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 ชุติมา สุรเชษฐพงษ์ : โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.สิทธิพร  ภิรมย์ร่ืน.   251 หน้า. 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่สามารถรับรู้ได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  การออกแบบ
และเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่ใช้ข้อมูลจากเอกสารและการส ารวจภาคสนาม  การเก็บข้อมูล
ภาคสนามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรเมือง ทั้งบุคคลในพื้นที่และ
นอกพื้นที่จ านวน 100  ชุด และ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่รู้จักเมืองเชียงคานจ านวน 11 คน หลังจากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติความน่าจะเป็น และสถิติอนุมานหรือสถิติ
อ้างอิง  รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาโดยไม่ใช้สถิติ  ผลสรุปจากการวิจัยพบว่า กลุ่มคน 3 กลุ่ม ทั้งคน
ในท้องถิ่น คนนอกผู้มาท างาน และนักท่องเที่ยวสามารถรับรู้และยอมรับความส าคัญกับโครงสร้าง
ที่ครอบคลุมภาพเชิงกว้างของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในระดับปานกลางถึงมาก คือ การที่เชียงคาน
เป็นเมืองที่สะท้อนความส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดเก่าแก่คู่เมือง และมีการด ารงชีวิตตามกรอบ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่วนการรับรู้องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมได้
ให้ความส าคัญระดับปานกลางถึงมากในด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น คือ แม่น้ าโขง และทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม ในขณะที่มีการประเมิน
คุณค่าความส าคัญด้านนามธรรม คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
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 The objective of this study is to investigate structure and elements of Chiang 
Kan’s cultural environment identity as perceived by local residents and visitors. In designing 
and conducting the research, methods had been employed were documentary research and 
site survey. The site survey research divided in 2 parts which were a sample of 
questionnaires consisted of 100 residents of Chiang Kan neighborhood inside and outside of 
the city and in-depth interview of 11 persons. Then, statistics of descriptive, probability, 
inferential statistics and others were utilized to analyze. From the finding, for the structure of 
the cultural environment category, all three groups’ perception: local residents, entrepreneurs, 
and visitors, were citied the overall image of the town that attached to religious as reflected on 
old temples and cultural life as the outstanding feature and was given a moderate to a more 
significant. In the tangible cultural environment element type of natural environment and built 
environment elements categories, Mekong River and the town urban landscape features 
which were both rating from a moderate to a more significant. While in the intangible cultural 
environment element type, offering sticky rice to the monk was viewed as a more to the most 
significant. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเร่ืองโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาตราจารย์ สิทธิพร 
ภิรมย์ร่ืน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและข้อคิดเห็นเชิงวิชาการตลอดจนให้ความกรุณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
อันเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีความซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง  และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจ ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านและคณะท างานในภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองที่ให้ความรู้และ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง รองศาสตราจารย์
ดร. รวี หาญเผชิญ และคุณพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ส าหรับข้อมูลความรู้ ข้อคิดและค าแนะน าที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์และชุมชนเชียงคาน ขอกราบขอบพระคุณชุมชนเชียงคานรวมทั้งผู้ที่สละ
เวลาตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการและ
ตัวแทนสถานศึกษาเมืองเชียงคาน คุณอมร ณรงค์ศักดิ์ ประธานชุมชนคุ้มวัดศรีคุณเมือง  คุณสุพัตรา 
สุพรหมจักร ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน ส าหรับข้อมูลความรู้ ความกรุณาและมิตรภาพ
ที่อบอุ่น ขอบขอบคุณที่พักพิง “เติมสุขเชียงคานบานบุรี” “เพลินพรมแดน” “จ าเลยรัก” “บ้านเมือง
คาน” “ที่ท าการพัก”  และที่อ่ืนๆใกล้เคียงกันส าหรับความช่วยเหลือและมิตรภาพที่ดี  ขอขอบคุณ 
คุณอรอ าไพ สามขุนทด คุณธนกานต์ สิทธิ คุณศิวพร จันทรา คุณมรกต วรชัยรุ่งเรือง ด.ต. ยรรยง 
ศรีบุษย์และเพื่อน ส าหรับความช่วยเหลือในความส าเร็จของวิทยานิพนธ์  ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิตทุกท่าน รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ ชาวสตรีวิทยา ชาวสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ส าหรับก าลังใจที่
ดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งคุณกฤติพันธ์ อินต๊ะนอน คุณสมคิด แซ่ว่อง 
คุณธิดาทิพย์ เสริมพงษ์พันธ์ คุณปัทมา สุขสกุลชัย คุณอุษณีษ์ อ่ าบุญ และคุณสมภพ วิสุทธิจิตติกุล 
ส าหรับก าลังใจ ความกรุณาและความช่วยเหลือที่มีให้จนท าให้เกิดเป็นเล่มวิทยานิพนธ์นี้ขึ้นมา 

ขอขอบคุณบรรดาท่านผู้แต่งต าราทุกเล่มที่ผู้ศึกษาได้ ใช้ประกอบการท างานวิจัย 
สุดท้ายผลส าเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มนี้หากมีสิ่งใดเป็นประโยชน์ทางการศึกษา หรือการน าไปใช้
จริง ผู้วิจัยขอมอบคุณค่าและประโยชน์ที่มาจากงานวิจัยฉบับนี้แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หากมีสิ่งใด
ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เอง 
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    วิทยานิพนธ์หัวข้อ การศึกษาคุณค่าสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนกรุง

ธนบุรีเพื่อการอนุรักษ์  39 
    การค้นคว้าอิสระหัวข้อ การศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการจัดการ

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  41 

   กรณีศึกษา  43 
    ชุมชนอัมพวา ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  43 
    ชุมชนบ้านกลางน้ าเกาะปันหยี ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จังหวัด

พังงา  48 
    เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  51 
    เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  55 
   สรุปทฤษฎีและแนวคิด  60 
 3 การออกแบบการวิจัย  64 
   กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย  64 
   การออกแบบกระบวนการวิจัย  66 
    การออกแบบการวิจัย  66 
    การด าเนินการวิจัย  68 
    การวิเคราะห์ข้อมูล  68 
    การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ  68 
   การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา  69 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลเมืองเชียงคาน  70 
   การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  70 
    การก าหนดกลุ่มประชากร  70 
    การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  71 
    การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  73 
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บทที่     หน้า 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  74 
    แบบสอบถาม  74 
    การสัมภาษณ์  75 
   การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  76 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  76 
   การวิเคราะห์ข้อมูล  77 
   สรุป   78 
 4 พื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคาน  80 
   คุณค่าที่ส าคัญในจังหวัดเลยและชุมชนเชียงคาน  80 
    คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา  80 
    คุณค่าทางธรรมชาติและภูมิทัศน์  81 
    คุณค่าทางการรวมกลุ่มชน การต้ังถิ่นฐานเป็นชุมชน  82 
    คุณค่าทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม  83 
    คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม  84 
   แหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  87 
    กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  88 
    สาระส าคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  88 
    ภาพลักษณ์แสดงแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  100 
 5 การด าเนินการวิจัย  121 
   การด าเนินการวิจัย และปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ  121 
    การจัดแบ่งแยกประเภทตามกรอบโครงสร้างและองค์ประกอบของ

เอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  121 
    การประเมินคุณค่าเพื่อจัดล าดับความส าคัญของคุณลักษณะสิ่งแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมเบื้องต้น  122 
    การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  127 
    การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  128 
    การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  128 
    การรวบรวมผล สรุปและน าเสนอข้อมูล  132 
   การส ารวจ เก็บข้อมูลภาคสนามและผลที่ได้  133 
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บทที่     หน้า 
    การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  133 
    การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  173 
   การวิเคราะห์ผลที่ได้  182 
    การวิเคราะห์ผลที่ได้ทางสถิติเชิงอ้างอิง  182 
    การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  185 
    การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  192 
   สรุป   194 
 6 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  196 
   สรุปผลการวิเคราะห์  196 
    ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินคุณค่าคุณลักษณะส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานจากแบบสอบถาม  196 
    ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินคุณค่าคุณลักษณะส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานจากการสัมภาษณ์  200 
   สรุปสิ่งที่ค้นพบจากผลการวิเคราะห์  200 
   การอภิปรายผลที่ได้จากผลการวิเคราะห์  202 
   ข้อเสนอแนะด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  205 
   สรุป    207 
 7 บทสรุป   208 
   สรุปสาระส าคัญของการวิจัย  208 
    การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการศึกษาประวัติศาสตร์
เมืองเชียงคานเพื่อแสวงหาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
เอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  208 

    การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของแหล่งสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานเพื่อค้นหาคุณลักษณะส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  210 

    การค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานทั้งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม
ตามที่สามารถรับรู้และยอมรับได้โดยทั่วไปเพื่อน าไปสู่การ
วางแผนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงคานอย่างยั่งยืนต่อไป  211 
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 บทที่     หน้า 
   ข้อบกพร่องในการวิจัย  215 
   ข้อเสนอแนะในการวิจัย  216 
        
บรรณานุกรม     218 
 
ภาคผนวก     223 
   ภาคผนวก ก รหัสจากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความ 

       คิดเห็นของ “ความเป็นเมืองเชียงคาน”   224 
   ภาคผนวก ข แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส าหรับกลุ่มคนในท้องถิ่น  
      (กลุ่มคนเชียงคานตามทะเบียนราษฎร์)  232 
   ภาคผนวก ค แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส าหรับกลุ่มคนนอกพื้นที่  
      (กลุ่มคนผู้เข้ามาท างาน)  243 
   ภาคผนวก ง แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส าหรับกลุ่มคนนอกพื้นที่  
      (กลุ่มคนผู้มาเยือน)  245 
   ภาคผนวก จ แผ่นภาพแสดงคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

     เมืองเชียงคานที่ใช้ประกอบแบบสอบถามและการ 

     สัมภาษณ์  248 
 
ประวัติผู้วิจัย    251 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที่     หน้า 
 1 การจัดแบ่งแยกประเภทแหล่งสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมตามกรอบโครงสร้าง

และประเมินคุณค่าเพื่อจัดล าดับความส าคัญ  123 
 2 จ านวนความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  137 
 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ

โครงสร้างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง และองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน  143 

 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง
ที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานในภาพเชิงกว้าง  149 

 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถ
รับรู้ได้อย่างชัดเจน ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  155 

 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถ
รับรู้ได้อย่างชัดเจน ด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  161 

 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถ
รับรู้ได้อย่างชัดเจน ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม  167 

 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับระดับการรับรู้ด้านความโดดเด่นหรือ
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมือง 

    เชียงคาน  175 
 9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มตัวอย่างกับระดับการรับรู้ด้าน

ความโดดเด่นหรือความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานโดยใช้ ไค-สแควร์ (Chi-Square test)  180 
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ตารางที่     หน้า 
 10 สรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากแบบสอบถาม  185 
 11 โครงสร้างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมือง

เชียงคานในภาพเชิงกว้างในระดับปานกลางถึงมาก  189 
 12 องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม  190 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพที่     หน้า 
 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย  4 
 2 แสดงพื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคาน  5 
 3 แสดงพื้นที่ย่านชุมชนเมืองเก่าเมืองเชียงคาน  5 
 4 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวตามแม่น้ าล าคลอง (river linear settlement)...            17 
 5 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวตามสองฝั่งถนน (road linear settlement)   17 
 6 แสดงการต้ังถิ่นฐานรูปแบบใหม่ต่างๆ ที่ต่อเน่ืองกัน  18 
 7 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวที่กระจุกตัว (cluster linear settlement)  18 
 8 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบเป็นระเบียบ (uniform settlement)  19 
 9 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบกระจายตัว (scatter settlement)              19 
 10 แสดงแผนที่ขอบเขตคลองอ้อมนนท์  38 
 11 แสดงแผนที่และภาพชุมชนอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  44 
 12 แสดงแผนที่เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  55 
 13 แสดงการตักบาตรยามเช้า  59 
 14 แสดงน้ าตกตาดกวางสี  59 
 15 แสดงกลุ่มสิ่งแวดล้อมพืชพันธุ์ที่ส าคัญในเมืองเชียงคาน  100 
 16 แสดงชีวิตสัตว์พื้นถิ่นและสัตว์เลี้ยงในเมืองเชียงคาน  101 
 17 แสดงชีวิตสัตว์น้ าในเมืองเชียงคาน  101 
 18 แสดงมุมมองจากภูทอก ภูควายเงิน ภูช้างน้อย และผาแบ่น  102 
 19 แสดงมุมมองจากภูเขาภูคกงิ้ว  102 
 20 แสดงมุมมองสู่แม่น้ าโขงและแม่น้ าเลย  103 
 21 แสดงมุมมองสู่แม่น้ าเหือง  103 
 22 แสดงแก่งคุดคู้  104 
 23 แสดงเกาะแก่งอื่นๆ ในเมืองเชียงคาน  104 
 24 แสดงพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก และ skyline ทางธรรมชาติ  104 
 25 แสดงหมอกยามเช้าในอากาศหนาว  105 
 26 แสดงถนนชายโขง  105

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฒ 

ภาพที่     หน้า 
 27 แสดงถนนศรีเชียงคาน  105 
 28 แสดงถนนหรือเส้นทางในซอยต่างๆ  106 
 29 แสดงถนนนอกเมือง  106 
 30 แสดงทางเดินริมชายฝั่งโขง  106 
 31 แสดงบ้านไม้เก่า ได้แก่ บ้านไม้เฮี๊ยะ  106 
 32 แสดงบ้านไม้เรือนแถวต่างๆ  107 
 33 แสดงบ้านไม้ชายโขง  107 
 34 แสดงโรงแรมเก่า ได้แก่ โรงแรมเรือนลูกไม้ โรงแรมสุขสมบูรณ์   107 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละเมืองมี

คุณลักษณะส าคัญที่บํงบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยแสดงให๎
เห็นเป็นรูปรํางหรือรูปทรงทางกายภาพ โครงสร๎าง ขอบเขตและรูปทรงของเมืองที่มีลักษณะเฉพาะ
พิเศษแตกตํางกันในแตํละเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน คติความเชื่อ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของตนเอง หรือแม๎แตํลักษณะเดํนทางภูมิประเทศและธรรมชาติก็มีสํวนท าให๎การ
สร๎างเมืองและองค๑ประกอบทางกายภาพของเมืองมีความนําสนใจและแตกตํางกันไป 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ยํานเมืองเกําเมืองเชียงคานในจังหวัดเลย เป็นเมืองเล็กๆ ริมแมํน้ าโขงที่มีการ
เจริญเติบโตมาหลายยุคสมัย เชียงคานเป็นเมืองวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมไทย – ลาวที่โดดเดํน  และ
เป็นเมืองพาณิชยกรรมศูนย๑กลางการค๎าขายเกําแกํบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนั้น เชียงคานยังมีเรือนไม๎เกําสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นปลูกเรียงขนานตามแนวยาวริมแมํน้ าโขงทํามกลางธรรมชาติที่งดงาม มีเสนํห๑ บรรยากาศสงบ 
นําอยูํ ด๎วยประวัติศาสตร๑เมืองเกําที่ยาวนานประกอบกับสิ่งที่ยังคงเหลืออยูํในปัจจุบันท าให๎เมือง
เชียงคานมีความส าคัญโดดเดํนสามารถดึงดูดและสํงเสริมการทํองเที่ยวได๎ จนได๎รับความสนใจเกิด
เป็นกระแสนิยมเชิงการทํองเที่ยวเมืองเล็กๆ ซึ่งเป็นการหลบหลีกแหลํงทํองเที่ยวแบบเดิมๆ และเพิ่ม
ทางเลือกในการทํองเที่ยวแบบใหมํขึ้น ด๎วยเหตุนี้เมืองเชียงคานจึงได๎รับความสนใจเพิ่ มขึ้นอยําง
ตํอเนื่องและกลายเป็นเมืองที่มีบทบาททางการทํองเที่ยวเมืองหนึ่งในจังหวัดเลย แตํผลกระทบที่
ตามมา คือ การเปลี่ยนแปลงและดัดแปลงทางด๎านสังคม วัฒนธรรม และสภาพทางกายภาพของ
เมือง ซึ่งมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมของเมือง โดยผลกระทบดังกลําวอาจจะมีสํวนใน
การท าลายเอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานไปอยํางที่ไมํได๎ตั้งใจ จนอาจ
กํอให๎เกิดปัญหาสภาพแวดล๎อมของเมืองและยังอาจเกิดการสูญเสียรากเหง๎าทางวัฒนธรรมเดิมของ
ชุมชนไปได๎ กลุํมประชากรที่เล็งเห็นคุณคําดังกลําวจึงพยายามที่จะด ารงรักษาไว๎ถึงความเป็นเมือ ง
เชียงคานจนอาจท าให๎เกิดความขัดแย๎งกับอีกหลายกลุํมที่ต๎องการเรํงพัฒนาเมืองให๎ทันกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แสดงให๎เห็นวํา การรับร๎ูและยอมรับใน “เอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมทาง
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วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน” ยังมีความขัดแย๎งกันวําอะไรคือเอกลักษณ๑ของเมืองเชียงคาน ซึ่งจะสํงผล
ตํอแนวคิดการอนุรักษ๑ไปถึงการพัฒนาเมืองและหากปลํอยให๎ความสงสัยเกิดเป็นข๎อขัดแย๎งตํอไป
ทํามกลางความพยายามอนุรักษ๑หรือพัฒนาเมืองนั้นยิ่งจะท าให๎เมืองเชียงคานลดคุณคําลง จิตส านึก
ของคนรํุนใหมํที่จะพยายามรักษาเอกลักษณ๑ของเมืองก็จะสลายลงไปด๎วยตามล าดับ 

ดังนั้น การศึกษาเพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานนี้จะสามารถท าให๎เกิดการรับร๎ูและยอมรับรํวมกันอันจะน าไปสูํการ
ค๎นหาแนวคิดเพื่อการอนุรักษ๑และพัฒนาให๎ยํานเมืองเกําเชียงคานยังคงมีชีวิตและคงอยูํกับเมืองยุค
ใหมํที่มีการใช๎งานรํวมกันได๎ โดยการด ารงรักษาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองนี้จะเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองให๎เติบโตอยํางเหมาะสม ไมํ
ท าลายคุณคําดั้งเดิมของพื้นที่ประวัติศาสตร๑ คุณคําทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล๎อมของเมือง   
ด๎วยเหตุนี้กระบวนการค๎นคว๎าหาเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานที่สามารถรับร๎ู
และยอมรับรํวมกันโดยทั่วไปจึงมีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง อีกทั้งจะเป็นการปลุกจิตส านึกของชุมชน
ให๎ค านึงถึงความส าคัญของเมืองซึ่งจะเป็นการสร๎างความยั่งยืนให๎กับเอกลักษณ๑เหลํานี้ทางอ๎อม 
เนื่องจากเอกลักษณ๑ของชุมชนเมืองเชียงคานต๎องมาจากการรับร๎ูและยอมรับของชุมชน หรือ “คน
ใน” เชํน คนท๎องถิ่นในพื้นที่แตํดั้งเดิม ไปจนถึง “คนนอก” หรือ คนนอกพื้นที่ที่มีประสบการณ๑ใน
เมืองเชียงคาน เชํน นักทํองเที่ยว ผู๎เข๎ามาท างาน  เป็นต๎น โดยใช๎กระบวนการแสวงหาค าตอบของ
การรับร๎ู และการยอมรับระหวําง “คนใน” และ “คนนอก” ที่ไมํจ ากัดวําจะเป็นประชากรระดับใด
เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับคุณคําและความส าคัญของเอกลักษณ๑เมืองเชียงคานแท๎จริงที่ได๎รับการ
ยอมรับโดยทั่วไป อันจะน าไปสูํการวางแผนการอนุรักษ๑และพัฒนาเมืองเชียงคานอยํางยั่งยืนตํอไป 

ดังนั้น จึงสมควรอยํางยิ่งที่จะท าการศึกษาเพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของ
เอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่สามารถรับร๎ูและยอมรับได๎โดยตัวแทนจาก
บุคคลหลายกลุํมเพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ การศึกษาดังกลําวยังสามารถใช๎เป็น
ข๎อมูลพื้นฐานให๎กับประชาชนและองค๑กรท๎องถิ่นในการจัดท าแผนงานหรือโครงการอนุรักษ๑ 
ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเมือง หรือเป็นแนวทางในการดูแลด ารงรักษาอาคารที่มีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑ สังคมและวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมดั้งเดิมตํอไปให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต
และเอกลักษณ๑ของเมืองมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับท๎องถิ่นอ่ืนน าไป
ด าเนินการตํอไป ผู๎วิจัยจึงมีความมุํงหวังวํา การศึกษาเพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของ
เอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่ เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมของเมืองเชียงคานจะเป็น
ประโยชน๑อยํางยิ่งตํอชาวชุมชน ผู๎น า หนํวยงานท๎องถิ่นตํางๆ ในการน าผลจากการวิจัยของโครงการ
นี้ไปพิจารณา เพื่อให๎เกิดการวางแผนและการพัฒนาชุมชนเมืองอยํางสมดุลระหวํางการเจริญเติบโต
ที่เหมาะสมควบคูํไปกับการอนุรักษ๑สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและวัฒนธรรมได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ความมุํงหมาย เพื่อศึกษาและค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑

สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ที่เป็นที่รับรู๎และยอมรับโดยทั่วไป 
2. วัตถุประสงค๑ 

2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องกับการหาแบบรูป 
การหาค าอธิบายที่เกี่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเมือง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑และการ
รับร๎ู สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม คุณคําของสภาพแวดล๎อมเมืองและการอนุรักษ๑เมือง ควบคูํกับ
การศึกษาประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน การต้ังถิ่นฐานและแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ
ในเมืองเชียงคานตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อแสวงหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

2.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห๑ และประเมินคุณคําของแหลํงสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อค๎นหาคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
เมืองเชียงคาน 

2.3 เพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคานทั้งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมตามที่สามารถรับร๎ูและยอมรับได๎โดยทั่วไป 
เพื่อน าไปสูํการวางแผนการอนุรักษ๑และพัฒนาเมืองเชียงคานอยํางยั่งยืนตํอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พื้นที่ศึกษาเพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม

วัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน ตั้งอยูํบริเวณชุมชนเชียงคานริมฝั่งแมํน้ าโขง ต าบลเชียงคาน อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นยํานเมืองเกําในเขตเทศบาลต าบลเชียงคานและรวมบางสํวนของต าบล
เชียงคาน ประกอบด๎วย ชุมชนเรือนไม๎เกํา ถนนหลายเส๎น วัดวาอาราม ครอบคลุมยังพื้นที่พาณิชย-
กรรม ศูนย๑ราชการ ที่พักอาศัยอ่ืนๆ ดํานชายแดน รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่มีความสัมพันธ๑อยํางแนบ
แนํนกับชุมชนเมืองเชียงคาน ได๎แกํ แมํน้ าโขง บ๎านเมืองริมโขงในลาวซึ่งอยูํฝั่งตรงข๎ามกับเมืองเชียง
คาน ภูทอก แกํงคุดคู๎ ภูพระใหญํ ภูควายเงิน แมํน้ าเลย เป็นต๎น 
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
ดังนัน้ พื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคานจึงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 20.70 ตารางกิโลเมตร ที่

อยูํในเขตเทศบาลต าบลเชียงคานทั้งหมด รวมไปถึงบ๎านน๎อย แกํงคุดคู๎ บ๎านเชียงคานของต าบลเชียง
คาน ซึ่งอยูํหํางจากจังหวัดเลยประมาณ 48 กิโลเมตร และหํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 568 
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด  เส๎นแบํงเขตพรมแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (แมํน้ าโขง) 

ทิศตะวันออก จรด   แนวแบํงเขตต าบลบุฮม ต าบลเชียงคาน จนถึงเส๎นแบํงเขต 
    พรมแดนไทย –สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศใต ๎ จรด   แนวคูํขนานระยะ 2,000 เมตรกับแนวเขตแดนไทย – สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศเหนือ จรด แนวคูํขนานระยะ 3,000 เมตรกับศูนย๑กลางทางหลวงแผํนดิน

หมายเลข 201 ไปทางทิศตะวันตก ขึ้นไปทางเหนือจนถึงเส๎นแบํง
เขตพรมแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และลงมาทางใต๎จนถึงเส๎นขอบแนวคูํขนานระยะ  2,000 เ ม ต ร 
กับแนวเขตพรมแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

พื้นที่ศึกษา 
เมืองเชียงคาน 
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ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่ยํานชุมชนเมืองเกําเมืองเชียงคาน 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขอบเขตด๎านเนื้อหาของการวิจัย 
 

ขอบเขตด๎านเนื้อหาของการวิจัยที่แสดงในแผนภูมทิี่ 1 ประกอบด๎วย 
2.1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการหาค าอธิบายที่

เกี่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบ แบบรูปของโครงสร๎างและองค๑ประกอบทั่วไปของเมือง  การ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑ ความเป็นเมือง สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม คุณคําของสภาพแวดล๎อมเมืองและ
การอนุรักษ๑เมือง ควบคูํกับการศึกษาประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน การตั้งถิ่นฐานชุมชน แหลํง
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะพิเศษที่ปรากฏในเมืองเชียงคานตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งประกอบด๎วย เชํน รูปแบบของชุมชน สังคม วัฒนธรรม ความหลากหลายของชาติพันธุ๑ ประเพณี 
ความเชื่อ ต านาน นิทาน เร่ืองเลํา ศิลปกรรม ภูมิทัศน๑และสถาปัตยกรรมของเมืองเชียงคาน เป็นต๎น 
เพื่อแสวงหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  

2.2 การศึกษาวิเคราะห๑ และประเมินคุณคําของคุณลักษณะที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่ได๎จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ การรับร๎ู การยอมรับ การจดจ า พฤติกรรมมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อม โครงสร๎างและ

 
 
 
การศึกษาค๎นหาโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่ งแวดล๎อมวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคานที่รับร๎ูและเป็นที่
ยอมรับของสาธารณชน 

1. ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการ
หาแบบรูปและค าอธิบายโครงสร๎างและองค๑ประกอบ
ของเมือง เร่ืองการตั้งถิ่นฐานและการรับร๎ู สิ่งแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรม และคุณคําของสภาพแวดล๎อมเมือง 
ควบคูํกับเร่ืองประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน การตั้งถิ่น
ฐานและแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
เมืองเชียงคานตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อชํวยในการ
วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูล 

2. คุณลักษณะที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานและบริเวณใกล๎เคียงที่ได๎รับการประเมิน
คุณคําจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง 

 
 3.โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
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องค๑ประกอบของเมือง เอกลักษณ๑เมือง สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม สภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนที่
ดี และการอนุรักษ๑เมือง รวมทั้งศึกษาตัวอยํางจากกรศึกษาชุมชนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล๎เคียงกัน 

2.3 การศึกษาค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมทั้งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่มีรากฐานมาจากสภาพที่ตั้ ง  ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของท๎องถิ่น และอ่ืนๆ ที่ผํานการรับร๎ูและยอมรับจากสาธารณชน 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ก า รศึ ก ษ าค๎ นห า
โ ค ร ง ส ร๎ า ง แ ล ะ
องค๑ประกอบของ
เ อ ก ลั ก ษ ณ๑
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
เมื อ ง เ ชี ย งค านที่
รั บ ร๎ู แ ล ะ เ ป็ น ที่
ย อ ม รั บ ข อ ง
สาธารณชน 

คุณลักษณะที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่ได๎รับการ
ประเมินคุณคําจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง 

 
 

โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
ทั้งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่รับร๎ูและยอมรับจากสาธารณชน 

 

ท ฤ ษ ฎี  แ น ว คิ ด 
เ อ ก ส า ร แ ล ะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

บริบทเมืองเชียงคาน 

ก าหนดแผนภูมิ
ตัวแปรการวิจัย 
 

จัดแบํงแยกประเภทตาม
กรอบ โครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
เมืองที่ก าหนดไว๎ 
 

กรอบโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง 
 

เกณฑ๑การประเมินคุณคํา
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม 
 

ประเมินคุณคํา
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมตามเกณฑ๑
ที่ก าหนดไว๎ 
 

การส ารวจความคิดเห็นด๎านการรับร๎ูและการยอมรับจากสาธารณชน 
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กระบวนการวิจัย 
กระบวนการวิจัย ประกอบด๎วยการท างาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การเสนอโครงการโครงการวิจัยโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑

สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่จากการศึกษาข๎อมูล ส ารวจภาคสนามและความสนใจเป็น
พิเศษในด๎านการค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง 

2. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย และการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคเอกสารที่
เกี่ยวข๎องกับเมืองเชียงคานทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน การตั้งถิ่น
ฐานและการเจริญเติบโต การศึกษาเมืองเชียงคานในที่ตั้งในปัจจุบัน ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการคัดเลือก
คุณลักษณะที่ส าคัญเพื่อการประเมินคุณคําความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎ 

3. การออกแบบการวิจัย เพื่อก าหนดกรอบการวิจัยและเป็นแนวทางในการรวบรวม
ข๎อมูลภาคสนาม ประกอบด๎วย 

3.1 ก าหนดแผนภมูิตัวแปรการวิจัยเพื่อให๎ได๎มาซึ่งขอบเขตด๎านเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง
กับเอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

 3.2 ก าหนดตัวแปรและค านิยามจากการศึกษาในองค๑รวม เพื่อสรุปคุณลักษณะที่
ส าคัญของตัวแปรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห๑ทฤษฎี แนวคิดตํางๆ รวมทั้งการ
ประเมินคุณคําและจัดล าดับความส าคัญของตัวแปรที่ได๎ในเชิงเปรียบเทียบ 

3.3 ก าหนดกลุํมประชากรและกลุํมตัวอยํางในการวิจัยจากกลุํมประชากรที่มี
ประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น 2 กลุํมใหญํๆ คือ  

3.3.1 กลุํมประชากรทั่ วไป ที่มีการสุํมตัวอยํ างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling) โดยแบํงได๎เป็น “กลุํมคนใน” หรือกลุํมคนท๎องถิ่นในชุมชน “กลุํมคนนอกผู๎
มาเยือน” หรือกลุํมคนนอกชุมชนซึ่งเป็นผู๎มาเยือน และ“กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน” หรือกลุํมคนนอก
ชุมชนซึ่งเป็นผู๎ประกอบการและนักลงทุน 

3.3.2 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ หรือ กลุํมผู๎น าในท๎องถิ่นที่ร๎ูจักเมืองเชียงคานเป็น
อยํางดี ได๎แกํ ปราชญ๑ท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชนหรือตัวแทนคุ๎มวัดตํางๆ รวมทั้งผู๎น าทางศาสนาหรือความ
เชื่อ โดยกลุํมประชากรนี้ใช๎การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (purposive sampling)  

3.4 ก าหนดเคร่ืองมือที่ จะวัดและวิ เคราะห๑ข๎อมูลในการวิจัย  คือ การใช๎
แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑  

4. การด าเนินการวิจัย เพื่อรวบรวมข๎อมูลภาคสนามมีขั้นตอน ดังน้ี 
4.1 จัดเตรียมแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑เชิงลึกที่ได๎รับการทดสอบแล๎ว ซึ่ง

เป็นเคร่ืองมือวิจัยที่สร๎างขึ้นโดยการวิเคราะห๑ ประเมินคุณคํา และคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญของ
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สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานจากข๎อมูลภาคเอกสารและข๎อมูลจากการสังเกตสถานการณ๑
และพฤติกรรมด๎วยสายตาในที่ตั้ง 

4.2 ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อแจกแบบสอบถาม และด าเนินการสัมภาษณ๑ 
4.3 รวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูํ สรุปและน าเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการส ารวจ

ด๎วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ๑ 
5. การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูลภาคสนามตํางๆ ได๎แกํ 

5.1 วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ๑ทั้งหมดรํวมกับ
ข๎อมูลที่รวบรวมจากการศึกษาทฤษฎี และแนวคิดในด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ประวัติศาสตร๑และชุมชน
เมืองเชียงคาน น ามาประมวลผลรํวมกันเพื่อแสวงหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน 

5.2 สรุปผลการวิเคราะห๑ขั้นสุดท๎าย พร๎อมการจัดท าแผนที่แสดงโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน  

6. การสรุปผล อภิปรายผลและเสนอแนะ เพื่อน าผลการวิจัยไปเผยแพรํสูํสาธารณะ 
6.1 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และท าข๎อเสนอแนะเพื่อน าผลไปใช๎ 
6.2 จัดท ารายงานการวิจัยสรุปผลการวิจัย  
6.3 จัดท าบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพรํสูํสาธารณะ 
6.4 ด าเนินการน าเสนอผลงานเผยแพรํสูํสาธารณะผํานการน าเสนอในเวทีการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
 

วิธีการวิจัย 
วิธีการวิจัยที่ใช๎ท างานในขั้นตอนที่ส าคัญ มีดังนี้  
1. วิธีการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎น  

1.1 การศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับเมืองเชียงคานทั้งที่ เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลบริบทและสัณฐานยํานเมืองเกําจากภาพถํายเกํา เอกสาร
ประวัติศาสตร๑และเอกสารการวิจัย จากห๎องสมุด หนํวยงานราชการ หรือหนํวยงานเอกชน รวมทั้ง
การค๎นคว๎าจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส๑  

1.2 การศึกษาข๎อมูลทฤษฎี แนวคิด และหลักการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย ใช๎
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากหนังสือทางด๎านทฤษฎี แนวคิด เอกสารการวิจัยจากห๎องสมุด รวมทั้ง
การค๎นคว๎าจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส๑ 

1.3 การศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับเมืองเชียงคานในที่ตั้งตามสภาพแวดล๎อมทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม จากการสังเกตการณ๑และพฤติกรรม
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ด๎วยสายตา และการเดินส ารวจรํวมกับคนในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ๑ พร๎อม
ทั้งจดบันทึกและบันทึกภาพนิ่ง ดังนี้  

1.3.1 ส ารวจองค๑ประกอบของเมืองเพื่อเก็บข๎อมูลสภาพแวดล๎อมที่ส าคัญที่
เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ได๎แกํ บ๎านเรือนหรืออาคารที่ส าคัญ กลุํมบ๎านเรือนแถวไม๎ วัดวา
อาราม ภูมิทัศน๑เมือง การใช๎พื้นที่และกิจกรรม ทัศนียภาพและมุมมองที่ส าคัญ วิถีชีวิตที่เห็นได๎
ชัดเจนต้ังแตํระดับชุมชนยํอยไปจนถึงระดับยําน ฯลฯ 

 1.3.2 ส ารวจโดยชุมชนมีสํวนรํวมเพื่อเก็บข๎อมูลโดยการเดินส ารวจรํวมกับ
คนท๎องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ๑ ได๎แกํ เหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญ ฯลฯ 

1.4 การศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับการรับร๎ู และการยอมรับคุณคําความส าคัญของเมือง
เชียงคาน ใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑แบบเจาะจง โดยท าการ
สุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) ผสมกับการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 การจัดเตรียมสร๎างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ 

ใช๎วิธีการทบทวนข๎อมูลเพื่อสรุปหาหลักเกณฑ๑การคัดเลือกประเด็นในการตั้งค าถามและกลุํม
รูปภาพที่เกี่ยวข๎องมาประกอบความเข๎าใจ โดยผลสรุปที่ได๎จะจัดท าเป็นมาตรวัดคุณคําความส าคัญ 
ทั้งในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ 

2.2 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ ใช๎วิธี
ทดสอบส านวนภาษา การสื่อความหมายและความเข๎าใจ กับกลุํมตัวอยํางจ านวนน๎อย โดยน าผลที่
ได๎ไปปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อลดปัญหาการสื่อความหมายที่นอกเหนือไปจากประเด็นในการวิจัย 

2.3 การลงพื้นที่เพื่อส ารวจความคิดเห็นมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม คือ 
2.3.1 การแจกแบบสอบถามโดยการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน ใช๎วิธี

สุํมแจกแบบแบํงชั้นตามที่ได๎จ าแนกกลุํมตัวอยํางที่ก าหนดไว๎ โดยสุํมแจกทีละคนให๎ผู๎ตอบตอบเอง 
หรือแบบผู๎สอบถามเป็นผู๎กรอก และสุํมแจกเป็นชุดไปตามกลุํมตัวแทนที่รับผิดชอบ 

2.3.2 การสัมภาษณ๑โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช๎วิธีสัมภาษณ๑เชิงลึก (in-
dept interview) แบบตํอหน๎า (face to face)  

2.4 การรวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูํ สรุปและน าเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการ
ส ารวจภาคสนาม ใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (content analysis) และสรุปปัญหาด๎วยการพรรณนาเชิง
อุปนัย (inductive) รวมทั้งวิเคราะห๑เพื่อประมวลผลสรุปหลักการที่สามารถใช๎ได๎ทั่วไป ซึ่งมีการจัด
หมวดหมูํโดยการลดทอนขนาดของข๎อมูล จัดท าให๎เป็นระบบ แสดงหลักฐานและตรวจสอบข๎อมูล
ได๎และสรุปออกมาด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑  
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3 วิธีการวิเคราะห๑  
3.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร๑ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
3.1.1 วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยไมํใช๎สถิติ ได๎แกํ ข๎อมูลจากเอกสารและ

กลุํมตัวอยําง (opinion of public or interest group) การวิเคราะห๑วิจารณญาณตํางๆ (subjective 
appraisal or judgment) จากการสัมภาษณ๑หรือแบบสอบถามที่ตอบโดยเสรี และการวิเคราะห๑ที่ต๎อง
แปลความหมายเอง โดยใช๎วิธีพรรณนาความและตีความพฤติกรรม 

3.1.2 วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ ได๎แกํ การประมวลผลตัวเลขหรือ
ข๎อมูลเชิงปริมาณเพื่อชํวยให๎วิเคราะห๑ แปลความหมายและสรุปผลที่ถูกต๎องและแมํนย าขึ้น คือ  

1) สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ได๎แกํ การหาคําเฉลี่ย ฯลฯ 
2) สถิติอนุมานหรือสถิติอ๎างอิง (inferential statistics) ได๎แกํ การ

วิเคราะห๑สถิติอ๎างอิงของกลุํมตัวอยํางอ๎างอิงไปยังกลุํมประชากร การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวําง
กลุํมตัวอยํางกับระดับการรับร๎ูด๎านความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  

3) สถิติความนําจะเป็น (probability in statistics)  
3.2 การสรุปผลการวิเคราะห๑ขั้นสุดท๎าย พร๎อมทั้งน าเสนอผลงาน ใช๎วิธีการ

พรรณนาความสัมพันธ๑เพื่อให๎เห็นการค๎นพบรูปแบบของปรากฏการณ๑ในสังคมและพฤติกรรมมนุษย๑ 
4. วิธีการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ ใช๎วิธีการพรรณนาให๎เกิดความ

เข๎าใจพฤติกรรม ความร๎ูสึก และความคิดของคน และใช๎วิธีการสังเคราะห๑เพื่อสร๎างแนวความคิด
จากสรุปผลการวิจัย ซึ่งสามารถน าเสนอเผยแพรํสูํสาธารณะในรูปของตาราง และรูปภาพ  เป็นต๎น 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีค าตอบของการวิจัยที่เกิดจากการพิจารณา
ภาพรวม โดยมีพื้นที่ศึกษาอยูํที่เมืองเชียงคาน ซึ่งหมายรวมชุมชนเชียงคานยํานเมืองเกําริมฝั่งแมํน้ า
โขง ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งรวมถึงบางสํวนของต าบลเชียงคานที่ครอบคลุม
ไปยังบริเวณโดยรอบที่มีความสัมพันธ๑อยํางแนบแนํนกับชุมชนเมืองเชียงคาน ได๎แกํ แมํน้ าโขง ภู
ทอก แกํงคุดคู๎ ภูพระใหญํ ภูควายเงิน แมํน้ าเลย เป็นต๎น อีกทั้ง ข๎อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเมืองเชียง
คานนี้เป็นข๎อมูลเชิงกว๎างเพื่อให๎ครอบคลุมปริมาณแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่ส าคัญโดย
ผํานการวิเคราะห๑เนื้อหาจากผู๎วิจัยเทํานั้น ซึ่งไมํได๎ครอบคลุมถึงเนื้อหาในรายละเอียดเชิงลึกที่จะ
แสดงถึงแนวคิดในประเด็นนั้นๆ เชํน รูปแบบสถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เรือนแถว ประวัติศาสตร๑การตั้ง
ถิ่นฐาน เป็นต๎น นอกจากนั้น การวิจัยนี้ได๎ใช๎กรอบแนวความคิดหลักในการรวบรวมข๎อมูลของ
องค๑ประกอบของเมืองจากระบบเพื่อการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment 
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Conservation System) CECS และวัดคุณคําความส าคัญ ณ ปัจจุบัน จากการรับร๎ูและการยอมรับ
ตั้งแตํอดตีจนกระทั่งสั่งสมหรือหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันเพียงใด 

 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

นิยามศัพท๑ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้
“โครงสร๎าง” หมายถึง สํวนของสิ่งที่แสดงภาพรวมของเร่ืองราวหลัก สร๎างเค๎าโครง

และความสัมพันธ๑เชื่อมตํอกันของสํวนยํอย เกิดความสัมพันธ๑เชื่อมตํอระหวํางกันท าให๎เป็นรูปรําง
เดียวกันที่แข็งแรงและคงอยูํได๎ 

“องค๑ประกอบ” หมายถึง หนํวย ชิ้นสํวน หรือสํวนของสิ่งตํางๆ ใดๆ ที่ใช๎ประกอบกัน
เป็นสิ่งใหญํขึ้นท าให๎เกิดเป็นรูปรํางขึ้นมาใหมํโดยเฉพาะ 

“เอกลักษณ๑” หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกันมีรํวมกัน (identity) หรือ ลักษณะเฉพาะที่มี
หนึ่งเดียว หรือ ลักษณะที่แสดงความเป็นอยํางเดียวกันของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังคมนั้นๆ ที่มีความ
แตกตํางจากลักษณะรํวมในสังคมอ่ืนๆ โดยเน๎นลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวหรือลักษณะที่โดดเดํนแยก
ออกมาในเชิงเปรียบเทียบของในประเด็นนั้นๆ และเห็นได๎ชัดเจนจากภายนอกที่รับร๎ูได๎วําพิเศษ  

“อัตลักษณ๑” หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว หรือ ลักษณะภาพที่บํงชี้ตัวตนของบุคคล
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังคมนั้นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ไมํเหมือนกับคุณลักษณะเฉพาะตัวใน
สังคมอื่นๆ (character) ซึ่งเน๎นคุณลักษณะเฉพาะตัวทั้งหมดโดยไมํได๎มีการเปรยีบเทียบกับสิ่งใด 

“สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม” (cultural environment) หมายถึง บริเวณทางภูมิศาสตร๑
หรือพื้นที่โดยรวมที่สะท๎อนบอกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑ ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับธรรมชาติ 
พัฒนาการทางสังคมและวิถีชีวิตของผู๎คนในทุกระดับ ที่มีชุมชนเป็นผู๎บอกเร่ืองรา วโดยให๎
ความส าคัญกับคุณคําทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

“ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม” (cultural landscape) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยํางทางรูปธรรมและ
นามธรรมที่คนในกลุํมยึดถือรํวมกันน ามาแสดงออกด๎วยการกระท า ในการด ารงชีวิตตํอ
สภาพแวดล๎อม โดยมีธรรมชาติเป็นสื่อกลางผสมผสานกับองค๑ประกอบด๎านอ่ืนอยํางกลมกลืนและ
ไมํหยุดนิ่งจนเกิดเป็นภูมิทัศน๑ธรรมชาติที่งดงามและเห็นการใช๎งานของพื้นที่ที่สะท๎อนสิ่งที่ยึดถือ 
  “การรับร๎ูและการยอมรับ” หมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่เกิดขึ้นในแตํละบุคคลที่
แสดงออกถึงการยอมรับโดยเปิดเผย โดยเร่ิมต๎นจากการแปลความหรือตีความเป็นสํวนรวมตํอสิ่ง
เร๎าที่มักอาศัยจากประสบการณ๑เดิม แล๎วจึงเร่ิมเกิดความสนใจหารายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนร๎ู 
ซึ่งขึ้นอยูํกับบุคลิกภาพ คํานิยม และบรรทัดฐานทางสังคม แล๎วจึงน ามาสูํการไตรํตรองหรือประเมิน
คําโดยเทียบกับประสบการณ๑ความร๎ูของตน และทดลองท าบางสํวนเพื่อตรวจสอบผลตามการ
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ประเมินซึ่งมีผลตํอการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับตํอไป โดยมีปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับ คือ 
แหลํงข๎อมูลขําวสาร ระดับการศึกษา อายุ ภูมิหลังในการประกอบอาชีพ 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. แนวคิด หรือค าอธิบายเกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเพื่อชํวยในการวิเคราะห๑และสังเคราห๑ข๎อมูล 

2. เกณฑ๑การประเมินคุณคําคุณลักษณะส าคัญเพื่อคัดเลือกองค๑ประกอบของที่
กํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม และค าอธิบายหรือภาพแสดงคุณลักษณะส าคัญ
ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่ได๎รับการวิเคราะห๑ และประเมินคุณคําความส าคัญใน
องค๑ประกอบของเอกลักษณ๑ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

3. โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียง
คานด๎านคุณลักษณะที่เดํนชัดและคุณคําความส าคัญตํอการด ารงรักษาไว๎ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมที่สามารถรับร๎ูและยอมรับได๎โดยทั่วไปที่สัมพันธ๑กับความเข๎าใจเร่ืองผังเมือง เพื่อน าไปสูํ
การวางแผนการอนุรักษ๑และพัฒนาเมืองเชียงคานอยํางยั่งยืนตํอไป 

 
การน าเสนอผลการวิจัย 

1. รายงานการวิจัยสรุปผลการศึกษาตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และแผํนบันทึก
ข๎อมูลผลงานวิจัย 

2. บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพรํในสิ่งพิมพ๑ทางวิชาการ 
3. น าเสนอผลงานตํอที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร๑ 
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บทท่ี 2 
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องนี้ ใช๎ส าหรับเป็นแนวทาง

พื้นฐานในการเปรียบเทียบการศึกษา การวิเคราะห๑ และสรุปในเร่ืองตํางๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย๑และการรับร๎ู ความเป็นเมือง สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม คุณคําของสภาพแวดล๎อม
เมืองและชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ๑เมืองเพื่อแสวงหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน โดยเนื้อหาส าคัญแบํงออกเป็น 4 สํวน คือ การศึกษาทฤษฎี 
และแนวคิด เอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง กรณีศึกษา และสรุป 
 
ทฤษฎี และแนวคิด 

การศึกษาทฤษฎี และแนวคิดตํางที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑ การรับร๎ู การจดจ า
สภาพแวดล๎อม โครงสร๎างเมือง เอกลักษณ๑ของเมือง สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม ลักษณะของ
สภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนที่ดี รวมทั้งการอนุรักษ๑เมืองเพื่อใช๎ส าหรับก าหนดแนวทางพื้นฐาน
ในการเปรียบเทียบการศึกษาและวิเคราะห๑เพื่อน าไปสูํการศึกษาในบทตํอไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

 
1. ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานและที่ตั้งโดยธรรมชาติ 
 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑เป็นสํวนที่ส าคัญของการเกิดเมือง โดยเร่ิมจากมนุษย๑

เล็งเห็นภูมิประเทศธรรมชาติที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตน โดยผสมผสานกับแนวคิดความ
เชื่อของสังคมนั้นๆ จึงท าให๎เกิดการจับจองพื้นที่และก าหนดหรือสร๎างสิ่งตํางๆ ในเมืองจากแนวคิด
เบื้องหลังนั้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของตนยิ่งขึ้น โดยมีองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎อง คือ ธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น จึงท าให๎เกิดการต้ังชุมชนและการกลายเป็นเมือง  
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เชํนเดียวกับการการตั้งถิ่นฐานของสังคมไทย1 โดยรวมจะมีความคล๎ายคลึงกันโดยยึดท าเลชัยภูมิที่ดี
เป็นที่ตั้ง ประกอบด๎วย 1) แมํน้ า สัญลักษณ๑ของความอุดมสมบูรณ๑ 2) ที่ราบเพื่อการอยูํอาศัยและ
เกษตรกรรม 3) ภูเขาที่ได๎รับอิทธิพฮวงจุ๎ยจากจีน 4) การระบายน้ าที่ดีป้องกันน้ าทํวมหรือกัดเซาะ 
โดยการตั้งถิ่นฐานมีความสอดคล๎องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของไทยจึงท าให๎มีอิทธิพลตํอรูปทรง 
ต าแหนํงที่ตั้งองค๑ประกอบของเมือง และสํงผลไปยังสิ่งที่มนุษย๑ดัดแปลงธรรมชาติหรือสิ่งกํอสร๎าง 

ทฤษฎีวําด๎วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑2 (Ekistic Model) ที่ คอนสแตนติโนส เอ ด๏อกซิ
เอดิส (Constantinos A. Doxiadis) ได๎กลําวถึงการเกิดเมืองที่มีความเกี่ยวข๎องกับการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย๑ การรวมตัวกันของมนุษย๑ให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมทั้งโดยการปรับตัวหรือการสร๎างขึ้นมา
ใหมํของมนุษย๑เพื่อสร๎างความสมดุลกันในความเป็นอยูํ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ๑อยํางเป็น
ระบบ (systematic way) เพื่อท าให๎เกิดความเข๎าใจเมืองได๎ดังแผนภูมิที่ 3 ซึ่งมีองค๑ประกอบในการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑ 5 ประการ (human settlements) ดังนี ้

1. ธรรมชาติ (nature) ได๎แกํ ภูมิประเทศ กายภาพ พืชพันธุ๑ ชีวิตสัตว๑ และภูมิอากาศ  
2. มนุษย๑ (human / anthropos) ได๎แกํ ความต๎องการด๎านชีวภาพและการสนองตอบด๎าน

อารมณ๑ ความร๎ูสึกสัมผัส และการรับร๎ู คํานิยมทางจริยธรรม รูปแบบทางสังคม แบบแผนการ
ด ารงชีวิต แบบแผนครอบครัวและวัฎจักรของชีวิตครอบครัว และโครงชีวิตของมนุษย๑ 

3. สังคม (social) ได๎แกํ ประชากรและความหนาแนํน การปะทะสังสรรค๑กัน แบบแผน
ทางวัฒนธรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพและสวัสดิการ กฎหมายและการบริหาร  

4. โครงสร๎างทางกายภาพ (shells) ได๎แกํ เคหะสถาน สถานบริการชุมชน ศูนย๑การค๎า
และตลาด สถานที่สันทนาการ ศูนย๑ราชการและธุรกิจ การอุตสาหกรรม ศูนย๑คมนาคม และอื่นๆ  

5. โครงขําย (network) ทั้งที่เป็นระบบที่เกิดจากธรรมชาติและสร๎างขึ้นโดยมนุษย๑เพื่อ
ชํวยการขนสํง การติดตํอสื่อสาร การระบายน้ าและของเสีย และการวางผังทางกายภาพ  
  

                                                                    
1 ดวงจันทร๑  อาภาวัชรุตม๑  เจริญเมือง , เมืองในสังคมไทย: ก าเนิด พัฒนาการ และ

แนวโน้ม (เชียงใหมํ: โรงพิมพ๑วิทอินดีไซน๑, 2542), 118-140, อ๎างถึงใน ปัฐมา  ชูประเสริฐ , 
“โครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพของเมืองแมํฮํองสอน” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550), 17. 

2 ดารณี ถวิลพิพัฒน๑กุล, กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ประเทศก าลังพัฒนา, พิมพ๑ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2541), 37.  
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แผนภูมทิี่ 3 แสดงองค๑ประกอบในการต้ังถิ่นฐานของมนุษย๑ (human settlements)  
ที่มา: ดารณี ถวิลพิพัฒน๑กุล, กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลัง
พัฒนา, พิมพ๑ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2541), 37-38. 

 
นอกจากนั้น ยังมีแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน3 ที่เร่ิมจากการรวมตัวของมนุษย๑

และเกิดการกลายเป็นเมืองเชํนเดียวกัน แตํแตกตํางกันตามวัตถุประสงค๑ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เกิดกิจกรรมของชุมชน ซึ่งสํงผลท าให๎เกิดรูปแบบการต้ังถิ่นฐานที่ตํางกัน ได๎ 4 รูปแบบ คือ 

1. การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement) เป็นการตั้งบ๎านเรือนมีลักษณะเป็น
แนวยามตามเส๎นทางคมนาคม เชํน แมํน้ าล าคลอง (river linear settlement) และอาจมีเป็นกลุํมตาม
แหลํงการค๎าหรือทางแยก การตั้งถิ่นฐานนี้เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อาศัยแหลํง
น้ าในการประกอบอาชีพ ใช๎สอยและสัญจร โดยเฉพาะการตั้งถิ่นฐานริมแมํน้ าที่ชํวยในการติดตํอ
กับแหลํงอารยธรรม เผยแพรํวัฒนธรรมตํางๆ ได๎ ความหนาแนํนของการตั้งถิ่นฐานสํวนมากจะอยูํที่
ราบลุํมแมํน้ าตอนลํางหรือที่ราบลุํมแมํน้ าทํวมถึง หรือที่ราบลุํมปากแมํน้ าซึ่งขึ้นอยูํกับสภาพของ
แมํน้ า ระดับของแมํน้ าที่สูงขึ้นและความลาดเอียงน๎อยจะมีความหนาแนํนมากยิ่งขึ้น ตํอมา ได๎เกิด
การตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของสองฝั่งถนน (road linear settlement) ที่มีอิทธิพลตํอการอพยพของ
ชุมชนเนื่องจากเป็นเส๎นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วกวําทางน้ า และเมื่อถนนมีอิทธิพลมาก
ยิ่งขึ้นยิ่งท าให๎เกิดการต้ังถิ่นฐานรูปแบบใหมํตํางๆ ที่ตํอเน่ืองกัน 

 

                                                                    
3 กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสูํ

เมืองบกในพื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 

ธรรมชาติ 
(nature) 

คน 
(anthropos) 

 

สังคม 
(society) 

โครงขําย 
(network) 

โครงสร๎าง
กายภาพ 
(shells) 
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ภาพที่ 4 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวตามแมํน้ าล าคลอง (river linear settlement)  
ที่มา: กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสูํเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
 

 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวตามสองฝั่งถนน (road linear settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสูํเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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ภาพที่ 6 แสดงการต้ังถิ่นฐานรูปแบบใหมํตํางๆ ที่ตํอเน่ืองกัน 
ที่มา: กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสูํเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 

 
2. การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (cluster settlement) เป็นการตั้งบ๎านเรือนที่อยูํบริเวณ

จุดตัดของเส๎นทางคมนาคมโดยมีการรวมกลุํมอยํางหนาแนํนรอบศูนย๑กลางชุมชน เชํน วัด และการ
รวมกลุํมนี้เกิดได๎จากปัจจัยทางธรรมชาติที่จ ากัดการขยายตัว และปัจจัยการประกอบอาชีพกสิกรรม 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวที่กระจุกตัว (cluster linear settlement)  
ที่มา: กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสูํเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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3. การตั้งถิ่นฐานแบบเป็นระเบียบ (uniform settlement) เป็นการตั้งบ๎านเรือนที่มีความ
เป็นระเบียบมักเกิดขึ้นกับลักษณะพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติท าให๎มีความ
สะดวกในการสัญจรได๎ไมํแตกตํางกันมาก จึงสามารถวางแผนจัดสรรชุมชนเองได๎ 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบเป็นระเบียบ (uniform settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสูํเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 

 
4. การตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตัว (scatter settlement) เป็นการตั้งบ๎านเรือนที่อยูํหํางกัน

ตามที่ท ามาหากินของตนเอง เป็นการกระจายในลักษณะโดดเดี่ยวขึ้นอยูํกับขนาดของที่ดินนั้นๆ แตํ
การตั้งถิ่นฐานแบบนี้จะมีศูนย๑กลางรวมรํวมกัน  

 
 
ภาพที่ 9  แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบกระจายตัว (scatter settlement) 
ที่มา: กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ าสูํเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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2. ทฤษฎีว่าด้วยการรับรู้และการจ าสภาพแวดล้อม และระบบมโนทัศน ์
 ทฤษฎีการรับรู๎4 เป็นกระบวนการรับรู๎ซึ่งบุคคลได๎รับจากสิ่งรอบตัวแล๎วสํงผํานไป

ยังสมอง และเกิดการตีความหมายของการร๎ูสึกสัมผัสที่ได๎รับจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแปลความหมาย
เป็นความเข๎าใจในสาระที่แตกตํางกันได๎ ขึ้นอยูํกับความร๎ูพื้นฐานและประสบการณ๑เดิมของบุคคล
นั้น สังคม ความเชื่อ เจตคต ิความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแตํละบุคคลแตกตํางกันออกไป จึง
ท าให๎การรับรู๎และตีความหมายแตกตํางกันออกไป ซึ่งทฤษฎีการรับรู๎แบํงเป็น 2 กลุํมหลัก คือ  

1. ทฤษฎีการรับร๎ูภาพด๎วยการร๎ูสึก (Sensual Theories Of Visual Communication) คือ 
การรับรู๎ภาพด๎วยความรู๎สึกเป็นสํวนหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งเร๎าตํางๆ ที่อยูํรอบตัวเราที่ได๎เข๎ามา
กระทบตัวเราจนเกิดเป็นการรับร๎ูได๎โดยปราศจากการวิเคราะห๑ข๎อมูล ซึ่งเป็นการรับร๎ูด๎วยการ ร๎ูสึก 
โดยไมํจ าเป็นที่จะต๎องอาศัยความร๎ูและการเข๎าใจในการตีความหมายก็สามารถรับร๎ูและเข๎าใจได๎ 

2. ทฤษฎีการรับร๎ูภาพ (Perception Theories of Visual Communication) คือ การรับร๎ู
ภาพที่หมายถึงการมองเห็นและรับร๎ูสิ่งที่เกิดขึ้นอยูํทุกวันในชีวิตประจ าวันด๎วยความเข๎าใจ  และ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งตําง ๆ การรับร๎ูนี้จะเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนร๎ูสิ่งใหมํเพราะถ๎าเรา
สามารถจดจ าสิ่งนั้นๆ ได๎จะชํวยให๎การเรียนรู๎สิ่งใหมํได๎ และสามารถรับร๎ูได๎ด๎วยการร๎ูสึกได๎ รวมทั้ง
จะชํวยให๎เราสามารถเลือกใช๎เพื่อสื่อความหมายได๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งออกได๎เป็น 2 สํวนหลัก คือ ทฤษฏี
การศึกษาภาพสัญลักษณ๑ (semiotics) และทฤษฏีการเข๎าใจภาพ (cognitive) โดยทั้งสองทฤษฎีมี
ความแตกตํางกัน แตํมีความเชื่อมโยงกันและชํวยอธิบายถึงสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏตํอสายตาเราแล๎วไมํ
อาจอธิบายวําท าไมเราจึงร๎ูสึกในสิ่งนั้น แตกตํางกันออกไป  

สํวนการรับร๎ูสภาพแวดล๎อมของมนุษย๑5 เป็นแนวความคิดเชิงนามธรรมที่สัมพันธ๑กับ
มนุษย๑ พฤติกรรมและสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ การรับร๎ูนี้เป็นตัวก าหนดที่ท าให๎เกิดความ
แตกตํางกันและเกิดความเปลี่ยนแปลงไปโดยกระบวนการทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได๎ 3 แบบ คือ 1) 
กระบวนการรับร๎ู (perception) เป็นกระบวนการรับขําวสารผํานทางประสาทสัมผัสท าให๎เกิด

                                                                    
4 สุวิสาข๑ เหลําเกิด, รายงานทฤษฎีการรับรู้ [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554.  เข๎าถึง

ไ ด๎ จ า ก  http://images.numpuang30.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/THUOGgooCyAAAC 
CkV441/1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E
0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%
E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.rar?key=numpuang30:journal:
23&nmid=360584330. 

5 วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑
แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2541), 7-31. 
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http://images.numpuang30.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/THUOGgooCyAAAC%20CkV441/1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.rar?key=numpuang30:journal:23&nmid=360584330
http://images.numpuang30.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/THUOGgooCyAAAC%20CkV441/1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.rar?key=numpuang30:journal:23&nmid=360584330
http://images.numpuang30.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/THUOGgooCyAAAC%20CkV441/1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.rar?key=numpuang30:journal:23&nmid=360584330
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ความรู๎สึก 2) กระบวนการร๎ู (cognition) เป็นกระบวนการที่ทางจิตได๎เรียนร๎ู จดจ าและคิดพัฒนาการ
เป็นกระบวนการทางปัญญา ที่มีการตอบสนองทางอารมณ๑  3) กระบวนการเกิดพฤติกรรมใน
สภาพแวดล๎อม (spatial behavior) เป็นกระบวนการที่คนมีการกระท าสัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมซึ่ง
เป็นพฤติกรรมภายนอก ดังนั้น เมื่อมนุษย๑มีการรับร๎ูตํอสภาพแวดล๎อมแล๎ว มนุษย๑ยํอมเกิด
ความสัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมสามารถแบํงได๎ ดังนี้  

1. ความสัมพันธ๑ทางสภาวะแวดล๎อม ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ทางกายภาพเพื่อให๎สัมพันธ๑
กับชีวภาพของมนุษย๑ที่จ ากัดและสํงผลกระทบตํอรํางกายและจิตใจของมนุษย๑ 

2. ความสัมพันธ๑ทางการร๎ูสึก ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ของระบบประสาทสัมผัสตํางๆ  
3. ความสัมพันธ๑ทางมิติ ที่เกี่ยวข๎องกับขนาด ระยะหํางและสัดสํวนภายวิภาคของ

มนุษย๑กํอให๎เกิดการก าหนดอาณาเขตครอบครอง และการเว๎นวํางสํวนบุคคล  
4. ความสัมพันธ๑ทางทิศทาง เป็นการก าหนดสิ่งสัมพันธ๑กับการเคลื่อนที่และความเชื่อ 
5. ความสัมพันธ๑ทางสัญลักษณ๑ในการสื่อความหมายทั้งที่เป็นภาษาและสัญลักษณ๑  
6. ความสัมพันธ๑ทางการกระท าระหวํางกันทางสังคม  
7. ความสัมพันธ๑ทางการผสานรวมกันทางวัฒนธรรม ที่กํอให๎เกิดการรวมกันเป็นหนึ่ง

เดียวของสังคมที่สะท๎อนมาจากระบบคุณคําของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ๑ลึกซึ้งกัน โดยที่ระบบ
คุณคําที่ยึดถือกันนั้นไมํแตกตํางกันมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที ่4  แสดงโครงสร๎างและองค๑ประกอบของความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑และสภาพแวดล๎อม
ทางกายภาพ 

ที่มา: วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑แหํง
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2541), 7-31. 

มนุษย๑ พฤติกรรม สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 

ตัวก าหนดทางด๎าน
มนุษย๑ซึ่งมีอิทธิพลมา
จาก สรีรวิทยา 
บุคลิกภาพ สังคม
และวัฒนธรรม 

กระบวนการหลัก ได๎แกํ  
การรับร๎ูและการร๎ูสึก 
การร๎ู เรียนร๎ูและจดจ า และ
พฤติกรรมใน
สภาพแวดล๎อม 

ตัวก าหนดทางด๎านกายภาพ 
ซึ่งเป็นโอกาสของ
สภาพแวดล๎อมที่จะสํงเสริม
หรือขัดขวางพฤติกรรมใน
ฐานะสิ่งเร๎าและต าแหนํง
ของสภาพแวดล๎อมที่มนุษย๑
สัมพันธ๑ด๎วย ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 
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โดยสรุปคุณลักษณะความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมกับสภาพแวดล๎อมได๎ดังนี้ 
1. สภาพแวดล๎อมเป็นระบบเปิดไมํมีขอบเขตที่แนํนอน โดยมีความสัมพันธ๑กับเวลาที่

ตํอเนื่องกันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อรักษาสมดุล เนื่องจากกิจกรรมและองค๑ประกอบ
จะเปลี่ยนไปตามสภาพจริงของเหตุการณ๑และแตกตํางกับสภาพแวดล๎อมที่คนอื่นรับรู๎ที่ตํางเวลากัน 

2. สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ สามารถสื่อความหมายในการก าหนดแนวทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสมได๎ เนื่องจากสภาพแวดล๎อมมีคุณสมบัติสะท๎อนการใช๎สอยและความหมาย
โดยความคงที่ของพฤติกรรมจะต๎องมีความเหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมที่สอดคล๎องกัน ซึ่ง
จ าเป็นต๎องเกิดจากประสบการณ๑ของแตํละบุคคลในการใช๎สอยสภาพแวดล๎อมนั้น 

3. มนุษย๑มีความสัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมในลักษณะกลางๆ จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออยูํในสภาพแวดล๎อมใหมํ จึงเกิดการหาขําวสารและวางแผนใหมํ 

4. สภาพแวดล๎อมที่ไมํมีขอบเขตท าให๎เกิดโอกาสในการกระท าหรือพฤติกรรมที่
แตกตํางกันทั้งสํงเสริมและขัดขวางตํอการกระท าในสภาพแวดล๎อมได๎ เนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่
ปรากฏจริงกับสภาพแวดล๎อมที่เกิดจากการรับร๎ูก็ยังมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมในสภาพแวดล๎อมนั้น 
อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงแก๎ไขเพื่อให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมและสภาพแวดล๎อมที่ต๎องการได๎ 
โดยมนุษย๑สามารถปรับตัวเองได๎ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและสรีรวิทยา 

การให๎คุณคําสภาพแวดล๎อมตํอสิ่งที่รับร๎ูท าให๎เกิดความแตกตํางในการรับร๎ู เนื่องจาก
แตํละคนมีระบบคุณคําที่ยืดถือแตกตํางกันไปตามสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคม ระบบ
คุณคํา (value system) จึงเกิดจากความสัมพันธ๑ของคุณคําตํางๆ ที่แตํละคนยึดถือซึ่งเป็นเกณฑ๑ทั่วไป 
คุณคํานี้จึงเป็นสํวนหนึ่งในการก าหนดทัศนคติที่เกี่ยวข๎องกับความร๎ูสึกและความเชื่อตํางๆ ได๎ 
เพราะทัศนคติและการรับร๎ูสามารถมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ดังนั้น การรับร๎ูสภาพแวดล๎อมจึงขึ้นอยูํ
กับระบบคุณคําที่แตํละคนยึดถือและที่แตํละคนมีตํอสภาพแวดล๎อมได๎โดยมีเป้าหมายของ
พฤติกรรมที่ท าให๎เกิดความใสํใจมุํงไปยังเป้าหมายที่อาจจะตอบสนองตํอความคาดหวังสํวนบุคคล
และละเลยตํอขําวสารอ่ืนๆ โดยอาจมีแรงจูงใจบางอยํางที่สามารถท าให๎เกิดความใสํใจการรับร๎ูใน
สิ่งเร๎าเฉพาะนั้นได๎  
  นอกจากนั้น ยังมีทฤษฎีเกสตัลท๑ (Gestalt Theory)6 ซึ่งกลุํมเกสตัลท๑ มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนร๎ูวําเกิดจากการจัดสิ่งเร๎าตําง ๆ มารวมกันเร่ิมต๎นด๎วยการรับร๎ูโดยสํวนรวมกํอนแล๎ว จึงจะ
สามารถวิเคราะห๑เร่ืองการเรียนร๎ูสํวนยํอยทีละสํวนตํอไป ซึ่งเป็นการเรียนร๎ูของบุคคลจะเป็นไปได๎
ด๎วยดีและสร๎างสรรค๑ เมื่อได๎มีโอกาสเห็นภาพรวม ทั้งหมดของสิ่งที่จะเรียนเสียกํอนเมื่อเกิด

                                                                    
6 นันทวัฒน๑ บุญไธสง, ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory) [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 13 

พฤษภาคม 2555. เข๎าถึงได๎จาก www.krookird.com/Jita06.doc  
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ภาพรวมทั้งหมดแล๎วจึงเป็นการงํายที่บุคคลนั้นจะเรียนสิ่งที่ละเอียดปลีกยํอยตํอไป นอกจากนั้น ยัง
ได๎กลําวถึง การรับร๎ู วําหมายถึง การแปลความหมายหรือการตีความตํอสิ่งเร๎าของอวัยวะรับสัมผัส
สํวนใดสํวนหนึ่งหรือทั้งห๎าสํวน ได๎แกํ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง  และการตีความนี้มักอาศัย
ประสบการณ๑เดิมดังนั้นของแตํละคน ซึ่งอาจรับร๎ูในสิ่งเร๎าเดียวกันแตกตํางกันได๎แล๎วแตํ
ประสบการณ๑ของแตํละบุคคล โดยที่การเรียนร๎ูของกลุํมเกสตัลท๑นั้นจะเน๎นการรับร๎ูเป็นสํวนรวม
มากกวําสํวนยํอย รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ7 ที่ Roger&Shoemaker กลําววํา การยอมรับ 
เป็นกระบวนการทางจิตใจของแตํละคน ที่เร่ิมตั้งแตํการรับร๎ูขําวสารไปถึงการยอมรับอยํางเต็มที่
โดยเปิดเผย ซึ่งกระบวนการยอมรับวํามีอยูํ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นรับทราบ (Awareness stage) เป็น
การเร่ิมต๎นที่บุคคลได๎รับทราบแนวคิดใหมํๆ 2) ขั้นสนใจ (Interest stage) เป็นขั้นที่บุคคลเกิดความ
สนใจในข๎อมูลขําวสารนั้นจึงมีการเสาะแสวงหาขําวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม 3) ขั้นไตรํตรอง
และขั้นประเมิน (Evaluation stage) เป็นขั้นที่บุคคลเกิดความสนใจจนถึงระดับหนึ่ง  ที่มักจะ
ไตรํตรองหรือประเมิน โดยเทียบกับประสบการณ๑หรือความร๎ูของตน 4) ขั้นลองท า (Trial stage) 
โดยการลองท าตามวําจะเกิดผลอยํางไร และ 5) ขั้นยอมรับหรือน าไปใช๎ (Adoption) ขั้นนี้มักเกิดขึ้น
หลังจากได๎มีการลองท าและประสบผลดีเป็นที่ประจักษ๑แล๎ว  

อีกทฤษฎีที่มีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับการรับร๎ูและจดจ า คือ ทฤษฎีวําด๎วยการจ า
สภาพแวดล๎อมและระบบมโนทัศน๑8 ของการจ าความเป็นไปได๎ตํางๆ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ การเก็บ 
การทรงไว๎ และการเรียกกลับ โดยมีสิ่งที่ชํวยให๎เกิดความทรงจ า คือ การปรากฏของสัญญาณชี้แนะ
ที่ชํวยท าให๎จ าได๎ การเกิดจินตภาพ (imagery) ที่เกิดทางถ๎อยค าและการมองเห็น รวมถึงการจัด
ระเบียบเป็นโครงสร๎างที่จะชํวยท าให๎งํายตํอการจ า ดังเชํนการศึกษาของลินช๑ (Lynch) ที่ใช๎วิธีค๎นหา
องค๑ประกอบด๎วยการเขียนแผนที่จนเกิดเป็นโครงสร๎างที่เป็นระบบของสิ่งที่เรียนร๎ูและจ าได๎จาก
สภาพแวดล๎อมกายภาพ หรือระบบมโนทัศน๑ (conceptual system)  เพื่อประมวลประสบการณ๑ใน
กระบวนการรับร๎ูโดยมีโครงสร๎างของระบบมโนทัศน๑ คือ จินตภาพ ระยะทางและขอบเขตที่
สัมพันธ๑กัน รวมทั้งความหมายที่ชํวยให๎เกิดความเข๎าใจสิ่งที่ปรากฏในจินตภาพ  

นอกจากนั้นจึงได๎ศึกษาตํอเนื่องไปยังทฤษฎีของ Kevin Lynch ที่เกี่ยวข๎องกับจินตภาพ
ของเมือง ซึ่งมีสํวนประกอบที่ส าคัญในระบบมโนทัศน๑ที่เรียกรวมวํา image ได๎แกํ เอกลักษณ๑ 

                                                                    
7 ปัทมาพร ใคร๎วานิช, ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามต่อการ

รณรงค์งดเผาตอซังข้าว [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2555. เข๎าถึงได๎จาก http://archive.lib. 
cmu.ac.th/full/ T/2551/agext0951pk_ch2.pdf 

8 วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, 7-31. 
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(identity) โครงสร๎าง (structure) และความหมาย (meaning) ผลของการศึกษานี้จึงท าให๎เกิดเป็น
ทฤษฎีในการรับรู๎และจดจ าเมืองของจินตภาพ ที่มีองค๑ประกอบหลัก 5 อยําง คือ 

1. เส๎นทางหรือชํองทาง (paths) คือ เส๎นทางสัญจรหลักและรองที่ผู๎คนใช๎สัญจรไปมา
ในแตํละเมือง ที่ท าให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ของเมืองและองค๑ประกอบอื่นๆ ที่พาดผําน  

2. เส๎นขอบหรือขอบเขต (edges) คือ แนวหรือเส๎นก าหนดขอบเขตของพื้นที่ แม๎บาง
แหํงไมํได๎มีขอบเขตที่ชัดเจนเนื่องจากการผสมผสานและการขยายตัวของยําน  

3.  ยํานในเมืองหรือชุมชน (districts) คือ สํวนของเมืองในแตํละเมืองที่ประกอบขึ้น
จากหลายยําน ซึ่งอาจจะมีรูปทรงขอบเขตที่ชัดเจนและไมํชัดเจนผสมผสานกันอยูํตามลักษณะทาง
กายภาพ กิจกรรมหลักของพื้นที่ รูปแบบการสัญจร และลักษณะทางสังคม  

4. ชุมทางหรือจุดรวมกิจกรรม (nodes) คือ ลักษณะของจุดสังเกตที่เป็นจุดรวมของ
กิจกรรมตํางๆ ที่มีการเคลื่อนไหวอยูํตลอดเวลา มีความชัดเจนในการเป็นศูนย๑กลางของกิจกรรมเมือง  

5.  ภูมิลักษณ๑ หรือสัญลักษณ๑ที่ชํวยในการจดจ าและบํงบอกทิศทางภายในเมือง 
(landmarks) คือ จุดสังเกตที่มีลักษณะเดํนภายในเมือง และ ปรากฏแกํสายตาทั่วไป  

จากการศึกษาทฤษฎีที่วําด๎วยการรับรู๎ การจ าสภาพแวดล๎อมและระบบมโนทัศน๑เหลํานี้ 
สามารถน ามาใช๎ในการวิเคราะห๑ท าความเข๎าใจองค๑ประกอบที่มีหลักเกณฑ๑ตํางๆ เพื่อเป็นแนวทาง
การศึกษาส าคัญส าหรับพื้นที่ชุมชนเชียงคาน และท าให๎ทราบถึงกระบวนการตีความหมายและ
ความเข๎าใจในสารของการรับร๎ูภาพ รับร๎ูสภาพแวดล๎อมของมนุษย๑ เข๎าใจความสัมพันธ๑กันระหวําง
พฤติกรรมมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อม การให๎คุณคําของสภาพแวดล๎อมตํอสิ่งที่รับร๎ูได๎ เพื่อให๎ เกิดการ
จ าสภาพแวดล๎อมและจัดโครงสร๎างเป็นระบบมโนทัศน๑ได๎  เห็นได๎วําการรับร๎ูและจดจ า
สภาพแวดล๎อมได๎นั้นมีความแตกตํางกันไปตามความร๎ูพื้นฐานและประสบการณ๑เดิมของบุคคลนั้น 
สังคม ความเชื่อ เจตคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแตํละบุคคล อันเกิดจากสิ่งเร๎าทั้งที่เข๎า
มากระทบโดยตรงไมํได๎ผํานการวิเคราะห๑และเข๎าใจ เพื่อให๎เกิดความตระหนักร๎ูถึงความสามารถใน
การรับรู๎ภาพสัญลักษณ๑และการเข๎าใจในภาพ โดยมีตัวก าหนดจากมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมที่ท าให๎
เกิดกระบวนการทางพฤติกรรมของมนุษย๑และการให๎คุณคําสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน  

เมื่อมนุษย๑มีการรับร๎ูตํอสภาพแวดล๎อมแล๎ว มนุษย๑ยํอมเกิดความสัมพันธ๑กับ
สภาพแวดล๎อมทางการร๎ูสึก ทางมิติ ทางทิศทาง ทางสัญลักษณ๑ ทางการกระท าระหวํางสังคมและ
ทางการผสมผสานรวมกันทางวัฒนธรรม รวมทั้งการให๎คุณคําตํอสิ่งที่รับร๎ูตามระบบคุณคําของแตํ
ละกลุํมสังคมที่ยึดถือ เนื่องจากลักษณะความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมกับสภาพแวดล๎อมนั้นไมํมี
ขอบเขตที่แนํนอน มีการเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลาเพื่อรักษาสมดุลท าให๎สํงผลกระทบตํอกันและ
กัน และการรับรู๎ที่ตํางตามแตํละชํวงเวลา ถึงแม๎วํา สภาพแวดล๎อมจะสามารถสื่อความหมายในการ
ก าหนดแนวทางพฤติกรรมได๎จากการสะท๎อนการใช๎สอยที่คงที่สอดคล๎องกับบรรทัดฐานของสังคม
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ที่มีความสมดุลแล๎ว แตํถ๎าจ าเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออยูํในสภาพแวดล๎อมใหมํ ก็
ยังคงท าให๎เกิดการค๎นหาขําวสาร การเปลี่ยนแปลงและวางแผนใหมํให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ 
หรือแม๎แตํปรับตัวมนุษย๑เองจากความสัมพันธ๑ตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎องได๎  ถึงอยํางไรก็ดี การรับร๎ู
สภาพแวดล๎อมและการให๎คุณคําความส าคัญจึงขึ้นอยูํกับเป้าหมายของพฤติกรรม ความใสํใจ เกณฑ๑
คุณคําที่นับถือกันในกลุํม และความคาดหวังที่แตกตํางกันท าให๎เกิดการละเลยตํอขําวสารไปบ๎าง แตํ
การจดจ าตํอสภาพแวดล๎อมในการรับร๎ูสิ่งเร๎าเฉพาะ หรือระบบมโนทัศน๑ สามารถชํวยท าให๎เกิด
ความใสํใจ และการจดจ าได๎มากขึ้น ได๎แกํ การปรากฏของสัญญาณชี้แนะ การเกิดจินตภาพ 
(imagery) และการจัดระเบียบที่ท าให๎งํายตํอการจ า ท าให๎เกิดเป็นโครงสร๎างที่เป็นระบบของสิ่งที่
เรียนรู๎และจ าได๎จากสภาพแวดล๎อมกายภาพ หรือระบบมโนทัศน๑ (conceptual system) เพื่อประมวล
ประสบการณ๑ในกระบวนการรับรู๎ไว๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการศึกษาที่เกี่ยวกับจินตภาพของเมือง ซึ่งมี
สํวนประกอบที่ส าคัญที่เรียกรวมวํา image ได๎แกํ เอกลักษณ๑ (identity) โครงสร๎าง (structure) และ
ความหมาย (meaning) ท าให๎เกิดเป็นทฤษฎีในการรับร๎ูและจดจ าเมืองได๎ที่มีองค๑ประกอบหลัก
ประกอบกันเป็นโครงขําย โดยองค๑ประกอบเหลํานี้จะชํวยให๎รับร๎ู จดจ าและยอมรับได๎ เพราะเกิด
จากการเข๎าใจความหมายของคุณคําความส าคัญของสภาพแวดล๎อมเมืองหรือชุมชนนั้น ดังนั้น 
ทฤษฎีและแนวคิดเหลํานี้จึงมีความส าคัญในการศึกษาค๎นหาการรับร๎ูและยอมรับได๎ถึงโครงสร๎าง
และองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
 

3. แนวคิดของโครงสร้างและองค์ประกอบของเมือง 
 โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเมืองเป็นแนวคิดที่ท าให๎เห็นภาพรวมของความ

เป็นเมือง ที่แสดง ลักษณะครอบคลุมให๎เห็นเมืองในภาพเชิงกว๎างโดยมีองค๑ประกอบเชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียว และองค๑ประกอบของเมือง คือ สิ่งตํางๆ ที่ ปรากฏในเมืองทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ที่มีความสัมพันธ๑ระหวํางกันกํอเกิดเป็นเมืองขึ้นมา โดยโครงสร๎างของเมือง9 มี 5 องค๑ประกอบ คือ 

3.1 ธรรมชาติ (nature) ได๎แกํ อาณาเขตดินแดนที่แสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร๑ ภูมิ
ประเทศ ลักษณะพืชพันธุ๑ ชีวิตสัตว๑ ภูมิอากาศ เป็นต๎น ที่รวมกันเป็นสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ เป็นต๎น 

3.2 คน (man) ได๎แกํ ความต๎องการทางชีวภาพ เชํน ความร๎ูสึก การรับร๎ู เป็นต๎น และ
ความต๎องการเพื่อการรวมตัวกันเป็นสังคม เชํน การด ารงชีวิต เป็นต๎น 

                                                                    
9 C.A. Doxiadis, Ecology and Ekistics, ed. Gerald Dix (London: Elex Books Ltd., 

1977), อ๎างถึงใน ปัฐมา ชูประเสริฐ, “โครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพของเมือง
แมํฮํองสอน” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550), 7. 
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3.3 สังคม (society) ได๎แกํ ประชากร วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม เป็นต๎น 
3.4 โครงสร๎างทางกายภาพ (shells) ได๎แกํ ที่อยูํอาศัย ศาสนสถาน ตลาด สถานที่

สันทนาการ หรือการใช๎ประโยชน๑ที่ดินตํางๆ เป็นต๎น 
3.5 โครงขําย (networks) ได๎แกํ สํวนอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 
จากการศึกษาแนวคิดของโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเมือง สามารถน ามาใช๎เป็น

แนวทางการศึกษาส าคัญส าหรับพื้นที่ชุมชนเชียงคานเพื่อท าให๎ทราบถึงองค๑ประกอบของเมืองที่มี
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงสร๎างสอดคล๎องกับทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑โดยมีปัจจัยที่มีผลตํอ
รูปแบบและที่ตั้งของชุมชนเมือง10 คือ ลักษณะทางภูมิศาสตร๑ และขนาดของจ านวนประชากร ซึ่ง
สํงผลตํอเนื่องไปยังขนาดของเมือง ความมั่นคงและความปลอดภัย ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเมือง และการบริหารชุมชน 
ซึ่งสิ่งเหลํานี้มีความส าคัญตํอการศึกษาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเมืองเชียงคานตํอไปเชํนกัน 

 
4. แนวคิดของลักษณะเฉพาะ และเอกลักษณ์ของเมือง 
 แนวคิดของลักษณะเฉพาะของเมือง11 (identity) เกิดจากภาพรวม (image) ของ

องค๑ประกอบตํางๆ ที่ ปรากฏในเมืองแล๎วท าให๎เมืองมีเอกลักษณ๑ ได๎แกํ  
4.1 การรวมตัวของลักษณะทางกายภาพ เชํน ลักษณะภูมิประเทศ กลุํมอาคารหรือ

สิ่งกํอสร๎างตํางๆ ที่แสดงถึงรูปแบบทางเรขาคณิตเฉพาะและความสูงของลักษณะทางกายภาพนั้น 
4.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิ่งกํอสร๎างตํางๆ  
4.3 การแบํงที่ดินด๎วยถนนหรือลานโลํง และการใช๎พื้นที่ในท ากิจกรรมตํางๆ ที่แสดง

รูปแบบเฉพาะของเมืองหรือลักษณะทางผังเมืองโครงขํายถนน 
4.4 ขนาดของเมืองและประชากร 
4.5 บรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งของเมืองที่รับร๎ูได๎เป็นจินตภาพเฉพาะของชุมชน 
4.6 ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง 

                                                                    
10 วิชัย บุญวาศ, “ผังเมือง,” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 264 202 ผังเมือง 1 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545, ไมํปรากฎเลขหน๎า. (อัดส าเนา) 
11 Alan Dobby, Conservation and Planning (London: Hutchison, 1978), 32, อ๎างถึง

ใน ปัฐมา ชูประเสริฐ , “โครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพของเมืองแมํฮํองสอน” 
(วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย, 2550), 10. 
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โดยมีความสอดคล๎องกับแนวคิดเอกลักษณ๑เมืองของประสงค๑ เอ่ียมอนันต๑ 12 ที่เกิดจาก
องค๑ประกอบของเมือง (ได๎แกํ ธรรมชาติ มนุษย๑ สังคม สิ่งปลูกสร๎าง โครงขํายการสื่อสารและ
คมนาคม วัฒนธรรมชุมชน ขนาดและลักษณะประชากร ขนาดและลักษณะทางกายภาพของเมือง 
ฐานเศรษฐกิจของเมือง องค๑ประกอบเมืองในอดีต และลักษณะความเป็นเมืองที่  ปรากฏชัด) ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของชุมชนที่ท าให๎คนท๎องถิ่นและผู๎มาเยือนได๎รับร๎ูถึงวิถีชีวิตและแบบแผนชีวิตของ
ชาวเมืองนั้นๆ ได๎ หรือการแสดงออกซึ่งจิตวิญญาณของสถาน13 อันเป็นลักษณะเฉพาะ (identity) ที่
แสดงความเป็นเอกลักษณ๑ของเมืองได๎เชํนกัน ซึ่งมีองค๑ประกอบตํางๆ ดังนี้  

1.  ลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณ๑ ได๎แกํ ลักษณะทางภมูิศาสตร๑ (topography) 
ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature) รูปแบบทางสถาปัตยกรรม (architectural style 
richness & color) สภาพของอาคาร (building condition) ชํวงอายุของอาคาร (age range of building) 
และวัสดุและพื้นผิวของอาคาร (building materials & textures)  

2.  กิจกรรมและหน๎าที่ที่สังเกตได๎ แสดงถึงปฏิสัมพันธ๑ของคนตํอพื้นที่ และ
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและสภาพแวดล๎อมตํอการใช๎งานในพื้นที่ 
ได๎แกํ จินตภาพของประเภทของกิจกรรม (the image of area perceived by activity) ระดับของ
กิจกรรม (level of activity) ลักษณะที่ ปรากฏชัด (transparency) ล าดับและสัดสํวนของการใช๎งาน 
(range of uses & scale of uses) การรับรู๎ เสียง และกลิ่น (sound & smells) 

3.  การสื่อความหมายหรือสัญลักษณ๑ เป็นการพิจารณาถึงความมุํงหมายและประสบ- 
การณ๑ของมนุษย๑ ได๎แกํ รูปแบบของกรรมสิทธิ์ (pattern of ownership) ข๎อก าหนดของพื้นที่ (area 
rule) ระดับของการปิดล๎อม (levels of encloses) พื้นที่เปิดโลํง (open space) หรือที่วํางของเมือง 
และรูปแบบธรรมชาติที่ถูกน าเข๎ามาภายในหรือรอบๆเมือง และโครงขํายของที่วําง (network of 
spaces) ในแตํละระดับ เชํน พื้นที่ระดับครอบครัว พื้นที่ละแวกบ๎าน พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และสํวน
ของเมืองหรือพื้นที่ทางสังคมระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวในภาพกว๎างของเมือง 

                                                                    
12 ประสงค๑ เอ่ียมอนันต๑, “วันผังเมืองโลก มิติใหมํของการพัฒนาเมือง,” เอกสารในการ

สัมมนาเร่ือง การพัฒนาเมือง: ชุมชนเมืองในแนวอนุรักษ๑ เสนอที่ศูนย๑เยาวชนไทย – ญ่ีปุ่น ดินแดง, 
6 พฤศจิกายน 2546, อ๎างถึงใน ปัฐมา ชูประเสริฐ, “โครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพของ
เมืองแมํฮํองสอน” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550), 10. 

13 Harry L. Garnham, Maintaining the Spirit of Place : A Process for the 
Preservation of Town Character (Mesa: PDA, 1985), 1-9. 
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นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดลักษณะเฉพาะของเมือง14 (character of town / identity) ซึ่ง
เป็นลักษณะพิเศษที่แตกตํางจากเมืองอื่น อันเกิดจากภาพรวม (image) ของลักษณะทางกายภาพ การ
ท ากิจกรรมเมือง การแบํงพื้นที่เมือง รูปแบบและความสูงของกลุํมอาคาร รูปแบบเฉพาะเมืองหรือ
บรรยากาศโดยรวมที่มีสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ผสมผสานกับวัฒนธรรมและ
ประสบการณ๑ในความร๎ูสึก ที่มีการพิจารณาควบคูํ เพื่อให๎เกิดคุณสมบัติของเมืองคุณภาพ 15 
(characteristics of good cities) ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนา ป้องกันและแก๎ปัญหาชุมชน  

คุณสมบัติของเมืองคุณภาพนั้น ประกอบด๎วย ความสะดวกสบาย (comfort) ความ
หลากหลาย (variety) ความมีสุขลักษณะที่ดี (healthy) ความมั่นคงปลอดภัย (safety) การให๎โอกาส
ในการพัฒนาตนเอง (self-development) สวัสดิภาพทางสังคม (public welfare) ความมั่นคงทางการ
เงิน (fiscal health) และโดยเฉพาะความมีอัตลักษณ๑หรือเอกลักษณ๑เฉพาะตัว (identity / sense of 
place) เพื่อให๎ผู๎อาศัยและผู๎มาเยือนได๎รับร๎ูถึงความเป็นเมือง หรือสัญลักษณ๑ของเมือง (urban 
symbol) อันกํอให๎เกิดการอนุรักษ๑และพัฒนาเมือง จนเกิดเป็นคุณคํารํวมกันท าให๎เกิดเป็นตราเมือง 
(city branding) หรือจินตภาพของเมือง (city image / imageability) ที่ปรากฏขึ้นเป็นแผนที่ทางจิต 
(metal map) ในการสื่อความหมายและจะเป็นองค๑ประกอบของเมืองที่ส าคัญในการน าไปสูํการรับร๎ู
จดจ าและคุ๎นเคยได๎ถึงเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของเมืองยิ่งขึ้น 

ดังทฤษฎีในการรับร๎ูและจดจ าเมืองของ  Kevin Lynch ที่เมื่อผู๎สังเกตอยูํใน
สภาพแวดล๎อมใดจะรับร๎ูได๎ถึงองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมนั้น และยิ่งถ๎าหากสามารถประกอบกัน
เป็นโครงขํายที่ชัดเจนจะยิ่งท าให๎รับร๎ูและจดจ าได๎งํายขึ้น สํงผลไปถึงความประทับใจในความงาม
ของเมืองอยํางหนึ่ง เห็นได๎วํา จากการศึกษาแนวคิดของลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ๑ของเมืองนั้น 
สามารถน ามาใช๎เป็นแนวทางการค๎นหาเอกลักษณ๑ส าคัญของชุมชนเชียงคาน โดยท าให๎เกิดความ
เข๎าใจถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของเมือง ลักษณะและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑ของเมือง การ
แสดงออกถึงเอกลักษณ๑หรือจิตวิญญาณที่ตํางล๎วนมีผลตํอการรับร๎ูและการสร๎างจิตส านึกของการ
เป็นสํวนหนึ่งของสังคม โดยอยูํบนพื้นฐานของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง  วัฒนธรรม 

                                                                    
14 Roy Worskett, The Character of Towns: an approach to conservation (London: 

Architectural Press, 1969), อ๎างถึงใน ทวีเดช ทองอํอน, “การศึกษาคุณคําสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชน
กรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ๑” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2538), 17. 

15 กรมโยธาธิการและผังเมือง, ส านักพัฒนามาตรฐาน, รายงานฉบับสุดท้าย โครงการ
การศึกษาเพื่อจัดล าดับการพัฒนาเมือง : การค้นหาเมืองคุณภาพด้วยมาตรฐานผังเมือง (กรุงเทพฯ: 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2551), 85. 
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และประสบการณ๑ในความร๎ูสึก จนกระทั่งเกิดปฏิสัมพันธ๑ของวัฒนธรรมกับสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติเดิมโดยรวมทั้งหมด จะท าให๎เกิดการสร๎างคุณสมบัติพิเศษของสถานที่นั้นๆ ได๎ เพื่อน ามา
วิเคราะห๑ใช๎ศึกษาหาเกณฑ๑ในการประเมินคุณคําความส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับเอกลักษณ๑ของเมืองเชียง
คานจากการพิจารณาเมืองเพื่อให๎เกิดคุณสมบัติของเมืองคุณภาพตํอไป 
 

5. แนวคิดของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 สิ่งแวดล๎อม16 ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 

พ.ศ.2535 ได๎ให๎ค านิยามของสิ่งแวดล๎อมที่หมายถึง สิ่งตํางๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่
อยูํรอบตัวมนุษย๑ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย๑สร๎างขึ้น ซึ่งแบํงเป็น 

1. สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment) 
1.1  สิ่งแวดล๎อมในกลุํมของสิ่งมีชีวิต (biotic environment) เชํน พืช สัตว๑ ตํางๆ  
1.2 สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ (physical environment) เชํน สิ่งแวดล๎อมในกลุํม

ของสิ่งไมํมีชีวิต เชํน ดิน น้ า อากาศ แรํธาตุ เป็นต๎น 
2. สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (man-made environment)  

2.1 สิ่งแวดล๎อมที่เป็นวัตถุ (matter environment) หรือสภาพแวดล๎อมที่เป็น
รูปธรรม (tangible environment) ได๎แกํ วัตถุตํางๆที่มนุษย๑สร๎างขึ้น เพื่อการอ านวยความสะดวกและ
ใช๎สอย เชํน อาคาร บ๎านเรือน ศาสนสถาน เป็นต๎น 

2.2 สิ่งแวดล๎อมทางสังคม (social environment) หรือสภาพแวดล๎อมที่เป็น
นามธรรม (intangible environment) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล๎อมที่เป็นตัวก าหนดให๎คนในสังคมปฏิบัติตาม 
ได๎แกํ ศิลปกรรม วัฒนธรรม วิถีประชาและขนบธรรมเนียมประเพณีตํางๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีคุณคําและ
ความภูมิใจของคนในชุมชนและท๎องถิ่นและสามารถใช๎เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่มีคุณคํา 

โดยแนวคิดเหลํานี้มีความสอดคล๎องกับสิ่ งแวดล๎อมเมือง 17 ที่ประกอบด๎วย
องค๑ประกอบ คือ 

1. องค๑ประกอบทางกายภาพ เพื่อการด ารงชีวิตและรองรับกิจกรรมเมือง  เชํน ลักษณะ
ภูมิประเทศ อาคารบ๎านเรือน ที่โลํงวําง สภาพแวดล๎อม การตั้งถิ่นฐาน การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน 
เส๎นทางการคมนาคม ฯลฯ 

                                                                    
16 ศูนย๑พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

[ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก http://wbc.msu.ac.th 
17 สุรัสดา นิปริยาย, “แนวทางการอนุรักษ๑เมืองเกํานครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธ๑

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2543), 7. 
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2. องค๑ประกอบทางด๎านกิจกรรม เพื่อชํวยให๎มนุษย๑สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎
อยํางปกติสุข เชํน ประชากร การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ฯลฯ 

นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่สอดคล๎องกับการศึกษา
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่อ๎างอิงจากการน าระบบเพื่อการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของเดนมาร๑ก โดยเน๎นการดูคุณคํารวม (collective value) และพิจารณารํวมกัน
อยํางมีขั้นตอน ซึ่งตั้งอยูํบนพื้นที่ที่ยังมีชีวิตอยูํ  (living environment) หรือ ระบบนิเวศท๎องถิ่น โดย
พิจารณาจากคุณคําทางวัฒนธรรม (cultural value) และคุณคําทางเศรษฐกิจสังคมรํวมสมัย 
(contemporary socio-economic value) โดยก าหนดนิยามวํา “สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม”18 (cultural 
environment) หมายถึง ขอบเขตพื้นที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร๑ที่สะท๎อนเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร๑และพัฒนาการทางสังคมในทุกระดับที่เกี่ยวข๎องกับองค๑ความร๎ูและการให๎คุณคําของ
สังคม โดยชุมชนเป็นผู๎บอกเลําถึงเร่ืองราวของมนุษย๑กับธรรมชาติผํานชํวงเวลาทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการให๎ความส าคัญกับคุณคําโดยรวมในการสะท๎อนวิถีชีวิตของคนซึ่งสรุปเป็นกลุํม
สาระส าคัญ (theme) แตํละประเด็นได๎ดังนี้ 

1. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด๎วย 
สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติ ได๎แกํ แมํน้ า ป่าไม๎ ฯลฯ 

2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) ประกอบด๎วย 
สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย๑ ได๎แกํ สถาปัตยกรรม สิ่งกํอสร๎าง ชุมชน 
โครงสร๎างเมือง ฯลฯ 

3. กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(intangible heritage) ประกอบด๎วย สภาพที่ไมํใชํลักษณะทางกายภาพหรือนามธรรม เชํน 
ประวัติศาสตร๑ส าคัญ วิถีชีวิตท๎องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น กลุํมชน การประกอบ
อาชีพท๎องถิ่น ฯลฯ 

ถึงอยํางไรก็ดี ยังมีอีกหนึ่งค าที่มีความหมายใกล๎เคียงกับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม คือ 
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่ง “ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม” 19 (cultural landscape) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่เป็น

                                                                    
18 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , ระบบเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม, 2548), 2. 

19 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อมรินทร๑พร้ินติ้งแอนด๑
พับลิชชิ่ง, 2549).  
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รูปธรรมและนามธรรมที่อยูํในสภาพแวดล๎อม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมถือรํวมกัน (คํานิยม) และได๎กระท า
ตํอธรรมชาติเพื่อสร๎างความเจริญและการพัฒนาสังคม แตํผลที่ได๎จะแสดงออกมาในรูปของภูมิทัศน๑
ธรรมชาติที่สะท๎อนวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นผู๎กระท า โดยมีธรรมชาติเป็นสื่อกลาง ท าให๎เกิดการ
ผสมผสานกับองค๑ประกอบอื่นๆ ได๎อยํางกลมกลืนและตํอเนื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงไมํหยุดนิ่ง โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นอยูํกับการกระท าที่มีขีดจ ากัดเพื่อน าไปสูํการรักษาสมดุล และมี ความ
เกี่ยวข๎องกับการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ท าให๎เกิดคุณคําความงามและเห็นถึงการพัฒนาการ
ของสังคมผํานทางพื้นที่และการใช๎งาน 

เห็นได๎วํา สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมมีความแตกตํางกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมตรงที่การ
ให๎ความส าคัญกับคุณคําของพื้นที่โดยรวมมากกวําสถานที่จุดใดจุดเดียวหรือแหํงเดียว ซึ่งพื้นที่
โดยรวมต๎องสัมพันธ๑ในทุกระดับที่เกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกับองค๑ความร๎ูและการให๎คุณคําของสังคม 
เน่ืองจากการศึกษาองค๑รวมจะสามารถสะท๎อนวิถีชีวิตของผู๎คนโดยทั่วไปได๎ โดยมีชุมชนเป็นผู๎บอก
เลําเร่ืองราวความสัมพันธ๑ตํางๆ ผํานชํวงเวลาที่มีคุณคําตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ภูมิทัศน๑
วัฒนธรรม มุํงเน๎นถึงการกระท าตํอสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่แสดงออกมาให๎รูปของภูมิทัศน๑
ธรรมชาติที่สะท๎อนความเจริญ การพัฒนาสังคม ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นผู๎กระท า 
และเกิดคุณคําทางความงามและการใช๎สอยพื้นที่เพื่อกิจกรรมตํางๆ ขึ้น โดยมีธรรมชาติเป็นสื่อกลาง
ในการผสมผสานองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเทํานั้น จากการศึกษาแนวคิดของสิ่งแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนี้จึงสามารถน ามาใช๎เป็นแนวทางในการวิเคราะห๑จ าแนก 
และประเมินคุณคําความส าคัญของชุมชนเชียงคานเพื่อท าให๎ทราบถึงโครงสร๎างและองค๑ประกอบ
ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
6.  แนวคิดของสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนท่ีดี  
 สภาพแวดล๎อมเมืองหรือชุมชน20 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการด๎าน

ประโยชน๑ใช๎สอยและสุนทรียภาพของมนุษย๑ โดยสํวนใหญํแล๎วสภาพแวดล๎อมเมืองหรือชุมชนนี้
เกิดขึ้นจากการออกแบบที่ไมํได๎ตั้งใจโดยมีปัจจัยที่ก าหนดรูปทรงของเมือง คือ ปัจจัยทาง
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ (biogenic factor) พฤติกรรมหรือกิจกรรมในสังคม (sociogenic 
factor) และลักษณะหน๎าที่เฉพาะของเมืองหรือชุมชนนั้นๆ (functional specialization) จึงท าให๎เกิด
การศึกษาและท าความเข๎าใจถึงโครงสร๎างตํางๆ เพื่อก าหนดเป็นกฎเกณฑ๑ควบคุมให๎ไปในทิศทางที่

                                                                    
20 สิทธิพร ภิรมย๑ร่ืน, การวางแผนและผังชุมชนเมือง : ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2541), 176. 
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ต๎องการในอนาคตและเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายแนวคิดของสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนที่ดีจึงได๎
รวบรวมเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้  

6.1 เกณฑ๑ (criteria) หรือข๎อค านงึในการออกแบบสภาพแวดล๎อมชุมชนเมืองที่ดี ได๎แกํ 
6.1.1 ความเป็นเอกภาพกลมกลืน 
6.1.2 มีความขัดแย๎งของเส๎นทางยานพาหนะ และการสัญจรทางเท๎าน๎อยที่สุด 
6.1.3 การป้องกันผู๎คนจากแดด ฝน ลม เสียง ฯลฯ 
6.1.4 ลักษณะของเมืองมีทิศทาง (orientation) ที่ชัดเจนไมํสับสนตํอผู๎ใช๎ 
6.1.5 การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน หรือลักษณะทางกายภาพมีความสอดคล๎องเข๎ากันได๎

กับเร่ืองราวตํางๆ ภายในชุมชน (compatibility) 
6.1.6  การสร๎างพื้นที่เปิดโลํง หรือพื้นที่ส าหรับการพักผํอน และการพบปะ

สังสรรค๑ 
6.1.7 การสร๎างความร๎ูสึกมั่นคง ปลอดภัย (safety) และบรรยากาศสดชื่น (amenity) 

6.2 เกณฑ๑ในการพิจารณาความเป็นชุมชนเมืองที่ดี (A Theory of Good City Form)
จาก Kevin Lynch ประกอบด๎วย 

6.2.1 ความมีชีวิตชีวาของเมืองนําอยูํที่มีการต้ังถิ่นฐาน และปลอดภัย (vitality) 
6.2.2 ความร๎ูสึกได๎ถึงรูปรํางและรูปทรงของเมืองที่ชัดเจน เพื่อให๎เกิดการจดจ า

และสร๎างความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อม ความรู๎สึกของคน และโครงสร๎างทางวัฒนธรรม  
6.2.3  การตอบสนองความต๎องการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ที่

เหมาะสม โดยสามารถสังเกตได๎จากการเฝ้ามองดูผู๎คนและการสอบถาม (fit) 
6.2.4 ความสามารถในการเข๎าถึงเมือง รวมทั้งสถานที่ตํางๆ (access) 
6.2.5  ความสามารถในการใช๎และการเข๎าสูํพื้นที่กิจกรรม โดยมีการดูแลและ

ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนตลอดจนการบริหารจัดการเมืองให๎เหมาะสม (control) 
6.3 เกณฑ๑การพิจารณาในการออกแบบชุมชนเมือง21 ประกอบด๎วย 

6.3.1 ลักษณะทางกายภาพที่สอดคล๎องเข๎ากับเร่ืองราวในชุมชน (compatibility) 
6.3.2 ลักษณะทางกายภาพที่มีความชัดเจนในการสะท๎อนให๎เห็นถึงลักษณะทาง

สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูํที่มีเอกลักษณ๑ของชุมชน (identity) 
6.3.3 องค๑ประกอบทางกายภาพของเมืองที่มีความชัดเจน (clarity)  
6.3.4 ทัศนวิสัยชุมชนที่มีคุณคํา (view) ได๎แกํ คุณคําของธรรมชาติ คุณคําที่เกิด

จากมนุษย๑สร๎างขึ้นที่สํงเสริมคุณคําทางธรรมชาติ 

                                                                    
21 วิชัย บุญวาศ, “ผังเมือง”, 219. 
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6.3.5 สัดสํวนและรูปแบบที่สอดคล๎องกับสัดสํวนของมนุษย๑ (human scale)  
6.3.6 การสร๎างสรรค๑พื้นที่เปิดโลํง (open space) ที่มีคุณภาพ 
6.3.7 การเคารพในความแตกตํางกันที่เกิดจากการสั่งสมวิวัฒนาการที่ยาวนานจน

ท าให๎เกิดรูปแบบที่ตํางกันไปตามยุคสมัย  
6.4 เกณฑ๑ในการพิจารณาสิ่งแวดล๎อมที่ควรคําแกํการอนุรักษ๑22 ได๎แกํ 

6.4.1 บริเวณธรรมชาติ (natural area) ที่สวยงาม หรือมีคุณคําทางประวัติศาสตร๑ 
6.4.2  เมืองหรือหมูํบ๎าน (town and villages) ที่มีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตที่ชัดเจน 
6.4.3 เส๎นขอบฟ้าหรือชํองมองทิวทัศน๑ (skylines and view corridors) อันเป็น

สัญลักษณ๑ในการจดจ า 
6.4.5 ยํานและชุมชน (districts and neighborhoods) ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร๑

หรือมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของกลุํมอาคารหรือภูมิทัศน๑ของชุมชน รวมทั้งชุมชนบาง
กลุํมที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่นําสนใจและแตกตํางจากที่อ่ืนๆ 

6.4.5 ภูมิทัศน๑ถนน (streetscape) ซึ่งเป็นโครงสร๎างและองค๑ประกอบที่ส าคัญ  
6.4.6 รูปด๎านหน๎าอาคาร (façade) เป็นสํวนประกอบของภูมิทัศน๑ถนนและที่วําง 
6.4.7 อาคาร (building) และหมายรวมไปถึงที่ตั้งและบริเวณข๎างเคียงด๎วย 
6.4.8 วัสดุและชิ้นสํวน (objects and fragments) ของสิ่งกํอสร๎างที่ยังคงหลงเหลือ 
6.4.9 มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ ปรากฏเป็นรูปรํางชัดเจน ได๎แกํ 

อาคาร สิ่งกํอสร๎าง สถานที่ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เชํน ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ 
6.4.10 สภาพโดยรอบของพื้นที่หรือแหลํงมรดกสิ่งกํอสร๎าง (setting) ที่นําสนใจ

ทางด๎านกายภาพและทัศนียภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

จากการศึกษาแนวคิดของสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนที่ดี สามารถน ามาใช๎เป็น
แนวทางการศึกษาค๎นคว๎าหาเกณฑ๑ที่ส าคัญส าหรับพื้นที่ชุมชนเชียงคาน เพื่อให๎บรรลุถึงเป้าหมาย
ไปสูํสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนที่ดีที่มีความส าคัญตํอการศึกษาโครงสร๎างและองค๑ประกอบ
ของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เพื่อจะท าให๎เข๎าใจได๎ถึงความต๎องการด๎าน
ประโยชน๑ใช๎สอยและสุนทรียภาพของมนุษย๑ที่มีผลตํอการรับรู๎และยอมรับได๎โดยทั่วไป จะสามารถ
น ามาวิเคราะห๑ใช๎ศึกษาหาเกณฑ๑ในการประเมินคุณคําความส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับเอกลักษณ๑ของเมือง
เชียงคานได๎ 

                                                                    
22 สิทธิพร ภิรมย๑ร่ืน, “การอนุรักษ๑ชุมชนเมืองและสภาพแวดล๎อมทางวัฒนธรรม : 

แนวคิดหลักการและเหตุผล,” วารสารหน้าจั่ว 20 (2546-2547): 40-50. 
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ในการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องด๎านการรับร๎ู การจ าสภาพแวดล๎อมและ
ระบบมโนทัศน๑นี้มีความส าคัญตํอการศึกษาชุมชนเมืองเชียงคาน จะท าให๎ทราบถึงกระบวนการ
ตีความหมายและความเข๎าใจในสาระที่แตกตํางกัน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและสภาวะจิตใจของแตํ
ละบุคคลมีตัวก าหนดจากมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมที่ท าให๎เกิดพฤติกรรมของมนุษย๑และการให๎
คุณคําสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน แตํเมื่อมนุษย๑มีการรับร๎ูตํอสภาพแวดล๎อมแล๎ว มนุษย๑จะเกิด
ความสัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมทางการร๎ูสึก ทางมิติ ทางทิศทาง ทางสัญลักษณ๑ ทางการกระท า
ระหวํางสังคมและทางการผสมผสานรวมกันทางวัฒนธรรม รวมทั้งการให๎คุณคําตํอสิ่งที่รับร๎ูตาม
ระบบคุณคําของแตํละกลุํมสังคมที่ยึดถือได๎ ถึงแม๎วํา สภาพแวดล๎อมจะสามารถสื่อความหมายใน
การก าหนดแนวทางพฤติกรรมได๎ แตํถ๎าจ าเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออยูํใน
สภาพแวดล๎อมใหมํ ก็ยังคงท าให๎เกิดการค๎นหาขําวสาร การเปลี่ ยนแปลงและวางแผนใหมํให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการ หรือแม๎แตํปรับตัวมนุษย๑เองได๎  การรับร๎ูสภาพแวดล๎อมและการให๎
คุณคําความส าคัญจึงขึ้นอยูํกับเป้าหมายของพฤติกรรม ความใสํใจ เกณฑ๑คุณคําที่นับถือกันในกลุํม 
และความคาดหวังที่แตกตํางกัน แตํการจดจ าตํอสภาพแวดล๎อมในการรับร๎ูสิ่งเร๎าเฉพาะ หรือระบบ
มโนทัศน๑ จะสามารถชํวยท าให๎เกิดความใสํใจ และการจดจ าได๎มากขึ้นเกิดเป็นโครงสร๎างที่เป็น
ระบบของสิ่งที่ เรียนร๎ูและจ าได๎จากสภาพแวดล๎อมกายภาพ หรือระบบมโนทัศน๑ (conceptual 
system) เพื่อใช๎ในการประมวลประสบการณ๑กระบวนการรับร๎ูไว๎ได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการศึกษาที่
เกี่ยวกับจินตภาพของเมือง ซึ่งมีสํวนประกอบที่ส าคัญที่เรียกรวมวํา image ได๎แกํ เอกลักษณ๑ 
(identity) โครงสร๎าง (structure) และความหมาย (meaning) ที่สามารถท าให๎เกิดการรับร๎ูและจดจ า
เมืองได๎ที่มีองค๑ประกอบหลักประกอบกันเป็นโครงขําย และเกิดการยอมรับขึ้นได๎ เพราะมีความ
เข๎าใจในความหมายของคุณคําความส าคัญของสภาพแวดล๎อมเมืองหรือชุมชนนั้น  

ส าหรับการศึกษาเอกลักษณ๑ของเมืองนั้น เกิดได๎จากการศึกษาภาพรวมที่มีการรวมตัว
กันจากองค๑ประกอบของลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณ๑ สถาปัตยกรรม การแบํงที่ดินเพื่อใช๎
พื้นที่ในท ากิจกรรมตํางๆ ที่แสดงรูปแบบเฉพาะของเมืองหรือลักษณะทางผังเมือง เกิดบรรยากาศ
แบบใดแบบหนึ่งของเมืองที่รับร๎ูได๎เป็นจินตภาพเฉพาะของชุมชน  ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมเมือง องค๑ประกอบเมืองในอดีต ลักษณะความเป็นเมืองที่ปรากฏชัด รวมทั้งการสื่อ
ความหมายหรือสัญลักษณ๑ที่แสดงลักษณะเฉพาะของชุมชน สิ่งเหลํานี้จะท าให๎ชุมชนในท๎องถิ่น
และผู๎มาเยือนได๎รับร๎ูถึง วิถีชีวิตและแบบแผนชีวิตของชาวเมืองนั้นๆ ได๎  ซึ่งมีจิตวิญญาณที่มี
คุณสมบัติในการสร๎างจิตส านึกของการเป็นสํวนหนึ่งในสังคมและการอยูํดีมีสุขของบุคคลนั้น โดย
อยูํบนพื้นฐานของมุมมองของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง ลักษณะทางวัฒนธรรม และ
ประสบการณ๑ในความร๎ูสึก รวมทั้งปฏิสัมพันธ๑ของวัฒนธรรมกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติเดิม 
และการปะทะสังสรรค๑โดยรวมทั้งหมด จะท าให๎เกิดการสร๎างคุณสมบัติพิเศษของสถานที่นั้นได๎ 
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นอกจากนั้นการศึกษาคุณสมบัติของเมืองที่มีคุณภาพจะสามารถชํวยเป็นเกณฑ๑ในพิจารณาคุณคํา
ของเมืองที่จดจ าและยอมรับได๎ โดยเฉพาะความมีอัตลักษณ๑หรือเอกลักษณ๑เฉพาะตัว (identity / 
sense of place) และสามารถท าให๎เกิดจินตภาพของเมือง (city image) ที่มีองค๑ประกอบของเมืองที่
น าไปสูํการรับร๎ูจดจ าและคุ๎นเคยได๎ท าให๎เกิดความประทับใจและตระหนักถึงคุณคําของ
สภาพแวดล๎อมนั้น โดยการศึกษาดังกลําวเพื่อน ามาวิเคราะห๑ใช๎ศึกษาหาเกณฑ๑ในการประเมินคุณคํา
ความส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับเอกลักษณ๑ของเมืองเชียงคานได๎ 

 
เอกสารการศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมีวัตถุประสงค๑เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม รวมทั้งใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ
การค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

 
1.  การประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) และการศึกษาระบบ

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 จากเอกสารอ๎างอิงของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหํงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ UNESCO 
ก าหนดการประเมินคุณคํามรดกทางวัฒนธรรม และการศึกษาระบบเพื่อการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรม23 เพื่อการอนุรักษ๑ควรอยูํบนพื้นฐานของการวิเคราะห๑ ได๎แกํ การส ารวจข๎อมูล การศึกษา
ข๎อมูลตํางๆ รวมถึงคุณคําที่เกี่ยวข๎องซึ่งขึ้นอยูํกับลักษณะทางสังคมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ คือ  

1. คุณคําทางวัฒนธรรม ได๎แกํ คุณคําความเป็นเอกลักษณ๑ (identity value) ที่เกี่ยวกับ
การรับร๎ูและจดจ าได๎ในมุมมองทางสังคม คุณคําศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical 
value) ที่มาจากการประเมินความส าคัญทางประวัติศาสตร๑ และคุณคําความหายาก (rarity value) ที่
เกี่ยวกับผู๎สร๎าง ชํวงเวลา พื้นที่และความเป็นเอกลักษณ๑ความหายากในคุณคําทางศิลปะและเทคนิค 

2. คุณคําทางสังคมเศรษฐกิจ ได๎แกํ คุณคําด๎านเศรษฐกิจ (economic value) คุณคําด๎าน
การใช๎สอย (functional value) คุณคําด๎านข๎อมูลและการศึกษา (educational value) คุณคําด๎านสังคม 
(social value) และคุณคําด๎านการเมือง (political value)  

                                                                    
23 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , ระบบเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม, 2548), 2. 
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สํวนระบบเพื่อการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment 
Conservation System : CECS) เป็นขั้นตอนที่น ามาประยุกต๑ใช๎จากการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  

1. การศึกษาระดับกว๎าง ซึ่งประกอบด๎วย  
1.1 การสรุปคุณลักษณะ 3 ด๎าน คือ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมที่

มนุษย๑สร๎างขึ้นและประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม  
1.2 การระบุแหลํงสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมมาจัดท าเป็นผังกายภาพ  
1.3 การส ารวจข๎อมูลภาคสนามและจัดท าเอกสารข๎อมูล  
1.4 การประ เมินคุณคํ าและการวิ เ คราะห๑ ในด๎ านคุณคํ าความส าคัญ 

(significance) ได๎แกํ คุณคํา (value) และสภาพความแท๎ดั้งเดิม (authenticity)  
1.5 การจัดความส าคัญ  
1.6 การบูรณาการเข๎าสูํแผนระดับกว๎าง 

2. การศึกษาระดับรายละเอียด ได๎แกํ  
2.1 การก าหนดวัตถุประสงค๑  
2.2 การเก็บข๎อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน ได๎แกํ ด๎านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ

สังคม การจัดท าแบบสอบถาม และการบันทึกประวัติศาสตร๑ผํานการบอกเลํา 
2.3 การน าไปสูํการปฏิบัติ ที่เกิดจากการสังเคราะห๑ข๎อมูลเชิงลึกเพื่อการก าหนด

มาตรการเพื่อการอนุรักษ๑ มาตรการเชิงจูงใจ เชิงควบคุม และการจัดท าผังกายภาพเพื่อการอนุรักษ๑ 
จากการศึกษาการประเมินคุณคํามรดกทางวัฒนธรรมและระบบเพื่อการอนุรักษ๑

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมนี้เป็นองค๑ความร๎ูที่สามารถน ามาประยุกต๑ใช๎เป็นแนวทางในการสร๎าง
กรอบความคิด การประเมินคุณคําสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม และการก าหนดขั้นตอนในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎  
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2. การศึกษาโครงการแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์ 
 โครงการแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมริมคลองอ๎อมนนท๑ 24 นี้ได๎กลําวถึง

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) วําเป็นขอบเขตพื้นที่หรือบริเวณที่สะท๎อน
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑และพัฒนาการของชุมชน เร่ืองราวของมนุษย๑กับธรรมชาติผํานชํวงเวลา
ที่มีคุณคําทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการให๎ความส าคัญกับคุณคําของพื้นที่โดยรวมที่สามารถ
สะท๎อนวิถีชีวิตได๎ โดยพิจารณาจากคุณคําที่สามารถสรุปเป็นกลุํมสาระส าคัญ (theme) คือ  

2.1 สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม ทางรูปธรรม (tangible cultural environment) 
ประกอบด๎วย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
รวมทั้งการแก๎ไขปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติในลักษณะตํางๆ ดังนี้  

2.1.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature) ได๎แกํ การรวมกลุํมของ
เรือนไทยที่ปลูกตามแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ที่อยูํริมน้ าธรรมชาติและคลองขุดตํางๆ  

2.1.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character)ได๎แกํ  
1) สถาปัตยกรรมประเภท ศาสนสถาน คือ พระปรางค๑วัดปรางค๑หลวง 

ซึ่งเป็นโบราณสถานและเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยา วัดอัมพวัน ซึ่งมีโบราณสถานหอไตรกลางน้ า
และมณฑปพระพุทธบาท วัดเฉลิมพระเกียรติ ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น 
และวัดโบสถ๑บน ที่มีอุโบสถเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยามีฐานทรงเรือส าเภา  

2) อาคารพักอาศัย มีลักษณะเป็นเรือนไทยภาคกลาง เรือนไม๎ฝาปะกน
ตั้งอยูํบนเสาสูง หลังคาทรงสูง มีปั้นลมและหน๎าจ่ัว มีทําน้ าหน๎าบ๎าน นอกจากนั้นในระยะหลังมีการ
ใช๎หลังคาทรงปั้นหยาและแบนที่ได๎รับอิทธิพลจากตะวันตก  
  2.2 สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible cultural environment) 
ประกอบด๎วย สภาพที่ไมํใชํกายภาพหรือลักษณะทางนามธรรม หรือสิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่เป็นตัว
ก าหนดให๎ปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพธรรมชาติที่ราบลุํมแมํน้ า ดังนี้  

                                                                    
24 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , แหล่งสิ่งแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์,  (กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม : กองอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 
2548), 9, อ๎างถึงใน สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา” (การค๎นคว๎าอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 16. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.mahalib.msu.ac.th/arch/searching.php?MAUTHOR=%20Danish%20International%20Development%20Assistance%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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2.2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ได๎แกํ 
1) ความเชื่อในการสร๎างศาลบริเวณปากคลองเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

สายน้ าให๎คุ๎มคลอง เนื่องจากการด าเนินชีวิตมีความเกี่ยวพันกับสายน้ าเป็นหลัก เกิดประเพณีลอย
กระทง ประเพณีการท าบุญตักบาตรพระร๎อยแปดและการท าบุญเรือ 

2) วิถีชีวิตที่สัมพันธ๑กับล าน้ าและที่ราบลุํมแมํน้ าที่ใช๎เรือในการสัญจร มี
การค๎าขายทางน้ าเป็นตลาดน้ า รวมถึงการพายเรือตักบาตร 

2.2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นชุมชนริมน้ า  
2.2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) คือ อาชีพของคนท๎อง

ถิ่นที่อาศัยสายน้ า ได๎แกํ การท าประมง สวนผลไม๎ 

 
ภาพที่ 10 แสดงแผนที่ขอบเขตคลองอ๎อมนนท๑ 
ที่มา:  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , แหล่งสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์,  (กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม : กองอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 
2548), 9, อ๎างถึงใน สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา” (การค๎นคว๎าอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 16. 

 
จากการศึกษาโครงการแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมริมคลองอ๎อมนนท๑นี้ สามารถ

ใช๎เป็นแนวทางเปรียบเทียบและวิเคราะห๑ เพื่อน ามาประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานได๎ เนื่องจากชุมชนริมคลองอ๎อมนนท๑มีความส าคัญทางประวัติศาสตร๑ การเมืองและการ
ปกครองของเมืองนนทบุรี รวมทั้งเป็นแหลํงรวมพลของกองทัพในอดีตและมีความส าคัญด๎าน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.mahalib.msu.ac.th/arch/searching.php?MAUTHOR=%20Danish%20International%20Development%20Assistance%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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เศรษฐกิจของประเทศ พื้นที่ลุํมคลองอ๎อมนนท๑มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนที่รวมตัวกันอยูํริมแมํน้ า
ในชํวงแรก มีบ๎านเรือนจ านวนมากวางเรียงตามแนวตลิ่งในแถวแรก และกลุํมบ๎านที่อยูํบนตลิ่งขึ้น
ไปเป็นแถวอีกหนึ่งหรือสองแถว สํวนด๎านหลังบ๎านพักอาศัยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีวัดเป็น
ศูนย๑กลางของชุมชน และสํวนที่แคบของคลองจะมีการเกาะกลุํมของการค๎าขายเกิดเป็นตลาดน้ า ท า
ให๎เกิดความผูกพันกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ใช๎ เป็นแหลํงอาหารและเส๎นทางสัญจร จน
ตํอมาความผูกพันกับธรรมชาติได๎สะท๎อนออกมาในรูปแบบโครงสร๎างของเมือง สถาปัตยกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อที่สอดคล๎องกลมกลืมกัน บริเวณนี้ยังเป็นแหลํงทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่ราบลุํมแมํน้ าภาคกลางที่เอ้ือตํอการเกษตร เชํน สวนผลไม๎  และยังมีความโดดเดํนทาง
สถาปัตยกรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ าท าให๎เกิดสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ๑ของชุมชน (aesthetic and cultural value) เห็นได๎วํา แหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมริม
คลองอ๎อมนนท๑นี้มีบริบทที่คล๎ายคลึงกับชุมชนเชียงคาน จึงสามารถน ามาใช๎ เป็นแนวทาง
เปรียบเทียบและน ามาประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานได๎ 
 

3. วิทยานิพนธ์หัวข้อ การศึกษาคุณค่าสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อ
การอนุรักษ์ 

 ทวีเดช ทองอํอน25 ศึกษาวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของกรุงธนบุรีตั้งแตํอดีต
จนถึงปัจจุบัน ลักษณะของสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนที่มีคุณคํา  และประเมินคุณคํา
สภาพแวดล๎อมทางด๎านประวัติศาสตร๑ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และสังคมประเพณี เพื่อเป็น
แนวทางในการอนุรักษ๑ พัฒนาและฟื้นฟูคุณคําสภาพแวดล๎อมกรุงธนบุรีตํอไป โดยศึกษาควบคูํไป
กับแนวคิดการอนุรักษ๑และการรับร๎ูสภาพแวดล๎อม รวมทั้งนโยบาย กฎหมายและโครงการการ
ด าเนินงาน นอกจากนั้นยังศึกษาพื้นที่ด๎านการวิวัฒนาการกรุงธนบุรี เอกลักษณ๑และคุณคําของ
สภาพแวดล๎อมเมืองตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห๑ข๎อมูลดังกลําวทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อค๎นหาและประเมินคุณคําตํางๆ ที่ ปรากฏขึ้นอยํางแท๎จริง ในการวิเคราะห๑และประเมินคุณคํา
สภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนนี้ เป็นการศึกษาภาพรวมของสภาพแวดล๎อม ประกอบด๎วย 
รายละเอียดองค๑ประกอบตํางๆ ที่สํงเสริมเอกลักษณ๑ของเมือง ท าเลที่ตั้งและการกระจายตัว แล๎วจึง
ด าเนินการพัฒนาเกณฑ๑และขั้นตอนในการวิเคราะห๑ประเมินคุณคําสภาพแวดล๎อมมี 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการวิเคราะห๑และประเมินคุณคําแท๎ และขั้นตอนการวิเคราะห๑และประเมินคุณคําการรับร๎ู

                                                                    
25 ทวีเดช ทองอํอน, “การศึกษาคุณคําสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการ

อนุรักษ๑” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย, 2538), 1. 
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ของผู๎คนที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของเมืองและชุมชน โดยท าการออกแบบสอบถามส ารวจทัศนคติ
ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับพื้นที่ ได๎ผลสรุปคุณคําสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีที่  ปรากฏอยูํวํา 
สํวนใหญํเป็นสภาพแวดล๎อมประเภทศาสนสถาน หรือวัดที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร๑ ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต สังคมและประเพณี เมื่อแจกแจงล าดับตามคุณคําสภาพแวดล๎อมดังกลําว 
สามารถแบํงได๎ 3 ล าดับ คือ 

3.1 ยํานสภาพแวดล๎อมที่มีคุณคําล าดับที่ 1 ได๎แกํ บริเวณริมแมํน้ าเจ๎าพระยาไปถีงแนว
คูเมืองเดิม เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล๎อมที่มีคุณคําในทุกประเภท  และได๎รับการดูแล
ควบคุมอยํางทั่วถึง ทั้งยังสํงเสริมกิจกรรมที่เพิ่มคุณคําให๎กับพื้นที่ยิ่งขึ้น 

3.2 ยํานสภาพแวดล๎อมที่มีคุณคําล าดับที่ 2 ได๎แกํ บริเวณตามแนวคลองสายส าคัญ คือ 
คลองบางกอกใหญํ คลองบางกอกน๎อย คลองชักพระ คลองมอญ สํวนใหญํมีสภาพแวดล๎อมที่มี
คุณคําเดํนชัดในประเภทศาสนสถาน ซึ่งเป็นวัดทีมีบทบาทจนถึงปัจจุบัน แตํยังมีปัญหาทาง
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพตํางๆ และขาดการควบคุมดูแลเอาใจใสํ 

3.3 ยํานสภาพแวดล๎อมที่มีคุณคําล าดับที่ 3 ได๎แกํ บริเวณพื้นที่ตอนในทั้งตอนบนและ
ตอนลําง มีวัดส าคัญกระจายตัวแตํยังไมํคํอยเห็นคุณคําที่เดํนชัดนัก มีชุมชนเกิดใหมํบ๎างท าให๎เกิด
การใช๎ประโยชน๑ที่ดินที่สับสนและยังขาดการควบคุมดูแลที่ดี 

เมื่อแจกแจงล าดับตามคุณคําสภาพแวดล๎อมดังกลําวแล๎วจึงได๎ก าหนดเป้าหมายในการ
วางแผนอนุรักษ๑คุณคําสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีโดยการเสนอแนะแนวทางการ
อนุรักษ๑ ฟื้นฟู บ ารุงรักษา บูรณะ สํงเสริม ควบคุมและเผยแพรํคุณคําดังกลําว และข๎อเสนอแนะ
แนวทางในการวางแผนอนุรักษ๑คุณคําสภาพแวดล๎อม คือ  แผนงานการอนุรักษ๑และฟื้นฟูคุณคํา
สภาพแวดล๎อม และแผนการสํงเสริม เผยแพรํคุณคําสภาพแวดล๎อม  

ผลจากการศึกษาคุณคําสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ๑นี้ 
สามารถน ามาใช๎เป็นแนวทางเปรียบเทียบและวิเคราะห๑ เพื่อน ามาประยุกต๑ใช๎ในการศึกษา
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎ เนื่องจากกรุงธนบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร๑ที่มีบทบาท วิวัฒนาการ 
และมีความส าคัญมาตั้งแตํในอดีต และยังมีคุณคําสภาพแวดล๎อมเมืองซึ่งประกอบด๎วย คุณคําที่เป็น
นามธรรม และรูปธรรมที่ยังคง ปรากฏอยูํและยังคงเป็นที่รับร๎ูแม๎มีการเปลี่ยนแปลงในชํวงเวลา 
ดังนั้น จึงท าให๎เกิดการอนุรักษ๑คุณคําเหลํานี้ให๎ยังคงอยูํควบคูํกับการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาการของเมือง ซึ่งแนวทางในการอนุรักษ๑ดังกลําวจะชํวยผสมผสานรํวมกันระหวํางการ
อนุรักษ๑และพัฒนาเพื่อให๎เมืองยังคงมีคุณคําตํอไป เห็นได๎วํา การศึกษานี้มีบริบทที่คล๎ายคลึงกับ
ชุมชนเชียงคาน จึงสามารถน ามาใช๎เป็นแนวทางเปรียบเทียบและประยุกต๑ใช๎ในการศึกษา
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานได๎ 
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4. การค้นคว้าอิสระหัวข้อ การศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สุทธิพร  ปรีชา26 ได๎ศึกษาองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เพื่อเสนอแนะแนวคิดการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชน โดยได๎สรุปวํานิยามของ
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม (cultural landscape) กับ สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม (cultural environment) มี
ความหมายที่สอดคล๎องกัน และได๎ศึกษาการประเมินคุณคําที่เกี่ยวข๎องกับมรดกทางวัฒนธรรม จาก 
UNESCO และการศึกษาระบบเพื่อการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment 
Conservation System : CECS) จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ได๎แจกแจงกลุํมหัวข๎อสาระส าคัญเป็น 3 กลุํม คือ 

4.1 กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment)  
4.2 กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) 
4.3 กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

(intangible environment)  
โดยได๎มีการศึกษาแนวคิดการจัดการภูมิทัศน๑ทางวัฒนธรรม แนวคิดของสภาการ

โบราณสถานระหวํางประเทศ การศึกษาแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน และการศึกษาโครงการ
พัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ๑ ที่ใช๎แบบสอบถามกลุํมประชากรตัวอยํางจากเจ๎าของที่ดินใน
พื้นที่กรณีศึกษา 50 ครัวเรือนเพื่อเก็บข๎อมูลการให๎คําความส าคัญสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกันและ
แบบสัมภาษณ๑นักวิชาการจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 2 
ทํานแบบไมํเจาะจงเพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑
วัฒนธรรม และได๎ผลของการศึกษาที่สามารถสรุปคุณลักษณะส าคัญ ได๎ดังน้ี  

1.  กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) คือ 
1.1 ศาสนสถาน ได๎แกํ วัดคลองสวน มัสยิดยี้ลัววํา ศาลเจ๎าเพํงอังต๊ัว ฯลฯ 
1.2 อาคารพักอาศัยที่มีประโยชน๑ทั้งพักอาศัยและการค๎า โดยมีการวางตัวไปตาม

แนวยาวของล าคลองซึ่งถือวําเป็นอาคารพักอาศัยที่เป็นแถวยาวที่สุด และสะพานไม๎ข๎ามคลอง 
2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ได๎แกํ คลอง

ประเวศบุรีรมย๑ คลองพระยานาคราช และนาข๎าว 

                                                                    
26 สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเพื่อ

การวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา” (การค๎นคว๎าอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล๎อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 1. 
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3. กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(intangible environment) ได๎แกํ ประวัติศาสตร๑การตั้งถิ่นฐานตามแนวคลองที่ท าให๎เกิดวิถีชีวิต เกิด
การอยูํอาศัยที่มีศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจ มีพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีตํางๆ ของ
ทั้งชาวพุทธ อิสลามและชาวไทยเชื้อสายจีน 

จากนั้นจึงประเมินคุณคําความส าคัญในแตํละด๎าน ได๎แกํ ด๎านสุนทรียศาสตร๑ด๎าน
เอกลักษณ๑เฉพาะท๎องที่ ด๎านจิตวิญญาณของชุมชน ด๎านประวัติศาสตร๑ ด๎านวิทยาศาสตร๑ ด๎านสังคม 
ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านอรรถประโยชน๑ใช๎สอยปัจจุบัน ด๎านการศึกษา และคุณคําด๎านอ่ืนๆ โดยประเมิน
เป็นกลุํมคําคะแนนและสรุปผลการด าเนินงานในชุมชนตลาดคลองสวนที่มีลักษณะเดํนทางภูมิทัศน๑ 
ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติของล าคลองที่ท าให๎เกิดวิถีชีวิตริมน้ าที่ท าให๎เกิดกิจกรรมการค๎า
แบบตลาดน้ าและตลาดบกที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และลักษณะเดํนทางวัฒนธรรม ได๎แกํ 
วิถีชีวิตชุมชน คติความเชื่อ การนับถือศาสนาที่ท าให๎เกิดประเพณีที่มีความหลากหลายและหลํอ
หลอมรวมกันอยํางดี นอกจากนั้นยังได๎ท าการเปรียบเทียบสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎าน
ระหวํางชุมชนตลาดคลองสวน ชุมชนอัมพวา ชุมชนคลองอ๎อมนนท๑ และเมืองหลวงพระบาง ซึ่ง
สรุปได๎วํา แตํละชุมชนมีองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ไมํเหมือนกันจึงท าให๎วัฒนธรรม
ของชุมชนมีความแตกตํางกันในแตํละองค๑ประกอบ ดังนั้น องค๑ประกอบตํางๆ ในแตํละชุมชนจะ
เป็นตัวก าหนดกระบวนการจัดการให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของเมืองนั้นเพราะแตํละ
องค๑ประกอบจะแสดงคุณคําและมีความส าคัญที่แตกตํางกัน จากผลของการศึกษานี้แสดงให๎เห็นถึง
องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ คือ กิจกรรมการค๎าในตลาดเพราะเป็นปัจจัยที่
เกิดจากการตั้งถิ่นฐานที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจสูงสุด และสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม
ธรรมชาติของล าคลอง ทั้งนี้ องค๑ประกอบภูมิทัศน๑ชุมชนด๎านนามธรรมจะมีความโดดเดํนมากวํา
องค๑ประกอบทางด๎านรูปธรรม เน่ืองจาก ภูมิทัศน๑ทางวัฒนธรรมในชุมชนมีความเกี่ยวข๎องกับสังคม
ทั้งที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่มนุษย๑สร๎างขึ้น และวิถีชีวิตที่สั่งสมตามกาลเวลาเกิดเป็น
ความเชื่อ ศิลปะและประเพณีตํางๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชุมชนเกิดเป็นแนวคิดเพื่อ
ความยั่งยืนที่ค านึงถึงอัตลักษณ๑ของชุมชนแตํไมํยึดติดอยูํเฉพาะการรักษารูปแบบดั้งเดิมอยํางเดียว 
หรือการรักษารูปรํางภายนอกเทํานั้นถ๎าอัตลักษณ๑ภายในยังคงคุณคําอยูํดังเดิม 

ผลจากการศึกษาองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเพื่อการ
วางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน สามารถน ามาใช๎เป็นแนวทางเปรียบเทียบและวิเคราะห๑เพื่อ
น ามาประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบ
ของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เนื่องจากการศึกษาดังกลําวมีตัวอยํางในการ
สร๎างกรอบการประเมินคุณคํา กรอบในการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เป็นระบบ และกรอบกระบวนการ
ท างานของการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาภาพรวมของพื้นที่ที่สํงเสริมเอกลักษณ๑ของเมือง  
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กรณีศึกษา 
การศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะเฉพาะด๎านสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเพื่อเป็น

ตัวอยํางการศึกษาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม โดยได๎จ าแนก
ตามหัวข๎อสรุปจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งพิจารณาจากคุณคําที่
ใช๎ส าหรับเป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบ และวิเคราะห๑พื้นที่กรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มี
บริบทโดดเดํนด๎านคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม โดยกรณีศึกษาตัวอยํางนี้เพื่อ
การศึกษาวิเคราะห๑เปรียบเทียบที่มีทั้งกรณีศึกษาในประเทศไทยและตํางประเทศรวม 4 พื้นที่ ได๎แกํ  
 

1. ชุมชนอัมพวา ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ชุมชนอัมพวา27 เป็นชุมชนริมน้ าที่มีความเป็นมาสืบทอดมายาวนาน อดีตเคยเป็น

ศูนย๑กลางการค๎าขายทางน้ า มีตลาดน้ า เรือนแพ และบ๎านเรือนปลูกขนานไปตามแนวคลองที่แสดง
ความผูกพันกับสายน้ า การตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เรียกกันวํา "บางช๎าง"28 ซึ่ง
เป็นชุมชนริมน้ าที่ท าสวนไม๎ผลและพืชผัก ชุมชนอัมพวามีการปรับใช๎ประโยชน๑จากสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติ คือ ใช๎ที่ราบลุํมแมํน้ ามาขุดดินยกรํองท าสวน ตั้งอยูํในพื้นที่ถัดจากเรือนแถวริมน้ าที่
ใช๎เป็นที่พักอาศัยและค๎าขาย ชุมชนอัมพวาจึงมีความเจริญด๎านเกษตรกรรมและการค๎าขายเกิดเป็น
ตลาดบางช๎าง ซึ่งเป็นตลาดน้ าขนาดใหญํและเป็นศูนย๑กลางการแลกเปลี่ยนผลผลิตจากสวนละแวก
นั้น ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาในอดีตยังปรากฏให๎เห็นและสัมผัสได๎ในปัจจุบัน โดยในปี 
พ.ศ. 2545 ชุมชนอัมพวา29 ได๎รับรางวัลอนุรักษ๑สถาปัตยกรรมท๎องถิ่นดีเดํนจากสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ๑ และในปี พ.ศ. 2551 ได๎รับรางวัล Honourable Mention จากการ
ประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแหํงองค๑การ
ยูเนสโก (UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation) 

                                                                    
27 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, แผนท่ีแหล่ง

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  (กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2537), 2. 

28 มูลนิธิชัยพัฒนา, โครงการอัมพวานุรักษ์ [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2554.  
เข๎าถึงได๎จาก http://www.amphawanurak.com 

29 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, แผนท่ีมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 2. 
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ภาพที่ 11 แสดงแผนที่และภาพชุมชนอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, แผนท่ีแหล่งสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม, 2537), 2. 

 
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) ในชุมชนอัมพวาได๎สะท๎อนถึง

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑และพัฒนาการของชุมชนอัมพวา รวมทั้งความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับ
ธรรมชาติผํานชํวงเวลาที่มีคุณคําทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการให๎ความส าคัญกับคุณคําของ
พื้นที่โดยรวม และสามารถพิจารณาจ าแนกคุณคําได๎ตามข๎อสรุปเพื่อศึกษาเปรียบเทียบได๎ดังนี้  

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม แบํงได๎ ดังน้ี 
1. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด๎วย 

1.1 สภาพทางธรรมชาต ิจ าแนกเป็น 
1.1.1 สิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ (biotic environment) ได๎แกํ ฝ้ายทะเล จิก โพธิ์

ทะเล ล าพู จาก เหงือกปลาหมอ มะเปรียง หรือ อัมพวา มะพร๎าว ส๎มโอ และลิ้นจี่ 
1.1.2  ชีวิตสัตว๑ (animal life) ได๎แกํ ปลา กุ๎งแมํน้ า ตะกวด หิ่งห๎อย และนก 

1.2 สภาพทางกายภาพ คือ สภาพภูมิประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.2.1 แมํน้ าล าคลอง ได๎แกํ แมํน้ าแมํกลอง คลองอัมพวา คลองลัดตาโชติ 

คลองดาวดึงษ๑และคลองผีหลอก (แหลํงที่อยูํอาศัยของหิ่งห๎อย) 
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1.2.2 ทัศนียภาพและบรรยากาศของเมืองโดยรวม ได๎แกํ พระอาทิตย๑ตกดิน
ริมแมํน้ าแมํกลอง ภูมิทัศน๑ชุมชนริมน้ า และภูมิทัศน๑สวน 

2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment)  
2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature)  

2.1.1 พื้นที่ริมคลองอัมพวา (canal-scape) มีความเป็นเอกภาพกลมกลืน
สัมพันธ๑กันเป็นภูมิทัศน๑เมือง มีทิศทางชัดเจนท าให๎เข๎าถึงได๎งําย เชื่อมตํอไปยังภายนอกได๎งําย มี
อาคาร บ๎านเรือน ร๎านค๎า เรียงตัวตามสองฝั่งคลองและหันหน๎าเข๎าหาคลอง มีทางเดินเชื่อมตํอกัน
ขนานไปตามล าคลอง บ๎านแตํละหลังมีทําน้ าเชื่อมตํอลงไปในคลอง บางหลังมีศาลาทําน้ า เป็นพื้นที่
ท ากิจกรรมตํางๆ ของเมืองซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของชุมชนริมน้ า 

2.1.2 พื้นที่สวนแบบดั้งเดิม (orchard) ที่ขุดเป็นท๎องรํอง มีทางน้ าเชื่อมตํอกับ
ล าประโดง คลอง แมํน้ า ปลูกไม๎ผล เชํน ส๎มโอ มะพร๎าว หมาก ลิ้นจี่ ฯลฯ 

2.1.3  พื้นที่ริมน้ า (waterfront) ได๎แกํ ทางเดินริมคลองอัมพวา สันเขื่อน 
ทางเดิน และถนนริมแมํน้ าแมํกลอง 

2.1.4 ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม (cultural landscape) ได๎แกํ ชุมชนริมน้ าดั้งเดิมบาง
ช๎าง ซึ่งเป็นศูนย๑กลางทางการค๎าขายแลกเปลี่ยน และชุมชนชาวสวนด้ังเดิม 

2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character) ได๎แกํ  
2.2.1 บ๎านพักอาศัย เรือนไทยประเพณี เรือนพื้นถิ่นในสวน เรือนแพเดิม 
2.2.2 บ๎านพักอาศัยเชิงพาณิชย๑ เรือนแถวไม๎ริมน้ า ตึกแถว เรือนไทยรํวมสมัย 
2.2.3 อาคารราชการ ที่มีรูปแบบอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก  

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง (urban structure)  
2.3.1 ตลาดน้ าอัมพวา 
2.3.2 พื้นที่เปิดโลํงบริเวณเขื่อนและถนนริมแมํน้ าแมํกลอง 
2.3.3 อุทยานพระบรมราชานุสรณ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย  
2.3.4 โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ๑ มูลนิธิชัยพัฒนา (ลานวัฒนธรรมนา

คะวะรังค๑ ห๎องนิทรรศการชุมชน สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู๎ ร๎านกาแฟ และร๎านค๎าชุมชน)  
2.3.5 วัด ได๎แกํ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดพระยาญาติ วัดจุฬามณี ฯลฯ 
2.3.6 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โรงเรียนล๎อมรัก 
2.3.7 ส านักงาน หรือ สํวนราชการตํางๆ  
2.3.8 โรงเจเง็กเช็งซ าเป้าเก็งเต็ง หรือ โรงเจอัมพวา 
2.3.9 ลักษณะของเนื้อเมือง (urban grain) ที่เห็นเนื้อเมืองได๎จากมุมมองเป็น

ชํองตามแนวคลองอัมพวา และทัศนียภาพริมแมํน้ าแมํกลองที่งดงาม 
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กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย  

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) แยกได๎เป็น 
1.1 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร๑ที่มีความเกี่ยวข๎องผูกพันกับพื้นที่  ได๎แกํ 

สถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 สถานที่พระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย รัชกาลที่ 2 นิวาสสถานเดิมของกรมสมเด็จพระ
อมรินทรามาตย๑ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 สถานที่ประราชสมภพของกรมสมเด็จพระศรีสุริเย
นทรามาตย๑ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 การเสด็จประพาสต๎นทางชลมารคไปตลาดอัมพวาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จเจ๎าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ๑ กรมพระ
นครสวรรค๑วรพินิต ผู๎เป็นเจ๎าของพระต าหนักอัมพวา 

1.2 ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ ได๎แกํ 
1.2.1 ลักษณะอาหารการกินที่มีชื่อเสียง ได๎แกํ ขนมเปี๊ยะ ไขํเค็ม บ๏ะจําง ข๎าว

มันไกํ กุ๎งแมํน้ าเผา ผัดไท ก๐วยจั๊บเรือ ขนมไทยโบราณ ขนมหํอใบตอง ขนมจันอับ ถั่วทอด ฯลฯ 
1.2.2 ร๎านค๎าดั้งเดิม ได๎แกํ ร๎านโอภาสพาณิช ร๎านขายของช าแต๎คิบเฮง ร๎านถั่ว

ทอดทองดี ร๎านยาสวรรค๑โอสถ ร๎านขนมแมํตุ๐ย ร๎านคั่วกาแฟอ้ึงเซํงฮวด ฯลฯ 
2. กิจกรรมทางสังคม (social activity) แยกได๎เป็น 

2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ที่มีชีวิตชีวาของเมืองที่นําอยูํ ได๎แกํ 
2.1.1 การปะทะสังสรรค๑กัน (social stratification) ที่มีการสร๎างพื้นที่เปิดโลํง 

หรือ พื้นที่เฉพาะเพื่อกิจกรรม ได๎แกํ บริเวณตลาดน้ า ทางเดินริมคลอง ศาลาทําน้ า พื้นที่ริมแมํน้ าแมํ
กลอง บ๎านไทยบรรเลง และร๎านโอชารส (สภากาแฟอัมพวา) 

2.1.2 การเก็บรักษาบ๎านเรือนไม๎แบบดั้งเดิมเอาไว๎ได๎ 
2.1.3 กิจกรรมการค๎าขาย และการใช๎ชีวิตอยํางเรียบงําย 
2.1.4 การใช๎เรือพายขายของมาเป็นประจ า ทั้งของกิน ของใช๎ ใช๎สัญจรไปมา 
2.1.5 ตลาดน้ ายามเย็น 
2.1.6 การเลํนน้ าในคลองที่พบเห็นได๎ตลอดทุกชํวงเวลา 
2.1.7 การรักษาวัฒนธรรม งานศิลปะ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในชุมชนสูํเยาวชน 
2.1.8 การนั่งพูดคุยกัน อัธยาศัยดี ยิ้มงําย 
2.1.9 การตักบาตรริมคลอง ทั้งเดินบิณฑบาตและการพายเรือบิณฑบาต 

2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎แกํ ประเพณีและงานเทศกาลที่
เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา และการแขํงเรือพาย 

2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) จ าแนกเป็น 
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2.3.1 สินค๎าเศรษฐกิจ ได๎แกํ ตลาดน้ า อาหารการกิน กิจกรรมด๎านการ
ทํองเที่ยว เรือน าชมวิถีชีวิตริมคลอง ริมแมํน้ า นก หิ่งห๎อย ที่พักแบบโฮมสเตย๑ ฯลฯ 

2.3.2 อาชีพของคนในพื้นที่และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ ท าสวน ค๎าขาย ตก
ปลา ตกกุ๎งแมํน้ า (ที่ต๎องอาศัยความช านาญและความอดทนอยํางมาก) เรือน าเที่ยว การท าน้ าตาล
มะพร๎าว ดนตรีไทย เคร่ืองเบญจรงค๑ การท าขนมหํอ ขนมจันอับ ขนมไทยโบราณ 

2.3.3 รูปแบบการค๎าและบริการ สํวนใหญํเป็นยํานศูนย๑กลางธุรกิจ ได๎แกํ การ
บริการของคนในพื้นที่ การบริการของสํวนราชการ และการค๎าขายในรูปแบบการค๎าขายแบบเกํา 
สํวนใหญํเป็นของคนในพื้นที่ที่ท ามานานแล๎วและได๎แสดงถึงเอกลักษณ๑ท๎องถิ่น เชํน ร๎านโชหํวย 
ร๎านขายสํงขนมและของเลํน ร๎านคั่วกาแฟ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการค๎าขายแบบใหมํ ที่สํวน
ใหญํเป็นคนนอกพื้นที่หรือลูกหลานเข๎ามาหลังจากที่การทํองเที่ยวตลาดน้ าเร่ิมมีชื่อเสียง  
   สรุปกลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติของชุมชนอัมพวา คือ การมี
ระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ๑ที่เกิดจากสภาพที่ตั้งที่ราบลุํมใกล๎ปากแมํน้ าสูํอําวไทยประกอบกับคลอง
สาขายํอยหลายสายที่ชํวยสร๎างความอุดมสมบูรณ๑ให๎กับพื้นที่และได๎ชื่อวํา “เมืองสามน้ า” 
นอกจากนั้นยังกํอให๎เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความสัมพันธ๑กับกลุํมสาระส าคัญด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ การยังคงรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑การตั้งถิ่นฐานริมน้ าที่มีมาตั้งแตํ
อดีต โดยเฉพาะอยํางยิ่ง คือ ศาสนสถาน และอาคารพักอาศัย ที่สามารถสะท๎อนเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร๑ที่ยาวนาน ตลอดจนความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา อีกทั้ง
องค๑ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ๑ของชุมชนริมน้ าดั้งเดิม ได๎แกํ การสร๎าง
บ๎านเรือนหันหน๎าเข๎าคลองเพื่อการใช๎ประโยชน๑จากแหลํงน้ า จนกระทั่งปัจจุบันแม๎การคมนาคม
ทางบกให๎พัฒนาสะดวกยิ่งขึ้นแตํบริเวณริมฝั่งน้ ายังคงไมํเปลี่ยนแปลงมากนัก  โดยมีพื้นฐานความ
เชื้อและประสบการณ๑จากกลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรมของชุมชนอัมพวา คือ ประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญที่สะท๎อนเร่ืองราวให๎กับสถานที่ ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงคุณคําความส าคัญกับเหตุการณ๑ในอดีตได๎ดี และสํงผลไปยังองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้นที่เกิดจากการผสมผสานคติความเชื่อและคํานิยมในแตํละชํวงเหตุการณ๑นั้นๆ ที่
แตกตํางกันไป เชํน การสร๎างวัด การมีอุทยานพระบรมราชานุสรณ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล๎านภาลัย (อุทยานรัชกาลที่ 2) การสะท๎อนไปยังศิลปกรรมตํางๆ เป็นต๎น นอกจากนั้น ระบบ
นิเวศวิทยาของชุมชนอัมพวาโดยเฉพาะระบบคลองน๎อยใหญํตํางๆ ล๎วนมีความเกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนริมน้ า ที่ท าให๎เกิดการประกอบกิจกรรมที่สัมพันธ๑กัน ดังน้ัน จึงถือวํา วิถีชีวิตชุมชนริมน้ า
อัมพวาจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑ และสํวนที่สัมพันธ๑กับวิถีชีวิตที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่ง 
คือ การประกอบอาชีพ ได๎แกํ การท าการเกษตรและพาณิชยกรรม 
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2.  ชุมชนบ้านกลางน้ าเกาะปันหยี ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
 เกาะปันหยี30 มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชะลูดต้ังอยูํบริเวณน้ าตื้นในอําวพังงา เขต

อุทยานแหํงชาติอําวพังงา ในอดีตเกาะนี้เป็นหาดทรายขาว มีป่าไม๎เป็นบริเวณกว๎างและมีอากาศ
ดี ตํอมาได๎มีคนอพยพมาจากประเทศอินโดนีเซียเพราะเห็นวําเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้ง
บ๎านเรือน จนกระทั่งสภาพของหาดปันหยีได๎ถูกน้ าเซาะมาเร่ือยๆ กลายเป็นเกาะกลางน้ าเหลือเป็น
แผํนดินอยูํประมาณ 1 ไรํ ใช๎เป็นที่ตั้งของมัสยิดและกุโบว๑ (สุสาน) สํวนบ๎านเรือน ร๎านค๎าและ
โรงเรียนตั้งอยูํในน้ า ชุมชนเกาะปันหยี31 จึงมีลักษณะเป็นหมูํบ๎านที่อยูํบนพื้นที่น้ าทะเลทํวมถึง เวลา
น้ าขึ้นจะดูเหมือนหมูํบ๎านลอยน้ า แตํพอน้ าลงจะเห็นวําบ๎านเหลํานั้นตั้งอยูํบนเสาที่ปักอยูํในเลน คน
สํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม ท าประมงพื้นบ๎าน และค๎าขาย เกาะปันหยีจึงนับได๎วําเป็นชุมชนพื้น
ถิ่นที่ตั้งอยูํในพื้นที่มีความเป็นธรรมชาติสูง หํางไกลจากเมือง เข๎าถึงได๎ทางเรือเทํานั้น และมีวิถีชีวิต
ที่สอดคล๎องกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ถือได๎วําเป็นชุมชนปิดที่มีเอกลักษณ๑โดดเดํน
ของวัฒนธรรมอิสลามและอาชีพประมงพื้นบ๎าน ตํอมาเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมลดลงจึงมีการ
พึ่งพิงปัจจัยจากภายนอก คือ การทํองเที่ยว ท าให๎เร่ิมเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ขาดความสมดุล
จนต๎องพยายามปรับตัวและหาทางออก ให๎กลับมาเห็นความส าคัญของการใช๎วิถีชีวิตแบบเดิมที่
พึ่งพาทะเลเพื่อยังคงรักษาเอกลักษณ๑ท๎องถิ่นเอาไว๎ 

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) ในชุมชนบ๎านกลางน้ าเกาะปันหยี
เป็นบริเวณที่สะท๎อนเร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑และพัฒนาการของชุมชน รวมทั้งความสัมพันธ๑ของ
มนุษย๑กับธรรมชาติโดยรวมผํานชํวงเวลาที่มีคุณคํา ซึ่งสามารถจ าแนกเพื่อศึกษาเปรียบเทียบได๎ดังนี้  

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม แบํงได๎ ดังน้ี 
1. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ32 (natural environment) ประกอบด๎วย 

1.1 สภาพทางธรรมชาติ จ าแนกเป็น 
1.1.1 สิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ (biotic Environment) ได๎แกํ พืชพันธุ๑ป่าชายเลน 

พืชพันธุ๑ป่าบกที่ขึ้นบนพื้นที่เขา สังคมพืชน้ า พันธุ๑พืชหายาก  

                                                                    
30 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เกาะปันหยี [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ๑ 2554.  

เข๎าถึงได๎จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. 
31 หมูํบ๎านไทย, เกาะปันหยี [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ๑ 2554. เข๎าถึงได๎จาก 

http://khoapunyee.moobanthai.com/. 
32 กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ป่า และพันธุ๑พืช ส านักอุทยานแหํงชาติ, อ่าวพังงา 

[ออนไลน๑ ],  เ ข๎ าถึ ง เมื่ อ  1  กุ มภ าพันธ๑  2 55 4 .  เข๎ าถึ ง ได๎ จ าก  http://park.dnp.go.th/visitor/ 
nationparkshow. php?PTA_CODE=1025 
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1.1.2 ชีวิตสัตว๑ (animal life) ได๎แกํ สัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนม นก สัตว๑เลื้อยคลาน 
สัตว๑สะเทินน้ าสะเทินบก ปลาทะเลนานาชนิดตามบริเวณป่าชายเลน และปะการัง  

1.2 สภาพทางกายภาพ คือ สภาพภูมิประเทศที่ส าคัญซึ่งเกาะปันหยีมีลักษณะเป็น
ภูเขาหินตะกอน หินแปรสลับอยูํเป็นแนวยาว มีภูเขาหินปูนแทรกโผลํเป็นหยํอมๆ สภาพธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล๎อมท าให๎เกิด โพรง ถ้ า  การยุบตัวของแผํนดินท าให๎เกิดเป็นชายฝั่ง
ขรุขระ เป็นอําวและเกาะ ซึ่งท าให๎เกิดทัศนียภาพที่สวยงามที่ประกอบด๎วย ทะเลอําวพังงา ชายหาด 
ภูเขาในทะเล หน๎าผา ถ้ า และเกาะ  

1.3 ภูมิอากาศ (climate) อากาศชายทะเลที่ได๎รับจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  
2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น33 (built environment)  

2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature)  
2.1.1 ภูมิทัศน๑ถนน (streetscape) ได๎แกํ ทางเดินเท๎าเชื่อมตํอทั้งหมูํบ๎าน และทําเรือ  
2.1.2 พื้นที่ริมน้ า (waterfront) ได๎แกํ พื้นที่ขอบหมูํบ๎านสูํผืนทะเล 
2.1.3 พื้นที่เปิดโลํง (open space) ได๎แกํ บริเวณมัสยิด และโรงเรียนเกาะปันหยี 

2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character) 
2.2.1 บ๎านเรือนแบบชาวประมงพื้นถิ่น ชั้นเดียวที่ถูกสร๎างยกระดับโดยการ

ปักเสาสูงให๎พ๎นการขึ้น - ลง ของน้ าทะเล โดยสํวนประดับตกแตํงเพิ่มเติม เชํน ระเบียงหน๎าบ๎าน 
ส าหรับนั่งเลํน ซํอมแซมอุปกรณ๑ประมง  

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง (urban structure) 
2.3.1 ชุมทาง (node) ได๎แกํ ทําเรือ มัสยิด 
2.3.2 ยํานในเมืองหรือชุมชน (district) ได๎แกํ ยํานกิจกรรมประมงพื้นบ๎าน 

ร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหาร 
2.3.3 ขอบเขต (edge) ได๎แกํ ทะเลอําวพังงา ผืนแผํนดินบริเวณมัสยิดและกุโบว๑ 
2.3.4 เส๎นทาง (path) ได๎แกํ ทางเดินเท๎าเชื่อมตํอทั่วหมูํบ๎าน 
2.3.5 ภูมิลักษณ๑ (landmark) ได๎แกํ มัสยิด 

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย  

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) มีการค๎นพบหลักฐานการเข๎ามาอยูํอาศัย 
ตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ และเกิดการพัฒนาจนกระทั่งเป็นชุมชนที่มีความสามารถทางทะเล 

                                                                    
33 องค๑การบริหารสํวนต าบลเกาะปันหยี , เกาะปันหยี [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 1 

กุมภาพันธ๑ 2554. เข๎าถึงได๎จาก http://www.kohpanyee.go.th/index.php 
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 2. กิจกรรมทางสังคม (social activity) ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมมาจากความเป็น
ชาวทะเลและนับถือศาสนาอิสลาม  

2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle)  
2.1.1 การปะทะสังสรรค๑กัน (social stratification) ที่มีการสร๎างพื้นที่เปิดโลํง 

หรือ พื้นที่เฉพาะเพื่อกิจกรรม ได๎แกํ บริเวณมัสยิด และทําเรือ 
2.1.2 การเป็นสังคมแบบเครือญาติมีการชํวยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอยํางดี มีอัธยาศัยด ี
2.1.3 การเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสภาพบ๎านเรือนที่มีความมั่นคงถาวร  
2.1.4 วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ๎าน มีชีวิตความเป็นอยูํที่เรียบงําย ชุมชนพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมและความเป็นธรรมชาติ 
2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎แกํ งานประเพณีท๎องถิ่น

รอมฎอน พิธีสุนัตเด็ก งานเมาลิด ขึ้นเปลเด็กแรกเกิด ประเพณีตามเทศกาลตํางๆ งานจัดแขํงเรือยาว  
2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) จ าแนกเป็น 

2.3.1 สินค๎าเศรษฐกิจ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ชุมชน เชํน อาหารทะเล ผลิตภัณฑ๑
จากเปลือกหอย ผ๎าบาติก เป่าแก๎ว สร๎อย ก าไล แหวน ที่ท ามาจากหอยมุก ฯลฯ 

2.3.2 อาชีพของคนในพื้นที่และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ การท าประมงพื้นบ๎าน 
ซึ่งเป็นประมงน้ าตื้น การแปรรูปอาหารทะเล งานหัตถกรรมจากเปลือกหอย และการท าผ๎าบาติก 

2.3.3 รูปแบบการค๎าและบริการ เร่ิมมีมากขึ้นเมื่อการทํองเที่ยวเข๎ามา เชํน ที่
พักแบบโฮมสเตย๑ ร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก ฯลฯ   

สรุปกลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติของชุมชนบ๎านกลางน้ าเกาะ
ปันหยี คือ การมีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสมในการตั้งบ๎านเรือนหรือชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ๑ มี
ความเป็นธรรมชาติสูง มีความสงบ สวยงามและมีอากาศดี  ที่มีความสัมพันธ๑กับกลุํมสาระส าคัญ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ การกํอสร๎างบ๎านเรือนและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นตํอ
การอยูํอาศัยที่สอดคล๎องกลมกลืนกันสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
โดยให๎ความส าคัญกับองค๑ประกอบของเมือง กลําวคือ สํวนที่เป็นแผํนดินจะใช๎เป็นที่ตั้งของ
ศูนย๑กลางของชุมชน ได๎แกํ มัสยิดและกุโบว๑ (สุสาน) สํวนบ๎านเรือน ร๎านค๎า และโรงเรียน ตั้งอยูํใน
น้ า โดยมีพื้นฐานคติความเชื่อและประสบการณ๑ตามกลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม 
และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมของชุมชนบ๎านกลางน้ าเกาะปันหยี คือ การมีวิถีชีวิตที่สอดคล๎อง
กลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีการพึ่งพาทะเล และยังสะท๎อนเร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑และ
พัฒนาการของชุมชน เร่ืองราวความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับธรรมชาติผํานชํวงเวลาที่มีคุณคําทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นชุมชนปิดที่มีเอกลักษณ๑โดดเดํนของวัฒนธรรมอิสลามและ
อาชีพประมงพื้นบ๎าน  
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3. เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ยํานเมืองเกําลี่เจียง34 มีประวัติศาสตร๑ย๎อนหลังได๎มากกวํา 800 ปี เป็นที่ตั้งรกราก

ของชาวนําซี (naxi) มาตั้งแตํสมัยโบราณ และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค๎าขายสินค๎าตามเส๎นทางสายใบ
ชาสายเกํา ลี่เจียงมีชื่อเสียงจากระบบคูคลองและสะพานที่มีอยูํมากมาย  จนได๎รับการขนานนามวํา 
"เมืองเวนสิแหํงตะวันออก" รวมทั้งมีชื่อเสียงทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรม จน
ได๎รับการขึ้นทะเบียนจากองค๑การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
เนื่องจากเมืองมีความสอดคล๎องกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนินเขา มีสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการ
หลอมรวมเอาองค๑ประกอบและวัฒนธรรมของหลากหลายชนเผําที่มาอยูํรวมกันกลมกลืนเป็นอยําง
ดี และยังคงเก็บรักษาบรรยากาศดั้งเดิมไว๎ โดยมีระบบการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพและยังคงใช๎
งานได๎อยูํในปัจจุบัน นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2550 เมืองลี่เจียงยังได๎รับคัดเลือกให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวดีเดํนทางวัฒนธรรมจีนด๎วย 

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม35 (cultural environment) ในเมืองลี่เจียงเป็นพื้นที่ที่ได๎
สะท๎อนเร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑และพัฒนาการของชุมชน รวมทั้ งความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับ
ธรรมชาติผํานชํวงเวลาที่มีคุณคําทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการให๎ความส าคัญกับคุณคําของ
พื้นที่โดยรวม และสามารถพิจารณาจ าแนกคุณคําได๎ตามข๎อสรุปเพื่อศึกษาเปรียบเทียบได๎ดังนี้  

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม36 แบํงได๎ ดังนี้ 
1.  กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด๎วย  

1.1 สภาพทางธรรมชาติ จ าแนกเป็น 
1.1.1 สิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ (biotic environment) ได๎แกํ พืชพันธุ๑กลุํมอัลไพน๑ 

ดอกไม๎ป่าพันธุ๑พื้นเมือง  แอปเปิ้ลพันธุ๑พื้นเมือง ผลไม๎อื่นๆ และต๎นหลิว 
1.1.2 ชีวิตสัตว๑ (animal life) ได๎แกํ เลียงผา หมี เสือ ลิง ผีเสื้อ นกเป็ดน้ า นก 

เป็ดตระกูลตํางๆ ปลา และสัตว๑เลี้ยง เชํน แพะ แกะ จามรี ม๎า เป็นต๎น 
1.2 สภาพทางกายภาพ คือ สภาพภูมิประเทศที่ส าคัญซึ่งยํานเมืองเกําลี่เจียงตั้งอยูํ

ในบริเวณที่ราบสูง รายล๎อมด๎วยเทือกเขาและยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ดังนี ้

                                                                    
34 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ลี่เจียง [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2554. เข๎าถึงได๎

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. 
35 World Heritage Convention, Old Town of Lijiang [Online], accessed 31 January 

2011. Available from http://whc.unesco.org/en/list/811 
36 Cityguide, Lijiang [Online], accessed 31 January 2011. Available from http://city 

guide .china.org.cn/shop/cate.php?cd=1002&areacode=&streetcode=&order=finer 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://city/
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1.2.1 ภูเขา ได๎แกํ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ภูเขา 
Shizi ภูเขา Jinhong ภูเขา Gemu Goddess หรือ Lion Hill ภูเขา Laojun ฯลฯ 

1.2.2 หุบเขาเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge) ตั้งอยูํระหวํางทางแยกของ
เมืองในชํวงที่แมํน้ าแยงซีไหลลงมา ซึ่งเป็นชํวงที่แคบที่สุด โดยมีต านานเร่ืองเลําขานในอดีต 

1.2.3 หินเสือกระโดด เป็นก๎อนหินที่มีความสูงอยูํกลางแมํน้ าแยงซี  
1.2.4 ทุํงราบ Yunshanping และเนินทุํงหญ๎า Yak 
1.2.5 แหลํงน้ า ได๎แกํ โค๎งแรกแมํน้ าแยงซี (Changjiangdiyiwan) ที่เกิดจาก

แมํน้ าแยงซีไหลลงมาจากที่ราบสูงมากระทบกับภูเขาท าให๎ทิศทางของแมํน้ าหักโค๎งไป แมํน้ าสาม
สายที่ไหลผํานเมืองที่ส าคัญ ได๎แกํ the Eastern River, the Central River และ the Western River 
สระมังกรด า (Black Dragon Pool) ทะเลสาบตํางๆ บรรดาแอํงน้ าตามลาดเขา และแหลํงน้ าพุร๎อน  

1.3 ภูมิอากาศ (climate) ลักษณะอากาศเย็นสบายตลอดปี และมีอากาศบริสุทธิ์  
2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment)  

2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature)  
2.1.1 ภูมิทัศน๑ถนน (streetscape) ที่เกี่ยวข๎องกับความเป็นเมืองน้ า ได๎แกํ 

1) สะพานกวํา 354 แหํง ข๎ามทางน้ าที่ไหลเป็นโครงขํายทั่วเมือง  
2) บํอน้ าสามบํอ (บํอบนสุดส าหรับดื่มหรือตักไปใช๎ในครัวเรือน บํอที่

สองล๎างผัก บํอที่สามซักล๎างเสื้อผ๎า) ได๎แกํ Three-pit Well of White-horse Dragon Pool  
3) องค๑ประกอบตกแตํง ได๎แกํ กังหันน้ า ซุ๎มประตู โคมแดงที่ติดอยูํตาม

ผนังเพื่อบอกให๎รู๎วําเป็นบ๎านให๎นักทํองเที่ยวเข๎าพักได๎ ซึ่งอาจเป็นโรงแรม หรือเกสเฮาส๑ 
2.1.2 พื้นที่ริมน้ า (waterfront) ได๎แกํ ล าธารที่ไหลผํานเกือบทุกหลังคาเรือน 
2.1.3 พื้นที่เปิดโลํง (open space) ได๎แกํ ตลาดซื่อฟางเจีย และบริเวณบํอน้ า 

2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character) 
2.2.1 บ๎านไม๎และเรือนแถวไม๎แบบจีนโบราณ  (basic timber-framed 

structure) ที่มีอิทธิพลองค๑ประกอบจาก Han และ Zang architecture ซึ่งเป็นบ๎านสองชั้นที่มีคอร๑ต 
ลานหรือสวนภายในบ๎าน  

2.2.2 สํวนประดับตกแตํงเพิ่มเติม เชํน ซุ๎มประตูโค๎ง ผนังบังสายตา ทางเดิน 
สํวนบานประตู-หน๎าตําง และคานหลังคาที่เป็นไม๎ก็จะมีการแกะสลักลวดลายตํางๆ 

2.2.3 สถานที่ส าคัญอ่ืนๆ ได๎แกํ 
1) วัด เชํน The Great Hall of Beiyue Temple, Wenfeng Lamasery, 

Zhiyun Lamasery, The Hall of Yufeng Lamasery, The Hall of Puji Lamasery 
2) พิพิธภัณฑ๑ศิลปะตงปา (Museum of Dongba Culture) 
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3) อุทยานน้ าหยก และสวนที่ส าคัญ เชํน Heilongtan Park หรือ สวนยู๎ว
ฉวน (Yuquan) และ Xinzhu Natural Botanical Garden 

4) บ๎านตระกูลมูํ (Mu's residence) และอ่ืนๆ เชํน Baoshan Stone 
Village, Yuhu Village, Baisha, Shuhe 

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง (urban structure) 
2.3.1 ชุมทาง (node) ได๎แกํ ตลาดซื่อฟางเจีย (Sifangjie หรือ square market) 

เป็นศูนย๑กลางการซื้อขายสินค๎า และบํอน้ าสามบํอที่ชาวเมืองลี่เจียงท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
2.3.2 ยํานในเมืองหรือชุมชน (district) ได๎แกํ กิจกรรมยํานการค๎าตอนเหนือ 

ตลาดสด กิจกรรมการทํองเที่ยว ที่พัก ร๎านอาหาร 
2.3.3 ขอบเขต (edge) ได๎แกํ ก าแพงเมือง คูเมือง ทางน้ า 
2.3.4  เส๎นทาง (path) ประกอบด๎วยถนนสายหลัก 5 สายและถนนสายรอง ซึ่ง

มีลักษณะของถนนยุคโบราณปูด๎วยหินในท๎องถิ่น มีขนาดแคบเพราะเน๎นการสัญจรโดยการเดินเท๎า  
2.3.5 ภูมิลักษณ๑ (landmark) ได๎แกํ Kegongfang , Wufeng Tower , Wangu 

Tower, The Great Gate, The Memorial Archway of the Mu Residence 
กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 

วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย สภาพที่ไมํใชํ
กายภาพหรือลักษณะทางนามธรรม หรือสิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดให๎คนในสังคม
ปฏิบัติตามท าให๎เกิดคุณคําและความภูมิใจของคนท๎องถิ่น  

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) แยกได๎เป็น 
1.1 ชนชาติ มีชนเผํา 23 เผําอาศัยอยูํ โดยมีเผําดั้งเดิมซึ่งชนเผํานําซี (Naxi) เป็น

ชนเผําพื้นเมืองที่อยูํในลี่เจียงมากที่สุด  
1.2 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร๑ ได๎แกํ เจ๎าเมืองตระกูลมูํ (Mu) 
1.3 ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตตอบสนองสังคม ได๎แกํ ลักษณะอาหารการกินที่

มีชื่อเสียง เชํน ขนมเปี๊ยะ แป้งทอด ปาท๐องโก๐ ผัดผัก ต๎มซุป ข๎าวอบ บะหมี่ หม๎อไฟนาซี ฯลฯ 
2. กิจกรรมทางสังคม (social activity) โดยรากฐานทางวัฒนธรรมของเมืองลี่เจียงมา

จากวัฒนธรรมทางศาสนาและความเชื่อ (Dongba religion, Buddhism, Confucianism, Taoism) 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชนเผําดั้งเดิม โดยเฉพาะชาวนําซี (วัฒนธรรมตงปา) ผํานการเรียนร๎ู
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติของพื้นที่ สะท๎อนออกมาเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle)  
2.1.1 การปะทะสังสรรค๑กัน (social stratification) ที่มีการสร๎างพื้นที่เปิดโลํง 

หรือ พื้นที่เฉพาะเพื่อกิจกรรม ได๎แกํ ตลาดสดกลางแจ๎ง และบริเวณบํอน้ าสามบํอ 
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2.1.2 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑ คือ การใช๎ชีวิตที่เรียบงําย ผํอน
คลาย หํางไกลจากวิถีชีวิตชาวเมืองที่ต๎องร๎อนใจกับชีวิตที่เรํงรีบและมีแรงกดดันสูง  

2.1.3 คติของชาวนําซี คือ การท างานหนักและใช๎ชีวิตอยํางมีความสุข (work 
as ant while live as butterfly) มีความคิดสร๎างสรรค๑ ปิกนิก สังสรรค๑ เลํนดนตรี เต๎นร า การตํอเพลง 
ซึ่งมีวัฒนธรรมการสังสรรค๑ตามร๎านเหล๎า และร๎านปิ้งยําง  

2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎แกํ งานประเพณีและงาน
เทศกาล เชํน ลอยกระทง, San Duo Festival, Zhuanshan Festival, torch festival, Bangbang Festival  

2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) จ าแนกเป็น 
2.3.1 สินค๎าเศรษฐกิจ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และงานบริการด๎านการ

ทํองเที่ยว ผลิตงานหัตถกรรมและงานชํางฝีมือ  
2.3.2 อาชีพของคนในพื้นที่และภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว๑  
2.3.3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ การบริหารจัดการน้ า ตัวอักษรตงปาซึ่งเป็น

อักษรรูปภาพที่ประดิษฐ๑โดยชนเผํานําซี ดนตรีโบราณของชนเผํานําซี การเต๎นร าแบบ Dongba 
dance ยาแก๎น้ าร๎อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือยาบัวหิมะที่เป็นเหมือนยาประจ าบ๎าน และงานชํางฝีมือตํางๆ  

2.3.4 รูปแบบการค๎าและบริการ เร่ิมมีมากขึ้นเมื่อการทํองเที่ยวเข๎ามา ได๎แกํ 
การบริการด๎านการทํองเที่ยว เชํน ร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก  

สรุปกลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติของเมืองเกําลี่เจียง คือ การมี
ระบบนิเวศที่มากมายและมีหลากหลายทางชีวภาพที่ยังคงไว๎ซึ่งความเป็นธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ๑ได๎เป็นอยํางดี ที่มีความสัมพันธ๑กับกลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ 
การสร๎างเมืองที่มีความสอดคล๎องกับสภาพภูมิประเทศ การจัดการน้ าอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยระบบ
คูคลองและสะพาน จนได๎ขนานนามวํา “เวนิสแหํงตะวันออก” ซึ่งประกอบด๎วยสถาปัตยกรรมที่
หลํอหลอมจากองค๑ประกอบและวัฒนธรรมจากชนหลายเผําที่อยูํรํวมกันได๎อยํางกลมกลืน รวมทั้ง
การยังคงเก็บรักษาบรรยากาศของเมืองแบบดั้งเดิมไว๎ โดยมีพื้นฐานประสบการณ๑ในชุมชนตามกลุํม
สาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมของเมืองลี่เจียง คือ 
การยังคงไว๎ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนที่หลํอหลอมจากหลายชนเผําที่อยูํรํวมกัน และยังคงสะท๎อน
ถึงเมืองที่เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค๎าขายสินค๎าตามเส๎นทางสายใบชาสายเกําจนได๎รับคัดเลือกให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวดีเดํนทางวัฒนธรรมจีน 
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4. เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงแผนที่เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่มา: luangprabang, map-luangprabang [Online], accessed 11 Januaaary 2011. Available from  
http://luangprabang.sadoodta.com/scoop/data/upimages/map-luangprabang.jpg 

 
หลวงพระบาง37 เป็นเมืองหลวงเกําของอาณาจักรล๎านช๎าง (พ.ศ. 1896-2321) ที่รํุงเรือง

ในอดีต ตัวเมืองต้ังอยูํบริเวณที่ราบที่แมํน้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมํน้ าโขง (หรือของ) และ
แมํน้ าคาน ทํามกลางภูเขาและธรรมชาติอันงดงาม ได๎รับการขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2538 ด๎วยเหตุผล คือ เมืองหลวงพระบางเป็นตัวอยํางที่โดดเดํนของการผสมผสาน
ของสถาปัตยกรรม จากโครงสร๎างของเมืองแบบดั้งเดิมและแบบเมืองในยุคอาณานิคมตะวันตกเข๎า
ไว๎ด๎วยกัน คงความเป็นเอกลักษณ๑และภูมิทัศน๑ของเมืองที่ได๎รับการดูแลรักษามาเป็นอยํางดีที่ได๎ชํวย
สร๎างจินตภาพถึงการอยูํรํวมกันของสองขั้ววัฒนธรรมที่แตกตํางกันในชํวงเวลาดังกลําวได๎เป็นอยําง
ดี นอกจากนี้ ยังมีวัดวาอารามเกําแกํมากมาย มีบ๎านเรือนอันเป็นเอกลักษณ๑ และชาวหลวงพระบางที่มี
บุคลิกยิ้มแย๎มแจํมใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม 

                                                                    
37 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, หลวงพระบาง [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2554. 

เข๎าถึงได๎จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. 
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สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) ในเมืองหลวงพระบาง38 ได๎สะท๎อน
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑และพัฒนาการของชุมชน รวมทั้งความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับธรรมชาติ
ผํานชํวงเวลาที่มีคุณคําทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการให๎ความส าคัญกับคุณคําของพื้นที่โดยรวม 
และสามารถพิจารณาจ าแนกคุณคําได๎ตามข๎อสรุปเพื่อศึกษาเปรียบเทียบได๎ดังนี้  

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม แบํงได๎ ดังน้ี 
1. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด๎วย  

1.1 สภาพทางธรรมชาติที่เดํนชัด คือ สิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ (biotic environment) 
ได๎แกํ จ าปาลาว (ลั่นทม) 

1.2 สภาพทางกายภาพ คือ สภาพภูมิประเทศที่ส าคัญซึ่งหลวงพระบางตั้งอยูํใน
เขตเทือกเขาบริเวณที่ราบแมํน้ าโขงและแมํน้ าคานบรรจบกัน แบํงได๎เป็น 

1.2.1 ภูเขา ได๎แกํ ภูสี ภูท๎าว ภูนาง ภูวําว 
1.2.2 แมํน้ า ได๎แกํ แมํน้ าโขง และแมํน้ าคาน 
1.2.3 ถ้ า ได๎แกํ ถ้ าติ่ง หรือ ถ้ าปากอู และถ้ าน้ าลอด 
1.2.4 น้ าตก ได๎แกํ น้ าตกตาดแส๎ น้ าตกตาดกวางสี น้ าตกตาดทอง น้ าตกตาด

กะจ า น้ าตกตาดร๎อยขรัว และน้ าตกตาดนาเดือย 
1.2.5 ทิวทัศน๑โดยรวม ได๎แกํ ทัศนียภาพมุมสูงมองจากภูสี (ภูเขากลางเมือง) 

ที่เห็นเมืองโดยรอบ และเป็นจุดชมพระอาทิตย๑ขึ้น พระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม 
1.3 ภูมิอากาศ (climate) ลักษณะอากาศเย็นสบายตลอดปี และมีหมอกยามเช๎า 

2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment)  
2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature)  

2.1.1 ผังเมือง (city planning) เป็นเมืองที่ตั้งอยูํบนที่ราบของแมํน้ าส าคัญสอง
สายไหลมาบรรจบกัน มีภูเขาสูงอยูํตรงกลางของพื้นที่ ล๎อมรอบด๎วยเทือกเขาและป่าไม๎ มีถนนเลียบ
แมํน้ าและโครงขํายถนนเชื่อมกันเป็นเส๎นตาราง โดยมีถนนศรีสวํางวงค๑เป็นถนนสายหลัก 

2.1.2 พื้นที่ริมน้ า (waterfront) ได๎แกํ พื้นที่ริมแมํน้ าโขง และพื้นที่ริมแมํน้ าคาน 
2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character)ลักษณะเดํนของ

สถาปัตยกรรมในเมืองหลวงพระบาง คือ ความกลมกลืนระหวํางสถาปัตยกรรมตะวันออกและ
สถาปัตยกรรมตะวันตก ทั้งขนาด รูปทรง และสถานที่ตั้ง ที่ไมํขัดแย๎งกัน จึงเกิดเป็นภาพรวมของ
สถาปัตยกรรมหลวงพระบางที่มีการผสมผสานอยํางลงตัวเป็นเอกลักษณ๑ ได๎แกํ 

                                                                    
38 World Heritage Convention, Old Town of Luang Prabang [Online], accessed 11 

January 2011. Available from http://whc.unesco.org/en/list/479/documents/. 
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2.2.1 หอค า หรือ พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ๑หลวงพระบาง) 
2.2.2 วัดตํางๆ ที่มีความเกําแกํและสวยงาม ได๎แกํ วัดเชียงทอง วัดใหมํ

สุวรรณภูมาราม วัดวิชุนราชสัทธาราม วัดป่าโพนเพา วัดพระบาทใต๎  วัดพระมหาธาตุราชบวรวิหาร 
วัดหอเซียงวรวิหาร วัดโพนไซซะนะสงคราม วัดเซียงมํวนวชิระมังคลาราม วัดจุมฆ๎องสุรินทราราม 
วัดป่าไผํมีไซยาราม วัดศรีพุทธบาททิพาราม วัดหนองศรีคูนเมือง เป็นต๎น 

2.2.3 อาคารราชการผสมผสานรูปแบบตะวันตก (French colonial public buildings) 
2.2.4 อาคารยุคอาณานิคม (colonial style) สูง 1-2 ชั้น  
2.2.5 บ๎านไม๎โบราณ เรือนไม๎พื้นถิ่น (vernacular Lao residential buildings) 

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง39 (urban structure) 
2.3.1 ตลาดค่ า หรือตลาดกลางคืน ที่ขายสิ้นค๎าพื้นเมือง ของที่ระลึก ฯลฯ 
2.3.2 ตลาดเช๎า ขายของป่า ผักพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ฯลฯ 
2.3.3 บ๎านซํางไห แหลํงค๎นพบทางโบราณคดีที่มีเคร่ืองปั้นดินเผามากมาย 
2.3.4 บ๎านผานม ศูนย๑หัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ๎าน 
2.3.5 ลักษณะของเนื้อเมือง (urban grain) จากทัศนียภาพโดยรวมที่มีรูปรําง 

ความสูง รูปทรงของเมืองที่ชัดเจน เส๎นทาง ขอบเขต ยําน จุดรวมกิจกรรม และสัญลักษณ๑หรือจุด
รวมสายตา ท าให๎เกิดการจดจ าและสร๎างความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมและเส๎นขอบฟ้าของเมือง 
ตามความร๎ูสึกของคน และโครงสร๎างวัฒนธรรม ได๎แกํ ทัศนียภาพริมแมํน้ า ทัศนียภาพมุมสูงจาก
บนภูสี และทัศนียภาพตามแนวถนนหลัก 

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม40 คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย  

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) แยกได๎เป็น 
1.1 กลุํมคน ได๎แกํ คนดั้งเดิมในพื้นที่ซึ่งมีผู๎คนสืบเชื้อสายจาก 12 ชน แตํ

ประชากรสํวนใหญํในเมืองหลวงพระบางเป็นพวก Lowland Lao หรือชาวลาวลุํม ที่อยูํอาศัยใน
บริเวณที่ราบลุํมแมํน้ าโขงและแมํน้ าสาขาตํางๆ และได๎สั่งสมวัฒนธรรมที่รับมาจากศาสนาพุทธ  
นอกจากนั้น ยังมีคนตํางถิ่นที่ย๎ายเข๎าไปจากการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว 

                                                                    
39 Lao National Tourism Administration, Luang Prabang [Online], accessed 11 

January 2011. Available from http://www.tourismlaos.org/web/index.php 
40 Louangprabang.net, หลวงพระบาง [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2554. เข๎าถึง

ได๎จาก http://www.louangprabang.net/index.asp 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.louangprabang.net/content.asp?id=89
http://www.louangprabang.net/content.asp?id=146
http://www.louangprabang.net/content.asp?id=146
http://www.louangprabang.net/content.asp?id=148
http://www.louangprabang.net/content.asp?id=397
http://www.louangprabang.net/content.asp?id=398
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1.2 ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑  
ได๎แกํ ลักษณะอาหารการกินที่มีชื่อเสียง เชํน ขนมปังฝรั่งเศส บาเกต ฯลฯ และการใช๎ภาษาลาว 

2. กิจกรรมทางสังคม (social activity) แยกได๎เป็น 
2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ที่มีชีวิตชีวาของเมืองที่นําอยูํ ได๎แกํ 

2.1.1 การปะทะสังสรรค๑กัน (social stratification) ในบริเวณตลาด วัด ยําน
บ๎านเจ๏ก ร๎านอาหาร ร๎านกาแฟ โรงแรม ที่พัก 

2.1.2 การตักบาตรข๎าวเหนียว 
2.1.3 วิถีชุมชนแบบพื้นบ๎าน พื้นเมือง แบบล๎านช๎าง ด าเนินชีวิตเรียบงําย ไมํเรํงรีบ 

มีความเป็นอยูํเหมือนพี่เป็นน๎องกัน รักสามัคคี โอบอ๎อมอารี มีน้ าใจชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และใจบุญ  
2.1.4 ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส อัธยาศัยดี เป็นมิตและจริงใจ 

2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎รับอิทธิพลจากพุทธเถรวาท 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมชนเผําดั้งเดิม และการนับถือผี  นอกจากนั้นยังมี ดนตรีพื้นบ๎าน หมอล า 
หมอแคน ขับทุ๎ม และ งานบุญตํางๆ เชํน บุญปีใหมํบุญเข๎าพรรษา บุญออกพรรษา บุญเข๎าประดับ
ดิน บุญข๎าวสาก หรือข๎าวสลาก หรือเข๎าฉลาก บุญสํวงเฮือ บุญข๎าวจี่  บุญกองข๎าว บุญไขประตูเล๎า 
บุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ บุญบัง้ไฟ บุญกฐิน และปีใหมํม๎ง ปีใหมํขมุ ฯลฯ 

2.3  แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern)  
2.3.1 สินค๎าเศรษฐกิจ ได๎แกํ สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว   
2.3.2 อาชีพของคนในพื้นที่และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ งานหัตถกรรม

เคร่ืองเงิน ผ๎าไหม ผ๎าฝ้าย และชํางฝีมืออ่ืนๆ 
2.3.3 รูปแบบการค๎าและบริการสํวนใหญํเป็นยํานศูนย๑กลางธุรกิจ ได๎แกํ 

สถานที่พักแรม โรงแรมเกําแกํ รีสอร๑ต สถานที่พักแรมในอาคาร เชํน home stay และ guest house 
ทั้งเกําแกํและแบบใหมํ ที่มีการบริการของสํวนราชการ และการค๎าขาย 

 
สรุปกลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติของเมืองหลวงพระบาง คือ 

การมีพื้นที่ธรรมชาติมากมายท าให๎เกิดระบบนิเวศที่ดีและยังสามารถรักษาพื้นที่เดิมนั้นไว๎ได๎ เกิด
การคงอยูํของความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ๑ให๎กับเมืองขึ้นจึงได๎รับการขึ้นทะเบียน
พื้นที่สีเขียว พื้นที่ชุํมน้ า หนองบึงตํางๆ  ที่มีความสัมพันธ๑กับกลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ สถาปัตยกรรม และศาสนสถานที่มีอยูํมากมายและเป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญของ
เมือง โดยเฉพาะวัด เนื่องจากวัดเป็นศูนย๑กลางของชุมชนในการยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย๑กลาง
ของสังคม ส าหรับอาคารพักอาศัย บ๎านเรือนที่อยูํอาศัยมีมากมายหลายรูปแบบและวัสดุเชํนกันที่
ได๎รับอิทธิพลจากตะวันตกมาพร๎อมกับการลําอาณานิคมของฝร่ังเศส หลวงพระบางจึงเป็นตัวอยําง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
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ที่โดดเดํนด๎านการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร๎างของเมืองแบบดั้งเดิมและแบบ
ตะวันตก และการคงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ของภูมิทัศน๑เมืองที่ได๎รับการดูแลเป็นอยํางดีจึงท าให๎ได๎รับการ
ขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538  โดยสิ่งเหลํานี้มีรากฐานมากจากกลุํม
สาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมของเมืองหลวงพระ
บาง คือ การที่ชุมชนหลวงพระบางมีความผูกพันกับพุทธศาสนาซึ่งสํงผลไปยังวิถีชีวิต ท าให๎เกิด
วัฒนธรรมตํางๆ ที่ส าคัญสะท๎อนการด ารงชีวิตของชาวหลวงพระบางได๎ดี เชํน การตักบาตรข๎าว
เหนียว เป็นต๎น 
 

 
 

 

ภาพที่ 13 แสดงการตักบาตรยามเช๎า 
ที่มา: trekearth, luangprabang [Online], 
accessed 10 March 2011. Available from 
http://i1.trekearth.com/photos/86308/luang_pra
bang _7686b.jpg. 

ภาพที่ 14 แสดงน้ าตกตาดกวางสี 
ที่มา: tourluangprabang, luangprabang 
[Online], accessed 10 March 2011. Available 
from http://www.tourluangprabang.com/ 
images/awb_ image3062551135808.jpg 

 
กรณีศึกษา 4 ตัวอยํางนี้ เป็นตัวอยํางเมืองที่มีชื่อเสียง มีความส าคัญโดดเดํนเป็น

เอกลักษณ๑จนได๎ได๎รับรางวัลในแตํละด๎านที่แตกตํางกัน เนื่องจากองค๑ประกอบตํางๆ ของเมืองมี
สัดสํวนความเข๎มข๎นของเนื้อหาคุณคําความส าคัญที่แตกตํางกัน และการที่ได๎รับรางวัลนั้นจะเป็น
การแสดงให๎เห็นถึงการรับรู๎และยอมรับได๎โดยทั่วไป จากการศึกษาทั้ง 4 ตัวอยํางเห็นได๎วํา โดยรวม
แล๎วสิ่งที่เกิดขึ้นคล๎ายคลึงกันอยูํที่การเร่ิมต๎นต้ังถิ่นฐานในสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ดี ได๎แกํ การที่
มีสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ธรรมชาติที่สวยงามเอ้ือประโยชน๑ในการอยูํอาศัยรวมกันเป็นชุมชน กํอก าเนิดและดัดแปลงโดย
มนุษย๑ที่อาศัยในเวลาตํอมาท าให๎เกิดสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นที่สัมพันธ๑กับ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมทางธรรมชาติ ได๎แกํ การสร๎างรูปทรงของตั้งถิ่นฐานเมือง การให๎ความส าคัญ
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กับองค๑ประกอบเมือง เชํน ศูนย๑กลางทางสังคม สถาปัตยกรรมที่สามารถสะท๎อนเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร๑ ความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใสในแตํละด๎าน โดยมีรากฐานที่เกิดจากการหลํอ
หลอมรวมวัฒนธรรมทางสังคมของกลุํมชนที่อาศัยอยูํรํวมกันในสาระส าคัญทางประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมของชุมชนตํางๆ โดยสํวนใหญํสามารถสะท๎อนให๎
เห็นถึงการมีความเป็นมาหรือประวัติศาสตร๑เมืองในอดีตที่ส าคัญที่เกิดจากการผสมผสานคติความ
เชื่อและคํานิยมในแตํละชํวงเหตุการณ๑นั้นๆ ที่แตกตํางกันได๎ท าให๎เกิดการสั่งสมเป็นวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่สอดคล๎องกลมกลืนกับธรรมชาติ และยังคงเก็บรักษาบรรยากาศของเมืองแบบดั้งเดิมไว๎ได๎
จากการที่ได๎รับการดูแลเป็นอยํางดีจนกระทั่งได๎ประจักษ๑ถึงความส าคัญโดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑
ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน  

 
สรุปทฤษฎีและแนวคิด 

การศึกษาโครงสร๎างและของเมืองได๎ใช๎ทฤษฎีและแนวคิดวําด๎วยการตั้งถิ่นฐานและ

ที่ตั้งโดยธรรมชาติ ที่เร่ิมจากการเล็งเห็นภูมิประเทศธรรมชาติที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตโดย

ผสมผสานกับแนวคิดความเชื่อของสังคมนั้นๆ ท าให๎เกิดการก าหนดหรือสร๎างสิ่งตํางๆ ในเมืองจาก

แนวคิดเบื้องหลังนั้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของตนยิ่งขึ้น โดยมีองค๑ประกอบหลัก คือ 

ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยมีสิ่งที่ยึดถือทางสังคมเดียวกันที่เชื่อมโยงองค๑ประกอบ

เหลํานั้นให๎มีความสมดุลระหวํางกัน นอกจากนั้น ทฤษฎีวําด๎วยการรับร๎ู การยอมรับ และการจ า

สภาพแวดล๎อมและระบบมโนทัศน๑ในการตีความหมายจากกระบวนการในจิตใจที่ร๎ูสึกรับร๎ู จดจ า

รับร๎ู ท าให๎เข๎าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งตํางๆที่มีความสัมพันธ๑กันได๎โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมเพื่อประเมินคุณคําตํอสิ่งที่รับร๎ูได๎   ทั้งนี้ ทฤษฎี

เกสตัลท๑ ยังกลําววํา การรับรู๎โดยโครงสร๎างสํวนรวมจะมากํอนแล๎วจึงสามารถวิเคราะห๑ในสํวนยํอย

ทีละสํวน หรือองค๑ประกอบตํางๆ ซึ่งจะเป็นการเรียนร๎ูที่ดีและสร๎างสรรค๑ เมื่อได๎มีโอกาสเห็น

ภาพรวมกํอน (โครงสร๎าง) และจะงํายขึ้นเมื่อบุคคลจะเรียนสิ่งที่ละเอียดปลีกยํอยตํอไป 

(องค๑ประกอบ) ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับทฤษฎีการจดจ าสภาพแวดล๎อมและระบบมโนทัศน๑ที่ชํวยจัด

องค๑ประกอบของโครงสร๎างให๎งํายตํอการจดจ าและเกิดจินตภาพ 

การศึกษาเกณฑ๑ในการประเมินคุณคํ าความส าคัญของเมืองได๎ใช๎แนวคิดของ
ลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ๑เมือง แนวคิดของสภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนที่ดีในการจ าแนกคัด
กรองสิ่งที่ปรากฎในเมืองแล๎วท าให๎เมืองมีเอกลักษณ๑ได๎ โดยคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของเมือง
คุณภาพที่แสดงออกมานั้นจะน าไปสูํการรับรู๎ จดจ าและคุ๎นเคยได๎ ทั้งนี้ วิทยานิพนธ๑การศึกษาคุณคํา
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สภาพแวดล๎อมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ๑ ชํวยเป็นแนวทางในการจัดล าดับตาม
คุณคําสภาพแวดล๎อมเมืองเพื่อการวิเคราะห๑เปรียบเทียบตามเกณฑ๑ที่สํงเสริมเอกลักษณ๑ของเมืองได๎ 

การศึกษาสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมได๎ใช๎แนวคิดการน าระบบเพื่อการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมของเดนมาร๑ก ซึ่งสามารถสรุปเป็นกลุํมสาระส าคัญ (theme) ในประเด็นตํางๆ ที่มี
ความสอดคล๎องกับการแบํงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมของการทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทยและองค๑การศึกษาประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อใช๎ส าหรับ
เป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษา กระบวนการเรียนร๎ู และแนวทางการวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมเมือง โดยมีกรณีศึกษาระบบดังกลําว จากการศึกษาโครงการแหลํงสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมริมคลองอ๎อมนนท๑ การศึกษาองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมทั้งพื้นที่กรณีศึกษาใน
ประเทศไทยที่ได๎ใช๎ระบบนี้ในการจัดกลุํมสาระส าคัญดังกลําว คือ ชุมชนอัมพวา นอกจากนี้ผู๎ วิจัย
จึงได๎น าระบบดังกลําวมาจัดกลุํมตามประเด็นตํางๆ ในพื้นที่กรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีส าคัญโดดเดํนทั้ง
ในประเทศและตํางประเทศ คือ ชุมชนบ๎านกลางน้ าเกาะปันหยี ประเทศไทย เมืองลี่เจียง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสรุปเป็นกลุํม
สาระส าคัญ (theme) ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่น ามาใช๎ในการวิจัยเมืองเชียงคาน ได๎ดังนี ้

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ 
1.  กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ซึ่ง

ประกอบด๎วย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะในการสร๎างส านึกและการรับรู๎การเป็นสํวนหน่ึงของพื้นที่และสังคม ประกอบด๎วย 

1.1 สภาพทางธรรมชาติ จ าแนกเป็น 
1.1.1 พืชพันธุ๑ (biotic environment) คือ สิ่งแวดล๎อมในกลุํมประเภทพืชพันธุ๑  
1.1.2 ชีวิตสัตว๑ (animal life) คือ สิ่งแวดล๎อมในกลุํมประเภทสัตว๑ 

1.2 สภาพทางกายภาพ คือ สิ่งแวดล๎อมในกลุํมของสิ่งไมํมีชีวิต ได๎แกํ สภาพภูมิ
ประเทศที่มีความสอดคล๎องกลมกลืนกัน และรวมไปถึงทัศนียภาพและบรรยากาศของเมือง 

1.3 สภาพภูมิอากาศ (climate)  
2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) 

ประกอบด๎วย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย๑ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น รวมทั้ง
การแก๎ไขปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติในลักษณะตํางๆ ได๎แกํ  

2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature)  
2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character) เชํน รูปแบบ (style) 

สภาพของอาคาร (building condition) ชํวงอายุของอาคาร (age range of building) วัสดุและพื้นผิว
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ของอาคาร (building materials & textures) การป้องกันลักษณะแดด ลม ฝน ฯลฯ สะท๎อนรูปแบบ
วิถีชีวิต มองเห็นได๎งําย เกิดความประทับใจจากการรวมตัวกันของกลุํมอาคารประเภทที่คล๎ายคลึงกัน
หรือสิ่งกํอสร๎างอ่ืนๆที่ ปรากฏในเมือง รวมทั้งความสูงที่มีลักษณะกลมกลืนกัน  

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง (urban structure) 
รวมทั้งลักษณะของเนื้อเมือง (urban grain) จากทัศนียภาพโดยรวมที่มีรูปรําง ความสูง รูปทรงของ
เมืองที่ชัดเจน เส๎นทาง ขอบเขต ยําน จุดรวมกิจกรรม และสัญลักษณ๑หรือจุดรวมสายตา ท าให๎เกิด
การจดจ าและสร๎างความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมและเส๎นขอบฟ้าของเมือง ตามความร๎ูสึกของ
คนและโครงสร๎างวัฒนธรรม  

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย สภาพที่ไมํใชํ
กายภาพหรือลักษณะทางนามธรรม หรือสิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดให๎คนในสังคม
ปฏิบัติตามท าให๎เกิดคุณคําและความภูมิใจของคนท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) แยกได๎เป็น 
1.1 บุคคล กลุํมคนหรือกลุํมชนส าคัญที่มีความเกี่ยวข๎องผูกพันกับพื้นที่  
1.2 ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ 

2. กิจกรรมทางสังคม (social activity) กิจกรรมและหน๎าที่ที่สังเกตได๎ แสดงถึง
ปฏิสัมพันธ๑ของคนตํอพื้นที่ และปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและ
สภาพแวดล๎อมตํอการใช๎งานในพื้นที่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษในการสร๎างส านึก การรับร๎ูได๎จาก
ประสบการณ๑ในความรู๎สึกที่ได๎สัมผัส แยกได๎เป็น 

2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ที่มีชีวิตชีวาของเมืองที่นําอยูํ  
2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern)  
2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) ได๎แกํ 

2.3.1 สินค๎าเศรษฐกิจ  
2.3.2 อาชีพของคนในพื้นที่ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2.3.3 รูปแบบการค๎าและบริการ 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และการวิจัยที่ เกี่ยวข๎องแล๎ว ผู๎วิจัยจึงสรุปแนวทางการ
ก าหนดเกณฑ๑ที่จะน ามาใช๎ในการประเมินคุณคําความส าคัญ (significance) เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะ
ส าคัญที่สามารถกํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบด๎วย 

1. ความเป็นเอกภาพกลมกลืนในองค๑รวม ทั้งที่เกิดกับภูมิทัศน๑เมืองที่ดี หรือที่อาจเกิด
จากการรวมตัวหรือการอยูํรํวมกันของสิ่งที่  ปรากฏอยูํในเมืองที่รับร๎ูได๎อยํางชัดเจน (เชํน ลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรม) หรือเป็นทัศนียภาพโดยรวมของเมืองที่ชัดเจน (unity & harmony) 
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2. ภาพลักษณ๑ที่แสดงออกถึงทิศทางของเมืองที่ชัดเจน มีความสามารถสร๎างการรับร๎ู
ในการเข๎าถึงเมืองได๎ดี มีความขัดแย๎งของเส๎นทางสัญจรน๎อย องค๑ประกอบตํางๆของเมืองชัดเจน ไมํ
สับสนตํอผู๎ใช๎สอยในพื้นที่  ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดการจดจ าและสํงผลตํอความร๎ูสึกของคนได๎ดี 
(orientation) 

3. ความสอดคล๎องและเข๎ากันได๎กับเร่ืองราวอ่ืนๆ ภายในชุมชน ทั้งการใช๎ประโยชน๑
ที่ดินในเมืองหรือลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งพื้นที่ใกล๎เคียง (compatibility) 

4. สํงเสริมการปฏิสัมพันธ๑ในชุมชน มีความเป็นพื้นที่ส าหรับการปฏิสัมพันธ๑ของ
ชุมชนที่ดี (dynamic urban space) เชํน การพักผํอน สังเกตการณ๑ กิจกรรมเมืองและการพบปะ
สังสรรค๑ มีการตอบสนองความต๎องการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ โดยสามารถสังเกตได๎
จากการเฝ้ามองดูผู๎คนและการสอบถาม  

5. สร๎างความร๎ูสึกมั่นคงปลอดภัยส าหรับความเป็นอยูํที่เหมาะสม สามารถดูแลและ
ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนตลอดจนบริหารจัดการเมืองได๎ (security) 

6. สร๎างความสะดวกสบาย สร๎างความนําสนใจ ความสดชื่น ความมีชีวิตชีวาเกิด
บรรยากาศที่ดี หรือบรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งของเมืองที่ชัดเจน (amenity & vitality)  

7. สํงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให๎กับเมืองจนท าให๎เกิดเป็นเศรษฐกิจของเมืองหรือ
ชุมชนได๎ (economic activity)  

8. สร๎างสรรค๑หรือด ารงไว๎ซึ่งความเหมาะสมของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง 
(contribute to surrounding)  

9. แสดงมิติทางวัฒนธรรม และสังคมที่สะท๎อนออกมาอยํางชัดเจน  (cultural 
dimension) 

10. สร๎างประสบการณ๑ความร๎ูสึกของเมืองประวัติศาสตร๑ ซึ่งเป็นความร๎ูสึกที่ได๎จาก
การมองเห็นเป็นอันดับแรกที่เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ๑ของสํวนผสมทั้งหมดที่สามารถสร๎าง
คุณสมบัติของสถานที่ได๎ โดยสามารถถํายทอดและสะท๎อนเร่ืองราวให๎กับชุมชนในปัจจุบันได๎  
(historical experience) 

เกณฑ๑ทั้ง 10 ข๎อนี้ จะน าไปใช๎เป็นเกณฑ๑เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะส าคัญที่สามารถ
กํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เมื่อศึกษาทฤษฎีและแนวคิด
ดังกลําวนี้แล๎วจะสามารถท าให๎เข๎าใจองค๑ประกอบเมืองในสํวนตํางๆ และลักษณะที่โดดเดํนอันเกิด
จากความสัมพันธ๑เฉพาะขององค๑ประกอบของเมืองนั้นๆ ซึ่งเป็นโครงสร๎างของเมือง เพื่อน าไปใช๎
ในการศึกษาเมืองเชียงคานและน าไปออกแบบในการวิจัยตํอไป 
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บทท่ี 3 
การออกแบบการวิจัย 

 
การออกแบบการวิจัยนี้ใช๎ส าหรับศึกษาค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของ

เอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานซึ่งเป็นผลมาจากการทบทวนและศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งกรณีศึกษาตํางๆ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดและ
ข๎อก าหนดในการด าเนินงานวิจัย โดยการออกแบบวิจัยในบทนี้ ประกอบด๎วย การสรุปกรอบทฤษฎี
และแนวคิดในการวิจัย การออกแบบกระบวนการวิจัย การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา การเก็บรวบข๎อมูลเมือง
เชียงคาน การก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางในการวิจัย การก าหนดเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย การ
ทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสรุป 

 
กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) เป็นภาพรวมของพื้นที่หรือบริเวณ
ทางภูมิศาสตร๑ที่สะท๎อนเร่ืองราวทางประวัติศาสตร๑และพัฒนาการทางสังคมในทุกระดับที่เกี่ยวข๎อง
เชื่อมโยงกับองค๑ความร๎ูและการให๎คุณคําของสังคม สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเป็นผู๎บอกเลํา
เร่ืองราวความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับธรรมชาติในมิติตํางๆ ผํานชํวงเวลาตั้งแตํในอดีตตํอเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมจึงอยูํที่คุณคําของพื้นที่โดยรวมมากกวํา
สถานที่จุดเดียวจึงจะสามารถสะท๎อนวิถีชีวิตของผู๎คนโดยทั่วไปได๎ จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดใน
บทที่ 2 สรุปได๎เป็นโครงสร๎างของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่แสดงในแผนภูมิที่ 5  และจ าแนกเป็น
โครงสร๎างของกลุํมสาระส าคัญ (theme) ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม ดังนี ้

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม  ได๎แกํ 
1. ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด๎วย สภาพทาง

กายภาพที่เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะในการสร๎างส านึกและการรับร๎ูการ
เป็นสํวนหนึ่งของพื้นที่และสังคม ได๎แกํ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (เชํน พืชพันธุ๑ และชีวิตสัตว๑) 
สภาพทางกายภาพ (เชํน ภูมิประเทศ) และสภาพภูมิอากาศ  

2. ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) ประกอบด๎วย สภาพทางกายภาพ
ที่เกี่ยวกับมนษุย๑ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น  รวมทั้งการแก๎ไขปรับปรุงธรรมชาติในลักษณะตํางๆ ได๎แกํ  
ลักษณะทางภูมิทัศน๑  ลักษณะทางสถาปัตยกรรม รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างเมือง 
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กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และ
มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย สภาพที่ไมํใชํกายภาพแตํเป็น
ลักษณะทางนามธรรม หรือสิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดให๎คนในสังคมปฏิบัติตามท าให๎
เกิดคุณคําและความภูมิใจของคนท๎องถิ่น ได๎แกํ แนวความคิดและกิจกรรมของมนุษย๑หรือกลุํมชนที่
อาศัยอยูํในพื้นที่ ที่รวมถึงศาสนาความเชื่อ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมประเพณี การด ารงชีวิต และกิจกรรม
ทางสังคม (เชํน แบบแผนในการด ารงชีวิต แบบแผนทางวัฒนธรรม และแบบแผนทางเศรษฐกิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงโครงสร๎างของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 
 
เกณฑ๑ที่จะน ามาใช๎ในการประเมินคุณคําความส าคัญ (significance) เพื่อคัดเลือก

คุณลักษณะส าคัญที่สามารถกํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่สรุปใน
รายละเอียดในบทที่ 2 ประกอบด๎วย 

1. ความเป็นเอกภาพกลมกลืนในองค๑รวม (unity & harmony) 
2. ภาพลักษณ๑ที่แสดงออกถึงทิศทางของเมืองที่ชัดเจน (orientation) 
3. ความสอดคล๎องและเข๎ากันได๎กับเร่ืองราวอ่ืนๆ ภายในชุมชน (compatibility) 
4. สํงเสริมการปฏิสัมพันธ๑ในชุมชนเพื่อความเป็นชุมชนที่ดี (dynamic urban space) 
5. สร๎างความร๎ูสึกมั่นคงปลอดภัยส าหรับความเป็นอยูํที่เหมาะสม (security) 
6. สร๎างความสะดวกสบาย มีชีวิตชีวาเกิดบรรยากาศของเมือง (amenity & vitality)  
7. สํงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให๎กับเมืองหรือชุมชนได๎ (economic activity)  
8. สร๎างสรรค๑หรือด ารงไว๎ซึ่งความเหมาะสมของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง 

(contribute to surrounding)  
9. แสดงมิติทางวัฒนธรรม และสังคมที่สะท๎อนออกมาชัดเจน (cultural dimension) 

โครงสร๎างของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม สิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม 

ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ 

(natural environment) 

ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม 
และมรดกวัฒนธรรมทาง

นามธรรม (intangible heritage) 

ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑
สร๎างขึ้น 

(built environment) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66 

 

10. สร๎างประสบการณ๑ความร๎ูสึกของเมืองประวัติศาสตร๑ โดยสามารถถํายทอดและ
สะท๎อนเร่ืองราวให๎กับชุมชนในปัจจุบันได๎ (historical experience) 

เกณฑ๑ทั้ง 10 ข๎อนี้ จะสามารถน าไปใช๎เป็นเกณฑ๑เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะส าคัญที่
สามารถกํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎  
 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยภาคสนามมีการท างาน 4 ขั้นตอนที่แสดงในแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 
 

1.   การออกแบบการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัยนี้เพื่อก าหนดกรอบและเป็นแนวทางในการรวบรวมข๎อมูล 

ดังนี ้
1.1 ก าหนดแผนภูมิตัวแปรการวิจัยเพื่อให๎ได๎มาซึ่งขอบเขตด๎านเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับ

เอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นที่
รับร๎ูและยอมรับโดยทั่วไปได๎เพื่อจัดแบํงแยกประเภทตามกรอบโครงสร๎างและองค๑ประกอบของ
เอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  

1.2  ก าหนดตัวแปรและค านิยามจากการศึกษาในองค๑รวม เพื่อสรุปคุณลักษณะที่
ส าคัญของตัวแปรตํางๆ ในภาพเชิงกว๎าง และองค๑ประกอบในแตํละด๎านของสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรม ซึ่งก าหนดได๎จากการวิเคราะห๑ทฤษฎี แนวคิดตํางๆ รวมทั้งการประเมินคุณคําและ
จัดล าดับความส าคัญของตัวแปรที่ได๎ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อจัดล าดับความส าคัญของคุณลักษณะ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเบื้องต๎น โดยเกณฑ๑การประเมินคุณคําความส าคัญ 

1.3 ก าหนดกลุํมประชากรและกลุํมตัวอยํางในการวิจัยจากกลุํมประชากรที่มี
ประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน ไมํวําจะเป็นกลุํมใดหรือระดับใด โดยประชากรที่มีประสบการณ๑
นั้นสามารถแบํงได๎เป็น 2 กลุํมใหญํๆ คือ  

1.3.1 กลุํมประชากรทั่วไป ที่มีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (multistage 
sampling) โดยแบํงได๎เป็น “กลุํมคนใน” หรือ กลุํมคนท๎องถิ่นในชุมชน “กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน” 
หรือ กลุํมคนนอกชุมชนซึ่งเป็นผู๎มาเยือน และ“กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน” หรือ กลุํมคนนอกชุมชน
ซึ่งเป็นผู๎ประกอบการและนักลงทุน 
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แผนภูมิที่ 6  แสดงกระบวนการวิจัยค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม

วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  
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1.3.2 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ หรือ กลุํมผู๎น าในท๎องถิ่นที่ร๎ูจักเมืองเชียงคานเป็นอยํางดี 
ได๎แกํ ปราชญ๑ท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชนหรือตัวแทนคุ๎มวัดตํางๆ รวมทั้งผู๎น าทางศาสนาหรือความเชื่อ โดย
กลุํมประชากรนี้ใช๎การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (purposive sampling)  

1.4 ก าหนดเคร่ืองมือที่วัดและวิเคราะห๑ข๎อมูลการวิจัย 
 

2.  การด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเพื่อรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 
2.1 จัดเตรียมและสร๎างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก เพื่อการเก็บรวบรวม

ข๎อมูลภาคสนาม ซึ่งแบบสอบถามสร๎างขึ้นจากเกณฑ๑ที่ก าหนดเพื่อประเมินคุณคําของสิ่งแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรมในแตํละองค๑ประกอบ และน าผลสรุปที่ได๎มาจัดท าเป็นมาตรวัดคุณคําความส าคัญ  

2.2 ทดสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑  
2.3 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ๑  
2.4 รวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูํ สรุปและน าเสนอข๎อมูลที่ได๎จากภาคสนาม  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูลภาคสนามตํางๆ ได๎แกํ 
3.1 วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎โดยการเก็บข๎อมูลภาคสนามจากแบบสอบถาม และโดยการ

สัมภาษณ๑ทั้งหมดรํวมกับข๎อมูลที่รวบรวมไว๎จากการศึกษาด๎านประวัติศาสตร๑และชุมชนเมืองเชียง
คาน ทฤษฎีและแนวคิดในด๎านตํางๆ มาประมวลผลรํวมกันเพื่อแสวงหาโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน  

3.2 สรุปผลการวิเคราะห๑ขั้นสุดท๎าย พร๎อมการจัดท าแผนที่แสดงโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน  
 

4. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายและเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช๎เผยแพรํสูํ

สาธารณะนี้จะใช๎วิธีการพรรณนาให๎เกิดความเข๎าใจพฤติกรรม ความร๎ูสึก และความคิดของคน  และ
ใช๎วิธีการสังเคราะห๑เพื่อสร๎างแนวคิดจากการสรุปผล ได๎แกํ การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัย และจัดท าข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ การจัดท ารายงานการวิจัยสรุป
ผลการวิจัย การจัดท าบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพรํสูํสาธารณะ และการด าเนินการน าเสนอ
ผลงานเผยแพรํสูํสาธารณะและน าเสนอในเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
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การเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา 
การวิจัยเพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมทาง

วัฒนธรรมเมืองที่สามารถรับร๎ูและยอมรับได๎โดยทั่วไปนั้น ได๎คัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษาบริเวณ
ชุมชนเมืองเกําเชียงคานริมฝั่งแมํน้ าโขง ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เนื่องจากชุมชน
นี้เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตผํานมาหลายยุคสมัย มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเดํน มีธรรมชาติ
สวยงามที่มีความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตมาตั้งแตํดั้งเดิม มีวัดวาอารามมากมายและเป็นเมืองพาณิชย -
กรรมศูนย๑กลางการค๎าขายเกําแกํในอดีต นอกจากนั้น เชียงคานยังเป็นชุมชนเรือนไม๎เกํามีลักษณะ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตามยุคสมัยที่ปลูกเรียงขนานตามแนวยาวริมแมํน้ าโขง บรรยากาศโดยรวม
เป็นเมืองที่มีเสนํห๑ สงบและนําอยูํ สิ่งเหลํานี้จึงท าให๎เมืองเชียงคานมีคุณลักษณะส าคัญที่สามารถบํง
บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  โดย
แสดงให๎เห็นเป็นขอบเขตรูปทรงของเมืองมีชีวิตและมีลักษณะเฉพาะที่แตกตํางจากเมืองอ่ืน  ซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากรูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน คติความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  หรือแม๎แตํ
ลักษณะเดํนทางภูมิประเทศและธรรมชาติ จนกระทั่งปัจจุบันเชียงคานสามารถดึงดูดและสํงเสริม
การทํองเที่ยวได๎ดี และสร๎างผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมของเมืองไปอยํางที่ไมํได๎
ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดการสูญเสียเอกลักษณ๑ของชุมชน หรืออาจท าให๎เกิดความขัดแย๎งกับคนหลายกลุํมที่
ต๎องการเรํงพัฒนาเมือง  

ขอบเขตของพื้นที่วิจัยเมืองเชียงคานจึงควรอยูํในบริเวณเป็นยํานเมืองเกําที่อยูํในเขต
เทศบาลต าบลเชียงคานซึ่งรวมบางสํวนของต าบลเชียงคาน ได๎แกํ บ๎านน๎อยและแกํงคุดคู๎ ซึ่งเป็น
บริเวณโดยรอบที่มีความสัมพันธ๑อยํางแนบแนํนกับชุมชนเมืองเชียงคาน ได๎แกํ แมํน้ าโขง บ๎านเมือง
ริมโขงในลาวซึ่งอยูํฝั่งตรงข๎ามกับเมืองเชียงคาน ภูทอก แกํงคุดคู๎ ภูพระใหญํ ภูควายเงิน แมํน้ าเลย 
เป็นต๎น นอกจากนั้น การรับร๎ูและยอมรับได๎โดยทั่วไปควรเร่ิมต๎นจากคนในชุมชนกํอน รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบที่มีความสัมพันธ๑กันอยํางแนบแนํนเป็นล าดับแรกไปจนถึงคนนอกพื้นที่ทั้งที่เข๎ามา
ท างานและคนนอกพื้นที่ที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน เชํน นักทํองเที่ยว เป็นต๎น โดยที่ไมํ
จ ากัดวําจะเป็นประชากรกลุํมใดหรือระดับใดเพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับคุณคําและความส าคัญของ
เอกลักษณ๑เมืองที่แท๎จริง ดังนั้น พื้นที่วิจัยนี้จึงมีความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่กรณีศึกษาด๎านการ
รับร๎ูและการยอมรับได๎โดยทั่วไปใน “โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมือง” การวิจัยนี้จึงได๎ใช๎บริเวณดังกลําวในการทดสอบการด าเนินงานวิจัยเพื่อเป็น
ฐานข๎อมูลที่ส าคัญให๎กับการอนุรักษ๑ไปถึงการพัฒนาเมืองตํอไป (ดังภาพที่ 1, 2,3 แสดงขอบเขต
พื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคานและยํานชุมชนเมืองเกําเมืองเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลเมืองเชียงคาน 
การวิจัยนี้ได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเมืองเชียงคานตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน และข๎อมูลการ

ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากเอกสารอ๎างอิงตํางๆ  รวมทั้งข๎อมูลกระแสนิยมในปัจจุบันตํอการรับร๎ู
เมืองเชียงคานจากสื่อตํางๆ โดยเฉพาะจากการค๎นคว๎าสื่อทางอิเล็กทรอนิกส๑เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลพื้นฐาน
ในการวิจัย หลังจากนั้นจึงด าเนินการรวบรวมข๎อมูลพื้นที่ศึกษาในที่ตั้งซึ่งเป็นการเก็บข๎อมูลที่
เกี่ยวกับเมืองเชียงคานในที่ตั้งทั่วไป โดยใช๎วิธีการสังเกตการณ๑  และพฤติกรรมด๎วยสายตา การเดิน
รํวมกับคนในชุมชนและการพูดคุยเพื่อศึกษาแนวคิดของคนในชุมชน พร๎อมทั้งจดบันทึก บันทึก
ภาพนิ่ง เพื่อระบุต าแหนํงและบันทึกรายละเอียดของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่รับร๎ูได๎ลงบน
แผนที่ ซึ่งเป็นการรวบรวมและประมวลข๎อมูลเมืองเชียงคานในที่ตั้งทั้งหมดเพื่อน ามาประเมินคุณคํา
ความส าคัญจากเกณฑ๑ที่ได๎ก าหนดไว๎ตามกลุํมสาระส าคัญนั้นๆ ตํอไป โดยแบํงแยกหัวข๎อในการ
ส ารวจข๎อมูลเมืองเชียงคานในที่ตั้ง ดังนี้ 

1. ส ารวจองค๑ประกอบของเมืองเพื่อเก็บข๎อมูลสภาพแวดล๎อมที่ส าคัญที่เป็นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม 

2. ส ารวจองค๑ประกอบของเมืองโดยชุมชนมีสํวนรํวมในการเก็บข๎อมูลจากการเดิน
ส ารวจรํวมกับคนท๎องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ๑  

นอกจากนี้ ยังได๎ท าการแบํงพื้นที่การเก็บข๎อมูลในที่ตั้งออกเป็น 3 บริเวณที่ส าคัญ คือ 
การส ารวจ ข๎อมูลยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน การส ารวจข๎อมูลบริเวณ
โดยรอบยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และการส ารวจ
ข๎อมูลบริเวณประเทศ ส.ป.ป ลาว ในฝั่งตรงข๎ามแมํน้ าโขงของยํานเมืองเกําเชียงคาน  

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 

1. การก าหนดกลุ่มประชากร 
 การวิจัยศึกษาค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม

วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ได๎ก าหนดประชากรจากข๎อมูลบริบทของเมืองเชียงคาน โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งด๎านการรับร๎ูและยอมรับได๎โดยทั่วไป ซึ่งควรเร่ิมต๎นจากคนในชุมชนกํอนเป็นล าดับ รวมทั้งผู๎
อาศัยในบริเวณโดยรอบที่มีความสัมพันธ๑กันอยํางแนบแนํนกับชุมชนเชียงคาน ครอบคลุมไปจนถึง
คนนอกพื้นที่ทั้งที่ เข๎ามาท างานและคนนอกพื้นที่ที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน เชํน 
นักทํองเที่ยว เป็นต๎น โดยที่ไมํจ ากัดวําจะเป็นประชากรกลุํมใดหรือระดับใดแตํควรที่จะมี
ประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานเพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปที่แท๎จริงเกี่ยวกับคุณคําและความส าคัญของ
เอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่แท๎จริง เนื่องจากกลุํมที่มีประสบการณ๑ในเมือง
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เชียงคานนี้จะได๎รับอิทธิพลของสังคม ซึ่งเป็นผู๎ที่ร๎ูข๎อเท็จจริงและถือวําเป็นสมาชิกของสังคมนั้น  
ดังนั้น การก าหนดกลุํมประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานนั้นแบํงได๎เป็น 2 กลุํม
ใหญํๆ คือ  

กลุํมที่ 1  กลุํมประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน เพื่อเก็บข๎อมูลใน
การศึกษาความคิดเห็นในเชิงกว๎างและเชิงปริมาณ 

กลุํมที่ 2  กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ หรือ ผู๎ที่มีความร๎ูหรือผู๎น าท๎องถิ่นผู๎ที่ร๎ูจักเมืองเชียงคานเป็น
อยํางดีและสามารถถํายทอดความร๎ู ได๎แกํ ปราชญ๑ท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชนหรือตัวแทนคุ๎มวัดตํางๆ 
รวมทั้งผู๎น าทางศาสนาหรือความเชื่อ เป็นต๎น เพื่อเก็บข๎อมูลในการศึกษาความคิดเห็นด๎านองค๑
ความรู๎ในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ 
 

2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งน้ีไมํสามารถเก็บข๎อมูลศึกษาในพื้นที่ได๎ทั้งหมด จึงจ าเป็นต๎องก าหนด

กลุํมตัวอยํางเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่ในการสอบถามและให๎ข๎อมูล โดยได๎ก าหนดกลุํม 
ตัวอยํางจากประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานนั้น ซึ่งมีวิธีการก าหนดกลุํมตัวอยําง ดังนี้  

กลุํมที่ 1 กลุํมประชากรทั่วไป มีการก าหนดกลุํมตัวอยํางด๎วยการสุํมตัวอยํางแบบหลาย
ขั้นตอน (multistage sampling) คือ การสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้นและการสุํมตัวอยํางแบบสัดสํวน 
โดยเร่ิมสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้นในอันดับแรกเพื่อส ารวจกลุํมตัวอยํางให๎ครอบคลุมกลุํมประชากร
ทั่วไปที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานซึ่งสามารถจ าแนกได๎เป็น 3 กลุํมยํอย ดังนี้  

1. “กลุํมคนใน” หรือ กลุํมคนท๎องถิ่นในชุมชน ได๎แกํ ชาวบ๎านที่อาศัยในยํานชุมชน
แตํดั้งเดิม ไปถึงยํานบริเวณรอบนอกที่ใกล๎เคียง  

2.  “กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน” หรือ กลุํมคนนอกชุมชนซึ่งเป็นผู๎มาเยือน ได๎แกํ นัก
ทัศนาจร และนักทํองเที่ยว 

3.  “กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน” หรือ กลุํมคนนอกชุมชนซึ่งเป็นผู๎ประกอบการและนักลงทุน 
เมื่อก าหนดการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้นแล๎ว จึงส ารวจในแตํละกลุํมยํอยเพื่อท าการสุํม

ตัวอยํางแบบสัดสํวนในการขนาดของกลุํมตัวอยํางที่สามารถอ๎างอิงได๎จากขนาดของประชากร
ทั่วไปตามสัดสํวนของประชากรทั่วไปที่ได๎สุํมแบบแบํงชั้นตามกลุํมนั้นๆ ได๎ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



72 

 

1.  “กลุํมคนใน” หรือ กลุํมคนท๎องถิ่นในชุมชนเชียงคานที่อาศัยอยูํในเทศบาลต าบล
เชียงคาน1 โดยใช๎สถิติจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน ปี พ.ศ. 2550 และองค๑การ
บริหารสํวนต าบลเชียงคาน2 โดยใช๎สถิติจ านวนประชากรในเขต อบต. ปี พ.ศ. 2550 และมีการ
ก าหนดขนาดกลุํมประชากรจากการส ารวจประชากรทะเบียนราษฎร๑ กรมการปกครองปี พ.ศ. 2550 
โดยมีทั้งสิ้นประมาณ 11,000 คน 

2.  “กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน” หรือ กลุํมคนนอกชุมชนซึ่งเป็นผู๎มาเยือน ได๎แกํ กลุํม
นักทํองเที่ยว เป็นต๎น มีการก าหนดขนาดกลุํมประชากรจากสถิติการทํองเที่ยวจังหวัดเลยในปี พ.ศ. 
25503 โดยคิดเป็นจ านวนประชากรตํอวันซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ 2,500 คน 

3.  “กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน” หรือ กลุํมคนนอกชุมชนซึ่งเป็นผู๎ประกอบการและนัก
ลงทุน มีการก าหนดขนาดกลุํมประชากรจากประชากรแฝงที่เชําที่อยูํอาศัยในเมืองเชียงคาน4 โดยคิด
เป็นร๎อยละของการครอบครองที่อยูํอาศัยในเขตผังเมืองเชียงคานที่มีการเชํา (จากแบบสอบถามระดับ
เมือง) คิดเป็นร๎อยละ 10 ของจ านวนประชากรในท๎องถิ่น โดยมีทั้งสิ้นประมาณ 1,100 คน 

จากการส ารวจข๎อมูลนีม้ีผลรวมของขนาดกลุํมประชากรทั่วไปในเมืองเชียงคานทั้งสิ้น 
ประมาณ 14,600 คน โดยมีสัดสํวนในแตํละกลุํมยํอย คือ กลุํมคนใน กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน  และ
กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน ซึ่งคิดเป็น 75 : 17 : 8 ตามล าดับ (ที่มาจากสัดสํวนของขนาดประชากรจริง) 

กลุํมที่ 2 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ หรือ ผู๎ที่มีความรู๎หรือผู๎น าท๎องถิ่นผู๎ที่รู๎จักเมืองเชียงคาน มีการ
คัดเลือกกลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยก าหนดจากกลุํมผู๎ที่มี
ความร๎ูและสามารถถํายทอดความร๎ูได๎ดี ซึ่งมีประมาณ 80 คน จากข๎อมูลคณะกรรมการสภาเมืองที่
แนะน าตัวแทนผู๎ร๎ูหรือปราชญ๑ท๎องถิ่นที่รู๎จักเมืองเชียงคาน 
                                                                    

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ , (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและแผนป้องกันการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดเลย 
(มหาสารคาม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 4-54. 

2 องค๑การบริหารสํวนต าบลเชียงคาน, สถิติจ านวนประชากรในเขต อบต. ปี พ.ศ. 
2550 [ออนไลน๑ ],  เข๎ าถึง เมื่อ  7  เมษายน 2554.  เข๎ าถึงได๎จาก http://www.thaitambon.com/ 
tambon/ttambon.asp?ID=420301. 

3 วิทยาลัยเทคนิคเลย, สถิติการท่องเท่ียวจังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2550 [ออนไลน๑], เข๎าถึง
เมื่อ 7 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก http://www.loeitech.ac.th/~datacenter/2551/province.html 

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ , (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและแผนป้องกันการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดเลย 
(มหาสารคาม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 5-10. 
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3. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางนั้นอ๎างอิงจากขนาดของประชากรทั่วไปที่มี

ประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานนั้นแบํงได๎เป็น 2 กลุํมใหญํๆ คือ  
กลุํมที่ 1 กลุํมประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานทั้งหมด ประมาณ 

14,600 คน ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจะใช๎สูตรในการค านวณของ ทาโร ยามาเน 
เน่ืองจากเป็นกรณีที่ทราบจ านวนแนํนอน (finite population) โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

n =    
)Ne(1

N
2

 

 
n   =  จ านวนตัวอยําง, ขนาดของตัวอยําง 
N  =  ขนาดของประชากร 
e   =  ความนําจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให๎เกิดได๎ 

 
โดยก าหนดให๎ P = 0.1 (90% confidence level) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให๎

คลาดเคลื่อน 10% 

n =     
)214600(0.1)(1

14600


 

 
n =  99.32 ประมาณ 100 
 

ดังนั้น กลุํมประชากรทั่วไปทั้งหมดที่มีจ านวน 14,600 คน สามารถค านวณหาขนาด
ของกลุํมตัวอยํางได๎ 100 ตัวอยําง และเมื่อเทียบตามสัดสํวนของประชากรทั้งหมดเพื่อหาขนาดของ
กลุํมตัวอยํางยํอยจากการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (stratified random sampling) ที่มีสัดสํวน คือ กลุํม
คนใน : กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน : กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน เป็น 75 : 17 : 8 และจากสัดสํวนนี้จะเป็น
กลุํมตัวอยํางให๎กับประชากรทั่วไปซึ่งแบํงเป็นกลุํมยํอย คือ กลุํมคนใน กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน และ
กลุํมคนนอกผู๎มาท างานเป็นจ านวน 75, 17 และ 8 ตัวอยําง ตามล าดับ 

กลุํมที่ 2 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ หรือ ผู๎ที่มีความร๎ูหรือผู๎น าท๎องถิ่นผู๎ที่ร๎ูจักเมืองเชียงคาน จาก
ข๎อมูลคณะกรรมการสภาเมืองที่แนะน าตัวแทนผู๎ร๎ูหรือปราชญ๑ท๎องถิ่นที่ร๎ูจักเมืองเชียงคานดีมี
ประมาณ 80 คน ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจะใช๎สูตรในการค านวณของ ทาโร ยามาเน 
เน่ืองจากเป็นกรณีทีท่ราบจ านวนแนํนอน (finite population) โดยค านวณแทนในสูตรการค านวณ ที่
ก าหนดให๎ P = 0.1 (90% confidence level) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 10% 
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n =     
)2(0.1)08(1

80


 

n =  44.45 ประมาณ 45 
ดังนั้น กลุํมประชากรกลุํมนี้ที่มีจ านวน 80 คน จะสามารถค านวณหาขนาดของกลุํม

ตัวอยํางได๎จ านวน 45 ตัวอยําง  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยนี้สร๎างขึ้นจากการทบทวนข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพื่อสรุปหา
หลักเกณฑ๑การคัดเลือกประเด็นในการตั้งค าถามและกลุํมรูปภาพมาประกอบความเข๎าใจ ซึ่งค าถาม
เหลํานี้จะท าให๎เราสามารถจัดล าดับความส าคัญของคุณคําสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละกลุํม
ตามสาระส าคัญของโครงสร๎างสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม โดยเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยมี 2 รูปแบบ 
คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ ที่มีความแตกตํางในการให๎ข๎อมูล ซึ่งข๎อมูลจากแบบสอบถาม
จะให๎ความคิดเห็นเชิงกว๎างและเชิงปริมาณ ในขณะที่การให๎ข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑จะให๎ข๎อมูล
ความคิดเห็นด๎านองค๑ความรู๎ในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ   

 
1. แบบสอบถาม 
 การจัดท าแบบสอบถามนี้ เพื่อเก็บข๎อมูลจากการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน มี

วัตถุประสงค๑ หลักการ และรายละเอียด ดังน้ี  
1.1 วัตถุประสงค๑  เพื่อส ารวจความคิดเห็นโดยการวัดการรับร๎ูในเร่ืองสิ่งแวดล๎อมทาง

วัฒนธรรมในภาพเชิงกว๎างและเพื่อประเมินความส าคัญขององค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมที่สามารถรับร๎ูได๎  

1.2 เทคนิควิธีการ การให๎ “ความหมาย” กับสิ่งแวดล๎อม ชีวิตของคน หรือทัศนคติของ
คน เนื่องจากการให๎ความหมายตํอ ปรากฏการณ๑ตํางๆ ที่ออกแบบไว๎เป็นระบบจะชํวยในการ
ตีความหมายที่แสดงถึงการรับรู๎และยอมรับตํอ ปรากฏการณ๑นั้น โดยท าการสุํมแจกแบบสอบถามที
ละคนให๎ผู๎ตอบตอบเอง หรือแบบผู๎สอบถามเป็นผู๎กรอก ทั้งนี้ ผู๎สอบถามจะสามารถชํวยอธิบาย
ความหมายในกรณีที่ไมํเข๎าใจให๎เกิดความกระจํางมากขึ้นได๎ 

1.3 กลุํมตัวอยํางได๎ก าหนดแบบสอบถามเหมือนกันทั้งหมดจ านวน 100 ชุด ให๎กับ
กลุํมตัวอยํางทั้ง 3 กลุํม โดยได๎จ าแนกกลุํมเป็นรหัสไว๎ตามสัดสํวนที่ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว  

1.4 โครงสร๎างของแบบสอบถาม ดังที่แสดงไว๎ในภาคผนวก ข, ค และ ง  ประกอบด๎วย 
สํวนที่ 1  ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
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สํวนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็น ซึ่งเป็นค าถามประเภทมาตรวัดคุณคําความส าคัญที่มี
รูปแบบประเมินเปรียบเทียบเพื่อให๎คําคะแนนคุณคําความส าคัญในประเด็นตํางๆ คือ  

ก. โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานในภาพเชิงกว๎าง  

ข. องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎ 
ข1  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  
ข2  ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น  
ข3  ด๎านนามธรรม (ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรม) 
ข4  ข๎อเสนอแนะด๎านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 

 
2. การสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ๑ เพื่อเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง มีรายละเอียด ดังน้ี  
2.1 วัตถุประสงค๑  เพื่อส ารวจความคิดเห็นโดยการวัดความร๎ูและความสัมพันธ๑ในแตํ

ละด๎าน หรือด๎านเดียวกันของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม  ได๎แกํ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
ฯลฯ วําประเด็นเร่ืองใดมีการพูดถึงคุณคําความส าคัญนั้นๆ มากที่สุด ประกอบด๎วยอะไรบ๎าง และมี
รายละเอียดรวมทั้งมีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกันเป็นโครงสร๎างของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานอยํางไร 

2.2 เทคนิควิธีการ การให๎ “ความหมาย” กับสิ่งแวดล๎อม ชีวิตของคน หรือทัศนคติของ
คนที่ออกแบบไว๎เป็นระบบเพื่อชํวยในการตีความหมายที่แสดงถึงการรับร๎ูและยอมรับตํอ 
ปรากฏการณ๑นั้น โดยใช๎กลุํมรูปภาพที่คัดเลือกไว๎แล๎วในแตํละหัวข๎อที่ตีความหมายแล๎วประกอบมา
แสดงพร๎อมอัดเทปและจดบันทึกการสัมภาษณ๑ โดยมุํงค๎นหาค าตอบของคุณคําความส าคัญตาม
ความรู๎และความสนใจของกลุํมตัวอยํางที่รับร๎ูได๎จากข๎อค าถามและกลุํมภาพนั้นๆ 

2.3 กลุํมตัวอยํางได๎ก าหนดการสัมภาษณ๑ทั้งหมดจ านวน 45 คน 
2.4 กรอบในการสัมภาษณ๑จะเป็นการสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง (non-structured 

interview) และเน๎นการสัมภาษณ๑เชิงลึก (in-depth interview) แบบตํอหน๎า (face to face) ที่มีความ
ยึดหยุํน ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง โดยประกอบด๎วย 2 สํวน คือ 
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สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวข๎องกับรายละเอียดสํวนตัว 
สํวนที่ 2 ค าถามเพื่อสัมภาษณ๑ความรู๎และความคิดเห็น ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด ที่มี

กลุํมค าถามที่เหมือนกัน คือ “จากกลุํมรูปภาพทั้งหมด รูปใดที่แสดงถึงความเป็นเชียงคานที่ส าคัญ
และโดดเดํนซึ่งสามารถเลือกได๎หลายรูป และให๎อธิบายเร่ืองราวความส าคัญวําคืออะไร 
ประกอบด๎วยอะไรบ๎าง และมีความสัมพันธ๑กันอยํางไร” 

 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

กํอนด าเนินงานลงพื้นที่ศึกษาเพื่อท าการวิจัยค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของ
เอกลักษณ๑สิ่งแวดทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานนั้น จ าเป็นต๎องมีการทดสอบเคร่ืองมือที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ การทดสอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ ซึ่งใช๎วิธีทดสอบโดยดูจากส านวนภาษา การ
สื่อความหมายและความเข๎าใจ ความสอดคล๎องและเที่ยงตรงกับกลุํมตัวอยํางจ านวนไมํต่ ากวํา 3 คน 
และก าหนดสัดสํวนความเห็นที่สอดคล๎องกัน คือ ถ๎าสัดสํวนเป็น 2 ใน 3 ที่มีความเห็นที่สอดคล๎อง
กัน ถือวําข๎อนั้นใช๎ได๎ นอกจากนั้น ยังทดสอบเพื่อหาข๎อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน
โดยน าข๎อผิดพลาดดังกลําวไปปรับปรุงและแก๎ไขปัญหาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกํอนลงพื้นที่จริง  

ผลของการทดสอบแบบสอบถามท าให๎เห็นถึงปัญหาในการใช๎ภาษาที่มีลักษณะเป็น
วิชาการมากเกินไปและมีความเยิ่นเย๎อจนท าให๎สื่อความหมายได๎ยากที่จะเข๎าใจ เกิดข๎อสงสัยในบาง
ข๎อ ดังนั้น จึงได๎ด าเนินการแก๎ไขสรุปความให๎กระชับมากขึ้นและปรับส านวนบางประโยคให๎เป็น
กลุํมข๎อความเพื่อให๎เข๎าใจและสื่อความหมายได๎งํายขึ้น พร๎อมทั้งเตรียมภาพประกอบให๎สอดคล๎อง
กับค าถามและมีผู๎สอบถามชํวยอธิบายในขณะด าเนินการแจกแบบสอบถามด๎วย สํวนผลของการ
ทดสอบการสัมภาษณ๑ท าให๎เห็นถึงปัญหาของขอบเขตเนื้อหาที่ดูกว๎างเกินไป ดังนั้น จึงได๎จัดกลุํม
ภาพประกอบและเลือกภาพที่สื่อให๎ชัดเจนมากขึ้นเพื่อจ ากัดขอบเขตของเนื้อหาที่สัมภาษณ๑  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

การด าเนินงานวิจัยค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ด๎วยการส ารวจความคิดเห็น ซึ่งเป็นข๎อมูล
ที่ได๎จากการศึกษาการรับร๎ู และการยอมรับคุณคําความส าคัญของเมืองเชียงคาน โดยสืบหาข๎อมูล
จากกลุํมเป้าหมายที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน ซึ่งจะใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก
เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑แบบเจาะจง ทั้งนี้ เคร่ืองมือดังกลําวได๎มี
การจัดเตรียม ออกแบบและทดสอบเพื่อการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม โดยได๎สร๎างขึ้นจากเกณฑ๑
ที่ก าหนดเพื่อประเมินคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละองค๑ประกอบ และน าผลสรุปที่
ได๎มาจัดท าเป็นมาตรวัดคุณคําความส าคัญ หลังจากนั้น จึงปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูล
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ภาคสนามจากแบบสอบถาม ด าเนินการสัมภาษณ๑ และรวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูํ สรุปและ
น าเสนอข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ๑  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข๎อมูลที่ เก็บรวบรวมจากภาคสนามเป็นข๎อมูลการรับร๎ู และการยอมรับคุณคํา
ความส าคัญของเมืองเชียงคานที่ได๎รับจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑แบบเจาะจง ทั้งนี้ ได๎
น ามาด าเนินการจัดระบบหมวดหมูํ ประมวลผล  ตรวจสอบความถูกต๎อง สังเคราะห๑ข๎อมูลและ
วิเคราะห๑เพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลนี้จะใช๎การเปรียบเทียบ และการรวมกลุํมความถี่ตามประเภทของข๎อมูล ซึ่ง
จัดท าให๎เป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได๎โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ เป็นเคร่ืองมือ
หลักในการวิเคราะห๑ข๎อมูลนี้ โดยมีวิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่แบํงเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

1. วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยไมํใช๎สถิติจากการสัมภาษณ๑ได๎แกํ ข๎อมูลจากกลุํม
ตัวอยําง (opinion of public or interest group) เนื้อหาตามประเด็นที่ค๎นหา (content analysis) 
วิจารณญาณตํางๆ (subjective appraisal or judgment) ปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นจากการส ารวจข๎อมูล
ภาคสนาม และการสัมภาษณ๑ ซึ่งการวิเคราะห๑นี้ผู๎วิจัยต๎องแปลความหมายเองด๎วยการพรรณนาเชิง
อุปนัย (inductive) และตีความพฤติกรรม 

2. วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ ได๎แกํ การ
ประมวลผลตัวเลขหรือข๎อมูลเชิงปริมาณเพื่อชํวยให๎วิเคราะห๑ แปลความหมายและสรุปผลที่ถูกต๎อง
และแมํนย าขึ้น ซึ่งมี 2 ประเภท คือ  

2.1 สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม
ด๎วยการหาคําเฉลี่ย ร๎อยละ สัดสํวน เป็นต๎น  

2.2 สถิติอนุมานหรือสถิติอ๎างอิง (inferential statistics) ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล
อ๎างอิงกลุํมตัวอยํางกลับไปยังกลุํมประชากรเพื่อแสดงวํากลุํมตัวอยํางดังกลําวสามารถน ามาใช๎เป็น
ตัวแทนให๎กับกลุํมประชากรในขอบเขตที่ยอมรับได๎ โดยใช๎ Statistical test (Z-test) 

2.3 สถิติความนําจะเป็น (probability) ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑
เพื่อหาความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมตัวอยํางกับกลุํมสาระส าคัญที่ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญ
ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม โดยใช๎ ไค-สแควร๑ (Chi-Square test) และสถิติความนําจะเป็น  

หลังจากนั้น สรุปผลการวิเคราะห๑เพื่อท าให๎เกิดความเข๎าใจด๎วยการพรรณนาและการ
สังเคราะห๑ พร๎อมทั้งน าผลเหลํานั้นมาแสดงผลในรูปแบบการบรรยาย แผนภูมิและตารางตํางๆ 
รวมทั้งแผนที่หรือแผนผังแสดงโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
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เมืองเชียงคาน พร๎อมกลุํมรูปภาพและการบรรยายประกอบภาพ เพื่อให๎เห็นกระบวนการค๎นพบ
รูปแบบของ ปรากฏการณ๑ในสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ 

 
สรุป 

กรอบทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) 
ในการให๎คุณคําความส าคัญโดยรวมที่สามารถสะท๎อนวิถีชีวิตของสังคมและเมือง ซึ่งสรุปได๎ดังนี ้

1. ด๎านสิ่ งแวดล๎อมที่ เป็นรูปธรรม ได๎แกํ  สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  (natural 
environment) และสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment)  

2. ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม ได๎แกํ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage)  

โดยมีเกณฑ๑ในการประเมินคุณคําเพื่อคัดเลือกและระบุคุณลักษณะที่ส าคัญที่สามารถ
กํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม จ านวน 10 ข๎อ  

กระบวนการวิจัยในการท างานได๎ก าหนดไว๎  4 ขั้นตอน คือ  
1. การออกแบบการวิจัย  
2. การด าเนินการวิจัย  
3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูลภาคสนาม  
4. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช๎เผยแพรํ 
ทั้งนี้ ได๎มีการพิจารณาเลือกพื้นที่ศึกษาในบริเวณชุมชนเมืองเกําเชียงคานริมฝั่งแมํน้ า

โขงในเขตเทศบาลต าบลเชียงคานรวมไปถึงบริเวณใกล๎เคียงที่มีความสัมพันธ๑กับชุมชนเชียงคาน  
การก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรก าหนดไว๎ 2 กลุํม คือ  
กลุํมที่ 1 กลุํมประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน เพื่อเก็บข๎อมูลความ

คิดเห็นในเชิงกว๎างและเชิงปริมาณ มีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) ดังนี ้ 
1. “กลุํมคนใน” หรือ กลุํมคนท๎องถิ่นในชุมชน  
2. “กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน” หรือ กลุํมคนนอกชุมชน (ผู๎มาเยือน)  
3. “กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน” หรือ กลุํมคนนอกชุมชน (ผู๎ประกอบการและนักลงทุน)  
ผลรวมของขนาดกลุํมประชากรทั่วไปทั้งหมดมีประมาณ 14,600 คน โดยมีสัดสํวนใน

แตํละกลุํมยํอย คือ กลุํมคนใน : กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน : กลุํมคนนอกผู๎มาท างาน เป็น 75 : 17 : 8 
ตามล าดับ ตามสัดสํวนของจ านวนประชากรจริง และค านวณหาขนาดของกลุํมตัวอยํางทั้งหมดได๎ 
100 ตัวอยําง โดยใช๎สูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 10%  
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กลุํมที่ 2 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ หรือ ผู๎ที่มีความร๎ูหรือผู๎น าท๎องถิ่นผู๎ที่  เพื่อเก็บข๎อมูลใน
การศึกษาความคิดเห็นในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ โดยมีการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงจ านวน 
45 คน  

เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยมี 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ ที่มีความ
แตกตํางในการให๎ข๎อมูลถึงแม๎วําทั้งสองรูปแบบยังคงมีประเด็นค าถามที่เหมือนกัน ซึ่งข๎อมูลจาก
แบบสอบถามใช๎เพื่อวัดการรับรู๎สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในภาพเชิงกว๎างและประเมินความส าคัญ
ขององค๑ประกอบนั้นๆ สํวนการสัมภาษณ๑ใช๎เพื่อวัดความร๎ูและความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม โดยเน๎นการสัมภาษณ๑เชิงลึกด๎วยค าถามเป็นปลายเปิดที่มีเนื้อหาเดียวกัน  

การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ โดยมีการประมวลผลสรุปให๎
เป็นระบบด๎วยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ และวิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยไมํใช๎สถิติ และวิธีการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ  
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บทท่ี 4 
พื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคาน 

 
เมืองเชียงคานเป็นยํานชุมชนเกําริมฝั่งแมํน้ าโขง ตั้งอยูํในต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย ที่มีขอบเขตรูปทรงของเมืองที่มีชีวิตแตกตํางจากเมืองอ่ืน ทั้งอาจจะเป็นผลมาจาก
การตั้งถิ่นฐาน ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งลักษณะเดํนทางภูมิประเทศและธรรมชาติ ที่
จะท าให๎ยํานชุมชนเกําเมืองเชียงคานมีคุณคําความส าคัญในการรับร๎ูและการยอมรับได๎ตํอ
โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง ดังนั้น เนื้อหาของบทนี้จึง
เป็นการศึกษาบริบทของพื้นที่ศึกษาเมืองเชียงคานในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร๑ ความ
เป็นมา คุณคําในแตํละด๎านเพื่อน าไปสูํการระบุแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม และระบุคุณลักษณะ
ที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
 
คุณค่าท่ีส าคัญในจังหวัดเลยและชุมชนเชียงคาน  

เมืองเชียงคานตั้งอยูํในต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ท าให๎การศึกษา
บริบทของจังหวัดเลยจึงมีความส าคัญในภาพรวมและเป็นปัจจัยสํงผลแวดล๎อมตํางๆ ไปสูํพื้นที่เมือง
เชียงคาน โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณคําทางประวัติศาสตร๑ คุณคําทางธรรมชาติ คุณคํา
ทางการรวมกลุํมชน คุณคําทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมไปถึงคุณคําทางสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนี ้ 

 
1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
 ชุมชนเชียงคาน1 เป็นสํวนหนึ่งของจังหวัดเลย ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร๑ใน

ระดับเมืองที่ส าคัญ คือ  เหตุการณ๑ทางสงครามที่เกี่ยวกับการอพยพหนีภัยการเมืองในปี พ.ศ. 2436 
โดยมีหัวหน๎าผู๎อพยพ คือ พระอนุพินาศ ซึ่งเป็นเจ๎าเมืองเชียงคานในขณะนั้น เหตุเกิดจากไทยต๎อง
เสียดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ าโขงให๎แกํฝรั่งเศสไปทั้งหมด จึงมีผู๎อพยพมายังเมืองเชียงคานที่ตั้งอยูํทางฝั่ง
ขวาแมํน้ าโขงเยื้องกับเมืองเดิมไปทางทิศเหนือเล็กน๎อย (เมืองใหมํเชียงคาน หรือเมืองสานะคาม) 

                                                                    
1 กรมโยธาธิการและผังเมือง, โครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ : 

ชุมชนชายแดนเชียงคาน จังหวัดเลย ( กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548), 2. 
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นอกจากนั้น ยังมีศึกบ๎านนาอ๎อในปี พ.ศ. 2440 ด๎วยเหตุเกิดจากฝร่ังเศสหาทางที่จะยึดดินแดนไทย 
คือ เมืองเชียงคานที่ตั้งขึ้นใหมํ แตํเจ๎าเมืองเชียงคานได๎ออกอุบายจนฝร่ังเศสหลงกลได๎ยกก าลังพล
ไปเข๎ายึดบ๎านนาอ๎อแตํได๎แตกพํายไปทางเวียงจันทน๑ ตํอมา ยังมีศึกดํานซ๎ายและทําลี่ที่ฝร่ังเศสได๎ใช๎
อ านาจเดินทัพเข๎ายึดอ าเภอดํานซ๎ายในปี พ.ศ. 2446 เพื่อที่ได๎น าศิลาจารึกต านานพระธาตุศรีสองรัก
ไปเวียงจันทน๑ เรือบรรทุกศิลาจารึกลํมและจมน้ าหายไป แตํพระมหาเถระแหํงวัดหนามแทํง ได๎ขอ
คัดลอกไว๎กํอนที่ฝร่ังเศสจะน าไป ซึ่งได๎เก็บรักษาไว๎บริเวณวัดพระธาตุศรีสองรัก จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2449 ฝร่ังเศสคืนเมืองดํานซ๎ายให๎โดยแลกกับดินแดนเขมรที่เป็นของไทยบางสํวน ในเวลาใกล๎
กันนั้น ฝร่ังเศสได๎ต้ังกองทัพอยูํที่บ๎านหาดแดง แมํน้ าเหืองและยกพลยึดอ าเภอทําลี่ เพราะเห็นวําเคย
ยึดอ าเภอดํานซ๎ายมาแล๎ว แตํคร้ังนี้ไทยได๎ซุํมโจมตีจนฝร่ังเศสพํายแพ๎กลับไปและไมํปรากฏวํา
ฝร่ังเศสข๎ามแมํน้ าเหืองมากํอกวนอีก 

 
2. คุณค่าทางธรรมชาติและภูมิทัศน์  
 ชุมชนเชียงคานเป็นสํวนหนึ่งของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนริมฝั่งแมํน้ า

โขงอยูํทางทิศเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ๑ มีอากาศดีและ
ธรรมชาติที่งดงาม เน่ืองจากตั้งอยูํบนที่ราบสูง “แอํงสกลนคร” และอยูํสูงจากระดับน้ าทะเล พื้นที่จึง
มีลักษณะเป็นก๎นกระทะเหมาะส าหรับเป็นที่ต้ังของตัวเมืองด๎วยลักษณะเป็นที่ลูกคลื่นเป็นสํวนใหญํ
ที่แทรกด๎วยที่ราบ โดยสามารถแจกแจงคุณคําทางธรรมชาติและภูมิทัศน๑ได๎ที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาสลับซับซ๎อน มีบริเวณภูเขาสูงทางทิศตะวันตกซึ่งการ
คมนาคมไมํคํอยสะดวก มีพื้นที่ท าการเพาะปลูกน๎อยและประชากรอาศัยอยูํเบาบาง บริเวณที่ราบเชิง
เขาทางด๎านใต๎และตะวันออกมีพื้นที่เพาะปลูกและประชากรอาศัยอยูํหนาแนํนปานกลาง และ
บริเวณที่ราบลุํมใกล๎แมํน้ าเลยและแมํน้ าโขงเป็นพื้นที่เพาะปลูกได๎ดี มีประชากรอาศัยอยูํหนาแนํน  

2.2 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นประเภทฝนเมืองร๎อน และมีธรรมชาติของหมอกปกคลุมอยูํ
เหนือภู จึงท าให๎มีอากาศเย็นสบายสํงผลตํอภูมิทัศน๑ที่งดงาม 

2.3 ต๎นก าเนิดของแหลํงน้ าที่ส าคัญ อันกํอให๎เกิดการต้ังถิ่นฐานของชุมชนเชียงคาน 
2.3.1 แมํน้ าโขง เป็นแมํน้ าจากเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหวํางเลยกับ สปป.ลาว ที่

บริเวณอ าเภอเชียงคานและอ าเภอปากชม เป็นแหลํงประมงและแหลํงดูดทราย ที่มีธรรมชาติงดงาม 
2.3.2 แมํน้ าเลย เป็นแมํน้ าจากเทือกเขาภูหลวงไหลลงสูํแมํน้ าโขงที่อ าเภอเชียง

คาน มีล าน้ าที่ส าคัญหลายสาย และที่ราบลุํมที่สามารถใช๎เป็นแหลํงเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ 
2.3.3 แมํน้ าเหือง เป็นแมํน้ าจากเทือกเขาภูเมี่ยงใน สปป.ลาว ไหลลงสูํแมํน้ าโขงที่

อ าเภอเชียงคาน มีล าน้ าที่ส าคัญที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันของคนริมน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82 

 

3. คุณค่าทางการรวมกลุ่มชน การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน  
 ชุมชนเชียงคานเป็นสํวนหนึ่งของจังหวัดเลย ที่เกิดการรวมกลุํมตั้งแตํสมัยมนุษย๑

ยังเรํรํอนหาของป่าจนเกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน โดยมีกลุํมคนพื้นเมืองเชื้อชาติไทย เรียกวํา ไท
เลย ซึ่งเป็นชนกลุํมใหญํที่สุดอพยพมาจากชายแดนตอนเหนืออาณาจักรสุโขทัย ซึ่งสืบเชื้อสายมา
จากไทหลวงพระบางเข๎ามาตั้งถิ่นฐานอยูํที่เมืองเซไล (บ๎านทรายขาว อ าเภอวังสะพุงปัจจุบัน) ใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ได๎ย๎ายมาอยูํที่บ๎านแหํ (บ๎านแฮํปัจจุบัน) และตั้งบ๎านเรือนที่เรียกวําเมืองเลย 
นับตั้งแตํนั้นมาเมืองเลยจึงรวมตัวกันเป็นเมืองใหญํและได๎โอนขึ้นกับเมืองเลยทั้งหมดใน พ.ศ. 2450 
การใช๎ภาษาพูดของที่นี่มีส าเนียงคล๎ายกันเรียกวํา “ภาษาไทเลย” ที่แตกตํางจากภาษาอีสานใน
จังหวัดอ่ืน นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายกลุํมที่อพยพมาและแยกย๎ายกันอยูํ โดยเฉพาะคนอ าเภอเชียง
คาน มีกลุํมคนไท 2 กลุํม คือ ไทด า และไทพวน โดยไทด าจะอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สํวนไทพวนนั้นมีรกรากเดิมอยูํที่เมืองเตาไห ซึ่งอยูํหําง
จากเมืองหลวงพระบาง จนกระทั่งถูกจีนฮํอ กุลาและเงี้ยว รุกรานจึงอพยพมาที่บ๎านบุฮมและบ๎าน
กลาง อ าเภอเชียงคานเป็นต๎นมา จึงท าให๎มีคนเชื้อชาติจีน และชาวเขา มีความสัมพันธ๑กับคนเลย  

ส าหรับหลักฐานการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนนั้น เร่ิมขึ้นตั้งแตํการปกครองของอาณาจักร
ล๎านช๎างที่ได๎ขยายอาณาเขตจากหลวงพระบางมาตีเมืองเวียงจันทร๑ จนกระทั่ง เมืองใกล๎เคียงในลุํม
แมํน้ าโขง เกิดการตั้งหลักแหลํง และมีคนลาวเร่ิมเข๎ามาในอีสานเพิ่มมากขึ้น โดยมีหลักฐานของ
ชุมชนเกําแกํปรากฏอยูํ 3 แหํง คือ เมืองเซไล เมืองเชียงคาน และเมืองดํานซ๎าย จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 
ได๎ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎จัดตั้ง “เมืองเลย” ขึ้นใน พ.ศ. 2396 และเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นแบบเทศาภิบาลขึ้น เมืองเชียงคานจึงได๎ถูกยุบลงเป็นอ าเภอซึ่งขึ้นกับจังหวัดเลย ใน พ.ศ. 2450 
โดยเมืองเชียงคานที่ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ าโขงนี้เป็นเสมือนประตูเปิดรับคนจากอาณาจักรหลวงพระบาง
เข๎าสูํเมืองเลย มีความเชื่อมโยงกับศูนย๑กลางของอาณาจักรหลวงพระบางที่ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ าโขงทาง
เหนือ แมํน้ าโขงจะไหลลงสูํทางใต๎ไปยังอ าเภอเชียงคานจึงท าให๎สามารถเดินทางเข๎าถึงและ
ติดตํอสื่อสารกันได๎สะดวก จนท าให๎ได๎รับอิทธิพลอารยธรรมตํางๆ ได๎งําย  

แตํเดิมเมืองเชียงคาน มีชื่อวํา บ๎านทํานาจัน ที่เกิดจากคนพื้นถิ่นอพยพหนีศึกฮํอมาจาก
เมืองเชียงคานเดิม (เมืองสานะคาม) ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของอาณาจักรหลวงพระบาง เมื่อคร้ังที่ลาวยัง
ไมํได๎มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เชียงคานในอดีตเป็นศูนย๑กลางธุรกิจการค๎าระหวํางคนไทยใน
เชียงคานและลาวที่มีความรํุงเรืองมาก ชุมชนเชียงคานในสมัยนั้นมีความเจริญและหนาแนํนจนเรียก
ได๎วํา คนเชียงคานเป็นพํอค๎านักธุรกิจที่มีฐานะดี อีกทั้งอยูํในที่ราบลุํมท าการเกษตรได๎ท าให๎อาชีพ
เกษตรกรรมเข๎ามาแทนที่การค๎าในคร้ังนั้น แตํด๎วยสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเทจากทิศใต๎ไปยังทิศ
เหนือ และทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงติดกับภูทอกและภูหมํอนซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแหํงชาติ ชุมชน
เชียงคานจึงมีการตั้งถิ่นฐานเพื่อการอยูํอาศัยในรูปแบบการกระจายตัวและขยายตัวไปตามแนวยาว
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เลียบชายฝั่งแมํน้ าโขงทางด๎านทิศตะวันออก – ตะวันตก จนกระทั่งปัจจุบันได๎มีการเปลี่ยนแปลงทิศ
ทางการขยายตัว อันเป็นผลมาจากการตัดถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 201 เลย – เชียงคาน และ 
211 เชียงคาน – ปากชม ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการติดตํอกับอ าเภอโดยรอบ การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนเชียงคานจึงกระจายตัวเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. ชุมชนเมืองที่อยูํใจกลางเทศบาลต าบลเชียงคาน มีการกระจายตัวของอาคาร
ใหมํตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 211 และอาคารเกําตามถนนชายโขงและถนนศรีเชียงคาน 

2. ชุมชนชนบท มีการกระจายตัวจากใจกลางชุมชนเมืองออกไปโดยรอบในแนว
ด๎านเหนือติดแมํน้ าโขง และด๎านใต๎ในพื้นที่เรือกสวนไรํนา รวมถึงทุํงนาที่ติดกับองค๑การบริหาร
สํวนต าบลเชียงคาน ซึ่งชุมชนรูปแบบนี้จะมีจ านวนประชากรคํอนข๎างเบาบาง 

ปัจจุบันนี้  ชุมชนเชียงคานได๎มีการตั้งถิ่นฐานที่ เปลี่ยนแปลงไปตามการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินในปี พ.ศ. 25501  ซึ่งสามารถจ าแนกได๎ 8 ประเภท คือ 1) ประเภทที่อยูํอาศัย ที่การ
กระจายตัวไปตามริมแมํน้ าโขงและถนนทางหลวงหมายเลข 211 2) ประเภทพาณิชยกรรม ที่กระจาย
ตัวและรวมกันอยูํกันอยํางหนาแนํนบริเวณทางหลวงแผํนดินหมายเลข 211 3) ประเภทอุตสาหกรรม ที่
กระจายตัวไปตามถนนทางหลวงสาย 201 ถนนเลย – เชียงคาน มาทางทิศใต๎ 4) ประเภทสถานศึกษา 
มี 3 แหํง 5) ประเภทศาสนถาน มีวัด 8 แหํง และโบสถ๑คาทอลิก 2 แหํง 6) ประเภทสวนสาธารณะ
และพักผํอนหยํอนใจ คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 7) ประเภทสถาบัน และ 8) ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม ที่เป็นการเพาะปลูก ท านา สวนผลไม๎ และเลี้ยงสัตว๑ ที่กระจายกันอยูํรอบนอกเมือง  

ทั้งนี้ ยังมีการเชื่อมตํอชุมชนเชียงคานไปยังอ าเภออ่ืนๆ ในบริเวณใกล๎เคียงด๎วย
โครงขํายของถนนที่มีศูนย๑กลางอยูํที่ชุมชนเชียงคาน และกระจายเป็นรัศมี (radial network) 
เชื่อมโยงไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต๎ เนื่องจากทิศเหนือติดกับแมํน้ าโขง  
 

4. คุณค่าทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม  
 เมืองเชียงคานมีคุณคําทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 2 ที่นําสนใจที่ได๎รับ

อิทธิพลจากจังหวัดเลย โดยกลุํมงานเหลํานี้เป็นกลุํมงานทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมดีเดํน
เป็นสิ่งกํอสร๎างที่มีคุณคําสูงในทางศิลปะที่สืบทอดมาจนเป็นเอกลักษณ๑ และยังคงใช๎ประโยชน๑ตาม

                                                                    
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์, (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและแผนป้องกันการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดเลย 
(มหาสารคาม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 5-10. 

2 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, มรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดเลย [ออนไลน๑], 
เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/loei4.htm 
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วัตถุประสงค๑เดิม ได๎แกํ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร๑ของศาลหลักเมืองเจ๎าพํอกุดป่อง (พ.ศ. 
2524) และเสาหลักเมือง (พ.ศ. 2525) สถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนาจ าพวกวัดและเจดีย๑เกําแกํ  
รวมทั้งแหลํงโบราณคดี ยํานประวัติศาสตร๑จ าพวกที่อยูํอาศัย อาคารร๎านค๎า ศูนย๑บริการชุมชนใน
อดีต รูปปั้นและอนุสาวรีย๑ทางประวัติศาสตร๑  สํวนหลักฐานงานทางสถาปัตยกรรมที่เกําแกํ
หลงเหลืออยูํน๎อยมาก เนื่องด๎วยการเปลี่ยนแปลงประโยชน๑ใช๎สอยและวัสดุกํอสร๎าง เพื่อความ
ประหยัด แตํกลับเป็นการท าลายคติ และความมุํงหมายของการสร๎างอาคารเหลํานี้ได๎ คงเหลือแตํ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ส าคัญ ได๎แกํ อุโบสถที่มีลักษณะเชํนเดียวกับวิหารแตํมีขนาดที่เล็กกวํา
เพื่อใช๎ส าหรับการท าสังฆกรรมเทํานั้น เชํน อุโบสถวัดมหาธาตุ ฯลฯ ส าหรับหลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนเกําแกํที่หลงเหลืออยูํ คือ บ๎านของชาวไทเลย ที่มีลักษณะเป็นเรือนหลัง
ใหญํ ยกพื้นสูงมีระเบียงยื่นออกมาหน๎าเรือน เรือนครัวสร๎างแยกตํางหากโดยมีชานเชื่อมตํอกัน 
หลังคาของเรือนนอนจะมุงด๎วยหญ๎าคาหรือไม๎แป้นเกล็ด ฝาเรือน พื้นเรือนนิยมท าด๎วยไม๎แผํน
เรียกวําไม๎แป้น สํวนเสาจะใช๎ไม๎เนื้อแข็งหรืออิฐกํอเป็นเสาใหญํ มีบันไดไม๎พาดไว๎ส าหรับขึ้นลง 

  
5.  คณุค่าทางสังคมและวัฒนธรรม  
 เมืองเชียงคานต้ังอยูํในจังหวัดเลย ซึ่งแตํเดิมเป็นชุมชนเมืองปิดไมํคํอยได๎ติดตํอกับ

คนภายนอกเน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศภูเขาที่โอบล๎อม จนกระทั่งได๎มีพระสงฆ๑ เกจิอาจารย๑หลาย
สายเข๎ามาธุดงค๑ จึงท าให๎เมืองเลยเป็นที่ร๎ูจักมากขึ้นจากส านักสงฆ๑และวัดป่าดังกลําว สิ่งเหลํานี้ชํวย
สํงผลให๎ชาวบ๎านศรัทธาในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น จึงท าให๎ชุมชนเครํงครัดตํอศีลธรรม และมีวิถี
ปฎิบัติในชีวิตประจ าวันที่ศรัทธามีรากฐานส าคัญที่แสดงถึงคุณคําทางสังคมและวัฒนธรรม3 ดังนี ้

5.1 โครงสร๎างทางสังคม ที่เป็นแบบประเพณีน า โดยคนพื้นเมืองที่สํวนใหญํเป็นคน
ไทยเผําพวน คนไทยเผําลื้อจากลานช๎างและหลวงพระบาง  

5.2 ประเพณีและวัฒนธรรม ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย๑  มี
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองที่ปฏิบัติสืบทอดตํอกันมา ได๎แกํ 

5.1.1 “ฮีตสิบสอง–คองสิบสี่” หรือประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ซึ่งเป็นจารีต
ประเพณีที่ยึดถือกันมานาน โดยคลองสิบสี่ หมายถึง หลักท านองคลองธรรมของสังคมที่ควรปฏิบัติ
ตํอกันเพื่อให๎อยูํรํวมกันได๎อยํางเป็นสุขโดยก าหนดไว๎ 14 ข๎อ ได๎แกํ หลักที่เจ๎านายพึงปฏิบัติตํอ
ราษฎร หลักปฏิบัติของคนในครอบครัว หลักปฏิบัติของผู๎เฒําผู๎แกํ เป็นต๎น สํวนฮีตสิบสอง หมายถึง 
งานประเพณีสิบสองเดือน ได๎แกํ เดือนอ๎าย  – บุญเข๎ากรรม เดือนยี่ – บุญคูณลาน เดือนสาม – บุญ
                                                                    

3 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, มรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดเลย [ออนไลน๑], 
เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/loei4.htm 
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ข๎าวจี่ เดือนสี่ - บุญพระเวส หรือบุญมหาชาติ เดือนห๎า – บุญสงกรานต๑ เดือนหก – บุญบั้งไฟ เดือน
เจ็ด – บุญซ าฮะ เดือนแปด – บุญเข๎าพรรษา เดือนเก๎า – บุญข๎าวประดับดิน เดือนสิบ - บุญข๎าวสาก 
หรือ บุญสลากภัต เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง – บุญกฐิน  

5.1.2 ความเชื่อในเร่ืองภูติผีปีศาจ ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท าให๎เกิดพิธีกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตชาวไทเลย เชํน การเลํนผีตาโขน การเลํนผีชมน้ า และการเลํนแซปาง เป็นต๎น  

5.1.3 ประเพณีที่คนท๎องถิ่นถือปฏิบัติ ได๎แกํ ประเพณีการเกิด สรงน้ าขอพร  
5.1.4 ศาสนพิธี ที่มีความเกี่ยวข๎องกับชีวิตความเป็นอยูํ ได๎แกํ พิธีสรงธาตุ พิธีสูํ

ขวัญธาตุและมีพิธีเวียนเทียนหลังจากสูํขวัญพระธาตุเสร็จ พิธีบวชนาคและจุดบั้งไฟ  
5.1.5 ธรรมเนียมเกี่ยวกับน้ ากินน้ าใช๎ ในอดีตแบํงน้ าออกเป็นน้ าล๎างเท๎า น้ าอาบ

และน้ าดืม่ โดยแตํละบ๎านหรือหมูํบ๎านมีการขุดบํอน้ า และมีการท าความสะอาดบํอน้ าประจ าปี  
เน่ืองด๎วยจังหวัดเลยมีสายสัมพันธ๑เชื่อมโยงกับอาณาจักรหลวงพระบาง ในขณะที่

จังหวัดอ่ืนในภาคอีสานได๎รับอิทธิพลจากเวียงจันทน๑ จึงท าให๎มีรูปแบบบางประเพณีที่คล๎ายคลึงกัน 
เชํน ประเพณีแหํผีตาโขนใหญํที่อ าเภอดํานซ๎ายที่มีรูปแบบคล๎ายคลึงกับประเพณีปู่เยอยําเยอของ
หลวงพระบาง รสนิยมอาหารการกินที่คนเมืองเลยไมํนิยมกินปลาร๎าหรือจะกินต๎องท าให๎สุกกํอน  
และยังมีงานบุญหลวง ที่ได๎น าเอางานบุญพระเวสกับบุญบั้งไฟมาผนวกกันเป็นงานเดียว เป็นต๎น 
ดังนั้น ชาวจังหวัดเลยจึงนับได๎วํายังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่นไว๎ได๎คํอนข๎างดี ยึดมั่น
ในศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ชาวเลยได๎ประพฤติปฏิบัติสืบตํอกันมาจน
เป็นวิถีชีวิตในเร่ืองความเป็นอยูํ การท ามาหากิน กิริยามารยาท การแตํงกาย การกินอยูํ ฯลฯ  

5.3 ลักษณะนิสัยของคนท๎องถิ่น สํวนใหญํมีนิสัยรักสงบ ขยันหมั่นเพียรในการสร๎าง
ฐานะความเป็นอยูํ กิริยามารยาทดีงาม อารมณ๑เยือกเย็นมีนิสัยรักความสงบเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ รักถิ่นที่อยูํ
ไมํคํอยอพยพไปอยูํที่อื่น กิริยามารยาทและกิริยาวาจาในการแสดงออกคํอนข๎างเปิดเผย การพูดจาใช๎
ภาษาถิ่นเลย เสียงพูดไพเราะนุํมนวลาสุภาพ มีการรักษากิริยามารยาทในการพูดการฟังเป็นอยํางดี   

5.4 ลักษณะวิถีชีวิตของคนท๎องถิ่น มีความเป็นอยูํอยํางเรียบงําย ยึดถือประเพณีแบบ
ชาวไทยภาคอีสาน และหลวงพระบาง ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว๎อยูํได๎
คํอนข๎างมาก ซึ่งสํวนใหญํเป็นไปตามแนววิถีพระพุทธศาสนา  

5.5 การประกอบอาชีพของคนท๎องถิ่น สํวนใหญํท าอาชีพเพาะปลูกตามเชิงเขาที่อุดม
สมบูรณ๑และที่ราบลุํมแมํน้ า มีการท านา เลี้ยงสัตว๑ ท าไรํท าสวน และขายของหาบเรํ  

5.6 ศิลปหัตถกรรมและงานฝีมือ ที่เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติในการก าหนดวิถีชีวิต
และแบบแผนวัฒนธรรมของตน ทั้งการแตํงกาย อาหารการกิน บ๎านเรือน รวมทั้งการประกอบ
อาชีพและหัตถกรรมพื้นบ๎าน เป็นงานฝีมือที่แฝงด๎วยความคิดสร๎างสรรค๑ปราณีตงดงามและมีคุณคํา
ทางศิลปะ ซึ่งงานหัตถกรรมนี้สามารถสะท๎อนสภาพและวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นที่เรียบงําย มีรูปแบบ
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ดั้งเดิมเพื่อตอบสนองการใช๎สอยในชีวิตประจ าวัน ได๎แกํ ผ๎านวม พาข๎าวหวาย กระติบข๎าวจอม 
อาชีพปั้นหม๎อดิน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการทอผ๎าพื้นบ๎านส าหรับผู๎หญิงในหมูํบ๎านโดยใช๎เทคนิค
การทอขิดและมัดหมี่ สํวนผู๎ชายจะตีเหล็กซึ่งหลงเหลือน๎อยลงไปทุกที 

5.7 ลักษณะอาหารการกิน ที่มีความอุดมสมบูรณ๑เนื่องจากยังมีแหลํงธรรมชาติ แม๎ใน
หน๎าแล๎งบริเวณริมแมํน้ าโขงจะมีตลิ่งกว๎างและอุดมสมบูรณ๑ด๎วยปุ๋ยธรรมชาติเหมาะแกํการ
เพาะปลูกพืชผัก และจับปลาริมแมํน้ าได๎ คนท๎องถิ่นสํวนใหญํกินข๎าวเหนียวเป็นอาหารหลัก  แจํว
หรือน้ าพริก หมก แกงพื้นบ๎าน และอาหารที่ท าในเทศกาลตําง ๆ เมื่อมาชุมนุมกัน  นอกจากนั้น ยังมี
คติเกี่ยวกับอาหารการกินตํางๆ ที่ยึดถือปฏิบัติกันในท๎องถิ่น 

5.8 ลักษณะภาษาพูดใช๎ภาษาถิ่นที่เรียกวํา ภาษาเลย ซึ่งมีส าเนียงพูดที่แปลกและนิ่ม
นวล พูดสุภาพและไมํคํอยพูดเสียงดัง ในบางอ าเภอหรือที่แตกตํางจากจังหวัดอ่ืนๆ ส าเนียงการพูด
ยังมีความแตกตํางกันไปเป็นส าเนียงถิ่นดั้งเดิม สันนิษฐานได๎จากสภาพภูมิประเทศที่ตัดขาดจากที่
อ่ืนท าให๎ไมํนําจะได๎รับอิทธิพลจากส าเนียงใด และเป็นเพราะกลุํมคนที่อาศัยอยูํมีประวัติการอพยพ
จากเมืองหลวงพระบางซึ่งได๎น าวัฒนธรรมภาษาอีสานถิ่นอ่ืนเข๎ามาด๎วย ดังนั้น ส าเนียงพูดของชาว
ไทเลยจึงมีลักษณะการพูดคล๎ายคลึงชาวหลวงพระบาง  

5.9 ลักษณะภาษาเขียน มีการจารึกอยํางตํอเนื่องภายหลังภาษาพูด โดยพยายามเขียน
เคร่ืองหมายขึ้นมาแทนความร๎ูสึกจึงเกิดอักษรแสดงความคิดขึ้นมาเป็นวิวัฒนาการของภาษาเขียน 
อักษรที่ใช๎มีอยูํสองแบบคือ อักษรธรรม และอักษรไทยน๎อย ซึ่งในปัจจุบันมีผู๎อําน และเขียนได๎น๎อย 

5.10 ต านานที่นําสนใจ มีอยูํหลายต านานด๎วยกัน ได๎แกํ ต านานพระธาตุศรีสองรัก 
ต านานนางผมหอม ต านานเมืองเซไล ต านานปฐมกัปป์ เป็นต๎น  

5.11 การละเลํนพื้นบ๎านและนาฏศิลป์ มีความคล๎ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนในภาคอีสานซึ่ง
อาจแตกตํางไปบ๎างตามแตํละท๎องถิ่น สํวนนาฏศิลป์และดนตรีมีการฟ้อนร าของชาวไทเลย ซึ่งมี
แคนเป็นเคร่ืองดนตรีที่ส าคัญบรรเลงประกอบในงานฟ้อนร าตํางๆ  

5.12 การแตํงกายชุดประจ าถิ่นของคนท๎องถิ่น ได๎น าเอาการแตํงกายในจิตรกรรมฝา
ผนังอุโบสถวัดโพธิ์ชัย บ๎านนาพึง อ าเภอนาแห๎ว มาเป็นต๎นแบบ และประยุกต๑เป็นชุดแตํงกาย  

5.13 ภูมิปัญญาชาวบ๎านรวมถึงเทคโนโลยีท๎องถิ่นเกิดจากการท ามาหากินที่เป็น
เกษตรกรมานาน ภูมิปัญญาจึงเกี่ยวข๎องกับการเกษตรและเคร่ืองใช๎ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เกิด
เป็นงานหัตถกรรมจนเป็นสํวนหนึ่งของเอกลักษณ๑ของชาวไทเลย ได๎แกํ เคร่ืองจักสานเพื่อใช๎ใน
ครัวเรือน และเคร่ืองมือในการด ารงชีพที่พัฒนาเป็นของที่ระลึก และผลิตภัณฑ๑ที่เน๎นความสวยงาม 
สํวนการทอผ๎าฝ้ายนั้นเพื่อใช๎ในครอบครัวหลังจากเวลาวํางจากการท าไรํนา ปัจจุบันมีอยูํเพียงไมํกี่
หมูํบ๎านที่ยังคงสืบทอดวิธีดั้งเดิมในการทอผ๎าพื้นเมือง ผ๎าหม๎อนิล ผ๎านวม ซึ่งเป็นหัตถกรรมที่มี
ชื่อเสียงของอ าเภอเชียงคาน  
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จากการศึกษาคุณคําที่ส าคัญในด๎านตํางๆ นี้ ท าให๎เห็นถึงบริบทจังหวัดเลยในภาพรวม 
ที่มีอิทธิพลและเป็นปัจจัยสํงผลแวดล๎อมไปสูํเมืองเชียงคาน จึงท าให๎สามารถสรุปได๎ถึงคุณลักษณะ
ที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ด๎วยความได๎เปรียบทางสภาพภูมิประเทศ ท าให๎
มีลักษณะสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่แตกตําง มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายประเภท 

2) มีความหลากหลายทางกลุํมชนและชนชาติ ที่สันนิษฐานวําคนเมืองเลยหรือ “ไท
เลย” นั้นสืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรหลวงพระบาง โดยมีการใช๎ภาษาพูดที่มีส าเนียงคล๎ายคลึงกัน
เรียกวํา “ภาษไทเลย” ด๎วยเหตุของการผสมผสานของชนชาติตํางๆ นี้ท าให๎เกิดรูปแบบวัฒนธรรม
ประเพณีที่นําสนใจจนเกิดเป็นลักษณะที่โดดเดํน 

3) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากหลากหลายของชนชาติที่มาตั้งชุมชนท าให๎
เกิดรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน ซึ่งวัฒนธรรมเหลํานี้ได๎สะท๎อนมาจากวิถีชีวิตอันเรียบงําย  คือ 
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และจากเหตุผลที่มีระบบชุมชนอันเข๎มแข็งท าให๎สามารถอนุรักษ๑
และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเหลํานี้มาได๎จนถึงปัจจุบัน  

4) มีความหลากหลายทางงานหัตถกรรม ด๎วยความที่เป็นคนชํางคิดและชํางประดิษฐ๑ 
จึงสามารถน ามาแสดงในงานหัตถกรรมตํางๆ ได๎อยํางงดงามจากวัสดุพื้นบ๎านที่หาได๎ภายในท๎องถิ่น
มาท าให๎เกิดประโยชน๑ และมีการรวมกลุํมเพื่อผลิตสินค๎าออกมาจ าหนํายสร๎างรายได๎แกํครอบครัว  

5) มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม ที่แสดงออกทางภูมิปัญญาทางชํางที่สืบทอด
กันมาในอดีต ทั้งงานอาคารทางศาสนาที่มีความสงํางาม งานอาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบงาน
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํที่ยังสามารถรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได๎  

อิทธิพลของจังหวัดเลยโดยรวมได๎สํงผลถํายทอดคุณลักษณะส าคัญไปยังเมืองเชียงคาน 
ซึ่งมีแหลํงสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมทางด๎านธรรมชาติ ด๎านประวัติศาสตร๑และโบราณคดี ด๎าน
วัฒนธรรม ด๎านศิลปกรรม และด๎านกิจกรรมการผลิต โดยสามารถน ามาใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานอ๎างอิง
ถึงเหตุและปัจจัยแวดล๎อมเพื่อน าไปสูํการระบุแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะ
ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

 
แหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

เมื่อศึกษาบริบทในภาพรวมและสํวนส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับคุณคําทางประวัติศาสตร๑ คุณคํา
ทางธรรมชาติ คุณคําทางการรวมกลุํมชน คุณคําทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม อันเป็นปัจจัยสํงผล
แวดล๎อมตํางๆ ท าให๎เกิดเป็นแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานแล๎ว ตํอไปนี้จะเป็นการ
ระบุแหลํงของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานตามคุณลักษณะตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดเอกลักษณ๑
ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม ดังกรอบแนวคิดการจัดกลุํมประเภทสาระส าคัญ ที่ เรียกวํา 
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“โครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม”  และกรอบการคัดเลือกคุณลักษณะ
ส าคัญที่เรียกวํา  “เกณฑ๑การประเมินคุณคําความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม”  ที่สรุปได๎จาก
ทฤษฎี แนวคิดในบทที่ 2 และการออกแบบการวิจัยในบทที่ 3 ดังนี ้ 
 

1.  กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 กลุํมสาระส าคัญ (theme) ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่น าไปจ าแนกประเภท

แหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมและลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม ตามแผนภูมิที่  7 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงโครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 
 

2. สาระส าคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
 จากโครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม และเกณฑ๑การ

ประเมินคุณคําความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมตามกรอบที่ก าหนดขึ้น สามารถน าไปจัด
กลุํมสาระส าคัญและรายละเอียดของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎ดังนี้  

โครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม 

ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
ทางธรรมชาติ 

(natural environment)  

ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑
สร๎างขึ้น 

(built environment) 

ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และ
มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

(intangible heritage) 

1. สภาพทางธรรมชาติ 
2. สภาพกายภาพ 
3. สภาพภูมิอากาศ 

1. ภูมิสถาปัตยกรรม 
2. สถาปัตยกรรม 
3. รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน

และโครงสร๎างเมือง 

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคน 
2. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทาง

สังคม 
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กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ 
1. กลุํมสาระส าคัญด๎านด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment)  

1.1 สภาพทางธรรมชาติ จ าแนกเป็น 
1.1.1 สิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ (biotic Environment) ได๎แกํ ต๎นสักจากที่ ร.5 

พระราชทานเมล็ดมาให๎เพาะปลูกเป็นต๎นไม๎คูํบ๎านคูํเมือง ต๎นจันทร๑ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมูํบ๎านทํานา
จันเนื่องจากที่ทําน้ านั้นมีต๎นจันทร๑ ต๎นมะพร๎าวและต๎นฝ้ายพืชเศรษฐกิจจากภูมิประเทศที่เหมาะสม  

1.1.2 ชีวิตสัตว๑ (animal life) ได๎แกํ สัตว๑พื้นถิ่น เชํน ฝูงนกกระยาง ปลา
นานาพันธุ๑ในแมํน้ าโขง ฯลฯ และสัตว๑เลี้ยง  

1.2 สภาพทางกายภาพ คือ สภาพภูมิประเทศที่สร๎างการจดจ าได๎  
1.2.1 ภูเขา ได๎แกํ 

1)  ภูทอก เป็นภูเขาจุดชมทิวทัศน๑ได๎รอบด๎านทั้งชมทะเลหมอก พระ
อาทิตย๑ขึ้นในยามเช๎า พระอาทิตย๑ตกในยามเย็น ชมแกํงคุดคู๎ ผาแบํน และแมํน้ าโขง ตลอดจนชม
เทือกเขาในเมืองสานะคาม (สปป.ลาว) ที่สลับซับซ๎อนปกคลุมด๎วยป่าไม๎  

2) ภูควายเงิน เป็นภูเขาสูงที่มีต านานเชื่อถือมานานเป็นที่ประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทภูควายเงินได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรปี พ.ศ. 2478  

3) ภูคกงิ้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิ
รักษ๑ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงคานให๎ความเคารพนับถือ 

4) ภูช๎างน๎อย เป็นจุดชมทิวทัศน๑เมืองเชียงคาน มีพระพุทธรูปองค๑ใหญํ
บนเนินเขา ลักษณะรูปรํางของภูเขาคล๎ายกับช๎างนอนคุดคู๎หันหัวไปทางบ๎านนาจาน 

5) ผาแบํน เป็นผาที่มีถ้ าและต านานเชื่อถือกันมายาวนานควบคูํกับภู
ควายเงิน เป็นจุดชมวิวที่นักทํองเที่ยวขึ้นไปชมความงามของผาและถ้ า 

1.2.2 แมํน้ า ได๎แกํ 
1) แมํน้ าโขง ซึ่งเป็นล าน้ าระหวํางประเทศที่มีความยาวไหลผํานภูมิ

ประเทศที่แตกตํางกัน ท าให๎แมํน้ าโขงมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่น าพาชีวิต 
ตะกอนดิน และความสมบูรณ๑ของสัตว๑น้ าท าให๎ผู๎คนก็ได๎อาศัยเป็นแหลํงอาหารและแหลํงเพาะปลูก 
รวมทั้ง แมํน้ าโขงมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู๎คนที่มีศิลปวัฒนธรรมไหลไปมาสองฝั่งโขง 
คือ ศิลปะล๎านช๎างและศิลปะล๎านนา  

2) แมํน้ าเลย ซึ่งเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของปลาและแหลํงอาหารของ
ปลา อีกทั้งริมแมํน้ ามีลักษณะเป็นที่ราบลุํมเหมาะกับการเพาะปลูก  

3) แมํน้ าเหือง มีต๎นน้ าจากภูรํมเกล๎า ที่ไหลมาบรรจบแมํน้ าโขง และมี
เร่ืองราวที่ส าคัญในบริเวณปากน้ าเหืองที่เลําสืบตํอกันมาถึงเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของเจ๎าพํอปากเหือง  
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1.2.3 เกาะและแกํงตํางๆ ได๎แกํ 
1) แกํงคุดคู๎ มีลักษณะเป็นแกํงหินขนาดใหญํขวางอยูํกลางล าน้ าโขง 

ท าให๎กระแสน้ าเปลี่ยนทิศทางการไหลและไหลวนจนกระแสน้ าเชี่ยว ท าให๎พื้นทรายก๎นแม๎น้ าเป็น
พื้นที่วงกลมเป็นหลุมลึก เกิดเป็นหาดทรายรูปวงกลมขนาดใหญํ ในหน๎าน้ าน้ าจะทํวมสูงจนไมํเห็น
แกํง ในเวลาน้ าแห๎งมองเห็นเกาะแกํงชัดเจน เห็นหินก๎อนใหญํจ านวนมากมีสีสันแตกตํางกัน
ประกอบกับโค๎งสันทรายริมแมํน้ า บางชํวงของแกํงเป็นลานหินกว๎างสวยงาม  

2) แกํงอ่ืนๆ ได๎แกํ แกํงพระใหญํ แกํงโตน แกํงฟ้า ฯลฯ โดยเฉพาะ
แกํงโตน ตั้งอยูํที่บ๎านปากห๎วย อ าเภอทําลี่ เป็นแกํงหินกลางแมํน้ าเหืองคล๎ายแกํงคุดคู๎แตํขนาดเล็ก
กวํา ซึ่งกั้นพรมแดนไทย-ลาว จึงเป็นที่ร๎ูจักของทั้งชาวไทยและลาวที่อาศัยอยูํบนสองฝั่งแมํน้ า  แกํง
ตํางๆ เหลํานี้มีรูปแบบเดียวกับแกํงคุดคู๎ เอ้ือประโยชน๑ได๎ดีกับการเกษตรและประมง 

1.2.4 ทิวทัศน๑โดยรวม (scenic view) ได๎แกํ 
1) พระอาทิตย๑ขึ้นและตกดินที่มีบรรยากาศสวยงาม ได๎แกํ มุมมองจาก

บริเวณภูทอกและภูอื่นๆ ในตอนเช๎าที่เห็นทัศนียภาพเมืองเชียงคานและธรรมชาติในภาพรวมจากที่
สูง มุมมองริมแมํน้ าโขงในชํวงพลบค่ าที่เห็นกิจกรรมของชาวบ๎านริมโขง เชํน จับปลา ปลูกผัก เรือ
รับจ๎าง เป็นต๎น บรรยากาศของถนนชายโขงในชํวงพลบค่ าที่คลาคล่ าไปด๎วยตลาดถนนคนเดินและ
บรรยากาศเช๎าตรํูที่เห็นพระบิณฑบาตและชาวบ๎านรอตักบาตรข๎าวเหนียว  

1.3) สภาพภูมิอากาศ (climate) เมืองเชียงคานมีอากาศดีเย็นสบาย บรรยากาศสด
ชื่น หมอกยามเช๎าและตอนพลบค่ าสวยงาม เนื่องจากได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment)  
2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature) ที่ส าคัญ ได๎แกํ 

2.1.1 ถนนชายโขง หรือถนนสายโรแมนติก เป็นสายแรกของเมืองที่
เกิดขึ้นเพื่อรองรับการค๎าขายที่เชื่อมตํอมาทางแมํน้ าโขง จนกระทั่งปัจจุบันเป็นถนนที่มีชื่อเสียงด๎าน
การทํองเที่ยวที่ท าให๎ได๎เห็นถึงกิจกรรมตํางๆ ทางสังคมเมืองเชียงคานในชํวงเวลาที่แตกตํางกัน 
สองฝั่งถนนถูกขนาบไปด๎วยบ๎านเรือนแถวไม๎เกําเรียงรายเกือบทั้งเส๎นที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย โดยสํวน
ใหญหํน๎าบ๎านจะหันหน๎าเข๎าสูํถนนชายโขง 

2.1.2 ถนนศรีเชียงคาน เป็นถนนที่สร๎างขึ้นมาเพื่อรองรับเศรษฐกิจเมืองที่
แผํขยายมาตามถนนใหญํที่ตัดเข๎ามาสูํเมืองเชียงคาน มีการติดตํอค๎าขายขนสํงไปสูํเมืองรอบนอกได๎
สะดวก สองฝั่งถนนขนาบด๎วยบ๎านเรือนไม๎เกําที่หลงเหลืออยูํบ๎าง แทรกไปด๎วยเรือนแถวกํออิฐฉาบ
ปูนซึ่งสํวนใหญํมีลักษณะเป็นอาคารผสมเพื่อพาณิชยกรรม 
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2.1.3 ถนนหรือเส๎นทางในซอยตํางๆ เป็นเส๎นทางที่เชื่อมตํอระหวํางถนน
ชายโขงและถนนศรีเชียงคาน มีขนาดที่แตกตํางกันไปตามการใช๎สอย ในบางเส๎นที่เชื่อมตํอจาก
แมํน้ าโขงสูํวัดมีความเชื่อวําเป็นเส๎นทางขึ้นลงของพญานาค  

2.1.4 ถนนนอกเมือง เป็นเส๎นทางที่เชื่อมตํอจากเมืองเชียงคานไปยังเมือง
ใกล๎เคียงโดยรอบ สํวนใหญํยังคงมีความเป็นธรรมชาติหรือเกษตรกรรม ได๎แกํ การท านา ปลูกผัก ฯลฯ 

2.1.5 เส๎นทางริมแมํน้ า หรือทางเดินริมชายฝั่งโขง ที่สามารถชื่นชม
ทัศนียภาพเมืองลาวในฝั่งตรงข๎ามของแมํน้ าโขงและชื่นชมกิจกรรมริมแมํน้ า ได๎แกํ ความเป็นอยูํ
ของบ๎านริมน้ า การปลูกผักริมน้ า เรือประมงจับปลา เป็นต๎น  

2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character) สํวนใหญํมีลักษณะ
เป็นรูปทรงหลังคาทรงจั่ว ปั้นหยา หรือทรงผสมจั่วและปั้นหยา ทรงเพิงแบบมีกันสาดปีกนก  มี
ลักษณะชํองเปิดเพื่อความเหมาะสมกับการใช๎งาน สีสันตํางๆ เลียนแบบธรรมชาติ ประตูเป็นบาน
เฟี้ยม มีระเบียง เฉลียง กันสาดที่สามารถเดินทะลุตํอเน่ืองกันได๎ โดยจ าแนกตามการใช๎งาน ดังน้ี 

2.2.1 บ๎านไม๎เกํา เรือนไม๎เกํา เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนเชียง
คานที่ไมํได๎จ ากัดวําจะมีรูปแบบของชนชาติใดโดยเฉพาะซึ่งมีคุณคําทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
ศิลปกรรม เทคนิคกํอสร๎าง รูปแบบเฉพาะหรือหาได๎ยาก และมีความเสี่ยงตํอการเสื่อมสภาพทั้ง
ปัจจัยทางธรรมชาติหรือมนุษย๑ที่สํงผลตํอการใช๎สอยในปัจจุบัน สํวนที่ยังคงเหลืออยูํ ได๎แกํ บ๎านไม๎
เฮ๊ียะ บ๎านไม๎เรือนแถว (ที่มีทั้งบ๎านเดี่ยว 1 ชั้น บ๎านเด่ียว 2 ชั้น เรีอนแถว 2 ชั้น) และเรือนไม๎ชายโขง  

2.2.2 โรงแรมเกํา มีสถาปัตยกรรมตามยุคสมัยในชํวงที่กํอสร๎างขึ้น เชํน 
โรงแรมเรือนลูกไม๎มีสถาปัตยกรรมสไตล๑ฝร่ังเศสซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่ฝร่ังเศสเข๎ามาในเชียงคาน 
โรงแรมพูลสวัสดิ์ที่เป็นโรงแรมไม๎เกําแกํแหํงแรกของเมืองเชียงคานมีอายุมากกวํา 50 ปี 

2.2.3 โรงภาพยนตร๑เกํา มีสถาปัตยกรรมคล๎ายคลึงกับเรือนไม๎เกําที่ปรับ
ใช๎เพื่อการพาณิชย๑ ได๎แกํ ราชาภาพยนตร๑ สุวรรณรามา 

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง (urban structure) ที่มี
ความสอดคล๎องกับพื้นที่บริเวณใกล๎เคียง ได๎แกํ 

2.3.1 ตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงคาน  เป็นศูนย๑รวมการค๎าขายเพื่อ
ชีวิตประจ าวัน ที่ทั้งขายปลีกและขายสํง รวมทั้งของสดและของแห๎ง  

2.3.2 โรงเรียน เดิมมีแตํโรงเรียนประถมซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนบ๎าน
เชียงคานปทุมมาสงเคราะห๑ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนเพิ่มขึ้น ได๎แกํ โรงเรียนเชียงคานซึ่งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ โรงเรียนเชียงคานวิจิตรวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเกําแกํที่สร๎างมา
หลายปี  
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2.3.3 ส านักงานบริการและสํวนราชการที่ส าคัญ ได๎แกํ สถานีต ารวจ 
สภ.อ.เชียงคาน สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเลย ที่วําการอ าเภอเชียงคาน ดํานตรวจคนเข๎าเมืองเชียง
คาน ดํานพรมแดนเชียงคาน โรงพยาบาลเชียงคาน ฯลฯ 

2.3.4 สวนสาธารณะเมืองเชียงคาน เป็นสวนสาธารณะแหํงใหมํที่สร๎าง
อยูํติดฝั่งโขง เพื่อเป็นที่พักผํอนหยํอนใจของชาวเมืองเชียงคาน 

2.3.5 วัดเกําแกํและสวยงาม ได๎แกํ 
1) วัดทําแขก เป็นวัดเกําแกํตั้งอยูํ ริมฝั่งแมํน้ าโขง ภายในโบสถ๑มี

พระพุทธรูปเกําแกํกวํา 300 ปีมี 3 องค๑สกัดจากหินทรายทั้งก๎อน นอกจากนั้นยังเป็นวัดที่มีประวัติ
เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน ตั้งแตํสมัยขุนคานสร๎างเมืองเชียงคาน พร๎อมกับการสร๎าง
วัดศพที่เมืองสานะคามซึ่งอยูํตรงข๎ามกันบนฝั่งลาว  

2) วัดมหาธาตุ เป็นวัดเกําแกํที่สุดและเป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองของเชียงคาน 
ที่สร๎างพร๎อมกับการสร๎างเมืองเชียงคานในปี พ.ศ. 2197 จึงมีอายุถึง 350 กวําปี และได๎รับการขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานในปี พ.ศ. 2544 บริเวณหน๎าจั่วมีภาพเขียนบอกเลําเร่ืองราวประวัติเมืองเชียง
คาน นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังใหมํที่สร๎างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมล๎านช๎าง ปัจจุบัน วัด
มหาธาตุอยูํในสภาพที่รอการบูรณะทั้งตัวอุโบสถ และพระประธานที่ถูกปลํอยให๎รกร๎าง ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเลือนรางแทบจะจับเร่ืองราวอดีตได๎ยากนัก  

3) วัดทําคก สร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2395 เดิมตั้งอยูํริมแมํน้ าโขง ซึ่งเป็นคุ๎ม
วัดน้ าวน ภาษาท๎องถิ่นเรียกวํา “คก” มีพระอุโบสถที่เป็นอาคารกํออิฐถือปูนศิลปะล๎านช๎าง 
นอกจากนั้นยังมีการเลําขานกลําวถึง สาเหตุที่สิมวัดพระธาตุวัดทําคก หันหน๎าไปทิศตะวันตกซึ่งตั้ง
สวนทางกับการไหลของแมํน้ าโขง เหตุผล คือ เป็นความเชื่อของสถานการณ๑ที่เกิดศึกสงครามสิ่งที่
ไมํดีไมํงามสมัยนั้นที่จะหลั่งไหลมากับแมํน้ าโขง จึงสร๎างสวนทางเพื่อเอาเคล็ดเอาชัยชนะ 

4) วัดภูช๎างน๎อย เป็นวัดป่าที่ชาวเชียงคานได๎สร๎างขึ้น มีพระพุทธรูป
องค๑ใหญํอยูํบนยอดเขามองเห็นเดํนเป็นสงํา มีบันไดพญานาคสูงชันที่ขึ้นได๎จากเชิงเขา นอกจากนั้น
ยังสามารถชมทัศนียภาพเมืองเชียงคานได๎จากบนยอดภูช๎างน๎อยด๎วย 

5) วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ตั้งอยูํที่อ าเภอเชียงคาน สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 
2480 โดยชาวบ๎านชํวยกันสร๎างวัดขึ้นเพื่อรักษารอยพระพุทธบาทที่พรานลําเนื้อไปพบบนก๎อนหิน 
จนได๎รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปี พ.ศ. 2478 และทางวัดจะจัดงานสมโภชเป็นประจ าทุกปี 
ถือเป็นงานส าคัญของชาวบ๎านในแถบนี้ 

6) วัดใหญํภูคกงิ้ว ตั้งอยูํที่ภูคกงิ้ว มีพระใหญํภูคกงิ้ว หรือพระพุทธนว-
มินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ๑ ประดิษฐานอยูํบนเนินเขาบริเวณปากล าน้ าเหืองจรดกับแมํน้ าโขง  
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นักทํองเที่ยวสามารถชมความงดงามตามธรรมชาติฝั่งลาวที่มีแมํน้ าเหืองและแมํน้ าโขงไหลผํานได๎
อยํางสวยงามสุดสายตา นอกจากนั้น ยังเป็นจุดแรกที่แมํน้ าโขงไหลเข๎าสูํภาคอีสานอีกด๎วย 

7) วัดป่าใต๎ ตั้งอยูํที่อ าเภอเชียงคาน สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2415 เดิมเป็น
วัดป่าที่รํมร่ืนเงียบสงบ ส าหรับพระธุดงค๑มาพักปักกลดและจ าพรรษา ตํอมาได๎มีการสร๎างให๎ถาวร
ยิ่งขึ้น มีพระอุโบสถเกําแกํประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นพุทธประวัติฝีมือชํางชาวเชียงคาน 
นอกจากนั้น วัดป่าใต๎ยังเป็นศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ เพื่อให๎การอบรมเยาวชนและให๎
การเผยแพรํธรรมมะแกํประชาชน รวมทั้งได๎มีการสร๎างพิพิธภัณฑ๑ศูนย๑วัฒนธรรมเมืองเชียงคานขึ้น
เพื่อรวบรวมของเกําทางศาสนาและท๎องถิ่น ส าหรับอนุรักษ๑ให๎เป็นแหลํงการศึกษาการเรียนรู๎ทั่วไป 

8) วัดพระธาตุสัจจะ ตั้งอยูํที่อ าเภอทําลี่ มีลักษณะคล๎ายพระธาตุพนม 
เพราะสร๎างขึ้นเพื่อเป็นการตํอชะตาให๎กับองค๑พระธาตุพนมที่ได๎พังทลายลงในปี พ.ศ. 2518 และ
เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต๑ธาตุ และพระปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม)  

9) วัดสันติวนาราม ต้ังอยูํที่อ าเภอเชียงคานเมื่อปี พ.ศ. 2482 แตํเดิมมีชื่อ
วํา วัดป่าศิริพิทักษ๑อรัญญวาส ตํอมาเปลี่ยนชื่อใหมํตามสภาพสถานที่ตั้งวัด ซึ่งเป็นป่าสงบเงียบ
เหมาะแกํการน่ังวิปัสสนากรรมฐาน หรือชาวบ๎านเรียกวํา “วัดป่าช๎า” หรือ “วัดโนนป่าช๎า”  

10) วัดโพนชัย ตั้งอยูํที่อ าเภอดํานซ๎าย สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดย
มีพญาผํอจานญา และพระยาศรีอรรคฮาต ซึ่งเป็นเจ๎าเมืองเชียงคานในสมัยนั้น เป็นผู๎กํอสร๎างขึ้นคูํ
กับเมืองเชียงคานเพื่อให๎บําวไพรํได๎เข๎าไปบ าเพ็ญกุศลภายในวัด ตลอดถึงการพักอาศัย พร๎อมทั้ง
เป็นสถานที่ประชุม ปรึกษาหารือข๎าราชการตําง ๆ ให๎กับชาวบ๎านด๎วย  เพระในสมัยนั้นจะอาศัย
ศาลาวัดเป็นจุดรวมของประชาชนจึงนิยมสร๎างวัดใกล๎กับที่วําการของเจ๎าเมือง  

11) วัดศรีพนมมาศ ตั้งอยูํที่อ าเภอเชียงคาน สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 
เร่ิมแรกที่ดินเป็นป่าช๎า ปัจจุบัน ก าลังสร๎างเจดีย๑ศรีพนมมาศ เพื่อใช๎เป็นที่อบรมปฏิบัติกรรมฐาน ไว๎
จัดเป็นที่ประชุมของคณะสงฆ๑ และศาสนพิธีตํางๆ รวมทั้งไว๎จัดเก็บพระไตรปิฎก และรูปเหมือนครู
บาอาจารย๑ตํางๆ อัฐบริขารที่ส าคัญ และสารีริกาธาตุ 

12) วัดมัชฌิมาราม (วัดป่ากลาง) สร๎างขึ้นกํอนปี พ.ศ. 2466 ซึ่งใน
สมัยนั้น วัดที่เป็นวัดป่ามี 2 วัด ตั้งอยูํหํางกัน คือ วัดกลาง กับ วัดป่า ตํอมาชาวบ๎านรวมเป็นวัด
เดียวกันโดยได๎ย๎ายวัดกลางไปวัดป่า เรียกวํา วัดป่ากลาง หลังจากนั้นได๎มีการสร๎างถนนชายโขงผํา
กลางวัดกลาง และแมํน้ าโขงกัดเซาะจนใกล๎จะถึงพระอุโบสถขึ้นมาอยูํที่วัดป่า (วัดมัชฌิมาราม)  

13) วัดศรีคุณเมือง (วัดใหญํ) สร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2199 ตั้งอยูํที่อ าเภอ
เชียงคานทางด๎านเหนือของตลาดเชียงคาน เป็นวัดเกําแกํคูํเมืองเชียงคาน วัดนี้เป็นแหลํงรวมงาน
ศิลปะทั้งล๎านช๎างและล๎านนา  เห็นได๎จากวิหารสร๎างตามแบบศิลปะล๎านช๎าง ภายในวิหารมี
พระพุทธรูปไม๎จ าหลัก ลงรักปิดทองศิลปะล๎านช๎างและฮางฮต ซึ่งเป็นเคร่ืองใช๎ในพิธีสรงน้ า
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พระสงฆ๑หรือผู๎มีสมณศักดิ์เป็นศิลปะแบบล๎านนาหาดูได๎ยาก พระอุโบสถมีหลังคาเป็นชั้นลดหลั่น
กันอยํางศิลปะล๎านนา หน๎าบันอุโบสถเป็นลวดลายไม๎ จิตรกรรมฝาผนัง ก าแพงแก๎วล๎อมรอบตัว
พระอุโบสถ สร๎างในแบบแปลกตารูปรํางคล๎ายพระอุโบสถตามวัดภาคเหนือ  นอกจากนี้ ยังมี
พระพุทธรูปประธานที่เกําแกํเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและนับถือของชาวเชียงคานเป็นอยํางมาก คือ 
พระพุทธรูปปูนปั้นนาคปรก ปางสมาธิ กํออิฐถือปูนเป็นศิลปะล๎านช๎างผสมอยุธยา และพระพุทธรูป
ทองส าริด  

14) วัดศรีสองนาง (วัดหอสองนาง) ตั้งอยูํที่อ าเภอเชียงคาน มีประวัติ
ความเป็นมาถึงนางทางลาวสองพี่น๎องที่มาเสียชีวิต จึงได๎น าศพมาเผาที่วัดน้ี 

15) ศาลเจ๎าพํอปากเหือง เป็นปูชนียสถานที่มาจากเจ๎าพํอปากเหืองซึ่ง
เป็นต านานเร่ืองราวสืบเนื่องกันมายาวนานที่ท าให๎ศาลเจ๎าพํอแหํงนี้เป็นที่เคารพนับถืออยํางยิ่ง  

16) ศาลเจ๎าพํอปิ่นค า ตั้งอยูํริมแมํน้ าโขงหํางจากอ าเภอเชียงคานไป
ทางทิศตะวันตก  เป็นศาลเจ๎าพํอศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงคาน เมื่อเดินทางไปจะผํานศาลเจ๎าพํอหลัก
หมื่นที่ภูหงส๑ มองมาด๎านลํางจะเห็นดอนไขํ และตัวเมืองเชียงคาน  

2.3.6 ลักษณะของเนื้อเมือง (urban grain) ซึ่งเห็นได๎ชัดเจนจากทัศนียภาพ
มุมสูง (scenic view) โดยรวมจะเห็นรูปรําง ความสูง รูปทรงของเมืองที่ประกอบไปด๎วย เส๎นทาง 
ขอบเขต ยําน จุดรวมกิจกรรม และสัญลักษณ๑หรือจุดรวมสายตา ที่ท าให๎เกิดการจดจ าและสร๎าง
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมและเส๎นขอบฟ้าของเมืองตามความร๎ูสึกของคนและโครงสร๎าง
วัฒนธรรม นอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสได๎ถึงเมืองเชียงคานที่มีความสงบเงียบไมํซับซ๎อน เป็น
เมืองที่ปลอดภัยและมีรูปลักษณ๑ของเมืองที่ชัดเจน โดยการแบํงแยกเป็นคุ๎มวัดซึ่งเป็นศูนย๑กลางหรือ
ศูนย๑รวมทางจิตใจและการปกครองในแตํละพื้นที่ อาคารบ๎านเรือนตํางๆ โดยรวมมีขนาดเล็กวาง
เรียงรายไปตามถนนที่ส าคัญและบางสํวนมีการกระจายตัวไปตามแหลํงท ามาหากินจึงท าให๎เมืองมี
ความเป็นอยูํไมํหนาแนํนนัก มีความสอดคล๎องกับสภาพธรรมชาติและภูมิทัศน๑เป็นอยํางดี แตํใน
ปัจจุบันมีการกํอสร๎างอาคารที่มีขนาดใหญํขึ้น หรืออาคารที่มีชํวงกว๎างมากขึ้น กลายเป็นเมือง
ทํองเที่ยวตามกระแสนิยม จึงสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน๑เดิมหรือสภาพแวดล๎อมเดิมที่
สวยงาม อีกทั้งยังท าให๎เมืองมีความหนาแนํนตามแหลํงทํองเที่ยวในบางชํวงเวลาอีกด๎วย 

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) โดยแบํงเป็น 

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) ประกอบด๎วย กลุํมคนชนชาติตํางๆ 
และความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ 

1.1 บุคคล กลุํมคนหรือกลุํมชนส าคัญได๎แกํ 
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1.1.1 คนเชื้อชาติไทย 
ชาวไทเลย เป็นคนเมืองเลยที่มีลักษณะคล๎ายคนทางเหนือ สมถะอยูํใน

ศีลในธรรม มีส าเนียงพูดเป็นเอกลักษณ๑เรียกวํา ภาษาไทเลย ซึ่งมีลักษณะคล๎ายกับคนหลวงพระบาง 
คนเมืองเลยนั้นเป็นกลุํมชนที่อพยพจากชายแดนตอนเหนือของอาณาจักรสุโขทัยสืบเชื้อสายมาจาก
ชาวไทหลวงพระบางเข๎ามาตั้งถิ่นฐานอยูํที่เมือง “เซไล” ลักษณะเฉพาะท๎องถิ่นที่แตกตํางจากชาว
อีสานทั่วไป คือ การมีวิถีชีวิตที่เรียบงําย รักสงบและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ท๎องถิ่นไว๎คํอนข๎างเหนียวแนํน  

1.1.2 กลุํมคนเชื้อสายไทย ซึ่งเป็นชนกลุํมที่มีความสัมพันธุ๑ใกล๎ชิดกับคน
พื้นเมืองเลย โดยตั้งถิ่นฐานอยูํปะปนกัน เขา๎มาอยูํในเขตจังหวัดเลยนานมาแล๎ว ได๎แกํ 

1) ชาวไทด า เป็นกลุํมคนที่อพยพมามาเมื่อคร้ังสงครามปราบฮํอ เป็น
กลุํมคนที่อพยพมาจากแคว๎นพวนในลาวมาตั้งถิ่นฐานถาวรที่หมูํบ๎านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก๎ว 
อ าเภอเชียงคานในปี พ.ศ. 2448 ลักษณะเฉพาะท๎องถิ่น คือ มีอาชีพเกษตรกรรม มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาพูด ภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตน มีวิถีชีวิต ความเป็นอยูํที่มี
ระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง ซึ่งอยูํบนบรรทัดฐานของความเชื่อและพิธีกรรมตําง ๆ  

2) ชาวไทพวน เป็นกลุํมคนที่อพยพจากหลวงพระบางเข๎ามาตั้งถิ่นฐาน
ที่อ าเภอเชียงคาน เมื่อคร้ังพวกจีนฮํอรุกรานเมืองเตาไห ชาวไทพวนมีวิถีชีวิตความเป็นอยูํที่เรียบงําย
แบบสังคมชนบททั่วไป มีอาชีพเกษตรกรรม ทอผ๎า ตีเหล็ก ท าเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง ฯลฯ และชาว
ไทพวนมีความเชื่อเร่ืองผี เร่ืองการเข๎าทรง และมีประเพณีที่ปฏิบัติตํอกันมา ในชํวงเวลาพักผํอนชาว
ไทพวนจะไมํท างาน และอยูํกับบ๎าน แตํปัจจุบันชาวไทยพวนรับเอาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาวอีสานมาปฏิบัตอิยํางเต็มตัว  

3) ชาวไทใต๎ เป็นกลุํมคนที่อพยพมาจากภาคอีสานเข๎ามาตั้งถิ่นฐานใน
จังหวัดเลย สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาษาพูดของชาวไทใต๎จะแตกตํางจากภาษาไทเลย 
เพราะได๎สืบทอดมาจากถิ่นเดิมของตน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไมํคํอยแตกตํางจากคนอีสาน
ทั่วไป และวิถีชีวิตความเป็นอยูํคล๎ายชาวไทเลย  

1.1.3 กลุํมคนอื่นๆ ได๎แกํ คนลาว คนจีน และคนฝร่ังเศส ที่อพยพมาในยุค
สมัยตํางๆ กัน หรือมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองเชียงคานด๎วยเหตุผลตํางๆ กันตามที่จารึกในประวัติศาสตร๑ 

1.2 ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ 
1.2.1 ลักษณะอาหารการกินพื้นเมือง ได๎แกํ ข๎าวปุ้นน้ าแจํว แหนมคลุก 

ส๎มต า อาหารจากปลาน้ าโขง ซินดอด กุ๎งเต๎น ข๎าวเหนียว ข๎าวปุ้น แป้งจี่ สํวนอาหารของชาวไทด า 
ประกอบด๎วยผักและน้ าพริก หรือแจํว นอกจากนั้น ยังมีหนังปลาพองซึ่งไว๎กินแกล๎มกับส๎มต าที่
อรํอยกวําแคบหมู กุ๎งเต๎นจากล าน้ าโขง สํวนมะพร๎าวแก๎วจะเป็นอาหารหวานขึ้นชื่อของเชียงคาน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96 

 

1.2.2 ภาษาพูดเชียงคาน มีส าเนียงที่แตกตํางจากภาษาคนในภาคอีสาน
อ่ืนๆ เนื่องจากคนที่อาศัยอยูํในปัจจุบันได๎อพยพมาจากอาณาจักรล๎านช๎าง ซึ่งมีเมืองหลวงอยูํที่หลวง
พระบาง ในสมัยโบราณนั้นกลุํมชนเหลํานี้ได๎อพยพข๎ามแมํน้ าโขงเข๎ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนกลุํม
ยํอยๆ จึงได๎น าวัฒนธรรมภาษามาใช๎จึงท าให๎ภาษาเมืองเลยแตกตํางจากภาษาอีสานถิ่นอ่ืน  

1.2.3 รูปอักษรที่ใช๎จารึกเป็นอักษรไทยถิ่นอีสาน เพื่อการบันทึกเร่ืองราว
ตํางๆ ในสมัยโบราณนั้นมีการใช๎ตัวอักษรซึ่งเป็นของตนเอง แตกตํางไปจากตัวอักษรไทยที่ใช๎อยูํใน
ภาคกลาง โดยอักษรที่ใช๎มีอยูํสองแบบ คือ อักษรธรรมและอักษรไทยน๎อย ลักษณะอักษรธรรม
ใกล๎เคียงกับอักษรมอญ พมํา เป็นอักษรที่ใช๎บันทึกเร่ืองราวในพระพุทธศาสนาเป็นสํวนใหญํ จึงมี
ความส าคัญเทียบเทําอักษรขอมซึ่งถือวําเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์  สํวนอักษรไทยน๎อยเป็นตัวอักษรทีใช๎
อยูํในภาคอีสานของไทยและอาณาจักรล๎านช๎างมากํอน มีรูปรํางคล๎ายอักษรไทยที่ชาวอีสานใช๎
บันทึกเร่ืองราวทั่วๆ ไป ได๎แกํ วรรณกรรม เป็นต๎น  

1.2.4 เคร่ืองแตํงกายเชียงคาน การแตํงกายของชาวไทด า  ผู๎ชายสวมเสื้อที่
ทอด๎วยผ๎าสีด า แขนกระบอก ผําหน๎าอก ติดกระดุมเงินเป็นรูปผักบุ๎ง สํวนผู๎หญิงจะใสํเสื้อสีด าคอ
กลม ผําหน๎า แขนกระบอก ติดกระดุมเป็นรูปผีเสื้อ นุํงผ๎าซิ่นที่ทอเป็นลายพื้นเมือง ในขณะที่การ
แตํงกายของชาวไทพวน ผู๎ชายจะนุํงกางเกงหรือผ๎าโจงกระเบน ใสํเสื้อมํอฮํอม มีผ๎าขาวม๎าพาดบํา
หรือคาดเอว ผู๎หญิงนุํงผ๎าซิ่น มีผ๎าขาวม๎ารัดอกหรือใสํเสื้อแขนกระบอกสีด า สีครามหรือสีทึบ สํวน
การแตํงกายของชาวไทใต๎ ผู๎ชายจะใสํเสื้อผ๎าฝ้ายคอกลมสีขาวผําหน๎าตลอด และนุํงโสรํงตาหมาก
รุก มีผ๎าขาวม๎าคาดเอวและคล๎องคอ ผู๎หญิงจะใสํเสื้อคอกลม แขนกระบอก นุํงผ๎าถุงฝ้ายมัดหมี่  

2. กิจกรรมทางสังคม (social activity)  
2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ได๎แกํ 

2.1.1 การตักบาตรข๎าวเหนียว ที่ได๎รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากหลวงพระ
บาง ซึ่งจะตักบาตรเฉพาะข๎าวเหนียวที่นึ่งใหมํ อาจมีกล๎วยหรือขนมบ๎าง สํวนอาหารนั้นจะตามไป
ถวายที่วัด เรียกวํา จังหัน 

2.2.2 ลักษณะใจคอของคนท๎องถิ่น ที่จะอยูํกันแบบพี่น๎อง เป็นครอบครัว
เดียวกัน พึ่งพาอาศัยกัน ชํวยเหลือเกื้อกูลและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํแบํงปันกัน มีความใจบุญและชอบ
ท าบุญโดยเฉพาะในวันส าคัญทางศาสนา นอกจากนั้น คนเชียงคานยังรักสงบ มีอัธยาศัยดี  จึงท าให๎
เมืองเชียงคานมีชีวิตชีวาในแบบฉบับของตนเอง 

2.2.3 วิถีชีวิตที่เรียบงํายด๎วยการด าเนินชีวิตแบบช๎า ชาวเชียงคานมีการ
พบปะสังสรรค๑กัน หรือเพื่อมีกิจกรรมชุมชนในพื้นที่เปิดโลํงหรือพื้นที่เฉพาะ ที่เรียกวํา การซุมกัน 
เนื่องจากเชียงคานเป็นเมืองขนาดเล็กริมแมํน้ าโขงที่ยังคงเหลือบ๎านเรือนเกําแกํให๎เห็นอยูํสองข๎าง
ทางที่มีบรรยากาศวิถีชีวิตแบบกันเองเหมือนครอบครัวคล๎ายได๎หวนคืนสูํเมืองเกําคร้ังสี่สิบห๎าสิบปี
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ที่แล๎ว ยังคงมีร๎านเกํา ๆ อยูํอีกหลายร๎าน รวมทั้งบ๎านเกําที่ภายในยังคงแฝงไปด๎วยชีวิตชีวา คนเฒํา
คนแกํนั่งคุยกัน เด็กๆ เดินไปโรงเรียน แมํครัวหุงข๎าวปลาอาหารอยูํหลังบ๎าน อีกทั้งซอกซอย
มากมายถูกแบํงออกเป็นคุ๎มตามวัดและทําน้ า เชํน คุ๎มวัดศรีคุณเมือง คุ๎มคกทํา คุ๎มวัดธาตุ ฯลฯ แตํละ
ซอยดูสะอาดตา รวมทั้งอัธยาศัยไมตรีที่นําประทับใจที่ชักชวนให๎กินข๎าวรํวมกัน นอกจากนั้น ยังมี 
วิถีชีวิตของชาวไทด า ที่มีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเองตั้งอยูํบนบรรทัดฐานของความเชื่อและ
พิธีกรรมตํางๆ และวิถีชีวิตของชาวไทพวน ที่มีความเป็นอยูํที่เรียบงํายแบบสังคมชนบททั่วไป มี
อาชีพเกษตรกรรม ทอผ๎า ตีเหล็ก ท าเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง และ มีความเชื่อเร่ืองผี เร่ืองการเข๎าทรง 

2.2.4 ประวัติศาสตร๑ของเมืองเชียงคานที่มีความเป็นมาที่ยาวนานกวํา 100 
ปี จึงมีคุณคําส าคัญที่เกี่ยวกับเมือง และคนในประวัติศาสตร๑อันควรคําแกํการร าลึก ซึ่งแบํงได๎ ดังน้ี  

1) เมืองเชียงคาน เมืองส าคัญในประวัติศาสตร๑ เนื่องจากเมืองเชียงคาน
เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดจากหมูํบ๎านเล็กๆ ชื่อ 
บ๎านทํานนาจัน ตัวเมืองเชียงคานที่ตั้งอยูํฝั่งซ๎ายแมํน้ าโขงเยื้องที่วําการอ าเภอเชียงคาน สํวนฝั่งตรง
ข๎ามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของบ๎านผาหด (เมืองสานะคาม / ชนะสงคราม / เมือง
เชียงคานเกําในลาว) นอกจากนั้น ยังมีประวัติเลําตํอกันถึง ขุนคาน ซึ่งเป็นกษัตริย๑แหํงเมืองเชียงทอง
หรือหลวงพระบาง ที่มีเชื้อสายมาจากกษัตริย๑แคว๎นสิบสองจุไทย โดยได๎ขนานนามเมืองตามพระ
นามของพระองค๑ คือ “คาน” สํวนการใช๎ค าวํา “เชียง” เป็นโบราณราชธรรมเนียมของไทยล๎านนา
และล๎านช๎างที่ใช๎เฉลิมพระเกียรตินามเมืองที่กษัตริย๑ทรงสร๎างหรือประทับอยูํ เชํนเดียวกับค าวํา  บุรี
หรือ ธานี ตํอท๎าย นอกจากนั้นค าวํา “เชียง” ยังเป็นค าน าชื่อผู๎ที่เคยบวชเป็นสามเณร 

2) การพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน มีมาตั้งแตํสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ที่มีการมอบบ๎านเมืองล๎านช๎างให๎อยูํในความปกครองของคณะสงฆ๑ ท าให๎มีการปกครอง
บ๎านเมืองและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให๎เจริญ ได๎มีการสร๎างวัดทําแขกและวัดหอศรีสองนางขึ้น 
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ ในรัชกาลที่ 3 เกิดเมืองใหมํให๎กับเมืองปากเหืองวํา “เมืองเชียงคาน” 
(เมืองเชียงคานใหมํ) เพราะอาจทรงเห็นวํา เมืองเชียงคานโบราณเคยเป็นราชธานีของล๎านช๎างซึ่ง
เป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร๑มากํอน ประชาชนสํวนใหญํก็ท ามาหากินมีทุํงนาอยูํทางฝั่งซ๎าย
ของแมํน้ าโขง จนกระทั่งไทยเสียดินแดนฝั่งขวาของแมํน้ าโขงให๎กับฝร่ังเศสซึ่งรวมถึงเมืองปาก
เหืองด๎วย คนไทยที่นั่นจึงได๎อพยพมาอยูํที่เมืองใหมํเชียงคาน และพระยาศรีอรรคฮาตจึงได๎สร๎างวัด
ทําคกขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได๎มีสงครามทั้งจากจีนฮํอ และจากฝร่ังเศส ที่กระทบกระทั่งประเทศ
ไทย จนเกิดเหตุการณ๑ท าให๎ชาวเชียงคานอพยพไปยังเมืองเชียงคานใหมํเป็นจ านวนมาก แตํด๎วย
ลักษณะทางชัยภูมิของเมืองเชียงคานใหมํไมํเหมาะสมท าให๎ชาวบ๎านจึงอพยพไปยังบ๎านทํานาจันทร๑ 
ซึ่งอยูํใกล๎อ าเภอเชียงคานในปัจจุบัน โดยให๎ชื่อใหมํวํา “เมืองใหมํเชียงคาน” โดยในคร้ังนั้น ได๎มี
การตั้งที่ท าการ หรือศาลาเมืองเชียงคานที่บริเวณวัดมหาธาตุ (ซึ่งตํอมาได๎ย๎ายที่ท าการไปอยูํที่บริเวณวัด
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โพนชัย) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานที่ปกครองโดยพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรี
ประเสริฐ) เจ๎าเมืองเชียงคานคนสุดท๎าย ได๎รับต าแหนํงนายอ าเภอเชียงคานคนแรก จนกระทั่ง พ .ศ. 
2454 ได๎ประกาศโอนท๎องที่ของอ าเภอเชียงคาน จากแขวงเมืองพิชัย มณฑลพิษณุโลกมาอยูํในแขวง
เมืองเลย มณฑลอุดร เพื่อความสะดวกในการปกครอง ตํอมามีการท าสงครามอินโดจีนและฝร่ังเศส
ท าให๎ยิ่งมีการอพยพหนีภัยฝรั่งเศสเข๎ามายังด๎านอ าเภอเชียงคาน และปี พ.ศ. 2484 จึงได๎ย๎ายที่วําการ
อ าเภอเชียงคานมาอยูํในบริเวณปัจจุบันจนทุกวันนี้ ทางราชการได๎เปิดดํานถาวรเพื่อให๎พี่น๎องสองฝั่ง 
ไทย-ลาว ที่มีความเกี่ยวพันกันเป็นเครือญาติได๎ไปมาหาสูํกันดังเดิม 

2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎แกํ  
2.2.1 ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมตํางๆ ได๎แกํ ฮึต 12 ครอง 14 

เป็นประเพณีของชาวเลยที่ยึดกันมานาน โดยคลองสิบสี่ หมายถึง หลักท านองคลองธรรมของสังคม
ที่ควรปฏิบัติตํอกันเพื่อให๎อยูํรํวมกันได๎อยํางเป็นสุขโดยก าหนดไว๎ 14 ข๎อ ได๎แกํ หลักที่เจ๎านายพึง
ปฏิบัติตํอราษฎร หลักปฏิบัติของคนในครอบครัว หลักปฏิบัติของผู๎เฒําผู๎แกํ เป็นต๎น สํวนฮีตสิบ
สอง หมายถึง งานประเพณีสิบสองเดือน ซึ่งแบํงเป็น  

1) เดือนอ๎าย (เดือนเจียง) – บุญเข๎ากรรม 
2) เดือนยี่ – บุณคูณลาน  
3) เดือนสาม – บุญขา๎วจี ่ 
4) เดือนสี่ - บุญพระเวส หรือบุญมหาชาติ  
5) เดือนห๎า – บุญสงกรานต๑  
6) เดือนหก – บุญบั้งไฟ 
7) เดือนเจ็ด – บุญซ าฮะ  
8) เดือนแปด – บุญเข๎าพรรษา  
9) เดือนเก๎า – บุญข๎าวประดับดิน  
10) เดือนสิบ - บุญข๎าวสาก หรือ บุญสลากภัต 
11) เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา  
12) เดือนสิบสอง – บุญกฐิน  

   สํวนชาวไทด ามีประเพณีปีใหมํที่จะจัดขึ้นในเดือนสิบ เรียกประเพณีปาตง และ
ชาวไทพวนมีประเพณีที่ปฏิบัติตํอกันมา คือ งานบุญก าฟ้า ที่มีการท าข๎าวหลาม ข๎าวจี่เพื่อน าไปถวาย
พระ และแจกจํายแกํญาติมิตรซึ่งในรอบปีจะมีสามครั้ง  

2.2.2 เทศกาลตํางๆ ได๎แกํ งานเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคาน จะมีการท า
ปราสาทผึ้งเพื่อน าไปถวายที่วัดในแตํละคุ๎ม มีการจัดการไหลเรือไฟและแขํงขันเรือยาวตามชุมชนที่
อยูํใกล๎แหลํงน้ าตามความเชื่อในพุทธศาสนา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ซึ่งปราสาทผึ้งและเรือไฟ
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จะเป็นเคร่ืองสักการะวันที่พระพุทธเจ๎าเสด็จลงมาสูํโลกมนุษย๑ เนื่องจากที่เชียงคานตั้งอยูํริมแมํน้ า
โขงจึงท าให๎งานเทศกาลออกพรรษาได๎มีการจัดเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญํประจ าปี เป็นต๎น 

2.2.3 พิธีกรรมตํางๆ ได๎แกํ  พิธีการสะเดาะเคราะห๑ของชาวไทเลย 
พิธีกรรมแซปางชาวไทด า เป็นต๎น 

2.2.4 ต านาน ความเชื่อ นิทานพื้นบ๎าน การละเลํน ดนตรีพื้นบ๎าน ฯลฯ ได๎แกํ  
1) ต านานตํางๆ ได๎แกํ ต านานเมืองเชียงคานที่เกี่ยวกับบ๎านทํานาจันที่

สัมพันธ๑กับแกํงคุดคู๎ ภูควายเงิน ผาแบํน ซึ่งได๎รับกลําวขานเลําตํอกันมาถึงพรานป่าที่ชื่อ ตาจึ่งขึ่งดัง
แดง ต านานนางผมหอมซึ่งเป็นนิทานประจ าถิ่นที่มีสถานที่ประกอบเร่ืองราว ต านานเมืองเซไล ตาม
เร่ืองกลําววํา เป็นเมืองของท๎าวหล๎าน้ า ตัวเอกของเร่ืองที่ได๎เปิดผอบเสี่ยงทายของนางผมหอม โดย
เชื่อกันวําเมืองดังกลําว คือ บ๎านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง ต านานปฐมกัปป์ เป็น
วรรณกรรมใบลานประเภทต านาน ที่กลําวถึงสรรพสิ่งในโลก การเกิดโลกและสิ่งตํางๆ  เป็นต๎น 

2) เพลงพื้นเมืองท านองตํางๆ เชํน แหํผะเหวด ลํองโขง ล าเต๎ย ล าเซิ้ง 
เป็นต๎น สํวนชาวไทด ามีการละเลํนที่สืบทอดกันมาช๎านาน เป็นการแสดงความเคารพตํอหมอมด
ประจ าหมูํบ๎าน ซึ่งจะมีเคร่ืองดนตรี ประกอบด๎วย ปี่บั้วบู ฟางฮาด โดยเรียกการเลํนนี้วํา แซปาง  และชาว
ไทพวนมีประเพณีงานบุญก าฟ้า และมีการเลํนตํางๆ เชํน เลํนตํอไม๎ เลํนลูกชํวง ฯลฯ 

2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) ได๎แกํ  
2.3.1 สินค๎าเศรษฐกิจ หรือ ผลิตภัณฑ๑ชุมชน ได๎แกํ  

1) ผ๎านวม จัดได๎วําเป็นหัตถกรรมพื้นบ๎านที่มีชื่อเสียงของเชียงคาน จาก
วัสดุที่ใช๎สามารถท าได๎เอง เวลาจะขายหรือน ามาใช๎ก็จะใช๎ผ๎าชั้นนอกหลากสีหรือปลอกผ๎านวมมา
สวมซ๎อนไว๎ ซึ่งนอกจากจะใช๎ส าหรับหํมแล๎วยังสามารถน ามาเป็นที่รองเปลเด็ก ที่รองนั่ง ที่นอน 
แตํงเคร่ืองแตํงกายของผีตาโขน หรือเสื้อกันหนาวก็ได๎ ผ๎าหํมนวมเมืองเชียงคานเป็นงานหัตถกรรม
ชั้นดี มีไส๎เป็นฝ้ายแนํนหุ๎มด๎วยเส๎นด๎ายไขว๎เป็นตาราง และมีมุ๎งกันชั้นเศษฝ้ายฟุ้ง แล๎วจึงมีปลอก
นวมชั้นนอกสุดหุ๎มอีกชั้นที่สามารถถอดออกไปซักได๎ โดยคนเกําแกํเลําให๎ฟังวําเป็นการท าแบบ
พวกหลวงพระบางเมืองลาว 

2) มะพร๎าวแก๎วเป็นสินค๎าภูมิปัญญาไทยประเภทขนมหวานที่เป็น
สัญลักษณ๑ของเมืองเชียงคานมายาวนานคูํกับผ๎าหํมนวม เหมาะส าหรับซื้อเป็นของฝากกลับบ๎านได๎ 

2.3.2 อาชีพของคนในเชียงคาน ได๎แกํ 
1) การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการปลูกสวนผลไม๎ จ าพวกส๎ม 

กล๎วย มะพร๎าว มะขาม มีการท านา ท าไรํประเภทมันส าปะหลัง นอกจากนั้นยังมีการท าสวนยาง 
เพาะเลี้ยงเห็ด การปศุสัตว๑ จ าพวกวัว ควาย หมู เป็ด ไกํ และการเลี้ยงประมงน้ าจืด 
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2) การท าจักสาน เรือข๎ามฟาก เรือน าเที่ยว เป็นกลุํมอาชีพเกําแกํที่มีมา
นานที่มีการปรับเปลี่ยนไปในแตํละยุคสมัยที่แตกตํางกัน 

3) อุตสาหกรรม จ าพวกอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชํน โรงสีข๎าว โรงท า
น้ าแข็ง และอุตสาหกรรมแปรรูปไม๎ประเภทตํางๆ  

4) การจ๎างงาน ซึ่งสํวนใหญํเป็นการจ๎างงานภาคเกษตรกรรม การค๎า
และบริการ และอุตสาหกรรม  

2.3.3 รูปแบบการค๎าและบริการของเมืองเชียงคาน จะมีการรวมตัวกันอยูํ
ในเขตเทศบาลต าบลเชียงคานและมีความหลากหลายพอสมควร นอกจากนั้นยังมีเศรษฐกิจชายแดน
จ าพวกการน าเข๎าสํงออกสินค๎าชายแดนสินค๎าเกษตรกรรม 
 

3.  ภาพลักษณ์แสดงแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
 กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ 
1.  กลุํมสาระส าคัญด๎านด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment)  

1.1 สภาพทางธรรมชาติ จ าแนกเป็น 
1.1.1 สิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ (biotic environment) ได๎แกํ  
 

  
ต๎นสักพระราชทาน ต๎นพวงแสด 

  
ต๎นฝ้ายพืชเศรษฐกิจ 

 
ภาพที่ 15 แสดงกลุํมสิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ที่ส าคัญในเมืองเชียงคาน 
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1.1.2   ชีวิตสัตว๑ (animal life) ได๎แกํ สัตว๑พื้นถิ่นและสัตว๑เลี้ยง เชํน 
 

  
ฝูงนกกระยาง กระตํายที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน 

 
ภาพที่ 16 แสดงชีวิตสัตว๑พื้นถิ่นและสัตว๑เลี้ยงในเมืองเชียงคาน 

 

  
กุ๎งแมํน้ าโขง และปลาแมํน้ าโขงนานาพันธุ๑ เชํน ปลายี่สก ปลาฉลาด ปลาตะเพียน ปลาเน้ืออํอน  

 
ภาพที่ 17 แสดงชีวิตสัตว๑น้ าในเมืองเชียงคาน 
ที่มา: Siam Fishing, แม่น้ าโขง อ.เชียงคาน [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.siamfishing.com/content/view.php?id=10949&cat=photo_in. 
ที่มา: Hotsia.com, จับกุ้งน้ าโขงท่ีเชียงคาน [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554.เข๎าถึงได๎จาก
http://www.hotsia.com/chiangkhan/maenam-khong-River-shrimp/index.shtml. 
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1.2 สภาพทางกายภาพ  
1.2.1 ภูเขา ได๎แกํ มุมมองจากภูเขาตํางๆ 
 

 
ภูทอก 

          
         ภูควายเงิน                            ภูช๎างน๎อย                                      ผาแบํน 

 
ภาพที่ 18 แสดงมุมมองจากภูทอก ภูควายเงิน ภูช๎างน๎อย และผาแบํน 
 

 
 

ภาพที่ 19  แสดงมุมมองจากภูเขาภูคกงิ้ว 
ที่มา: Gotoknow, ภูคกงิ้ว [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก http://www. 
gotoknow .org/ blogs/posts/372955. 
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    1.2.2 แมํน้ า ได๎แกํ 
 

   
แมํน้ าโขง                                                         แมํน้ าเลย 

 
ภาพที่ 20 แสดงมุมมองสูํแมํน้ าโขงและแมํน้ าเลย 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงมุมมองสูํแมํน้ าเหือง 
ที่มา : เมืองไทย, แม่น้ า เหือง [ออนไลน๑],  เข๎าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.muangthai.com/thaidata/11317/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99.html/img_1925. 
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1.2.3 เกาะและแกํงตํางๆ ได๎แกํ 
 

 

ภาพที่ 22 แสดงแกํงคุดคู๎ 

 

ภาพที่ 23 แสดงเกาะแกํงอื่นๆ ในเมืองเชียงคาน 

1.2.4 ทิวทัศน๑โดยรวม (scenic view) ได๎แกํ 
 

\  

ภาพที่ 24 แสดงพระอาทิตย๑ขึ้น พระอาทิตย๑ตก และ skyline ทางธรรมชาติ 
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1.3 สภาพภูมิอากาศ (climate) 
 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงหมอกยามเช๎าในอากาศหนาว 
 
2.  กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment)  

2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature) ได๎แกํ 
 

 

ภาพที่ 26 แสดงถนนชายโขง 

 

ภาพที่ 27 แสดงถนนศรีเชียงคาน 
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ภาพที่ 28 แสดงถนนหรือเส๎นทางในซอยตํางๆ 

 

ภาพที่ 29 แสดงถนนนอกเมือง 

 

ภาพที่ 30 แสดงทางเดินริมชายฝั่งโขง 

2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character)จ าแนกได๎เป็น 

 

ภาพที่ 31 แสดงบ๎านไม๎เกํา ได๎แกํ บ๎านไม๎เฮ๊ียะ 
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ภาพที่ 32 แสดงบ๎านไม๎เรือนแถวตํางๆ 

 

ภาพที่ 33 แสดงบ๎านไม๎ชายโขง 

 

ภาพที่ 34 แสดงโรงแรมเกํา ได๎แกํ โรงแรมเรือนลูกไม๎ โรงแรมสุขสมบูรณ๑  

  

ภาพที่ 35 แสดงโรงภาพยนตร๑เกํา ได๎แกํ ราชาภาพยนตร๑ สุวรรณรามา 
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2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างเมือง (urban structure)  
 

 

ภาพที่ 36 แสดงตลาดสดเทศบาลเชียงคาน 

 

ภาพที่ 37 แสดงสถานีต ารวจภูธรเชียงคาน 
ที่มา: สถานีต ารวจภูธรเชียงคาน, สถานีต ารวจภูธรเชียงคาน [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. 
เข๎าถึงได๎จาก http://cheangkhan.loei.police.go.th/data2/data21.htm 

 

ภาพที่ 38 แสดงที่วําการอ าเภอเชียงคาน 
ที่มา: สถานีต ารวจภูธรเชียงคาน, ท่ีว่าการอ าเภอเชียงคาน [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. 
เข๎าถึงได๎จาก http://cheangkhan.loei.police.go.th/data_t/lo2.htm 
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ภาพที่ 39  แสดงดํานตรวจคนเข๎าเมืองเชียงคาน 

ที่มา: สถานีต ารวจภูธรเชียงคาน, ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 
2554. เขา๎ถึงได๎จาก http://cheangkhan.loei.police.go.th/data_t/data_t_index.htm 

  

ภาพที่ 40 แสดงสวนสาธารณะเมืองเชียงคาน ภาพที่ 41 แสดงวัดทําแขก 

 

ภาพที่ 42 แสดงวัดทําคก 

ที่มา : วรรณประทีป, วัดท่าคก [ออนไลน๑],  เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.bloggang.com/data/s/sdayoo/picture/1281611865.jpg 
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ภาพที่ 43 แสดงวัดมหาธาตุ 
ที่มา: คูํมือทํองเที่ยว อ.เชียงคาน จ.เลย, วัดมหาธาตุ [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึง
ได๎จาก  http://chiangkhan.sadoodta.com/pic/วัดมหาธาตุ-ภาพที่-02 

 

ภาพที่ 44 แสดงวัดภูช๎างน๎อย 

ที่มา: neeyaneeya.multiply.com, วัดภูช้างน้อย [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก  
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namfaseefoon&month=22-12-
2010&group=1&gblog=44 

 

ภาพที่ 45 แสดงวัดศรีสองนาง 

ที่มา : 2how.com,  วัดศรีสองนาง [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก  
http://www.2how.com/user/index.php?id=32218&list=topic&blogname=minta&page=0 
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ภาพที่ 46 แสดงวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน 

ที่มา: thailand-travel-destination.com, วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน  [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 
เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก  http://www.thailand-travel-destination.com/Northeast/Loei/วัดพระ
บาทภูควายเงิน-356.html 

 

ภาพที่ 47 แสดงวัดใหญํภูคกงิ้ว 

ที่มา: thailand-travel-destination.com, วัดใหญ่ภูคกงิ้ว [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. 
เข๎าถึงไดจ๎าก  http://www.thailand-travel-destination.com/Northeast/Loei/พระใหญํภูคกงิ้ว-352.html 

     

ภาพที่ 48 แสดงวัดป่าใต๎และวัดสันติวนาราม 
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ภาพที่ 49 แสดงวัดพระธาตุศรีสัจจะ 

ที่มา: anna on tour, วัดพระธาตุศรีสัจจะ [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก  
http://www.annaontour.com/province/ley/prathatsujja.php 

 

ภาพที่ 50 แสดงวัดโพนชัย 

ที่มา: คูํมือทํองเที่ยว อ.เชียงคาน จ.เลย, วัดโพนชัย [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎
จาก http://chiangkhan.sadoodta.com/pic/โพนชัย-ภาพที่-4 

 

ภาพที่ 51 แสดงวัดศรีพนมมาศ 

ที่มา: เชียงคาน.คอม, วัดศรีพนมมาศ [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.chiangkan.com/wp/page/3/. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.chiangkan.com/wp/page/3/
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ภาพที่ 52 แสดงวัดมัชฌิมาราม 

 

ภาพที่ 53 แสดงวัดศรีคุณเมือง 

ที่มา: 2how.com, วัดศรีคุณเมือง [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.2how.com/user/index.php?id=32218&list=topic&blogname= minta&page=0 

 

ภาพที่ 54 แสดงลักษณะของเนื้อเมืองเชียงคาน 
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กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย กลุํมคนชน
ชาติตํางๆ และความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ 
แบํงเป็น 

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) ได๎แกํ 
1.1 กลุํมคนและชนชาติตํางๆ ได๎แกํ ไทเลย กลุํมเชื้อสายไทย ได๎แกํ ไทด า ไท

พวน ไทใต๎ และคนลาว 

 

ภาพที่ 55 แสดงคนไทด า 

ที่มา : oknation,  วัดไทด า  [ออนไลน๑ ],  เข๎ าถึง เมื่อ  18 เมษายน 2554.  เข๎ าถึงได๎จาก 
http://www.oknation.net/blog/Zongdam 

1.2 ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑  

 

ภาพที่ 56 แสดงลักษณะอาหารการกินพื้นเมือง ภาษาพูด รูปอักษร 

ที่มา: รํุงโรจน๑ จุกมงคล, เลย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สารคด,ี 2539), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B728%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B738%7D%7B707%7D%7B680%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc3d8e8a7c3e2a8b9ec+a8d8a1c1a7a4c5/-3,-1,0,B/browse
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ภาพที่ 57 แสดงเคร่ืองแตํงกายเชียงคาน 

ที่มา: “สุพัตรา สุพรหมจักร, พ.ศ. 2554,” ภาพสํวนบุคคล,ภ.สบ.   

2. กิจกรรมทางสังคม (social activity)  
2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ได๎แกํ 

 

ภาพที่ 58 แสดงการตักบาตรข๎าวเหนียวที่เชียงคาน 

ที่มา: Welcome to the Chiangkhan, ตักบาตรข้าวเหนียว [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2555. 
เข๎าถึงได๎จาก http://lunlatravel.blogspot.com/2011/02/3.html 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://lunlatravel.blogspot.com/2011/02/3.html
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ภาพที่ 59 แสดงคนเชียงคาน นิสัยใจคอ ที่อยูํแบบพี่น๎อง พึ่งพาอาศัยกัน มีอัธยาศัยดี ใจบุญ 

ที่มา: รํุงโรจน๑ จุกมงคล, เลย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สารคด,ี 2539), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

  

 

ภาพที่ 60 แสดงวิถีชีวิตที่เรียบงําย ด าเนินชีวิตแบบช๎า มีการพบปะกัน “การซุมกัน” 

ที่มา: รํุงโรจน๑ จุกมงคล, เลย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สารคด,ี 2539), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

 

ภาพที่ 61 แสดงประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี 
ที่มา: รํุงโรจน๑ จุกมงคล, เลย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สารคด,ี 2539), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B728%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B738%7D%7B707%7D%7B680%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc3d8e8a7c3e2a8b9ec+a8d8a1c1a7a4c5/-3,-1,0,B/browse
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B728%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B738%7D%7B707%7D%7B680%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc3d8e8a7c3e2a8b9ec+a8d8a1c1a7a4c5/-3,-1,0,B/browse
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B728%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B738%7D%7B707%7D%7B680%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc3d8e8a7c3e2a8b9ec+a8d8a1c1a7a4c5/-3,-1,0,B/browse
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2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎แกํ 

 

ภาพที่ 62 แสดงประเพณีตํางๆ  
ที่มา: รํุงโรจน๑ จุกมงคล, เลย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สารคด,ี 2539), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

\  

ภาพที่ 63 แสดงเทศกาลตํางๆ  
ที่มา: รํุงโรจน๑ จุกมงคล, เลย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สารคด,ี 2539), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

 

ภาพที่ 64 แสดงต านาน นิทานพื้นบ๎าน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B728%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B738%7D%7B707%7D%7B680%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc3d8e8a7c3e2a8b9ec+a8d8a1c1a7a4c5/-3,-1,0,B/browse
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B728%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B738%7D%7B707%7D%7B680%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc3d8e8a7c3e2a8b9ec+a8d8a1c1a7a4c5/-3,-1,0,B/browse
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ภาพที่ 65 แสดงเพลงพื้นบ๎านและการละเลํน 
ที่มา: วรรณประทีป, วงดนตรีไทย [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก  
http://www.bloggang.com/data/s/sdayoo/picture/1281612987.jpg 

2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (Economic pattern) ได๎แกํ 
2.3.1 สินค๎าเศรษฐกิจ หรือ ผลิตภัณฑ๑ชุมชน ได๎แกํ สินค๎าประจ าต าบล 

 

ภาพที่ 66 แสดงการท าผ๎านวม 
ที่มา: วรรณประทีป, ผ้าห่มนวม [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2554. เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.bloggang.com/data/s/sdayoo/picture/1281612914.jpg 

 

ภาพที่ 67 แสดงมะพร๎าวแก๎ว ผ๎าทอ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.bloggang.com/data/s/sdayoo/picture/1281612987.jpg
http://www.bloggang.com/data/s/sdayoo/picture/1281612914.jpg
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2.3.2 สินค๎าอาชีพของคนในเชียงคาน ได๎แกํ  

 

ภาพที่ 68 แสดงแปลงปลูกผัก ประมง จักสาน และทอผ๎า 

ที่มา: รํุงโรจน๑ จุกมงคล, เลย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑สารคด,ี 2539), ไมํปรากฏเลขหน๎า. 

 

 

 

ภาพที่ 69 แสดงการจ๎างงาน การค๎าและบริการตํางๆ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B728%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B738%7D%7B707%7D%7B680%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc3d8e8a7c3e2a8b9ec+a8d8a1c1a7a4c5/-3,-1,0,B/browse
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สรุปกลุํมสาระส าคัญของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่ผู๎วิจัยสามารถ
จัดกลุํมจ าแนกแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎ทั้งหมดจ านวน 63 แหํง ดังนี้ 

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ 
1. กลุํมสาระส าคัญด๎านด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ จ านวน 14 แหํง ประกอบด๎วย  

1.1 สภาพทางธรรมชาติ จ าแนกเป็น สิ่งแวดล๎อมพืชพันธุ๑ และชีวิตสัตว๑ 
1.2 สภาพทางกายภาพ ได๎แกํ ภูเขา แมํน้ า เกาะแกํงตํางๆ และทิวทัศน๑โดยรวม  
1.3 สภาพภูมิอากาศ (climate) เมืองเชียงคานมีอากาศดีเย็นสบาย  

2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น จ านวน 29 แหํง ประกอบด๎วย  
2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature) หรือภูมิทัศน๑ถนน  
2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character) ตํางๆ  
2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง (urban structure) 

ได๎แกํ ตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงคาน  โรงเรียน ส านักงานบริการและสํวนราชการที่ส าคัญ 
สวนสาธารณะเมืองเชียงคาน รวมทั้งวัดเกําแกํและสวยงาม ได๎แกํ วัดทําแขก วัดมหาธาตุ วัดทําคก 
วัดภูช๎างน๎อย วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน วัดใหญํภูคกงิ้ว วัดป่าใต๎ วัดพระธาตุศรีสัจจะ วัดสันติวนา
ราม วัดโพนชัย วัดศรีพนมมาศ วัดมัชฌิมาราม วัดศรีคุณเมือง วัดศรีสองนาง ศาลเจ๎าพํอปากเหือง 
ศาลเจ๎าพํอปิ่นค า และลักษณะของเน้ือเมืองในโครงสร๎างโดยรวม  

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) จ านวน 20 แหํง ประกอบด๎วย  

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) แบํงเป็นบุคคล กลุํมคนหรือกลุํมชน
ส าคัญ และความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑  

2. กิจกรรมทางสังคม (social activity)  
2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ได๎แกํ การตักบาตรข๎าวเหนียว 

ลักษณะใจคอของคนท๎องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบงําย และประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน 
2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎แกํ ประเพณี วัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมตํางๆ เทศกาลตํางๆ พิธีกรรมตํางๆ และต านาน ความเชื่อ นิทานพื้นบ๎าน ฯลฯ 
2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) ได๎แกํ สินค๎าเศรษฐกิจพื้นเมือง 

หรือผลิตภัณฑ๑ชุมชน อาชีพของคนในเชียงคาน และรูปแบบการค๎าและบริการของเมืองเชียงคาน  
กลุํมสาระส าคัญของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานเหลํานี้ จะน าไปจัด

แบํงแยกประเภทตามกรอบโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานเป็นตารางที่ชัดเจนเพื่อท าการประเมินคุณคําและจัดล าดับความส าคัญของคุณลักษณะ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเบื้องต๎น โดยน าผลที่ได๎ไปเป็นข๎อมูลส าหรับเคร่ืองมือในการวิจัยตํอไป 
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บทท่ี 5 
การด าเนินการวิจัย 

 
การด าเนินการวิจัยเป็นการรวบรวมข๎อมูลเมืองเชียงคาน ตั้งแตํการเตรียมด าเนินการ

เพื่อเก็บข๎อมูลภาคสนาม และการเก็บข๎อมูลภาคสนามโดยใช๎เคร่ืองมือการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ๑ เพื่อเก็บข๎อมูลด๎านความคิดเห็นของกลุํมประชากร โดยรวบรวมผลเหลํานั้นน ามา
วิเคราะห๑และสรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลในการค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวฒันธรรมของเมืองเชียงคานที่รับร๎ูและเป็นที่ยอมรับทั่วไป  

 
การด าเนินการวิจัย และปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ 

1. การจัดแบ่งแยกประเภทตามกรอบโครงสร้างและองค์ประกอบของ เอกลักษณ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

 เมื่อท าการศึกษาเมืองเชียงคานทั้งจากข๎อมูลเอกสารตํางๆ และจากข๎อมูลเมืองเชียง
คานในที่ตั้ง ท าให๎เห็นถึงการรับร๎ูและยอมรับในภาพรวมของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมทั้งทาง
กายภาพและสํวนส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับคุณคําทางประวัติศาสตร๑ คุณคําทางธรรมชาติ คุณคําทางการ
รวมกลุํมชน คุณคําทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม อันเป็นปัจจัยสํงผลแวดล๎อมท าให๎สามารถระบุ
แหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานตามที่รับร๎ูและยอมรับโดยทั่วไปได๎ การวิจัยนี้ได๎ศึกษา
ตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยที่ผู๎วิจัยออกแบบกรอบโครงสร๎างไวแ๎ล๎วในบทที่ 2  เพื่อน าไปสูํ
การระบุแหลํงของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานตามคุณลักษณะตํางๆ อันกํอให๎เกิด
เอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม ที่ได๎รับการพิจารณาคุณคําโดยรวม ซึ่งได๎น าแหลํง
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานมาจัดแบํงแยกประเภทตามกรอบโครงสร๎างและองค๑ประกอบ
ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานตามกลุํมสาระส าคัญดังกลําว ที่แสดงไว๎ในบทที่ 4 
(จ านวน 63 แหํง)    

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการด าเนินการของการระบุแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 
คือ ปริมาณข๎อมูลที่มีจ านวนมาก เนื่องจากการศึกษาเมืองเชียงคานโดยรวมในภาพเชิงกว๎างท าให๎
เห็นถึงการรับร๎ูในสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมแตํละด๎านที่มีจ านวนมากและท าให๎มากเกินกวําที่จะ
ศึกษาสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านนั้นได๎อยํางลึกซึ้งได๎ทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่สามารถชํวย
ในการระบุสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ คือ การก าหนดกรอบทฤษฏีและ
แนวคิดในการวิจัยที่สามารถจัดหมวดหมูํได๎ชัดเจน 
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2. การประเมินคุณค่าเพื่อจัดล าดับความส าคัญของคุณลักษณะสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเบื้องต้น  

 เมื่อระบุได๎ถึงกรอบโครงสร๎างและสาระส าคัญของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานในภาพรวมตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยที่ได๎ก าหนดแล๎ว ท าให๎เห็นได๎ถึง
คุณลักษณะตํางๆ ที่ส าคัญโดดเดํนจากการพิจารณาคุณคําโดยรวม หลังจากนั้น ผู๎วิจัยจึงก าหนดเกณฑ๑
ในการประเมินคุณคําขององค๑ประกอบเมืองเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญที่สามารถกํอให๎เกิด
เอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎ ซึ่งแสดงไว๎ในบทที่ 2 ซึ่งเกณฑ๑ทั้ง 10 ข๎อ
นี้ ผู๎วิจัยจะน าไปประเมินตามกลุํมสาระส าคัญ (theme) ซึ่งได๎แบํงระดับคุณคําคุณลักษณะที่โดดเดํน
เป็น 3 ระดับคะแนน คือ  

0 คะแนน  =  ไมํมีคุณลักษณะดังกลําว / ไมํทราบ / ไมํแนํใจ  
1 คะแนน =  มีคุณลักษณะดังกลําวในระดับน๎อย – ปานกลาง  
2 คะแนน =  มีคุณลักษณะดังกลําวในระดับปานกลาง – มาก  

 
หลังจากนั้น จึงน าผลรวมของคะแนนในแตํละหัวข๎อของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทาง

วัฒนธรรมเมืองเชียงคานมาวิเคราะห๑โดยการหาคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร๎อมทั้งแบํง
ระดับของคุณคําคุณลักษณะที่โดดเดํนดังกลําวตามคําเฉลี่ยที่ได๎เป็น 3 ระดับ ดังเกณฑ๑การให๎
คะแนนที่พิจารณาจากคะแนนอันตรภาคชั้น (class interval) ใน 3 ระดับ ดังนี้ 

 คําอันตรภาคชั้น  =  
 ี่ตอ๎งการจ านวนชั้นท
คาํต่ าสดุ - คาํสงูสดุ

 

    =  
3

02 
    

    =  0.666 
โดยคิดคําเฉลี่ยตั้งแตํ 1.34-2.00   มีคุณลักษณะส าคัญ  ปานกลาง-มาก 
  ”  0.67-1.33  ”    น๎อย-ปานกลาง 

”  0.00–0.66   ”   ไมํมี –น๎อย 
 
ดังนั้น การแปลความหมายคําเฉลี่ยของผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสามารถแบํงเป็น 3 ระดับ

ดังที่แสดงด๎านบน โดยคําเฉลี่ยที่จะน ามาใช๎พิจารณาระบุคุณลักษณะส าคัญจะอยูํในระดับปานกลาง – 
มาก ผลของการจัดแบํงแยกประเภทแหลํงสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมตามกรอบโครงสร๎างและประเมิน
คุณคําเพื่อจัดล าดับความส าคัญดังกลําว ตามประเภทของกลุํมสาระส าคัญที่ได๎ก าหนดไว๎ปรากฎผล
แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  การจัดแบํงแยกประเภทแหลํงสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมตามกรอบโครงสร๎างและประเมิน
คุณคําเพื่อจัดล าดับความส าคัญ 
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ตารางที่ 1  (ตํอ) 
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ตารางที่ 1  (ตํอ) 
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เมื่อประเมินคุณคําความส าคัญของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน โดย
การวัดระดับคุณคําของคุณลักษณะที่ส าคัญแล๎ว จึงน าผลรวมของคะแนนในแตํละหัวข๎อของแหลํง
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานมาวิเคราะห๑ทางสถิติ โดยการหาคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พร๎อมทั้งแสดงระดับของคุณคําคุณลักษณะที่โดดเดํนดังกลําวตามผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ที่ได๎ ซึ่งแบํงได๎เป็น 3 ระดับ โดยคําเฉลี่ยที่จะน ามาใช๎แปลผลพิจารณาในการระบุคุณลักษณะส าคัญ
จะอยูํในระดับที่สูงที่สุด คือ มีคุณลักษณะส าคัญปานกลาง – มาก ดังนั้น แหลํงสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานจะได๎รับการประเมินคุณคําและคัดกรองจากเกณฑ๑การประเมินคุณคําเพื่อ
คัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญที่กํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 
ผลของการคัดเลือกจะน าไปสร๎างเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ตํอไป โดย
สรุปผลคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่ได๎รับการประเมินคุณคํา
ในระดับปานกลางถึงมาก เหลือจ านวน 36 ชนิด ซึ่งจัดกลุํมได๎เป็นจ านวน 27 แหํง ดังนี้ 
(รายละเอียดคุณลักษณะที่ส าคัญในแตํละแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมได๎แสดงในบทที่ 4) 

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ 
1. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด๎วย 

สภาพทางกายภาพซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ส าคัญ คือ ภูทอก ภูควายเงิน ภูคกงิ้ว ผาแบํน แมํน้ าโขง 
แมํน้ าเลย แกํงคดคู๎ และแกํงอ่ืนๆ รวมถึงทิวทัศน๑โดยรวม (scenic view)  นอกจากนั้นยังมีสภาพ
ภูมิอากาศ (climate) ของเมืองเชียงคานมีอากาศดีเย็นสบายเป็นลักษณะที่โดดเดํนเชํนกัน  

2. กลุํมสาระส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) 
2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature) ที่ส าคัญ คือ  ทัศนียภาพความ

งามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบนถนนชายโขง และทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า 
เกษตรกรรม การประมงในลุํมแมํน้ าตลอดสายเส๎นทางริมแมํน้ าโขง  

2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character) ที่ส าคัญ คือ 
สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกํา โรงแรมเกํา และโรงภาพยนตร๑เกํา  

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างของเมือง (urban structure)  ที่
ส าคัญ คือ วัดเกําแกํและสวยงาม ได๎แกํ วัดมหาธาตุ วัดทําคก วัดป่าใต๎ วัดโพนชัย และวัดศรีคุณ
เมือง รวมทั้งลักษณะของเน้ือเมืองเชียงคานในโครงสร๎างโดยรวม  

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ กลุํมสาระส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย  

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) ที่ส าคัญ คือ การผสมผสานหลากหลาย
กลุํมคนหรือกลุํมชนส าคัญได๎แกํ คนเชื้อชาติไทย  (ไทเลย) คนเชื้อสายไทย (ไทด า ไทพวน ไทใต๎) 
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และคนลาว นอกจากนั้นยังรวมถึงความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อตอบสนองสังคมและพฤติกรรม
ของมนุษย๑ คือ ลักษณะอาหารการกินพื้นเมือง ภาษาพูดเชียงคาน และเครื่องแตํงกายเชียงคาน 

2. กิจกรรมทางสังคม (social activity) แบํงเป็น 
2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ที่ส าคัญ ได๎แกํ การตักบาตรข๎าวเหนียว 

ลักษณะใจคอของคนท๎องถิ่นที่ยิ้มแย๎มแจํมใสและเป็นมิตรท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา  การด าเนินชีวิต
ด๎วยวิถีที่เรียบงํายและด าเนินชีวิตแบบช๎า อีกทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ส าคัญ 

2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ที่ส าคัญ คือ ประเพณี วัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมตํางๆ และเทศกาลท๎องถิ่น รวมทั้งต านาน ความเชื่อ นิทานพื้นบ๎าน การละเลํน ดนตรี
พื้นบ๎าน เพลงประจ าเมืองตําง  ๆที่ท าให๎ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) ที่ส าคัญ คือ สินค๎าเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น หรือ ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และอาชีพของคนท๎องถิ่นเมืองเชียงคาน  

ปัญหาที่ เกิดขึ้นในระหวํางการด าเนินการของการระบุคุณลักษณะที่ส าคัญของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม คือ ความนําเชื่อถือในผลที่ได๎รับ เนื่องจากการระบุคุณลักษณะที่ส าคัญ
นั้นจ าเป็นต๎องอาศัยวิจารญาณและองค๑ความร๎ูของผู๎วิจัยเองในการวิเคราะห๑ศึกษาหาเกณฑ๑ในการ
ประเมินคุณคําเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญที่สามารถกํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน รวมทั้งการประเมินสาระส าคัญของแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมือง 
ควบคูํกับ เกณฑ๑ดังกลําวที่อาจมีความคิดเห็นที่ไมํตรงกันในการก าหนดกรอบการศึกษาหรือให๎คํา
คะแนนหรือคลาดเคลื่อนในการประเมินได๎ซึ่งอาจเกิดความแคลงใจในเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ได๎ ดังนั้น 
เกณฑ๑ในการประเมินจึงก าหนดไว๎ในจ านวนที่คํอนข๎างมากเพื่อครอบคลุมเนื้อหาในการคัดกรอง
ข๎อมูลให๎ได๎หลายประเด็น อีกทั้งยังใช๎สถิติในการวิเคราะห๑เพื่อแปลความหมายของคําเฉลี่ยที่จะ
น ามาใช๎พิจารณาระบุคุณลักษณะส าคัญที่อยูํในระดับสูงสุดเพื่อให๎การระบุคุณลักษณะที่ส าคัญของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานมีความนําเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 

3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยนี้สร๎างขึ้นเพื่อสรุปหาหลักเกณฑ๑การคัดเลือกประเด็นใน

การตั้งค าถามและกลุํมรูปภาพมาประกอบความเข๎าใจ ซึ่งค าถามเหลํานี้ใช๎วิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญของคุณคําสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละกลุํมสาระส าคัญ โดยเคร่ืองมือที่ใช๎ใน
การวิจัยมี 2 รูปแบบที่มีความแตกตํางในการให๎ข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถามที่ให๎ความคิดเห็นเชิง
กว๎างและเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ๑ที่ให๎ข๎อมูลความคิดเห็นด๎านองค๑ความร๎ูในเชิงลึกและเชิง
คุณภาพ โดยทั้งสองรูปแบบได๎รับการควบคุมให๎ยังคงมีประเด็นค าถามที่ เหมือนกัน ซึ่งมี
รายละเอียดในบทที่ 3 โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการด าเนินการสร๎างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ  
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การสรุปเนื้อหาสาระของค าถามที่มีมากมายให๎ตรงประเด็น ตรงวัตถุประสงค๑ที่สุดเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับข๎อจ ากัดของเคร่ืองมือในการวิจัยในแตํละรูปแบบ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันในการสื่อสาร
ด๎วยเคร่ืองมือในการวิจัยนั้นๆ และหลีกเลี่ยงความเยิ่นเย๎อตํอข๎อมูลที่มากมายในการส ารวจความ
คิดเห็นตํางๆ ดังนั้น สิ่งที่ชํวยในการสื่อสารด๎วยเคร่ืองมือในการวิจัยที่ดี  คือ การออกแบบ
แบบสอบถามและการออกแบบการสัมภาษณ๑ที่รอบคอบและรอบด๎านตรงตามวัตถุประสงค๑ ควบคูํ
กับการท าความเข๎าใจตํอลักษณะของกลุํมประชากรนั้นๆ เพื่อการสื่อสารด๎วยเคร่ืองมือในการวิจัย
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การค๎นหาเทคนิควิธีการก็เป็นสิ่งส าคัญที่ชํวยให๎การด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นเกิดความรวดเร็วและไมํนําเบื่อหนําย  
 

4. การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 กํอนด าเนินงานลงส ารวจภาคสนามอยํางละเอียดเพื่อส ารวจความคิดเห็นของ

ประชากรจ าเป็นต๎องมีการทดสอบเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ การทดสอบแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ๑ ซึ่งมีรายละเอียดในบทที่ 3  โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการด าเนินการทดสอบ
เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีปัญหาในการใช๎ภาษาที่มีลักษณะเป็นวิชาการมากเกินไป
และมีความเยิ่นเย๎อจนท าให๎สื่อความหมายได๎ยากที่จะเข๎าใจ เกิดข๎อสงสัยในบางข๎อ ดังนั้น จึงได๎
ด าเนินการแก๎ไขสรุปความให๎กระชับมากขึ้นและปรับส านวนบางประโยคให๎เป็นกลุํ มข๎อความ
เพื่อให๎เข๎าใจและสื่อความหมายได๎งํายขึ้น พร๎อมทั้งเตรียมภาพประกอบให๎สอดคล๎องกับค าถามและ
มีผู๎สอบถามชํวยอธิบายในขณะด าเนินการแจกแบบสอบถามด๎วย สํวนการทดสอบการสัมภาษณ๑มี
ปัญหาในด๎านขอบเขตของเน้ือหาที่ดูกว๎างเกินไป ดังนั้น จึงได๎จัดกลุํมภาพประกอบและเลือกภาพที่
สื่อให๎ชัดเจนมากขึ้นเพื่อจ ากัดขอบเขตของเนื้อหาที่สัมภาษณ๑  
 

5. การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์   
 การลงพื้นที่ เพื่อเก็บข๎อมูลอยํางละเอียดที่ เกี่ยวกับเมืองเชียงคานตามแหลํง

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่ได๎รับการประเมินคุณลักษณะที่ส าคัญไว๎แล๎วได๎ด าเนินการในระหวําง
วันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2554 และ วันที่15-25 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 โดยท าการเก็บข๎อมูล
ภาคสนามในที่ตั้งอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องซึ่งใช๎วิธีการสังเกตการณ๑  และพฤติกรรมด๎วย
สายตา การพูดคุยเพื่อศึกษาแนวคิดของคนในชุมชนโดยใช๎ เคร่ืองมือในการ วิจัย  ได๎แกํ 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ เพื่อเก็บข๎อมูลการรับร๎ู และการยอมรับคุณคําความส าคัญของเมือง
เชียงคาน รวมทั้งสืบหาข๎อมูลจากกลุํมเป้าหมายที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน พร๎อมทั้งจด
บันทึก บันทึกภาพนิ่ง หรืออัดเทปการสัมภาษณ๑ ทั้งนี้ การสุํมแจกแบบสอบถามนั้นจะมุํงไปยังกลุํม
ประชากรที่ได๎ก าหนดแบบแบํงชั้นไว๎กับกลุํมตัวอยําง 3 กลุํม ซึ่งได๎จ าแนกกลุํมไว๎เป็นรหัสให๎
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ชัดเจนวํา เป็นคนเชียงคานตามทะเบียนราษฎร๑ เป็นนักทํองเที่ยวหรือเป็นคนที่มาท างานที่เชียงคาน
เพื่อการจ าแนกแบบสอบถามตามกลุํมที่ได๎แบํงชั้นไว๎ตามสัดสํวนที่ได๎ศึกษาและค านวณไว๎โดยมี
จ านวนทั้งหมด 100 ชุด การสุํมแบบสอบถามนั้นจะด าเนินการสุํมแจกทีละคนให๎ผู๎ตอบกรอก
แบบสอบถามเอง หรือผู๎สอบถามเป็นผู๎อํานและกรอกให๎ ทั้งนี้ ผู๎สอบถามจะสามารถชํวยอธิบาย
ความหมายในกรณีที่ไมํ เข๎าใจให๎เกิดความกระจํางมากขึ้นได๎  นอกจากนั้นยังมีการสุํมแจก
แบบสอบถามทั้งสุํมแจกแล๎วรอรับกลับทันที และสุํมแจกแบบสอบถามทิ้งไว๎แล๎วรอรับกลับ
ภายหลังซึ่งจะเป็นสํวนที่จัดไว๎เป็นชุด (5-10 แบบสอบถาม) โดยได๎ด าเนินการติดตํอไปยังตัวแทน
ของหนํวยงานตํางๆ เชํน โรงเรียน สถานีต ารวจ กรมที่ดิน ฯลฯ ซึ่งผู๎สอบถามได๎ชี้แจงแบบสอบถาม
ดังกลําวให๎เข๎าใจถึงวิธีการตอบแบบสอบถามตํอตัวแทนนั้นๆ  
  สํวนการสัมภาษณ๑แบบเจาะจงนั้นจะมุํงไปยังกลุํมตัวอยํางที่ได๎ก าหนดและวางแผนได๎
ทั้งหมดจ านวน 45 คน แตํด๎วยความไมํสะดวกในการนัดหมายเข๎าไปสัมภาษณ๑รวมทั้งหาชํวงเวลาที่
เหมาะสมไมํได๎ จึงท าให๎ได๎กลุํมตัวอยํางนี้เพียง 11 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง 
เน๎นการสัมภาษณ๑เชิงลึก แบบตํอหน๎าที่มีความยึดหยุํน ซึ่งใช๎เวลาประมาณ  30 นาที – 1 ชั่วโมงเพื่อ
สัมภาษณ๑ความร๎ูและความคิดเห็น ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด ที่มีกลุํมค าถามที่เหมือนกัน คือ “จาก
กลุํมรูปภาพทั้งหมด รูปใดที่แสดงถึงความเป็นเชียงคานที่ส าคัญและโดดเดํนที่สามารถเลือกได๎
หลายรูป และอธิบายเร่ืองราวความส าคัญวําคืออะไร มีสํวนประกอบและความสัมพันธ๑กันอยํางไร” 

การส ารวจข๎อมูลภาคสนามนี้จึงเป็นการตรวจสอบ รวบรวมและประมวลข๎อมูลเมือง
เชียงคานในที่ตั้งที่ได๎รับการคัดเลือกแล๎วจากการประเมินคุณคําความส าคัญตามเกณฑ๑ที่ได๎ก าหนด
ไว๎ รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นและการรับร๎ูของประชากรในเมืองเชียงคาน ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยส ารวจและเก็บข๎อมูลภาคสนาม ดังนี้ 

1. วันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2554 ด าเนินการเก็บข๎อมูลภาคสนามในที่ตั้งในบริเวณ
ยํานเมืองเกําเชียงคานเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและจดบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของ
องค๑ประกอบของเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมที่ได๎รับการคัดเลือกแล๎วจากการประเมินคุณคํา ได๎แกํ วัดศรีคุณเมือง วัดทําคก วัดป่าใต๎ 
วัดมหาธาตุ ถนนชายโขง บรรยากาศแมํน้ าโขง บ๎านไม๎เรือนแถวที่ทรงคุณคํา ฯลฯ พร๎อมทั้งรํวม
เป็นผู๎สังเกตการณ๑ในงานประชุมเสวนาการค๎นหามรดกทางวัฒนธรรมความเป็นเชียงคานและทิศ
ทางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เพื่อน าไปสูํการน าเสนออัตลักษณ๑เชียงคานและทิศทางการทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑ ซึ่งเป็นโครงการและแสดงผลการวิจัย The Arts of Tourism and Liviving Museum : 
Peinterpreting Chiangkhan s Representtations of cultural heritage and community identify โดย
เทศบาลต าบลเชียงคานรํวมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าธนบุรี  
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2. วันที่ 15 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 เตรียมอุปกรณ๑ประกอบเคร่ืองมือในการวิจัย ได๎แกํ 
แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด แบบสัมภาษณ๑ สมุดภาพประกอบ กล๎องถํายรูป เป็นต๎น 

3. วันที่ 16 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 เตรียมอุปกรณ๑ประกอบเคร่ืองมือในการวิจัย (ตํอ) 
พร๎อมวางแผนนัดหมายกลุํมตัวอยํางที่ก าหนดไว๎เพื่อการสัมภาษณ๑ และเร่ิมสุํมแจกแบบสอบถามไป
ยังกลุํมประชากรที่พบปะให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามในบริเวณที่ 1 คือ ยํานเมืองเกํา
เชียงคานที่อยูํในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน 

4. วันที่ 17 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ในบริเวณที่ 
1 คือ ยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน และด าเนินการสัมภาษณ๑ (1) คุณจิรา
พร มาเธอร๑ ตัวแทนด๎านการทํองเที่ยว (2) คุณรัตนมณี  รัตนาพระพัฒน๑ ประธานชุมชนคุ๎มวัดป่า
กลาง และ (3) คุณเพชร ศรีพรหมบุตร ประธานชุมชนคุ๎มวัดทําคก 

5. วันที่ 18 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสัมภาษณ๑ (4) คุณสุบรรณ สุวรรณสิงห๑ 
ตัวแทนด๎านดนตรีพื้นบ๎าน ดนตรีไทย (5) คุณอมร ณรงค๑ศักดิ์ ประธานชุมชนคุ๎มวัดศรีคุณเมือง (6) 
ครูคูณ จงใจ ปราชญ๑ชาวบ๎านด๎านศิลปหัตถกรรมงานตัดกระดาษ (7) คุณตาเงิน อ๎วนค า ปราชญ๑
ชาวบ๎านด๎านจักสาน (8) คุณสุเทพ ทิพรส ปราชญ๑ชาวบ๎านเชี่ยวชาญประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน  

6. วันที่ 19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ในบริเวณที่ 
1 คือ ยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน โดยมุํงไปยังกลุํมประชากรที่พบปะ
ให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามและด าเนินการสัมภาษณ๑ (9) วําที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง 
นักวิชาการและตัวแทนสถานศึกษาเมืองเชียงคาน และ (10) คุณสุพัตรา สุพรหมจักร ประธานสภา
วัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน  

7. วันที่ 20 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ในบริเวณที่ 
1 คือ ยํานเมืองเกําเชยีงคานที่อยูํในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน และเก็บรวบรวมสํวนที่แจกไปแล๎ว 

8. วันที่ 21 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ในบริเวณที่ 
2 คือ บริเวณโดยรอบยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและ
เก็บรวบรวมสํวนที่แจกไปแล๎ว 

9. วันที่ 22 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ในบริเวณที่ 
2 คือ บริเวณโดยรอบยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและ
เก็บรวบรวมสํวนที่แจกไปแล๎ว 

10. วันที่ 23 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ไปยังกลุํม
ครูอาจารย๑ในโรงเรียนบ๎านเชียงคานวิจิตรวิทยา โรงเรียนบ๎านเชียงคานปทุมมาสงเคราะห๑  และ
สถานีต ารวจภูธรเชียงคาน พร๎อมทั้งรํวมเป็นผู๎สังเกตการณ๑ในงานนิทรรศการแสดงแบบส ารวจ
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รังวัดอาคารและรูปวาดวิถีวัฒนธรรมเชียงคาน รวมทั้งการเสวนาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
เร่ือง “ก๎าวยํางตํอไปในการพัฒนาและด ารงรักษาเมืองเชียงคาน” ซึ่งด าเนินการในวันนั้น 

11. วันที่ 24 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ในบริเวณที่ 
2 คือ บริเวณโดยรอบยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ
เก็บรวบรวมสํวนที่แจกไปแล๎ว นอกจากนั้นยังด าเนินการสัมภาษณ๑ (11) พระครูปิยธรรมนิวิฐ เจ๎า
อาวาสวัดป่าใต๎ พร๎อมทั้งรํวมเป็นผู๎สังเกตการณ๑ในการเสวนาเร่ือง “มองอะไรในเชียงคาน” เร่ือง 
“อัตลักษณ๑เชียงคาน” และหนังสั้นเชียงคาน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี  

12. วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 ด าเนินการสุํมแจกแบบสอบถาม (ตํอ) ในบริเวณที่ 
2 คือ บริเวณโดยรอบยํานเมืองเกําเชียงคานที่อยูํในต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ
เก็บรวบรวมสํวนที่แจกไปแล๎ว พร๎อมรํวมเป็นผู๎สังเกตการณ๑งานมอบแบบส ารวจวัดอาคาร และรูป
วาดวิถีวัฒนธรรมเชียงคานให๎เจ๎าของบ๎านและตัวแทน  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการ
ออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี  

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการด าเนินการส ารวจข๎อมูลภาคสนามในระหวํางวันที่ 20 – 
22 มกราคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 15-25 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 แบํงออกได๎เป็น  

1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการเก็บข๎อมูลภาคสนามในที่ตั้ง คือ การได๎ข๎อมูล
เพิ่มเติมแตกรายละเอียดหลังจากได๎พูดคุยกับกลุํมประชากรในแตํละชํวงเวลาในการส ารวจที่
แตกตํางกัน เชํน ชํวงเทศกาลและชํวงปกติ การบิดเบือนข๎อมูลหรือการพยายามสื่อสารเพื่อ
ผลประโยชน๑ใดๆ และการพยายามสื่อสารข๎อมูลใหมํๆ ตามยุคสมัยปัจจุบันอันเกิดมาจากกระแส
นิยมการทํองเที่ยวในเมืองเชียงคาน ดังนั้น ผู๎วิจัยจ าเป็นต๎องยึดวัตถุประสงค๑ในการวิจัยเป็นหลักเพื่อ
ไมํให๎เกิดการไขว๎เขว ยึดถือเป้าหมายในข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องและแยกแยะข๎อมูลที่ไมํเกี่ยวข๎องให๎ชัดเจน
เพื่อตรวจสอบ และประมวลข๎อมูลเมืองเชียงคานในที่ตัง้ที่ได๎รับการคัดเลือกแล๎ว 

2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการส ารวจข๎อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม คือ 
การใช๎เวลามากในการสื่อสาร ทั้งต๎องตรวจสอบเบื้องต๎นกํอนวําเป็นกลุํมตัวอยํางกลุํมใดตามที่ได๎
แบํงชั้นไว๎แล๎ว (คนเชียงคานตามทะเบียนราษฎร๑ นักทํองเที่ยว และคนที่มาท างานที่เชียงคาน) 
นอกจากนั้นต๎องอธิบายความหมายแบบสอบถามให๎เข๎าใจและรอผลตอบรับให๎ครบทุกข๎อ เนื่องจาก
แบบสอบถามมีปริมาณค าถามและเนื้อหาที่คํอนข๎างมาก อีกทั้งกลุํมประชากรสํวนใหญํในเชียงคาน
ที่สุํมแจกแบบสอบถามได๎ส าหรับคนในท๎องถิ่นเป็นกลุํมคนมีอายุ จึงจ าเป็นต๎องสุํมแจกทีละคน 
อํานให๎ฟังโดยทั้งให๎ผู๎ตอบตอบเอง หรือผู๎สอบถามเป็นผู๎กรอกแล๎วรอรับกลับภายหลัง จึงท าให๎การ
เก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามได๎รับคืนอยูํในจ านวนที่น๎อยในแตํละวันและใช๎เวลามาก ดังนั้น จึง
จ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนเทคนิคด๎วยการสุํมแจกเป็นชุดไปยังตัวแทนของหนํวยงาน เชํน กรมที่ดิน 
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โรงเรียน สถานีต ารวจ ฯลฯ โดยผู๎สอบถามยังคงต๎องอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามให๎เข๎าใจตํอ
ตัวแทนนั้นๆ อยํางชัดเจนเพื่อความเข๎าใจในแบบสอบถาม ถึงอยํางไรก็ดี การสุํมแจกเป็นชุดยังมี
ปัญหาตํอเนื่องมา คือ ผู๎สอบถามจะได๎รับการตอบรับคืนไมํครบบ๎าง แบบสอบถามเสียบ๎างท าให๎
ต๎องเผื่อแบบสอบถามเกินกวําที่ก าหนดไว๎ เพื่อให๎ได๎จ านวนแบบสอบถามตอบรับคืนมาได๎ใน
จ านวนที่ก าหนดไว๎ภายในเวลาที่จ ากัดได๎ดีกวํา  

3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการส ารวจความคิดเห็นด๎วยการสัมภาษณ๑ คือ การ
สัมภาษณ๑ได๎ไมํครบตามการค านวณขนาดของกลุํมตัวอยํางนี้ เนื่องจากข๎อจ ากัดในความสะดวกใน
การเข๎าไปสัมภาษณ๑และชํวงเวลาที่ส ารวจภาคสนาม จึงท าให๎การสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางที่ส ารวจมา
ได๎ไมํสามารถน ามาใช๎เป็นตัวแทนของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญได๎ทั้งหมด ถึงอยํางไรก็ดี ยังคงเป็นประโยชน๑
เพื่อเป็นข๎อมูลในส ารวจความร๎ูและความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ  นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาการ
ควบคุมเวลาในการสัมภาษณ๑เน่ืองจากการสัมภาษณ๑นี้เป็นการสัมภาษณ๑แบบค าถามปลายเปิดที่ไมํมี
โครงสร๎าง และเน๎นการสัมภาษณ๑วัดความร๎ูและความคิดเห็นเชิงลึก ท าให๎ต๎องพยายามควบคุม
เร่ืองราวให๎อยูํในประเด็นตามวัตถุประสงค๑ที่ต๎องการ  
 

6. การรวบรวมผล สรุปและน าเสนอข้อมูล 
 ข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎ทั้งข๎อมูลการค๎นคว๎าเมืองเชียงคานจากเอกสารตํางๆ ข๎อมูล

เมืองเชียงคานในที่ตั้งหรือการส ารวจข๎อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ เมื่อน ามา
จัดระบบหมวดหมูํ ประมวลผล ตรวจสอบความถูกต๎องและสังเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อท าการวิเคราะห๑
ข๎อมูลในแตํละประเภท โดยเฉพาะการวิเคราะห๑ข๎อมูลการส ารวจการรับร๎ู และการยอมรับคุณคํา
ความส าคัญของเมืองเชียงคานที่ได๎รับจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ๑แบบเจาะจง ซึ่งได๎มีการ
ประมวลผลสรุปและจัดหมวดหมูํโดยการลดทอนขนาดของข๎อมูล จัดท าให๎เป็นระบบเพื่อเป็น
หลักฐานที่ตรวจสอบได๎โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑เป็นเคร่ืองมือหลักในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑นี้ หลังจากนั้น สรุปผลการวิเคราะห๑เพื่อท าให๎เกิดความเข๎าใจด๎วย
การพรรณนาและการสังเคราะห๑ พร๎อมทั้งน าผลเหลํานั้นมาแสดงผลในรูปแบบการบรรยาย แผนภูมิ
และตารางตํางๆ รวมทั้งแผนที่หรือแผนผังแสดงโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน พร๎อมกลุํมรูปภาพและการบรรยายประกอบภาพ เพื่อให๎เห็น
กระบวนการค๎นพบรูปแบบของปรากฏการณ๑ในสังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ 

ปัญหาที่ เกิดขึ้นในระหวํางการด าเนินการรวบรวม สรุปและน าเสนอข๎อมูล จาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑ คือ ปัญหาการจับประเด็นสรุปเนื้อหาข๎อมูลความคิดเห็นให๎ตรง
ตามวัตถุประสงค๑ เนื่องจากข๎อมูลเมืองเชียงคานในที่ตั้งมีความหลากหลายในประเด็นที่กว๎ างและมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในบางข๎อมูล ปัญหาการน าเสนอข๎อมูลที่รวบรวมและสรุปจาก
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แบบสอบถามที่มีเนื้อหามากให๎กระชับ ตอบวัตถุประสงค๑ในการวิจัยได๎ และน าเสนอข๎อมูลสํวน
นามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมหรือท าให๎เข๎าใจงํายขึ้นเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นข๎อมูล
เชิงคุณภาพ จึงท าให๎ต๎องใช๎ภาพประกอบหรือการบรรยายเชิงพรรณนาในการสื่อสารข๎อมูลทาง
นามธรรมให๎เข๎าใจงํายยิ่งขึ้น อีกทั้งปัญหาการแปลความหมายหรือการตีความของค าในการ
สัมภาษณ๑ให๎ถูกต๎องตรงตามประเด็นของเน้ือหาโดยรวมที่ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ต๎องการสื่อสาร 

 
การส ารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม และผลที่ได้ 

1. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อท าการส ารวจข๎อมูลความ

คิดเห็นและการรับร๎ูถึงคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่ได๎รับการ
ประเมินคุณคําแล๎ว (ดังรายละเอียดในการประเมินฯ ในบทที่ 5) หลังจากนั้นจึงน ามาก าหนด
ประเด็นในแตํละด๎านที่ต๎องการจะส ารวจในแบบสอบถาม ดังนี ้

1.1 ด๎านโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานในภาพเชิงกว๎าง โดยก าหนดประเด็นหลักและรหัสที่แสดงถึงรายละเอียดของความเป็น
เมืองเชียงคาน ดังภาคผนวก ก รหัสจากแบบสอบถามในสํวนที่ 2 คือ ข๎อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของ “ความเป็นเมืองเชียงคาน”  

1.2 ด๎านองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎
อยํางชัดเจนนั้นที่ได๎รับการประเมินคุณคําแล๎วในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งคัดกรองจนเหลือแหลํง
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานจ านวน 36 แหํง ดังรายละเอียดคุณลักษณะที่ส าคัญในแตํ
ละแหลํงสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่แสดงในบทที่ 4  โดยสามารถน ามาสรุปเป็นแผนผังต าแหนํง
ที่ตั้งคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่เป็น ดังแสดงในภาพที่ 70 

การเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามของการวิจัยเร่ือง “โครงสร๎างและองค๑ประกอบของ
เอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ซึ่งใช๎
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 100 ชุด กับกลุํม
ตัวอยําง 3 กลุํม คือ  

กลุํมที่ 1 กลุํมคนในท๎องถิ่น จ านวน 75 ชุด  
กลุํมที่ 2 กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) จ านวน 8 ชุด  
กลุํมที่ 3 กลุํมคนนักทํองเที่ยว จ านวน 17 ชุด  

จากนั้นผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล ท าการวิ เคราะห๑และประมวลผลที่ได๎จาก
แบบสอบถาม โดยใช๎การวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนา  (descriptive method) โดยผู๎วิจัยได๎แบํงการ
น าเสนอผลการวิเคราะห๑สถิติดังกลําวออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 
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สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 3 กลุํม 
สํวนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะ

ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง และองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
ที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 3 กลุํม 

สํวนที่ 3 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง 3 กลุํม 

สํวนที่ 4 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํ
ละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน 3 กลุํม ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

ผู๎วิจัยได๎ก าหนดสัญลักษณ๑ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในการสื่อ
ความหมายตรงกัน คือ 

 n  = จ านวนกลุํมตัวอยําง 
 x   = คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 
 S.D.  = คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม แบํงได๎เป็น 4 สํวน มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 3 กลุํม ประกอบด๎วย เพศ กลุํม

ชน อายุ อาชีพ การศึกษา พื้นเพในกรณีที่เป็นคนในเชียงคานตามทะเบียนราษฎร๑อาศัยในเชียงคาน
มานานแล๎วกี่ปี การร๎ูจักเชียงคานคร้ังแรกจากความถี่ในการมาเชียงคาน การเข๎าท างานมานานแล๎วกี่
ปี และการมาเชียงคานแตํละคร้ังอาศัยอยูํเฉลี่ยกี่วัน วิเคราะห๑โดยการหาจ านวนความถี่ ร๎อยละ คํา
ต่ าสุด คําสูงสุด คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงมาตรฐาน ในแตํละข๎อ น าเสนอข๎อมูลในรูปของตาราง
ประกอบค าบรรยาย ดังตํอไปนี้ 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 100 
คน รวมทั้ง 3 กลุํม พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.00 แบํงเป็นกลุํม
ชนไทย จ านวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.00 รองลงมา คือ กลุํมชนไทย-เลย จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 30.00 โดยมีอายุระหวําง 41-60 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.00 รองลงมามีอายุ
ระหวําง 31-40 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.00 สํวนใหญํประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 
37 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.00 รองลงมาประกอบอาชีพค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 31.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.00 รองลงมามีระดับ
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.00 ทั้งนี้ มีพื้นเพเป็นคนเชียงคานตาม
ทะเบียนราษฎร๑และได๎อาศัยในเชียงคานมานานแล๎วระหวําง 35 - 51 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อย
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ละ 29.33 รองลงมาได๎อาศัยอยูํระหวําง 18 - 34 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.33 โดยอาศัยใน
เชียงคานต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 80 ปี เฉลี่ย 38 ป ีในกรณีที่ไมํได๎เป็นคนเชียงคานจะมีที่อยูํปัจจุบันจังหวัด
กรุงเทพฯ จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.00 ได๎ร๎ูจักเชียงคานคร้ังแรกจากเพื่อนบอกมา จ านวน 13 
คน คิดเป็นร๎อยละ 52.00 มีความถี่ในการมาเชียงคานนานกวําปีละหน จ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 
52.00 โดยเข๎ามาท างานมานานแล๎ว 3 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.00 ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 5 ปี 
เฉลี่ย 2 ป ีและมาเชียงคานแตํละคร้ังอาศัยอยูํเฉลี่ย 3 วัน จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.00 ต่ าสุด 1 
วัน สูงสุด 60 วัน เฉลี่ย 7 วัน รายละเอียดดังตารางที่ 2 

เมื่อจ าแนกตามกลุํมตัวอยํางในแตํละกลุํม พบวํา 
กลุํมที่ 1 กลุํมคนในท๎องถิ่น สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 

53.33 แบํงเป็นกลุํมชนไทย จ านวน 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.33 รองลงมากลุํมชนไทย-เลย จ านวน 
30 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 มีอายุระหวําง 41-60 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 รองลงมา
อายุระหวําง 31-40 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.67 ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 46.67 รองลงมาประกอบอาชีพค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 
26.67 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.67 รองลงมามีระดับการศึกษา
มัธยม / ปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.00 ทั้งนี้ มีพื้นเพเป็นคนเชียงคานตามทะเบียน
ราษฎร๑และได๎อาศัยในเชียงคานมานานแล๎วระหวําง 35 - 51 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.33 
รองลงมาได๎อาศัยอยูํระหวําง 18 - 34 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.33 โดยอาศัยในเชียงคาน
ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 80 ปี เฉลี่ย 38 ป ี

กลุํมที่ 2 กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิด
เป็นร๎อยละ 87.50 แบํงเป็นกลุํมชนไทย จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 มีอายุระหวําง 31-40 ปี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ประกอบอาชีพค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 75.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ทั้งนี้ มีพื้นเพในกรณีที่
ไมํได๎เป็นคนเชียงคานโดยมีที่อยูํปัจจุบันจังหวัดเลย จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 ได๎ร๎ูจักเชียง
คานคร้ังแรกจากเพื่อนบอกมา จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 มีความถี่ในการมาเชียงคานทุกวัน 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.50 โดยเข๎ามาท างานมานานแล๎ว 2 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 
37.50 ต่ าสุด 2 ปี สูงสุด 50 ปี เฉลี่ย 13 ปี และมาเชียงคานแตํละคร้ังอาศัยอยูํเฉลี่ย 1 ปี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 75.00 ต่ าสุด 3 วัน สูงสุด 1 ปี เฉลี่ย 319 วัน 

กลุํมที่ 3 กลุํมคนนักทํองเที่ยว สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 
52.94 แบํงเป็นกลุํมชนไทย จ านวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 มีอายุระหวําง 31-40 ปี จ านวน 10 
คน คิดเป็นร๎อยละ 58.82 รองลงมาอายุระหวําง 41-60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.53 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รัฐวิสาหกิจ และ ค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว จ านวน 5 คน คิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



137 

 

เป็นร๎อยละ 29.41 มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.94 รองลงมามีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.18 ทั้งนี้ มีพื้นเพในกรณีที่ไมํได๎เป็นคนเชียง
คานมีที่อยูํปัจจุบันจังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.06 ได๎ร๎ูจักเชียงคานคร้ังแรกจาก
เพื่อนบอกมา จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.82 มีความถี่ในการมาเชียงคานนานกวําปีละหน 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 76.47 โดยเข๎ามาท างานมานานแล๎ว 1 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 
35.29 ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 5 ปี เฉลี่ย 2 ปี และมาเชียงคานแตํละคร้ังอาศัยอยูํเฉลี่ย 3 วัน จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 35.29 ต่ าสุด 1 วัน สูงสุด 60 วัน เฉลี่ย 7 วัน รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  จ านวนความถี่ ร๎อยละ คําต่ าสุด คําสูงสุด คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 3 กลุํม) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
คนในท้องถิน่ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคน
นอกพืน้ที่  

(เข้ามาท างาน) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มคน
นักท่องเที่ยว รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ                 
  ชาย 35 46.67 7 87.50 9 52.94 51 51.00 
  หญิง 40 53.33 1 12.50 8 47.06 49 49.00 

รวม 75 100.00 8 100.00 17 100.00 100 100.00 
2. กลํุมชน                 
  ไทย 37 49.33 8 100.00 17 100.00 62 62.00 
  ไทย-ลาว 7 9.33         7 7.00 
  ไทย-เลย 30 40.00         30 30.00 
  ไทยอื่นๆ 1 1.33         1 1.00 

รวม 75 100.00 8 100.00 17 100.00 100 100.00 
3. อาย ุ                 
  11-20 ป ี 1 1.33   

 
    1 1.00 

  21-30 ป ี 13 17.33 1 12.50 3 17.65 17 17.00 
  31-40 ป ี 20 26.67 4 50.00 10 58.82 34 34.00 
  41-60 ป ี 30 40.00 2 25.00 4 23.53 36 36.00 
  มากกวํา 60 ป ี 11 14.67 1 12.50     12 12.00 

รวม 75 100.00 8 100.00 17 100.00 100 100.00 
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ตารางที่ 2  (ตํอ) 
(ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 3 กลุํม) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
คนในท้องถิน่ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคน
นอกพืน้ที่  

(เข้ามาท างาน) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มคน
นักท่องเที่ยว รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. อาชีพ                 

 รับจ๎าง 7 9.33 1 12.50 3 17.65 11 11.00 
 นักเรียน / นักศึกษา 1 1.33     2 11.76 3 3.00 
 รับราชการ 35 46.67 1 12.50 1 5.88 37 37.00 
 พนักงานบริษทัเอกชน / รัฐวิสาหกิจ 5 6.67     5 29.41 10 10.00 
 แมํบ๎าน 3 4.00     1 5.88 4 4.00 

     ค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว 20 26.67 6 75.00 5 29.41 31 31.00 
     เกษตรกรรม 

 
              

     ไมํได๎ท างาน 2 2.67         2 2.00 
     อื่นๆ 2 2.67         2 2.00 

รวม 75 100.00 8 100.00 17 100.00 100 100.00 
5. การศึกษา                 

 ประถม 7 9.33 1 12.50     8 8.00 
 มัธยม 12 16.00     1 5.88 13 13.00 
 อนุปริญญา 9 12.00 2 25.00     11 11.00 
 ปริญญาตร ี 35 46.67 4 50.00 7 41.18 46 46.00 
 ปริญญาโท 12 16.00     9 52.94 21 21.00 
 ปริญญาเอก                
 อื่นๆ    1 12.50     1 1.00 

รวม 75 100.00 8 100.00 17 100.00 100 100.00 
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ตารางที่ 2   (ตํอ) 
(ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 3 กลุํม) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
คนในท้องถิน่ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคน
นอกพืน้ที่  

(เข้ามาท างาน) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มคน
นักท่องเที่ยว รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6.1 พื้นเพ ในกรณีทีเ่ปน็คนในเชียงคาน

ตามทะเบียนราษฎร๑ ได๎อยูํอาศัยใน
เชียงคานมานานแล๎ว (ป)ี 

        

   ต่ าสุด = 1 ป ี น๎อยกวํา 18 ป ี 13 17.33     13 17.33 
   สูงสุด = 80 ปี 18 - 34 ปี 19 25.33     19 25.33 
   เฉลี่ย = 38 ป ี 35 - 51 ปี 22 29.33     22 29.33 
   S.D. = 19 ป ี 52 - 68 ปี 16 21.33     16 21.33 
  มากกวํา 68 ป ี 5 6.67     5 6.67 

รวม 75 100.00     75 100.00 
6.2 พื้นเพ ในกรณีที่ไมํไดเ๎ปน็คนเชียง

คาน ที่อยูํปจัจุบัน คือ  
        

(จังหวัด)         
กรุงเทพฯ   1 12.50 8 47.06 9 36.00 
นครพนม   1 12.50   1 4.00 
เพชรบุร ี   1 12.50   1 4.00 
เลย   3 37.50   3 12.00 
เชียงใหม ํ   1 12.50   1 4.00 
สมุทรปราการ   1 12.50   1 4.00 
ปทุมธาน ี     1 5.88 1 4.00 
ฉะเชิงเทรา     1 5.88 1 4.00 
นนทบุร ี     3 17.65 3 12.00 
ราชบุรี     2 11.76 2 8.00 
หนองบัวล าพ ู     1 5.88 1 4.00 
สวีเดน     1 5.88 1 4.00 

รวม   8 100.00 17 100.00 25 100.00 
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ตารางที่ 2   (ตํอ) 
(ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 3 กลุํม) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคน
ในท้องถิน่ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคน
นอกพืน้ที่  

(เข้ามาท างาน) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มคน
นักท่องเที่ยว รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7. รู๎จักเชียงคานครั้งแรกจาก         
คนเชียงคาน   2 25.00 1 5.88 3 12.00 
เพื่อนบอกมา   3 37.50 10 58.82 13 52.00 
หนังสือแนะน าการทํองเที่ยว   1 12.50     1 4.00 
นิตยสารทํองเที่ยว / เดินทาง       1 5.88 1 4.00 
อินเตอร๑เน็ต       3 17.65 3 12.00 
รายการโทรทัศน๑       2 11.76 2 8.00 
อื่นๆ   2 25.00     2 8.00 

รวม   8 100.00 17 100.00 25 100.00 
8. ความถี่ในการมาเชียงคาน         
ทุกวัน   7 87.50     7 28.00 
เฉลี่ยอาทิตย๑ละ 1 หน   1 12.50     1 4.00 
เฉลี่ยเดือนละ 1 หน       1 5.88 1 4.00 
ปีละ 1 หน       3 17.65 3 12.00 
นานกวําปีละหน       13 76.47 13 52.00 

รวม   8 100.00 17 100.00 25 100.00 

9. เข๎าท างานมานานแล๎ว (ปี)         
    กลํุมที่ 2, กลํุมที่ 3 1 ป ี     6 35.29 6 24.00 
    ต่ าสุด = 2 ป,ี 1 ป ี 2 ป ี   3 37.50 3 17.65 6 24.00 
    สูงสุด = 50 ปี, 5 ปี 3 ป ี   2 25.00 7 41.18 9 36.00 
    เฉลี่ย = 13 ป,ี 2 ป ี 5 ป ี       1 5.88 1 4.00 
    S.D. = 17 ปี, 1 ป ี 15 ปี   1 12.50     1 4.00 
  23 ปี   1 12.50     1 4.00 
  50 ปี   1 12.50     1 4.00 

รวม   8 100.00 17 100.00 25 100.00 
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ตารางที่ 2  (ตํอ) 
(ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 3 กลุํม) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคน
ในท้องถิน่ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคน
นอกพืน้ที่  

(เข้ามาท างาน) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มคน
นักท่องเที่ยว รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
10. มาเชียงคานแตํละครัง้อาศัยอยูํ
เฉลี่ย (วัน) 

        

   กลํุมที่ 2, กลํุมที่ 3 1 วัน     1 5.88 1 4.00 
   ต่ าสุด = 3 วัน, 1 วัน 2 วัน     2 11.76 2 8.00 
   สูงสุด = 365 วัน, 60 วัน 3 วัน   1 12.50 6 35.29 7 28.00 
   เฉลีย่ = 319 วัน, 7 วัน 4 วัน     3 17.65 3 12.00 
   S.D. = 128 วัน, 14 วัน 5 วัน     2 11.76 2 8.00 
  10 วัน     2 11.76 2 8.00 
  60 วัน     1 5.88 1 4.00 
  356 วัน   1 12.50   1 4.00 
  365 วัน   6 75.00   6 24.00 

รวม   8 100.00 17 100.00 25 100.00 

 
2. สํวนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึง

ลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง และองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม 3 กลุํม วิเคราะห๑โดยการหาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตํละข๎อ น าเสนอ
ข๎อมูลในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย ดังตํอไปนี้ 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติของความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับโครงสร๎างที่
ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง และ
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรมของผู๎ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุํม พบวํา เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน มีความคิดเห็น โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง -มาก ( x =8.08 - 7.63) 
เรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ  องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม 
ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม รองลงมาองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
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มนุษย๑สร๎างขึ้น โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานในภาพเชิงกว๎าง และองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามกลุํมตัวอยํางในแตํละกลุํม พบวํา 
กลุํมที่ 1 กลุํมคนในท๎องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน มีความคิดเห็น โดยรวม อยูํ

ในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.46 - 8.06) เรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ องค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม รองลงมา
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึง
ลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง และองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ตามล าดับ 

กลุํมที่ 2 กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน มีความ
คิดเห็น โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.67 - 6.50) เรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ 
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น  รองลงมาองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม องค๑ประกอบ
ของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง ตามล าดับ 

กลุํมที่ 3 กลุํมคนนักทํองเที่ยว เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน มีความคิดเห็น โดยรวม 
อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =6.63 - 6.13) เรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ องค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม  รองลงมา
โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง  

สรุปมีความคิดเห็น โดยรวม อยูํในระดับน๎อย -ปานกลาง ( x =5.95 - 5.69) 
เรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
รองลงมาองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ตามล าดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข๎อมูลความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมือง

เชียงคานในภาพเชิงกว๎าง และองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน  
(รวมทั้ง 3 กลุํม) 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
โครงสร๎างทีค่รอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของส่ิงแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง 

0 0.00 4 4.00 13 13.00 36 36.00 47 47.00 100 100.00 7.80 1.64 ปานกลาง-มาก 

องค๑ประกอบของส่ิงแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่
สามารถรับรู๎ได๎อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาต ิส่ิงแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัตศิาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

0 0.00 2 2.00 11 11.00 30 30.00 57 57.00 100 100.00 7.88 1.47 ปานกลาง-มาก 

ด๎านส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาต ิ 0 0.00 3 3.00 13 13.00 35 35.00 49 49.00 100 100.00 7.63 1.60 ปานกลาง-มาก 
ด๎านส่ิงแวดล๎อมที่มนษุย๑สร๎างขึ้น 0 0.00 6 6.00 5 5.00 34 34.00 55 55.00 100 100.00 7.92 1.70 ปานกลาง-มาก 
ด๎านประวัตศิาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชน 
และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

1 1.00 2 2.00 7 7.00 32 32.00 58 58.00 100 100.00 8.08 1.56 มาก-มากที่สุด 
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ตารางที่ 3 (ตํอ) 
  (กลุํมที่ 1 : คนในท๎องถิ่น) 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
โครงสร๎างทีค่รอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของส่ิงแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง 

0 0.00 1 1.33 4 5.33 26 34.67 44 58.67 75 100.00 8.32 1.30 มาก-มากที่สุด 

องค๑ประกอบของส่ิงแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่
สามารถรับรู๎ได๎อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัตศิาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

0 0.00 0 0.00 4 5.33 20 26.67 51 68.00 75 100.00 8.32 1.09 มาก-มากที่สุด 

ด๎านส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาต ิ 0 0.00 0 0.00 5 6.67 26 34.67 44 58.67 75 100.00 8.06 1.27 มาก-มากที่สุด 
ด๎านส่ิงแวดล๎อมที่มนษุย๑สร๎างขึ้น 0 0.00 0 0.00 2 2.67 22 29.33 51 68.00 75 100.00 8.45 1.06 มาก-มากที่สุด 
ด๎านประวัตศิาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและ 
มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

0 0.00 1 1.33 2 2.67 20 26.67 52 69.33 75 100.00 8.46 1.22 มาก-มากที่สุด 
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ตารางที่ 3  (ตํอ)  
 (กลุํมที่ 2 : คนนอกพื้นที่) 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
โครงสร๎างทีค่รอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของส่ิงแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง 

0 0.00 1 12.50 3 37.50 3 37.50 1 12.50 8 100.00 6.50 1.70 ปานกลาง-มาก 

องค๑ประกอบของส่ิงแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่
สามารถรับรู๎ได๎อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัตศิาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

0 0.00 0 0.00 1 12.50 4 50.00 3 37.50 8 100.00 7.49 1.43 ปานกลาง-มาก 

ด๎านส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาต ิ 0 0.00 1 12.50 1 12.50 3 37.50 3 37.50 8 100.00 7.17 2.19 ปานกลาง-มาก 
ด๎านส่ิงแวดล๎อมที่มนษุย๑สร๎างขึ้น 0 0.00 0 0.00 2 25.00 3 37.50 3 37.50 8 100.00 7.67 1.58 ปานกลาง-มาก 
ด๎านประวัตศิาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและ 
มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75.00 2 25.00 8 100.00 7.64 1.21 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 3  (ตํอ)  
(กลุํมที่ 3 : คนนักทํองเที่ยว) 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
โครงสร๎างทีค่รอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของส่ิงแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง 

0 0.00 2 11.76 6 35.29 7 41.18 2 11.76 17 100.00 6.13 1.53 ปานกลาง-มาก 

องค๑ประกอบของส่ิงแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่
สามารถรับรู๎ได๎อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัตศิาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

0 0.00 2 11.76 6 35.29 6 35.29 3 17.65 17 100.00 6.09 1.60 ปานกลาง-มาก 

ด๎านส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาต ิ 0 0.00 2 11.76 7 41.18 6 35.29 2 11.76 17 100.00 5.95 1.50 น๎อย-ปานกลาง 
ด๎านส่ิงแวดล๎อมที่มนษุย๑สร๎างขึ้น 0 0.00 6 35.29 1 5.88 9 52.94 1 5.88 17 100.00 5.69 2.20 น๎อย-ปานกลาง 
ด๎านประวัตศิาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและ 
มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

1 5.88 1 5.88 5 29.41 6 35.29 4 23.53 17 100.00 6.63 2.12 ปานกลาง-มาก 
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3. สํวนที่ 3 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง 3 กลุํม วิเคราะห๑โดยการหาคําเฉลี่ย และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตํละข๎อ น าเสนอข๎อมูลในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย ดังตํอไปนี้ 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึง
ลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
จ านวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุํม พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึง
ลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง โดยรวม อยูํในระดับปาน
กลาง-มาก ( x =7.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก-มากที่สุด ( x =8.16 - 8.09) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอาราม
คูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม" และ"เชียงคาน เมืองเล็กๆ 
สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" มีความคิดเห็นอยูํในระดับปาน
กลาง-มาก ( x =7.91 - 7.38) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก ด๎วยเกาะแกํง
งดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วยแหลํงท ากิน" รองลงมา "เชียงคาน เมือง
ทํา 100 ปี ที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมธรรมหลายกลุํมชนของคนริมฝั่งโขง  ได๎แกํ อาหารการ
กิน ภาษา การแตํงกายพื้นเมือง ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตรข๎าว
เหนียว" "เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกําที่งดงามใน
ความทรงจ า" และ"เชียงคาน เมืองทําแหํงการค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง  บ๎านเรือนวัดวา
อารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" ตามล าดับ 

จ าแนกตามกลุํมตัวอยําง พบวํา 
กลุํมที่ 1 กลุํมคนในท๎องถิ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดง

ถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง โดยรวม อยูํในระดับมาก -
มากที่สุด ( x =8.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก-มากที่สุด ( x =8.81 - 8.12) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอาราม
คูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม" รองลงมา"เชียงคาน เมือง
ธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก ด๎วยเกาะแกํงงดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑
ด๎วยแหลํงท ากิน" "เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายใน
วิถีช๎า" "เชียงคาน เมืองทํา 100 ป ีที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมธรรมหลายกลุํมชนของคนริมฝั่ง
โขง ได๎แกํ อาหารการกิน ภาษา การแตํงกายพื้นเมือง  ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่น
โดยเฉพาะการตักบาตรข๎าวเหนียว" และ"เชียงคาน เมืองทําแหํงการค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง 
บ๎านเรือนวัดวาอารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-
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มาก ( x =7.89) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกํา
ที่งดงามในความทรงจ า" ตามล าดับ 

กลุํมที่ 2 กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่
ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง โดยรวม 
อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =6.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.13) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎ม
แจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =6.88 - 
6.38) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอารามคูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงามตาม
กรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม" รองลงมา"เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสาย
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกําที่งดงามในความทรงจ า" และ"เชียงคาน เมืองธรรมชาติ
บรรยากาศโรแมนติก ด๎วยเกาะแกํงงดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วยแหลํง
ท ากิน" มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง ( x =5.75 - 5.50) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองทําแหํง
การค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง บ๎านเรือนวัดวาอารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" 
รองลงมา"เชียงคาน เมืองทํา 100 ปี ที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมธรรมหลายกลุํมชนของคนริม
ฝั่งโขง ได๎แกํ อาหารการกิน ภาษา การแตํงกายพื้นเมือง  ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่น
โดยเฉพาะการตักบาตรข๎าวเหนียว" ตามล าดับ 

กลุํมที่ 3 กลุํมคนนักทํองเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดง
ถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง โดยรวม อยูํในระดับปาน
กลาง-มาก ( x =6.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับ
ปานกลาง-มาก ( x =7.06 - 6.06) ได๎แกํ "เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส 
ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" รองลงมา"เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสายวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกําที่งดงามในความทรงจ า" "เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก 
ด๎วยเกาะแกํงงดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วยแหลํงท ากิน" และ"เชียงคาน 
เมืองทํา 100 ป ีที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมธรรมหลายกลุํมชนของคนริมฝั่งโขง ได๎แกํ อาหาร
การกิน ภาษา การแตํงกายพื้นเมือง ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตร
ข๎าวเหนียว" มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง ( x =5.88 – 4.88) ได๎แกํ "เชียงคาน เมือง
ส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอารามคูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณี
ที่ดีงาม" รองลงมา"เชียงคาน เมืองทําแหํงการค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง บ๎านเรือนวัดวา
อารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานในภาพเชิงกว๎าง  

(รวมทั้ง 3 กลุํม) 

โครงสร้างท่ีครอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
"เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอาราม
คูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่
ดีงาม" 

2 2.00 5 5.00 7 7.00 35 35.00 51 51.00 100 100.00 8.16 1.94 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนิน
ชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" 2 2.00 2 2.00 13 13.00 32 32.00 51 51.00 100 100.00 8.09 1.92 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก ด๎วยเกาะแกํง
งดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วย
แหลํงท ากิน" 

2 2.00 4 4.00 16 16.00 32 32.00 46 46.00 100 100.00 7.91 1.97 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองทํา 100 ป ีที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม
ธรรมหลายกลุํมชนของคนริมฝั่งโขง ได๎แกํ อาหารการกิน 
ภาษา การแตํงกายพ้ืนเมือง ประเพณีและวัฒนธรรมประจ า
ท๎องถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตรขา๎วเหนียว" 

2 2.00 5 5.00 20 20.00 28 28.00 45 45.00 100 100.00 7.69 2.16 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสายวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกําที่งดงามในความทรงจ า" 3 3.00 5 5.00 17 17.00 41 41.00 34 34.00 100 100.00 7.57 2.02 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองทําแหํงการค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง 
บ๎านเรือนวัดวาอารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" 3 3.00 7 7.00 24 24.00 30 30.00 36 36.00 100 100.00 7.38 2.15 ปานกลาง-มาก 

รวม 0 0.00 4 4.00 13 13.00 36 36.00 47 47.00 100 100.00 7.80 1.64 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 4 (ตํอ)  
(กลุํมที่ 1 : คนในท๎องถิ่น) 

โครงสร้างท่ีครอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 

"เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอารามคูํบ๎านคูํเมือง
ที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม" 

0 0.00 0 0.00 3 4.00 25 33.33 47 62.67 75 100.00 8.81 1.19 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก ด๎วยเกาะแกํง
งดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วย
แหลํงท ากิน" 

1 1.33 1 1.33 6 8.00 23 30.67 44 58.67 75 100.00 8.47 1.64 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนิน
ชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" 

2 2.67 1 1.33 5 6.67 25 33.33 42 56.00 75 100.00 8.32 1.90 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองทํา 100 ป ีที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม
ธรรมหลายกลุํมชนของคนริมฝั่งโขง ได๎แกํ อาหารการกิน 
ภาษา การแตํงกายพ้ืนเมือง ประเพณีและวัฒนธรรมประจ า
ท๎องถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตรขา๎วเหนียว" 

0 0.00 2 2.67 10 13.33 21 28.00 42 56.00 75 100.00 8.29 1.77 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองทําแหํงการค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง 
บ๎านเรือนวัดวาอารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" 

0 0.00 2 2.67 13 17.33 24 32.00 36 48.00 75 100.00 8.12 1.71 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสายวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกําที่งดงามในความทรงจ า" 

1 1.33 3 4.00 12 16.00 28 37.33 31 41.33 75 100.00 7.89 1.83 
ปานกลาง-

มาก 
รวม 0 0.00 1 1.33 4 5.33 26 34.67 44 58.67 75 100.00 8.32 1.30 มาก-มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 (ตํอ)  
(กลุํมที่ 2 : คนนอกพื้นที่) 

โครงสร้างท่ีครอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
"เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนิน
ชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" 0 0.00 0 0.00 1 12.50 3 37.50 4 50.00 8 100.00 8.13 1.55 มาก-มากที่สุด 

"เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอาราม
คูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่
ดีงาม" 

1 12.50 0 0.00 0 0.00 5 62.50 2 25.00 8 100.00 6.88 2.90 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสายวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกําที่งดงามในความทรงจ า" 1 12.50 1 12.50 2 25.00 2 25.00 2 25.00 8 100.00 6.38 3.20 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก ด๎วยเกาะแกํง
งดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วย
แหลํงท ากิน" 

0 0.00 1 12.50 4 50.00 2 25.00 1 12.50 8 100.00 6.38 1.77 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองทําแหํงการค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง 
บ๎านเรือนวัดวาอารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" 1 12.50 1 12.50 3 37.50 3 37.50 0 0.00 8 100.00 5.75 2.19 น๎อย-ปานกลาง 

"เชียงคาน เมืองทํา 100 ป ีที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม
ธรรมหลายกลุํมชนของคนริมฝั่งโขง ได๎แกํ อาหารการกิน 
ภาษา การแตํงกายพ้ืนเมือง ประเพณีและวัฒนธรรมประจ า
ท๎องถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตรขา๎วเหนียว" 

1 12.50 1 12.50 3 37.50 2 25.00 1 12.50 8 100.00 5.50 2.83 น๎อย-ปานกลาง 

รวม 0 0.00 1 12.50 3 37.50 3 37.50 1 12.50 8 100.00 6.50 1.70 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 4 (ตํอ)  
(กลุํมที่ 3 : นักทํองเที่ยว) 

โครงสร้างท่ีครอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 

"เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนิน
ชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" 

0 0.00 1 5.88 7 41.18 4 23.53 5 29.41 17 100.00 7.06 1.95 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองมนต๑เสนํห๑แหํงถนนสายวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมบ๎านไม๎เกําที่งดงามในความทรงจ า" 

1 5.88 1 5.88 3 17.65 11 64.71 1 5.88 17 100.00 6.71 1.79 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก ด๎วยเกาะแกํง
งดงาม ภูเขาน๎อยใหญํ วิถีชีวิตเรียบงํายที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วย
แหลํงท ากิน" 

1 5.88 2 11.76 6 35.29 7 41.18 1 5.88 17 100.00 6.18 2.10 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองทํา 100 ป ีที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม
ธรรมหลายกลุํมชนของคนริมฝั่งโขง ได๎แกํ อาหารการกิน 
ภาษา การแตํงกายพ้ืนเมือง ประเพณีและวัฒนธรรมประจ า
ท๎องถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตรขา๎วเหนียว" 

1 5.88 2 11.76 7 41.18 5 29.41 2 11.76 17 100.00 6.06 2.01 ปานกลาง-มาก 

"เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอารามคูํบ๎านคูํเมือง
ที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม" 

1 5.88 5 29.41 4 23.53 5 29.41 2 11.76 17 100.00 5.88 2.15 น๎อย-ปานกลาง 

"เชียงคาน เมืองทําแหํงการค๎าขายของสองฟากฝั่งแมํน้ าโขง 
บ๎านเรือนวัดวาอารามวางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง" 

2 11.76 4 23.53 8 47.06 3 17.65 0 0.00 17 100.00 4.88 1.58 น๎อย-ปานกลาง 

รวม 0 0.00 2 11.76 6 35.29 7 41.18 2 11.76 17 100.00 6.13 1.53 ปานกลาง-มาก 
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4. สํวนที่ 4 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
ในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน 3 กลุํม 

ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละ
ด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน 3 กลุํม ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น และด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม  
วิเคราะห๑โดยการหาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตํละข๎อ น าเสนอข๎อมูลในรูปของ
ตารางประกอบค าบรรยาย ดังตํอไปนี้ 

4.1 ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทาง

วัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ จ านวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุํม พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =9.13 - 8.39) ได๎แกํ แมํน้ า
โขง รองลงมา แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอ่ืนๆ ในบริเวณ บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑ตก
ที่สวยงาม และสภาพอากาศเย็นสบาย มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.46 - 6.31) 
ได๎แกํ ภูทอก รองลงมา ภูควายเงิน แมํน้ าเลย ผาแบํน และภูคกงิ้ว ตามล าดับ 

จ าแนกตามกลุํมตัวอยําง พบวํา 
กลุํมที่ 1 กลุํมคนในท๎องถิ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยรวม อยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =9.24 - 8.69) ได๎แกํ แมํน้ า
โขง รองลงมาแกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอื่นๆ ในบริเวณ บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑ตกที่
สวยงาม และสภาพอากาศเย็นสบาย มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง -มาก ( x =7.88 - 6.97) 
ได๎แกํ ภูควายเงิน รองลงมาภูทอก แมํน้ าเลย ผาแบํน และภูคกงิ้ว ตามล าดับ 

กลุํมที่ 2 กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.17) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.63 - 
8.38) ได๎แกํ แมํน้ าโขง รองลงมาบรรยากาศพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =8.00 - 6.25) ได๎แกํ สภาพอากาศเย็นสบาย รองลงมาแกํง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154 

 

154 

คุดคู๎ และเกาะแกํงอ่ืนๆ ในบริเวณ ภูทอก ภูควายเงิน และภูคกงิ้ว มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย-
ปานกลาง ( x =6.00 - 5.50) ได๎แกํ ผาแบํน รองลงมาแมํน้ าเลย ตามล าดับ 

กลุํมที่ 3 กลุํมคนนักทํองเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยรวม อยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง ( x =5.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.88) ได๎แกํ แมํน้ าโขง มี
ความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.41 - 6.59) ได๎แกํ แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอ่ืนๆ ใน
บริเวณ รองลงมาสภาพอากาศเย็นสบาย บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม 
และภูทอก มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง ( x =4.82 - 4.29) ได๎แกํ ภูควายเงิน รองลงมา
แมํน้ าเลย มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อยที่สุด-น๎อย ( x =3.82 - 3.41) ได๎แกํ ผาแบํน รองลงมาภูคก
งิ้ว ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

155 

ตารางที่ 5 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํ าง
ชัดเจน ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  

(รวมทั้ง 3 กลุํม) 

ด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 

  แมํน้ าโขง 0 0.00 1 1.00 4 4.00 16 16.00 79 79.00 100 100.00 9.13 1.16 มาก-มากที่สุด 

  แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอืน่ๆ ในบริเวณ 2 2.00 2 2.00 3 3.00 20 20.00 73 73.00 100 100.00 8.72 1.58 มาก-มากที่สุด 

  บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึน้และพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม 1 1.00 1 1.00 12 12.00 20 20.00 66 66.00 100 100.00 8.57 1.71 มาก-มากที่สุด 

  สภาพอากาศเย็นสบาย 2 2.00 1 1.00 7 7.00 31 31.00 59 59.00 100 100.00 8.39 1.68 มาก-มากที่สุด 

  ภูทอก 2 2.00 5 5.00 25 25.00 33 33.00 35 35.00 100 100.00 7.46 2.01 ปานกลาง-มาก 

  ภูควายเงิน 4 4.00 6 6.00 23 23.00 36 36.00 31 31.00 100 100.00 7.26 2.23 ปานกลาง-มาก 

  แมํน้ าเลย 8 8.00 10 10.00 27 27.00 33 33.00 22 22.00 100 100.00 6.43 2.44 ปานกลาง-มาก 

  ผาแบํน 12 12.00 9 9.00 28 28.00 24 24.00 27 27.00 100 100.00 6.38 2.71 ปานกลาง-มาก 

  ภูคกงิ้ว 12 12.00 11 11.00 24 24.00 26 26.00 27 27.00 100 100.00 6.31 2.92 ปานกลาง-มาก 

รวม 0 0.00 3 3.00 13 13.00 35 35.00 49 49.00 100 100.00 7.63 1.60 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 5 (ตํอ)  

(กลุํมที่ 1 : คนในท๎องถิ่น) 

ด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 

  แมํน้ าโขง 0 0.00 0 0.00 2 2.67 11 14.67 62 82.67 75 100.00 9.24 0.93 มาก-มากที่สุด 

  แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอืน่ๆ ในบริเวณ 0 0.00 1 1.33 1 1.33 9 12.00 64 85.33 75 100.00 9.09 1.08 มาก-มากที่สุด 

  บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึน้และพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม 0 0.00 1 1.33 4 5.33 14 18.67 56 74.67 75 100.00 8.92 1.39 มาก-มากที่สุด 

  สภาพอากาศเย็นสบาย 1 1.33 1 1.33 4 5.33 17 22.67 52 69.33 75 100.00 8.69 1.53 มาก-มากที่สุด 

  ภูควายเงิน 0 0.00 1 1.33 15 20.00 31 41.33 28 37.33 75 100.00 7.88 1.62 ปานกลาง-มาก 

  ภูทอก 0 0.00 1 1.33 22 29.33 23 30.67 29 38.67 75 100.00 7.69 1.70 ปานกลาง-มาก 

  แมํน้ าเลย 3 4.00 3 4.00 21 28.00 27 36.00 21 28.00 75 100.00 7.01 2.08 ปานกลาง-มาก 

  ผาแบํน 6 8.00 2 2.67 22 29.33 21 28.00 24 32.00 75 100.00 7.00 2.31 ปานกลาง-มาก 

  ภูคกงิ้ว 5 6.67 5 6.67 20 26.67 20 26.67 25 33.33 75 100.00 6.97 2.52 ปานกลาง-มาก 

รวม 0 0.00 0 0.00 5 6.67 26 34.67 44 58.67 75 100.00 8.06 1.27 มาก-มากที่สุด 
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ตารางที่ 5 (ตํอ)  
(กลุํมที่ 2 : คนนอกพื้นที่) 

ด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 

  แมํน้ าโขง 0 0.00 0 0.00 1 12.50 3 37.50 4 50.00 8 100.00 8.63 1.41 มาก-มากที่สุด 

  บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึน้และพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม 0 0.00 0 0.00 2 25.00 1 12.50 5 62.50 8 100.00 8.38 2.20 มาก-มากที่สุด 

  สภาพอากาศเย็นสบาย 0 0.00 0 0.00 1 12.50 4 50.00 3 37.50 8 100.00 8.00 1.69 ปานกลาง-มาก 

  แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอืน่ๆ ในบริเวณ 1 12.50 0 0.00 1 12.50 1 12.50 5 62.50 8 100.00 8.00 2.78 ปานกลาง-มาก 

  ภูทอก 1 12.50 1 12.50 1 12.50 2 25.00 3 37.50 8 100.00 7.13 3.00 ปานกลาง-มาก 

  ภูควายเงิน 2 25.00 0 0.00 1 12.50 3 37.50 2 25.00 8 100.00 6.63 3.16 ปานกลาง-มาก 

  ภูคกงิ้ว 1 12.50 1 12.50 1 12.50 4 50.00 1 12.50 8 100.00 6.25 2.71 ปานกลาง-มาก 

  ผาแบํน 2 25.00 0 0.00 2 25.00 2 25.00 2 25.00 8 100.00 6.00 3.30 น๎อย-ปานกลาง 

  แมํน้ าเลย 2 25.00 2 25.00 0 0.00 3 37.50 1 12.50 8 100.00 5.50 3.02 น๎อย-ปานกลาง 

รวม 0 0.00 1 12.50 1 12.50 3 37.50 3 37.50 8 100.00 7.17 2.19 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 5 (ตํอ) 
(กลุํมที่ 3 : คนนักทํองเที่ยว) 

ด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  แมํน้ าโขง 0 0.00 1 5.88 1 5.88 2 11.76 13 76.47 17 100.00 8.88 1.80 มาก-มากที่สุด 
  แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอืน่ๆ ในบริเวณ 1 5.88 1 5.88 1 5.88 10 58.82 4 23.53 17 100.00 7.41 2.00 ปานกลาง-มาก 
  สภาพอากาศเย็นสบาย 1 5.88 0 0.00 2 11.76 10 58.82 4 23.53 17 100.00 7.24 1.82 ปานกลาง-มาก 
  บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึน้และพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม 1 5.88 0 0.00 6 35.29 5 29.41 5 29.41 17 100.00 7.12 2.03 ปานกลาง-มาก 
  ภูทอก 1 5.88 3 17.65 2 11.76 8 47.06 3 17.65 17 100.00 6.59 2.55 ปานกลาง-มาก 
  ภูควายเงิน 2 11.76 5 29.41 7 41.18 2 11.76 1 5.88 17 100.00 4.82 2.43 น๎อย-ปานกลาง 
  แมํน้ าเลย 3 17.65 5 29.41 6 35.29 3 17.65 0 0.00 17 100.00 4.29 2.47 น๎อย-ปานกลาง 
  ผาแบํน 4 23.53 7 41.18 4 23.53 1 5.88 1 5.88 17 100.00 3.82 2.70 น๎อยที่สุด-น๎อย 
  ภูคกงิ้ว 6 35.29 5 29.41 3 17.65 2 11.76 1 5.88 17 100.00 3.41 3.00 น๎อยที่สุด-น๎อย 

รวม 0 0.00 2 11.76 7 41.18 6 35.29 2 11.76 17 100.00 5.95 1.50 น้อย-ปานกลาง 
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4.2 ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทาง

วัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น จ านวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุํม พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.92) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.39 - 8.04) ได๎แกํ 
ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม รองลงมาวัดศรีคุณเมือง สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกํา
ทรงคุณคํา และทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม การประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่ง
ลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.97 - 7.24) ได๎แกํ วัด
มหาธาตุ รองลงมาทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบนถนนชายโขง วัด
ทําคก วัดโพนชัย และวัดป่าใต๎ ตามล าดับ 

จ าแนกตามกลุํมตัวอยําง พบวํา 
กลุํมที่ 1 กลุํมคนในท๎องถิ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยรวม อยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.99 - 8.04) ได๎แกํ วัดศรี
คุณเมือง รองลงมาทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม วัดมหาธาตุ วัดทําคก วัดโพนชัย 
ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม  การประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่งลาวตาม
ทางเดินเลียบแมํน้ า ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบนถนนชายโขง  
สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา และวัดป่าใต๎ ตามล าดับ 

กลุํมที่ 2 กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.67) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.75 - 
8.38) ได๎แกํ วัดศรีคุณเมือง รองลงมาวัดมหาธาตุ มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง -มาก 
( x =8.00 - 6.75) ได๎แกํ สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา รองลงมาทัศนียภาพความงาม
เมืองเชียงคานโดยรวม วัดทําคก ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม การประมงในลุํม
แมํน้ าโขงและฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า  วัดโพนชัย วัดป่าใต๎ และทัศนียภาพความงาม
บ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบนถนนชายโขง ตามล าดับ 
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กลุํมที่ 3 กลุํมคนนักทํองเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยรวม อยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง ( x =5.69) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.35 - 6.71) ได๎แกํ 
สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา รองลงมาทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงราย
สองข๎างทางบนถนนชายโขง ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม การประมงในลุํม
แมํน้ าโขงและฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า และทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม มี
ความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง ( x =5.24 - 4.82) ได๎แกํ วัดศรีคุณเมือง รองลงมาวัด
มหาธาตุ และวัดทําคก มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อยที่สุด-น๎อย ( x =4.00 - 3.88) ได๎แกํ วัดโพนชัย 
รองลงมาวัดป่าใต๎ ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่ สามารถรับร๎ูได๎อยําง
ชัดเจน ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น  

(รวมทั้ง 3 กลุํม) 

ด้านสิ่งแวดลอ้มที่มนษุย์สร้างขึน้ 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม 0 0.00 4 4.00 5 5.00 33 33.00 58 58.00 100 100.00 8.39 1.53 มาก-มากที่สุด 
  วัดศรีคุณเมือง 4 4.00 2 2.00 8 8.00 22 22.00 64 64.00 100 100.00 8.33 2.27 มาก-มากที่สุด 
  สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา 1 1.00 5 5.00 9 9.00 36 36.00 49 49.00 100 100.00 8.04 1.85 มาก-มากที่สุด 
  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนรมิน้ า เกษตรกรรม การ
ประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า 

1 1.00 1 1.00 12 12.00 45 45.00 41 41.00 100 100.00 8.04 1.56 มาก-มากที่สุด 

  วัดมหาธาตุ 5 5.00 4 4.00 7 7.00 27 27.00 57 57.00 100 100.00 7.97 2.45 ปานกลาง-มาก 
  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบน
ถนนชายโขง 

1 1.00 4 4.00 12 12.00 40 40.00 43 43.00 100 100.00 7.95 1.78 ปานกลาง-มาก 

  วัดทําคก 4 4.00 3 3.00 14 14.00 31 31.00 48 48.00 100 100.00 7.76 2.31 ปานกลาง-มาก 
  วัดโพนชัย 7 7.00 4 4.00 10 10.00 39 39.00 40 40.00 100 100.00 7.53 2.53 ปานกลาง-มาก 
  วัดป่าใต๎ 8 8.00 4 4.00 11 11.00 43 43.00 34 34.00 100 100.00 7.24 2.49 ปานกลาง-มาก 

รวม 0 0.00 6 6.00 5 5.00 34 34.00 55 55.00 100 100.00 7.92 1.70 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 6 (ตํอ)  
(กลุํมที่ 1 : คนในท๎องถิ่น) 

ด้านสิ่งแวดลอ้มที่มนษุย์สร้างขึน้ 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  วัดศรีคุณเมือง 0 0.00 0 0.00 4 5.33 15 20.00 56 74.67 75 100.00 8.99 1.26 มาก-มากที่สุด 
  ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม 0 0.00 1 1.33 2 2.67 18 24.00 54 72.00 75 100.00 8.81 1.19 มาก-มากที่สุด 
  วัดมหาธาตุ 0 0.00 2 2.67 4 5.33 19 25.33 50 66.67 75 100.00 8.63 1.45 มาก-มากที่สุด 
  วัดทําคก 0 0.00 1 1.33 7 9.33 25 33.33 42 56.00 75 100.00 8.41 1.42 มาก-มากที่สุด 
  วัดโพนชัย 0 0.00 2 2.67 5 6.67 29 38.67 39 52.00 75 100.00 8.39 1.43 มาก-มากที่สุด 
  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนรมิน้ า เกษตรกรรม การ
ประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า 

0 0.00 0 0.00 7 9.33 34 45.33 34 45.33 75 100.00 8.36 1.26 มาก-มากที่สุด 

  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบน
ถนนชายโขง 

0 0.00 1 1.33 9 12.00 30 40.00 35 46.67 75 100.00 8.21 1.51 มาก-มากที่สุด 

  สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา 0 0.00 3 4.00 7 9.33 26 34.67 39 52.00 75 100.00 8.20 1.67 มาก-มากที่สุด 
  วัดป่าใต๎ 1 1.33 2 2.67 4 5.33 36 48.00 32 42.67 75 100.00 8.04 1.48 มาก-มากที่สุด 

รวม 0 0.00 0 0.00 2 2.67 22 29.33 51 68.00 75 100.00 8.45 1.06 มาก-มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 (ตํอ)  
(กลุํมที่ 2 : คนนอกพื้นที่)  

ด้านสิ่งแวดลอ้มที่มนษุย์สร้างขึน้ 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  วัดศรีคุณเมือง 0 0.00 0 0.00 1 12.50 1 12.50 6 75.00 8 100.00 8.75 1.49 มาก-มากที่สุด 
  วัดมหาธาตุ 0 0.00 0 0.00 1 12.50 2 25.00 5 62.50 8 100.00 8.38 1.85 มาก-มากที่สุด 
  สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา 0 0.00 1 12.50 1 12.50 2 25.00 4 50.00 8 100.00 8.00 2.45 ปานกลาง-มาก 
  ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม 0 0.00 1 12.50 0 0.00 3 37.50 4 50.00 8 100.00 8.00 2.00 ปานกลาง-มาก 
  วัดทําคก 0 0.00 0 0.00 2 25.00 2 25.00 4 50.00 8 100.00 7.88 2.03 ปานกลาง-มาก 
  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนรมิน้ า เกษตรกรรม การ
ประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า 

0 0.00 0 0.00 3 37.50 2 25.00 3 37.50 8 100.00 7.38 1.77 ปานกลาง-มาก 

  วัดโพนชัย 0 0.00 1 12.50 2 25.00 4 50.00 1 12.50 8 100.00 7.00 1.93 ปานกลาง-มาก 
  วัดป่าใต๎ 0 0.00 1 12.50 3 37.50 2 25.00 2 25.00 8 100.00 6.88 2.03 ปานกลาง-มาก 
  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบน
ถนนชายโขง 

1 12.50 1 12.50 1 12.50 2 25.00 3 37.50 8 100.00 6.75 2.82 ปานกลาง-มาก 

รวม 0 0.00 0 0.00 2 25.00 3 37.50 3 37.50 8 100.00 7.67 1.58 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 6 (ตํอ)  
(กลุํมที่ 3 : คนนักทํองเที่ยว) 

ด้านสิ่งแวดลอ้มที่มนษุย์สร้างขึน้ 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา 1 5.88 1 5.88 1 5.88 8 47.06 6 35.29 17 100.00 7.35 2.23 ปานกลาง-มาก 
  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบน
ถนนชายโขง 

0 0.00 2 11.76 2 11.76 8 47.06 5 29.41 17 100.00 7.35 2.03 ปานกลาง-มาก 

  ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนรมิน้ า เกษตรกรรม การ
ประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า 

1 5.88 1 5.88 2 11.76 9 52.94 4 23.53 17 100.00 6.94 2.08 ปานกลาง-มาก 

  ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม 0 0.00 2 11.76 3 17.65 12 70.59 0 0.00 17 100.00 6.71 1.49 ปานกลาง-มาก 
  วัดศรีคุณเมือง 4 23.53 2 11.76 3 17.65 6 35.29 2 11.76 17 100.00 5.24 3.38 น๎อย-ปานกลาง 
  วัดมหาธาตุ 5 29.41 2 11.76 2 11.76 6 35.29 2 11.76 17 100.00 4.88 3.71 น๎อย-ปานกลาง 
  วัดทําคก 4 23.53 2 11.76 5 29.41 4 23.53 2 11.76 17 100.00 4.82 3.24 น๎อย-ปานกลาง 
  วัดโพนชัย 7 41.18 1 5.88 3 17.65 6 35.29 0 0.00 17 100.00 4.00 3.43 น๎อยที่สุด-น๎อย 
  วัดป่าใต๎ 7 41.18 1 5.88 4 23.53 5 29.41 0 0.00 17 100.00 3.88 3.35 น๎อยที่สุด-น๎อย 

รวม 0 0.00 6 35.29 1 5.88 9 52.94 1 5.88 17 100.00 5.69 2.20 น้อย-ปานกลาง 
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4.3 ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทาง

วัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม จ านวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุํม พบวํา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยําง
ชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม โดยรวม อยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจาก
มากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.48 - 8.17) ได๎แกํ การตักบาตรข๎าว
เหนียว รองลงมาสินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว ข๎าวหลามยาว ฯลฯ นิสัย
ใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจิต ท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา ต านาน ประเพณี เทศกาล
ท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เชํน ประเพณีไหลเรือไฟ 
ฯลฯ ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี รวมทั้งคนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควร
คําแกํการร าลึก และการด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วยคํานิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม มี
ความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.64 - 7.48) ได๎แกํ อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิม
และการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน รองลงมาอาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกาย
ท๎องถิ่น และการผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน ตามล าดับ 

จ าแนกตามกลุํมตัวอยําง พบวํา 
กลุํมที่ 1 กลุํมคนในท๎องถิ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎าน
ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม โดยรวม อยูํในระดับมาก-มาก
ที่สุด ( x =8.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก-
มากที่สุด ( x =8.79 - 8.17) ได๎แกํ การตักบาตรข๎าวเหนียว รองลงมาสินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ ผ๎านวม ผ๎า
ทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว ข๎าวหลามยาว ฯลฯ ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎คนได๎
พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เชํน ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ นิสัยใจคอของคนเชียง
คานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจิต ท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 
100 ปี รวมทั้งคนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึก  การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และ
เรียบงําย ด๎วยคํานิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม และอาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายท๎องถิ่น มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =8.00 - 7.89) ได๎แกํ อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิมและการ
สร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน รองลงมาการผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํ
รํวมกันมายาวนาน ตามล าดับ 
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กลุํมที่ 2 กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม โดยรวม 
อยูํในระดับปานกลาง-มาก ( x =7.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก-มากที่สุด ( x =8.38) ได๎แกํ ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎
ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เชํน ประเพณีไหลเรือไฟ  ฯลฯ มีความคิดเห็น
อยูํในระดับปานกลาง-มาก      ( x =7.88 - 6.88) ได๎แกํ การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วย
คํานิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม รองลงมาการตักบาตรข๎าวเหนียว ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่
ยาวนานกวํา 100 ป ีรวมทั้งคนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึก สินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ 
ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว ข๎าวหลามยาว ฯลฯ อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิมและการ
สร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรี
จิต ท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา อาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายท๎องถิ่น และการผสมผสานหลากหลาย
กลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน ตามล าดับ 

กลุํมที่ 3 กลุํมคนนักทํองเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ด๎าน
ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม โดยรวม อยูํในระดับปาน
กลาง-มาก ( x =6.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เรียงล าดับจากมากไปน๎อย มีความคิดเห็นอยูํในระดับ
ปานกลาง-มาก ( x =7.41 - 6.12) ได๎แกํ นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจิต ท า
ให๎เมืองมีชีวิตชีวา รองลงมาการตักบาตรข๎าวเหนียว การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วย
คํานิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม สินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว ข๎าวหลาม
ยาว ฯลฯ ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน เชํน ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี 
รวมทั้งคนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึก  และอาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิม
และการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน  มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง 
( x =5.94 - 5.41) ได๎แกํ การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน รองลงมาอาหาร 
ภาษา เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายท๎องถิ่น ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยําง
ชัดเจน ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม              (รวมทั้ง 3 กลุํม) 

ด้านประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ชมุชนและมรดกวฒันธรรม
ทางนามธรรม 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสดุ 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  การตักบาตรข๎าวเหนียว 1 1.00 2 2.00 7 7.00 30 30.00 60 60.00 100 100.00 8.48 1.72 มาก-มากที่สุด 
  สินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว 
ข๎าวหลามยาว ฯลฯ 

0 0.00 2 2.00 8 8.00 35 35.00 55 55.00 100 100.00 8.38 1.44 มาก-มากที่สุด 

  นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจติ ท า
ให๎เมืองมีชีวิตชีวา 

3 3.00 1 1.00 7 7.00 34 34.00 55 55.00 100 100.00 8.38 1.88 มาก-มากที่สุด 

  ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิน่ตํางๆ ที่ท าใหผ๎ู๎คนได๎
พบปะกันและยงัคงสบืเนื่องมาจนถึงปจัจบุัน เชํน ประเพณี
ไหลเรือไฟ ฯลฯ 

2 2.00 2 2.00 8 8.00 33 33.00 55 55.00 100 100.00 8.37 1.83 มาก-มากที่สุด 

  ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ป ีรวมทั้ง
คนในประวัตศิาสตร๑ที่ส าคัญอนัควรคําแกํการร าลึก 

2 2.00 3 3.00 7 7.00 34 34.00 54 54.00 100 100.00 8.21 1.92 มาก-มากที่สุด 

  การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วยคํานิยมและ
บรรทดัฐานที่ดงีาม 

2 2.00 2 2.00 5 5.00 40 40.00 51 51.00 100 100.00 8.17 1.85 มาก-มากที่สุด 

  อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดมิและการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน 

2 2.00 2 2.00 17 17.00 44 44.00 35 35.00 100 100.00 7.64 1.84 ปานกลาง-มาก 

  อาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายท๎องถิ่น 2 2.00 8 8.00 15 15.00 38 38.00 37 37.00 100 100.00 7.64 1.98 ปานกลาง-มาก 
  การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน 3 3.00 5 5.00 14 14.00 44 44.00 34 34.00 100 100.00 7.48 1.98 ปานกลาง-มาก 

รวม 1 1.00 2 2.00 7 7.00 32 32.00 58 58.00 100 100.00 8.08 1.56 มาก-มากที่สุด 
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ตารางที่ 7 (ตํอ)  
 (กลุํมที่ 1 : คนในท๎องถิ่น) 

ด้านประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ชมุชนและมรดกวฒันธรรม
ทางนามธรรม 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  การตักบาตรข๎าวเหนียว 0 0.00 1 1.33 3 4.00 19 25.33 52 69.33 75 100.00 8.79 1.44 มาก-มากที่สุด 
  สินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว 
ข๎าวหลามยาว ฯลฯ 

0 0.00 1 1.33 1 1.33 22 29.33 51 68.00 75 100.00 8.77 1.19 มาก-มากที่สุด 

  นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจติ ท า
ให๎เมืองมีชีวิตชีวา 

0 0.00 1 1.33 4 5.33 22 29.33 48 64.00 75 100.00 8.77 1.36 มาก-มากที่สุด 

  ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิน่ตํางๆ ที่ท าใหผ๎ู๎คนได๎
พบปะกันและยงัคงสบืเนื่องมาจนถึงปจัจบุัน เชํน ประเพณี
ไหลเรือไฟ ฯลฯ 

1 1.33 1 1.33 3 4.00 23 30.67 47 62.67 75 100.00 8.69 1.59 มาก-มากที่สุด 

  ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ป ีรวมทั้ง
คนในประวัตศิาสตร๑ที่ส าคัญอนัควรคําแกํการร าลึก 

1 1.33 1 1.33 2 2.67 22 29.33 49 65.33 75 100.00 8.67 1.55 มาก-มากที่สุด 

  การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วยคํานิยมและ
บรรทดัฐานที่ดงีาม 

1 1.33 1 1.33 4 5.33 26 34.67 43 57.33 75 100.00 8.39 1.66 มาก-มากที่สุด 

  อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดมิและการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน 

0 0.00 2 2.67 11 14.67 28 37.33 34 45.33 75 100.00 8.17 1.55 มาก-มากที่สุด 

  อาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายท๎องถิ่น 0 0.00 1 1.33 11 14.67 32 42.67 31 41.33 75 100.00 8.00 1.45 ปานกลาง-มาก 
  การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน 1 1.33 2 2.67 7 9.33 34 45.33 31 41.33 75 100.00 7.89 1.72 ปานกลาง-มาก 

รวม 0 0.00 1 1.33 2 2.67 20 26.67 52 69.33 75 100.00 8.46 1.22 มาก-มากที่สุด 
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ตารางที่ 7 (ตํอ)  
 (กลุํมที่ 2 : คนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) 

ด้านประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ชมุชนและมรดกวฒันธรรม
ทางนามธรรม 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  การตักบาตรข๎าวเหนียว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50 3 37.50 8 100.00 8.38 1.41 มาก-มากที่สุด 
  สินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว 
ข๎าวหลามยาว ฯลฯ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50 3 37.50 8 100.00 7.88 1.25 ปานกลาง-มาก 

  นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจติ ท า
ให๎เมืองมีชีวิตชีวา 

0 0.00 0 0.00 2 25.00 3 37.50 3 37.50 8 100.00 7.88 1.96 ปานกลาง-มาก 

  ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิน่ตํางๆ ที่ท าใหผ๎ู๎คนได๎
พบปะกันและยงัคงสบืเนื่องมาจนถึงปจัจบุัน เชํน ประเพณี
ไหลเรือไฟ ฯลฯ 

0 0.00 0 0.00 1 12.50 4 50.00 3 37.50 8 100.00 7.75 1.39 ปานกลาง-มาก 

  ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ป ีรวมทั้ง
คนในประวัตศิาสตร๑ที่ส าคัญอนัควรคําแกํการร าลึก 

0 0.00 0 0.00 2 25.00 4 50.00 2 25.00 8 100.00 7.63 1.60 ปานกลาง-มาก 

  การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วยคํานิยมและ
บรรทดัฐานที่ดงีาม 

0 0.00 0 0.00 1 12.50 5 62.50 2 25.00 8 100.00 7.50 1.51 ปานกลาง-มาก 

  อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดมิและการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน 

0 0.00 0 0.00 2 25.00 4 50.00 2 25.00 8 100.00 7.50 1.93 ปานกลาง-มาก 

  อาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายท๎องถิ่น 0 0.00 1 12.50 1 12.50 4 50.00 2 25.00 8 100.00 7.38 2.00 ปานกลาง-มาก 
  การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน 1 12.50 0 0.00 1 12.50 4 50.00 2 25.00 8 100.00 6.88 2.70 ปานกลาง-มาก 

รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75.00 2 25.00 8 100.00 7.64 1.21 ปานกลาง-มาก 
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ตารางที่ 7 (ตํอ)  
 (กลุํมที่ 3 : คนนักทํองเที่ยว) 

ด้านประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ชมุชนและมรดกวฒันธรรม
ทางนามธรรม 

ไม่ทราบมาก่อน/
ไม่แน่ใจ/ไม่เห็น
ด้วย-น้อยท่ีสุด 

น้อยท่ีสุด-
น้อย 

น้อย- 
ปานกลาง 

ปานกลาง-
มาก 

มาก- 
มากที่สุด 

รวม 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

n % n % n % n % n % n % 
  การตักบาตรข๎าวเหนียว 2 11.76 0 0.00 2 11.76 7 41.18 6 35.29 17 100.00 7.41 2.60 ปานกลาง-มาก 
  สินค๎าท๎องถิ่น ได๎แกํ ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว 
ข๎าวหลามยาว ฯลฯ 

1 5.88 1 5.88 2 11.76 8 47.06 5 29.41 17 100.00 7.41 2.29 ปานกลาง-มาก 

  นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจติ ท า
ให๎เมืองมีชีวิตชีวา 

1 5.88 1 5.88 1 5.88 9 52.94 5 29.41 17 100.00 7.35 2.60 ปานกลาง-มาก 

  ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิน่ตํางๆ ที่ท าใหผ๎ู๎คนได๎
พบปะกันและยงัคงสบืเนื่องมาจนถึงปจัจบุัน เชํน ประเพณี
ไหลเรือไฟ ฯลฯ 

0 0.00 1 5.88 5 29.41 9 52.94 2 11.76 17 100.00 7.00 1.46 ปานกลาง-มาก 

  ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ป ีรวมทั้ง
คนในประวัตศิาสตร๑ที่ส าคัญอนัควรคําแกํการร าลึก 

2 11.76 1 5.88 4 23.53 6 35.29 4 23.53 17 100.00 6.59 2.67 ปานกลาง-มาก 

  การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วยคํานิยมและ
บรรทดัฐานที่ดงีาม 

1 5.88 2 11.76 4 23.53 8 47.06 2 11.76 17 100.00 6.41 2.55 ปานกลาง-มาก 

  อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดมิและการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน 

2 11.76 1 5.88 5 29.41 7 41.18 2 11.76 17 100.00 6.12 2.67 ปานกลาง-มาก 

  อาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายท๎องถิ่น 1 5.88 3 17.65 6 35.29 6 35.29 1 5.88 17 100.00 5.94 1.98 น๎อย-ปานกลาง 
  การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน 2 11.76 5 29.41 3 17.65 6 35.29 1 5.88 17 100.00 5.41 2.15 น๎อย-ปานกลาง 

รวม 1 5.88 1 5.88 5 29.41 6 35.29 4 23.53 17 100.00 6.63 2.12 ปานกลาง-มาก 
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สรุปข๎อมูลทางสถิติสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง 3 กลุํม พบวํา สํวน
ใหญํเป็นเพศชาย แบํงเป็นกลุํมชนไทย และรองลงมากลุํมชนไทย-เลย สํวนใหญํมีอายุระหวําง 41-
60 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาประกอบอาชีพค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว มีวุฒิระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาโท โดยผู๎ตอบแบบสอบถามนี้สํวนใหญํมีพื้น
เพเป็นคนเชียงคานตามทะเบียนราษฎร๑และได๎อาศัยในเชียงคานมานานแล๎วระหวําง 35 - 51 ปี สํวน
ในกรณีที่ไมํได๎เป็นคนเชียงคานจะมีที่อยูํปัจจุบันจังหวัดกรุงเทพฯ โดยจะร๎ูจักเชียงคานคร้ังแรกจาก
เพื่อนบอกมา และได๎มีความถี่ในการมาเชียงคานนานกวําปีละหน บ๎างเข๎ามาท างานมานานแล๎ว 3 ปี 
จ านวนการมาเชียงคานแตํละคร้ังอาศัยอยูํเฉลี่ย 3 วัน  

สรุปข๎อมูลความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรม โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานในภาพเชิงกว๎าง และองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ู
ได๎อยํางชัดเจน มีความคิดเห็น โดยรวม อยูํ ในระดับปานกลาง -มาก และให๎ความส าคัญ
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม มากที่สุด รองลงมา คือ องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
และองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามกลุํม
ตัวอยํางในแตํละกลุํม พบวํา กลุํมที่ 1 : กลุํมคนในท๎องถิ่น ที่มีความคิดเห็นโดยรวมให๎ความส าคัญ
อยูํในระดับมาก-มากที่สุด และให๎ความส าคัญกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมเชํนเดียวกับโดยรวม 
สํวนกลุํมที่ 2 : กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) มีความคิดเห็นโดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก 
โดยให๎ความส าคัญกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น
มากที่สุด รองลงมา คือ องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและ
มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม และองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
ตามล าดับ และกลุํมที่ 3 : กลุํมคนนักทํองเที่ยว มีความคิดเห็น โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง-มาก
เชํนกัน แตํให๎ความส าคัญกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชน
และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม มากที่สุด รองลงมา คือ องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และ ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ตามล าดับ  

สรุปข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง โดยรวมให๎ความส าคัญอยูํในระดับปาน
กลาง-มาก โดยภาพรวมเห็นวํา "เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอารามคูํบ๎านคูํเมืองที่
เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม" มากที่สุด เมื่อจ าแนกตามกลุํมตัวอยําง 
พบวํา กลุํมที่ 1 : กลุํมคนในท๎องถิ่น มีความคิดเห็นโดยรวม อยูํในระดับมาก-มากที่สุด โดยมี
ภาพรวมเห็นเป็นเชํนเดียวกัน  สํวนกลุํมที่ 2 : กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) มีความคิดเห็น
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โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก ที่มีภาพรวมที่เห็นวํา "เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้ม
แย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" ในขณะที่กลุํมที่ 3 : กลุํมคนนักทํองเที่ยว มีความ
คิดเห็นในภาพเชิงกว๎างโดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก ที่เห็นวํา "เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบ
งดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า" เชํนเดียวกับกลุํมคนนอกพื้นที่  

สรุปข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละ
ด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจน 3 กลุํม ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม ดังนี ้

1.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยรวมให๎ความส าคัญอยูํในระดับปานกลาง -มาก 
ได๎แกํ แมํน้ าโขง แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอ่ืนๆ ในบริเวณ บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑
ตกที่สวยงาม และสภาพอากาศเย็นสบาย ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามกลุํมตัวอยําง พบวํา กลุํมที่ 1 : 
กลุํมคนในท๎องถิ่น ให๎ความส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติอยูํในระดับมาก-มาก ได๎แกํ แมํน้ า
โขง รองลงมาแกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอื่นๆ ในบริเวณ บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑ตกที่
สวยงาม และสภาพอากาศเย็นสบาย ตามล าดับ สํวนกลุํมที่ 2 : กลุํมคนนอกพื้นที่ (เข๎ามาท างาน) ให๎
ความส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติอยูํในระดับปานกลาง-มาก ได๎แกํ แมํน้ าโขง บรรยากาศ
พระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม ตามล าดับ ในขณะที่กลุํมที่ 3 : กลุํมคนนักทํองเที่ยว ให๎
ความส าคัญกับด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติอยูํในระดับน๎อย -ปานกลาง ซึ่งให๎ความส าคัญกับ
แมํน้ าโขงมากที่สุด  

2.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยรวมให๎ความส าคัญอยูํในระดับปานกลาง-
มาก ได๎แกํ ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม วัดศรีคุณเมือง สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎
เกําทรงคุณคํา และทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม  การประมงในลุํมแมํน้ าโขง
และฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า ตามล าดับ เมื่องจ าแนกตามกลุํมตัวอยําง พบวํา กลุํมที่ 1 : กลุํม
คนในท๎องถิ่น ให๎ความส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น อยูํในระดับมาก-มากที่สุด ได๎แกํ วัด
ศรีคุณเมือง รองลงมาทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม วัดมหาธาตุ วัดทําคก วัดโพนชัย 
ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม  การประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่งลาวตาม
ทางเดินเลียบแมํน้ า ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบนถนนชายโขง  
สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา และวัดป่าใต๎ ตามล าดับ สํวนกลุํมที่ 2 : กลุํมคนนอกพื้นที่ 
(เข๎ามาท างาน) ให๎ความส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง-มาก 
ได๎แกํ วัดศรีคุณเมือง รองลงมาวัดมหาธาตุ ในขณะที่ กลุํมที่ 3 : กลุํมคนนักทํองเที่ยว ให๎
ความส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น อยูํในระดับน๎อย-ปานกลาง ได๎แกํ สถาปัตยกรรม
บ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา รองลงมาทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบน
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ถนนชายโขง ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม การประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่ง
ลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า และทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม ตามล าดับ 

3.  ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม โดยรวม
ให๎ความส าคัญในระดับมาก-มากที่สุด ได๎แกํ การตักบาตรข๎าวเหนียว สินค๎าท๎องถิ่น นิสัยใจคอของ
คนเชียงคาน ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 
ปี และการด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามกลุํมตัวอยําง พบวํา กลุํมที่ 
1 : กลุํมคนในท๎องถิ่น ให๎ความส าคัญอยูํในระดับมาก-มากที่สุด เชํนเดียวกันกับภาพโดยรวม และ
ให๎ความส าคัญกับอาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายท๎องถิ่นอีกด๎วย สํวนกลุํมที่ 2 : กลุํมคนนอก
พื้นที่ (เข๎ามาท างาน) ให๎ความส าคัญอยูํในระดับปานกลาง-มาก ได๎แกํ ต านาน ประเพณี เทศกาล
ท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เชํน ประเพณีไหลเรือไฟ 
ฯลฯ ในขณะที่กลุํมที่ 3 : กลุํมคนนักทํองเที่ยว ให๎ความส าคัญอยูํในระดับปานกลาง-มาก ในเร่ือง 
นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจิต  ท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา การตักบาตรข๎าว
เหนียว การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ สินค๎าท๎องถิ่น ต านาน ประเพณี ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน และ
อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิมและการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตามล าดับ 
 

2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
 การเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑เร่ิมต๎นจากการประมวลข๎อมูลของเมืองเชียงคาน

และการประเมินคุณคําความส าคัญจากเกณฑ๑ที่ได๎ก าหนดไว๎ตามกลุํมสาระส าคัญนั้นๆ แล๎วจึงน าผล
ที่ได๎ คือ คุณลักษณะที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานมาจัดท าการส ารวจข๎อมูล
ด๎วยการสัมภาษณ๑เพื่อวัดการรับร๎ูของผู๎เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ๑ด๎านความโดดเดํนหรือ
ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน วัดความร๎ูด๎านการเชื่อมโยงความสัมพันธ๑
ของความโดดเดํนหรือความส าคัญน้ันๆ และเพื่อประเมินความคิดเห็นในการรับร๎ูด๎านความโดดเดํน
หรือความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานวําสอดคล๎องกันหรือขัดแย๎งกัน
อยํางไร 

การเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑มุํงเน๎นเป็นการสัมภาษณ๑แบบเจาะจงที่ไมํมีโครงสร๎าง 
โดยเน๎นการสัมภาษณ๑เชิงลึก แบบตํอหน๎าที่มีความยึดหยุํน ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง
เพื่อสัมภาษณ๑ความรู๎และความคิดเห็นจากกลุํมภาพที่แสดงคุณลักษณะที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด ที่มีกลุํมค าถามที่เหมือนกัน คือ “จากกลุํมรูปภาพ
ทั้งหมด รูปใดที่แสดงถึงความเป็นเชียงคานที่ส าคัญและโดดเดํนซึ่งสามารถเลือกได๎หลายรูป และ
ให๎อธิบายเร่ืองราวความส าคัญวําคืออะไร ประกอบด๎วยอะไรบ๎าง และมีความสัมพันธ๑กันอยํางไร ” 
โดยมีกลุํมตัวอยํางที่ได๎ก าหนดและวางแผนไว๎ แตํท าได๎ทั้งหมดมีจ านวนเพียง 11 คน ซึ่งเป็น
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ผู๎เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ๑ด๎านความโดดเดํนหรือความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชียงคาน ดังนี้  

1.  คุณจิราพร มาเธอร๑ ตัวแทนด๎านการทํองเที่ยวเมืองเชียงคาน 
2.  คุณรัตนมณี รัตนาพระพัฒน๑ ประธานชุมชนคุ๎มวัดป่ากลาง 
3.  คุณเพชร ศรีพรหมบุตร ประธานชุมชนคุ๎มวัดทําคก 
4.  คุณสุบรรณ สุวรรณสิงห๑ ตัวแทนด๎านดนตรีพื้นบ๎าน ดนตรีไทย  
5.  คุณอมร ณรงค๑ศักดิ์ ประธานชุมชนคุ๎มวัดศรีคุณเมือง 
6.  ครูคูณ จงใจ ปราชญ๑ชาวบ๎านด๎านศิลปหัตถกรรมงานตัดกระดาษ  
7.  คุณตาเงิน อ๎วนค า ปราชญ๑ชาวบ๎านผู๎เชี่ยวชาญด๎านจักสาน  
8.  คุณสุเทพ ทิพรส ปราชญ๑ชาวบ๎านเชี่ยวชาญประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน  
9.  วําที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง นักวิชาการและตัวแทนสถานศึกษาเมืองเชียงคาน  
10.  คุณสุพัตรา สุพรหมจักร ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอเชียงคาน  
11.  พระครูปิยธรรมนิวิฐ เจ๎าอาวาสวัดป่าใต๎  
 
การด าเนินการสัมภาษณ๑แบบเจาะจงนี้ได๎มีการนัดหมายลํวงหน๎าซึ่งได๎รับการตอบรับที่

ดีและได๎พูดคุยถึงแนวคิดเพิ่มเติมในเชิงลึกมากขึ้นพร๎อมกับอัดเทปและถํายภาพในระหวํางการ
ด าเนินการ เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ๑จึงน ากลุํมภาพที่แสดงคุณลักษณะที่ส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานมาวางแบบสุํมเพื่อให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ๑เลือกที่จะกลําวได๎อยํางอิสระถึงใน
เร่ืองตํางๆ ที่คิดวําเมืองเชียงคานมีความส าคัญและโดดเดํนอยํางไร โดยกลุํมภาพนั้นได๎รับการจัด
รหัสอยํางละเอียดให๎เป็นหมวดหมูํเพื่อจ าแนกบทสัมภาษณ๑ที่จะกลําวถึงได๎อยํางชัดเจนเพื่อให๎งําย
ยิ่งขึ้นในการจัดล าดับความสัมพันธ๑ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกันหรือสอดคล๎องกันเป็นระบบ จากนั้นผู๎วิจัย
ได๎ถอดเทปบทสัมภาษณ๑เพื่อท าการวิเคราะห๑และประมวลผลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ โดยผู๎วิจัยได๎
แบํงการน าเสนอผลการวิเคราะห๑สถิติดังกลําวดังตารางที่ 8 ดังนี ้  
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมตัวอยํางกับระดับการรับร๎ูด๎านความโดดเดํนหรือความส าคัญ
ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

รหัส 
ความส าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั  

“เมืองเชียงคาน” 
โอกาสในการพูดถึง 

(Probability) 
%(Prob) อันดับที ่

ข307-1 ประวัติศาสตร๑เมือง / เชียงคานสมัยเกํา / สมัยกํอน  0.6136 61.36 1 

ข301-1 คนลาว / หลวงพระบาง 0.5909 
59.09 2 

ข105 แมํน้ าโขง 0.5909 

ข306-1 ประเพณีวัฒนธรรม / ฮีต 12 ครอง 14 / วัฒนธรรม
สายใยชุมชน 

0.5682 56.82 3 

ข206 วัดศรีคุณเมือง 0.3409 34.09 4 

ข307-3 คนเชียงคานในประวัตศิาสตร๑ / ตระกูล บรรพบุรุษ 0.3182 31.82 5 

ข303 การตักบาตรข๎าวเหนียว 0.2955 29.55 6 

ข309-3 อาชีพท านา ท าไรํ สวน 0.2500 

25.00 7 ข205 วัดมหาธาต ุ 0.2500 

ข201-1 กลํุมบ๎านไม๎เกําจ านวนมาก / บ๎านเกํา 0.2500 

ข305-4 วิถีชีวิต / ใช๎ชีวิตเรียบงําย ช๎าๆ / พอเพียง 0.2273 22.73 8 

ข302-2 ภาษาท๎องถิ่น / ภาษาพูด 0.2045 

20.45 9 ข302-1 ผ๎าถุง เสื้อ ผ๎าสไบ / หมํองผ๎า 0.2045 

ข301-4 ฝรั่งเศส 0.2045 

ข301-3 คนจนี 0.1818 
18.18 10 

ข207 วัดทําคก 0.1818 

ข304-2 พึ่งพาอาศัยกัน / ชํวยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ / 
แบํงปนั 

0.1591 

15.91 11 ข302-3 อาหารพื้นเมือง 0.1591 

ข301-2 คนเวียดนาม / ญวน 0.1591 

ข309-6 จักสาน 0.1364 

13.64 12 

ข306-6 แขํงเรือยาว / แขํงเรือ / ไหลเรือ 0.1364 

ข304-1 อยูํกันแบบพี่น๎อง / เป็นครอบครวัเดียวกัน 0.1364 

ข204 วัดโพนชัย 0.1364 

ข201-2 ถนนชายโขง 0.1364 
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ตารางที่ 8 (ตํอ) 

รหัส 
ความส าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั  

“เมืองเชียงคาน” 
โอกาสในการพูดถึง 

(Probability) 
%(Prob) อันดับที ่

ข309-5 ประมง / หาปลา 0.0909 

9.09 13 

ข309-4 ปลูกผักริมน้ า / ริมตลิ่ง 0.0909 

ข307-2 เมืองค๎าขาย / สมัยกํอนสินค๎า 0.0909 

ข306-9 เพลงประจ าเมืองเชียงคาน / ร าวงเชียงคาน 0.0909 

ข306-5 ศิลปวัฒนธรรม 0.0909 

ข209-4 คุ๎มวัด / บ๎านเหนือบ๎านใต ๎ 0.0909 

ข208 วัดป่าใต ๎ 0.0909 

ข203-1 บ๎านซอย 14 0.0909 

ข309-2 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 0.0682 

6.82 14 

ข309-1 วิถีชีวิตริมน้ า 0.0682 

ข308-3 ข๎าวหลามยาว 0.0682 

ข305-1  ท าธุรกิจบ๎านพัก guest house / homestay อยํางงํายๆ 0.0682 

ข110 แมํน้ าเหือง 0.0682 

ข109 สภาพอากาศเย็นสบาย  0.0682 
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ตารางที่ 8 (ตํอ) 

รหัส 
ความส าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั  

“เมืองเชียงคาน” 
โอกาสในการพูดถึง 

(Probability) 
%(Prob) อันดับที ่

ข309-8 ชํางตีเหล็ก ตีค า ตีทอง 0.0455 

4.55 15 

ข308-2 มะพร๎าวแก๎ว 0.0455 

ข308-1 ท าผ๎านวม 0.0455 

ข307-4 ขุนคาน 0.0455 

ข306-8 เทศกาลท๎องถิ่น 0.0455 

ข306-4 อาบน้ าริมโขง 0.0455 

ข306-3 ผีขนน้ า 0.0455 

ข304-3 รักสงบ 0.0455 

ข301-7 ไทด า / ไทยลือ / ไทยพวน  0.0455 

ข301-6 พวกขม ุ 0.0455 

ข301-5 พมํา 0.0455 

ข216 วัดป่ากลาง 0.0455 

ข212 วัดศรีพนมมาศ 0.0455 

ข209-1 เมืองสงบเงียบ ไมํซับซ๎อน 0.0455 

ข202-2 บ๎านริมตลิ่ง / เรือนริมน้ า 0.0455 

ข107-2 แกํงคุดคู ๎ 0.0455 

ข106 แมํน้ าเลย 0.0455 

ข103 ผาแบํน 0.0455 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



178 

 

178 

ตารางที่ 8 (ตํอ) 

รหัส 
ความส าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั  

“เมืองเชียงคาน” 
โอกาสในการพูดถึง 

(Probability) 
%(Prob) อันดับที ่

ข309-9 ปั้นหม๎อดิน 0.0227 

2.27 16 

ข309-7 ตัดกระดาษ 0.0227 
ข307-5 ต านาน 0.0227 
ข307 ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี รวมทั้ง

คนในประวัตศิาสตร๑ที่ส าคัญอนัควรคําแกํการร าลึก 
0.0227 

ข306-7 การเลํนดนตรีพื้นบ๎าน 0.0227 
ข305-2 การเดินทางโดยเรือ 0.0227 
ข304-6 ไปมาหาสํู พบปะพูดคุย ซุมกัน 0.0227 
ข304-5 เมืองมีชีวิตชีวา 0.0227 
ข304-4 อัธยาศัยดี 0.0227 
ข304 นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจิต 

ท าให๎เมอืงมีชีวิตชีวา 
0.0227 

ข301 การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน 0.0227 
ข217 ท๎องทุงํนา / ที่นา 0.0227 
ข211 วัดสันติฯ 0.0227 
ข210 วัดทําแขก 0.0227 
ข209-3 รูปลักษณ๑ของเมือง 0.0227 
ข209-2 เมืองปลอดภัย 0.0227 
ข202-1 ทัศนียภาพฝั่งตรงข๎ามเมืองเชียงคาน 0.0227 
ข202 ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม การ

ประมงในลุํมแมํน้ าโขงและฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า  
0.0227 

ข201 ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทาง
บนถนนชายโขง 

0.0227 

ข114 ภูช๎างน๎อย 0.0227 
ข108-2 พระอาทิตย๑ขึน้ – ตก 0.0227 
ข108-1 บรรยากาศด ี 0.0227 
ข107-1 โขดหิน 0.0227 
ข107 แกํงคุดคู ๎และเกาะแกํงอื่นๆ ในบริเวณ 0.0227 
ข105-1 ริมน้ า 0.0227 
ข102 ภูควายเงิน 0.0227 
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สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลการสัมภาษณ๑นี้เป็นการวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมาน1 
(Inferential Analysis) คือ  

1) สถิติ Chi-Square (
2 - Test) ที่ใช๎ในการทดสอบความเป็นอิสระ (Tests for 

independence) ซึ่งเป็นการทดสอบความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร 2 ตัว โดยเป็นข๎อมูลในระดับนาม
บัญญัติ (Nominal scale) ซึ่งเป็นข๎อมูลที่อยูํในรูปความถี่ สัดสํวน หรือร๎อยละ และตัวแปรแตํละตัว
แบํงเป็นกลุํมยํอยๆ ตั้งแตํ 2 กลุํมขึ้นไป เพื่อใช๎ทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 1 โดยแสดงสูตรได๎ดังนี้  

 
  

 





r

i

c

j ij

ijij
crdf

E

EO

1 1

2

2 11,

 
ก าหนดให๎ 

2   แทน คํา Chi-Square 
 Oij แทน คําความถี่ที่ได๎จากข๎อมูลแถวที่ i คอลัมน๑ที่ j 
 Eij แทน คําความถี่ที่คาดหวังของแถวที่ i คอลัมน๑ที่ j 

   
ซึ่ง 
  

   df แทน ชั้นความเป็นอิสระ 
r แทน จ านวนกลุํมของตัวแปรด๎านแถว 
c แทน จ านวนกลุํมของตัวแปรด๎านคอลัมน๑ 

จาก 
2 - Test for independent เมื่อทดสอบแล๎วพบวํามีนัยส าคัญทางสถติ แตํไมํ

สามารถบอกได๎วํา ตัวแปร 2 ตัว นั้นสัมพันธ๑กันมากน๎อยเพียงใด จึงมีการวัดความสัมพันธ๑ระหวําง
ตัวแปร (Measuring Association) ซึ่งเพียงแตํบอกถึงระดับความสัมพันธ๑ แตํไมํสามารถบอกทิศทาง
ของความสัมพันธ๑ได๎ โดยสถิติที่น ามาวัดความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร คือ Contingency Coeffcient 
โดยแสดงสูตรได๎ดังนี้  

n
C




2

2





 
โดยที่ 0 < C < 1 
ถ๎า C = 0 แสดงวําตัวแปร 2 ตัว นั้นเป็นอิสระกัน หรือไมํมีความสัมพันธ๑กัน 
ถ๎า C เข๎าใกล๎ 1 แสดงวําตัวแปร 2 ตัว ดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันมาก 
ถ๎า C จะมาก หรือน๎อยนั้นขึ้นอยูํกับขนาดตาราง (r x c) 

                                                                    
1 กัลยา วานิชย๑บัญชา, หลักสถิติ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 

2545), 182-299. 

ijE (ผลรวมของความถี่แถวที่ i) x (ผลรวมของความถี่คอลัมน๑ที่ j) 
 ผลรวมของความถี่ทั้งหมด 
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2) สถิติที่ใช๎ในการทดสอบระดับความสัมพันธ๑  เมื่อพบวําตัวแปรที่ใช๎ทดสอบมี
ความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยส าคัญแล๎วในการหาระดับความสัมพันธ๑ของตัวแปรจะใช๎คําสถิติของ  
Cramer’ s V เป็นการหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล๎องของ Cramer (Cramer’s V Contingency 
Coefficient)  

V  = )1(

2

Qn

x
 

เมื่อ   V  แทน  คําสัมประสิทธิ์ Cramer ’ s V (มีคําระหวําง 0 ถึง 1.0) 
2   แทน  คําไคสแควร๑ 

Q  แทน  จ านวนแถวนอน หรือแถวตั้ง 
n  แทน  จ านวนตัวอยําง 
เกณฑ๑การอํานคําระดับความสัมพันธ๑ของคําสหสัมพันธ๑ 
คําระดับความสัมพันธ๑   ระดับความสัมพันธ๑ 
0.81 - 1.00     สูงมาก 
0.61 - 0.80    คํอนข๎างสูง 
0.41 - 0.60    ปานกลาง 
0.21 - 0.40    คํอนข๎างน๎อย 
0.01 - 0.20    น๎อยมาก 
 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวําง กลุํมตัวอยํางกับระดับการรับร๎ูด๎านความโดดเดํน
หรือความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานโดยใช๎ ไค-สแควร๑ (Chi-
Square test) 

Chi-Square Tests 
  Value p-value Cramer's V 

Pearson Chi-Square 951.19* 0.00 0.49 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     

ดังนั้น ผลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑ จากตารางที่ 9 พบวํา ผลการ
วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวําง กลุํมตัวอยํางกับระดับการรับร๎ูด๎านความโดดเดํนหรือความส าคัญ
ของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน โดยใช๎ ไค-สแควร๑ (Chi-Square test) ในการทดสอบ 

พบวํา มีคํา 
2  = 951.19  และคํา p-value = 0.000 < 0.05 หมายความวํา กลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกัน 
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มีความสัมพันธ๑ตํอระดับการรับร๎ูด๎านความโดดเดํนหรือความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชียงคาน แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบตํอด๎วยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V มีคําความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง เทํากับ ร๎อยละ 49.00  

สรุปผลของการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ๑โดยใช๎สถิติความนําจะ
เป็น  (probability)  ในการเลือกที่จะกลําวถึงความส าคัญของคุณคําสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมนั้นๆ 
ผลที่ได๎จากการวิเคราะห๑นี้แสดงให๎เห็นถึงการล าดับความส าคัญที่กลําวถึงมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้  

1.  ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน  
2.  กลุํมคนลาว  เมืองหลวงพระบาง และแมํน้ าโขง  
3.  ประเพณีวัฒนธรรม  
4.  วัดศรีคุณเมือง  
5.  ต๎นตระกูล บรรพบุรุษคนเชียงคานในประวัติศาสตร๑  
6.  การตักบาตรข๎าวเหนียว  
7.  อาชีพท านา ท าไรํ ท าสวน และวัดมหาธาตุ และกลุํมบ๎านไม๎เกําจ านวนมาก  
8.  วิถีชีวิต การใช๎ชีวิตอยํางเรียบงําย ช๎าๆ และพอเพียง 
9.  ภาษาท๎องถิ่น เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายท๎องถิ่น และประวัติศาสตร๑ชนชาติฝร่ังเศส 
10.  ประวัติศาสตร๑คนจีน และวัดทําคก 
11.  การพึ่งพาอาศัยกัน อาหารพื้นเมือง และประวัติศาสตร๑ชนชานเวียดนาม  
12.  ภูมิปัญญาเคร่ืองจักสาน ประเพณีการแขํงเรือยาว การอยูํกันแบบพี่น๎อง วัดโพนชัย 

และถนนชายโขง 
13.  ภูมิปัญญาการท าประมง การปลูกผักริมน้ า ประวัติศาสตร๑การค๎ าสมัยกํอน เพลง

ประจ าเมืองเชียงคาน ศิลปวัฒนธรรม การปกครองเป็นคุ๎มวัด วัดป่าใต๎  
14.  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยรวม การใช๎ชีวิตริมน้ า สินค๎าท๎องถิ่นข๎าวหลามยาว การท า

ธุรกิจทํองเที่ยว homestay แมํน้ าเหือง และสภาพอากาศเย็นสาย 
15.  ภูมิปัญญาการตี เหล็ก  ตีทอง สินค๎าท๎องถิ่น  มะพร๎าวแก๎ว  ผ๎ านวม คนใน

ประวัติศาสตร๑ขุนคาน เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ การใช๎ชีวิตริมน้ าโขง รักสงบ ชนชาติหลายชนเผํา วัด
ป่ากลาง วัดศรีพนมมาศ เมืองสงบเงียบไมํซับซ๎อน บ๎านริมตลิ่ง แกํงคุดคู๎ แมํน้ าเลย และผาแบํน 
  16. ภูมิปัญญาการปั้นหม๎อดิน ตัดกระดาษ ต านาน ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน การ
เลํนดนตรีพื้นบ๎าน การเดินทางโดยเรือ การซุมกัน เมืองมีชีวิตชีวา ผู๎คนมีอัธยาศัยดี มีนิสัยใจคอที่ดี
ยิ้มแย๎มแจํมใส มีการผสมผสานหลากหลายกลุํมชน วัดสันติฯ วัดทําแขก รูปลักษณ๑เมือง ทัศนียภาพ
ตํางๆ ภูช๎างน๎อย และภูควายเงิน 
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การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 

1. การวิเคราะห์ผลท่ีได้ทางสถิติเชิงอ้างอิง 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการใช๎สถิติเชิงอ๎างอิงนี้เพื่อแสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยําง

ของข๎อมูลจากแบบสอบถาม สามารถน ามาใช๎เป็นตัวแทนของประชากรได๎จริง และสามารถที่จะน า
ข๎อเท็จจริงของผลการวิเคราะห๑ที่ได๎ไปอ๎างอิงสูํประชากรทั้งหมด สถิติเชิงอ๎างอิงนี้เป็นการพิสูจน๑
จากคํากลางวํากลุํมตัวอยํางกับประชากรมีคํากลางที่อยูํในชํวงที่รับได๎เป็นชํวงเดียวกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 8  แสดงการทดสอบความเชื่อหรือสิ่งที่คาดไว๎ เรียกวํา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
ที่มา: คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, “บทที่ 8 การวิเคราะห๑ความแปรปรวน,” เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 562701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล คณะ
เกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2554 [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ๑ 2555. เข๎าถึงได๎จาก 
http://km.nurse.cmu.ac.th/fonoffice/.../lesson_08A.doc 

 
 
 
 
 

 

การแจกแจง 
ความนําจะเป็น 

I. ต๎องการประมาณคําของประชากร 
II. ต๎องการสรุปสมมติฐาน 

สถิติอ๎างอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน 
(inferential statistics) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถติิบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) 

 
 
 
 

อธิบายเฉพาะความจริงที่ได๎จากขอ๎มูล 
ที่รวบรวมมา 

 

ประชากร 

ตัวอยําง 

ลักษณะของประชากร
คําพารามิเตอร๑ (parameter) 

เชํน  หรือ  

ลักษณะของกลํุมตัวอยํางคําสถิติ 
(statistic) 

เชํน X หรือ p 
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงจ าเป็นต๎องการประมาณคํากลางของประชากร 
โดยทดสอบด๎วยสถิติทดสอบซี (Z-test Statistic) หรือ Z-test ซึ่งเป็นการทดสอบคําเกี่ยวกับคําเฉลี่ย
ของของประชากร ในกรณีที่กลุํมตัวอยํางมีจ านวนมาก n ≥30 โดยข๎อมูลที่น ามาทดสอบ ต๎องเป็น
ข๎อมูลที่ได๎จากมาตราวัดมาตราอันตรภาค (interval scale) หรือ มาตราอัตราสํวน (ratio scale) และ
ใช๎ทดสอบได๎ทั้งกลุํมตัวอยํางกลุํมเดียวและสองกลุํมตัวอยําง (ยุทธ ไกยวรรณ๑, 2549 : 133)  

การใช๎ z-test ในการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางกับคําเฉลี่ยของประชากร
หรือกับเกณฑ๑ ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ตรวจสอบข๎อตกลงเบื้องต๎นของสถิติทดสอบซี (z-test) วํากลุํมตัวอยํางได๎มาโดย
การสุํมอยํางเป็นอิสระและมีขนาดใหญํ (n ≥30) ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ ทราบคําความ
แปรปรวนของประชากร และข๎อมูลอยูํในมาตราอันตรภาคหรืออัตราสํวน 

2. ก าหนดสมมติฐานทางสถิติในการทดสอบคําเฉลี่ย โดยใช๎สถิติ Z  2 ก าหนดวํา 
การประมาณคําเฉลี่ยของประชากร (  ) จะใช๎คําเฉลี่ยจากตัวแทน (  ) เป็นหลักในการ
ประมาณตามคุณสมบัติที่กลําวข๎างต๎น เพื่อที่จะให๎คําใกล๎เคียงความจริงท าได๎โดยใช๎ขนาดของ
ตัวอยํางใหญํ หรือ ใช๎วิธีเลือกตัวแทนที่ใช๎เป็นตัวแทนที่ดีที่สุด  ของประชากรได๎ อยํางไรก็ดี
เพื่อที่จะให๎การประมาณมีความมั่นใจและถูกต๎องยิ่งขึ้นมักใช๎การประมาณแบบชํวง โดยการก าหนด
เป็นชํวง เพื่อที่จะบอกสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (coefficient of confidence) ได๎หรือจะบอกได๎วํา
โอกาสที่คําพารามิเตอร๑จะตกในชํวงที่ก าหนดเป็นเทําใด ในการวิจัยนี้ได๎ในระดับความเชื่อมั่นเป็น 
90% ทั้งนี้การประมาณคําพารามิเตอร๑ต๎องอาศัยความร๎ูเกี่ยวกับการแจกแจงข๎อมูลหรือของกลุํม
ตัวอยํางที่น ามาวิจัย คือ การแจกแจงของคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางมีการแจกแจงใกล๎เคียงกับการแจก

แจงปกติ ที่มีคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทราบวํา มี
การแจกแจงใกล๎เคียงกับการแจกแจงแบบปกติเมื่อก าหนดระดับความเชื่อมั่นเทํากับ (1 - ) 100% 
เราสามารถหาคํา Z ซึ่งมีพื้นที่ใต๎โค๎งเทํากับ 1 -  ได๎ดังภาพที่ 71 

 

                                                                    
2 มหาวิทยาลัยขอนแกํน, การประมาณค่า [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ๑ 2555. 

เข๎าถึงได๎จาก http://home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/230402/23040208.pdf 
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ภาพที่ 71 แสดงการก าหนดสมมติฐานทางสถิติในการการประมาณคําเฉลี่ยของประชากร (  ) 

ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกํน, การประมาณค่า [ออนไลน๑], เข๎าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ๑ 2555. เข๎าถึงได๎
จาก http://home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/230402/23040208.pdf 

 
3. ก าหนด   โดยในการวิจัยนี้มีคําระดับนัยส าคัญ 0.1 และความเชื่อมั่น 90%  เมื่อ

ทราบคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (  ) หรือถ๎าไมํทราบคํา แตํขนาดตัวแทนที่ใช๎ใหญํ
พอ (n >30) จะใช๎คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอยําง (S) แทน ในการประมาณคํา และเมื่อ

ก าหนด 1 - ให๎ จะหาคํา ได๎จากตารางพื้นที่ใต๎โค๎งปกติมาตรฐาน  
4. ค านวณคําสถิติทดสอบจากข๎อมูลโดยการแทนคําลงในสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
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การประมาณคําเฉลี่ยของประชากร ( ) จากการค านวณจะอยูํในชํวง 8.94 ถึง 
9.32 โดยคําเฉลี่ยจากตัวแทน (  ) ที่มีคําเทํากับ 9.13 ซึ่งยังคงอยูํในชํวง 8.94 ถึง 9.32 ตามที่ได๎
ค านวณเพื่อพิสูจน๑คํากลางของกลุํมตัวอยํางกับประชากร วํามีคํากลางที่อยูํในชํวงที่รับได๎วําเป็นชํวง
เดียวกัน ดังนั้น สถิติเชิงอ๎างอิงในการวิจัยนี้มีกลุํมตัวอยํางของข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สามารถ
น ามาใช๎เป็นตัวแทนของประชากรได๎จริง และสามารถที่จะน าข๎อเท็จจริงของผลการวิเคราะห๑ที่ได๎
ไปอ๎างอิงสูํประชากรทั้งหมด  

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 2.1 การวิเคราะห๑ผลที่ได๎จากแบบสอบถาม จ าแนกเป็นตารางเปรียบเทียบ ได๎ดังนี้  
 

ตารางที่ 10 สรุปผลของการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบจากแบบสอบถาม 

ประเด็น
การศึกษา 

ก. โครงสร้างที่
ครอบคลุมแสดงถึง

ลักษณะของสิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานในภาพเชิงกว้าง 

ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ด้านท่ีสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน 

ข1) สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

ข2) สิ่งแวดล้อม
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

ข3) ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและ
มรดกวัฒนธรรมทาง

นามธรรม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในท้องถิ่น 
ระดับคุณคํา
ความส าคัญ 

มาก – มากที่สุด มาก – มากที่สุด มาก – มากที่สุด มาก – มากที่สุด 

คุณคํา
ความส าคัญ 

"เชียงคาน เมืองส าคัญ
ทางพุทธศาสนา มีวัดวา
อารามคู่บ้านคู่เมืองที่
เก่าแก่งดงามตามกรอบ
วัฒนธรรม และประเพณี

ที่ดีงาม" 

แม่น้ าโขง วัดศรีคุณเมือง การตักบาตรข้าวเหนียว 
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ตารางที่ 10 (ตํอ) 

ประเด็น
การศึกษา 

ก. โครงสร้างที่
ครอบคลุมแสดงถึง

ลักษณะของสิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานในภาพเชิงกว้าง 

ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ด้านท่ีสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน 

ข1) สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

ข2) สิ่งแวดล้อม
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

ข3) ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและ
มรดกวัฒนธรรมทาง

นามธรรม 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนนอกพื้นที่ 
ระดับคุณคํา
ความส าคัญ 

ปานกลาง – มาก ปานกลาง – มาก ปานกลาง – มาก ปานกลาง – มาก 

คุณคํา
ความส าคัญ 

"เชียงคาน เมืองเล็กๆ 
สงบงดงาม ผู้คนยิ้มแย้ม
แจ่มใส ด าเนินชีวิตอย่าง

เรียบง่ายในวิถีช้า" 

แม่น้ าโขง วัดศรีคุณเมือง ต านาน ประเพณี 
เทศกาลท้องถ่ินต่างๆ ที่
ท าให้ผู้คนได้พบปะกัน
และยังคงสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน เช่น 
ประเพณีไหลเรือไฟ  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักท่องเท่ียว 
ระดับคุณคํา
ความส าคัญ 

ปานกลาง – มาก น๎อย – ปานกลาง น๎อย – ปานกลาง ปานกลาง – มาก 

คุณคํา
ความส าคัญ 

"เชียงคาน เมืองเล็กๆ 
สงบงดงาม ผู้คนยิ้มแย้ม
แจ่มใส ด าเนินชีวิตอย่าง

เรียบง่ายในวิถีช้า" 

แม่น้ าโขง สถาปัตยกรรม
บ้านเรือนไม้เก่า 

นิสัยใจคอของคนเชียง
คานที่ยิ้มแย้มและมีมิตร
ไมตรีจิต ท าให้เมืองมี

ชีวิตชีวา 
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ตารางที่ 10 (ตํอ) 

ประเด็น
การศึกษา 

ก. โครงสร้างที่
ครอบคลุมแสดงถึง
ลักษณะของสิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานในภาพเชิงกว้าง 

ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ด้านท่ีสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน 

ข1) สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

ข2) สิ่งแวดล้อม
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

ข3) ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและ
มรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม 

รวมทั้ง 3 กลุ่ม 
ระดับคุณคํา
ความส าคัญ 

ปานกลาง – มาก ปานกลาง – มาก ปานกลาง – มาก มาก – มากที่สุด 

คุณคํา
ความส าคัญ 

"เชียงคาน เมืองส าคัญ
ทางพุทธศาสนา มีวัดวา
อารามคู่บ้านคู่เมืองที่
เก่าแก่งดงามตามกรอบ
วัฒนธรรม และประเพณี

ที่ดีงาม" 

แม่น้ าโขง ทัศนียภาพความ
งามเมืองเชียง
คานโดยรวม 
(ผังโครงสร้าง
เมืองเดิม) 

การตักบาตรข้าวเหนียว 

 
ผลของการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านการรับร๎ูและการยอมรับความส าคัญของเมืองเชียง

คานนี้ ได๎ใช๎วิธีการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามไปยังกลุํมประชากรที่มีประสบการณ๑ใน
เมืองเชียงคาน เพื่อวัดการรับร๎ูสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในภาพเชิงกว๎างและประเมินความส าคัญ
ขององค๑ประกอบที่สามารถรับร๎ูได๎โดยการประเมินคุณคําและความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมได๎เป็น 3 กลุํมยํอย คือ  

กลุํมคนใน หรือคนท๎องถิ่นในชุมชนที่ให๎ระดับคุณคําความส าคัญไปยัง
โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิง
กว๎างในระดับมากถึงมากที่สุด คือ การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอาราม
เกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม สํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทาง
วัฒนธรรมที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางชัดเจนในระดับมากถึงมากที่สุดทั้งด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
คือ “แม่น้ าโขง” ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “วัดศรีคุณเมือง”และด๎านนามธรรม คือ 
“การตักบาตรข้าวเหนียว” 
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กลุํมคนนอกผู๎มาท างานให๎ระดับคุณคําความส าคัญไปยังโครงสร๎างที่ครอบคลุม
แสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างในระดับปานกลางถึง
มาก คือ การที่เชียงคานเป็นเมืองที่สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า  
สํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมสามารถรับร๎ูได๎ในระดับปานกลางถึงมากทั้งด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง” ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “วัดศรีคุณเมือง” 
และด๎านนามธรรม คือ “ต านาน ประเพณี เทศกาลท้องถ่ินต่างๆ ที่ท าให้ผู้คนได้พบปะกันและยังคง
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ” 

กลุํมคนนอกผู๎มาเยือนหรือนักทํองเที่ยวให๎ระดับคุณคําความส าคัญไปยัง
โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิง
กว๎างในระดับปานกลางถึงมาก คือ  การที่เชียงคานเป็นเมืองที่สงบงดงาม  ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส  
ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎าสํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมสามารถรับร๎ูได๎
อยูํในระดับปานกลางถึงมากในด๎านนามธรรม คือ “นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย้มและมีมิตร
ไมตรีจิต ท าให้เมืองมีชีวิตชีวา” ในขณะที่มีการประเมินคุณคําความส าคัญในด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง” และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้
เก่า” ในระดับน๎อยถึงปานกลาง 

สรุปผลการวิเคราะห๑ในภาพรวมทั้ง 3 กลุํมที่ให๎ระดับคุณคําความส าคัญไปยัง
โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิง
กว๎างในระดับปานกลางถึงมาก คือ “การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอาราม
เก่าแก่คู่บ้านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม “ ซึ่งมาจากรหัสที่ได๎ก าหนดไว๎ในภาคผนวก 
ก โดยสรุปได๎ความหมายไว๎ในตารางที่ 11 ดังนี้  
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ตารางที่ 11 โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพ
เชิงกว๎างในระดับปานกลางถึงมาก 

รหัสหลัก  “ความเป็นเมืองเชียงคาน” รหัสย่อย 
(CODE) 

ก4 “เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอารามคู่บ้านคู่เมืองที่
เก่าแก่งดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงาม” 

ก4 = ข2 + ข3 

 คัดยํอมาจาก 
เชียงคานเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามที่งดงามเป็นจ านวนมาก มีอายุเกําแกํคูํบ๎านคูํเมืองของ
ชาวเชียงคานที่มีมกรอบวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามแนบแนํนในพุทธศาสนา 

 - เมืองวัดวาอารามที่งดงามเป็นจ านวนมาก  
- วัดวาอารามคูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงาม 

ข2 

 - เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา 
- มีกรอบวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

ข3 

 
โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน

ในภาพเชิงกว๎างที่ยอมรับโดยทั่วกัน คือ “การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวา
อารามเก่าแก่คู่บ้านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม “ นั้น มีความหมายถึง ความเป็นเชียง
คานที่เป็นเมืองมีวัดวาอารามที่งดงามเป็นจ านวนมาก มีอายุเกําแกํคูํบ๎านคูํเมืองของชาวเชียงคานที่มี
กรอบวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามแนบแนํนในพุทธศาสนา ซึ่งเกิดจากองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อม
ทางวัฒนธรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น  (ข2) ที่ส าคัญด๎านวัดวาอาราม และด๎าน
ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (ข3) ที่ส าคัญทางด๎านความเชื่อ
ความศรัทธาในพุทธศาสนา ที่มีกรอบทางประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวชุมชน ทั้งหมดนี้จึง
เป็นองค๑ประกอบหลักในโครงสร๎างภาพเชิงกว๎างที่ผู๎คนรับรู๎และยอมรับโดยทั่วกัน 

นอกจากนั้นทั้ง 3 กลุํมยังให๎ระดับคุณคําความส าคัญไปยังองค๑ประกอบยํอยของ
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ที่สามารถรับร๎ูได๎ โดยทั่วกัน โดยจ าแนกเป็นด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติในระดับปานกลางถึงมาก คือ “แม่น้ าโขง”  และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑
สร๎างขึ้นในระดับปานกลางถึงมากเชํนเดียวกัน คือ “ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวมหรือ
มุมมองจากแม่น้ าโขง” ในขณะที่มีการประเมินคุณคําความส าคัญด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม 
ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมอยูํในระดับมากถึงมากที่สุด นั่นคือ “การตักบาตรข้าวเหนียว”  
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2.2 การวิเคราะห๑ผลที่ได๎จากข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑ จ าแนกเป็นตารางตาม
โครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎ อยําง
อยํางชัดเจน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม ซึ่งมาจากรหัสที่ได๎ก าหนดไว๎ในภาคผนวก ก 
โดยสรุปได๎ความหมายไว๎ในตารางที่ 12 ดังนี้  

 
ตารางที่  12 องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ด๎าน

สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นและด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม 

รหัส 
หลัก 

ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ 
“เมืองเชียงคาน” 

รหัสย่อย 
(CODE) 

 

 ข1 : ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ   
ข105 แมนํ้ าโขง  อันดับ 2 
 ข2 : ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น   
ข201 ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทาง

บนถนนชายโขง 
  

 กลุํมบ๎านไม๎เกําจ านวนมาก / บ๎านเกํา ข201-1 อันดับ 7 
ข205 วัดมหาธาตุ  อันดับ 7 
ข206 วัดศรีคุณเมือง  อันดับ 4 
ข207 วัดทําคก  อันดับ 10 
 ข3 : ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก

วัฒนธรรมทางนามธรรม 
  

ข301 การผสมผสานหลากหลายกลุมํชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน   
 คนลาว / หลวงพระบาง ข301-1 อันดับ 2 
 คนจีน ข301-3 อันดับ 9 
 ฝร่ังเศส ข301-4 อันดับ 10 
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ตารางที่12 (ตํอ) 

รหัส 
หลัก 

ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ 
“เมืองเชียงคาน” 

รหัสย่อย 
(CODE) 

 

ข302 อาหาร ภาษา เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายท๎องถิ่น   
 ผ๎าถุง เสื้อ ผ๎าสไบ / หมํองผ๎า ข302-1 อันดับ 9 
 ภาษาท๎องถิ่น / ภาษาพูด ข302-2 อันดับ 9 
 อาหารพื้นเมือง ข302-3  
ข303 การตักบาตรข๎าวเหนียว  อันดับ 6 
ข305 การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วยคํานิยมและ

บรรทัดฐานที่ดีงาม 
  

 วิถีชีวิต / ใช๎ชีวิตเรียบงําย ช๎าๆ ข305-4 อันดับ 8 
ข306 ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎คนได๎

พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เชํน 
ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ 

  

 ประเพณีวัฒนธรรม / ฮีต 12 ครอง 14 / วัฒนธรรมสายใย
ชุมชน 

ข306-1 อันดับ 3 

ข307 ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี รวมทั้ง
คนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึก 

  

 ประวัติศาสตร๑เมือง / เชียงคานสมัยเกํา / สมัยกํอน  ข307-1 อันดับ 1 
 คนเชียงคานในประวัติศาสตร๑ / ตระกูล บรรพบุรุษ ข307-3 อันดับ 5 
ข309 อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิมและการสร๎างสรรค๑ด๎วย

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน 
  

 อาชีพท านา ท าไรํ สวน ข309-3 อันดับ 7 
 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ๑โดยใช๎สถิติความนําจะเป็น  
(probability)  ในการเลือกที่จะกลําวถึงความส าคัญของคุณคําสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมนั้นๆ เมื่อ
วิเคราะห๑ผลที่ได๎จากล าดับความส าคัญที่กลําวถึงมากที่สุด 10 ล าดับแรก โดยแบํงไปตามกลุํม
สาระส าคัญขององค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมได๎ ดังนี้  

1.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ที่ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญที่
เกี่ยวข๎องกับเมืองเชียงคานมากที่สุดใน คือ แมํน้ าโขง และได๎รับการกลําวถึงโดยรวมเป็นอันดับ 2  
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2.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ที่ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญที่
เกี่ยวข๎องกับเมืองเชียงคานมากที่สุดในด๎านนี้ คือ วัดศรีคุณเมือง ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนไม๎เกํา
เรียงรายสองข๎างทางบนถนนชายโขง วัดมหาธาตุ และวัดทําคก และได๎รับการกลําวถึงอยูํในระดับ
ปานกลางจากโดยรวมทั้งหมด 

3.  ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญเป็นในหลายองค๑ประกอบยํอยมากที่สุดจากโดยรวมทั้งหมด 
ได๎แกํ การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมายาวนาน  ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่น
ตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  เชํน ประเพณีไหลเรือไฟ การตัก
บาตรข๎าวเหนียว อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิมและการสร๎างสรรค๑ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน จักสาน 
การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ด๎วยคํานิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม และอาหาร ภาษา เสื้อผ๎า
เคร่ืองแตํงกายท๎องถิ่น โดยเฉพาะประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี รวมทั้งคนใน
ประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึกได๎รับการกลําวถึงเป็นอันดับ 1 จากโดยรวมทั้งหมด 
 

3. การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห๑กลุํมประชากรด๎วยสถิติเชิงอ๎างอิงในการวิจัยนี้มีผลการวิเคราะห๑ที่

แสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยํางของข๎อมูลจากแบบสอบถามสามารถน ามาใช๎เป็นตัวแทนของประชากร
ได๎จริง และสามารถที่จะน าข๎อเท็จจริงของผลการวิเคราะห๑ที่ได๎ไปอ๎างอิงสูํประชากรทั้งหมด สถิติ
เชิงอ๎างอิงนี้เป็นการพิสูจน๑จากคํากลางวํากลุํมตัวอยํางกับประชากรมีคํากลางที่อยูํในชํวงที่รับได๎วํา
เป็นชํวงเดียวกัน โดยการประมาณคําเฉลี่ยของประชากร ( ) จากการค านวณที่จะอยูํในชํวงที่รับ
ได๎ และคําเฉลี่ยจากตัวแทน (  ) ที่ยังคงอยูํในชํวงเดียวกันเพื่อพิสูจน๑วําคํากลางของกลุํมตัวอยําง
กับประชากรมีคํากลางที่อยูํในชํวงที่รับได๎ หรืออยูํในชํวงเดียวกัน ดังนั้น ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ประชากรโดยสถิติเชิงอ๎างอิงในการวิจัยนี้มีกลุํมตัวอยํางของข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สามารถน ามาใช๎
เป็นตัวแทนของประชากรได๎จริง และสามารถที่จะน าข๎อเท็จจริงของผลการวิเคราะห๑ไปอ๎างอิงได ๎ 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยนี้มีผลการวิเคราะห๑ที่แสดงความ
คิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในภาพเชิงกว๎าง อยูํ
ในระดับปานกลาง-มาก และให๎ความส าคัญองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม  มากที่สุด รองลงมา คือ องค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น และองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติ ตามล าดับ ซึ่งโดยภาพรวมเห็นวํา "เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธศาสนา  มีวัดวา
อารามคูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํงดงามตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม" มากที่สุด  
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การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยนี้มีผลการวิเคราะห๑ที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในแตํละด๎านได๎ตามกลุํมสาระส าคัญ ดังนี ้

1.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยรวมให๎ความส าคัญอยูํในระดับปานกลาง -มาก 
ได๎แกํ แมํน้ าโขง แกํงคุดคู๎ และเกาะแกํงอ่ืนๆ ในบริเวณ บรรยากาศพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑
ตกที่สวยงาม และสภาพอากาศเย็นสบาย ตามล าดับ  

2.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยรวมให๎ความส าคัญอยูํในระดับปานกลาง -
มาก ได๎แกํ ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม วัดศรีคุณเมือง สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎
เกําทรงคุณคํา และทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม  การประมงในลุํมแมํน้ าโขง
และฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า ตามล าดับ  

3.  ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม โดยรวม
ให๎ความส าคัญในระดับมาก-มากที่สุด ได๎แกํ การตักบาตรข๎าวเหนียว สินค๎าท๎องถิ่น นิสัยใจคอของ
คนเชียงคาน ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 
ปี และการด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงําย ตามล าดับ  

การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยนี้มียังผลการวิเคราะห๑ที่แสดงถึงความ
คิดเห็นโดยจ าแนกไปยังกลุํมประชากรในเมืองเชียงคานเป็น 3 กลุํมยํอย ดังนี ้

1. กลุํมคนใน หรือคนท๎องถิ่นให๎ระดับคุณคําความส าคัญไปยังโครงสร๎างที่
ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างในระดับมาก
ถึงมากที่สุด คือ การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอารามเกําแกํคูํบ๎านตาม
กรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม สํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่สามารถรับร๎ู
ได๎อยูํในระดับมากถึงมากที่สุดทั้งด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง” ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “วัดศรีคุณเมือง”และด๎านนามธรรม คือ “การตักบาตรข้าวเหนียว” 

2. กลุํมคนนอกผู๎มาท างานหรือผู๎ประกอบการและนักลงทุนให๎ระดับคุณคํา
ความส าคัญไปยังโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน
ในภาพเชิงกว๎างในระดับปานกลางถึงมาก คือ การที่เชียงคานเป็นเมืองที่สงบงดงาม  ผู๎คนยิ้มแย๎ม
แจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า  สํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมสามารถ
รับรู๎ได๎ในระดับปานกลางถึงมากทั้งด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง” ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “วัดศรีคุณเมือง” และด๎านนามธรรม คือ “ต านาน ประเพณี เทศกาลท้องถ่ินต่างๆ 
ที่ท าให้ผู้คนได้พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ” 

3. กลุํมคนนอกผู๎มาเยือนหรือนักทํองเที่ยวให๎ระดับคุณคําความส าคัญกับโครงสร๎างที่
ครอบคลุมลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างในระดับปานกลางถึง
มาก คือ  การที่เชียงคานเป็นเมืองที่สงบงดงาม  ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส  ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถี
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ช๎า สํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมสามารถรับร๎ูได๎ในระดับปานกลางถึงมากในด๎าน
นามธรรม คือ “นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย้มและมีมิตรไมตรีจิต ท าให้เมืองมีชีวิตชีวา” สํวน
การประเมินคุณคําความส าคัญในด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คื อ “แม่น้ าโขง” และด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้เก่า” ที่อยูํในระดับน๎อยถึงปานกลาง 

นอกจากนั้น การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากสัมภาษณ๑ในการวิจัยนี้มีผลการวิเคราะห๑ที่แสดง
การวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ๑โดยใช๎สถิติความนําจะเป็น  (probability)  ในการ
เลือกที่จะกลําวถึงความส าคัญของคุณคําสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมนั้นๆ ผลที่ได๎จากการวิเคราะห๑นี้
แสดงให๎เห็นถึงภาพรวมของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํกลําวถึงความโดดเดํนหรือความส าคัญของ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 6 อันดับแรก คือ 1) ประวัติศาสตร๑เมือง / เชียงคานสมัยเกํา / 
สมัยกํอน 2) คนลาว / หลวงพระบาง และแมํน้ าโขง 3) ประเพณีวัฒนธรรม / ฮีต 12 ครอง 14 / 
วัฒนธรรมสายใยชุมชน 4) วัดศรีคุณเมือง 5) คนเชียงคานในประวัติศาสตร๑ / ตระกูล บรรพบุรุษ 
และ 6) การตักบาตรข๎าวเหนียว 

 
สรุป 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามนั้น สรุปผลการวิเคราะห๑ในภาพรวมทั้ง 3 กลุํมที่
ให๎ระดับคุณคําความส าคัญไปยังโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎าง คือ “การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอาราม
เก่าแก่คู่บ้านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม” ซึ่งเกิดจากองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นที่ส าคัญด๎านวัดวาอาราม และด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมที่ส าคัญทางด๎านความเชื่อความศรัทธาในพุทธ
ศาสนา ที่มีกรอบทางประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวชุมชน ทั้งหมดนี้จึงเป็นองค๑ประกอบ
หลักในโครงสร๎างภาพเชิงกว๎างที่ผู๎คนรับรู๎และยอมรับโดยทั่วกัน นอกจากนั้นทั้ง 3 กลุํมยังให๎ระดับ
คุณคําความส าคัญไปยังองค๑ประกอบยํอยของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ที่สามารถรับร๎ูได๎
โดยทั่วกัน โดยจ าแนกเป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติในระดับปานกลางถึงมาก คือ “แม่น้ าโขง”  
และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นในระดับปานกลางถึงมากเชํนเดียวกัน คือ “ทัศนียภาพความ
งามเมืองเชียงคานโดยรวมหรือมุมมองจากแม่น้ าโขง” ในขณะที่มีการประเมินคุณคําความส าคัญ
ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมอยูํในระดับมากถึงมาก
ที่สุด นั่นคือ “การตักบาตรข้าวเหนียว”  
 สํวนการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑นั้น สรุปผลการวิเคราะห๑ในด๎านสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติ ที่ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับเมืองเชียงคานมากที่สุด คือ แมํน้ า
โขง และได๎รับการกลําวถึงเป็นอันดับ 2 จากโดยรวมทั้งหมด ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ 
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วัดศรีคุณเมือง และได๎รับการกลําวถึงเป็นอันดับ 4 จากโดยรวมทั้งหมด สํวนด๎านประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม คือ การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํ
รํวมกันมายาวนาน ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคง
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การตักบาตรข๎าวเหนียว ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี 
รวมทั้งคนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึก ได๎รับการกลําวถึงเป็นอันดับ 1 จากโดยรวม
ทั้งหมด 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในบทนี้ ได๎สรุปผลการวิเคราะห๑จากการเก็บข๎อมูลภาคสนามซึ่งได๎ข๎อมูลการ

ประเมินคุณคําคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานจากแบบสอบถาม และ
จากการสัมภาษณ๑ เพื่อสรุปสิ่งที่ค๎นพบจากผลการวิเคราะห๑ อภิปรายผลที่ได๎ และข๎อเสนอแนะใน
การน าผลที่ได๎ไปใช๎ในการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล๎อม ดังนี ้

 
สรุปผลการวิเคราะห์ 
 

1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินคุณค่าคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานจากแบบสอบถาม  

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลการประเมินคุณคําคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจากแบบสอบถามนั้น ท าให๎สามารถค๎นหา
โครงสร๎างและองค๑ประกอบคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่แสดง
ความคิดเห็นโดยรวมได๎ คือ โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานภาพเชิงกว๎างที่ได๎รับการยอมรับในระดับปานกลางถึงมาก ตามล าดับ คือ  

1. การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอารามเกําแกํคูํบ๎านตาม
กรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม 

2. การที่เชียงคานเป็นเมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยําง
เรียบงํายในวิถีช๎า ตามล าดับ  

สํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่ได๎รับการยอมรับนั้นได๎
ให๎ความส าคัญองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรมมากที่สุด โดยสรุปเป็นล าดับไว๎ในแตํกลุํมสาระส าคัญ (theme) ดังนี ้

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ประกอบด๎วย 
1. คุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ที่ได๎รับการ

ยอมรับในระดับปานกลางถึงมาก คือ 
1.1 แมํน้ าโขง  
1.2  แกํงคุดคู๎และแกํงอ่ืนๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



197 

 

1.3  ทัศนียภาพพระอาทิตย๑ขึ้นและพระอาทิตย๑ตกที่สวยงาม หรือทิวทัศน๑โดยรวม  
1.4 สภาพภูมิอากาศเมืองเชียงคานที่เย็นสบาย 

2. คุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) ที่ได๎รับการ
ยอมรับในระดับปานกลางถึงมาก คือ 

2.1 ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม 
2.2  วัดศรีคุณเมือง 
2.3 สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา 
2.4 ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม การประมงในลุํมแมํน้ าโขง

และฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า 
กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดก

วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย 
1. คุณลักษณะส าคัญของสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทางสังคม (social activity) ที่ได๎รับ

การยอมรับในระดับมากถึงมากที่สุด คือ 
1.1 การตักบาตรข๎าวเหนียว  
1.2  สินค๎าท๎องถิ่น เชํน ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว ข๎าวหลามยาว ฯลฯ 
1.3 นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจิตท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา 

การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงํายด๎วยคํานิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม  
1.4 ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ  
1.5 หลักฐานทางประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี รวมทั้งคนใน

ประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึก 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยนี้มียังผลการวิเคราะห๑ที่แสดงถึง

ความคิดเห็นโดยจ าแนกไปยังกลุํมประชากรในเมืองเชียงคานเป็น 3 กลุํมยํอย ดังนี ้
1. กลุํมคนใน หรือคนท๎องถิ่นในชุมชน 
 1.1  โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง

เชียงคานในภาพเชิงกว๎างที่ได๎รับการยอมรับในระดับมากถึงมากที่สุด คือ การที่เชียงคานเป็นเมือง
ส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอารามเกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม  

 1.2  องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่ได๎รับการยอมรับในระดับมากถึง
มากที่สุด ได๎แกํ 
  1.2.1  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง”  
  1.2.2 ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “วัดศรีคุณเมือง” 
  1.2.3  ด๎านนามธรรม คือ “การตักบาตรข้าวเหนียว” 
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2. กลุํมคนนอกผู๎มาท างานหรือผู๎ประกอบการ 
2.1  โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง

เชียงคานภาพในเชิงกว๎างอยูํในระดับปานกลางถึงมาก คือ การที่เชียงคานเป็นเมืองที่สงบงดงาม  
ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า  

2.2 องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่ได๎รับการยอมรับในระดับปาน
กลางถึงมาก ได๎แกํ 

 2.2.1  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง”  
 2.2.2  ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “วัดศรีคุณเมือง”  
 2.2.3  ด๎านนามธรรม คือ “ต านาน ประเพณี เทศกาลท้องถ่ินต่างๆ ที่ท าให้

ผู้คนได้พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ” 
3. กลุํมคนนอกผู๎มาเยือนหรือนักทํองเที่ยว 

3.1  โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานในภาพเชิงกว๎างอยูํในระดับปานกลางถึงมาก คือ  การที่เชียงคานเป็นเมืองที่สงบงดงาม  
ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายในวิถีช๎า 

3.2 องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่ได๎รับการยอมรับในระดับปาน
กลางถึงมากและน๎อยถึงปานกลาง ตามล าดับ ได๎แกํ  

 3.2.1  ด๎านนามธรรม คือ “นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย้มและมีมิตร
ไมตรีจิต ท าให้เมืองมีชีวิตชีวา” 

 3.2.2  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง”  
 3.2.3 ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้

เก่า”  
4. สรุปรวมทั้ง 3 กลุํม 

4.1  โครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานในภาพเชิงกว๎างอยูํในระดับปานกลางถึงมาก คือ  การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธ
ศาสนาที่มีวัดวาอารามเกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม 

4.2 องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่ได๎รับการยอมรับในระดับมากถึง
มากที่สุด และปานกลางถึงมาก ตามล าดับ ได๎แกํ 

 4.2.1  ด๎านนามธรรม คือ “การตักบาตรข้าวเหนียว” 
 4.2.2  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ าโขง”  
 4.2.3 ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “ทัศนียภาพความงามเมือง

เชียงคานโดยรวม”  
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                        2.    ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินคุณค่าคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานจากการสัมภาษณ์ 

 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ๑โดยใช๎สถิติความนําจะเป็น  
(probability)  ในการเลือกที่จะกลําวถึงความส าคัญของคุณคําสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมนั้นๆ เมื่อ
วิเคราะห๑ผลที่ได๎จากล าดับความส าคัญที่กลําวถึงมากที่สุด 6 ล าดับแรกที่โดดเดํนตามล าดับ คือ 1) 
ประวัติศาสตร๑เมือง / เชียงคานสมัยเกํา / สมัยกํอน 2) คนลาว / หลวงพระบาง และแมํน้ าโขง 3) 
ประเพณีวัฒนธรรม / ฮีต 12 ครอง 14 / วัฒนธรรมสายใยชุมชน 4) วัดศรีคุณเมือง 5) คนเชียงคานใน
ประวัติศาสตร๑ / ตระกูล บรรพบุรุษ และ 6) การตักบาตรข๎าวเหนียว โดยแบํงไปตามกลุํมสาระส าคัญ
ขององค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม ได๎ ดังน้ี  

1.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ แมํน้ าโขง  
2.  ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ วัดศรีคุณเมือง  
3. ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม คือ 

ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ และคนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญ การผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่
อยูํรํวมกันมายาวนาน วัฒนธรรมประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ และการตักบาตรข๎าวเหนียว  
 
สรุปสิ่งท่ีค้นพบจากผลการวิเคราะห์ 

สิ่งที่ค๎นพบจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านการรับร๎ูและการยอมรับความส าคัญของเมือง
เชียงคานนี้ ที่เกิดจากการใช๎วิธีการส ารวจความคิดเห็นด๎วยแบบสอบถามไปยังกลุํมประชากรที่มี
ประสบการณ๑ในเมืองเชียงคาน ที่ใช๎วัดการรับร๎ูสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในภาพเชิงกว๎างและประเมิน
ความส าคัญขององค๑ประกอบที่สามารถรับร๎ูได๎ถึงคุณคําและความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
เมืองเชียงคาน โดยโครงสร๎างภาพรวมในเชิงกว๎างที่มีระดับคุณคําความส าคัญแสดงถึงลักษณะของ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานมากที่สุด คือ การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่
มีวัดวาอารามเกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม ซึ่งเกิดจากองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นที่ส าคัญด๎านวัดวาอาราม และด๎าน
ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมที่ส าคัญทางด๎านความเชื่อ
ความศรัทธาในพุทธศาสนา ที่มีกรอบทางประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวชุมชน เห็นได๎จาก
เมืองเชียงคานมีวัดเป็นศูนย๑กลางของชุมชนทั้งทางด๎านศาสนาและการปกครองที่ชํวยในจัดการดูแล
พื้นที่โดยขอบเขตสมมติแบํงเป็นคุ๎มวัดกระจายพื้นที่อยํางทั่วถึง คนเชียงคานจึงมีความผูกพันกับวัด
อยํางแนํนแฟ้นเห็นได๎จากกิจกรรมทางสังคมที่ยังคงสืบเนื่องกันอยูํจนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดนี้จึงเป็น
องค๑ประกอบหลักในโครงสร๎างภาพเชิงกว๎างที่ผู๎คนรับรู๎และยอมรับโดยทั่วกัน  
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สํวนองค๑ประกอบยํอยของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ที่มีระดับคุณคํา
ความส าคัญสามารถรับรู๎ได๎โดยทั่วกัน สามารถจ าแนกได๎เป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ได๎รับ
การประเมินคุณคํามากที่สุด คือ “แม่น้ าโขง” ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นที่ได๎รับการประเมิน
คุณคํามากที่สุด คือ “ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวมหรือมุมมองจากแม่น้ าโขง” และ
ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมที่ได๎รับการประเมินมาก
ที่สุด คือ “การตักบาตรข้าวเหนียว”  

ทั้งนี้ โดยมีข๎อมูลเชิงลึกสนับสนุนจากการวิเคราะห๑ผลการสัมภาษณ๑ที่ได๎จ าแนกตาม
โครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในแตํละด๎านที่สามารถรับร๎ูได๎อยํางอยําง
ชัดเจนในการเลือกที่จะกลําวถึงความส าคัญของคุณคําสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมนั้นๆ ใน 6 อันดับแรก 
คือ 1) ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน 2) กลุํมคนลาว เมืองหลวงพระบาง และแมํน้ าโขง 3) ประเพณี
วัฒนธรรม 4) วัดศรีคุณเมือง 5) ต๎นตระกูล บรรพบุรุษคนเชียงคานในประวัติศาสตร๑ และ6) การตัก
บาตรข๎าวเหนียว ตามล าดับ เมื่อจ าแนกลงไปในองค๑ประกอบยํอยแตํละด๎านแสดงให๎เห็นวํา ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ที่ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับเมืองเชียงคานมาก
ที่สุด คือ แมํน้ าโขง และได๎รับการกลําวถึงเป็นอันดับ 2 จากโดยรวมทั้งหมด สํวนด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น ที่ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับเมืองเชียงคานมากที่สุด คือ วัด
ศรคีุณเมือง และท๎ายสุดในด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม
ที่ได๎รับการกลําวถึงคุณคําความส าคัญเป็นในหลายองค๑ประกอบยํอยมากที่สุดจากโดยรวมทั้งหมด 
ได๎แกํ ประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน รวมทั้งคนในประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญได๎รับการกลําวถึงเป็น
อันดับ 1 จากโดยรวมทั้งหมด นอกจากนั้น ยังมีการผสมผสานหลากหลายกลุํมชนที่อยูํรํวมกันมา
ยาวนานของกลุํมคนลาวจากเมืองหลวงพระบาง ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ ที่ท าให๎
ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และการตักบาตรข๎าวเหนียว ตามล าดับ 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพบวําการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเชียงคานมีโครงสร๎าง
ในรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑ตามทฤษฎีของ Ekistic Model คือ ธรรมชาติ และ สิ่งที่มนุษย๑
สร๎างขึ้น ที่สอดคล๎องไปกับความเชื่อในการตั้งถิ่นฐาน และสิ่งที่ยึดถึงกันในสังคม โดยผสมผสาน
อยูํ ในโครงสร๎างความสัมพันธ๑ที่สะท๎อนออกมาเป็นเอกลักษณ๑เมืองโดยรวมทั้งหมด  ซึ่ง
ประกอบด๎วยองค๑ประกอบหลักและองค๑ประกอบรองที่มีความเกี่ยวพันสนับสนุนกันในสัดสํวนที่
แตกตํางกันตามยุคสมัยและแตกตํางกันตามกลุํมคนที่รับร๎ูและยอมรับได๎ ดังนั้น องค๑ประกอบที่
เกี่ยวกันพันกับสิ่งเหลํานี้ทั้งหมดจึงถือวําเป็นโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานทั้งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมจากการประเมินคุณคํา
ความส าคัญในการรับร๎ูและยอมรับโดยทั่วไป เพื่อเป็นองค๑ความร๎ูพื้นฐานน าไปสูํการวางแผนการ
อนุรักษ๑และพัฒนาเมืองเชียงคานอยํางยั่งยืนตํอไป 
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การอภิปรายผลท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ 
การวิจัยนี้ได๎ศึกษาน าทฤษฎี และแนวคิดตํางๆ ที่เกี่ ยวข๎องมาประมวลผลพร๎อมกับ

ข๎อมูลเมืองเชียงคานเพื่อวิเคราะห๑หาคุณลักษณะที่เดํนชัด และคุณคําความส าคัญตํอการด ารงรักษา
ไว๎ของโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน โดยผลสรุป
จากผลการวิเคราะห๑นี้ สามาถน ามาอภิปรายได๎ถึงนัยส าคัญของข๎อเท็จจริงที่แสดงให๎เหน็ได๎ดังนี ้

1.  ความคิดเห็นในแตํกลุํมประชากรมีความแตกตํางกัน 
ประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานสามารถรับร๎ูและยอมรับได๎ถึง

คุณคําของความเป็นเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างและคุณคําในองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมทั้งทางด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น และประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมในระดับคุณคําที่แตกตํางกัน โดยเฉพาะกลุํม
คนท๎องถิ่นในชุมชนที่เห็นคุณคําของตนเองอยูํในระดับสูงมากกวํากลุํมอ่ืนและในทุกด๎านตาม
ประสบการณ๑ที่ได๎สั่งสมมา และตามการมีสํวนรํวมในสังคมนั้น รองลงมา คือ กลุํมคนนอกผู๎มา
ท างานหรือผู๎ประกอบการและนักลงทุนที่เล็งเห็นคุณคําความส าคัญและมีความประทับใจในเมือง
เชียงคานเพื่อการอยูํอาศัย การด าเนินชีวิต วิถีชีวิตที่ประทับใจและการประกอบอาชีพเพื่อแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ ได๎แกํ การเลือกกลําวถึงคุณคําของวัดศรีคุณเมือง และต านาน ประเพณี เทศกาล
ตํางๆ สํวนกลุํมคนที่เห็นคุณคําความส าคัญในเมืองเชียงคานน๎อยที่สุด คือ กลุํมคนนอกผู๎มาเยือน
หรือนักทํองเที่ยว เนื่องจากยังไมํเข๎าใจลึกซึ้งหรือรับร๎ูถึงเมืองเชียงคานเพียงพอจึงประทับใจสิ่งที่
สัมผัสได๎งํายจากลักษณะนิสัย วิถีชีวิตคนเชียงคาน และการคาดหวัง เพื่อการทํองเที่ยวโดยมี
ภาพลักษณ๑ในใจที่ต๎องการแล๎ว คือ การไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกํา เป็นต๎น 

คุณคําของความเป็นเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างที่แสดงถึงโครงสร๎างของเมือง
เชียงคานโดยรวมนั้นให๎ความส าคัญกับการที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวา
อารามเกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม  และประเพณีที่ดีงามอันเกิดจากองค๑ประกอบของ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมหลักในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑ส ร๎าง(วัดวาอาราม) ที่สัมพันธ๑กับ
ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมที่ส าคัญอยํางแนบแนํน (ความ
เชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาที่มีกรอบทางประเพณีวัฒนธรรมยึดเหนี่ยวชุมชน) โดยการให๎
ความส าคัญกับสิ่งแวดล๎อมทางนามธรรมและสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นมากกวําสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ (จากผลสรุปการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบแบบสอบถามและภาคผนวก ก) ทั้งหมดนี้ซึ่ง
เป็นสํวนหนึ่งของโครงสร๎างภาพเชิงกว๎างที่ผู๎คนรับร๎ูและยอมรับโดยทั่วกันซึ่งตรงกับความคิดเห็น
ของกลุํมคนท๎องถิ่น สํวนกลุํมคนนอกพื้นที่และนักทํองเที่ยวกลับเห็นความส าคัญประทับใจใน
ลักษณะนิสัยและวิถีชีวิตคนเชียงคานที่โดดเดํนมากกวํา 
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คุณคําขององค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานนี้ 
ประกอบด๎วย 1) องค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่มีคุณคําทั้งทางกายภาพและจิต
วิญญาณที่ลึกซึ้งโดยรวมให๎ซึ่งคุณคํากับแมํน้ าโขง 2) องค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎าง
ขึ้นให๎ความส าคัญกับทัศนียภาพความงามของเมืองเชียงคานโดยรวมที่แสดงให๎เห็นรูปแบบ
โครงสร๎างของเมืองเชียงคานที่มีความส าคัญและยังคงไว๎ถึงโครงสร๎างดั้งเดิมของเมืองริมน้ าโขง 3)  
องค๑ประกอบที่ส าคัญทางด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
ที่ให๎ความส าคัญกับการตักบาตรข๎าวเหนียว ซึ่งเป็นคุณคําที่ส าคัญตกทอดกันมาหลายยุคสมัยที่มี
ความคล๎ายคลึงกับวิถีชีวิตของคนหลวงพระบาง ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นโดยรวมมีองค๑ประกอบ
ทางธรรมชาติที่ทุกกลุํมเห็นพ๎องกัน ในขณะที่ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นกลุํมคนในท๎องถิ่น
และคนนอกพื้นที่กลับให๎ความส าคัญกับวัดศรีคุณเมืองมากกวําซึ่งเป็นรายละเอียดที่เจาะจงลงไป
สัมพันธ๑กับวิถีพุทธ สํวนนักทํองเที่ยวให๎ความส าคัญกับสถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกํา ถึงอยํางไรก็
ดี เมื่อประมวลผลโดยรวมสิ่งที่มีคุณคํามากที่สุดของการให๎ความส าคัญที่เฉลี่ยกันไปเทําๆ กัน คือ 
โครงสร๎างเมืองและทัศนียภาพความงามของเมืองเชียงคาน นอกจากนั้นในด๎านสิ่งแวดล๎อม
นามธรรมมีผลสรุปโดยรวมที่ตรงกับความคิดเห็นของกลุํมคนท๎องถิ่น คือ การตักบาตรข๎าวเหนียว 
ในขณะที่กลุํมคนนอกพื้นที่ที่มาท างานกลับให๎ความส าคัญกับ ต านาน ประเพณี และเทศกาลตํางๆ 
และกลุํมนักทํองเที่ยวให๎ความส าคัญกับลักษณะนิสัยใจคอและวิถีชีวิตของคนเชียงคาน 

ผลของการวิเคราะห๑แสดงให๎เห็นวํา การให๎คุณคําความส าคัญกับโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในความคิดเห็นโดยรวมและความคิดเห็นในแตํละกลุํมมี
ความเห็นพ๎องกันบ๎าง และแตกตํางกันบ๎างในรายละเอียด ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงเอกลักษณ๑ในแตํละ
ด๎านและแตํละของกลุํมประชากรเห็นคุณคําตามประสบการณ๑ที่ได๎รับจากเมืองเชียงคานที่แตกตําง
กัน ดังนั้น การที่จะสรุปค๎นหาเอกลักษณ๑ของสิ่งใดจึงควรพิจารณาถึงกลุํมสาระส าคัญของ
โครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งนั้นๆ เพื่อความชัดเจน ตรงประเด็นและตรงกลุํมประชากรมาก
ที่สุด เพื่อการน าไปใช๎งานให๎ถูกต๎องตามวัตถุประสงค๑มากที่สุด การวิจัยนี้จึงได๎แสดงให๎เห็นถึง
มุมมองของความคิดเห็นที่แตกตํางกันท าให๎เข๎าใจถึงประสบการณ๑ในแตํละกลุํมและความคาดหวัง
ในแตํละกลุํมที่แตกตํางกัน การน าผลการวิจัยไปใช๎เป็นฐานข๎อมูลตํางๆ จึงสามารถน ามาศึกษา
วิเคราะห๑ตามวัตถุประสงค๑ กลุํมสาระส าคัญ (theme) และตามกลุํมประชากรที่ต๎องการได๎ 

ดังนั้น ผลของการวิเคราะห๑จากความคิดเห็นโดยรวม และในแตํละกลุํมท าให๎
สามารถอธิบายโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานได๎
หลายแบบตามยุคสมัยของข๎อมูลขําวสาร และจุดมุํงหมายในการน าเสนอ ในสัดสํวนความเข๎มข๎น
ของเนื้อหาในองค๑ประกอบที่แตกตํางกัน โดยมีโครงสร๎างและองค๑ประกอบหลักของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึงกันตามโครงสร๎างของเมือง   
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2.  การให๎ความส าคัญข๎อมูลประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานและการศึกษาวิจัยเพิ่มมาก
ขึ้นในเชิงลึก 

เนื่องจากการรับร๎ูของแตํละบุคคลท าให๎มองเห็นความส าคัญของเอกลักษณ๑
แตกตํางกัน บุคคลที่มีความร๎ูทางประวัติศาสตร๑จะสามารถมองเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทาง
นามธรรม และทางรูปธรรมที่มากกวํา ซึ่งแตกตํางกับบุคคลที่มีความร๎ูทางประวัติศาสตร๑น๎อยกวํา  

ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ของเมืองเชียงคานและข๎อมูลจากผลการวิจัยเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติมจะเป็นสํวนการรับร๎ูในเชิงลึกที่สามารถหาได๎จากการค๎นคว๎าเอกสารตํางๆ และจากความ
คิดเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎มีประสบการณ๑ที่ได๎รับการถํายทอดมาโดยตรง ซึ่งจะสํงผลกับการ
รับร๎ูและยอมรับถึงคุณคําของคุณลักษณะส าคัญที่โดดเดํนในด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชน
และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม เน่ืองจากเป็นฐานข๎อมูลที่ส าคัญควรได๎รับการบันทึก ตรวจสอบ
ความถูกต๎องอยํางสม่ าเสมอเพื่อการศึกษาวิจัยตํอไปในอนาคต ได๎แกํ 

2.1 แนวคิดการก าเนิดเมืองเชียงคานที่เร่ิมต๎นจากการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของ
คนหลายกลุํมมารวมกันเป็นสังคมริมน้ า เกิดการปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่ส าคัญ 
คือ แมํน้ าโขง  

2.2 การเรียนร๎ูชุมชนของตนเองเพื่อตอบสนองปัจจัยขั้นพื้นฐานหรือเกิดการสร๎าง
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ได๎แกํ การสร๎างเรือนแถวไม๎เกําที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมตามยุคสมัยที่
แตกตํางกัน และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญ คือ วัดประจ า
ศูนย๑รวมในแตํละยํานหรือคุ๎มวัด โดยเฉพาะวัดศรีคุณเมือง สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเหลํานี้ได๎
หลํอหลอมท าให๎เกิดเป็นเมืองเชียงคานที่มีรูปแบบเฉพาะผํานกาลเวลา และยังคงทัศนียภาพความ
งามของเมืองโดยรวมและมุมมองจากแมํน้ าโขง   

2.3 การผสมผสานกันของหลายกลุํมคนหรือกลุํมชนที่สั่งสมกันมาช๎านานจนท า
ให๎เกิดความเชื่อ การด ารงชีวิต จนเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของคนเชียงคาน ซึ่ง
คุณลักษณะส าคัญที่รับร๎ูได๎ชัดเจนที่สุดทางด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม คือ การตักบาตรข๎าวเหนียว  

2.4 เร่ืองราวในประวัติศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องกับคนลาวและความเป็นเมืองหลวงพระ
บางที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างวัดศรีคุณเมือง   

2.5 การเกิดประเพณีวัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่น และการด ารงวิถีชีวิตตํางๆ เชํน การ
ตักบาตรข๎าวเหนียวตอนเช๎า  

2.6  ความส าคัญของเมืองเชียงคานและวัดมหาธาตุ 
2.7 ความส าคัญของแมํน้ าโขงชายแดนธรรมชาติและการตั้งถิ่นฐาน เป็นต๎น  
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ดังนั้น การให๎ความส าคัญข๎อมูลประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานและการศึกษาวิจัย
เพิ่มมากขึ้นในเชิงลึก จะแสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ที่เกื้อกูลกันในการรักษาสมดุลระหวําง
องค๑ประกอบตํางๆ ของเมืองจนท าให๎เกิดความคิดเห็นรํวมกันอันเป็นที่รับร๎ูและยอมรับโดยทั่วไป 
ความสัมพันธ๑ของสํวนผสมดังกลําวนี้จะถือวําเป็นโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่จะน าไปเป็นฐานข๎อมูลส าหรับแนวทางในการอนุรักษ๑รักษา
เอกลักษณ๑ของเมืองและเป็นองค๑ความรูเ๎พื่อวางแผนและแสวงหาแนวทางการพฒันาเมืองเชียงคาน 

 
ข้อเสนอแนะด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 

โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมที่รับร๎ูและยอมรับโดยทั่วไปนี้สามารถน ามาใช๎เป็นกรอบที่จะแสดงถึงสิ่ง
ควรคําแกํการอนุรักษ๑และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองอยํางยั่งยืนโดยแสดงให๎เห็นถึง
คุณคําของความเป็นโครงสร๎างของเมืองเชียงคานโดยรวมที่เป็นเอกลักษณ๑ คือ การเป็นเมืองส าคัญ
ทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอารามเกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม  และประเพณีที่ดีงาม และคุณคํา
ขององค๑ประกอบเอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในแตํละด๎าน ได๎แกํ ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติที่มีคุณคําทั้งทางกายภาพและคุณคําทางจิตวิญญาณ คือ แมํน้ าโขง ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ ทัศนียภาพความงามของเมืองเชียงคานโดยรวมหรือมุมมองจากแมํน้ าโขงที่
แสดงให๎เห็นรูปแบบโครงสร๎างของเมืองเชียงคานที่มีความส าคัญและยังคงไว๎ถึงโครงสร๎างดั้งเดิม
ของเมืองริมน้ าโขง และด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
คือ การตักบาตรข๎าวเหนียว ซึ่งมีคุณคําที่ส าคัญตกทอดกันมาหลายยุคสมัยด ารงอยูํได๎จนถึงปัจจุบัน
ที่แสดงถึงการถํายทอดความเชื่อ ประเพณี รวมถึงการด ารงชีวิตที่ยังคงไว๎ซึ่งอาจตกทอดกันมาตั้งแตํ
เร่ิมตั้งถิ่นฐาน นอกจากนั้น การวิจัยนี้ยังแสดงให๎เห็นวํา การให๎คุณคําความส าคัญกับโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในความคิดเห็นในรายละเอียดของเอกลักษณ๑ในแตํละด๎าน
และแตํละของกลุํมประชากรที่เห็นคุณคําตามประสบการณ๑ที่ได๎รับจากเมืองเชียงคานที่แตกตํางกัน 
ซึ่งสํงผลให๎พิจารณาถึงการที่จะสรุปค๎นหาเอกลักษณ๑ของสิ่งใดจึงควรพิจารณาถึงกลุํมสาระส าคัญ
ของโครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งนั้นๆ ในมุมมองของความคิดเห็นที่แตกตํางกันท าให๎เข๎าใจ
ถึงประสบการณ๑ในแตํละกลุํมและความคาดหวังในแตํละกลุํมที่แตกตํางกันเพื่อความชัดเจนใน
สัดสํวนของเนื้อหาที่ตรงประเด็นและตรงกลุํมประชากรมากที่สุด ในการน าข๎อมูลไปใช๎งานให๎
ถูกต๎องตามวัตถุประสงค๑ ตามกลุํมสาระส าคัญ (theme) และตามกลุํมประชากรที่ต๎องการได๎ ผู๎วิจัย
จึงขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช๎ในการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล๎อมในแตํละด๎าน
ที่แสดงถึงสัดสํวนในเนื้อหาที่มีผลตํอการรับรู๎และยอมรับ ดังนี้  
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1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมโดยรวม  
ผลของการวิเคราะห๑ คือ การตักบาตรข๎าวเหนียว    แมํน้ าโขง  และทัศนียภาพเมือง

โดยรวมหรือผังโครงสร๎างเมืองเดิม สามารถน าไปใช๎ในเป็นข๎อมูลส าหรับการวางแผนเมืองใน
ภาพรวมหรือการวางผังทั่วไป เชํน การวางผังการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน การวางผังพัฒนาพื้นที่สีเขียว
และชุมชนริมน้ า การวางผังระบบคมนาคมและการขนสํง เป็นต๎น เนื่องจากเป็นความคิดเห็น
โดยรวมที่ทุกคนทุกกลุํมรับรู๎และยอมรับมากที่สุด  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของกลุํมคนท๎องถิ่น  
ผลของการวิเคราะห๑ คือ การตักบาตรข๎าวเหนียว  แมํน้ าโขง   และวัดศรีคุณเมือง 

สามารถน าไปใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการวางแผนอนุรักษ๑เมืองที่เกี่ยวข๎องกับการปรับปรุงหรือพัฒนา
วางแผนการอยูํอาศัยรํวมกันของคนเมืองเดียวกันที่สอดคล๎องกับการอนุรักษ๑ เชํน การวางผังพื้นที่
เพื่อการอนุรักษ๑ การวางแผนอนุรักษ๑โครงสร๎างของคุ๎มวัดชุมชน การวางแผนอนุรักษ๑เส๎นทาง
วัฒนธรรมตักบาตรข๎าวเหนียว  การอนุรักษ๑วัดศรีคุณเมือง การวางแผนเพื่อการใช๎ประโยชน๑จาก
แมํน้ าโขงรํวมกัน เป็นต๎น เนื่องจากเป็นความคิดเห็นในรายละเอียดพ๎องกันของคนในพื้นที่ที่มี
ประสบการณ๑ในเมืองเชียงคานที่ลึกซึ้งที่สุด  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของกลุํมคนนอกพื้นที่ที่เข๎า
มาประกอบอาชีพในเมืองเชียงคาน  

ผลของการวิเคราะห๑ คือ แมํน้ าโขง    วัดศรีคุณเมือง และต านาน ประเพณี เทศกาล
ท๎องถิ่นตํางๆ สามารถน าไปใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการวางผังควบคุมการพัฒนาเมืองให๎ยังคงรักษา
เอกลักษณ๑ไว๎ หรือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง เชํน การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะริมแมํน้ า
โขง และการออกเทศบัญญัติควบคุมการสร๎างอาคารใหมํหรือปรับปรุงอาคารเดิมที่มีคุณคําส าหรับ
การใช๎ประโยชน๑แบบ homestay และ guesthouse การวางแผนพัฒนาตลาดชุมชน เป็นต๎น เนื่องจาก
เป็นความคิดเห็นของผู๎ประกอบการที่จะสร๎างเศรษฐกิจที่ดีให๎กับเมือง 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของกลุํมนักทํองเที่ยว  
ผลของการวิเคราะห๑ คือ แมํน้ าโขง  สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกํา และลักษณะนิสัย

ของคนเชียงคาน สามารถน าไปใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการวางแผนสํงเสริมการทํองเที่ยวได๎ เชํน การ
ออกแบบองค๑ประกอบทางกายภาพในชุมชนเพื่อรองรับการทํองเที่ยว การพัฒนาเส๎นทางคมนาคม
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการทํองเที่ยว เป็นต๎น เนื่องจากเป็นความคิดเห็นที่ตอบสนองการ
คาดหวังได๎ตรงประเด็นมากที่สุดส าหรับกลุํมนักทํองเที่ยว  

ถึงอยํางไรก็ดี ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในแตํละกลุํมจะ
เป็นเพียงสิ่งที่แสดงให๎เห็นในสัดสํวนความเข๎มข๎นของเน้ือหาที่รับร๎ูและยอมรับได๎ที่แตกตํางกัน แตํ
การน าข๎อเสนอแนะไปวางแผนตํอไปนั้นยังคงต๎องยึดหลักตามโครงสร๎างความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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เอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมโดยรวมเป็นหลักในยุคนั้นๆ เนื่องจากโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองสามารถเป็นได๎หลายแบบและเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย หรือเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ๑ทางสังคมและกฎเกณฑ๑ทางธรรมชาติได๎ อันมีผลตํอ
การรับร๎ูและยอมรับได๎ถึงสิ่งควรคําแกํการอนุรักษ๑และใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล๎อมตํอไป   
 
สรุป 

สาระส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่ใช๎เป็นประเด็นในการวิจัย ได๎แกํ กลุํม
สิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม แบํงได๎เป็น สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
และกลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม ได๎แกํ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม โดยสิ่งที่ค๎นพบในการวิจัยแสดงให๎เห็นถึงคุณคําความส าคัญของโครงสร๎างสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างในด๎านที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวา
อารามเกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม สํวนองค๑ประกอบยํอยของสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ที่สามารถรับรู๎ได๎โดยทั่วกัน ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ “แมํน้ าโขง” 
ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวมหรือมุมมองจาก
แมํน้ าโขง” และด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม คือ  “การ
ตักบาตรข๎าวเหนียว” ดังนั้น โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง
เชียงคาน จังหวัดเลย ที่สามารถรับร๎ูและยอมรับโดยทั่วไป จึงเป็นกรอบในการค านึงถึงสิ่งควรคําแกํ
การอนุรักษ๑และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองอยํางยั่งยืน  
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บทท่ี 7 
บทสรุป 

 
การวิจัยเพื่อค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม

ของเมืองเชียงคานในบทนี้  เป็นการสรุปสาระส าคัญของการวิจัย ข๎อบกพรํองในการวิจัย และ
ข๎อเสนอแนะตํางๆ ส าหรับงานวิจัยในขั้นตํอไป 
 
สรุปสาระส าคัญของการวิจัย 

ในการวิจัยนี้มีผลสรุปสาระส าคัญตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยค๎นหาโครงสร๎างและ
องค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ดังนี้ 

 
1. การศึกษาทฤษฎี  แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม ควบคู่กับการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานเพื่อแสวงหาโครงสร้างและ
องค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน  

ผลจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเร่ืองการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย๑และการรับร๎ู ความเป็นเมือง สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม คุณคําของสภาพแวดล๎อมเมือง
และการอนุรักษ๑เมือง ควบคูํกับการศึกษาประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคาน การตั้งถิ่นฐานและแหลํง
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่ปรากฎในเมืองเชียงคานตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได๎เป็นกลุํม
สาระส าคัญ (theme) ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองที่ใช๎เป็นประเด็นในการวิจัยเมืองเชียงคาน ดัง
ในแผนภูมิที่ 8 ซึ่งประกอบด๎วย 

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม แบํงเป็น ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
(natural environment) ได๎แกํ สภาพทางธรรมชาติ สภาพทางกายภาพ และสภาพภูมิอากาศ  และด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎าง (built environment) ได๎แกํ ลักษณะทางภูมิทัศน๑ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
และรูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างเมือง  

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดให๎คนในสังคมปฏิบัติตามเพื่อให๎เกิด
คุณคําและความภูมิใจ แบํงเป็น สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคนและกิจกรรมทางสังคม 
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แผนภูมิที่ 9  แสดงโครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

 
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพบวําการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเชียงคานมีโครงสร๎าง

ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑ ที่สามารถอธิบายได๎ด๎วยทฤษฎีของ Ekistic Model คือ ธรรมชาติ และ 
สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น โดยสอดคล๎องไปกับความเชื่อในการตั้งถิ่นฐานที่มีองค๑ประกอบของเมืองใน
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑ทั้ง 5 ประการ คือ ธรรมชาติ มนุษย๑ สังคม โครงสร๎างทางกายภาพ และ
โครงขํายที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งอยูํในโครงสร๎างความสัมพันธ๑ที่สะท๎อนออกมาเป็นเอกลักษณ๑เมืองได๎ ทั้งนี้ 
ยังมีการเปรียบเทียบการศึกษากับกรณีศึกษาในพื้นที่อ่ืนทั้งในประเทศและตํางประเทศที่มีบริบท
คล๎ายคลึงกัน ท าให๎เห็นถึงการพิจารณาตามโครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวพันกับสิ่งเหลํานี้ 

1. สภาพทางธรรมชาติ 
2. สภาพกายภาพ 
3. สภาพภูมิอากาศ 

1. ลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรม 
2. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
3. รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน
และโครงสร๎างเมือง 

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคน 
หรือกลุํมคน 
2. กิจกรรมทางสังคม 

โครงสร๎างและองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนาม
ธรร 

ด๎านสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ 

(natural environment) 

ด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม 
และมรดกวัฒนธรรมทาง

นามธรรม (intangible heritage) 

ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑
สร๎างขึ้น 

(built environment) 
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2. การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของแหล่งสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานเพื่อค้นหาคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

 ผลการศึกษา วิเคราะห๑ และประเมินคุณคําของแหลํงสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้น สามารถประเมินคุณคําคุณลักษณะที่โดดเดํนไดจ๎ากเกณฑ๑ที่ก าหนด
ไว๎ในการประเมินคุณคําและคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญอันกํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานโดยสรุปในรายละเอียดจากบทที่ 2 ดังนี ้

1. ความเป็นเอกภาพกลมกลืนในองค๑รวม (unity & harmony) 
2. ภาพลักษณ๑ที่แสดงออกถึงทิศทางของเมืองที่ชัดเจน (orientation) 
3. ความสอดคล๎องและเข๎ากันได๎กับเร่ืองราวอ่ืนๆ ภายในชุมชน (compatibility) 
4. สํงเสริมการปฏิสัมพันธ๑ในชุมชนเพื่อความเป็นชุมชนที่ดี (dynamic urban space) 
5. สร๎างความร๎ูสึกมั่นคงปลอดภัยส าหรับความเป็นอยูํที่เหมาะสม (security) 
6. สร๎างความสะดวกสบาย มีชีวิตชีวาเกิดบรรยากาศของเมือง (amenity & vitality)  
7. สํงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให๎กับเมืองหรือชุมชนได๎ (economic activity)  
8. สร๎างสรรค๑หรือด ารงไว๎ซึ่งความเหมาะสมของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง 

(contribute to surrounding)  
9. แสดงมิติทางวัฒนธรรม และสังคมที่สะท๎อนออกมาชัดเจน (cultural dimension) 
10. สร๎างประสบการณ๑ความร๎ูสึกของเมืองประวัติศาสตร๑ โดยสามารถถํายทอดและ

สะท๎อนเร่ืองราวให๎กับชุมชนในปัจจุบันได๎ (historical experience) 
เกณฑ๑ทั้ง 10 ข๎อนี้ จะสามารถน าไปใช๎เป็นเกณฑ๑ในการประเมินตามกลุํมสาระส าคัญ 

(theme) แบํงระดับคะแนน และสรุปเป็นผลที่แสดงคุณลักษณะส าคัญของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
เมืองเชียงคานที่ได๎รับการประเมินคุณคําในระดับปานกลางถึงมาก เหลือจ านวน 27 แหํง ดังนี้ 
(รายละเอียดคุณลักษณะที่ส าคัญในแตํละแหลํงสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมที่แสดงในบทที่ 4) 

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ 
1.  สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) ที่ส าคัญ ประกอบด๎วย 

1.1 สภาพทางกายภาพ ได๎แกํ ภูทอก ภูควายเงิน ภูคกงิ้ว และผาแบํน แมํน้ าโขง 
แมํน้ าเลย แกํงคุดคู๎และแกํงอ่ืนๆ รวมทั้งทิวทัศน๑โดยรวม (scenic view)   

1.2 สภาพภูมิอากาศ (climate) เมืองเชียงคานที่เย็นสบาย 
2. สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) ที่ส าคัญ ประกอบด๎วย 

2.1 ลักษณะทางภูมิทัศน๑ (urban landscape feature) ได๎แกํ ทัศนียภาพความงาม
บ๎านเรือนไม๎เกําเรียงรายสองข๎างทางบนถนนชายโขง และทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า 
เกษตรกรรม การประมงในลุํมแมํน้ าตลอดสายเส๎นทางริมแมํน้ าโขง 
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2.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (architectural character)ได๎แกํ สถาปัตยกรรม
บ๎านเรือนไม๎เกํา โรงแรมเกํา และโรงภาพยนตร๑เกํา 

2.3 รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินและโครงสร๎างเมือง (urban structure) ที่ส าคัญ 
2.3.1 วัดส าคัญ ได๎แกํ วัดมหาธาตุ วัดทําคก วัดป่าใต๎ วัดโพนชัย วัดศรีคุณเมือง  
2.3.2  ลักษณะเนื้อเมือง (urban grain) ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข๎องกันเป็นองค๑รวม 

กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย 

1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคนหรือกลุํมคน (human) ที่ส าคัญ คือ การผสมผสานหลากหลาย
กลุํมคนหรือกลุํมชนส าคัญที่อยูํรํวมกันมายาวนาน และความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อตอบสนอง
สังคมและพฤติกรรมของมนุษย๑ที่ส าคัญ คือ ลักษณะอาหารการกินพื้นเมือง ภาษาพูดเชียงคาน และ
เคร่ืองแตํงกายชาวเชียงคาน 

2. กิจกรรมทางสังคมที่ส าคัญ (social activity) ที่ส าคัญ แบํงเป็น 
2.1 แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) คือ การตักบาตรข๎าวเหนียว ลักษณะใจคอ

ของคนท๎องถิ่นที่ยิ้มแย๎มแจํมใสและเป็นมิตรท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา  การด าเนินชีวิตด๎วยวิถีที่เรียบงําย
และด าเนินชีวิตแบบช๎า อีกทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ส าคัญ 

2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) ได๎แกํ ประเพณี วัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมตํางๆ และเทศกาลท๎องถิ่น รวมทั้งต านาน ความเชื่อ นิทานพื้นบ๎าน การละเลํน ดนตรี
พื้นบ๎าน เพลงประจ าเมืองตําง  ๆที่ท าให๎ผู๎คนได๎พบปะกันและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) ได๎แกํ สินค๎าเศรษฐกิจท๎องถิ่น หรือ 
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และอาชีพของคนท๎องถิ่นเมืองเชียงคาน 
  

3. การค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคานท้ังท่ีเป็นท้ังรูปธรรมและนามธรรมตามท่ีสามารถรับรู้และยอมรับได้โดยท่ัวไป เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงคานอย่างย่ังยืนต่อไป 

ผลของการวิเคราะห๑ค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมตามที่สามารถรับร๎ูและยอมรับได๎
โดยทั่วไปนั้น มโีครงสร๎างและองค๑ประกอบ ซึ่งจ าแนกได๎เป็น 

สํวนโครงสร๎างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน
ภาพเชิงกว๎างที่ได๎รับการยอมรับในระดับปานกลาง – มาก ตามล าดับ คือ  

1. การที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอารามเกําแกํคูํบ๎านตาม
กรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม  
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2. การที่เชียงคานเป็นเมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใส ด าเนินชีวิตอยําง
เรียบงํายในวิถีช๎า  

สํวนองค๑ประกอบของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่ได๎รับการยอมรับนั้น ได๎
สรุปเป็นล าดับตามคุณคําความส าคัญของคุณลักษณะที่อยูํในกรอบกลุํมสาระส าคัญ (theme) ดังนี ้

กลุํมที่ 1 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ประกอบด๎วย 
1. สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ (natural environment) คือ 

1.1 แมํน้ าโขง (ได๎รับการยอมรับในระดับปานกลาง – มาก) 
1.2  แกํงคุดคู๎และแกํงอ่ืนๆ  
1.3  ทิวทัศน๑โดยรวม (scenic view)  
1.4 สภาพภูมิอากาศเมืองเชียงคานที่เย็นสบาย 

2. สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (built environment) คือ 
2.1 ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม (ได๎รับการยอมรับในระดับปาน

กลาง – มาก) 
2.2  วัดศรีคุณเมือง 
2.3 สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนไม๎เกําทรงคุณคํา 
2.4 ทัศนียภาพความงามบ๎านเรือนริมน้ า เกษตรกรรม การประมงในลุํมแมํน้ าโขง

และฝั่งลาวตามทางเดินเลียบแมํน้ า 
กลุํมที่ 2 กลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม คือ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดก

วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด๎วย 
1. สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทางสังคม (social activity) ที่มีคุณคําสูงอยูํในระดับมาก 

– มากที่สุด คือ 
1.1 การตักบาตรข๎าวเหนียว (ได๎รับการยอมรับในระดับมาก – มากที่สุด) 
1.2  สินค๎าท๎องถิ่น เชํน ผ๎านวม ผ๎าทอพื้นบ๎าน มะพร๎าวแก๎ว ข๎าวหลามยาว ฯลฯ 
1.3 นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิ้มแย๎มและมีมิตรไมตรีจิตท าให๎เมืองมีชีวิตชีวา 

การด าเนินชีวิตอยํางช๎าๆ และเรียบงํายด๎วยคํานิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม  
1.4 ต านาน ประเพณี เทศกาลท๎องถิ่นตํางๆ  
1.5 หลักฐานทางประวัติศาสตร๑เมืองเชียงคานที่ยาวนานกวํา 100 ปี รวมทั้งคนใน

ประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญอันควรคําแกํการร าลึก 
จากผลของการวิเคราะห๑สามารถอธิบายเทียบกับทฤษฎีและแนวคิดในบททที่ 2 ได๎วํา 

ชุมชนเชียงคานมีการอพยพผู๎คนหลากหลายกลุํมชนมาผสมผสานกับกลุํมคนดั้งเดิมบริเวณริมฝั่ง
แมํน้ าโขง อันมีสภาพชัยภูมิที่ดี คมนาคมสะดวก มีความอุดมสมบูรณ๑สอดคล๎องกับการด ารงชีวิต 
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และชํวยในการติดตํอเผยแพรํวัฒนธรรมของวิถีชีวิตลุํมแมํน้ าโขง โดยมีการผสมผสานความเชื่อ
และวิถีชีวิตท าให๎เกิดรูปทรงของเมืองที่เร่ิมต๎นตามแนวยาวริมฝั่งแมํน้ าโขง (river linear settlement) 
ที่มีต าแหนํงทีต่ั้งขององค๑ประกอบเมือง โครงสร๎างทางกายภาพและโครงขํายที่เกิดขึ้นไปตามล าดับ
ความส าคัญและชํวงเวลานั้นๆ ซึ่งมีทั้งการดัดแปลงธรรมชาติและการสร๎างสิ่งแวดล๎อมใหมํโดย
มนุษย๑เพื่อให๎เกิดความสมดุลในการด ารงชีวิตที่มีความสัมพันธ๑เป็นระบบทั้งธรรมชาติ มนุษย๑ สังคม 
โครงสร๎างทางกายภาพ และโครงขํายในการประกอบกิจกรรมและการอยูํอาศัย ตํอมา เมื่อถนนมี
อิทธิพลมากขึ้นจึงเกิดการตั้งบ๎านเรือนตามแนวยาวของสองฝั่งถนน (road linear settlement) และ
การเกิดตั้งบ๎านเรือนรูปแบบใหมํที่ตํอเนื่องกัน ได๎แกํ การตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนหลักสายเดียว 
(street village) ที่แผํขยายออกไปจากชุมชนเมืองเกําเชียงคานเดิมไปตามถนนสายส าคัญ จนเกิดการ
ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ถนนเชื่อมตํอกันเป็นตัวที (T-shaped village) เกิดบริเวณเป็นสี่แยกและเกิด
กระจายไปตามแนวถนนหลายสาย (loose – knit village) รวมทั้งที่มีการกระจุกตัว (cluster 
settlement) ของบ๎านเรือนอยูํบริเวณจุดตัดของเส๎นทางคมนาคมโดยมีศูนย๑กลางอยูํที่วัดวาอารามที่
ส าคัญ ซึ่งข๎อจ ากัดในการขยายตัวของเมืองเชียงคานนี้ เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ คือ แมํน้ าโขง 
และปัจจัยทางการประกอบอาชีพ องค๑ประกอบของเมืองเชียงคานในบริเวณที่เป็นระเบียบจึงเกิดขึ้น
เฉพาะในลักษณะพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติได๎ดี และสํวนที่แผํขยายออกไปที่
มีการต้ังบ๎านเรือนแบบกระจายตัว (scatter settlement) ที่อยูํหํางกันตามที่ท ามาหากินของตนเอง ซึ่ง
องค๑ประกอบเหลํานี้มีความเชื่อมโยงสอดคล๎องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบของโครงสร๎างการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินตามทฤษฎีเมือง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่วําด๎วยการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะรูปแบบการ
ใช๎ประโยชน๑ที่ดินแบบเป็นเส๎นตรง (linear theory) ที่เกิดขึ้นไปตามแนวถนนหรือแมํน้ าล าคลองที่
มักจะเชื่อมตํอกับถนนเชื่อมโยงไปยังศูนย๑กลางเมือง  และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของรูปแบบ
ชุมชนริมน้ า1 ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับลักษณะการตั้งบ๎านเรือนที่มักตั้งอยูํหน๎าตลิ่งริมน้ าเป็นแนว
แรก และตามด๎วยกลุํมเรือนที่ตั้งอยูํถัดขึ้นไปอีกหนึ่งหรือสองแถว โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็น
อาชีพดั้งเดิมของชุมชนมานานอยูํด๎านหลังของบ๎านเรือนริมน้ า รวมทั้งศูนย๑กลางทางศาสนาหรือวัด
จะตั้งอยูํในบริเวณเดียวกับบ๎านเรือนริมน้ า และบริเวณนี้จะมีการเกาะกลุํมกันเป็นตลาดขึ้นมา มีการ

                                                                    
1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , แหล่งสิ่งแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์ (กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม : กองอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 
2548), 9, อ๎างถึงใน สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองค๑ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา” (การค๎นคว๎าอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล๎อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 16. 
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พัฒนาการคมนาคมทางบกที่เพิ่มความส าคัญมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ในขณะที่การคมนาคมทางน้ าลด
บทบาทลงเร่ือยๆ จึงท าให๎พัฒนาการของชุมชนริมน้ าได๎เปลี่ยนรูปไป 

โดยรวมแล๎วสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงคานและสิ่งที่ค๎นพบในการวิจัยมีความคล๎ายคลึง
กันกับจากการศึกษากรณีศึกษา 4 ตัวอยําง ที่กลําวถึงการเร่ิมต๎นตั้งถิ่นฐานในสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติที่ดีที่เอ้ือประโยชน๑ในการอยูํอาศัยรวมกันเป็นชุมชน กํอก าเนิดและดัดแปลงโดยมนุษย๑ที่
อาศัยในเวลาตํอมาท าให๎เกิดสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นที่สัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมทางธรรมชาติ ได๎แกํ การสร๎างรูปทรงของตั้งถิ่นฐานเมือง การให๎ความส าคัญกับ
องค๑ประกอบเมือง เชํน วัดซึ่งเป็นศูนย๑กลางทางสังคม สถาปัตยกรรมและชุมชนที่สะท๎อนเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตร๑ ความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใสได๎ โดยมีรากฐานที่เกิดจากการหลํอหลอม
รวมวัฒนธรรมทางสังคมของกลุํมชนที่อาศัยอยูํรํวมกันในสาระส าคัญทางประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม 
และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรมที่สามารถสะท๎อนให๎ เห็นถึงการมีความเป็นมาหรือ
ประวัติศาสตร๑เมืองในอดีตที่ส าคัญที่เกิดจากการผสมผสานคติความเชื่อและคํานิยมในแตํละชํวง
เหตุการณ๑นั้นๆ ที่แตกตํางกันได๎ท าให๎เกิดการสั่งสมเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่สอดคล๎องกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ และยังคงเก็บรักษาบรรยากาศของเมืองแบบดั้งเดิมไว๎ได๎  จนกระทั่งได๎แสดงถึง
ความส าคัญโดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสิ่งเหลํานี้เป็นโครงสร๎างของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมที่แสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับ
สภาพแวดล๎อมเป็นผลมาจากการรับรู๎ การยอมรับ และการจ าสภาพแวดล๎อมและระบบมโนทัศน๑ ซึ่ง
ท าให๎เขา๎ใจและสามารถประเมินคุณคําตํอสิ่งที่รับร๎ูได๎โดยมีการรับรูโ๎ครงสร๎างสํวนรวมกํอนแล๎วจึง
สามารถวิเคราะห๑ในสํวนยํอยทีละสํวน หรือองค๑ประกอบตํางๆ โดยองค๑ประกอบตํางๆ เหลํานั้นจะ
แสดงสัดสํวนในเนื้อหาของเมืองที่แตกตํางกัน ให๎ความส าคัญในล าดับความส าคัญที่แตกตํางกันท า
ให๎เมืองตํางๆ มีความโดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ในด๎านที่มีสัดสํวนเน้ือหาในองค๑ประกอบนั้นที่มากกวํา 
จึงท าให๎เมืองจากกรณีศึกษาและเมืองเชียงคานมีชื่อเสียง และมีความส าคัญโดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ที่
แตกตํางกัน เนื่องจากองค๑ประกอบตํางๆ ของเมืองมีสัดสํวนความเข๎มข๎นของเนื้อหาคุณคํา
ความส าคัญที่แตกตํางกัน ซึ่งสํงผลตํอการรับรู๎และยอมรับได๎โดยทั่วไป  

ทั้งนี้ ผลของการวิจัยนี้ได๎แสดงถึงสิ่งที่มีคุณคําความส าคัญในล าดับรองลงมาของแตํละ
องค๑ประกอบตํางๆ ที่สนับสนุนกันจะเป็น collective meaning ที่จะท าให๎เกิดการตีความโครงสร๎าง
และองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่สามารถยืดหยุํน รองรับ
ความแตกตํางและขัดแย๎งได๎เพื่อความเหมาะสมกับการพิจารณาในบริบทระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศตํอไป 
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สาระส าคัญของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด๎วย กลุํม
สิ่งแวดล๎อมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแบํงเป็น สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
และกลุํมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม ได๎แกํ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม ซึ่งเป็นกรอบโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมของ
เมืองแตํละเมือง มีคุณลักษณะส าคัญที่สามารถบํงชี้คุณคําของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย๑สร๎างขึ้น ที่มองเห็นเป็นรูปรํางหรือรูปทรงทางกายภาพ โครงสร๎าง ขอบเขตและรูปทรงของ
เมืองที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษแตกตํางกันในแตํละเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน 
คติความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเอง หรือลักษณะเดํนทางภูมิประเทศและธรรมชาติ  ที่มี
สํวนท าให๎การสร๎างเมืองและองค๑ประกอบทางกายภาพของเมืองมีความนําสนใจและแตกตํางกัน 

สิ่งที่ค๎นพบในการวิจัยแสดงให๎เห็นถึงคุณคําความส าคัญของโครงสร๎างสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว๎างด๎านที่เชียงคานเป็นเมืองส าคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวา
อารามเกําแกํคูํบ๎านตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม สํวนองค๑ประกอบยํอยของสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ที่สามารถรับร๎ูได๎ในระดับสูงโดยทั่วกัน ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ คือ 
“แมํน้ าโขง” ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้น คือ “ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวมหรือ
มุมมองจากแมํน้ าโขง” และด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม คือ “การตักบาตรข๎าวเหนียว” ดังนั้น โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานดังกลําว จึงสามารถน าไปใช๎เป็นกรอบในการก าหนดสิ่งควรคํา
แกํการอนุรักษ๑ รวมทั้งใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองตํอไป  

 
ข้อบกพร่องในการวิจัย 

การค๎นหาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคานนี้ เป็นการศึกษาเบื้องต๎นที่ได๎ผลสรุปในขั้นแรกเทํานั้น อยํางไรก็ตาม ในการวิจัยยังมี
ข๎อบกพรํอง ดังนี้  

1.  การเก็บข๎อมูลภาคสนามที่ระดับความเชื่อมั่นที่น๎อยเกินไป ได๎แกํ 
1.1 การส ารวจข๎อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ซึ่งได๎ก าหนดขนาดของกลุํม

ตัวอยํางที่อ๎างอิงไปยังกลุํมประชากรทั้งหมดที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 10% 
ซึ่งเป็นจ านวนประชากรที่ยังต่ าและมีคําที่จะผิดพลาดจากการค านวณได๎ถึง 10% ซึ่งเป็นคําที่แสดง
ความมั่นใจตํอความถูกต๎องของผลสรุปเพียง 90%  

1.2 การส ารวจข๎อมูลความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ๑ ซึ่งได๎ก าหนดขนาดของกลุํม
ตัวอยํางที่อ๎างอิงไปยังกลุํมประชากรทั้งหมดที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 10% 
เชํนกัน แตํด๎วยความสะดวกในการเข๎าไปสัมภาษณ๑และชํวงเวลาที่ส ารวจภาคสนามท าให๎ได๎ไมํสามารถ
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สัมภาษณ๑ได๎ครบจ านวนที่ก าหนด จึงท าใหก๎ลุํมตัวอยํางนี้ยังไมํเหมาะสมที่จะน ามาใช๎เป็นตัวแทนของ
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญได ๎จึงเป็นเพียงข๎อมูลสํวนหนึ่งในส ารวจความร๎ูและความคิดเห็นของบุคคลบางสํวนใน
กลุํมนี้ 
 2. การไมํได๎น าผลการวิจัยนีก้ลับไปตรวจสอบกับความเห็นของชุมชน เนื่องจากเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพจึงควรน าผลการวิจัยไปตรวจสอบยืนยันความคิดเห็นของชุมชนอีกคร้ังหนึ่งวํา
ครบถ๎วน ถูกต๎อง หรือเห็นพ๎องต๎องกันเพียงใดจากการมีสํวนรํวมของชุมชนในด๎านตํางๆ   
 3.  การค๎นหาข๎อมูลการศึกษาในเชิงลึกที่น๎อยเกินไป เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการค๎นหา
โครงสร๎างของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในเชิงกว๎าง และค๎นหาองค๑ประกอบที่มีคุณลักษณะส าคัญให๎
ครอบคลุมทั้งหมดเทําที่สามารถค๎นคว๎าจากเอกสารตํางๆ และส ารวจภาคสนามได๎ จึงท าให๎การค๎นคว๎า
แตํละด๎านนั้นยังไมํลึกและละเอียดมากพอในการน าไปใช๎ตํอไป 
 4.  ข๎อจ ากัดเร่ืองภาพประกอบที่น ามาเป็นสํวนหนึ่งของเคร่ืองมือในการวิจัย  เน่ืองจาก
รูปภาพตํางๆ ที่คัดเลือกมีผลตํอการอธิบายรูปเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่แตกตํางกัน  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากข๎อบกพรํองในการวิจัยดังกลําว ผู๎วิจัยจึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการวิจัยที่
เกี่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในขั้น
ตํอไป ดังนี้ 

1. การเก็บข๎อมูลภาคสนามที่ระดับความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น ได๎แกํ 
1.1 การส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ซึ่งควรก าหนดขนาดของกลุํม

ตัวอยํางที่อ๎างอิงไปยังกลุํมประชากรทั้งหมดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 5% 
หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 1%  จะท าให๎กํอให๎เกิดความผิดพลาดจากการ
ค านวณลดลงได๎ ซึ่งจะเป็นคําที่แสดงความมั่นใจตํอการสรุปผลได๎อยํางถูกต๎อง 

1.2 การส ารวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ๑ ซึ่งควรก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง
ที่อ๎างอิงไปยังกลุํมประชากรทั้งหมดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 5% หรือที่
ระดับความเชื่อมั่น 99% และยอมให๎คลาดเคลื่อน 1%  จะท าให๎กํอให๎เกิดความผิดพลาดจากการค านวณ
ลดลงได๎ ซึ่งจะเป็นคําที่แสดงความมั่นใจตํอการสรุปผลได๎อยํางถูกต๎อง และพยายามเข๎าไปสัมภาษณ๑ให๎
ครบจ านวนที่ก าหนดไว๎ จะท าใหก๎ลุํมตัวอยํางนี้สามารถน ามาใช๎เป็นตัวแทนของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญได๎ 
 เนื่องจากผลของการวิจัยนี้ ได๎แสดงนัยส าคัญของข๎อเท็จจริงในความคิดเห็นของแตํกลุํม
ประชากรที่มีความแตกตํางกัน ซึ่งสํงผลให๎เอกลักษณ๑โครงสร๎างและองค๑ประกอบของแตํละสิ่ง มี
มุมมองของความคิดเห็นที่แตกตํางกันจากความเข๎าใจ ประสบการณ๑ในแตํละกลุํมและความคาดหวังใน
แตํละกลุํมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเก็บข๎อมูลภาคสนามที่ระดับความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นสามารถน าไปวิจัย
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โครงสร๎างและองค๑ประกอบสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมในทัศนะของแตํละกลุํมประชากรได๎โดยเฉพาะ 
ซึ่งท าให๎แตํละกลุํมมีจ านวนประชากรที่มากเพียงพอท าให๎อยูํในระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได๎   
 2. การวิจัยเช ิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (participatory research) เพื่อน าผลการวิจัยนี้
กลับไปตรวจสอบกับความเห็นของชุมชน  

การท าวิจัยเช ิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (participatory research) จะเป็นการน า
ผลการวิจัยนี้กลับไปตรวจสอบกับความเห็นของชุมชนเพื่อสร๎างกิจกรรมที่ท าให๎ทราบความคิดเห็นที่
หลากหลาย และเป็นการปรับความคิดเห็นของชุมชนรํวมกัน   
 3.  การศึกษาในทางลึกอยํางละเอียด 
  การศึกษาโครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมในทาง
ลึกที่ละเอียดมากเพียงพอจะสามารถน าไปใช๎เป็นพื้นฐานของการวางแผนและผัง ซึ่งจ าเป็นต๎องท าเป็น
งานวิจัยลึกลงไปในองค๑ประกอบแตํละด๎านเพื่อศึกษาหาแนวทางและรูปแบบขององค๑ประกอบ
เอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมนั้นๆ ได๎อยํางถูกต๎องดังในข๎อเสนอแนะด๎านการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล๎อมในแตํละด๎านจากบทที่ 6 เชํน 

3.1  การศึกษาแนวทางและรูปแบบผังเมืองเชียงคานทางประวัติศาสตร๑ที่แสดงการ
ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  

3.2  การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมเมืองเชียงคานในแตํละยุคสมัย  
3.3  การมีสํวนรํวมของชุมชนในการค๎นหารูปแบบโครงสร๎างทางกายภาพเมือง 
3.4  ระบบการจัดการเอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม  
3.5  แนวทางการอนุรักษ๑เอกลักษณ๑ของสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม  
3.6  แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเพื่อสํงเสริมเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม 

 4.  การน าภาพประกอบที่จะใช๎เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  ควรน าไปทดสอบในกลุํมยํอย
วําการคัดเลือกภาพเหลํานี้มีไมํผลตํอการอธิบายรูปเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่แตกตํางกัน  

การวิจัยเร่ือง โครงสร๎างและองค๑ประกอบของเอกลักษณ๑สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานนี้เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท๎ายของหลักสูตรการวางแผนชุมชนและสภาพแวดล๎อม
มหาบัณฑิต  ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย  และส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค๑  ได๎ผลตามที่
คาดวําจะได๎รับทั้ง 3 ข๎อ  อยํางไรก็ตาม การวิจัยยังมีข๎อบกพรํองตํางๆ ซึ่งผู๎วิจัยได๎เสนอแนะหัวข๎อ
การวิจัยส าหรับผู๎ที่สนใจจะท าการวิจัยตํอไปอีกเพื่อที่จะท าให๎การวิจัยในหัวข๎อนี้ได๎ผลที่สมบูรณ๑
ยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
รหัสจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ “ความเป็นเมืองเชียงคาน” 
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ภาคผนวก ก 
รหัสจากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นของ “ความเป็นเมืองเชียงคาน” 

 
รหัสจากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ “ความเป็นเมืองเชียง

คาน” ผู้วิจัยได้ก าหนดสร้างแบบจ าลองในการศึกษาโครงสร้างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของส่ิงแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง คือ การน ากรอบโครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ในบทที่ 2 มาก าหนดไว้เป็นรหัสหลักและรหัสย่อยเพื่อน ารหัสดังกล่าวที่ได้มาประกอบกันเป็นโครงสร้างของ
แบบสอบถามที่มีใจความครบถ้วนตามเนื้อหาในการวิจัย และปรับปรุงเนื้อหาสาระให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อความ
เหมาะสมต่อการท าเป็นแบบสอบถาม โดยมีรหัสโดยรวมที่ใช้ซ่ึงแบ่งตามกลุ่มสาระส าคัญ  โดยมีรหัสหลักอยู่ใน
กลุ่มสาระส าคัญนั้นๆ และรหัสย่อยที่แตกรายละเอียดลงไปที่แสดงในตารางด้านข้าง ดังนี้ 
ก คือ โครงสร้างที่ครอบคลุมแสดงถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง  
ข คือ องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรับรู้ได้ ซ่ึงแบ่งเป็น 

ข1 คือ ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  
ข2 คือ ด้านส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
ข3 คือ ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรม) 

 
 
ก.  โครงสร้างท่ีครอบคลุมแสดงถงึลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมอืงเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 

รหัส
หลัก 

“ความเป็นเมืองเชียงคาน” รหัสย่อย (CODE) 

ก1 “เชียงคาน เมืองท่าแห่งการค้าขายของสองฟากฝั่งแม่น้้าโขง บ้านเรือนวัดวาอาราม
วางเรียงรายทอดยาวไปตามชายฝ่ังโขง”  ก1 = ข1 + ข2 

 คัดย่อมาจาก 
เชียงคานเป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายที่ส าคัญมาก่อนระหว่างผูค้นสองฟากแม่น้ าโขง ตั้งแต่สมัยยังไม่
แบ่งแยกดินแดน ลุ่มแม่น้ าโขงจึงมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน เกิดเปน็ลักษณะบ้านเรือนไม้เชิงพาณิชย์ วัด
วาอารามวางเรียงรายเป็นแนวยาวตามแม่น้ าโขง 

 - เมืองริมฝั่งน้ าโขง / ชายฝั่งโขง  
- แม่น้ าโขงมีอทิธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ข1 

 - เมืองท่าแหง่การค้าขาย 
- บ้านเรือนไมเ้ชิงพาณิชย์  
- วัดวาอาราม 

ข2 
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รหัส
หลัก 

“ความเป็นเมืองเชียงคาน” 
รหัสย่อย (CODE) 

ก2 “เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติก ด้วยเกาะแกง่งดงาม ภูเขาน้อย
ใหญ่ วิถีชีวิตเรียบง่ายท่ีอุดมสมบรูณ์ด้วยแหล่งท้ากิน”  

ก2 = ข1 + ข3 

 คัดย่อมาจาก 
เชียงคานเป็นเมืองที่ยงัคงความเปน็ธรรมชาติอย่างครบถ้วน มีเกาะแก่งงดงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยแหลง่ท า
มาหากิน ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ อากาศเย็นสบายภายใต้บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทติย์
ตกที่แสนโรแมนติก 

 - เมืองที่ยังคงความเปน็ธรรมชาติ  
- เกาะแก่งงดงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ ่
- อากาศเย็นสบาย  
- บรรยากาศพระอาทิตยข์ึ้นและพระอาทิตย์ตก 

ข1 

 - วิถีชีวิตเรียบง่าย 
- แหล่งท ามาหากินอุดมสมบูรณ์ 

ข3 

ก3 “เชียงคาน เมืองมนต์เสน่หแ์ห่งถนนสายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าที่
งดงามในความทรงจ้า” 

ก3 = ข2 + ข1 

 คัดย่อมาจาก 
เชียงคานเป็นเมืองที่มเีสน่หด์้วยถนนสายวัฒนธรรม มีสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าทรงคุณค่าน่าอนรุักษ์และ
รักษาสภาพเดิมไว้ บ้านเมืองวางทอดตัวยาวตามแนวแม่น้ าโขง  ท าให้เกิดภาพความงดงามในความทรงจ า 

 - เมืองแห่งถนนสายวัฒนธรรม  
- บ้านเมืองวางทอดยาวเกิดภาพงดงามในความทรงจ า 
- สถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าทรงคุณค่าน่าอนุรักษ ์

ข2 

 - แม่น้ าโขงมีอทิธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ข1 

ก4 “เชียงคาน เมืองส้าคัญทางพุทธศาสนา มีวัดวาอารามคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่งดงาม
ตามกรอบวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม” 

ก4 = ข2 + ข3 

 คัดย่อมาจาก 
เชียงคานเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามที่งดงามเป็นจ านวนมาก มีอายุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคานที่มี
มกรอบวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามแนบแนน่ในพทุธศาสนา 

 - เมืองวัดวาอารามที่งดงามเป็นจ านวนมาก  
- วัดวาอารามคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแกง่ดงาม 

ข2 

 - เมืองส าคัญทางพทุธศาสนา 
- มีกรอบวัฒนธรรมและประเพณีทีด่ีงาม 

ข3 
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รหัส
หลัก 

“ความเป็นเมืองเชียงคาน” 
รหัสย่อย (CODE) 

ก5 “เชียงคาน เมืองท่า 100 ปี ท่ีมีการผสมผสานของวฒันธรรมธรรมหลายกลุ่มชน
ของคนริมฝั่งโขง  ได้แก่ อาหารการกิน ภาษา การแต่งกายพื้นเมือง ประเพณแีละ
วัฒนธรรมประจ้าท้องถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตรข้าวเหนียว” 

ก5 = ข3 + ข1 

 คัดย่อมาจาก 
เชียงคานเป็นเมืองท่าในประวัติศาสตร์ 100 ปี ที่ได้รับอทิธิพลจากหลายชนชาติแผ่หลายมาตามล าน้ าโขง  
หล่อหลอมอยู่ร่วมกันจนเป็นวัฒนธรรมชาวเชียงคาน ที่มีลักษณะอาหาการกิน ภาษา การแต่งกายพ้ืนเมือง 
ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าทอ้งถิ่นโดยเฉพาะการตักบาตรข้าวเหนียว 

 - เมืองท่าในประวัตศิาสตร ์
- การผสมผสานของวัฒนธรรมหลายกลุ่มชนร่วมกันจนเป็นวัฒนธรรมชาวเชียงคาน 
- อาหารการกิน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกายพ้ืนเมือง 
- ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าทอ้งถิ่น 
- การตักบาตรข้าวเหนียว 

ข3 

 - กลุ่มชนคนริมฝั่งโขง ข1 

ก6 “เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม ผู้คนย้ิมแย้มแจ่มใส ด้าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายใน
วิถีช้า” 

ก6 = ข3 + ข2 

 คัดย่อมาจาก 
เชียงคานเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีสงบเรียบง่าย เมืองไม่ซับซ้อน วัสดุเรียบง่ายแต่ซ่อนความงามตามการด าเนิน
ชีวิตในวิถีช้า อยู่อย่างพอเพียงด้วยอาชีพท้องถิ่น สร้างสรรค์ชีวิตด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้คนอัธยาศยัดี 
พึ่งพาอาศัยกัน จึงเป็นเมืองแห่งรอยย้ิมและมิตรภาพ 

 - ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี พ่ึงพาอาศัยกัน มีมิตรภาพ 
- ด าเนินชีวิตอย่างช้าไม่เร่งรบี 
- วิถีชีวิตเรียบง่าย 
- ประกอบอาชีพท้องถิน่ที่พอเพียง 
- มีการสร้างสรรค์ชีวิตด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ข3 

 - เมืองเล็กๆ สงบเงียบไม่ซับซ้อน  
- ใช้วัสดุเรียบง่ายตามทีห่าได ้

ข2 

ก7 “เชียงคาน เมืองน่าอยู่” ก7 
ก8 “เชียงคาน เมืองท่องเที่ยว” ก8 
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ข.  องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

 
ข1 : ด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

รหัส 
หลัก 

ความส้าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั “เมืองเชียงคาน” รหัสย่อย (CODE) 

ข101 ภูทอก  

ข102 ภูควายเงิน  

ข103 ผาแบ่น  

ข104 ภูคกงิ้ว  

ข105 แม่น้้าโขง  

 ริมน้ า ข105-1 
ข106 แม่น้้าเลย  

ข107 แก่งคุดคู้ และเกาะแก่งอื่นๆ ในบรเิวณ  

 โขดหิน ข107-1 
ข108 บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม  

 บรรยากาศด ี ข108-1 
ข109 สภาพอากาศเย็นสบาย   
ข110 แม่น้ าเหือง  
ข111 พระจันทร ์  
ข112 ดวงดาว  
ข113 หมอก  
ข114 ภูช้างน้อย  
ข115 ซ าทอง   
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ข.  องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

 
ข2 : ด้านสิ่งแวดลอ้มที่มนษุย์สร้างขึ้น 

รหัส 
หลัก 

ความส้าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั “เมืองเชียงคาน” รหัสย่อย (CODE) 

ข201 ทัศนียภาพความงามบ้านเรือนไมเ้ก่าเรียงรายสองข้างทางบนถนนชายโขง  

 กลุ่มบ้านไม้เก่าจ านวนมาก / บ้านเก่า ข201-1 
 ถนนชายโขง ข201-2 
ข202 ทัศนียภาพความงามบ้านเรือนริมน้้า เกษตรกรรม การประมงในลุม่แม่น้้าโขงและ

ฝ่ังลาวตามทางเดินเลียบแมน่้้า  
 

 ทัศนียภาพประเทศลาว ข202-1 
 บ้านริมตลิ่ง / เรือนริมน้ า ข202-2 
 แปลงผัก เรือประมง  
ข203 สถาปัตยกรรมบ้านเรอืนไม้เก่าทรงคุณค่า  
 บ้านซอย 14 ข203-1 
ข204 วัดโพนชัย  

ข205 วัดมหาธาต ุ  

ข206 วัดศรีคุณเมือง  

ข207 วัดท่าคก  

ข208 วัดป่าใต ้  

ข209 ทัศนียภาพความงามเมอืงเชียงคานโดยรวมหรือจากแม่น้้าโขง  
 เมืองสงบเงียบ ไม่ซับซ้อน ข209-1 
 เมืองปลอดภัย ข209-2 
 รูปลักษณ์ของเมือง ข209-3 
 คุ้มวัด ข209-4 
ข210 วัดท่าแขก  
ข211 วัดสันติฯ  
ข212 วัดศรีพนมมาศ  
ข213 บ้านบุฮม  
ข214 วัดพระใหญ่ (ภูคกงิ้ว)  
ข215 วัดหอสองนาง  
ข216 วัดป่ากลาง  
ข217 ท้องทุง่นา / ที่นา  
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ข.  องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

 
ข3 : ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 

รหัส 
หลัก 

ความส้าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั “เมืองเชียงคาน” รหัสย่อย (CODE) 

ข301 การผสมผสานหลากหลายกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันมายาวนาน  

 คนลาว / หลวงพระบาง ข301-1 
 คนเวียดนาม / ญวน ข301-2 
 คนจนี ข301-3 
 ฝรั่งเศส ข301-4 
 พม่า ข301-5 
 พวกขม ุ ข301-6 
 ไทยด า / ไทยลือ / ไทยพวน  ข301-7 
ข302 อาหาร ภาษา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท้องถิ่น  

 ผ้าถุง เสื้อ ผ้าสไบ / หม่องผ้า ข302-1 
 ภาษาท้องถิ่น / ภาษาพูด ข302-2 
 อาหารพื้นเมือง ข302-3 
ข303 การตักบาตรข้าวเหนียว  

ข304 นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ย้ิมแย้มและมีมติรไมตรีจิต ท้าให้เมืองมีชีวิตชีวา  

 อยู่กันแบบพี่น้อง / เป็นครอบครวัเดียวกัน ข304-1 
 พึ่งพาอาศัยกัน / ช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ / แบ่งปัน ข304-2 
 รักสงบ ข304-3 
 อัธยาศัยดี ข304-4 
 เมืองมีชีวิตชีวา ข304-5 
 รักบ้านเกิด  

 สามัคค ี  

ข305 การด้าเนินชีวิตอย่างช้าๆ และเรียบง่าย ด้วยค่านิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม  

  ท าธุรกิจบ้านพัก guest house / Homestay อย่างง่ายๆ ข305-1 
 การเดินทางโดยเรือ ข305-2 
 ขี่จักรยาน ข305-3 
 วิถีชีวิต / ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช้าๆ ข305-4 
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รหัส 
หลัก 

ความส้าคัญด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั “เมืองเชียงคาน” รหัสย่อย (CODE) 

ข306 ต้านาน ประเพณี เทศกาลท้องถิ่นต่างๆ ท่ีท้าให้ผู้คนได้พบปะกันและยังคงสืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ 

 

 ประเพณีวัฒนธรรม / ฮีต 12 ครอง 14 / วัฒนธรรมสายใยชุมชน ข306-1 
 ความเชื่อท้องถิ่น ข306-2 
 ผีขนน้ า ข306-3 
 อาบน้ าริมโขง ข306-4 
 ศิลปวัฒนธรรม ข306-5 
 แข่งเรือยาว / แข่งเรือ ข306-6 
 การเล่นดนตรีพื้นบ้าน ข306-7 
 เทศกาลท้องถิ่น ข306-8 
 เพลงประจ าเมืองเชียงคาน ข306-9 
ข307 ประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานที่ยาวนานกว่า 100 ปี รวมท้ังคนในประวัติศาสตร์ที่

ส้าคัญอันควรค่าแกก่ารร้าลกึ 
 

 ประวัติศาสตร์เมือง / เชียงคานสมัยเก่า / สมัยก่อน  ข307-1 
 เมืองค้าขาย / สมัยก่อนสินค้า ข307-2 
 คนเชียงคานในประวัตศิาสตร์ / ตระกูล บรรพบุรุษ ข307-3 
 ขุนคาน ข307-4 
 ต านาน ข307-5 
ข308 สินค้าท้องถิ่น ไดแ้ก่ ผ้านวม ผ้าทอพื้นบ้าน มะพร้าวแก้ว ข้าวหลามยาว ฯลฯ  

 ท าผ้านวม ข308-1 
 มะพร้าวแก้ว ข308-2 
 ข้าวหลามยาว ข308-3 
ข309 อาชีพประมง เกษตรกรรมดัง้เดิมและการสร้างสรรค์ด้วยภมูิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัก

สาน 
 

 วิถีชีวิตริมน้ า ข309-1 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข309-2 
 อาชีพท านา ท าไร่ สวน ข309-3 
 ปลูกผักริมน้ า / ริมตลิ่ง ข309-4 
 ประมง / หาปลา ข309-5 
 จักสาน ข309-6 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรับกลุ่มคนในท้องถิ่น (กลุ่มคนเชียงคานตามทะเบียนราษฎร์)  
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรบักลุ่มคนในท้องถิ่น (กลุ่มคนเชียงคานตามทะเบียนราษฎร์)  
 

แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรบักลุ่มคนในท้องถิ่น (กลุ่มคนเชียงคานตามทะเบียนราษฎร์)  

วิทยานิพนธ์เรื่อง  

“โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน” 
 

 วันที_่______________________รหสั________ 

 สถานที่________________________________ 

 ผู้ส ารวจ_______________________________ 
 

ค้าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบบันีเ้ปน็ส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ตามหลักสูตรปริญญาการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2554 ว่าด้วยเรื่อง “โครงสร้างและองคป์ระกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน”  

2. แบบสอบถามฉบบันี้มคีวามมุ่งหมาย คือ เพื่อศึกษาและคน้หาโครงสร้างและเอกลักษณ์ของส่ิงแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 
 เพื่อวัดการรับรู้ในเรื่องโครงสร้างที่ครอบคลุมแสดงถงึลักษณะของส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง

คานในภาพเชิงกว้าง 

 เพื่อประเมินความส าคัญขององคป์ระกอบสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรับรู้ไดอ้ย่าง
ชัดเจน ได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมที่มนษุย์สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม  

3. แบบสอบถามฉบบันี้ ประกอบด้วยชุดค าถามและกลุ่มรูปภาพ  
 ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย   เลือกตอบลงในช่อง      ที่ก าหนดให ้

 ให้ท่านประเมินค่าคะแนนความคดิเหน็ตามหัวข้อต่างๆ โดยเขียนเครื่องหมาย ล้อมรอบคะแนนนั้น 

 ส าหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใหท้่านเติมค าในส่วนทีเ่ว้นช่องว่างและประเมนิค่าคะแนนความคิดเหน็
ตามหัวข้อนั้นๆ โดยเขียนเครื่องหมาย   ล้อมรอบคะแนนดังกล่าว 

4. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกข้อทีต่รงกับความจริงมากที่สุด 

ขอขอบพระคุณที่ท่านไดใ้หค้วามร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 

            ______________________________________ 

(นส. ชุติมา สุรเชษฐพงษ์) 
นักศึกษาระดบัปริญญาโท 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว 

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. กลุ่มชน  ไทย  ไทย-ลาว   ไทย-เลย 

 ไทยอื่นๆ (ระบุ)_______________ 

3. อาย ุ  11-20 ป ี  21-30 ปี  31-40 ปี   

 41-60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
5. อาชีพ  รับจ้าง            นักเรียน / นักศึกษา         รับราชการ     พนักงานบริษัทเอกชน 

  แม่บ้าน           ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ระบ ุ__________________ 

  เกษตรกรรม   ไม่ได้ท างาน    อื่นๆ (ระบุ)___________________________ 

6. การศึกษา  ประถม  มัธยม  อนุปริญญา   

  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

   อื่นๆ (ระบ)ุ___________ 

7. พื้นเพ ในกรณีที่เป็นคนในเชียงคานตามทะเบียนราษฎร์  ได้อยู่อาศัยในเชียงคานมานานแล้ว________ปี 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ก.  โครงสร้างท่ีครอบคลุมแสดงถึงลกัษณะของสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 

ท่านให้ค่าคะแนน “ความเป็นเมอืงเชียงคาน” ในแต่ละหัวขอ้เท่าใด   
ให้     ล้อมรอบค่าคะแนนที่เหน็ด้วยนั้น  

รายละเอียดความเป็นเมืองเชียงคาน 

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญ 

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 
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1. “เชียงคาน เมืองท่าแห่งการค้าขาย
ของสองฟากฝั่งแม่น้ าโขง 
บ้านเรือนวัดวาอารามวางเรียงราย
ทอดยาวไปตามชายฝั่งโขง”  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. “เชียงคาน เมืองธรรมชาติบรรยากาศ
โรแมนติก ด้วยเกาะแก่งงดงาม ภูเขา
น้อยใหญ่ วิถีชีวิตเรียบง่ายที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยแหล่งท ากิน”  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. “เชียงคาน เมืองมนต์เสน่ห์แห่งถนน
สายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ้าน
ไม้เก่าที่งดงามในความทรงจ า” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. “เชียงคาน เมืองส าคัญทางพุทธ
ศาสนา มีวัดวาอารามคู่บ้านคู่เมือง
ที่เก่าแก่งดงามตามกรอบ
วัฒนธรรม และประเพณีทีด่ีงาม” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. “เชียงคาน เมืองท่า 100 ปี ที่มีการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมธรรม
หลายกลุ่มชนของคนริมฝั่งโขง  
ได้แก่ อาหารการกิน ภาษา การ
แต่งกายพื้นเมือง ประเพณีและ
วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นโดยเฉพาะ
การตักบาตรข้าวเหนียว” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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รายละเอียดความเป็นเมืองเชียงคาน 

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญ 

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้าง 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. “เชียงคาน เมืองเล็กๆ สงบงดงาม 
ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส ด าเนนิชีวิต
อย่างเรียบง่ายในวิถีช้า” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับเมือง
เชียงคานในภาพเชิงกว้าง และ
ประเมนิค่าคะแนนนั้น 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรบัรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

ข1 : ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ถ้านึกถึง “เมืองเชียงคาน” ท่านให้ค่าคะแนน “ความส้าคัญ”ในแตล่ะหัวข้อเท่าใด  
ให้     ล้อมรอบค่าคะแนนที่เหน็ด้วยนั้น  

รายละเอียดส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาต ิ

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญทาง 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเมอืงชียงคาน 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ภูทอก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ภูควายเงิน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ผาแบ่น 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ภูคกงิ้ว 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. แม่น้ าโขง 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. แม่น้ าเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. แก่งคุดคู ้และเกาะแก่งอื่นๆ ใน
บริเวณ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. บรรยากาศพระอาทิตยข์ึ้นและพระ
อาทิตยต์กที่สวยงาม 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. สภาพอากาศเย็นสบาย  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติที่มี
ความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง
เชียงคาน และประเมนิค่าคะแนน 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรบัรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

ข2 : ด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ถ้านึกถึง “เมืองเชียงคาน” ท่านให้ค่าคะแนน “ความส้าคัญ”ในแตล่ะหัวข้อเท่าใด  
ให้     ล้อมรอบค่าคะแนนที่เหน็ด้วยนั้น  

 

รายละเอียดสิ่งแวดลอ้ม 

ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญทาง 
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นของเมืองชียงคาน 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ทัศนียภาพความงามบ้านเรือนไม้
เก่าเรียงรายสองข้างทางบนถนน
ชายโขง 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ทัศนียภาพความงามบ้านเรือน
ริมน้ า เกษตรกรรม การประมงใน
ลุ่มแม่น้ าโขงและฝัง่ลาวตาม
ทางเดนิเลียบแมน่้ า  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไมเ้ก่า
ทรงคุณค่า 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. วัดโพนชัย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. วัดมหาธาต ุ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. วัดศรีคุณเมือง 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. วัดท่าคก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. วัดป่าใต ้ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. ทัศนียภาพความงามเมืองเชียงคาน
โดยรวมหรือจากแม่น้ าโขง 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มี
ความสัมพันธ์กับความเป็นเมืองเชียง
คาน และประเมินค่าคะแนนนั้น 
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รายละเอียดสิ่งแวดลอ้ม 

ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญทาง 
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นของเมืองชียงคาน 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรบัรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

ข3 : ด้านประวัติศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

ถ้านึกถึง “เมืองเชียงคาน” ท่านให้ค่าคะแนน “ความส้าคัญ”ในแตล่ะหัวข้อเท่าใด  
ให้     ล้อมรอบค่าคะแนนที่เหน็ด้วยนั้น  

รายละเอียดประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก

วัฒนธรรมทางนามธรรม 

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การผสมผสานหลากหลายกลุ่มชน
ที่อยู่ร่วมกันมายาวนาน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. อาหาร ภาษา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ท้องถิ่น 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. การตักบาตรข้าวเหนียว 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. นิสัยใจคอของคนเชียงคานที่ยิม้
แย้มและมีมิตรไมตรีจติ ท าใหเ้มือง
มีชีวิตชีวา 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. การด าเนินชีวิตอย่างช้าๆ  และเรียบง่าย 

ด้วยค่านิยมและบรรทัดฐานที่ดีงาม 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ต านาน ประเพณี เทศกาลท้องถิ่น
ต่างๆ ที่ท าให้ผูค้นได้พบปะกัน
และยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั 

เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานที่
ยาวนานกว่า 100 ปี รวมทั้งคนใน
ประวัติศาสตรท์ี่ส าคัญอันควรค่า
แก่การร าลึก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. สินค้าท้องถิ่น ได้แก่ ผ้านวม ผา้ทอ
พื้นบ้าน มะพร้าวแก้ว ข้าวหลาม
ยาว ฯลฯ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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รายละเอียดประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดก

วัฒนธรรมทางนามธรรม 

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. อาชีพประมง เกษตรกรรมดั้งเดิม
และการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น จักสาน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับใน
หัวข้อเดียวกัน ที่มีความสัมพันธ์
กับความเปน็เมืองเชียงคาน และ
ประเมนิค่าคะแนน 

           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



242 
 

ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรบัรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

ข4 : ข้อเสนอแนะด้านอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ถ้านึกถึง “เมืองเชียงคาน” ท่านให้ค่าคะแนน “ความส้าคัญ”ในแตล่ะหัวข้อเท่าใด  
ให้     ล้อมรอบค่าคะแนนที่เหน็ด้วยนั้น  

ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเมินค่าคะแนนตามล้าดบัความส้าคัญใน 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความเป็นเมืองชียงคาน 

ไม
่ทร

าบ
มา

ก่อ
น/

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห็

นด
้วย

 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย-

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง-น

้อย
 

ปา
นก

ลา
ง 

ปา
นก

ลา
ง-ม

าก
 

มา
ก 

มา
ก-

มา
กท

ี่สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

ขอขอบพระคุณที่ท่านไดใ้หค้วามร่วมมืออย่างดียิ่ง 

นส. ชุติมา สุรเชษฐพงษ์ 
นักศึกษาระดบัปริญญาโท 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรับกลุ่มคนนอกพื้นท่ี (กลุ่มคนผู้เข้ามาท้างาน)  
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 ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรบักลุ่มคนนอกพื้นที่ (กลุ่มคนผู้เขา้มาท้างาน)  

 

แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรบักลุ่มคนนอกพื้นที่ (กลุ่มคนผู้เขา้มาท้างาน)  

  วิทยานิพนธ์เรื่อง 
 “โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน” 

 
วันที_่______________________รหัส________ 
สถานที่________________________________ 
ผู้ส ารวจ_______________________________ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว 

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. กลุ่มชน  ไทย  ไทย-ลาว   ไทย-เลย 

 ไทยอื่นๆ (ระบุ)_______________ 

3. อาย ุ  11-20 ป ี  21-30 ปี  31-40 ปี   

 41-60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
5. อาชีพ  รับจ้าง            นักเรียน / นักศึกษา         รับราชการ     พนักงานบริษัทเอกชน 

  แม่บ้าน           ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ระบ ุ__________________ 

  เกษตรกรรม   ไม่ได้ท างาน    อื่นๆ (ระบุ)___________________________ 

6. การศึกษา  ประถม  มัธยม  อนุปริญญา   

  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

   อื่นๆ (ระบ)ุ___________ 

7. พื้นเพ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นคนเชียงคาน  ที่อยู่ปัจจุบัน คือ (จงัหวัด)__________________ 

8. รู้จักเชียงคานครั้งแรกจาก 

 คนเชียงคาน  เพื่อนบอกมา  หนังสือแนะน าการท่องเที่ยว 

 นิตยสารท่องเที่ยว / เดินทาง  อินเตอร์เนต็  รายการโทรทัศน ์

 อื่นๆ (ระบุ)________________________________ 

8. ความถี่ในการมาเชียงคาน 

  ทุกวัน        เฉลี่ยอาทิตย์ละ__หน   เฉลี่ยเดือนละ__หน         
  ปีละ__หน      นานกว่าปีละหน 
9. เข้าท างานมานานแล้ว __________ปี 
10. มาเชียงคานแต่ละครั้งอาศัยอยูเ่ฉลี่ย ___________วัน 
 
* หมายเหตุ ส่วนประกอบของแบบสอบถามในส่วนของค าช้ีแจงและส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นมเีนื้อหา
เหมือนกับภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรับกลุ่มคนนอกพื้นท่ี (กลุ่มคนผู้มาเยือน) 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรบักลุ่มคนนอกพื้นที่ (กลุ่มคนผู้มาเยอืน) 

 

แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ ส้าหรบักลุ่มคนนอกพื้นที่ (กลุ่มคนผู้มาเยือน) 

  วิทยานิพนธ์เรื่อง 
 “โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน” 

 
วันที_่______________________รหัส________ 
สถานที่________________________________ 
ผู้ส ารวจ_______________________________ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว 

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. กลุ่มชน  ไทย  ไทย-ลาว   ไทย-เลย 

 ไทยอื่นๆ (ระบุ)_______________ 

3. อาย ุ  11-20 ป ี  21-30 ปี  31-40 ปี   

 41-60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
5. อาชีพ  รับจ้าง            นักเรียน / นักศึกษา         รับราชการ     พนักงานบริษัทเอกชน 

  แม่บ้าน           ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ระบ ุ__________________ 

  เกษตรกรรม   ไม่ได้ท างาน    อื่นๆ (ระบุ)___________________________ 

6. การศึกษา  ประถม  มัธยม  อนุปริญญา   

  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

   อื่นๆ (ระบ)ุ___________ 

7. พื้นเพ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นคนเชียงคาน  ที่อยู่ปัจจุบัน คือ (จงัหวัด)__________________ 

8. รู้จักเชียงคานครั้งแรกจาก 

 คนเชียงคาน  เพื่อนบอกมา  หนังสือแนะน าการท่องเที่ยว 

 นิตยสารท่องเที่ยว / เดินทาง  อินเตอร์เนต็  รายการโทรทัศน ์

 อื่นๆ (ระบุ)________________________________ 

8. ความถี่ในการมาเชียงคาน 

  ทุกวัน        เฉลี่ยอาทิตย์ละ__หน   เฉลี่ยเดือนละ__หน         
  ปีละ__หน      นานกว่าปีละหน 
9. เข้าท างานมานานแล้ว __________ปี 
10. มาเชียงคานแต่ละครั้งอาศัยอยูเ่ฉลี่ย ___________วัน 
 
* หมายเหตุ ส่วนประกอบของแบบสอบถามในส่วนของค าช้ีแจงและส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นมเีนื้อหา
เหมือนกับภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก จ 
แผ่นภาพแสดงคุณลักษณะส้าคัญของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

ท่ีใช้ประกอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  
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ภาคผนวก จ 
แผ่นภาพแสดงคุณลักษณะส้าคัญของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน 

ที่ใช้ประกอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  
 

ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรบัรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

 

ข1 : ด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

   
ข101 ภูทอก ข102 ภูควายเงิน ข103 ผาแบ่น 

   
ข104 ภูคกงิว้ ข105 แม่น้้าโขง ข106 แม่น้้าเลย 

   
ข107 แก่งคุดคู ้ ข108 บรรยากาศธรรมชาต ิ ข109 อากาศเย็นสบาย 
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ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรบัรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรา้งขึ้น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

 

ข2 : ด้านสิ่งแวดลอ้มที่มนษุย์สร้างขึ้น  

   
ข201 ทัศนียภาพเมืองถนนริมโขง ข202 ทัศนียภาพเมืองรมิโขง ข203 สถาปัตยกรรมบ้านไมเ้กา่ 

   
ข204 วัดโพนชยั ข205 วัดมหาธาต ุ ข206 วัดศรีคุณเมือง 

   
ข207 วัดทา่คก ข208 วัดปา่ใต ้ ข209 ทัศนียภาพเมืองโดยรวม 
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ข. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านที่สามารถรบัรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

 

ข3 : ด้านประวัติศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม 

   
ข301 ทัศนียภาพเมืองถนนริมโขง ข302 ทัศนียภาพเมืองรมิโขง ข303 สถาปัตยกรรมบ้านไมเ้กา่ 

   
ข304 วัดโพนชยั ข305 วัดมหาธาต ุ ข306 วัดศรีคุณเมือง 

   
ข307 วัดทา่คก ข308 วัดปา่ใต ้ ข309 ทัศนียภาพเมืองโดยรวม 
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