แตกแขนงออกไปอีก ผูวิจัยมั่นใจวาจะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง เพราะ
ปจจุบันรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ใหความสําคัญและสงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเปน การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อเสริมภาพลักษณประเทศไทยไปในทางที่เปนบวก
ประกอบกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหความสําคัญกับการเลือกใชสื่อใหมในการชวย
สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น
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จังหวัดเลย

วัดศรีคุณเมือง เปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่บริษัท
ทัวรแนะนําใหเปนสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ
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วัดทาแขก
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วัดปากลาง
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วัดศรีนพมาศ

ประเพณีแขงเรือยาว
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งานแหเจาพอในงานบุญพระเวส

งานประเพณีวันสงกรานต
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ภาพแสดงลักษณะทางกายภาพทั่วไปบริเวณแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แบบโฮมสเตยของชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
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โฮมสเตย เรือนแรมลูกไม ซอย 5 เบอรติดตอ 042-822-334
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ตนโขง เกสตเฮาส ซอย 4 เบอรติดตอ 042-821-879
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โรงแรมศรีเชียงคาน ซอย5 เบอรติดตอ 081-808-2826

บานภัทราวดี โฮมสเตย  ซอย 6 เบอรติดตอ 080-181-3353
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โรงแรมสุขสมบูรณ ซอย 9 เบอรติดตอ 042-821-064

DPU



229

บานรวมมิตร โฮมสเตย ซอย 11 เบอรติดตอ 087-699-4884

ที่ทําการพัก โฮมสเตย ซอย 13 เบอรติดตอ 081-421-5533

DPU



230
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ภาพแสดงบรรยากาศการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวที่ไดเดิน

ทางเขามาทองเที่ยวในชุมชนบานไมเกาบริเวณริมโขง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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วัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียวที่ปฏิบัติสืบทอดจากรุนมาสูรุน และเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยว
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เชียงคาน จังหวัดเลย
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ขาวหลามกระบอกยาว ของดีขึ้นชื่ออําเภอเชียงคาน
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ขาวจ่ี ขาวเหนียวชุบไขแลวนํามาปงเปนอาหารพื้นเมืองอําเภอเชียงคานที่ไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยว

ขนมใสไสฝมือของชาวบานอําเภอเชียงคานที่มีรสชาติอรอย ชาวบานนิยมทําขายใหนักทองเที่ยว
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บรรยากาศริมแมนํ้าโขง ที่นักทองเที่ยวใหความนิยมถายภาพเปนที่ระลึก
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วัดทาคก
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วัดศรีคุณเมือง
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วัดศรีคุณเมือง
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ประวัติการศึกษา

ชื่อ นางสาววชิรญาณ   เจริญทรัพย

วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร วารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

การฝกอบรม การสื่อสารมวลชนระดับตน (กสต.) รุนที่ 1 สถาบันอิศราอมันตกุล
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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