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   บทที ่1 

   บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

        การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดชุมชน  โดยมี รูปแบบวิถี

ชีวิต   และวฒันธรรม  เป็นองค์ประกอบทางสังคม  และโครงสร้างท่ีส าคญัต่างๆของเมือง  เช่น  

รูปแบบการคมนาคม  รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร ท่ีว่าง ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

เป็นองคป์ระกอบของเมือง  การพฒันาชุมชน  และการขยายตวัของชุมชนอยา่งรวดเร็ว ยอ่มส่งผล

ใหเ้กิดสภาพการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพของเมือง  และเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี 

 เมืองเชียงคาน จงัหวดัเลย ในปัจจุบนั เป็นเมืองริมฝ่ังโขงท่ีเก่าแก่ เป็นชุมชนท่ี ยงัคง

มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมายาวนานกวา่ 100 ปี  ซ่ึงทางเทศบาลต าบลเชียงคานไดมี้การจดังานฉลอง 

“100 ปีเชียงคาน เมืองโบราณริมฝ่ังโขง” เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2552  เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ประเพณี วฒันธรรม (เพลส แอนด์ ไพรซ์, 2553) เชียงคานเป็นเมืองท่ีมีส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

แม่น ้ าโขง แก่งคุดคู ้สภาพภูมิอากาศท่ีเยน็สบาย ทิวทศัน์ธรรมชาติโดยรวมสวยงามอีกทั้งยงัเป็น

ท่ีตั้งของวดัหลายแห่งท่ีมีประเพณีวฒันธรรมไทยลาวท่ีโดดเด่นและเป็นเมืองพาณิชยกรรมการ

ค้าขายเก่าแก่บริเวณชายแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถาปัตยกรรมบา้นเรือนไมพ้ื้นถ่ิน ทศันียภาพความงามบา้นริมน ้ า เกษตรกรรม การประมงในลุ่ม

น ้ าโขง และฝ่ังลาว  ทางเดินเลียบแม่น ้ าธรรมชาติท่ีสวยงาม  เชียงคานเป็นเมืองท่ีเงียบสงบ  และ

ดว้ยประวติัศาสตร์เมืองเก่าท่ียาวนาน มีความเป็นเอกลกัษณ์ แต่ผสมผสานกบัความเป็นสมยัใหม่

ในปัจจุบนั  ท าให้เมืองเชียงคานมีความโดดเด่น และสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว  จนไดรั้บความ

สนใจเกิดเป็นกระแสนิยมการท่องเท่ียวในเมืองเล็กๆ  ท่ีมีส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เชียง

คานจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนักท่องเท่ียวท่ีสนใจมาเท่ียว  เม่ือเกิดกระแสนิยมของ

นกัท่องเท่ียว ในปี พ.ศ.2551 เป็นตน้มา ท าให้ชุมชนเชียงคานไดเ้ปล่ียนแปลงจากท่ีเคยเป็นชุมชน

เล็กๆ  ท่ีไม่ได้เป็นท่ีรู้จกัมากนัก มาเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็วและประกอบกับ
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เทศบาลต าบลเชียงคานไดผ้ลกัดนัใหเ้มืองเชียงคานกลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียว ในการเปล่ียนแปลง

น้ีเอง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชนหลายๆดา้น (ธีรวฒัน์ วงศ์วรัญญู, สีดา สอนศรี, 

ยุพา คลังสุวรรณ์ , 2558)  เช่น  วิถีชีวิต  ท่ีอยู่อาศัย การอุปโภคบริโภค การจราจร  และการ

หลัง่ไหลเขา้มาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการถือครองและราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์เปล่ียนมือ 

และแพงข้ึนอยา่งรวดเร็ว คนพื้นถ่ินเชียงคานขายท่ีดินให้นายทุนท าเป็นท่ีพกั เกสต์เฮาส์ โรงแรม 

ร้านกาแฟและร้านคา้ต่างๆ จนกลายเป็นธุรกิจท่องเท่ียว และประชาชนในทอ้งถ่ินอ าเภอเชียงคานท่ี

เป็นเจา้ของพื้นท่ีทางวฒันธรรม  ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  การใชป้ระโยชน์

อาคาร และท่ีอยูอ่าศยั และในระยะเวลานั้นยงัไม่มีขอ้ก าหนดเทศบญัญติัเหมือนในปัจจุบนั เม่ือเกิด

กิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวธุรกิจการคา้ ท าให้การใช้พื้นท่ีเพื่อการคา้ขาย การ

เปล่ียนหรือดดัแปลงการใชอ้าคารบางชนิด ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1 แสดงงานฉลอง “100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริมฝ่ังโขง” ปี พ.ศ.2552    

 ท่ีมา :    http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2009/12/09/entry-1 (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ  

              วนัท่ี 18 กนัยายน 2558  

http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2009/12/09/entry-1
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ภาพท่ี 2  แสดงงานฉลอง “100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริมฝ่ังโขง” ปี พ.ศ.2552    

ท่ีมา :  http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2009/12/09/entry-1  (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ  

             วนัท่ี 18 กนัยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดงการเปล่ียนบรรยากาศถนนริมโขง เชียงคาน ภาพซา้ยเป็นภาพขณะก่อสร้างในปี  

              พ.ศ.2556  ภาพขวาเป็นภาพบรรยากาศถนนริมโขง เชียงคาน ปีพ.ศ.2558           

ท่ีมา :  บนัทึกวนัท่ี 15 เมษายน 2558 โดยผูว้ิจยั 

http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2009/12/09/entry-1
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ภาพท่ี 4  แสดงบรรยากาศดา้นหนา้โรงแรมชิคเชียงคาน เป็นโรงแรมของนายทุนนอกพื้นท่ี  

ท่ีมา : บนัทึกวนัท่ี 15 เมษายน 2558 โดยผูว้ิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  แสดงบรรยากาศดา้นหนา้ร้านซอยซาว เจา้ของร้านเป็นเจา้ของพื้นท่ี    

ท่ีมา : บนัทึกวนัท่ี 15 เมษายน 2558 โดยผูว้ิจยั 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนเชียง    คาน อ าเภอเชียงคาน  จังหวดัเลย  ซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีชุมชนชายโขงเทศบาลต าบลเชียงคาน ในช่วง 3 ระยะเวลา ไดแ้ก่ ช่วงการเปล่ียนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลเชียงคาน (พ.ศ.2545)  ช่วงท่ีเร่ิมเป็นเมืองท่องเท่ียวและฉลอง 100 ปี เมืองเชียง
คาน (พ.ศ.2552) และช่วงปัจจุบนั (พ.ศ.2558) เพื่อเสนอแนะการพฒันาชุมชนเชียงคาน ในทิศทาง
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของชุมชน  ผู ้วิจ ัยคาดว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าผลการศึกษาของโครงการ ไปใชว้างแผนและพฒันาชุมชนท่ีเหมาะสม
ควบคู่ไปกบัการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางกายภาพต่อไป 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

        2.1  ควำมมุ่งหมำยของกำรวจัิย   
 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะเป็นแนวทางการพฒันาชุมชน   
 2.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพของชุมชนชายโขงเชียงคานในช่วง 3
ระยะเวลา ไดแ้ก่ พ.ศ.2545  พ.ศ.2552 และพ.ศ.2558  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชน เขตเทศบาล
ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย  
 3. เพื่อเสนอแนวการพฒันา เชิงอนุรักษ ์ เพื่อให้คงไวซ่ึ้งความเป็นเมืองเชียงคาน  ใน
บริบทวฒันธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในยคุสมยัต่างๆ 

3. ขอบเขตของกำรวจัิย  

  3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่  

  พื้นท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอ

เชียงคาน จงัหวดัเลย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าโขง ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย ซ่ึงเป็นยา่น

เมืองเก่าในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน ประกอบด้วย ชุมชนเรือนไมเ้ก่า ถนน วดัวาอาราม พื้นท่ี

พาณิชยกรรม ศูนยร์าชการ ท่ีพกัอาศยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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    ภาพท่ี 6 แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษาชุมชนเชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน          
                จงัหวดัเลย 

พื้นท่ีศึกษาเทศบาลต าบลเชียงคาน มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ  2.7 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยู ่ในเขตอ าเภอเชียงคาน ห่างจากจงัหวดัเลยประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 568 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี (แผนผงัท่ี1) 

ด้ำนเหนือ  ตั้งแต่หลกัเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีฝ่ังใตข้องแม่น ้ าโขง ตอนท่ีอยู่ห่างจากวดั 

โพน   ชยัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 350 เมตร และอยูห่่างจากท่ีจอดเรือสาธารณะ

แม่น ้ าโขงฝ่ังใตไ้ปทางทิศตะวนัตก ระยะทาง 1,350 เมตร จากหลกัเขตท่ี 1 เลียบตามฝ่ังใตข้อง

แม่น ้า    โขงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือถึงฝ่ังตะวนัตกของปากล าน ้าฮวย ซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี 2 
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            ด้ำนตะวันออก  จากหลักเขตท่ี  2 เลียบตามฝ่ังตะวนัตกของล าน ้ าฮวยไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นทางสายไปอ าเภอท่าบ่อถึงจุดซ่ึงอยูห่่างจากทาง ส ายไป อ า เภ อท่ าบ่ อ 

ระยะทาง 250 เมตรซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี 3 

ด้ำนใต้  จากหลักเขตท่ี 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวง

แผ่นดิน สายเชียงคาน – เลย ตรงเชิงสะพานของทางหลวงแผน่ดินสายเชียงคาน – เลย ดา้นเหนือ

ตอนท่ีอยู่ห่างจากสุขศาลาอ าเภอ ระยะทาง 350 เมตร ถึงจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสาย 

เชียงคาน – เลย ระยะทาง 1,000 เมตร ซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี 4 

 ด้ำนตะวนัตก จากหลกัเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จนบรรจบ
กบั หลกัเขตท่ี 1  
เทศบาลต าบลเชียงคานแบ่งออกเป็น 9 ชุมชน (เทศบาลต าบลเชียงคาน, 2558) ดงัน้ี  

 1. ชุมชนคุม้วดัท่าคก 

2. ชุมชนคุม้วดัป่าใต ้

    3. ชุมชนคุม้วดัศรีพนมมาศ  

 4. ชุมชนคุม้วดัมหาธาตุ 

 5. ชุมชนคุม้วดัศรีคุณเมือง 

 6. ชุมชนคุม้วดัมชัฌิมาราม (ป่ากลาง) 

    7. ชุมชนคุม้วดัโพนชยั  

 8. ชุมชนคุม้วดัสันติวนาราม 

 9. ชุมชนส่วนราชการ 
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แผนผงัท่ี 1  แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษาชุมชนเชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน         

                   จงัหวดัเลย 

ท่ีมา:  เทศบาลต าบลเชียงคาน,  2558 

 



9 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 2  แสดงผงัชุมชนวดัต่างๆ      

ท่ีมา : เทศบาลต าบลเชียงคาน, 2558 
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       3.2 ขอบเขตทำงด้ำนเน้ือหำ  

 1. ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเปล่ียนแปลงทาง 

กายภาพของเมือง การเปล่ียนแปลงของสังคมเมือง จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ โดยน าขอ้มูล

ทุติยภูมิดังกล่าวมาประมวลเพื่อสรุปความสัมพันธ์ในประเด็นต่างๆเพื่อก าหนดเป็นกรอบ

การศึกษา  

 2. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  การตั้งถ่ินฐาน  การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ    

และแผนพฒันาชุมชนเชียงคาน  โดยอาศยัการวเิคราะห์ขอ้มูล  จากเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง  

แผนท่ีภูมิประเทศ  ภาพถ่ายทางอากาศ  ในแต่ละช่วงเวลา ร่วมกบัการออกส ารวจสังเกตการณ์  

และสัมภาษณ์บุคคลส าคญัในพื้นท่ี  

          3. ศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผนท่ีภูมิประเทศ  ภาพถ่ายทางอากาศ  ในแต่ละช่วงเวลา ร่วมกบัการออกส ารวจสังเกตการณ์  

และสัมภาษณ์บุคคลส าคญัในพื้นท่ี  

4. กระบวนกำรวจัิย 

  ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีกระบวนการวจิยัใน 3 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี  

  4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้การรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร     

 งานวิจยั วารสาร หนงัสือพิมพ ์และเอกสารคน้ควา้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกบัการลง   

 พื้นท่ีเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และใช้การสังเกตการณ์   

 เป็นการช่วยตรวจสอบขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีภายหลงัจากท่ีไดส้ัมภาษณ์อีกคร้ังเพื่อความ 

  แม่นย  าและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  

  4.2 การศึกษาและ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาเพื่อท าความเข้าใจ และ

ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  

  4.3  การวิเคราะห์โดยน าข้อมูลท่ีได้ ประกอบกับประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การศึกษา  การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ มาท าการวเิคราะห์เพื่อหาบทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

 



11 
 

 
 

5. วธีิกำรวจัิย 

5.1  กำรเกบ็ข้อมูล  

                   ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการศึกษาภาคสนามโดยใชว้ธีิการ ไดแ้ก่  

 1. การส ารวจภาคสนาม  โดยการดูจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 แผนท่ีดิจิตอล 

(GIS)  ปี 2552 และระวาง4000 ผงัเชียงคานปี2557  และการส ารวจสภาพปัจจุบนัประกอบเพิ่มดว้ย  

ได้แก่ ของเขตของชุมชนเชียงคาน  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  การใช้ประโยชน์อาคาร  ถนน  

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนเชียงคาน  

 2. การสังเกต  โดยการสังเกตการณ์ การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน 

  3. การสัมภาษณ์  โดยการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญในพื้นท่ี  เป็นการสัมภาษณ์ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคมเมือง  และการ

เปล่ียนแปลงท่ี เกิดข้ึนตลอดจนสาเหตุ ท่ีท าให้ เกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ เห็นภาพการ

เปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมืองในแต่ละช่วงเวลา  

                    ขอ้มูลทุติยภูมิ  โดยใชว้ธีิการ ไดแ้ก่  

          1.  ขอ้มูลเอกสารทางประวติัศาสตร์  ขอ้มูลสถิติ และเอกสารทางราชการ จากหลาย

หน่วยงาน  ไดแ้ก่            

             -  ส านกัโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั      

                    -  เทศบาลต าบลเชียงคาน         

         -  กรมแผนท่ีทหาร        

   -  หอ้งสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร       

           2.  แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ  ไดแ้ก่        

           -  ระวาง4000 ผงัเชียงคานปี2557  ของส านกัโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั  

         -  แผนท่ีดิจิตอลอ าเภอเชียงคาน ปี 2552 ของส านกัโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั  

          -  ภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2545 ของกรมแผนท่ีทหาร  
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5.2  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

          1. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด น าทฤษฎี หลกัการ  รวมถึงแนวความคิดต่างๆ

มาประกอบการวิเคราะห์  ด้วยเทคนิคการซ้อนทับแผนท่ีเพื่อดูความแตกต่าง เพื่อหาความ    

เปล่ียนแปลง  

          2.  จัดระบบข้อมูล  จัดระเบียบ  แยกประเภทและช่วงเวลาเพื่อสะดวกต่อการ

วเิคราะห์   

  3.  สรุปการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน 

อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

6. ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. การศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนครอบคลุมช่วงเวลาท่ียาวนานลักษณะ

การศึกษาจึงเน้นท่ีภาพรวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุ  และผลของการเปล่ียนแปลงในระดบัเมือง  

และชุมชนตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้จึงขาดข้อมูลในทางลึก  ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงในระดบัปลีกยอ่ยไดไ้ม่ครบทุกประเด็น 

2.  การเก็บขอ้มูลด้านประวติัศาสตร์  ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลบอกเล่าต่อกนัมา  เป็น

บทความเชิงนิยายมีการต่อเติมจินตนาการของผูเ้ล่าเข้าไป การน าข้อมูลมาใช้จึงเป็นแบบการ

รวบรวมจากหลายท่ีมา  และน ามาวเิคราะห์เพื่อสรุปขอ้เทจ็จริงมาใช ้ จึงท าใหร้ายละเอียดปลีกยอ่ย

บางอยา่งถูกตดัออก 

7. นิยำมของค ำศัพท์ทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพหมายถึง การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ถนน 

พื้นท่ีดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การใชป้ระโยชน์อาคาร สภาพท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีพาณิชยกรรม โดย

จะศึกษาจากยคุก่อนการเปล่ียนแปลงและยคุหลงัการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีจะ

น าไปใชใ้นการพฒันา 
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8. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ           

         8.1 การเปล่ียนแปลงด้านกายภาพของพื้นท่ีชุมชนในเขต เทศบาลต าบลเชียงคาน  

อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลยทั้งในอดีต และปัจจุบนั รวมถึงความเป็นมาและสภาพวถีิชีวติ  

   8.2 ผลกระทบท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพของพื้นท่ีชุมชนเทศบาล

ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย        

               8.3 แนวทางเพื่อน าไปสู่การพฒันาและเป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมมากท่ีสุด 

9. กำรน ำเสนอผลกำรวจัิย        

 9.1การน าเสนอผลการวจิยัเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ สรุปผลการศึกษาตามรูปแบบ

ของบณัฑิตวทิยาลยัอนัประกอบดว้ยขอ้มูลรายละเอียด พร้อมดว้ยรูปภาพ ภาพประกอบ แผนท่ี

ประกอบการบรรยาย มีเน้ือหารวมทั้งหมด 6 บท คือบทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 การศึกษาทฤษฎี 

แนวคิดเอกสาร การศึกษาและงานวจิยั บทท่ี 3 การออกแบบการวจิยั บทท่ี 4 สภาพทัว่ไปของ

ชุมชนเชียงคาน บทท่ี 5 การวิเคราะห์และอภิปรายผล และบทท่ี 6 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

            9.2 การน าเสนอสรุปผลการวิจยัเพื่อน าเสนอ 

          9.3  การน าเสนอในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD) การคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ 
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 บทที ่2 

ทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
แมว้า่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว และท าใหเ้กิดการ

พฒันาข้ึนภายในชุมชน แต่ส่ิงท่ียงัแสดงออกถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเชียงคาน จงัหวดัเลย ทั้งทางดา้นกายภาพ วิถีชีวิตประเพณีวฒันธรรม ท่ียงั   ด าเนิน
อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่อดีตของชุมชนนั้นก็ยงัคงมีความเด่นชดัอยูใ่นปัจจุบนั 

     ผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษาแนวความคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา  และ

อนุรักษชุ์มชน เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการอา้งอิงและเป็นแนวทางในการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพ รวมถึงการตั้งชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีวฒันธรรม และความเช่ือต่างๆในชุมชน น าไปสู่

การอภิปรายขอ้สรุปให้ได้ขอ้เสนอแนะการพฒันาชุมชนท่ีเหมาะสมต่อไป ซ่ึงจะมี แนวความคิด 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นพื้นฐานส าคญั ไดแ้ก่ 

 1.  แนวคิดเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์

 2.  แนวความคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเมือง 

 3.  แนวคิดเร่ืองโครงสร้างและองคป์ระกอบทางกายภาพของเมือง 

 4.  แนวความคิดเก่ียวกบัการอนุรักษชุ์มชน 

 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.  สรุป 

1. แนวความคิดเกีย่วกบัการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 

 การตั้งถ่ินฐานเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงท่ีมนุษย์เข้าไปบุกเบิก ครอบครองและ

ดดัแปลงพื้นท่ีเพื่อตั้งหลกัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและท ามาหากิน   แหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่  

มกัประกอบด้วยปัจจยัพื้นฐานท่ีเหมือนกนั คือ มีอาหาร น ้ า และท่ีก าบงัภยั การตั้งถ่ินฐานแต่ละ 

แห่งเปรียบเสมือนระบบๆหน่ึงท่ีค่อยๆมีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และมี  

 ความซับซ้อนมากข้ึนตามกาลเวลา โดยมีมนุษย์เป็นองค์ประกอบท่ีเข้าไปอาศัยธรรมชาติ    
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 ดดัแปลงธรรมชาติ สร้างท่ีอยู่อาศยั ท่ีเพาะปลูก ถนนและจดัองค์กรสังคมให้เกิดข้ึน (ไพฑูรย ์ 

 ปิยะกรณ์,  2531: 61)  

 1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานนั้น  Leong and Morgan (1982: 50, อา้งถึงใน กุลภา ชยัรัตน์, 

2551: 8) พบวา่โดยทัว่ไปมีรูปแบบ อยู ่3 ลกัษณะ ท่ีส าคญัคือ 

 1.การตั้ ง ถ่ินแบบกลุ่ม/กระจุกตัว (Cluster settlements) เป็นการรวมกลุ่มของ

บ้านเรือนท่ีเกิดจากอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ เป็นตวัก าหนดและควบคุม โดยเฉพาะปัจจยัทาง

ธรรมชาติ เช่น ท่ีราบลุ่มแม่น ้ า หุบเขา ทางแยกของถนนและบริเวณท่ีแม่น ้ าล าคลองมาบรรจบกนั

เป็นตน้ ลกัษณะการตั้งบ้านเรือนจะตั้งรวมกนัเป็นกลุ่มกระจุกตวัหนาแน่น มีศูนยก์ลางบริการ

ชุมชนอยูไ่ม่ไกลจากท่ีตั้งของบา้นเรือน เช่น ร้านคา้ โรงเรียน ตลาด วดั มีพื้นท่ีทางการเกษตรอยู่

โดยรอบชุมชนหรือหมู่บ้าน การเล้ียงสัตว ์เช่น เป็ด ไก่ หมู่ ววั จะเล้ียงกันในบริเวณบ้านหรือ

บริเวณใกลเ้คียง ส่วนขนาดของหมู่บา้นข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการสร้างหมู่บา้น หมู่บา้นท่ีมีขนาด

ใหญ่มกัก่อตั้งเป็นเวลานานและมีประชากรอยูอ่าศยัหลายชัว่อายคุน  

 2. การตั้งถ่ินฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement) เป็นการตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นเรือน

ของเกษตรกรตั้งอยูภ่ายในท่ีดินของตน การกระจายตวัของท่ีอยูอ่าศยัมีความสัมพนัธ์กบัขนาดของ

ท่ีดินท ากิน ส าหรับประเทศไทยการตั้งถ่ินฐานลกัษณะน้ีมกัพบในพื้นท่ีเกษตรประกอบอาชีพการ

ท าสวน    โดยบา้นเรือนตั้งกระจายอยูไ่ม่ไกลกนัในพื้นท่ีสวนของแต่ละครอบครัว และมีคูคลอง

เป็นแนวเขตกั้น  

 3. การตั้งถ่ินฐานตามแนวยาว (Linear settlement) ส่วนใหญ่ปรากฏในบริเวณท่ีเป็นท่ี

ราบบา้นเรือนตั้งเรียงยาวไปตามปัจจยัท่ีตั้งพื้นฐาน ไดแ้ก่ แม่น ้ า ล าคลอง ชายฝ่ังทะเลและถนน

โดยในเขตท่ีเป็นชุมชนการคา้หรือทางแยกของเส้นทางคมนาคม บา้นเรือนมกัเป็นกลุ่มติดต่อกนั 

ส่วนบริเวณท่ีอยู่ไกลออกไปบา้นเรือนจะตั้งอยู่ห่างกนัและมีพื้นท่ีด้านหลงัเป็นพื้นท่ีการเกษตร  

                   การตั้งถ่ินฐานบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ า คือการตั้งถ่ินฐานในระยะๆแรกของโลก เป็นท่ีตั้ง

ของแหล่งอารยธรรม เมืองหลวง และเมืองต่างๆ เพราะแม่น ้ าเป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีส าคญั ท่ีท าให้เกิด
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อาหาร การคมนาคม และการนันทนาการ ซ่ึงเมืองต่างๆ มกัใช้แม่น ้ าเป็นเส้นทางติดต่อ และ

เผยแพร่วฒันธรรมกับบริเวณโดยรอบ ส่วนการตั้ งถ่ินฐานตามเส้นทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็น

รถยนต์ หรือรถไฟเป็นการเกิดข้ึนในระยะหลงั เส้นทางคมนาคมเป็นปัจจยัดึงดูดให้มีการอพยพ

จากพื้นท่ีบริเวณภายในท่ีเป็นแหล่งเกษตรกรรมออกมาตั้งถ่ินฐานบริเวณสองฟากของถนน ดงัเห็น

ได้จากการท่ีบางบริเวณกลายเป็นชุมชนใหญ่ หรือเป็นเมืองเกิดข้ึนเม่ือมีการพัฒนาเส้นทาง

คมนาคม 

 ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในประเทศไทยนั้น มีความแตกต่างกนัตาม

สภาพภูมิประเทศในแต่ละภูมิภาค การตั้งถ่ินฐานในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี

ความคลา้ยคลึงกนัคือ มีบา้นเรือนรวมตวักระจุกกนัอยูต่รงกลาง เป็นลกัษณะชุมชนหนาแน่น และ

มีท่ีนาหรือท่ีท ากินกระจายอยู่โดยรอบชุมชนสันนิษฐานว่าพื้นท่ีโดยรอบอาจมีสัตวป่์าดุร้ายท่ี

สามารถท าร้ายคนหากอยูห่่างกนั การตั้งถ่ินฐานจึงเป็นแบบกลุ่ม / กระจุกตวั ( Cluster settlements)

ในขณะท่ีภาคกลางมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีลุ่มน ้ าท่วมถึง ผูค้นสัญจรใช้ทางน ้ าเป็นหลกั จึงมี

การตั้ งบ้านเรือนอยู่ริมน ้ าอย่างหนาแน่น ลักษณะการตั้ งถ่ินฐานจึงเป็นแบบแนวยาว (Linear 

settlement) ส่วนในพื้นท่ีภาคใต้นั้น มีการตั้งบา้นเรือนอยู่ใกล้กนัคล้ายชุมชนในภาคเหนือและ

ตะวนัออกเฉียงเหนือแต่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีหมู่บา้น ให้เป็นสวนในบา้น เน่ืองจากมี

พื้นท่ีราบเพื่อการเพาะปลูกจ ากดั 

  โดยสรุปแล้วการตั้ งถ่ินฐานนั้ นไม่ว่าจะมีรูปแบบลักษณะใดก็ล้วนแต่เป็น

กระบวนการท่ีมนุษยเ์ขา้ไปครอบครองจดัการพื้นท่ีแทบทั้งส้ิน โดยจะเห็นไดว้า่การตั้งถ่ินฐานเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการสร้างชุมชนของมนุษย ์ซ่ึงอาจจะเร่ิมจากการตั้งถ่ินฐานเพียงไม่ก่ีหลงัคาเรือน 

เป็นชุมชนเล็กๆจนกระทัง่กลายมาเป็นเมืองขนาดใหญ่ ในทางกลบักนั เมืองก็คือการพฒันามา    

อยา่งต่อเน่ืองของการตั้งถ่ินฐานนัน่เอง 
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  1.2  องค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน 

       Doxiadis (1976: 8-27, อา้งถึงใน กุลภา  ชยัรัตน์, 2551: 8)  ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบ

ของการตั้งถ่ินฐานของมนุษยโ์ดยใชค้  าวา่ “Ekistics” อนัเป็นรากศพัทม์าจากค าในภาษากรีกวา่  

“Okios” ซ่ึงแปลว่าบ้าน แทนการตั้ งถ่ินฐานของมนุษย์ (Human Settlement) ในรูปแบบของ 

Ekistics Model ซ่ึงอธิบายได้ว่า การตั้งถ่ินฐานของมนุษยน์ั้น ตอ้งประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ 

 5 ประการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น คือ 

 1. ธรรมชาติ (Nature) เป็นองคป์ระกอบแรกของการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์อนัไดแ้ก่ 

พื้นดิน แหล่งน ้ า อากาศ อุณหภูมิ พืชพรรณ สัตว ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัขององคป์ระกอบ

เหล่าน้ี 

 2.คน (Man or Anthropos) โดยพิจารณาในด้านตัวบุคคลซ่ึงมีทั้ งเร่ืองของความ

ตอ้งการทางด้านชีวภาพ เช่น อากาศ  อุณหภูมิ ท่ีว่าง เป็นตน้ รวมทั้ง ความรู้สึกสัมผสั การรับรู้ 

ความตอ้งการ ดา้นอารมณ์ ค่านิยม รูปแบบทางสังคม แบบแผนทางวฒันธรรม วฏัจกัรของชีวิต

ครอบครัว 

3.สังคม (Society) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของคนท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการตั้ง

ถ่ินฐาน ไดแ้ก่ การพบปะสังสรรค์  แบบแผนทางวฒันธรรม การพฒันาทางเศรษฐกิจ การศึกษา  

สวสัดิการ กฎหมายและบริการ เป็นตน้ 

4 .ส่ิงปลูกสร้าง (Shell) ได้แก่ ท่ีอยู่อาศยัและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมนุษยเ์ป็น

ผูส้ร้าง และจดัวางลงบนพื้นท่ี 

5. โครงข่าย (Network) เป็นระบบท่ีเกิดจากทั้ งธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อ

อ านวยความสะดวกในการอยูอ่าศยั และการท ากิจกรรมของมนุษย ์ 

โดยองค์ประกอบทั้ ง 5 จะด าเนินไปเป็นระบบ บนพื้นฐานของปัจจยั 5 ประการ คือในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง – การปกครอง เทคโนโลยี และวฒันธรรม ซ่ึง Doxiadis ไดอ้ธิบายว่า

ระบบดงักล่าวนั้นไม่หยุดน่ิงและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปัจจยัด้านช่วงเวลาจึงถือว่าเป็น

ขอบเขตพื้นฐานของการศึกษาเร่ืองการตั้งถ่ินฐาน โดยศึกษาตามววิฒันาการของอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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 1.3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 

            Sjoberg (1960: 24, อา้งถึงใน กุลภา  ชยัรัตน์, 2551: 9)   เสนอแนวความคิดเก่ียวกบั

การตั้งถ่ินฐานและการกลายเป็นเมืองว่า “ท าเลท่ีตั้ง” (Site and Situation) และ”สภาพแวดล้อม”  

(Environment) ของเมืองท่ีเหมาะสมเป็นปัจจัยต่อการถ่ินฐานและการขยายตัวของเมือง โดย

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคัญท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกการตั้งถ่ินฐานของ

ประชากร ซ่ึงส่วนมากจะเป็นบริเวณท่ีมีสภาพลมฟ้าอากาศท่ีเหมาะสมและดินท่ีอุดมสมบูรณ์ใน

การเกษตร นอกจากน้ีท่ีตั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมของเมืองจะเป็นตวัการท่ีท าให้เกิดแรงดนั

และกระบวนการต่างๆในอนัท่ีจะส่งเสริมให้เกิดเมือง การขยายตวั และการป้องกนัความปลอดภยั

แก่เมือง ในขณะท่ี “สภาพแวดลอ้มหรือบริเวณรอบนอก” จะมีความส าคญัในเร่ืองการเจริญเติบโต 

และความอยู่รอดของเมือง เช่น การถูกล้อมด้วยพื้นท่ีเกษตรกรรมสมบูรณ์ หรือเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางของการคมนาคมติดต่อของพื้นท่ีรอบบริเวณ เป็นตน้ 

Trewartha (1969: 77-78, อ้างถึงใน กุลภา  ชัยรัตน์ , 2551: 10)   กล่าวถึงการเลือก

ท าเลท่ีตั้งวา่มีปัจจยัท่ีส าคญั 3 ประการคือ 

 1.ปัจจยัทางสภาพภูมิศาสตร์ ถือเป็นปัจจยัท่ีก าหนดความเหมาะสม ส าหรับการเป็น

ถ่ินท่ีอยูส่ าหรับมนุษย ์

 2.ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีมกัเกิดคู่กบัการตั้งถ่ินฐานและมีอิทธิพลต่อการ

ขยายตวัเป็นเมืองต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ การอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ บริเวณท่ีเส้นทางคมนาคมตดั

กนั หรือบริเวณท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 3.ปัจจยัทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความเช่ือของแต่ละชุมชน  

ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อทศันะในการเลือกท าเลท่ีตั้งถ่ินฐานท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

Doxiadis (1976: 25-28, อา้งถึงใน กุลภา  ชัยรัตน์, 2551: 10) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานวา่ ประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง-การปกครอง เทคโนโลย ี

เทคโนโลยี และวฒันธรรม โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัคือ การท่ีมนุษยเ์ปล่ียนรูปแบบการ

สัญจรโดยใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นหลกั ท าให้สามารถติดต่อเช่ือมโยงระหว่างชุมชนไดส้ะดวกมากข้ึน 
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และเม่ือหลายๆ ชุมชนมีการเช่ือมโยงติดต่อกนั ระบบสังคมและเศรษฐกิจจะเป็นตวัช้ีน าใหเ้กิดเส้น

ถนนระหวา่งกนัเป็นระบบและกลายเป็นเมืองข้ึนในเวลาต่อมา 

 ฉตัรชยั พงษป์ระยูร (2536: 165-166) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหลกั 4 ขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตั้งถ่ินฐานซ่ึงประกอบดว้ย 

1.ระบบเศรษฐกิจสังคม จดัเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายหลังเม่ือการตั้งถ่ินฐานได้เร่ิม

เกิดข้ึนแลว้ และผา่นระยะการตั้งตวัไปไดแ้ลว้ หลงัจากนั้นความแตกต่างในเร่ืองการขยายตวัและ

ความมัน่คงของแหล่งตั้งถ่ินฐานจะข้ึนอยู่กบัระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดบัทอ้งถ่ินนั้นเอง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการตั้งถ่ินฐานและระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยนั้น ส่วน

ใหญ่มีชีวิตตามหมู่บา้นท่ีพึ่งพาตนเอง การติดต่อกบัโลกภายนอกมีจ ากดัอยูเ่ฉพาะการแลกเปล่ียน

ระดบัภูมิภาคเท่าท่ีจ  าเป็น แต่ต่อมาเน่ืองจากการไดติ้ดต่อคา้ขายกบัโลกภายนอกมากข้ึน ผูค้นละทิ้ง

วิถีชีวิตแบบพอกินพอใช้ได้หันมาท าการเกษตรเพื่อการคา้ ผลก็คือท าให้ชุมชนแปรสภาพเป็น

ชุมชนเมืองมากข้ึนกวา่เดิม 

2. การถือครองท่ีดิน ตั้งแต่สมยัโบราณ ชาวไทยสามารถบุกเบิกพื้นท่ีซ่ึงเป็นของรัฐ 

ท าการเพาะปลูกเพื่อเล้ียงครอบครัวได ้การถือครองท่ีดินสมยัก่อนจึงไม่ใช่ปัญหา แต่ปัจจุบนัพื้นท่ี

ท่ีอุดมสมบูรณ์ต่อการเกษตรหมดลงไปแลว้ เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการบุกเบิกท่ี

เพาะปลูกใหม่จะติดตามดว้ยการตั้งถ่ินฐานใหม่ และในท่ีสุดก็กลายเป็นหมู่บา้นถาวรท่ีมีการจด

ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3. การขนส่ง การสร้างเส้นทางคมนาคมต่างๆ ไดมี้อิทธิพลต่อรูปแบบการกระจาย

ของแหล่งตั้งถ่ินฐาน หมู่บ้านเป็นจ านวนมากได้เกิดข้ึนตามเส้นทางคมนาคม เท่ากับเป็นการ

กระจายความหนาแน่นของหมู่บา้นไปสู่ท่ีบุกเบิกใหม่ แหล่งชุมชนเหล่าน้ีจะมีบทบาทและหนา้ท่ี

แตกต่างจากหมู่บา้นเกษตรแบบดั้งเดิม เพราะส่วนใหญ่จะท าหน้าท่ีเป็นแหล่งบริการ ศูนยก์ลาง

การคา้และอาชีพอ่ืนๆ ดงันั้นการตดัเส้นทางคมนาคมใหม่จึงเท่ากบัเป็นการบุกเบิกท่ีท ากิน เพิ่ม

ความสะดวกในการคมนาคมและมีอิทธิพลต่อการกระจายขอบเขตการตั้งถ่ินฐานออกไปดว้ย 

4. นโยบายทางดา้นการเมืองของรัฐ ปัจจยัทางดา้นการเมือง หมายถึง อิทธิพลต่างๆ 

อันเกิดจากนโยบายการตัดสินใจของรัฐบาล และมีผลโดยตรงต่อลักษณะการตั้ งถ่ินฐาน  
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แนวความคิดเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานมนุษยจ์ะปราศจากวตัถุประสงค์ทางการเมืองไม่ได้ ในเม่ือ

ความสะดวกสบายของประชาชน ความปลอดภยั และเร่ืองวฒันธรรมก็ดี ต่างผูกพนัอยา่งใกลชิ้ด 

กบัสภาพแวดลอ้มในแหล่งตั้งถ่ินฐาน 

ทวีศัก ด์ิ  ล้อมล้ิม  (2542: 35-36) กล่าวว่า ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการตั้ ง ถ่ินฐาน

ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการคือ 

 1. อิทธิพลดา้นสภาพธรรมชาติ เช่น 

    -   แหล่งน ้ า มนุษยใ์ช้น ้ าในการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร การคมนาคม เมือง

ส่วนใหญ่จะตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบริมแม่น ้าล าคลอง มีคูเมืองเช่ือมกบัล าน ้าธรรมชาติ และมีเมืองหลาย

แห่งท่ีพบวา่มีการเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของแหล่งน ้า 

  -   สภาพภูมิประเทศ บริเวณท่ีราบลุ่มน ้ าประชากรมกัหนาแน่น เพราะเหมาะใน

การเกษตรและสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งและการด าเนินชีวติประจ าวนั 

    2. อิทธิพลดา้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ปัจจัยในการผลิตแตกต่างกัน 

การจดัการในการผลิตแตกต่างกนั ส่งผลให้วฒันธรรมในการด ารงชีวิตแตกต่างกนัดว้ยกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจลกัษณะการตั้งถ่ินฐานซ่ึงรวมไปถึงการตั้งถ่ินฐานของเมือง  

 3. อิทธิพลดา้นสังคมและวฒันธรรม  

                   ระดับความแตกต่างทางวฒันธรรมย่อมท าให้เกิดการตั้ งถ่ินฐานท่ีแตกต่างกัน  

ลกัษณะทางสังคมท่ีส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานท่ีส าคญัไดแ้ก่  

  -  การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองแบบรัฐเดียว จะรวมอ านาจท่ี

ศูนยก์ลางท าให้เกิดชุมชนใหญ่โดดเด่นส่วนการปกครองแบบกระจายอ านาจจะท าให้เกิดชุมชน

แบบลดหลัน่กนัไปตามล าดบั  

  -  กฎหมาย หรือนโยบายของรัฐบาลก็มีผล เช่น พ.ร.บ.การผงัเมือง นโยบายพฒันา

อุตสาหกรรม ยอ่มท าใหเ้กิดรูปแบบของเมืองตามแผนท่ีวางเอาไว ้

  - ศาสนา ศาสนาเป็นส่วนส าคญัของวฒันธรรมและบางคร้ังเป็นเคร่ืองมือก าหนด

ความเป็นชาติ ความเช่ือถือ และการยดึมัน่ในวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน ศาสนามีผลต่อการประกอบอาชีพ
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และการบริโภค ส่ิงก่อสร้างของแต่ละศาสนาก็มีขนาด รูปแบบของสถาปัตยกรรมและการใชว้สัดุ

ท่ีแตกต่างกนั  

  - ความเช่ือ ความเช่ือมีผลต่อการสร้างท่ีอยู่อาศยั การประกอบอาชีพ ตลอดจนการ

ปฏิบติัอยู่ร่วมกนั กล่าวไดว้่าปัจจยัต่างๆ ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์โดย

ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์

ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วฒันธรรมและการเมือง จะเป็นตวั

สนบัสนุน ซ่ึงมกัเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการตั้งถ่ินฐาน และผา่นระยะตั้งตวัไปแลว้ 

 สรุปแนวคิดและการเปล่ียนแปลงของการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์จากแนวความคิดจะ

เห็นได้ว่ามนุษย์ มีการตั้ ง ถ่ินฐานโดยเร่ิมจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก และย ังมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง คน สังคม ส่ิงปลูกสร้าง โครงข่าย รวมกนัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ

ตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์และยงัมีปัจจยัต่างๆในการขบัเคล่ือนของการด ารงชีวิต ท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง-การปกครอง ด้าน

เทคโนโลยี และดา้นวฒันธรรม ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน และการ

ขยายตวัของเมือง 

2.  แนวคิดเร่ืองโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง  

 2.1 การก่อรูปของเมือง ( Urban Forms)   

 เมืองเป็นวิวฒันาการท่ีเกิดข้ึนจากการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ซ่ึงการก่อรูปข้ึนมาเป็น

เมืองนั้น เกิดจากการรวบรวมกลุ่มของลกัษณะกิจกรรมและส่ิงปลูกสร้างต่างๆในชุมชนซ่ึงมนุษย์

สร้างสรรค์ข้ึน หรืออาจกล่าวไดว้่า การก่อรูปของเมืองเป็นการรวมกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ 

อนัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ และองคป์ระกอบแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน ส าหรับปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดและส่งผลใหรู้ปแบบของเมืองมีลกัษณะแตกต่างกนัมีดงัต่อไปน้ี 

(พรเทพ  พิมลเสถียร, 2522: 2-4) 

 1. ลกัษณะทางภูมิประเทศ เป็นองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดและท าใหเ้มืองแต่

ละแห่งมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ชุมชนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีราบลุ่ม ท่ีดอน หรือภูเขา 
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 2.  ลกัษณะทางประชากร เป็นองค์ประกอบและปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดเมือง เพราะ

มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างวตัถุ และลกัษณะของกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธรรมชาติของมนุษยใ์น

แต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งด้านลกัษณะทางสังคม การปกครอง การด ารงชีพ และความ

ตอ้งการ ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลท าใหเ้กิดลกัษณะของเมืองท่ีแตกต่างกนั 

 3. ลกัษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตอบสนอง หรือ

ความตอ้งการและเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั แต่เน่ืองจากกิจกรรมในแต่ละพื้นท่ีมีลกัษณะท่ีเหมือน

แตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยและวตัถุประสงค ์จึงส่งผลให้รูปแบบของเมืองในแต่ละ

พื้นท่ีมีความเหมือนและแตกต่างกนัดว้ย 

 4. ระบบการขนส่งและคมนาคม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ

การขยายตัวของเมือง โดยองค์ประกอบของระบบการขนส่ง ระบบการคมนาคมท่ีส่งผลต่อ

รูปแบบของเมืองท่ีส าคญัไดแ้ก่ เส้นทางคมนาคม จุดรับส่งเช่ือมต่อของระบบและองคป์ระกอบท่ี

สนบัสนุนต่อระบบการขนส่งและคมนาคม 

 5. สัญลกัษณ์ของชุมชน เป็นเคร่ืองช้ีลกัษณะและทิศทางของเมืองให้กบัผูท่ี้เขา้มาใช้

เมืองและผูเ้ดินทาง ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นอนัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดรูปแบบของเมือง 

 6. หน้าท่ีของชุมชน บทบาทของเมืองในแต่ละแห่งส่งผลให้เกิดเมืองท่ีมีลกัษณะ

แตกต่างกนัไป เช่น เมืองท่ีมีบทบาทเป็นเมืองท่องเท่ียว เมืองศูนยก์ลางการปกครอง หรือเมือง

อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 2.2 องค์ประกอบของเมือง 

จากทฤษฎีเร่ืององคป์ระกอบของการตั้งถ่ินฐานของ Doxiadis ในหัวขอ้ 2.1.1 เห็นได้

วา่องค์ประกอบของเมืองประกอบไปดว้ย ธรรมชาติ (Nature) คน(Man) สังคม(Society) ส่ิงปลูก

สร้าง (Shell) และโครงข่าย (Networks) โดยองคป์ระกอบทั้ง 5 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น 

ในขณะท่ี ฉตัรชยั พงศป์ระยูร (2536: 72) ไดก้ล่าววา่เมืองจะตอ้งประกอบดว้ยอาณา

เขต ดินแดน และมีจุดเร่ิมตน้ของเมือง เช่น เมืองตั้งอยูริ่มแม่น ้ า หรือริมเส้นทางคมนาคม เป็นตน้ 

และมีองค์ประกอบยอ่ยๆไดแ้ก่ กิจกรรม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การใช้ประโยชน์อาคาร สถาบนั

ต่างๆ ร่วมประกอบเป็นเมืองข้ึนมา 
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ในขณะท่ี  ธิดา สาระยา (2537: 106-107) ให้ค  าจ  ากดัความของเมืองไวอ้ยู ่ 2 ประการ 

โดยประการแรก เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีพื้นท่ีขอบเขตก าหนดไวแ้น่นอน และมีโครงสร้างทาง

กายภาพท่ีสะทอ้นให้เห็นขนาดของกลุ่มชนท่ีมีจ านวนและความซับซ้อนมากกว่าชุมชนหมู่บา้น 

ส่วนเมืองอีกความหมายหน่ึงหมายถึง การอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มทางสังคมตั้งหลกัแหล่งแน่นอน ซ่ึง

เป็นพฒันาการขั้นต้นสุดของมนุษย์ ถือเป็นความเจริญอยู่เหนือระดับสังคมชนเผ่าเร่ร่อนและ

แสวงหาท่ีเพาะปลูกท ากินท่ีเหมาะสม มีหัวหน้าผูน้ าเป็นหลกัสร้างส านึกทางวฒันธรรม เกิดกลุ่ม

ชนท่ีมีส านึกร่วมทางวฒันธรรม 

จากแนวคิดดงักล่าวเห็นได้ว่า เมืองนั้นประกอบไปด้วยส่วนเป็นองค์ประกอบทาง

กายภาพ และองค์ประกอบทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กัน การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาทาง

กายภาพ โดยอาจกล่าวไดว้่า โครงสร้างทางกายภาพของเมืองเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของ

เมือง ทั้งไดมี้การศึกษาแนวความคิดจากนกัคิดหลายท่าน เพื่อน ามาก าหนดความหมายโครงสร้าง

ทางกายภาพของเมือง  

 ลกัษณะทางกายภาพของเมืองเป็นการกล่าวถึง อาณาเขต ดินแดน รูปแบบ ลกัษณะ

ของเมือง คูน ้ า คนัดิน ก าแพงท่ีโอบลอ้มชุมชน สระน ้ า ศาสนสถาน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  ระบบ

ถนน และส่ิงปลูกสร้างต่างๆในเมือง ซ่ึงเมืองนั้นยอ่มประกอบไปดว้ยทั้งส่วนท่ีเป็นโครงสร้างและ

องค์ประกอบ ในส่วนโครงสร้างนั้น เป็นภาพรวมในมุมกวา้ง ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ในส่วน

ต่างๆ ของเมืองออกมาในรูปแบบของ รูปแบบของเมือง ระบบการคมนาคม รูปแบบการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน ส่วนองคป์ระกอบนั้นคือ ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ อนัส่วนย่อยของเมืองท่ีประสานกนั

เป็นโครงสร้างภายในเมือง ดงันั้นในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขต

เท ศบ าล ต าบ ล เชี ย งค าน  อ า เภ อ เชี ย งค าน  จังห วัด เล ย  เป็ น ก าร ศึ กษ าใน เร่ื อ งข อ ง  

1. รูปแบบ รูปร่างของเมือง   2. รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการใช้ประโยชน์อาคาร  

3. รูปแบบการคมนาคม 

 



24 
 

 
 

3.  แนวความคิดเร่ืองการเปลีย่นแปลงของเมือง  

 3.1  แนวความคิดเร่ืองการเปลีย่นแปลง  

  E.Moore (1963: 3-4, อา้งถึงใน ปัฐมา  ชูประเสริฐ, 2550: 11) อธิบายความหมายของ

ค าว่า การแปรเปล่ียน    (Transformation) กับการเป ล่ียนแปลง (Change) ว่ามีความหมายท่ี

คลา้ยคลึงกนั เป็นลกัษณะทางธรรมชาติท่ีตอ้งเกิดข้ึน  ความหมายโดยทัว่ไปคือการท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึง

เปล่ียนสภาพจากท่ีเคยเป็นอยู่มาเป็นสภาพใหม่ โดยมีองค์ประกอบของเวลาเป็นตวัก าหนด การ

เปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมมนุษยต์ลอดเวลาและไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่ก็ไม่มีทาง

ท่ีทุกสังคมจะเกิดการเปล่ียนแปลงได้เหมือนกนัทุกอย่าง เน่ืองมาจากความไม่เหมือนกนัในตวั

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆทั้ งสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม  

 สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2536: 26)  กล่าววา่ การเปล่ียนแปลง คือการท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้

แปรสภาพจากท่ีเคยเป็นอยู ่มาเป็นสภาพใหม่ โดยมีองคป์ระกอบของเวลาเป็นเคร่ืองก าหนด โดย

ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง นั้ น สามารถพิจารณาได้ 3 แบบ คือ 1. การเปล่ียนแปลงแบบ

วิวฒันาการ( Evolutionary) เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งช้าๆ ไม่มีผลต่อความรู้สึกหรือวิถีชีวิตของ

ประชาชน การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ หรือไม่ได้ตั้ งใจให้เกิดข้ึน   

2. การเปล่ียนแปลงแบบพฒันา (Development) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีการตั้งใจท่ีจะให้มีการ

เปล่ียนแปลงตามแผนการท่ีก าหนดไวอ้ย่างแน่นอน เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดส่ิงใหม่ท่ี

ดีกวา่เดิม  3.การเปล่ียนแปลงแบบปฏิวติั ( Revolutionary) เป็นการเปล่ียนแปลงแบบฉบัพลนั จาก

สังคมหน่ึงไปสู่สังคมอีกระบบหน่ึงโดยยกเลิกระบบเก่าโดยส้ินเชิง การเปล่ียนแปลงแบบน้ีส่งผล

กระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ 

จากการทบทวนแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยมี

ปัจจยัทางช่วงเวลา ววิฒันาการ และการพฒันาของเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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3.2 การเปลีย่นแปลงของเมือง 

  จากแนวความคิดท่ีได้กล่าวมาในหัวขอ้ 2.1 เห็นไดว้่าการตั้งถ่ินฐานนั้นเป็นระบบ

พลวตั (Dynamic) สามารถเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ภายใต้อิทธิพลความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษย ์สังคมและสภาพภูมิประเทศ ท่ีรวมกนัเป็นระบบการตั้งถ่ินฐานของมนุษยโ์ดยแหล่งการตั้ง

ถ่ินฐานจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์นการปรับตวัและใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อการ

ด ารงชีวิต และเม่ือแหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน รูปแบบและองคป์ระกอบของการ

ตั้งถ่ินฐานก็จะเปล่ียนแปลงไป มีระดบัการจดัการท่ีซับซ้อนข้ึน โดย Doxiadis (1976: 27-25) ได้

แบ่งระดบัของการตั้งถ่ินฐานไวด้งัต่อไปน้ี 

 1.  การตั้ งถ่ินฐาน แบบชั่วคราว (Temporary human settlement) เป็นลักษณะของ

พวกเร่ร่อนเพื่อตอ้งการท่ีพกัพิงชัว่คราวหรือเพื่อเตรียมการตั้งถ่ินฐานถาวรต่อไป 

 2.  หมู่บ้าน(Village) เป็นรูปแบบการตั้งถ่ินฐานในด้านการอยู่อาศยั การพกัผ่อน

หยอ่นใจและการประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม 

 3. ชุมชนเมือง (Polises) เป็นรูปแบบการตั้งถ่ินฐานในระดบัท่ีรอการขยายตวัออกไป

เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และอาจสูญสลายไดถ้า้ไม่ผนวกรวมกนักบัชุมชนอ่ืนๆ 

 4. ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (Metropolises) หรือมหานคร เป็นรูปแบบการตั้งถ่ินฐานท่ี

คนจะอพยพเขา้ไปตั้งถ่ินฐานมากท่ีสุด และมีการขยายตวัอยา่งสูงเห็นไดว้า่การเปล่ียนไปสู่ความ

เป็นเมืองนั้น มีจุดเร่ิมจากการท่ีมนุษยไ์ดอ้าศยัอยูร่วมกนั และวิวฒันาการกลายเป็นเมืองข้ึนมา โดย

การท่ีเมืองจะมีและพฒันาได้นั้น Hauser (1965: 1-30) กล่าวว่าจะตอ้งประกอบไปด้วยปัจจยั 4 

ประการคือ  

  1.  ขนาดของประชากรทั้งหมด  

  2.  การควบคุมสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

  3.  การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี  

  4.  การพฒันาในทางการจดัระเบียบสังคม 
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 เม่ือกล่าวถึงขนาดประชากรนั้น นบัวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการพฒันาให้เป็นเมือง การ

รวมเขา้เป็นกลุ่มกอ้นของมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีจ านวนคนอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึง และเป็นจ านวนเพียง

พอท่ีจะท าให้เกิดเป็นชุมชนได้ นอกเหนือจากท่ีกล่าวคือเทคโนโลยี และความสามารถในการ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของมนุษย ์และเม่ือความเจริญของมนุษยมี์มากข้ึน ผูค้นอยู่

รวมกนัมากข้ึน ส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการก็คือการจดัระเบียบทางสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ไม่มีความเหล่ือมล ้าและขดัแยง้กนัในชุมชน 

 Mumford (1961: 35) ไดใ้ห้ความหมายของความเป็นเมืองวา่ ส่ิงท่ีก าหนดความเป็น

เมืองคือความเป็นศูนยก์ลางของศิลปวฒันธรรม และการเมือง จ านวนหรือคนมิใช่เป็นส่ิงก าหนด

ความเป็นเมือง กิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมือง ไดถู้กรวมให้อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการ

ใหบ้ริการต่อสังคมและเป็นส่ิงดึงดูดใหค้นเขา้มาอยู ่ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคญัของการ

เจริญเติบโต และโครงสร้างของเมือง เมืองจึงเป็นท่ีรองรับ (Container) และเป็นแม่แรงดูด   

(Magnet) เมืองเป็นท่ีรองรับโดยการสร้างดา้นกายภาพท่ีถาวร ซ่ึงภายในโครงสร้างนั้นไดพ้ฒันา

หน้าท่ี ( Function) กระบวนการ ( Process) เมืองเป็นแม่เหล็ก เพราะมีเสน่ห์ดึงดูดให้ประชาชน 

สถาบนัต่างๆเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ี มีพลงังานดา้นพื้นท่ี คือมีพื้นท่ี (Field) และกิจกรรม (Activities) ซ่ึง

สามารถด าเนินการไปได ้โดยมีระยะทาง (Distance) เป็นตวัก าหนด สรุปการเป ล่ียนแปลง

เป็นการท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเปล่ียนสภาพจากท่ีเคยเป็นอยู ่เปล่ียนแปลงมาเป็นสภาพใหม่ ตามเวลาและ

ววิฒันาการในการเจริญเติบโตเมืองนั้นๆ เปล่ียนไป 

 4.  แนวความคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์ชุมชน 
การอนุรักษใ์นระยะแรก ท ากนัในวงจ ากดั มีการอนุรักษเ์ฉพาะส่ิงใดส่ิงหน่ึงขาดการ

มองเป็นภาพรวม มกัเป็นการอนุรักษท่ี์เนน้ดา้นโบราณคดีและประวติัศาสตร์ เม่ือถึงยคุการปฏิวติั

อุตสาหกรรม คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เกิดการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมการผลิต มีผลใหเ้มืองเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้การพฒันาเทคนิค แนวความคิดในการ

อนุรักษท่ี์ซบัซอ้น มีระบบมากข้ึน และเกิดแนวความคิดการอนุรักษท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการวางผงัเมือง 

เน่ืองจากสถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้างต่างๆท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และไดรั้บการอนุรักษ ์

มีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัเมือง และเป็นองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของเมือง 
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ดงันั้นการอนุรักษ ์ จึงเป็นการมองภาพรวมในลกัษณะการอนุรักษท์ั้งเมือง โดยเนน้การสงวนรักษา 

ปรับปรุงใหค้งสภาพเดิม และใหพ้ื้นท่ีหรือบริเวณท่ีท าการอนุรักษมี์ชีวติชีวาอยูไ่ดโ้ดยไม่กระทบ

หรือขดักบัสภาพทางสังคม เศรษฐกิจท่ีด าเนินไปในปัจจุบนั 

โดยหลกัทัว่ไปของการอนุรักษ์ คือ การป้องกนัมิให้เกิดการเส่ือมสภาพ และยืดอายุ

การใช้งานให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ส่ิงเหล่านั้ นแสดงออกถึงสาระหรือความส าคัญเก่ียวกับ

ศิลปวฒันธรรมของมนุษย ์ซ่ึงการอนุรักษ์ตามความหมายท่ี Feilden (1994) ให้ไวว้า่ “การกระท า

ใดใดเพื่อป้องกนัการเส่ือมลงและรวมถึงการยดือายุของมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อแสดงต่อผูค้นถึงความมหศัจรรยใ์นงานศิลปะและสืบทอดอารยะธรรมของมนุษย์

ท่ีมีอยูใ่นเหล่านั้น”  

 การอนุรักษชุ์มชน จึงรวมหมายถึงการอนุรักษพ์ื้นท่ีท่ีมีความหมายและความส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ การอยูอ่าศยั ประเพณีวฒันธรรม ท่ีมีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน และมี

ส่ิงซ่ึงแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้นๆให้มีชีวิตอยู่ได้ กระบวนการอนุรักษ์จะต้องมี

ความสัมพนัธ์กบัชีวิตในสังคมให้ด าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งกนั จึงจะท าให้พื้นท่ีเหล่านั้นมีคุณค่า

และเกิดความหมาย   

                   หลกัการทัว่ไปของการอนุรักษชุ์มชน จึงเป็นการอนุรักษท่ี์ค านึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ

ท่ีประกอบกนั จนกลายเป็นชุมชน ไม่จ  ากดัเฉพาะกายภาพของชุมชนเท่านั้น ป่ินรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ 

(2540) ได้กล่าวว่า “การอนุรักษ์ชุมชนตอ้งมีการค านึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซ่ึงจะตอ้งมี

สภาพน่าอยู ่และมีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นท่ีอาศยัอยูก่บัโลกแวดลอ้มท่ีผูค้นไดส้ร้างข้ึน นบัได้

วา่เป็นแนวความคิดท่ีเปล่ียนไปจากเดิมสอดคลอ้งกบัความคิดของ ศรีศกัร วลัลิโภดม (2540)  ท่ีวา่ 

“การปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่ (Modernization) คือการปรับเปล่ียนเอาส่ิงท่ีดีอยู่แล้วในอดีต มา

ผสมผสานเขา้กบัส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีเลือกเฟ้นจากภายนอก เพื่อปรับให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ

โลกนั่นเอง” และชุมชนในความหมายของ ดารณี ถวิลพิพฒัน์กุล(2540)  กล่าวว่า “ชุมชนไม่ได้

หมายถึงกายภาพเท่านั้ น แต่เป็นการผสานของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 

(Geographic Area) การปะทะสัมพนัธ์กนัทางสังคม (Social Interaction) และความผูกพนัร่วมกนั 

(Common Ties) 
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การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและชุมชน เป็นแนวคิดในการป้องกนัพื้นท่ีซ่ึงมีร่องรอย

แห่งอดีต สถาปัตยกรรมหรือประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีมีความพิเศษเน่ืองจากเป็นกลุ่มอาคาร ท าใหไ้ม่

สามารถอนุรักษอ์าคารเหล่านั้นโดยแยกจากกนัได ้ วธีิท่ีดีท่ีสุด คือ การอนุรักษอ์าคารเหล่านั้น 

รวมกนัเน่ืองจากคุณค่าของความเป็นกลุ่มอาคารนั้นเอง 

5.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กิตติศกัด์ิ โกมลวิทยาเลิศ (2545: 1)  ศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน

จากชุมชนน ้ าสู่เมืองบก ในพื้นท่ีเมืองฝ่ังธนบุรี พบว่าธนบุรี เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมา

ยาวนาน จากลกัษณะรูปแบบการตั้งถ่ินฐานจากเดิม ท่ีคลองและแม่น ้ าเป็นจุดก าเนิดของชุมชน

ต่างๆ ซ่ึงอ านวยประโยชน์ต่อชุนชนทั้ งความเป็นอยู่ สภาพวิถีชีวิต ท่ีอยู่อาศัย อาชีพ และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งหมดเก่ียวขอ้งผกูพนักบัสายน ้ า รูปแบบดงักล่าวนั้นเป็นการด ารงชีวิต

ของชุมชนพึ่งน ้ า จนในปัจจุบนัเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการพฒันาประเทศ การพฒันาถูกน าไปสู่

การด ารงชีวิตของเมืองสมยัใหม่แบบ เมืองพึ่งบก ท่ีอยูก่บัถนน อนัเป็นรูปแบบของการตั้งถ่ินฐาน

จากพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงค์ศึกษาถึงลกัษณะรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน ท่ี

เปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีเคยพึ่งน ้ า เป็นเมืองสมยัใหม่แบบเมืองพึ่งบก โดยแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบ

ต่างๆ ของการเปล่ียนแปลง จากนั้นจึงศึกษาเพื่อให้ไดท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ของรูปแบบการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกจะศึกษาถึง เหตุแห่ง

การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ออกเป็น 11 ช่วงยุคท่ีตามสาเหตุการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั

ในพื้นท่ีศึกษาซ่ึงเม่ือได้ทราบถึงลกัษณะและรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นมาแล้ว จากนั้นจึง

ศึกษาต่อถึง ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากการเขา้มาของปัจจยัการด ารงชีวิตแบบเมืองบก 

ผ่านตัวอย่างชุมชนในพื้นท่ีศึกษาทั้ ง 11 แห่ง ผลจากการศึกษาท าให้ได้ทราบถึง ปัจจัยการ

เปล่ียนแปลงจากชุมชนพึ่งน ้ าสู่เมืองพึ่งบก โดยเกิดจาก 1. บทบาทท่ีเป็นมาของพื้นท่ีทั้งจากการ

เช่ือมโยงในระดับท่ีแตกต่างกนั 2.นโยบายและค่านิยมในแต่ละช่วงยุค 3.ปัจจยัทางกายภาพท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ และโดยฝีมือคน ทั้งหมดต่างผูกผนัและเก่ียวเน่ืองกนัมาโดยตลอด 

ทั้งในช่วงยุคเดียวกนัและระหว่างช่วงยุค เป็นกระบวนการท่ีส่งผลต่อเน่ืองมาจนถึงในปัจจุบนั 

และไดท้ราบถึงผลของปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กบับทบาทเดิมของพื้นท่ี และสภาพทาง
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กายภาพท่ีเปล่ียนไป ท าใหช้ี้แจง้ไดถึ้งขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

จากทั้งเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงท่ีไดท้ราบมานั้น ถือเป็นองค์ความรู้ส าคญัท่ีเป็นแนวทาง

ต่อไปในการพฒันาเมืองท่ีมีพื้นฐานเช่นเดียวกัน และได้สร้างทางเลือกในการพฒันา เพื่อการ

รับมือต่อปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเมืองท่ีแตกต่างจากพื้นฐานเดิมของพื้นท่ี อันเป็น

ขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัและอนาคตท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป 

วชัราภรณ์ เครือพนัธ์ (2553: 69)  ศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูบริเวณชุมชนเก่า บา้นสิงห์

ท่า จงัหวดัยโสธร พบว่า  อาคารบา้นเรือนในพื้นท่ีชุมชนมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมี

ความสัมพนัธ์กบัล าน ้ าเพื่อใช้หล่อเล้ียง ด่ืมกิน ควบคู่กบัวิถีชีวิตของผูค้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึง

ความรุ่งเรืองทางด้านการค้าเก่า มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และมีรูปแบบอาคารท่ีเป็น

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณ ห้องแถว การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษา พฒันาการการตั้งถ่ินฐาน รวมถึงบทบาทของชุมชนริมน ้ า และเอกลกัษณ์ของชุมชนริมน ้ า

ดั้งเดิม เก่ียวกบัองค์ประกอบทางดา้นกายภาพสภาพแวดลอ้ม สังคม ประวติัศาสตร์ โดยค านึงถึง

แนวคิดและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การตั้งถ่ินฐานของชุมชน การอนุรักษชุ์มชนเมืองและพื้นท่ีท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ การพฒันาชุมชน ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาถูกวิเคราะห์ตามล าดบัเวลาและ

เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ยงัคงรูปแบบเก่าแก่

ท่ีชดัเจน ซ่ึงในปัจจุบนัจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แนวทางในการพฒันาสู่ชุมชนชนบทดว้ยการ

เปล่ียนแปลงลกัษณะการสัญจร และดว้ยนโยบายในการพฒันาพื้นท่ี ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางกายภาพของบ้านเรือนและชุมชน  ความสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อม และยงัท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงลกัษณะการด ารงชีวิตด้วย  ซ่ึงมีผลให้พื้นท่ีมีความซบเซาจากท่ีเคยมีความรุ่งเรือง

ทางดา้นการคา้ รวมถึงภาพลกัษณ์ของความเป็นชุมชนริมน ้าของชุมชนบา้นสิงห์ท่าถูกลบเลือนไป

คงเหลือเพียงอาคารเก่าแต่ชุมชนบา้นสิงห์ท่ายงัคงอนุรักษรู์ปแบบท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์สวยงาม 

และความสมบูรณ์ของอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี แนวทางในการฟ้ืนฟูชุมชนน้ีเพื่อให้เกิดการกระตุน้ใน

การดูแลรักษาเอกลกัษณ์ รวมถึงบทบาทของชุมชนให้สามารถอยูอ่ยา่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

พฒันาเมือง โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลรักษาและเล็งเห็นคุณค่าของ

ชุมชนท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ต่อไป  
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6.  สรุป 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลงคือ

การท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเปล่ียนสภาพจากท่ีเคยเป็นอยู ่มาเป็นสภาพใหม่  โดยมีองค์ประกอบของเวลา

เป็นตวัก าหนด การศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงจึงใชปั้จจยัดา้นเวลาเป็นปัจจยัหลกั  โดยการศึกษา

การเปล่ียนแปลงตามวิวฒันาการของเมือง การตั้งถ่ินฐานของเมืองนั้นเป็นระบบท่ีประกอบไปดว้ย

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ธรรมชาติ คน สังคม ส่ิงปลูกสร้างและโครงข่าย โดยองคป์ระกอบในส่วนท่ี

เป็นกายภาพของเมืองไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้าง และโครงข่าย  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

1. รูปแบบ รูปร่างของเมือง   2.  รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการใชป้ระโยชน์

อาคาร 3. รูปแบบการคมนาคม ปัจจยัท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของเมืองนั้นอาจเกิดข้ึน

จากปัจจยัเพียงตวัเดียว หรือหลายๆปัจจยัพร้อมกนัก็ได ้โดยปัจจยัหลกัๆ ท่ีมีอิทธิพลไดแ้ก่  ปัจจยั

ด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง-การปกครอง และเทคโนโลยี ท าให้ผูว้ิจยัได้เล็งเห็น

ประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมือง การใชป้ระโยชน์อาคาร การใชป้ระโยชน์

ท่ี ดิน รวมไปถึงปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้อง เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และจ านวน

นักท่องเท่ียว 3 ช่วงเวลาท่ีส าคญัได้แก่ ช่วงการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงคาน 

(พ.ศ.2545) ช่วงฉลอง 100 ปี เมืองเชียงคาน (พ.ศ.2552) และช่วงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) มา

เปรียบเทียบเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลง และผลกระทบในด้านต่างๆท่ีเก่ียวกับ

กายภาพของเมือง เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาเมืองเชียงคาน และน าไปเป็นกรอบ แนวทางในการ

ออกแบบวจิยัต่อไป 
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บทที ่3 

การออกแบบการวจัิย 

 การออกแบบการวิจยัเป็นการก าหนดกรอบเก่ียวกบัขั้นตอนในการศึกษา นอกจากน้ี

ยงัเป็นการอธิบายวิธีในแต่ละขั้นตอน ท าให้ทราบถึงกระบวนการของการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนด

กรอบแนวคิด ทฤษฎี การก าหนดขอบเขตเน้ือหา พื้นท่ีวจิยั เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ไปจนถึง

การวเิคราะห์พร้อมทั้งอภิปรายและสรุปผลการวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษแ์ละพฒันา 

1. การก าหนดกรอบการวจัิย  

 การก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยันั้น ไดมี้การทบทวนความคิดต่างๆ ท่ีได้

น าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิดในงานวจิยัท่ีมีลกัษณะเหมาะสม

กบัพื้นท่ีศึกษา 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวจิยั 

 

 

การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ 

ไ 

1.รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคาร 

2.รูปแบบ รูปร่างของเมือง           
3.รูปแบบการคมนาคม       
 

สงัคม 

เศรษฐกิจ 

วฒันธรรม 

 

วิวฒันาการของ

ชมุชนในแตล่ะ

ชว่งเวลา 

-ปี2545 

-ปี2552 

-ปี2558 

สภาพธรรมชาต ิ

 

 โครงสร้างทาง
กายภาพ 

 

 

สภาพสงัคม 

 

ผลของการเปลีย่นแปลง 

 

การเปล่ียนแปลง 

 

สรุปและประมวลผล 

 

เสนอแนะเป็นแนวทางการพฒันาชมุชนชายโขงเชียงคาน 
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ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขตเทศบาลต าบล

เชียงคาน ในคร้ังน้ี เป็นการพฒันาจากแนวความคิดของ Doxiadis (1976)โดยมี กรอบแนวความคิด

ในการศึกษาดงัน้ี 

 1. การตั้งถ่ินฐานของมนุษยป์ระกอบไปดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบหลกั 

3 ประการ คือสภาพทางธรรมชาติ  สภาพทางสังคม (คนและสังคม) โครงสร้างทางกายภาพ  

(ส่ิงปลูกสร้างและโครงข่าย)  

    2. องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนั้นเป็นระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนับนพื้นฐานของ

ปัจจยั ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง – การปกครอง  

    3. การตั้ ง ถ่ินฐานของมนุษย์เป็นระบบพลวัต (Dynamic) ท่ี มีการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การศึกษาการเปล่ียนแปลงภายในระบบจึงต้องใช้การศึกษาตาม

ววิฒันาการการเปล่ียนแปลงของเมือง 

โดยศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของชุมชนเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน ตั้ งแต่ ปี 

2545 จนวิวฒันาการกลายมาเป็นชุมชนในปัจจุบนัแลว้จึงน าผลท่ีไดม้าศึกษาวิเคราะห์โดยอาศยั

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึงผลการเปล่ียนแปลงจากอดีต จนถึง

ปัจจุบนั วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร และมีปัจจยัอะไรท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ซ่ึงผลท่ี

ไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาของชุมชนต่อไปในอนาคต 

2.   กระบวนการวจัิย 

    1.  ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับเร่ืองการตั้ งถ่ินฐาน

วิวฒันาการ โครงสร้างทางกายภาพของเมือง การเปล่ียนแปลงของเมือง จากเอกสารและงานวิจยั

ต่างๆ โดยน าขอ้มูลทุติยภูมิดงักล่าวมาช่วยก าหนดเป็นกรอบการศึกษา 

    2.  การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ การตั้งถ่ินฐาน วิวฒันาการ ลกัษณะทาง

กายภาพของเมือง  โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แผนท่ีภูมิประเทศ

ภาพถ่ายอากาศในแต่ละช่วงเวลา ร่วมกบัการออกส ารวจ สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์บุคคล

ส าคญัในพื้นท่ี เพื่อใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและองคป์ระกอบทางกายภาพของเมือง

และปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนั้นๆ 
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    3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด น าหลกัการ ทฤษฎี รวมถึงแนวความคิด

ต่างๆมาประกอบการวเิคราะห์ 

    4.  การวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียและสรุปภาพรวมของการเปล่ียนแปลง และปัจจยัท่ีท า

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบแผนท่ี เปรียบเทียบภาพรวมของการเปล่ียนแปลง และบรรยาย

ประกอบพร้อมตารางสรุปผลและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลเชียงคาน 

3.  วธีิวจัิย  

 3.1  การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของชุมชนเชียงคานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาสภาพทัว่ไปทางกายภาพ ตลอดจนลกัษณะพื้นท่ีชุมชนในเชิงสัณฐาน 

เพื่อระบุช่วงเวลาท่ีส าคญัคือ ช่วงการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงคาน ช่วงท่ีเร่ิมเป็น

เมืองท่องเท่ียว ช่วงปัจจุบนั โดยใชข้อ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ  

  1. ขอ้มูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อน ามาวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีใน

ปัจจุบนัรวมกบัการลงส ารวจพื้นท่ี การถ่ายภาพ         

 2. ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนท่ีทหารส าหรับการปรับปรุงฐานขอ้มูล(GIS) ใน

ปัจจุบนัใหต้รงกบัในอดีตมากท่ีสุด          

 จากนั้นจึงท าการศึกษา โครงสร้างทางกายภาพของเมืองอนัไดแ้ก่    

 - รูปแบบ รูปร่างของเมือง         

 - การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการใชป้ระโยชน์อาคาร       

 - รูปแบบการคมนาคม   

 เพื่อท าการศึกษารูปแบบและลกัษณะทางกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป และปัจจยัท่ีท า

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้นๆ โดยศึกษาจากการส ารวจพื้นท่ี ร่วมกบัการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ประกอบกบัการใช้แผนท่ีภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลง และใชเ้ทคนิคการซ้อนทบั ในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน เช่น 

การเปล่ียนแปลงเส้นทางคมนาคม การกระจายตัวของชุมชน เป็นต้น นอกจากน้ีจะใช้การ

สัมภาษณ์ประกอบร่วมดว้ยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
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 3.2 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชุมชนชายโขง 

เชียงคาน  

        ส าหรับการศึกษาปัจจยั ไดจ้ากขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิ  และขอ้มูล

ในลกัษณะแผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ รูปภาพ ขอ้มูลเอกสาร ประกอบกบัการสัมภาษณ์บุคคล

ส าคัญ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์จากประชาชน บุคคลส าคัญ หรือ Key 

Informants ท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้โดยเลือกบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนัในเมือง เพื่อให้

ไดท้ราบขอ้มูลท่ีครอบคลุมทุกดา้น 

4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 1.  ภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนท่ีทหาร ซ่ึงถ่ายใน พ.ศ. 2545  

 2. แผนท่ีดิจิตอลอ าเภอเชียงคาน พ.ศ.2552 ของส านกังานโยธาธิการ และผงั  

 3. แผนท่ีภูมิประเทศ ระวางท่ี 4000 พ.ศ.2557 ของส านกังานโยธาธิการ และผงั  

 4. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซ่ึงใชใ้นการท าแผนท่ีในช่วงเวลาต่างๆ ของ

เมือง  

 5. แบบสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีบทบาทในพื้นท่ี ท่ีทราบเร่ืองราวในอดีต

ของพื้นท่ี และสามารถมองเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้(ภาคผนวก ก) ไดแ้ก่  

 -  นายสุกใสวทิยา  ภิญโย   (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2558)  

 -  นางแขก  พงษป์ระดิษฐ ์ (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2558)  

 -  นายอุดม  สอนสุภาพ   (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558)  

 -  นางอวน  มง้โบ่แวน่ (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558)  

 -  นางอุไรรัตน์  ทิพยพ์รส (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558)  

 -  นายอ านวย  จนัแดง (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558) 

ดา้นการเก็บและรวบรวมขอ้มูลประกอบไปดว้ย  

ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ  

  1. ข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลจากแผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้ระบบ
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สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีแสดงโดยแผนท่ีทางดา้นกายภาพ อนัไดแ้ก่ ท่ีตั้ง และ

อาณาเขตของเมือง การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เส้นทางคมนาคมขนส่ง  

 2. ขอ้มูลจากการส ารวจพื้นท่ีศึกษา โดยการสังเกตการณ์ การบนัทึกภาพ เป็นขอ้มูล

เพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้านกายภาพ อันได้แก่ท่ีตั้ ง และอาณาเขตของเมือง การใช้

ประโยชน์ท่ีดิน เส้นทางคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่ิงปลูกสร้างภายใน

เมือง  

 3. ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ โดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์ดังน้ี

 -  ประวติัศาสตร์ และววิฒันาการของเมือง ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั  

 -  ลกัษณะของโครงสร้าง ทางกายภาพของเมือง  

 -  เป ล่ียนแปลงทางกายภาพท่ี เกิดข้ึนและสาเหตุของการเปล่ียนแปลงนั้ นๆ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ  

 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ การตั้งถ่ินฐาน ววิฒันาการของเมือง  

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชุมชนเชียงคาน ลกัษณะทางกายภาพของเมืองได้

จากขอ้มูลการส ารวจของส านกังานโยธาธิการและการผงัเมืองจงัหวดัเลย และขอ้มูลจากการแปล

รูปถ่ายทางอากาศของกรมแผนท่ีทหาร  

            3. เอกสารและงานวิจยัท่ีไดมี้การรวบรวมไวแ้ลว้ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ของชุมชนเชียงคาน โดยรวบรวมจาก   

 -  ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเลย  

 -  เทศบาลต าบลเชียงคาน  

 -  หอสมุดแห่งชาติ  

 -  หอ้งสมุดสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

5.  การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล  

 5.1 การประมวลผล น าขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิท่ีรวบรวมมาไดม้าจดัระเบียบแบ่ง

ประเภทขอ้มูล โดยน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา ตลอดจนอธิบายถึงลกัษณะของ

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพในรูปแบบของแผนท่ีแสดงช่วงเวลาและภาพการ
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เปล่ียนแปลงทางกายภาพ  

  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ เม่ือท าการรวบรวมข้อมูลได้

ครบถว้นแลว้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ส่วนของขอ้มูลทุติยภูมิ เม่ือเก็บรวบรวม

ขอ้มูลไดค้รบถว้นแลว้จึงด าเนินการแสดงขอ้มูลโดยการบรรยาย และแผนท่ี เป็นตน้ หลงัจากนั้น

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยั  

  1. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง จดัท าแผนท่ี

แสดงภาพการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมืองในแต่ละดา้น คือ  

  -  รูปแบบ รูปร่างของเมือง  

  - รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของเมือง  

  - รูปแบบการคมนาคมของเมือง  

 พร้อมเป รียบ เทียบในแต่ละช่วงเวลาและบรรยายประกอบพร้อมสรุปการ

เปล่ียนแปลง  

 2. ปัจจยัการเปล่ียนแปลง โดยจดัท าแผนท่ีเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ

ในแต่ละยคุสมยัและบรรยายประกอบ พร้อมสรุปปัจจยัการเปล่ียนแปลง 
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บทที ่4 

   สภาพทัว่ไปของชุมชนเชียงคาน  

เชียงคานเป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัเลย  เป็นอ าเภอเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ

จงัหวดัเลย  บนริมฝ่ังแม่น ้าโขง  แม่น ้าสายส าคญัของภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ ปัจจุบนัเชียงคานเป็นท่ี

รู้จกัและเป็นเป้าหมายของนักเดินทางท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาสัมผสักบัสภาพภูมิประเทศงดงาม 

และสภาพภูมิอากาศมีความหนาวเยน็และวถีิวฒันธรรมดั้งเดิม 

1. ประวตัิศาสตร์ชุมชนเชียงคาน   

 “เชียงคาน” ซ่ึงปัจจุบนัเป็นอ าเภอขนาดเล็ก อยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดัเลย มี

อายุ 1,154 ปี  “ขุนคาม” โอรสของ “ขุนควั” แห่งราชอาณาจกัรล้านช้าง ก่อตั้งข้ึนเม่ือประมาณปี 

พ.ศ. 1400 โดยเร่ิมแรกเช่ือวา่น่าจะตั้งอยูท่ี่เมือง “ชะนะคาม” ซ่ึงมีความหมายวา่ ชนะสงคราม ใน

ดินแดนลา้นชา้งแต่เพราะลา้นชา้งมีความจ าเป็นตอ้งแยกการปกครองออกเป็นสองอาณาจกัร ในปี 

พ.ศ. 2250  คือ อาณาจักรหลวงพระบาง ท่ีมีเขตแดนเหนือแม่น ้ าเหืองข้ึนไป กับอาณาจักร

เวียงจนัทน์ท่ีอยูใ่ตแ้ม่น ้ าเหืองลงมา ในเวลานั้นเองท่ีหลวงพระบางไดท้  าการสร้างเมืองปากเหือง 

ซ่ึงอยู่ตรงฝ่ังขวาแม่น ้ าโขงข้ึนเป็นเมืองหน้าด่าน ขณะท่ีเวียงจนัทน์เองก็ตั้งเมืองเชียงคานเดิม ข้ึน

เป็นเมืองหน้าด่าน  ปี พ.ศ. 2320 เป็นปีท่ีอาณาจกัรล้านช้าง ถูกรวมเขา้กบัราชอาณาจกัรไทยใน

ฐานะประเทศราช ผูค้นไดถู้กกวาดตอ้นเขา้ไปอยูย่งัเมืองปากเหืองกนัมากข้ึน กระทัง่สมยัรัชกาลท่ี 

3 เจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจนัทน์ คิดจะกอบกูเ้อกราชโดยเขา้ยดึเมืองนครราชสีมา แต่ก็ไม่ส าเร็จ เพราะ

ถูกคุณหญิงโมน าชาวบา้นลุกข้ึนต่อตา้น คร้ังนั้นฝ่ายไทยยงัได้มีการกวาดตอ้นผูค้นจากฝ่ังซ้าย

แม่น ้ าโขง เขา้ไปยงัเมืองปากเหืองกนัเพิ่มมากข้ึน ต่อมาก็ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

พระอนุพินาศ (ตน้สกุลเครือทองศรี) เป็นเจา้เมืองคนแรก พร้อมกบัพระราชทานช่ือเมืองเสียใหม่

วา่“เชียงคาน” (ณฎัฐพล ตนัม่ิง, 2552) 

 ถา้ยอ้นกลบัไปก่อนช่วงปี พ.ศ. 2518 ก่อนท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หรือ สปป.ลาว จะเปล่ียนแปลงการปกครองเขา้สู่ระบอบสังคมนิยมเต็มรูปแบบ ดินแดนท่ีอยู่ฝ่ัง
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ตรงขา้มกบัอ าเภอเชียงคาน คือ บา้นตากแดด เมืองสารคาม แขวงเวียงจนัทน์ ขณะนั้นยงัเป็นถ่ิน

ท่ีตั้ งของโรงเล่ือยไม้แปรรูป มีพ่อค้าไมแ้วะเวียนเขา้ไปท าธุรกิจกนัอย่างไม่ขาดสาย ขณะท่ีฝ่ัง 

เชียงคานเองก็ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่าส าคญัริมฝ่ังโขง  เรือบรรทุกสินคา้จากเมืองเวียงจนัทน์และ

หนองคายจะล่องลงมาแวะพกัคา้งคืน ก่อนท่ีจะน าสินคา้ทั้งหมดเดินทางต่อไปยงัเมืองปากลาย 

แขวงไชยะบุรี ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือใกลก้นักบัเมืองหลวงพระบาง เพื่อคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้กนั  

เชียงคานในยคุสมยันั้น จึงถูกกล่าวขานกนัวา่เป็นเมืองท่าท่ีคึกคกัดว้ยพอ่คา้ผา่นเขา้มาไม่เวน้แต่ละ

วนั นัน่จึงเป็นท่ีมาของการลงทุนสร้างโรงแรมข้ึนบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าโขงดา้นเชียงคาน และเพราะ

การซ้ือหาไมแ้ปรรูปไดง่้ายจากโรงเล่ือยฝ่ังตรงขา้มอีกเช่นกนั บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัตลอดจนธุรกิจ

โรงแรมในยคุนั้น จึงถูกออกแบบให้เป็นบา้นเรือนไมแ้บบเรียบง่าย ตลอดแนวฝ่ังโขงระยะทางยาว

เกือบ  3 กิโลเมตร หรือเรียกขานกนัวา่ถนนชายโขงในปัจจุบนัน้ี  (ชิโนรส  พนัทว,ี 2553: 57)  

  ในช่วงปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553 การท่องเท่ียวในเชียงคานไดรั้บความนิยมข้ึนอย่าง

รวดเร็วจนติดล าดบัตน้ๆ ของประเทศ เศรษฐกิจการคา้ขายในชุมชนจึงเร่ิมกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง 

ดว้ยแรงกระตุน้ของการท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ผูค้นท่ีเคยปิดเรือนแถวคา้ขายในยา่นการคา้เก่า ไดเ้ปิด

บา้น ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว ทั้งการลงทุนขนาดเล็กและใหญ่นบัเป็นการกระตุน้

เศรษฐกิจภายในชุมชนเชียงคานคร้ังใหญ่หลงัจากท่ีซบเซามาเป็นเวลานาน ชุมชนเชียงคานจึงเร่ิม

เปิดตวัจากหน่วยงานยอ่ยของชุมชน จนกระทัง่ขยายวงกวา้งไปสู่ภาพรวมของชุมชนท่ีเปิดรับและ

สนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี ลกัษณะของเศรษฐกิจในช่วงหลงัจึงมุ่งเนน้ไปในดา้นการท่องเท่ียว  (สัญชยั 

เกียรติทรงชยั, 2552: 62)  

  โดยปัจจุบันมีจ านวนร้านค้าเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก การค้าขายภายในชุมชนใน

ปัจจุบนัจึงไม่ไดท้  าเพื่อตอบสนองการอุปโภค บริโภคของคนในชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่ยงัท า

เพื่อตอบสนองนกัท่องเท่ียวท่ีเร่ิมหลัง่ไหลเขา้มาในพื้นท่ีชุมชนเชียงคานอยา่งต่อเน่ือง แมเ้ส้นทาง

การค้าย่านน้ีซบเซาลง แต่คนในพื้นท่ีเองก็ยงัคงด าเนินธุรกิจท่ีพกัเพื่อตอบโจทยน์ักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีตอ้งการความสงบมาพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวจะเขา้มาใน

ลกัษณะการพกัผ่อน ข่ีรถจกัรยานเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบา้นในเมืองเชียงคาน ซ่ึงนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติมีความประทบัใจในวถีิชีวติ ความเอ้ืออาทร การตอ้นรับของชาวบา้นในชุมชน 
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ภาพท่ี 7 แสดงสภาพบา้นไมเ้รือนแถวบนถนนชายโขงเชียงคานในอดีต  เขา้ถึงไดจ้าก,      

   https://www.gotoknow.org/posts/346866 (ออนไลน์),  เขา้ถึงเม่ือ 30 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  แสดงสภาพบา้นไมเ้รือนแถวบนถนนชายโขงเชียงคานในอดีต      

ท่ีมา : สุดารา  สุจฉายา, (2539)  
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ภาพท่ี 9 แสดงสภาพบา้นไมเ้รือนแถวบนถนนชายโขงเชียงคานในปัจจุบนั  เขา้ถึงไดจ้าก,  

 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000138210 (ออนไลน์), 

 เขา้ถึงเม่ือ 30 ธนัวาคม 2558 

2. ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป           

  2.1 ลกัษณะทัว่ไป   

  ชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคานเป็นชุมชนท่ีอยู่บนเนินสูง น ้ าไม่ท่วมริมแม่น ้ าโขง มี

รูปร่างเมืองเป็นแบบเส้นแนวยาว มีการขยายตวัชุมชนออกไปตามถนนสายหลกั ลกัษณะของผงั

ชุมชนเป็นการอยู่อาศยัตามพื้นท่ีตามแนวยาว มีซอยย่อยๆจ านวนมาก มีวดัเป็นศูนยร์วมชุมชน

แทรกอยู่ในชุมชนจ านวนมาก โดยวดัจะมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก ในเขตชุมชนเดิมขนาดของ

อาคารจะมีขนาดเล็ก เกาะกลุ่มกนัอย่างหนาแน่น ส่วนตามแนวถนนจะเป็นอาคารพาณิชย ์เรือน

แถว เรียงรายตามแนวถนน ลกัษณะชุมชนยงัคงมีร่องรอยความเก่าแก่ของอาคารซ่ึงมีอายุตั้งแต่  

60-100 ปี โดยประมาณ ส่วนใหญ่เป็นอาคารไมมี้รูปแบบตามประโยชน์ใชส้อยของคนในชุมชน  

 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000138210
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ภาพท่ี 10 แสดงบรรยากาศบา้นเรือนชุมชนเชียงคานในปัจจุบนั      

ท่ีมา : https://arambros.files.wordpress.com/2012/09/dsc00133.jpg (ออนไลน์), 

         เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

ลกัษณะภูมิประเทศเทศบาลต าบลเชียงคาน มีลกัษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ เป็น

ท่ีลุ่ม ริมฝ่ังแม่น ้ า สภาพพื้นท่ีจะมีความลาดเทจากทิศใตสู้้ทิศเหนือ ดา้นตะวนัออกเป็นท่ีราบสูง 

เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าว ติดต่อกบัภูทอก และภูหม่อน ซ่ึงเป็นเขตของป่าสงวนแห่งชาติ และการท่ีมี

พื้นท่ีติดล าน ้าโขง ส่งผลใหส้ภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก  

 ลกัษณะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศของเทศบาลต าบลเชียงคาน มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

 ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม        

  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน       

  ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์   

  อุณหภูมิ โดยเฉล่ียของพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงคาน จากขอ้มูลสถิติภูมิอากาศ ของ

กรมอุตุนิยมวิทยา อยูท่ี่ 25.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด และต ่าสุด เท่ากบั 32.0 และ 20.1 

องศาเซลเซียสตามล าดบั ในช่วงเดือนเมษายน และมกราคม เป็นเดือนท่ีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด และ

ต ่าสุด เท่ากบั 35.7 และ 13.4  องศาเซลเซียสตามล าดบั ปริมาณน ้ าฝนเดือนท่ีมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย

https://arambros.files.wordpress.com/2012/09/dsc00133.jpg
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สูง คือ เดือนกนัยายน มีปริมาณฝน เท่ากบั 245.8 มิลลิเมตร  ต ่าสุดในเดือนธันวาคม เท่ากบั 4.5

มิลลิเมตร (เทศบาลต าบลเชียงคาน, 2558) 

 2.2 การคมนาคมและการเข้าถึง         

  การเดินทางเข้าสู่ ชุมชนเชียงคานสามารถเดินทางได้ทั้ งทางบกและทางน ้ า  

การเดินทางโดยทางบก โดยมีเส้นทางการคมนาคม ระหว่างอ าเภอจงัหวดั รวมทั้งการคมนาคม

ภายในเขตเทศบาล และจากเทศบาลไปยงัต าบลต่างๆ การเดินทางจากจงัหวดัเลยสู่อ าเภอเชียงคาน 

โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (ถนนเชียงคาน-เลย) รวมระยะทาง 48 กิโลเมตร จากอ าเภอ

เชียงคานสู่อ าเภอปากชม โดยทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 211 (ถนนศรีเชียงคาน) รวมระยะทาง 40 

กิโลเมตร และจากอ าเภอเชียงคานสู่บ้านหนองผือ อ าเภอท่าล่ี โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

2195 รวมระยะทาง 58 กิโลเมตร ส่วนการคมนาคม จากเทศบาลเชียงคานไปยงัต าบลต่างๆ ก็มีรถ

ประจ าทาง (รถสองแถว) คอยบริการผูท่ี้โดยสารไปมา ส าหรับการเดินภายในเขตเทศบาล จะมีรถ

โดยสารไวค้อยบริการประชาชน โดยมีถนนสายหลกั  3 สาย คือ ถนนมะลิวลัย์ ถนนศรีเชียงคาน 

และถนนชายโขง โดยมีถนนภายในเขตท่ีมีซอยต่างๆ อีก 24 ซอย การคมนาคมทางน ้ า มีการติดต่อ

คา้ขายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางเรือโดยสารท่ีท่าเทียบเรือขา้มฟาก 

บริเวณด่านตรวจคนเขา้เมืองไปยงัเมืองสานะคาม 
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แผนผงัท่ี 3 แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง      

ท่ีมา : ส านกังานโยธาธิการ และผงัเมือง จงัหวดัเลย, 2558 
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 2.3  การใช้ประโยชน์ทีด่ินประกอบด้วย    

  2.3.1 พื้นท่ีพาณิชยกรรม กิจการพาณิชยกรรม มีการเกาะตวัอยูบ่ริเวณถนนสายหลกั 

ไดแ้ก่ ธนาคาร ขนส่ง ป๊ัมน ้ ามนั ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ร้านจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ และโรงแรม  

ถนนสายรอง ถนนศรีเชียงคาน  ไดแ้ก่ ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ร้านขายโทรศพัท์ ร้านขาย

อุปกรณ์ส านกังาน ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายผา้ห่ม ร้านขายเส้ือผา้ และสามารถเขา้ถึงตลาดสด

เทศบาลเชียงคาน ไดจ้ากซอยศรีเชียงคานซอย 9  มีร้านคา้หลากหลาย ทั้งสินคา้อุปโภค-บริโภค  

และถนนสายรอง อีกเส้นคือถนนชายโขง มีโรงแรม โฮมสเตย ์เกสทเ์ฮา้ส์  ร้านกาแฟ ร้านขายของ

ท่ีระลึก ร้านอาหาร และยงัเป็นถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน     

 2.3.2 พื้นท่ีอยู่อาศยั  พื้นท่ีอยู่อาศยัในชุมชนชายโขงเชียงคาน เกาะกลุ่มอยู่บริเวณ

ถนนชายโขง ถนนศรีเชียงคาน ถนนเลย-เชียงคาน  โดยส่วนใหญ่ มกัเป็นบา้นไมเ้ก่า และบา้นไม้

ก่ึง ค.ส.ล. มีอาคารสูง 2-3ชั้นเพียงเล็กนอ้ยบนถนนศรีเชียงคาน      

  2.3.3 พื้นท่ีสถาบนัราชการ  ย่านสถาบนัราชการหลัก  เช่น โรงพยาบาลเชียงคาน  

สถานีต ารวจ โรงเรียน ท่ีว่าการอ าเภอเชียงคาน สถานีประมงน ้ าจืด และท่ีท าการเทศบาลต าบล

เชียงคาน ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของถนนศรีเชียงคาน      

  2.3.4 พื้นท่ีสถาบันศาสนา การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทน้ี มีความเช่ือมโยงกับ

ระบบสังคมของชุมชนชายโขงเชียงคาน ต าแหน่งของวดัมีการกระจายตวัอยูต่ามชุมชนต่างๆ โดย

ตั้งช่ือชุมชนเป็นชุมชนวดันั้นๆ และมีวดัท่ีส าคญัหลายแห่ง ในบริเวณ ถนนชายโขง และถนนศรี

เชียงคาน             

 2.3.5 ย่านนันทนาการ และย่านพกัผ่อนหย่อนใจ ชุมชนเชียงคานมีพื้นท่ีเพื่อการ

นนัทนาการ ประเภทสวนสาธารณะ และพกัผอ่นหยอ่นใจ คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ และ 

พื้นท่ีสาธารณะ บริเวณริมแม่น ้ าโขง เป็นพื้นท่ีส าหรับรองรับกิจกรรม ประเพณี แหล่งนนัทนาการ 

เป็นจุดสร้างเสริมปฏิสัมพนัธ์แก่ชุมชนอีกดว้ย       

  2.3.6 ยา่นการศึกษา  สถาบนัการศึกษามี 3 แห่ง กระจายตวัไปตามถนนศรีเชียงคาน 

ภายในเทศบาลต าบลเชียงคาน  
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              2.3.7 พื้นท่ีเกษตรกรรม ท่ีเป็นการเพาะปลูก ท านา สวนผลไม้ และเล้ียงสัตว์  ท่ี

กระจายกนัอยูร่อบนอกเมือง กระจายตวัไปตามถนนเลย-เชียงคาน มาทางทิศใต ้   

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนผงัท่ี 4  แสดงผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเทศบาลต าบลเชียงคาน ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธา 
                   ธิการและผงัเมือง จงัหวดัเลย 
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กรรมสิทธ์ิทีด่ิน การถือครองท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน พบวา่มีการถือครอง

ท่ีดินโดยเอกชนประมาณร้อยละ 60 ส่วนท่ีเหลือเป็นการถือครองโดยรัฐ ร้อยละ 40 การถือครอง

โดยเอกชนเรียงตวัยาวตามริมน ้ าและถนนสายหลกั ซ่ึงปัจจุบนัจดัให้เช่าเพื่อเปิดกิจการรองรับ

นกัท่องเท่ียวของเมือง  และอีกส่วนหน่ึงเป็นท่ีของวดัซ่ึงให้เทศบาลและประชาชนเช่าในบางจุด

เพื่ออยูอ่าศยั และท าพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของเมือง 

 

 
 
 

            

 

 

ตารางท่ี 1 กรรมสิทธ์ท่ีดิน 

ท่ีมา : กรมธนารักษจ์งัหวดัเลย, 2554 

3. ลกัษณะทางสังคมและประชากร 

3.1 ลกัษณะทางประชากรในปัจจุบัน        

  เทศบาลต าบลเชียงคาน มีจ านวนประชากรนับถึงเดือน มีนาคม  ปี 2557 มีจ านวน

ทั้งส้ิน 5,565 คน เป็นเพศชาย 2,703  คน เพศหญิง  2,862  คน  ความหนาแน่นของประชากรใน

เขตเทศบาล คิดเป็น   2,061.11  คน/ตารางกิโลเมตร  จ  านวนครัวเรือนรวม  2,526  ครัวเรือน        

  ประชากรส่วนใหญ่มีเช้ือชาติไทย และสัญชาติไทย โดยมีผูถื้อสัญชาติจีน และชาว

ญวนท่ีมาประกอบอาชีพดา้นการคา้ขายบางส่วน ดา้นการนบัถือศาสนา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา

พุทธ และศาสนาคริสตเ์พียงเล็กนอ้ย 
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3.2 พฒันาการทางสังคม  วฒันธรรมและประเพณ ี     

 สังคมทางวฒันธรรมของเมืองเชียงคาน ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวดัเลย  ท่ีมี

ภูมิศาสตร์อยู่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทางด้านเมืองสานะคาม แขวง

เวียงจนัทน์  และเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี ส่งผลให้เมืองเชียงคานมีการส่งผ่านและการรับ

อิทธิพลทางวฒันธรรมซ่ึงกนั ดงัปรากฏให้เห็นเป็นงานศิลปกรรมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีและวฒันธรรมดั้ งเติมไวไ้ด้อย่างเหนียวแน่น   

ประกอบกบัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการใส่บาตรขา้ว

เหนียวท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน  หรือลกัษณะอาคารบา้นไมแ้บบเก่าท่ียงัมีการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 

รวมถึงวิธีการด าเนินชีวติอยูก่บัวฒันธรรมและธรรมชาติ ดว้ย (ลมร าเพย, 2553) ปัจจุบนัเชียงคานมี

ความเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชน       

 3.2.1 วฒันธรรมและประเพณ ี            

 วฒันธรรมในชุมชนเชียงคานถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมอีสาน วฒันธรรม

เหล่าน้ีเป็นตวับ่งบอกถึงความเช่ือ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบการด าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของ

คนในท้องถ่ินนั้ นๆได้เป็นอย่างดี ชุมชนเชียงคานมีการติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จนก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมข้ึน ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการ

เดินทางไปมาหากนั ท าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมและประเพณีระหวา่งกนัทั้ง

วฒันธรรมทางด้านการด ารงชีวิตและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา ซ่ึงเราสามารถสังเกต

รูปแบบวฒันธรรมท่ีดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆ ท่ีชาวอีสานจดัข้ึนซ่ึงสามารถ

ถ่ายทอดวฒันธรรมอีสานไดเ้ป็นอยา่งดี  

  จากพื้นฐานทางวฒันธรรม ชาวบา้นในเขตเมืองเขียงคานนั้นมีขนบประเพณีและวิถี

การด าเนินชีวติหลายอยา่งท่ีเหมือนกบัคนอีสานทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่การยึดตามแนวทางฮีต 12 คอง 14 

และตามเทศกาลบุญประเพณีท่ีมีการปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา ประเพณีในรอบปีของทอ้งถ่ินส่วน

ใหญ่เป็นเทศกาลบุญท่ีมีการปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาแต่ประเพณีท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ของชาวต าบล

เชียงคาน ไดแ้ก่ 
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 ประเพณีสงกรานต์  จะเร่ิมในวนัท่ี 12-15 เมษายนของทุก ๆ ปี ซ่ึงจดัเป็นวนัข้ึนปี

ใหม่ไทย หรือวนัสงกรานตน์ั้นจะมีการท าบุญตกับาตร โดยทางเทศบาลต าบลจะนิมนต์พระภิกษุ

มาบิณฑบาตเวลา 07.30 น. ณ ลานศูนยว์ฒันธรรม (วดัท่าคก) เปิดโอกาสให้ประชาชนสรงน ้ า

พระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และรดน ้ าผูสู้งอายุ มีการจดัขบวนแห่ของเด็กนกัเรียนเพื่อรณรงค์เล่น

น ้ าสงกรานตอ์ย่างปลอดภยั ปลอดเหลา้ ประชาชนและนกัท่องเท่ียวเล่นน ้ าสงกรานต์จ  านวนมาก  

มีกิจกรรมทั้งท่ีกระท ากนัในระดบัครอบครัว และกระท ากนัในระดบัชุมชนโดยสมาชิกในสังคม

เขา้ร่วมงานดว้ยกนั ท าให้กลุ่มเครือญาติ และกลุ่มผูร่้วมงานเหล่านั้น มีบทบาทหรือความสัมพนัธ์

ต่อกัน ส่ิงเหล่าน้ีจะบูรณาการเข้าเป็นคุณค่าทางด้านสังคมวฒันธรรมได้ในท่ีสุด การสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย ในด้านการสืบทอดประกอบด้วยกิจกรรม

นันทนาการ เช่น การละเล่นร่ืนเริง และการเล่นสาดน ้ า และการประกวดเทพีสงกรานต์ และ

กิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น การรดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ การเตรียมเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย และการ

ท าความสะอาดบา้นเรือน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีควรสืบทอดและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

     

 

ภาพท่ี 11 ประเพณีสงกรานตเ์ชียงคาน      

ท่ีมา : บนัทึกวนัท่ี 12 เมษายน 2558 โดยผูว้ิจยั 
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ภาพท่ี 12  ประเพณีสงกรานตเ์ชียงคาน 

ท่ีมา : บนัทึกวนัท่ี 12 เมษายน 2558 โดยผูว้ิจยั 

ประเพณีออกพรรษา  ประมาณเดือนตุลาคมท่ีอ าเภอเชียงคาน มีสืบทอดกันมา

ยาวนานหลายชั่วอายุคน มีประเพณีการไหลเรือไฟ ซ่ึงคนในชุมชนท้องถ่ินจะมีการออกแบบ

ตกแต่งให้เป็นรูปต่างๆ อย่างสวยงามเช่น รูปพระปางลีลา พระธาตุ และสิมวดัศรีคุณเมือง โดยท่ี

แต่ละคุม้วดัในชุมชนจะร่วมมือร่วมใจสร้างข้ึนมาเพื่อการถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนา

และองคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ส่วนในตอนเช้าของวนัออกพรรษาจะมีพิธีการตกับาตรเทโวโรหนะท่ี

บริเวณสามแยกหน้าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงคาน ประเพณีออกพรรษาน้ีถือว่าเป็น

ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีประชาชนอ าเภอเชียงคานได้ถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาอย่างยาวนานและจดังาน

อย่างยิ่งใหญ่ จนมีประชาชนในเขตจงัหวดัเลย และนอกพื้นท่ีเขา้มาท่องเท่ียวกนัอย่างมากมาย 

(พระครูปิยธรรมนิวฐิ, 2549: 56-57) 

ในช่วงกลางคืนจะมีการลอยผาสาทผึ้ง หรือปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีท่ีเกิดจากความ 

เล่ือมใสศรัทธา และความสามคัคีของชาวบา้นมาร่วมกนัท าปราสาทผึ้ง โดยชาวบา้นชาย หญิงจะ

ช่วยลงมือท าโดยใช้วสัดุในชุมชน เร่ิมจากน าเอาไมไ้ผ่มาจกัตอกสาน และท าให้เป็นรูปปราสาท 

หลงัจากนั้นก็ใชก้าบกลว้ยมาแทงหยวกใหเ้ป็นลวดลาย เม่ือไดโ้ครงสร้างของปราสาทและลายแทง
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หยวกแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการต้มข้ีผึ้ งจนเดือด เพื่อท่ีจะเอาข้ึนมะละกอดิบท่ีผ่านการ

แกะสลกัลวดลายเรียบร้อยแลว้ติดกบัดา้มไมไ้ผ่แลว้ก็จุ่มลงในน ้ าข้ีผึ้งนั้น แลว้ยกมาพกัไวก้บัน ้ า

เยน็ แลว้น าเอากลีบดอกไมแ้กะสลกัข้ีผึ้งน้ีไปจดัองคป์ระกอบเป็นรูปดอกไม ้เรียกว่า ดอกผึ้ง ใช้

ขมิ้นท าเป็นเกสรหลงั เม่ือไดด้อกผึ้งเรียบร้อยก็น าไปติดกบักาบกล้วยท่ีตน้ปราสาท น าไปถวาย

พระภิกษุ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ญาติผูล่้วงลบับอกจากน้ียงัมีความเช่ือท่ีวา่ 

การถวายปราสาทผึ้ งโดยวิธีไหลมาตามแม่น ้ าโขงเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อพญานาค 

เพื่อให้ช่วยปกป้องคุม้ครองผูค้นท่ีท าการเดินเรือและใชท้รัพยากรในล าน ้ าโขงไดมี้ความปลอดภยั

อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13  ประเพณีออกพรรษา และปราสาทผึ้งเชียงคาน 

ท่ีมา : http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01(ออนไลน์), 

         เขา้ถึงเม่ือ  20 มกราคม 2559 

 

 

http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01
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ภาพท่ี 14  ประเพณีออกพรรษา และปราสาทผึ้งเชียงคาน 

ท่ีมา : https://wanchailoei.files.wordpress.com/2014/12 (ออนไลน์), 

         เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

 การใส่บาตรข้าวเหนียว   การใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้าบนถนนชายโขงเน้น

กิจกรรมท่ีนิยมท ากนัมากในหมู่ นกัท่องเท่ียว ถือวา่เป็นหน่ึงในจุดขายของเชียงคานท่ีถูกดึงเขา้มา

สู่การขายร่วมกบัการท่องเท่ียวโดยท่ีเจา้ของสถานประกอบการท่ีพกัไดจ้ดัเตรียมปัจจยัส าหรับการ

เขา้ร่วมกิจกรรมตกับาตรดว้ย ซ่ึงวิถีชีวิตของชาวบา้นแต่เดิมนั้นจะตอ้งเตรียมน่ึงขา้วเหนียวเอง 

จากนั้นจึงน าเอาขา้วเหนียวใส่กระต๊ิบใบนอ้ย เม่ือพระท่ีวดัตีโมงเพื่อบอกถึงเวลาบิณฑบาต พระก็

จะเร่ิมออกบิณฑบาตเวลา 06.00 น. และจะกลบัถึงวดัเวลา 07.00 น. โดยมีเง่ือนไขของการใส่บาตร

ท่ีพ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย สอนว่า “ให้ยกขา้วทูนหัวเพื่ออธิษฐาน ตั้งจิตถวายขา้วต่อพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ์” ซ่ึงในการใส่บาตรก็ตอ้งนอบน้อมเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และ

ถอดรองเทา้ยืนบนพื้นไม่ใช่ยนืบนรองเทา้ หลงัจากท่ีใส่บาตรเสร็จแลว้พระจะกลบัวดั เม่ือถึงเวลา

ฉนัจงัหนั ชาวบา้นจะน าอาหารใส่ป่ินโตเดินไปวดัถวายจงัหนั โดยท่ีชาวบา้นจะหยบิถว้ย ชาม จาน 

ชอ้นเพื่อแต่งพาขา้ว  

https://wanchailoei.files.wordpress.com/2014/12
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ภาพท่ี 15 ตกับาตรเชา้เชียงคาน 

ท่ีมา : https://arambros.files.wordpress.com/2012/09/dsc00133.jpg(ออนไลน์), 

         เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

3.2.2 วฒันธรรมด้านศิลปสถาปัตยกรรม 

ผลงานศิลปกรรมเป็นผลพวงของวฒันธรรมของมนุษยท่ี์ผลิตสร้างข้ึนมาบนพื้นฐาน

ของการด าเนินชีวิตท่ีผูกพันอยู่กับความเช่ือ ความศรัทธา การเมืองการปกครอง สังคมและ

เศรษฐกิจ ในแต่ละเมือง และชุมชนจะปรากฏวตัถุทางวฒันธรรมข้ึน และช้ีให้เห็นว่าสภาพของ

ความเป็นชุมชนหรือเมืองนั้น ๆ เป็นอยา่งไร หลายคร้ังท่ีเห็นวา่ผลงานศิลปกรรมในภาคอีสานนั้น

ไม่เหมือนใคร เม่ือเสพหรือสัมผสัท าใหเ้กิดการรับรู้ไดช้ดัเจนทนัทีวา่มีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ 

เช่น วรรณกรรม เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายเคร่ืองประดบั ดงัท่ี วิโรจน์ ศรีสุโร (ศูนยส์ร้างสรรค์การ

ออกแบบ, ม.ป.ป.) มีมุมมองว่า “ผลผลิตจากงานศิลปะพื้นบ้านภาคอีสาน จะเน้นหนักไปท่ี

ประโยชน์ใชส้อยเป็นจุดใหญ่ ความงามท่ีแสดงออกจึงมาจากความเรียบง่าย” 

เมืองเชียงคานนั้นเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเป็นของตนเอง ส่งผลท าใหเ้ห็น

ถึงความแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ อยา่งซดัเจน โดยเฉพาะผลงานศิลปกรรมของคนหลากชาติพนัธ์ 

https://arambros.files.wordpress.com/2012/09/dsc00133.jpg
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ท่ีต่างเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ี และน าเสนออตัลกัษณ์ถึงการมีอยูข่องตวัตนผา่นการสร้างท่ีอยูอ่าศยั  

สิม (อุโบสถ) หตัถกรรม จิตรกรรม เช่น สิมในเมืองเชียงคานนั้นถูกสร้างข้ึนบนฐานความเช่ือ 

ความศรัทธาของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงชาวบา้นในแต่ละคุม้จะมีส่วนร่วมในการคิด บริจาคเงินทอง 

แรงกาย เพื่อท่ีจะใหสิ้มในบา้นของตนนั้นมีความสวยงามมากกวา่คุม้อ่ืน ๆ สิมท่ีโดดเด่นในฐานะ

การเป็นศูนยก์ลางของเมืองเชียงคานคือ สิมวดัมหาธาตุ ถูกสร้างข้ึนเป็นสิมแรกท่ีมีเง่ือนไขทาง

การเมืองการปกครองแฝงอยู ่มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ส่วนสิมวดัท่าคก ถูกสร้างข้ึนในช่วงต่อมา 

น าเสนอในรูปแบบท่ีเรียบง่ายแบบพื้นบา้น แต่มีความโดดเด่นในแง่ของรูปแบบท่ีมีลกัษณะแบบ 

สิมญวน  เน่ืองจากใชช่้างญวนในการก่อสร้าง (ไทยโรจน์ พวงมณี, 2554) 

                   ส าหรับสิมวดัศรีคุณเมืองนั้นมีรูปแบบลา้นชา้งผสมผสานลา้นนา เป็นสถาปัตยกรรมท่ี

ถือวา่มีความงามในรูปแบบท่ีแตกต่างจากวดัมหาธาตุ และวดัท่าคก เน่ืองจากสร้างข้ึนโดยเจา้เมือง

เชียงคาน จึงมีองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งอยา่งงดงาม ทั้งงานแกะสลกัและงานปูนป้ัน 

นอกจากน้ี ยงัมีวดัป่าใตท่ี้มีการสร้างสิมในรูปแบบเฉพาะ คือ มีส่วนตวัสิม และโครงสร้างหลงัคา

เท่านั้น การก่อสร้างใชช่้างญวนใหเ้ห็นรูปของวงโคง้ บนัไดทางข้ึนผาย และการเจาะช่องลูกกรง 

ปรากฏอยูแ่ต่ก็ส่ือสารถึงความเรียบง่าย บนฐานของความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวบา้นใน

เมืองเชียงคาน (ไทยโรจน์ พวงมณี, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 โบสถว์ดัศรีคุณเมืองสร้างในปี พ.ศ.2380 

ท่ีมา : http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/en (ออนไลน์),เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/en
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ภาพท่ี 17 แสดงรูปดา้นหนา้ของสิมวดัมหาธาตุ เชียงคาน  
               (สร้าง พ.ศ. 2197 สมยัพระศรีอรรคฮาด อา้งตามสารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคอีสาน) 
ท่ีมา : http://www.oknation.net/blog/winsstars/2013/02/27/entry-1 (ออนไลน์), 

          เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18  โบสถว์ดัท่าคกสร้างในปี พ.ศ.2410 

ท่ีมา : http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/en (ออนไลน์),เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

http://www.oknation.net/blog/winsstars/2013/02/27/entry-1
http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/en
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 3.2.3 วฒันธรรมด้านสถาปัตยกรรม 

 ลกัษณะสถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชาวเชียงคาน ถือว่ากลายเป็นเอกลกัษณ์ของ

เมืองเชียงคานไปแลว้ สถาปัตยกรรมบา้นไมโ้บราณบนถนนชายโขง ไดรั้บอิทธิพลมาจากชาวจีน

ท่ีมาท าการคา้ขายในสมยัก่อน มีลกัษณะเป็นเรือนไมเ้ป็นเรือนแถวติดต่อกนั การก่อสร้างมีทั้งชั้น

เดียวและสองชั้น บา้นบางหลงัก่อสร้างดว้ยไมท้ั้งหมด บางหลงัชั้นท่ีหน่ึงก่อสร้างดว้ยปูน ส่วนชั้น

ท่ีสองก่อสร้างดว้ยไม ้บา้นเรือนทรงไทยโบราณมีอายุมากกว่าร้อยปีท่ีเรียงรายติดกนั ฝาบา้นบาง

หลงัมีลกัษณะเป็นฝาแตะไมไ้ผผ่สมปูน สลกัไมแ้ทนตะปู บางหลงัก็สร้างแบบโบราณโดยการฉาบ

ปูนฝาขดัแตะจากไมไ้ผ่ และนอกจากนั้นชาวเชียงคานยงัไดอ้นุรักษ์บา้นไมเ้ก่าไวอ้ย่างสมบูรณ์ 

เพื่อเป็นการรักษาบา้นไมไ้วเ้ป็นอนุสรณ์สถาน ขณะเดียวกนับา้นไมเ้รือนแถวของชุมชนเชียงคาน

ยงัมีความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นการปลูกสร้างเป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรมของเมืองเชียงคาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ลกัษณะสถาปัตยกรรมบา้นเรือนของชาวเชียงคาน  

ท่ีมา : บนัทึกวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 โดยผูว้ิจยั 



57 
 

 
 

4. ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจในชุมชนเชียงคานเป็นเศรษฐกิจรูปแบบการคา้และบริการ จะมีการรวมตวั

กนัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลเชียงคานและมีความหลากหลายพอสมควร นอกจากนั้นยงัมีเศรษฐกิจ

ชายแดน จ าพวกการน าเขา้ส่งออกสินคา้ชายแดนสินคา้เกษตรกรรม เศรษฐกิจในชุมชนมีขนาดเล็ก

พึ่ งพาการค้าขายและบริการทางท่องเท่ียว กิจการค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขนาดเล็กและการ

ใหบ้ริการส าหรับบริการประชาชนในชุมชนและนกัท่องเท่ียว  

  สินคา้เศรษฐกิจ หรือผลิตภณัฑชุ์มชน (ชุติมา สุรเชษฐพงษ ์, 2554) ไดแ้ก่  

  - ผา้นวม จดัได้ว่าเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีมีช่ือเสียงของเชียงคาน  จากวสัดุท่ีใช้

สามารถท าไดเ้อง  ผา้ห่มนวมชุมชนเชียงคานเป็นงานหตัถกรรมชั้นดี มีไส้เป็นผา้ฝ้ายแน่นหุ้มดว้ย

เส้นด้ายไขวเ้ป็นตาราง และมีมุ้งกนัชั้นเศษฝ้ายฟุ้ง แล้วจึงมีปลอกนวมชั้นนอกสุดหุ้มอีกชั้นท่ี

สามารถถอดออกไปซกัได้ โดยคนเก่าแก่เล่าให้ฟังวา่เป็นการท าแบบพวกหลวงพระบางเมืองลาว   

  - มะพร้าวแกว้เป็นสินคา้ภูมิปัญญาไทยประเภทขนมหวานท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง

เชียงคานมายาวนานคู่กบัผา้ห่มนวม เหมาะสาหรับซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นได ้  

อาชีพของคนในเชียงคาน ไดแ้ก่   

 - การประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมีการปลูกสวนผลไม้ จ าพวกส้ม กลว้ย มะพร้าว 

มะขาม มีการท านา ท าไร่ประเภทมนัส าปะหลงั นอกจากนั้นยงัมีการท าสวนยาง เพาะเล้ียงเห็ด การ

ปศุสัตว ์จ าพวกววั ควาย หมู เป็ด ไก่ และการเล้ียงประมงน ้าจืด  

  - การท าจกัสาน เรือขา้มฟาก เรือน าเท่ียว เป็นกลุ่มอาชีพเก่าแก่ท่ีมีมานานท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนไปในแต่ละยคุสมยัท่ีแตกต่างกนั   

            - อุตสาหกรรม จ าพวกอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น โรงสีขา้ว  โรงท าน ้ าแข็ง และ

อุตสาหกรรมแปรรูปไมป้ระเภทต่างๆ   

     - การจา้งงาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจา้งงานภาคเกษตรกรรม การค้า บริการ และ

อุตสาหกรรม  
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5. แผนพฒันาเทศบาลต าบลเชียงคาน  

             เทศบาลต าบลเชียงคานมีแผนพฒันา 3 ปี มีนโยบายดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ของเมืองและส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อให้มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกบั

การฟ้ืนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์  และให้ประชาชนในท้องถ่ินมีขีด 

ความสามารถในการบริการจดัการแหล่งท่องเท่ียวทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่าง

ย ัง่ยนื  

 5.1 เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเชียงคาน  

  เทศบญัญติั ก าหนดประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ หรือระดบัของอาคาร และ

บริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใช ้หรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารบางชนิด บาง

ประเภทในพื้นท่ีต าบลเชียงคาน ไดป้ระกาศใชม้าตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2553 เหตุท่ีการประกาศใช้

ล่าช้าเพราะขณะนั้นขั้นตอนยงัอยู่ระหว่างให้ส านักงานท้องถ่ินจงัหวดัตรวจสอบ และแก้ไข

ข้อความบางส่วนท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงจะไม่กระทบกับ

สาระส าคญัส่วนใหญ่ คือ การอนุรักษ์บา้นไมเ้รือนเก่าถนนชายโขง ตั้งแต่วดัท่าคก ถึงวดัศรีคุณ

เมือง รวมถึงวดัส าคญัในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน เพื่อป้องกนัมิให้มีการร้ือถอน ดดัแปลง หรือ

ก่อสร้างอาคารท่ีผดิแปลกไปจากรูปแบบเดิม  

  ทั้งน้ี (แผนผงัท่ี 5 )ไดก้ าหนดให้บริเวณท่ี 1 อาคารท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงให้เป็นไป

ตามเง่ือนไข สีหลงัคาก าหนดให้เป็นโทนสีน ้ าตาล  เทา  ขาว หรือสีของวสัดุธรรมชาติ สีภายนอก

อาคาร ก าหนดให้เป็นโทนสีธรรมชาติตามวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น  สีอิฐ สี น้าํตาล สีครีม สีไข่

ไก่ สีขาว หรือสีของวสัดุธรรมชาติอ่ืนๆ วสัดุประกอบอาคาร ก าหนดให้วสัดุก่อสร้างส าหรับงาน
ภายนอกอาคารเป็นไมห้รือวสัดุ ทดแทนไม ้หรือวสัดุทนไฟท่ีมีพื้นผิวคลา้ยไม ้กรณีก่อสร้างดว้ย

วสัดุถาวร ตอ้งมีวสัดุท่ีใช้ตกแต่งปิดผิวผนงั ภายนอกอาคารเป็นไม ้หรือวสัดุท่ีมีลกัษณะคลา้ยไม้ 

ส่วนประดบัทางสถาปัตยกรรม ก าหนดให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม กลมกลืน กบัอาคารไมเ้ก่าท่ีเป็น

เอกลกัษณ์อาคารพื้นถ่ินดั้งเดิม บริเวณท่ี 2 ห้ามก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร อาคารท่ีมี

พื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกันเกิน 1000 ตารางเมตร บริเวณท่ี 3 
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หา้มก่อสร้างอาคาร เวน้แต่ ศาสนสถาน อาคารเพื่อกิจการดา้นการศาสนาท่ีเป็นอาคารเดียวและไม่

เป็นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ บริเวณท่ี 4 กรณีก่อสร้างอาคารประเภทตึกแถว หรืออาคารอยูอ่าศยัรวม

ให้มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร เทศบญัญติัเทศบาลต าบลเชียงคาน ก าหนดเง่ือนไขการก่อสร้างหรือ

ดดัแปลงอาคารตาม ภาคผนวก ข ในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 5 แสดงแผนท่ีแนบทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลเชียงคาน 

ท่ีมา : เทศบาลต าบลเชียงคาน, 2558 
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 5.2  โครงการพฒันาเมืองเชียงคานประกอบไปด้วย  

    1. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความสวยงามเป็นท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจและออกก าลงักาย (ปัจจุบนัโครงการแลว้เสร็จ)  

  2. โครงการปรับปรุงทางจกัรยานเลียบแม่น ้ าโขงให้มีความกวา้ง เพื่อความปลอดภยั

แก่นกัท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี (ปัจจุบนัโครงการแลว้เสร็จ)  

  3. โครงการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเมืองเชียงคาน (ปัจจุบนัโครงการ

แลว้เสร็จ  

  4. โครงการจดัท าป้ายบอกสถานท่ีส าคญัๆในเขตเทศบาล เพื่อบอกสถานท่ีส าคญัแก่

นกัท่องเท่ียวและประชาชน (ปัจจุบนัโครงการแลว้เสร็จ)  

  5. โครงการพฒันาโครงข่ายเส้นทางจกัรยาน พฒันาเส้นทางถนนชายโขงให้เป็น

เส้นทางจกัรยานและเดินเท้าเพื่อความปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี (ก าลัง

ด าเนินการ)  

  6.โครงการปรับปรุงถนนริมเข่ือนตลอดแนวเช่ือม อบต.เชียงคาน เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียว (ก าลงัด าเนินการ)  

    7. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 50 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีออกก าลงักาย 

(โครงการยงัไม่ด าเนินการ)  

 8.โครงการก่อสร้างงานปูนป้ันรูปนายจ่ึงข่ึงดงัแดง ,ผขีนน ้ า บริเวณสวนสุขภาพเฉลิม

พระเกียรติ (โครงการยงัไม่ด าเนินการ) 

 9. โครงการก่อสร้างโป๊ะจอดเรือ เพื่อให้มีโป๊ะจอดเรือมีมาตรฐานปลอดภัย 

(โครงการยงัไม่ด าเนินการ) 

 10. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เพื่อแสดงถึงเขตเทศบาลต าบลเชียงคานเกิด

ความสวยงามและแสดงถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (โครงการยงัไม่ด าเนินการ)  

ท่ีมา : เทศบาลต าบลเชียงคาน, (2558) 
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 สรุป จากขอ้มูลพื้นท่ีในดา้นต่างๆ ในปัจจุบนัภาพรวมของชุมชนมีการขยายตวัตาม

ยานพาณิชยกรรมบริเวณถนนศรีเชียงคาน ขนาดชุมชนเดิมขนาดอาคารมีขนาดเล็กเกาะกลุ่มกนั

อย่างหนาแน่น ลักษณะชุมชนมีวดัเป็นศูนยร์วมชุมชนแทรกอยู่ในชุมชนจ านวนมาก ปัจจุบัน

หน่วยงานภาครัฐเขา้มาพฒันาพื้นท่ีเพื่อให้ชุมชนมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีควบคู่ไปกบั

การอนุรักษ์วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตเป็นปัจจุบนั 

ซ่ึงไดว้เิคราะห์และอภิปรายผลในบทต่อไป 
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บทที ่5 

   การวเิคราะห์และอภิปรายผลการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน 

 เชียงคานเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณี และวฒันธรรม ประกอบกบัมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นและชดัเจน ไม่วา่จะเป็นชุมชนริมฝ่ังแม่น ้ าโขง การสัญจรท่ีเป็นเมือง

ทางผ่าน หรือลกัษณะอาคารบา้นไมแ้บบเก่าท่ียงัมีการอนุรักษ์ไว ้รวมถึงวิธีการด าเนินชีวิตอยูก่บั

วฒันธรรมและธรรมชาติ  การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน   ได้

ท าการศึกษาโดยก าหนดช่วงเวลาในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน 

ออกเป็น  3 ช่วงเวลาดงัน้ี           

  - ช่วงการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงคาน (พ.ศ.2545) เทศบาลต าบล

เชียงคาน เป็นหน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ไดรั้บการเปล่ียนแปลง

ฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงคานตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 

(อญัญารัตน์ ธราวรรณ, 2556)         

 -  ช่วงท่ีเร่ิมเป็นเมืองท่องเท่ียว (พ.ศ.2552) ในช่วงปี พ.ศ.2551 เป็นตน้มา อ าเภอเชียง

คานไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยเป็นอ าเภอท่ีไม่ได้เป็นท่ีรู้จกัมากนักได้เปล่ียนมาเป็นเมือง

แห่งการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพในดา้นต่างๆ และเม่ือ

เทศบาลต าบลเชียงคานไดผ้ลกัดนัให้เมืองเชียงคานกลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียว ปี พ.ศ.2552 ไดจ้ดั

งานฉลอง 100 ปีเมืองเชียงคาน และไดรั้บการตอบรับจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดีและเป็นจ านวน

มาก จากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็วในปี พ.ศ.2552    

 -  ช่วงปัจจุบนั (พ.ศ.2558) จากการพฒันาชุมชนอยา่งรวดเร็ว ท าให้เมืองมีการเติบโต

มากข้ึน  

 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน จะวิเคราะห์เป็น 3 

ประเด็น ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้แก่  1. สภาพธรรมชาติ  2. สภาพสังคม 3. ลักษณะ

กายภาพของชุมชน ประกอบดว้ย  
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- รูปแบบรูปร่างของเมือง  

      - การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการใชป้ระโยชน์อาคาร 

     - รูปแบบการคมนาคม 

1.  ช่วงการเปลีย่นแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงคาน (พ.ศ.2545)    

  1.1  สภาพธรรมชาติและสภาพทัว่ไป          

  เทศบาลต าบลเชียงคาน มีลกัษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่น ้า สภาพพื้นท่ีจะมี

ความลาดเทจากทิศใตสู่้ทิศเหนือ ดา้นตะวนัออกเป็นท่ีราบสูง และการท่ีมีพื้นท่ีติดล าน ้าโขง แหล่ง

น ้ามีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลใหส้ภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสูง เหมาะแก่การท าการเกษตร 

เชียงคานจึงเป็นเมืองชุมทางแห่งหน่ึง ผูค้นต่างถ่ินแวะเวยีนมาเสมอ เช่น ชาวจีน  ชาวญวน และได้

ตั้งถ่ินฐานปะปนกบัชาวพื้นเมืองเชียงคาน การตั้งถ่ินฐานจะอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่น ้าโขงตามแนวยาว 

เชียงคานเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปดว้ยแหล่งน ้า ภูเขา ท่ีราบเชิงเขา ชาวบา้น

ส่วนใหญ่นิยมจบัปลาเพื่อบริโภคและขายทอดตลาด อีกทั้งยงันิยมท าสวนมะพร้าว เน่ืองจากมี

พื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์  และยงัท ามะพร้าวแกว้ขายเพื่อเป็นอาชีพหลกั  เม่ือปี พ.ศ.2545 เกิดอุทกภยั

คร้ังใหญ่ในจงัหวดัเลยและท าใหพ้ื้นท่ีบางส่วนของชาวเชียงคานไดรั้บความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็น

พื้นท่ีดา้นการเกษตร และพื้นท่ีริมแม่น ้า เน่ืองจากการระบายน ้าลงสู่แม่น ้าโขง ชาวบา้นริมแม่น ้า

ไดรั้บความเสียหายจากกระแสน ้าเซาะตล่ิง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 แสดง เรือหาปลาริมฝ่ังโขง เมืองเชียงคาน  
ท่ีมา : อนุชิต สิงห์สุวรรณ (2554) 
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 1.2  สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ         

 เทศบาลต าบลเชียงคาน เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงเดิมมีฐานะเป็น

สุขาภิบาล ได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงคานตามพระราชบัญญัติ

เปล่ียนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล โดยมีนายหลง แกว้นิรันดร เป็น นายกเทศมนตรี

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีพื้นท่ีความรับผิดขอบ 2.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,687 ไร่ ประกอบไปดว้ย 

ชุมชนยอ่ยทั้งหมด 8 ชุมชนยอ่ย ดงัน้ี (อญัญารัตน์ ธราวรรณ, (2556) 

1. ชุมชนคุม้วดัท่าคก 2. ชุมชนคุม้วดัป่าใต ้

3. ชุมชนคุม้วดัศรีพนมมาศ 4. ชุมชนคุม้วดัมหาธาตุ 

5. ชุมชนคุม้วดัศรีคุณเมือง 6. ชุมชนคุม้วดัมชัฌิมาราม (ป่ากลาง) 

7. ชุมชนคุม้วดัโพนชยั 8. ชุมชนคุม้วดัสันติวนาราม 

 

 ส่ิงท่ีคนเชียงคานมีร่วมกนัคือ  ความเช่ือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผสมผสาน

กบัความเช่ือเร่ืองภูตผีวญิญาณ และศาสนาพราหมณ์  ซ่ึงก่อใหเ้กิดจารีตประเพณี เช่น การบวชของ

ชายหนุ่ม  และการอยู่ไฟมารดาหลงัคลอดบุตรก็เป็นเร่ืองภูตผีวิญญาณท่ีมีต่อการแพทยพ์ื้นบา้น  

การตกับาตรข้าวเหนียวท่ีน่ึงใหม่  ส่วนอาหารนั้นจะตามไปถวายท่ีวดั โดยเรียกกันว่า จงัหัน 

(ประมาณ เจ็ดโมงเช้า) เพล (ประมาณ สิบเอ็ดโมงเช้า)  คนทอ้งถ่ินเชียงคานจะอยูก่นัแบบพี่น้อง  

เป็นครอบครัวเดียวกนั  พึ่งพาอาศยักนั  และช่วยเหลือเก้ือกูลเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นัและกนั  มีความใจ

บุญ และจะชอบท าบุญในวนัส าคญัทางศาสนา คนเชียงคานเป็นคนรักสงบ มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มี

การพบปะสั งสรรค์กัน ใน ชุมชน  โดยใช้พื้ น ท่ี เปิ ดโล่งภายในวัด เป็นพื้ น ท่ี ชุม นุมกัน  

เศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมเป็นหลกั   เช่น  การท านาท าไร่ โดยมีการปลูกขา้ว  

ถัว่เหลือง  ถัง่ลิสง  ยาสูบ  และปลูกไมผ้ล  ไดแ้ก่  มะม่วง  มะขามหวาน  ล าไย   เป็นตน้  และผา้

ห่มนวมยงัเป็นหตัถกรรมท่ีข้ึนช่ือและเป็นอาชีพของคนในชุมชนบางส่วน การประกอบอาชีพดา้น

พาณิชยกรรมจะเป็นการคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
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ภาพท่ี 21  แสดงภาพพ.ศ. 2509 ไดมี้พิธีอุปสมบทหมู่ข้ึนท่ีวดัศรีคุณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย                       

ท่ีมา:http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=

154662&sort=reply_id&by=desc (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แสดงภาพบรรยากาศลกัษณะบา้นไมเ้ก่า   
ท่ีมา:http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=    
154662&sort=reply_id&by=desc (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=154662&sort=reply_id&by=desc
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=154662&sort=reply_id&by=desc
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=154662&sort=reply_id&by=desc
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=154662&sort=reply_id&by=desc
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 1.3   ลกัษณะทางกายภาพ  

 1.รูปแบบรูปร่างของเมือง  

 เชียงคานเป็นเมืองท่ีมีรูปร่างเป็นแนวยาวตามริมฝ่ังแม่น ้ าโขง  ในอดีตเชียงคานเป็น

เมืองท่าท่ีส าคญั มีความเจริญรุ่งเรืองจากการคา้ขายกบัชาวจีน ชาวญวณ     และชาวลาวท่ีอาศยัอยู่

สองฝ่ังโขง การคา้ขายใชเ้รือข้ึนล่องแม่น ้ าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินคา้   จึงกลายเป็นจุด

ศูนยก์ลางการคา้ขายกบัเวียงจนัทน์ โดยมีศูนยก์ลางชุมชนท่ีบริเวณสามแยกระหวา่งสุดถนนเชียง

คาน-เลยตดักบัถนนศรีเชียงคานซ่ึงเป็นประตูทางเขา้สู่เชียงคาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองเชียงคานแสดงรูปแบบรูปร่างชุมชน พ.ศ.2545   

ท่ีมา : กรมแผนทีทหาร. ภาพถ่ายทางอากาศชุด MOAC125-45  50  (2545). 

2. รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการใชป้ระโยชน์อาคาร  

  การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวริมฝ่ังแม่น ้ าโขง 

เพราะคนในชุมชนนิยมจบัปลาน ้ าจืดเพื่ออุปโภคและบริโภค ท่ีว่างส่วนใหญ่ยงัคงเป็นพื้นท่ี
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เกษตรกรรมของชาวบา้นในชุมชน   และยา่นพาณิชยกรรมเกาะกลุ่มตาม  2ฝ่ังถนนมีการเช่ือมต่อ

กบัอ าเภอหรือต าบลใกลเ้คียง  

  -   พื้นท่ีศาสนสถานเชียงคานเป็นชุมชนท่ีมีวดัเก่าแก่กว่า 100 ปี ท าให้ชุมชนมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนา และวฒันธรรม  ส่วนใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีวา่งในบริเวณวดัเป็นศูนยก์ลาง

ของชุมชน  และประชาชนในชุมชนใช้พื้นท่ีพบปะสังสรรค์และจดังานต่างๆ เช่น งานประจ าปี 

หรืองานประเพณีในวนัส าคญัต่างๆ วดัส าคญัในชุมชนไดแ้ก่ วดัศรีคุณเมือง วดัมหาธาตุ วดัท่าคก 

วดัโพนชยั วดัสันติวนาราม วดัป่ากลาง วดัมหาธาตุ วดัป่าใต ้วดัศรีพนมมาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี  6 แสดงผงัต าแหน่งวดัในชุมชน ในปี 2545      

 - พื้นท่ีพาณิชยกรรม  ส่วนใหญ่อยูต่ามแนวถนนสายหลกั (ถนนเชียงคาน-เลย) และ

ถนนศรีเชียงคาน ไดแ้ก่ โรงแรม ธนาคาร ตลาด ร้านอาหาร ร้านซ่อมและดดัแปลงรถจกัรยานยนต ์   

ซ่ึงถนนศรีเชียงคาน เป็นเส้นทางผา่นเพื่อไปเช่ือมต่อกบัอ าเภอใกลเ้คียง และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่
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รอบบริเวณชุมชนเชียงคาน เช่น แก่งคุดคู ้ภูทอก ภูควายเงิน เป็นตน้ และเช่ือมต่อกบัอ าเภอท่าล่ี ซ่ึง

เป็นด่านขา้มแดนท่ีสะพานมิตรภาพน ้ าเหืองไทย-ลาว อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย จะเห็นได้ว่าถนน

เชียงคาน-เลย มีความคึกคกัในดา้นพาณิชยกรรม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 แสดงบรรยากาศ 2 ฝ่ังของถนนเชียงคาน-เลย ปี2548                                  

ท่ีมา :http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/02/E4087669/E4087669 

  .html (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 กนัยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 แสดงบรรยากาศ 2 ฝ่ังของถนนศรีเชียงคาน ปี2548                                           

ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/02/E4087669/E4087669.html    

  (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 กนัยายน 2558 

http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/02/E4087669/E4087669%0b.html
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/02/E4087669/E4087669%0b.html
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/02/E4087669/E4087669.html
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 - ท่ีอยูอ่าศยั  ชาวเชียงคานส่วนใหญ่อาศยัอยูต่ามแนวริมแม่น ้าโขง ตามแนวถนนสาย

หลกัและสายรอง ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัอยูแ่บบเกาะกลุ่มของบา้นท่ีสร้างติดกนัเป็นแถว มีถนนซอก

ซอยในการเช่ือมต่อพื้นหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 แสดงบรรยากาศ 2 ฝ่ังของถนนชายโขง  ปี 2546                                     

ท่ีมา : http://www.oknation.net (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 กนัยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 แสดงบรรยากาศ 2 ฝ่ังของถนนชายโขง  ปี 2548                                   

ท่ีมา : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000036702            

         (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 กนัยายน 2558 

http://www.oknation.net/
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000036702
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                    -  สถาบนัการศึกษามีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่  

  1. โรงเรียนบา้นเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”  

           2. โรงเรียนบา้นเชียงคาน”วจิิตรวทิยา”  

  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนเชียงคาน   

 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเชียงคาน  กลุ่มวิชาชีพ

ระยะสั้น ห้องสมุดประชาชน การศึกษาอ่ืนๆ โรงเรียนปริยติัธรรม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน 

4 แห่ง  

 - สถานท่ีราชการ    หน่วยงานราชการในเทศบาลต าบลเชียงคานมี  20 แห่ง     และ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก 5 แห่ง มีการกระจายตวัอยู่บริเวณถนนศรีเชียงคานประกอบไปด้วย  

โรงพยาบาล โรงเรียน  สถานีต ารวจ  สถานีประมงน ้ าจืดจงัหวดัเลย  ท่ีท าการไปรษณียเ์ชียงคาน  

ท่ีวา่การอ าเภอ เป็นตน้ 
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แผนผงัท่ี 7 ผงัแสดงพื้นท่ีสถาบนัการศึกษา และ สถาบนัราชการ ปี2545 ดดัแปลงจากขอ้มูลกรม

โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเลย 
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 - พื้นท่ีเกษตรกรรม  เทศบาลต าบลเชียงคาน เป็นท่ีราบเหมาะส าหรับท านาขา้ว การ

ปลูกพืชฤดูแลง้หลงัการท านา  ไมผ้ลและพืชไร่  (กรมพฒันาท่ีดิน, 2543)  เกษตรกรส่วนมากมี

สิทธิในการใชท่ี้ดินโดยภาครัฐออกใบ สปก.(สิทธิในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินการเกษตร) อยูบ่ริเวณ

ถนนศรีเชียงคานทางด้านทิศตะวนัออก สภาพพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  มีการปลูกสวนผลไม ้

จ าพวก  ส้ม  กลว้ย  มะขาม  มะพร้าว  มีการท านา ท าไร่ และการปศุสัตว ์ จ  าพวก ววั ควาย เป็ด  

ไก่  หมู และการเล้ียงประมงน ้าจืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 8 ผงัแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี2545 ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธาธิการและผงั   

                   เมืองจงัหวดัเลย 

 การใชป้ระโยชน์อาคาร (ดูแผนผงัท่ี 8) ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคานมีอาคาร

ท่ีพกัอาศยัขนาดเล็กเกาะตามถนนชายโขงและซอกซอยต่างๆ สถาบนัศาสนาแทรกตอยูต่ามชุมชน 

ส่วนตามแนวถนนเชียงคาน - เลย และถนนศรีเชียงคาน มีอาคารพาณิชย ์เรือนแถว เรียงรายตาม

แนวของถนน เกิดเป็นย่านพาณิชยกรรมของชุมชน บริเวณสามแยกสุดถนนเชียงคาน – เลย  

เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมต่อไปยงัเขตอ าเภอข้างเคียง ส่วนราชการเกาะกลุ่มอยู่บริเวณฝ่ังทิศ
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ตะวนัออกยาวสุดเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน สถาบนัการศึกษากระจายอยู่ฝ่ังซ้ายและขวาของ

ชุมชน จะเห็นไดว้่าการใช้ประโยชน์อาคารของชุมชนเชียงคานจะกระจ่ายตวัตามถนน และซอก

ซอยท่ีถูกแบ่งตามโครงสร้างพื้นฐานเดิมท่ีมีมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 9 ผงัแสดงการใชป้ระโยชน์อาคาร ปี2545 ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธาธิการและผงั   

                   เมืองจงัหวดัเลย 
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3.  รูปแบบการคมนาคม  ถนนสายหลกั (ถนนเชียงคาน-เลย) เป็นถนนท่ีเช่ือมต่อกบั

พื้นท่ีใกลเ้คียงโดยรอบ มียา่นพาณิชยกรรมเกาะกลุ่มกนั 2 ฝ่ัง ถนนสายรอง (ถนนศรีเชียงคาน)  

พื้นผวิถนนเป็น ค.ส.ล. ตามถนนสายหลกัตดัเขา้สู่เมืองเชียงคาน  มีการติดต่อคา้ขายขนส่งรอบ

นอกไดส้ะดวกข้ึน ถนนชายโขงส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัอาศยั มีลกัษณะเป็นบา้นไมเ้ก่า ทั้ง 2 ฝ่ังถนน

ชายโขง และมีการคมนาคมทางน ้า มีการติดต่อคา้ขาย กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยทางเรือโดยสารท่ีท่าเทียบเรือขา้มฟาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 10  แสดงผงัเส้นทางคมนาคมขนส่งในปี 2545   
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 1.4  สรุปลกัษณะของชุมชนเชียงคานในปีพ.ศ.2545  

  ชุมชนเชียงคานมีพื้นฐานของวถีิชีวติ ลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีสมบูรณ์ตาม

แบบแผนของคนเชียงคาน และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของสังคม โดยมีลกัษณะทางกายภาพท่ี

ประกอบไปดว้ย พื้นท่ีอยูอ่าศยับริเวณริมฝ่ังแม่น ้าโขงเป็นลกัษณะบา้นไมเ้ก่าโบราณ 2 ฝ่ังถนนชาย

โขง มีการใชพ้ื้นท่ีโล่งของวดัเป็นพื้นท่ีพบปะสังสรรคข์องคนในชุมชน สถานท่ีราชการจะเกาะ

กลุ่มอยูบ่ริเวณถนนสายรอง พื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยงันิยมท านา ท าสวน ท าไร่ เป็นอาชีพ

หลกั   พื้นท่ีพาณิชยกรรมจะอยูบ่ริเวณ 2 ฝ่ังถนนสายหลกั และถนนสายรอง ศูนยก์ลางชุมชนท่ี

บริเวณสามแยกระหวา่งสุดถนนเชียงคาน-เลยตดักบัถนนศรีเชียงคาน มีการกระจ่ายตวัของชุมชน

ไปทางทิศตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 11  แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี2545 ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธาธิการและผงัเมือง          

จงัหวดัเลย 
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1.5 สรุปภาพรวมลกัษณะและปัจจัยทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ ปี2545  
1. ลกัษณะสภาพธรรมชาติและสภาพทัว่ไป 

ชุมชนตั้งอยูบ่นท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าโขง สภาพพื้นท่ีมีความลาดเทจากทิศใตสู่้ทิศเหนือ  
2. ลกัษณะการคมนาคม   

มีการคมนาคมทางบกเป็นทางผ่านไปยงัอ าเภอข้างเคียง และทางน ้ าข้ามไปยงั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งซอกซอยยอ่ยๆในการเช่ือมต่อระหวา่งชุมชน 

3. รูปแบบการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 
มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อศาสนา มีวดั 8 วดั กระจายอยูท่ ัว่แหล่งชุมชน มีพื้นท่ีพกั

อาศยัเรียงรายตาม 2ฝ่ังของถนน แต่ไม่อึดอดั พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีท านาอยูฝ่ั่งทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

   4. รูปแบบส่ิงปลูกสร้าง  

  มีความส าคญัต่อวถีิชีวิตคือ วดั  ส่วนบา้นเรือนไม ้เป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมีเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน  

  5. ลกัษณะทางเศรษฐกิจประกอบอาชีพ  

   ดา้นเกษตรกรรม คา้ขาย อดีตเคยคา้ขายกบัฝ่ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ภายในชุมชนมีการคา้ขายกนัเองท่ีตลาดสด  

 6. ลกัษณะทางสังคม  

  ชุมชนเชียงคานมีความเช่ือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีการปฏิบติัตามประเพณี 

ทั้ง 12 เดือน และในวถีิชีวติประจ าวนั ส่วนสภาพสังคมมีความเรียบง่าย 

ปัจจัยทีส่่งผล  
   สภาพทางธรรมชาติ คติความเช่ือและวิถีชีวิตของชุมชนเชียงคานและการตั้งเป็น

เทศบาลต าบลเชียงคาน ส่งผลต่อลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพและสภาพสังคมในชุมชนเชียง

คาน 
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2. ช่วงทีเ่ร่ิมเป็นเมืองท่องเทีย่วและฉลอง 100 ปีเชียงคาน(พ.ศ.2552) 

 2.1  ลกัษณะโดยทัว่ไปของชุมชน         

  เชียงคานเป็นชุมชนเลียบริมแม่น ้ าโขง ซ่ึงติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประเทศลาว จึงท าให้ชุมชนมีลกัษณะวฒันธรรม 2 ชาติ คือไทยและลาว ดว้ยวฒันธรรมท่ียงัคงอยู่

ถึงทุกวนัน้ี ส่งผลให้วิถีชีวิตและประเพณีต่างๆ ยงัคงได้รับการรักษาไวเ้ช่นกัน ประกอบกับ

สถานท่ีท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เช่น บ้านไม้สมัยเก่าท่ีสร้างมากว่า 100ปี สถานท่ีท่องเท่ียวตาม

ธรรมชาติและวดัวาอารามต่างๆ ท าให้ชุมชนเชียงคาน กลายเป็นชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวให้ความ

สนใจท่ีจะเข้าไปเท่ียวชม และเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ 

เช่นเดียวกบันกัอนุรักษชุ์มชนหรือหน่วยงานดา้นการอนุรักษก์็เร่ิมให้ความสนใจ และเขา้มามีส่วน

ช่วยใหป้ระชาชน และผูค้นในชุมชนเห็นความส าคญัและคุณค่าของชุมชนเชียงคาน   

 2.2  สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ         

  ปีพ.ศ. 2551-2553 การท่องเท่ียวในชุมชนเชียงคานได้รับความนิยมมากข้ึนอย่าง

รวดเร็ว จนชุมชนน้ีจึงเป็นท่ีท่องเท่ียวฤดูหนาวอนัดบัตน้ๆของประเทศไทย เศรษฐกิจการคา้ขาย

ในชุมชนจึงเร่ิมคึกคกัข้ึนอีกคร้ังดว้ยแรงกระตุน้ของการท่องเท่ียวคร้ังน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้

จดัให้มีงาน 100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริมฝ่ังโขง   ระหวา่งวนัท่ี 4 – 6 ธนัวาคม 2552 ผูค้นท่ีเคย

ปิดเรือนแถวคา้ขายในยา่นการคา้เก่า เร่ิมเปิดบา้นเพื่อท ากิจกรรมต่างๆรองรับการท่องเท่ียว ทั้งการ

ลงทุนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนทอ้งท่ีและผูป้ระกอบการท่ีมาจากพื้นท่ี

อ่ืน นบัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหญ่ หลงัจากท่ีซบเซาเป็นเวลานาน ชุมชนเชียงคานจึงเร่ิม

เปิดตัวจากหน่วยย่อยของชุมชน จนกระทั่งขยายวงกวา้งไปสู่ภาพรวมชุมชน ท่ีเปิดรับการ

สนบัสนุนอย่างเต็มท่ี ลกัษณะของเศรษฐกิจการคา้ในช่วงหลงัจึงมุ่งเน้นกบัการหารายไดจ้ากการ

เปิดกิจการเพื่อตอบรับการท่องเท่ียว มีร้านคา้เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยมีร้านคา้ท่ีเร่ิมตน้เปิดข้ึน

โดยคนจากภายนอก และร้านคา้ท่ีทยอยเปิดตามมาจากคนในทอ้งถ่ิน การคา้ขายในชุมชนจึงไม่ได้

ท  าเพื่อตอบสนองการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่ยงัท าเพื่อตอบสนอง

นกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในพื้นท่ีชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนเชียงคาน การคา้ และการบริการ

ของเมืองเชียงคาน จะมีการรวมตวักนัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชียงคานและมีความหลากหลาย
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พอสมควร นอกจากนั้นยงัมีเศรษฐกิจชายแดน จ าพวกการน าเข้าส่งออกสินคา้ชายแดน สินค้า

เกษตรกรรม เศรษฐกิจในชุมชนมีขนาดเล็ก กิจการค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้า และการให้บริการ 

ส าหรับบริการประชาชนในชุมชนและนักท่องเท่ียว  รายไดป้ระชากรในเขตเทศบาลต าบลเชียง

คาน มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั จากการเกษตรกรรม การรับจา้ง และ

การท าประมง รวมไปถึงการรับราชการ  ลกัษณะของเศรษฐกิจการคา้ในช่วงหลงัจึงมุ่งเนน้กบัการ

หารายไดจ้ากการเปิดกิจการเพื่อตอบรับการท่องเท่ียว มีร้านคา้เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยเร่ิมตน้

เปิดข้ึนโดยคนจากภายนอก และร้านคา้ท่ีทยอยเปิดตามมาโดยคนในทอ้งถ่ิน 

 2.3  ลกัษณะทางกายภาพ   

  1. รูปแบบ  รูปร่างของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28  แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองเชียงคาน พ.ศ.2550    
ท่ีมา : ชิโนรส  พนัทวี (2553) 
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 ชุมชนได้เจริญเติบโตตามโครงสร้างเดิมท่ีได้วางไว ้แต่มีการเพิ่มข้ึนของความ

หนาแน่นของจ านวนท่ีอยู่อาศยั ร้านคา้ และโรงแรม นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มข้ึนของถนนบริเวณ

หน้าท่ีท าการเทศบาลต าบลเชียงคาน รวมถึงการสร้างสนามกีฬาประจ าอ าเภอข้ึน ในบริเวณ

ใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย การขยายตวัของเมืองไดเ้ติบโตมาตามแนวถนนสายหลกัมากข้ึน  หลงัจากได้

ปรับปรุงถนนให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มข้ึน ทั้งโรงแรม ร้านคา้ ธนาคาร 

สถานีน ้ ามนั ท่ารถโดยสารประจ าทางตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงถนนสายหลกัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 2. รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการใชป้ระโยชน์อาคารประกอบดว้ย   

 -   สถาบนัการศึกษามีจ านวนเท่ากบัปี 2545 มีการปรับปรุงสภาพของอาคารให้มี

บริบทท่ีสวยงาม       

  -   พื้นท่ีศาสนสถานในเทศบาลต าบลเชียงคาน ยงัคงมีความส าคญัต่อคนในชุมชน 

วดัเปรียบเสมือนโครงสร้างทางสังคมเพราะคนในชุมชนยงัยึดถือประเพณีทางศาสนาในการ

ด าเนินชีวติในปัจจุบนั การใชพ้ื้นท่ีวา่งในวดัเพื่อจดัประเพณีต่างๆ และพื้นท่ีวา่งภายในวดัยงัเป็นท่ี

จอดรถส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในชุมชนเชียงคาน (นายสุกใสวิทยา  ภิญโย 

สัมภาษณ์เม่ือ 15 เมษายน 2559) เม่ือช่วงปี2552 นกัท่องเท่ียวมีจ านวนมากวดัจึงเป็นสถานท่ีจุดนดั

พบ และเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียวของชุมชนในการรักษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 12  แสดงการเขา้ถึงระหวา่งวดัและถนนสายหลกัและถนนสายรอง 
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- พื้นท่ีพาณิชยกรรม  แบ่งเป็นยา่นการคา้เก่า และยา่นการคา้ใหม่ ยา่นการคา้เก่าตั้งอยู่

บริเวณถนนชายโขง ซ่ึงเป็นถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเมืองเชียงคาน รูปแบบการคา้ขายยงัคง

ปรากฏอยู ่แต่เปล่ียนสภาพมาเป็นการคา้ขายท่ีอิงกบัการท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของท่ี

ระลึก โรงแรม ท่ีกระจายตวับนถนนชายโขง และถนนศรีเชียงคาน ส่วนย่านการคา้ใหม่ท่ีเกิด

ข้ึนมาเพื่อรับรองการเจริญเติบโตของเมือง ซ่ึงเป็นการคา้ขายใหก้บัคนภายในและภายนอกชุมชนมี

กิจกรรมการคา้และบริการอยา่งหนาแน่น ประกอบดว้ย ตลาด สถานีขนส่งรถโดยสาร ซ่ึงตั้งอยูบ่น

ถนนเชียงคานเลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 13  แสดงยา่นการคา้เก่า และการคา้ใหม่ ปีพ.ศ.2552 

ท่ีมา : ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัเลย 
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 - ท่ีอยูอ่าศยั เทศบาลต าบลเชียงคาน ไดเ้พิ่มชุมชนยอ่ยอีก 1 ชุมชน คือชุมชนส่วน

ราชการ รวมทั้งหมด 9 ชุมชนยอ่ย ดงัน้ี 

 1. ชุมชนคุม้วดัท่าคก    2. ชุมชนคุม้วดัป่าใต ้

 3. ชุมชนคุม้วดัศรีพนมมาศ   4. ชุมชนคุม้วดัมหาธาตุ 

 5. ชุมชนคุม้วดัศรีคุณเมือง   6. ชุมชนคุม้วดัมซัฌิมาราม (ป่ากลาง) 

 7. ชุมชนคุม้วดัโพนชยั    8. ชุมชนคุม้วดัสันติวนาราม 

 9.ชุมชนส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 14  แสดงผงัชุมชนเชียงคาน 

ท่ีมา : เทศบาลต าบลเชียงคาน, 2553 

 ในบริเวณย่านพกัอาศยัชุมชนเก่า เป็นย่านพกัอาศยัดั้ งเดิมท่ีอยู่ใกล้เขตเมือง มีการ

ก่อตั้งเมืองมาตั้งแต่อดีต ไดค้งความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของวฒันธรรม ประเพณีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ชุมชนยอ่ยท่ีตั้งเป็นชุมชนราชการมีการเพิ่มข้ึนของท่ีพกัอาศยัและกระจายออกไปทางดา้นฝ่ังทิศ
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ตะวนัออกของชุมชน ภาพรวมชุมชนมีการเพิ่มข้ึนของย่านท่ีพกัอาศยัแบบชั่วคราว เป็นย่านพกั

อาศยัท่ีเกิดข้ึนเพื่อรับรองการเขา้มาพกัอาศยัของบุคคลภายนอก รูปแบบของท่ีพกัจึงเกิดข้ึนใน

รูปแบบของโรงแรม เกสท์เฮา้ส์ โฮมสเตย ์โดยเฉพาะบริเวณถนนชายโขงท่ีใช้รูปแบบของการ

ปรับปรุงบา้นเก่าเป็นเกสต์เฮา้ส์ หรือแบ่งห้องให้นกัท่องเท่ียวพกัแบบโฮมสเตย ์โดยจะแทรกอยู่

กบัชุมชนท่ีอยูใ่นบริเวณนั้น (แผนผงัท่ี 00) ยา่นท่ีพกัอาศยัชุมชนชนบทก่ึงเมือง เป็นยา่นท่ีพกัอาศยั

รูปแบบดั้งเดิม และมีลกัษณะพื้นถ่ินท่ีเรียงตวัในพื้นท่ีและต่อเน่ืองกระจุกตวัไปตามแนวถนนชาย

โขงและถนนสายหลกั คือ ถนนศรีเชียงคาน ย่านพกัอาศยัก่ึงพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ

ถนนศรีเชียงคาน และถนนเชียงคาน-เลย จะเห็นได้จากตารางการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์

ท่ีดินในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน และแผนท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 15 แสดงผงัต าแหน่ง โรงแรม เกสเฮาส์ โฮมสเตย ์ร้านอาหาร ปี2552  
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แผนผงัท่ี 16 แสดงการใชป้ระโยชน์อาคารของท่ีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรม  
ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนท่ีเทศบาลต าบลเชียงคาน,2552 
 
 - สถานท่ีราชการ  หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน มีจ  านวนทั้งส้ิน 

22 แห่ง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก จ านวน 5 แห่ง  จากปีพ.ศ.2545 มีการเพิ่มข้ึนของหน่วยงาน

ราชการอีก 2 หน่วยงาน คือ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอเชียงคาน ส านกังานเทศบาลต าบลเชียง

คาน 
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แผนผงัท่ี 17 แสดงท่ีตั้งหน่วยงานราชการเพิ่มข้ึน  
ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนท่ีเทศบาลต าบลเชียงคาน,2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 18  แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี2552 ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธาธิการและผงัเมือง          

จงัหวดัเลย 
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ตารางท่ี 2 แสดงตารางการเปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางการเปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน จะ

เห็นไดว้า่ท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนจากเดิม เน่ืองจากมีกะแสการท่องเท่ียวและหน่วยงานในพื้นท่ีมีการ

พฒันาชุมชน คนในชุมชนท่ีมีพื้นท่ีเกษตรอยูติ่ดกบัถนนสายหลกั และรอง ต่างพากนัพลิกผนัจาก

การท าเกษตรกรรม มาท ากิจการ คา้ขาย ท าใหพ้ื้นท่ีเกษตรลดลง และคนในชุมชนเดิมท่ีเคยห่าง

บา้นไปท างานนอกพื้นท่ีกลบัเขา้มาปรับปรุงฟ้ืนฟูบา้นของตนเพื่อด าเนินกิจการ หรือร้านคา้ เพื่อ

รองรับการเขา้มาของนกัท่องเท่ียว ดา้นพาณิชยกรรมจึงมีการเพิ่มข้ึนเน่ืองจากคนในพื้นท่ีชุมชน

เองไดห้นัมาประกอบกิจการ คา้ขาย โรงแรม เกสทเ์ฮา้ส์ โฮมสเตย ์โดยเฉพาะถนนศรีเชียงคานจาก

ผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (แผนผงัท่ี 18) จะเห็นไดว้า่ พาณิชยกรรม (สีแดง) มีการกระจายตวัตาม

ถนนมากข้ึน พื้นท่ีราชการไดล้ดนอ้ยลงเน่ืองจาก ไดแ้บ่งพื้นท่ีส่วนราชการของส านกังานเทศบาล

ต าบลเชียงคาน เพื่อสร้างสนามกีฬาประจ าเทศบาลต าบลเชียงคาน เพื่อเป็นพื้นท่ีนนัทนาการของ

คนในชุมชน จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงจากปีพ.ศ.2545- ปีพ.ศ.2552 เกิดจากกะแสการส่งเสริม

การท่องเท่ียวในชุมชน 
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 3. รูปแบบการคมนาคม        

 เส้นทางถนนซอกซอยถูกปรับปรุงจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเพื่อใหส้ะดวกใน

การเช่ือมต่อโยงใยให้ครบทุกซอย    มีการตดัถนนซอย 22-23  บริเวณเส้นทางดา้นหลงัตลาดใหไ้ป

บรรจบกบัถนนซอย 21 และซอยอ่ืนๆ ท่ีเป็นซอยตนัอยู่  และยงัท าการขยายความกวา้งของถนน

เส้นทางเขา้สู่ส านกังานเทศบาลต าบลเชียงคาน จากเส้นทางถนนเดิมเป็นทางท่ีแคบและผิวถนนมี

การช ารุด และเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวโดยการสร้างเส้นทางจกัรยานให้มีความกวา้งจากเดิม 

เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวและคนในชุมชนสามารถเดินและป่ันจกัรยานไดใ้นเส้นทางเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 19   แสดงผงัเส้นทางคมนาคม ในปีพ.ศ.2552               
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 2.4  สรุปการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของชุมชนในปีพ.ศ.2545 กบั พ.ศ.2552   

 ชุมชนเชียงคานนั้นเจริญเติมโตตามโครงสร้างเดิมท่ีไดว้างไว ้แต่มีการเพิ่มข้ึนของ

ความหนาแน่นของจ านวนท่ีอยู่อาศยั ร้านคา้ และโรงแรม เกสท์เฮา้ส์ โฮมสเตย ์เส้นทางถนนถูก

สร้างเพิ่มเติมเพื่อเช่ือมต่อเป็นโยงใยให้ครบทุกซอย  มีการปรับปรุงถนนซอย 22-23  บริเวณเส้น

ทางดา้นหลงัตลาดให้ไปบรรจบกบัถนนซอย 21 และซอยอ่ืนๆ ท่ีเป็นซอยตนัอยู ่นอกจากน้ียงัมี

การขยายถนนบริเวณหนา้ท่ีท าการเทศบาลต าบลเชียงคาน รวมถึงการสร้างสนามกีฬาประจ าอ าเภอ

ข้ึน บริเวณใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย การขยายตวัของเมืองไดเ้ติบโตมาตามแนวถนนสายหลกัมากข้ึน  

หลงัจากไดป้รับปรุงถนนให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร จะเห็นไดว้่าโรงแรม ร้านคา้ ธนาคาร สถานี

น ้ามนั ท่ารถโดยสารประจ าทาง ตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงถนนสายหลกั มีจ  านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

   

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2   แสดงกราฟฟิกการขยายตวัจากศูนยข์องชุมชน 

    จากกราฟฟิกแสดงการขยายตวัของชุมชนจากศูนยก์ลางชุมชนเดิมในปี 2545 จะมี

การขยายตวัไปทางถนนชายโขงท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนท่ีอยูอ่าศยั ร้านคา้ และโรงแรม 

เกสทเ์ฮา้ส์ โฮมสเตย ์ ศูนยก์ลางในปี2552 มีการขยายตวัของพาณิชยกรรมจะขยายตวับริเวณถนน

ศรีเชียงคาน และมาทางถนนเชียงคาน-เลย 
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 2.5 สรุปภาพรวมลกัษณะและปัจจัยทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางกายภาพปี2552  

  1. ลกัษณะสภาพธรรมชาติและสภาพทัว่ไป  

  - ชุมชนตั้งอยูเ่ลียบฝ่ังแม่น ้าโขง ท าใหก้ะแสน ้ากดัเซาะตล่ิง  

   - ชุมชนมีการขยายตวัตามแนวถนนสายหลกัและรอง  

  2. ลกัษณะการคมนาคม  

   - มีการขยายความกวา้งถนนสายหลกั(ถนนเชียงคานเลย) มีการปรับปรุงถนนใน

ซอย21 ทางเขา้สู่ส านกังานเทศบาลต าบลเชียงคาน และมีการตดัถนนซอกซอย เพื่อความสะดวก

ในการเช่ือมระหวา่งชุมชน  

  3. รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

   - มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการพาณิชยกรรมหนาแน่นข้ึนบริเวณถนนศรีเชียง

คานและตามซอยท่ีใกลต้ลาดสด พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนไปตามแนวถนน มีพื้นท่ีเพื่อนนัทนาการ

เพิ่มข้ึน การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการพาณิชยกรรมมีเพิ่มข้ึนแต่ถือวา่ยงัไม่ซบัซอ้น  

  4. รูปแบบส่ิงปลูกสร้าง  

  - เร่ิมมีรูปแบบของอาคารพาณิชยม์ากข้ึนบริเวณถนนศรีเชียงคาน  

  - บา้นเรือนในชุมชน ทัว่ไปยงัใชว้สัดุท่ีเป็นไมแ้ต่จะผสมกบัการก่ออิฐหรือปูน

บา้ง ตามบา้นเรือนท่ีดูมีฐานะ ร้านคา้ พาณิชย ์โรงแรมท่ีพกั  

 5. ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  

  - ยงัคงมีอาชีพเกษตรกรรม และหัตถกรรม แต่ลดน้อยลงจากเดิม การคา้ขาย 

ร้านคา้ในชุมชนมีเพิ่มมากข้ึน โดยมีลูกคา้เพิ่มข้ึนคือ นกัท่องเท่ียว  

 6. ลกัษณะทางสังคม  

  - มีการสืบทอดประเพณีทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง สภาพบรรยากาศภายใน

ชุมชน เร่ิมมีจ านวนประชากรจากภายนอกเข้ามาอาศัยเพิ่มข้ึน และการเพิ่มข้ึนของจ านวน

นกัท่องเท่ียว  

 ปัจจัยทีส่่งผล  

  มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม อนัส่งผลมาจาก

นโยบายโครงการพฒันาเมืองเชียงคาน ท่ีมุ่งเนน้ไปสู่การท่องเท่ียว 
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3.  ช่วงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) 

 3.1  ลกัษณะชุมชนในปัจจุบัน 

 ปัจจุบนัเชียงคานข้ึนช่ือวา่เป็นชุมชนแหล่งท่องเท่ียวของวิถีชีวิตหรือแหล่งท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรมและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ประเทศ เพราะเชียงคานสามารถรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ประเพณีและวฒันธรรมไวไ้ดอ้ย่างเหนียวแน่น ประกอบกบัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นและ

ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการใส่บาตรขา้วเหนียวท่ีสืบทอดกนัมาช้านาน หรือลกัษณะอาคาร

บา้นไมแ้บบเก่าท่ียงัมีการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี รวมถึงวิธีการด าเนินชีวิตอยู่กบัวฒันธรรมและ

ธรรมชาติ ด้วยแนวคิดของการท่องเท่ียวเชียงคานท่ีว่า  “เมืองเดินช้า มาใช้ชีวิต กิน อยู่ ช่ืนชม

วฒันธรรมอย่าง ไทเชียงคาน ”  (ลมร าเพย, 2553) ในวนัน้ี เชียงคานได้มีการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพและวฒันธรรมไปอย่างช้าๆ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากบา้นไมเ้ก่าบริเวณชุมชนเมืองเก่าถนนชาย

โขงได้ถูกดดัแปลงให้เป็นร้านขายของ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงบา้นพกัและโฮมสเตยเ์ป็น

จ านวนมาก เพื่อรองรับการหลัง่ไหลเขา้มาของนกัท่องเท่ียว ท าให้ความสงบท่ีเคยมีในชุมชนเร่ิม

จางหายไป ในการเปิดบา้นเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวอยา่ง

รวดเร็วท าให้เชียงคานเร่ิมเกิดปัญหาข้ึนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการดูแลอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม การอนุรักษชุ์มชนบา้นไมเ้ก่า ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเชียง

คาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการควบคุมส่ิงปลูกสร้างคนในชุมชนยงัคงมีการปรับปรุงอาคารในพื้นท่ี

ชุมชนบา้นไมเ้ก่า ท่ีชุมชนเก่า ถนนชายโขง ตามขอ้บงัคบัหรือเทศบญัญติัเทศบาลต าบลเชียงคาน

ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง และมีบางส่วนท่ียงัปลูกสร้างอาคารขดัต่อเทศบญัญติั ท าใหเ้กิดผล

กระทบกบับริบทของชุมชนเร่ิมเปล่ียนไปจากเดิม 

 3.2  สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ  

  เชียงคานนั้นเป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของยา่นชุมชนเก่า ประกอบดว้ยบา้นไม้

เรือนแถวเก่า วิถีชีวิตประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมมีอายุกว่า 100ปี  เป็นแรง

ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเขา้มาภายในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง(ดงัแสดงให้เห็นในสถิตินักท่องเท่ียวใน

ตารางท่ี 4 )และเกิดกิจกรรมต่างๆท่ีส่งผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบต่อชุมชน อาทิเช่น ขณะท่ี

เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึนแต่ตอ้งแลกมาซ่ึงความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นขยะมูล
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ฝอย น ้ าเสีย มลภาวะทางเสียง และมลทศัน์กิจกรรมการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัคนในชุมชนท่ีมี

ฐานะด้อยกว่าอาจไม่ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์จากการจดัการท่องเท่ียวน้อย 

เน่ืองจากไม่มีสถานะทางการเงินท่ีจะให้บริการได ้ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองถูกเอารัดเอา

เปรียบจากนกัท่องเท่ียวได ้  

ตารางท่ี 3  แสดงสถิตินกัท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคาน พ.ศ. 2554-2558 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : เทศบาลต าบลเชียงคาน,2557 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29  แสดงการต่อเติมท่ีพกัอาศยัขดัต่อเทศบญัญติัเทศบาลต าบลเชียงคาน 
ท่ีมา : บนัทึกวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 โดยผูว้จิยั 
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ภาพท่ี 30  แสดงความเส่ือมโทรมดา้นทศันียภาพทางธรรมชาติ 
ท่ีมา : http://pantip.com/topic/34670158 (ออนไลน์),เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559 
 
 3.3  ลกัษณะทางกายภาพ  

 1. รูปแบบ  รูปร่างของเมือง           

 จากภาพถ่ายทางอากาศปีพ.ศ.2557 จะเห็นไดว้า่ชุมชนมีความเจริญเติบโตโดยเฉพาะ

ในยา่นชุมชนเก่าถนนชายโขง มีความหนาแน่นของชุมชนอยา่งเห็นไดช้ดั ซอย 1-20 มีความ

เปล่ียนแปลงจากท่ีเคยเป็นท่ีพกัอาศยั ปัจจุบนัต่างพากนัเปิดร้านเพื่อบริการนกัท่องเท่ียว และถนน

ซอกซอยถูกเช่ือมถึงกนั ถนนศรีเชียงคานมีความเป็นพาณิชยกรรม เป็นผลดีต่อสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใหบ้ริการแก่คนในชุมชน และสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มีการปรับปรุงภูมิทศัน์ของชุมชน และทางจกัรยาน เพื่อสนบัสนุนการ

ท่องเท่ียว  

 

 

 

http://pantip.com/topic/34670158
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ภาพท่ี 31 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองเชียงคาน พ.ศ.2557    

ท่ีมา : Google maps, เขา้ถึงเม่ือ 30 ธนัวาคม 2557 

 2. รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการใชป้ระโยชน์อาคาร  

 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประกอบไปดว้ย  

 - พื้นท่ีสถาบนัศาสนา , สถาบนัการศึกษา , สถาบนัราชการ ไม่มีการเพิ่มข้ึน มีเพียง

การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ใหมี้สภาพท่ีดีข้ึน        

 - พื้นท่ีพาณิชยกรรม มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน มีการเกาะตวัอยูบ่ริเวณถนนสายหลกั 

ไดแ้ก่ ธนาคาร ขนส่ง ป๊ัมน ้ ามนั ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ร้านจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ และโรงแรม  

บริเวณถนนสายรอง ถนนศรีเชียงคาน  ไดแ้ก่ ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ร้านขายโทรศพัท ์ร้าน

ขายอุปกรณ์ส านกังาน ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายผา้ห่ม ร้านขายเส้ือผา้ ทั้งสินคา้อุปโภค-บริโภค  

และถนนสายรอง อีกเส้นคือถนนชายโขง มีการเพิ่มข้ึนของโรงแรม โฮมสเตย ์เกสท์เฮา้ส์  ร้าน

กาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และยงัเป็นถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน  
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 - พื้นท่ีอยูอ่าศยัมีจ านวนเพิ่มข้ึน  เกาะกลุ่มอยูบ่ริเวณ   ถนนชายโขง ถนนศรีเชียงคาน 

ถนนเลย-เชียงคาน  โดยส่วนใหญ่ มกัเป็นบา้นไมเ้ก่า และบา้นไมก่ึ้งค.ส.ล.มีอาคารสูง 2-3ชั้นเพียง

เล็กนอ้ยบนถนนศรีเชียงคาน         

 - ย่านนันทนาการ และย่านพักผ่อนหย่อนใจ มีการเพิ่ม ข้ึนของพื้นท่ีประเภท

สวนสาธารณะ และพกัผ่อนหย่อนใจ คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ และ พื้นท่ีสาธารณะ 

บริเวณริมแม่น ้ าโขง เป็นพื้นท่ีส าหรับรองรับกิจกรรม ประเพณี แหล่งนันทนาการเป็นจุดสร้าง

เสริมปฏิสัมพนัธ์แก่ชุมชนอีกดว้ย        

 - พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเป็นการเพาะปลูก ท านา สวนผลไม ้และเล้ียงสัตว ์ มีการลดลง

ในส่วนของพื้นท่ี ท่ีอยู่ใกล้บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าโขง แต่มีกระจายกันอยู่รอบนอกเมืองพื้นท่ี

เกษตรกรรมกระจายตวัไปตามถนนเลย-เชียงคานมาทางทิศใต ้     

 - การถือครองท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน พบว่ามีการถือครองท่ีดินเอกชน

ประมาณร้อยละ 60 ส่วนท่ีเหลือเป็นการถือครองโดยรัฐ ร้อยละ 40 ซ่ึงถือวา่เป็นท่ีดินของแผน่ดิน 

การถือครองท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลเชียงคาน ท่ีเป็นพื้นท่ีเมืองนั้นส่วนใหญ่ ถือครองโดยเอกชน 

ซ่ึงเรียงตวัยาวตามริมน ้า และถนนสายหลกั ซ่ึงปัจจุบนัจดัใหเ้ช่าเพื่อเปิดกิจการรองรับนกัท่องเท่ียว

ของเมือง  และอีกส่วนหน่ึงเป็นท่ีของวดัซ่ึงให้เทศบาลและประชาชนเช่าในบางจุดเพื่ออยูอ่าศยั 

และท าพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของเมือง 
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แผนผงัท่ี 20  แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี2558 ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธาธิการและผงัเมือง          

จงัหวดัเลย 

ตารางท่ี 4 แสดงตารางการเปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน 
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แผนผงัท่ี 21 ผงัแสดงการใชป้ระโยชน์อาคาร ปีพ.ศ.2558 

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัเลย 
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  จากแสดงตารางการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชุมชนเทศบาลต าบล

เชียงคาน (ตารางท่ี 4) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่ออยูอ่าศยั และพาณิชยกรรม มีการเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

มีคนภายนอกเร่ิมเข้ามาถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน โดยคนในพื้นท่ีมีการขายท่ีดินให้เพื่อเข้ามา

ประกอบกิจการ ร้านคา้ โฮมสเตย ์เกสท์เฮา้ส์  โรงแรม ภายในพื้นท่ี บวกกบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา

ในเชียงคานยงัคงมีจ านวนมาก จึงท าใหค้นภายนอกสนใจท่ีจะเขา้มาประกอบกิจการ 

 3. รูปแบบการคมนาคม          

 มีการปรับปรุงถนนช่วง บริษทั TOT (มหาชน) จ ากดั – สะพานน ้าฮวย เน่ืองจากถนน

บริเวณดงักล่าวมีความเสียหายของผิวถนน ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางผา่นช่วงถนน

บริเวณดงักล่าว และท าให้การจราจรล่าช้าเม่ือถึงเทศกาลท่องเท่ียว จึงเป็นผลดีในการปรับปรุง

ถนนช่วง บริษทั TOT (มหาชน) จ ากดั – สะพานน ้าฮวย ซ่ึงเป็นเส้นทางผา่นไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว 

เช่น แก่งคุดคู ้ภูทอก และผา่นไปยงัอ าเภอท่ีใกลเ้คียงไดส้ะดวกข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 22 แสดงผงัเส้นทางคมนาคม ในปี 2558       

ท่ีมา : เทศบาลต าบลเชียงคาน, 2558 
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 3.4  สรุปการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน ในปีพ.ศ.2552 และปี

พ.ศ.2558(ปัจจุบัน)  

 โดยสรุปแล้วเห็นได้ว่า  พื้นท่ีกิจกรรมส่วนใหญ่ของชุมชนเชียงคานภายในเขต

เทศบาลต าบลเชียงคาน  ได้แก่ พื้นท่ี โฮมสเตย ์เกสท์เฮ้าส์  โรงแรม สถาบนัราชการ สถาบัน

ศาสนา และพื้นท่ีพาณิชยกรรมบางส่วน ท าใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปะบน พื้นท่ีอาศยั บริเวณ

ชุมชนชายโขง บริเวณตล่ิงชายโขง รวมถึงผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลให้ชุมชนชายโขง

เชียงคาน มีลกัษณะทางกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปและเกิดกิจกรรมต่างๆท่ีส่งผลกระทบทั้งดา้น

บวกและลบต่อชุมชน อาทิเช่น ขณะท่ีเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึนแต่ตอ้งแลกมาซ่ึงความเส่ือมโทรมของ

สภาพแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นขยะมูลฝอย น ้าเสีย มลภาวะทางเสียงจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 
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แผนผงัท่ี 23 เปรียบเทียบผงัแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี2552 และปี2558 

            ดดัแปลงจากขอ้มูลกรมโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเลย 
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4. สรุปผลการศึกษา          

   4.1  สรุปการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ        

  1.การตั้งถ่ินฐานของชุมชนเชียงคาน         

  ปัจจุบนัการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเชียงคานยงัคงเดิมมีการกระจายตวัของชุมชนตาม

แนวยาวออกไปตามโครงข่ายของถนนเดิม ชุมชนการคา้จะกระจายตาม 2 ฝังของถนน ส่วนท่ีอยู่

อาศัยเกาะกลุ่มเป็นกระจุดโดยมีวดัซ่ึงเป็นศูนย์กลางชุมชน และปัจจุบันเม่ือชุมชนได้มีการ

เปล่ียนแปลงจากปัจจยัดา้นการพฒันาต่างๆ ท าให้ชุมชนเกิดศูนยก์ลางใหม่ในบริเวณท่ีเป็นย่าน

พาณิชยกรรม     

  2. การเปล่ียนแปลงรูปแบบรูปร่างของชุมชนชายโขงเชียงคาน    

  ปัจจุบนัเทศบาลต าบลเชียงคาน มีมาตรการ การวางแผนในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการพฒันาการท่องเท่ียว (แผนพฒันาเทศบาลต าบลเชียงคาน 3 ปี, 

2558-60) ได้แก่ มาตรการทางกายภาพ  ได้แก่1) การประกาศใช้เทศบญัญติัเทศบาลต าบล  เร่ือง 

ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เพื่อ

ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ปัจจุบันพบว่า อาคารริมน ้ ามี

รูปแบบท่ีไม่ถูกตอ้งตามเทศบญัญติัควบคุม เน่ืองจากราคาท่ีดินสูงข้ึนผูป้ระกอบการตอ้งการความ

คุม้ค่าในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงปัญหาท่ีเห็นไดช้ดั คือ ความสูงของอาคารท่ีเกินตามก าหนดของ

เทศบญัญติั 2) มาตรการด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การก่อสร้างโรงก าจดัขยะพลงังานชีวมวล และ

ติดตั้งถงัดกัไขมนัตามอาคารท่ีพกัอาศยัริมน ้ าไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอยา่งดีแต่ยงั

ขาดการรณรงคส่์งเสริมเร่ืองการคดัแยกขยะภายในยา่นชุมชนเก่า 

        3. การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน       

   สรุปโดยรวม ก่อนท่ีชุมชนเชียงคานจะเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ผูค้นใน

ชุมชนมกัจะอาศยับา้นไม ้หรือเรือนแถวไมเ้ป็นท่ีหลบันอนในตอนกลางคืน และออกไปท างานใน

ตวัเมืองหรือท าไร่ท านาในช่วงกลางวนั พื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารไมโ้ดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 

ส่วนใชง้านต่างๆ คลา้ยกบับา้นพกัอาศยัทัว่ไป ท่ีประกอบไปดว้ยส่วนพกัผอ่นต่างๆ อาทิเช่น ชั้น

ล่างเป็นหอ้งนัง่เล่น ดูทีว ี มีส่วนของห้องน ้า และหอ้งครัว ส่วนชั้นบนเป็นห้องนอน ดว้ยสภาพ
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สังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบนัส่งผลใหชุ้มชนเชียงคาน กลายเป็นชุมชุนท่ีเตม็

ไปดว้ยนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการมาสัมผสัวถีิชีวติ ดั้งเดิมและบรรยากาศบา้นไมเ้ก่าๆภายในชุมชน 

และการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม เศรษฐกิจ เม่ือมองในเชิงธุรกิจ การสร้างส่ิงต่างๆเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการ ของนกัท่องเท่ียวยอ่มเป็นการสนบัสนุนให้ปริมาณนกัท่องเท่ียวมีมากข้ึน และส่งผล

ดีต่อเศรษฐกิจ จนถึงรายไดข้องคนในชุมชน สภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลใหพ้ื้นท่ีวา่ง 

อาคารไมห้ลายหลงัถูกดดัแปลง การใชส้อยภายในเป็นท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น โฮมสเตย ์

เกสตเ์ฮา้ส์  และโรงแรม เป็นตน้ โดยมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ตามความตอ้งการหรือแนวความคิด

ของเจา้ของอาคาร โดยมีเรียกเก็บค่าท่ีพกั จากนกัท่องเท่ียวเป็นรายวนั และราคาท่ีพกัก็ข้ึนอยูก่บัส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ 

  4. การเปล่ียนแปลงรูปแบบการคมนาคม  

   ชุมชนเชียงคานมีการเปล่ียนแปลงไปลกัษณะการพฒันาปรับปรุงให้ดีข้ึน เห็น

ได้จากการขยายถนนสายหลัก การปรับปรุงถนนซอกซอยย่อย การติดตั้ งสัญญาจราจร เพื่อ

ตอบสนองชีวิตประจ าวนั และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนเชียงคาน และ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา การพัฒนาการคมนาคมเป็นการพัฒนาท่ีส่งผลในการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพดา้นอ่ืนเปล่ียนแปลงไปดว้ย อยา่งไรก็ตามการพฒันาปรับปรุงดา้นการคมนาคมยอ่มส่งผล

ดีต่ออนาคตในการพฒันาชุมชนต่อไป 

 4.2 สรุปปัจจัยทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลง ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน   

 จากการเก็บขอ้มูลและการสัมภาษณ์ สามารถแบ่งปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางกายภาพตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนัรวบรวมไดด้งัน้ี 

  1. ปัจจยัดา้นภูมิประเทศ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เหมาะต่อการตั้งถ่ินฐาน สอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวติ ชุมชนเชียงคาน และปัจจุบนัเป็นจุดในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย ปัจจยัดา้นน้ีส่งผล

ต่อลกัษณะสภาพพื้นท่ีของชุมชนเชียงคาน  

  2. ปัจจยัด้านศาสนา และคติความเช่ือและวิถีชีวิต ซ่ึงชุมชนเชียงคานนับถือศาสนา

พุทธ จึงส่งผลใหล้กัษณะทางกายภาพ เตม็ไปดว้ยวดั และบา้นเรือนไม ้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชนมา
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จนถึงปัจจุบนั ปัจจยัดา้นน้ี เป็นไปในลกัษณะก่อให้เกิดกายภาพนั้นๆ ขณะเดียวกนัยงัช่วยคงรักษา

กายภาพไวด้ว้ย 

  3. ปัจจยัดา้นนโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เกิดข้ึนใน 2 ช่วง เน่ืองจากมีการ

ขยายถนนสายหลกั และตดัถนนชอกซอย เพื่อเช่ือมต่อการเขา้ถึงสะดวกข้ึน และส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

  4. ปัจจยัดา้นนโยบายในการพฒันาให้เป็นชุมชนท่องเท่ียว ซ่ึงอยูใ่นช่วงการฉลองเมือง 

จนถึงปัจจุบนั ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อลกัษณะทางกายภาพตลอดจนลกัษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมต่อชุมชนเชียงคานมากท่ีสุด โดยส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

เช่น การเกิดของร้านคา้บริการร้านอาหาร พกั โฮมสเตย ์เกสทเ์ฮา้ส์  โรงแรม เป็นตน้ หรือส่งผลต่อ

ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพาณิชยกรรมท่ีมากข้ึน ปัจจุบนัชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคานก าลงั

พฒันาต่อไป และมีแนวคิดท่ีจะรักษาลกัษณะทางกายภาพท่ีส าคญัต่อวิถีชีวิตชุมชนเชียงคานพร้อม

กบัพฒันาดา้นเศรษฐกิจต่อชุมชนและสังคมควบคู่กนัไป 

  5. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากการสังเกตและสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 

  - ปัจจยัด้านการพฒันาการท่องเท่ียว ท าให้คนภายนอกเข้ามาจบัจองบ้านและท่ีดิน

ดดัแปลงเป็นร้านอาหาร ร้านค้า โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ โรงแรม เป็นต้น ส่งผลต่อบ้านเรือนใน

ชุมชน อาคารบา้นหลายหลงัยงัคงรักษารูปแบบไว ้มีบางบา้นถูกขายให้กบัคนนอกพื้นท่ี ซ่ึงท าให้

เกิดความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ไม่สามารถอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมให้คงไวไ้ด้ 

  - ปัจจยัด้านการลงทุนของนายทุน ปัจจยัน้ีเป็นผลจากการท่องเท่ียวท่ีท าให้เกิดการ

กระตุ้นทางเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเจริญเติบโต ท าให้มีผูเ้ข้ามาลงทุนด้านท่ีพักร้านค้า 

ร้านอาหาร โรงแรมโฮมสเตย ์เกสท์เฮา้ส์ เป็นตน้ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชนเชียง

คาน ท าให้มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภท พาณิชยกรรมหนาแน่นข้ึน และมีการขยายตวัเพิ่มมาก

ข้ึน  นอกจากน้ีย ังส่งผลต่อสภาพอาคารท่ี เป็น ส่ิงปลูกสร้างใหม่ๆ  จากคนในชุมชนเอง 

ผูป้ระกอบการจากภายนอกท่ีสร้างอาคารและรูปแบบต่างจากพื้นถ่ิน ส่งผลต่อลกัษณะส่ิงปลูก

สร้างท่ีเป็นเอกลักษณ์โดยรวมต่อชุมชน  ปัจจุบันมีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเชียงคาน เร่ือง 
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ก าหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง

ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องท่ี

เทศบาลต าบลเชียงคาน  

   จากปัจจยัขั้นตน้ท่ีกล่าวมา ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย จากชุมชนท่ีเคยเป็นชุมชนเล็กๆมีการจดัการ

ดว้ยวถีิของตนเอง แต่เม่ือผา่นช่วงเวลามาท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ทั้งทางดา้นการคมนาคม การ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงความ

สะดวกสบายท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้วิถีชีวิตของชุมชนเชียงคานดีข้ึนจากการเป็นเมืองท่องเท่ียวและ

ได้รับการพฒันาจากโครงการหน่วยงานภาครัฐในชุมชน แต่ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้ลกัษณะ

ทางกายภาพท่ีส าคญัท่ีเห็นไดช้ดัคือบา้นเรือนไมเ้ก่าท่ียงัคงอยู่อย่างสมบูรณ์ทางกายภาพ แต่หาก

คนในชุมชนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลเชียงคาน ลกัษณะทาง

กายภาพท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ก็ยากท่ีจะหายไปและจะยงัคงอยูต่่อไปไดอ้ยา่งท่ีเป็นรูปธรรม 

5. อภิปรายผลทีไ่ด้จากการวจัิย  

 การศึกษาในคร้ังน้ีได้น าเอาทฤษฎีแนวคิดต่างๆ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ถึง

นยัส าคญัของขอ้เทจ็จริงท่ีแสดงใหเ้ห็น  

  - การตั้งถ่ินฐานของชุมชนมีการกระจายไปตามแนวยาว มีศูนยก์ลางชุมชนบริเวณ

ทางแยกของถนนเชียงคาน-เลย ตดักบัถนนศรีเชียงคาน และมีท่ีอยู่อาศยัเรียงตวัตามแนวยาวริม

แม่น ้ าโขง ย่านพาณิชยกรรมเกาะกลุ่มบริเวณ 2 ฝ่ังถนน การตั้งถ่ินฐานของชุมชนเชียงคานซ่ึง

สอดคลอ้งกบัท่ี Leong and Morgan (1982: 50, อา้งถึงใน กุลภา ชยัรัตน์, 2551: 8) การตั้งถ่ินฐาน

ตามแนวยาว ส่วนใหญ่ปรากฏในบริเวณท่ีเป็นท่ีราบบา้นเรือนตั้งเรียงยาวไปตามปัจจยัท่ีตั้งพื้นฐาน 

ได้แก่ แม่น ้ า ล าคลอง ชายฝ่ังทะเลและถนนโดยในเขตท่ีเป็นชุมชนการค้าหรือทางแยกของ

เส้นทางคมนาคม บา้นเรือนมกัเป็นกลุ่มติดต่อกนั ส่วนบริเวณท่ีอยูไ่กลออกไปบา้นเรือนจะตั้งอยู่

ห่างกนัและมีพื้นท่ีดา้นหลงัเป็นพื้นท่ีการเกษตร  เส้นทางคมนาคมเป็นปัจจยัดึงดูดให้มีการอพยพ

จากพื้นท่ีบริเวณภายในท่ีเป็นแหล่งเกษตรกรรมออกมาตั้งถ่ินฐานบริเวณสองฟากของถนน ดงัเห็น

ไดจ้ากการท่ีบางบริเวณกลายเป็นชุมชนใหญ่ หรือเป็นเมืองเกิดข้ึนเม่ือมีการพฒันาเส้นทาง  
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  - การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม การท่องเท่ียวไดรั้บความนิยมมาก

ข้ึนอยา่งรวดเร็ว เศรษฐกิจการคา้ในชุมชนจึงเร่ิมคึกคกัข้ึนมาอีกคร้ัง บา้นเรือนในยา่นถนนชายโขง

ต่างพากนัเปิดบา้นตนเองเพื่อท ากิจกรรมต่างๆรองรับนกัท่องเท่ียว แต่เศรษฐกิจเชียงคานอาจท าให้

กายภาพของเชียงคานเปล่ียนไปสอดคล้องกบัท่ี ฉัตรชัย พงษ์ประยูร (2536) ได้เสนอไวว้่าการ

ขยายตัวของการตั้ งถ่ินฐานข้ึนอยู่กับระบบเศรษฐกิจ และสังคม  หากแต่ชุมชนรู้จักป้องกัน

รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเท่ียว  และจากการศึกษาท่ีผ่านมา 

(Trewartha, 1969; ฉตัรชยั พงษป์ระยูร, 2536; ทวีศกัด์ิ ลอ้มล้ิม, 2542) ไดเ้สนอวา่ระบบเศรษฐกิจ 

สังคมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเมือง การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเชียงคานจึงน่าจะเป็น

ผลจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม โดยเปล่ียนจากชุมชนพึ่งพาเกษตร ไปสู่การพึ่งพา

ระบบเศรษฐกิจการท่องเท่ียว  

 - การเปล่ียนแปลงของชุมชนเชียงคาน จากท่ีพกัอาศยัเปล่ียนเป็น โฮมสเตย ์เกสท์

เฮา้ส์ หากตอ้งการให้ชุมชนยงัคงรักษาอตัลักษณ์ไวต้อ้งมีการอนุรักษ์ท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตชุมชน 

ดว้ย ตามท่ีตอ้งค านึงถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชน กิจกรรมการท่องเท่ียวอาจท าให้วิถีชีวิตดัง่

เดิมเปล่ียน การรักษาเปลือกทางกายภาพไว้ อาจกระบวนการอนุรักษ์ไม่ไดจ้  ากนัเฉพาะกายภาพ

เท่านั้นโดยยงัคงการพฒันาท่ีมีการอนุรักษด์ว้ยเทศบญัญติั 
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   บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของในเขตเทศบาล

ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  สามารถสรุปผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อง

การท าวิจัยท่ีได้ก าหนดไว ้โดยในการศึกษาได้น าเอากรอบแนวความคิดการวิจัยมาก าหนด

แนวทางการศึกษากบัพื้นท่ีศึกษา ท าให้ไดท้ราบการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมือง และปัจจยั

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาท าให้ทราบถึงลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ

ดา้นต่างๆ ทั้งดา้นกายภาพ และสังคม ในปีพ.ศ.2545 ถึง ปัจจุบนั จากการวเิคราะห์ในบทท่ีผา่นมา

จะเห็นไดว้่า การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคานมีลกัษณะเป็นในทางพฒันาเมือง

เพื่อการอนุรักษ ์ ซ่ึงในดา้นท่ีคงไว ้และเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด ไดแ้ก่ วดั บา้นไมเ้ก่า ท่ียงัคงอยูค่วบคู่

กบัคนในชุมชนทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกบัเมืองอ่ืนท่ีมีบทบาทในลกัษณะ เดียวกนัจะพบว่าชุมชน

เชียงคานนั้นเปล่ียนแปลงนอ้ยและยงัรักษาเมืองตลอดจนบรรยากาศของเมืองทางวฒันธรรมไวไ้ด้

ดี แต่ถา้หากเปรียบเทียบโดยพฒันาการของเมืองตั้งแต่อดีตมานั้น ถือไดว้า่ชุมชนชายโขงเชียงคาน

มีการเปล่ียนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการพฒันาเมืองให้มีบรรยากาศของการท่องเท่ียวโดยเกิด

ร้านอาหารกลางคืน โรงแรม เกสเฮาส์ ป้ายต่างๆ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ และ พื้นท่ี

สาธารณะ บริเวณริมแม่น ้ าโขง ท่ีเพิ่มเขา้มา ซ่ึงเป็นไปตามบทบาทของเมืองในยุคปัจจุบนั และ

ประชาชนในเมืองก็ตอ้งปรับ ไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ี

เกิดข้ึน เป็นผลมาจาก ปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐท่ีเขา้มาพฒันาเมือง ปัจจยัในการเติบโตของเมือง

ในอดีตดา้นกายภาพ สังคม สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งไปตามวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนเชียงคาน แต่ปัจจุบนักลายเป็นปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืนๆ เขา้มาก าหนดแทนปัจจยัเดิมท่ีเคย

ก าหนดมาก่อน อย่างไรก็ตาม สภาพบา้นไมเ้ก่าวิถีชีวิตยงัปรากฏให้เห็นอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั แมจ้ะมี

การเปล่ียนแปลงไปมากแลว้ก็ตาม เน่ืองจากองคป์ระกอบทางกายภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เหล่าน้ีแมจ้ะ

สูญหายไปตามกาลเวลาแต่เป็นส่ิงท่ีตอ้งการรักษาไวเ้พื่อการพฒันาเมืองในยคุปัจจุบนั 
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1. สรุปผลศึกษา  

 1.1 ภาพรวมการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของชุมชนชายโขงเชียงคาน  

 ลกัษณะภูมิประเทศ  

  ภูมิประเทศเป็นลกัษณะท่ีราบรุ่มเลียบแม่น ้ าโขง ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการตั้งถ่ินฐานของ

ชุมชนท่ีสร้างบา้นเรือนตามแนวริมฝ่ังแม่น ้ าโขงของชุมชนในอดีต การตั้งถ่ินฐานในปัจจุบนัเกาะ

กลุ่มตามถนนและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงเกิดจากนโยบายการพฒันาเมืองท่ีส่งผล

ให้มีการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของประชากรมากข้ึน จึงเกิดการขยายตวั อยา่งไรก็ตามสภาพภูมิประเทศ

ของชุมชนเชียงคานก็เป็นตวัก าหนดแนวการขยายตวัของเมืองเช่นกนั เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีราบท่ี

ขยายไปในทางเหนือ ไม่สามารถขยายไปทางแนวราบหรือทิศตะวนัตกและตะวนัออกไดเ้น่ืองจาก

พื้นท่ีถูกขนานกบัริมแม่น ้าโขง 

 ลกัษณะโครงสร้างพื้นฐาน  

 จากการเจริญเติบโตของเมือง การสร้างบ้านเรือนมีส่วนในการสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานและเส้นทางคมนาคม โดยก าหนดรูปแบบไปตามสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีและความ

ตอ้งการขั้นพื้นฐานเพื่อการใชส้อย ไดแ้ก่ การสร้างบา้นขนานไปทั้งสองฝ่ังกบัถนน ส่วนถนนก็มี

ขนาดสัมพนัธ์กบัชุมชน การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีการสร้างถนนเช่ือมโยงในชุมชนและ

ถนนรอบนอก ท าให้รูปแบบถนนขยายออกไปตามความตอ้งการตั้งถ่ินฐาน ถนนสายหลกัมีการ

ขยายถนน ถนนสายรองและสายยอ่ยบางเส้นมีการปรับปรุง เดิมมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนแต่ไม่

ขยายขนาดของถนนท าให้ยงัมีถนนเก่าเกือบทุกเส้นท่ีใช้สัญจรมาจนถึงปัจจุบนัซ่ึงท าให้ยงัคง

รูปแบบบริเวณถนนเดิมไวใ้หเ้ห็นได ้จากหลกัฐานภาพถ่ายทางอากาศของเมืองในยคุปัจจุบนั  

รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

    การใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงแรกยงัเป็นการใช้ท่ีสอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติของเมืองอยู ่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนอ้ยประเภทและชดัเจน ไม่สลบัซบัซอ้น พื้นท่ีส่วน

ใหญ่เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั รองลงมาไดแ้ก่ สถาบนัศาสนา พาณิชยกรรม ซ่ึงไม่กระจุกตวัหนาแน่น

และขยายตวัออกไปดัง่เช่นในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงของชุมชนชายโขงเชียงคานท่ีเกิดจากการ

สร้างโครงข่ายเช่ือมโยงภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ท าให้เขา้ถึงเมืองไดส้ะดวกมากข้ึนกวา่เดิมท่ีมี
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การเขา้ถึงไดย้าก พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากคือบริเวณท่ีเคยเป็นพาณิชยกรรมเก่าถนนชายโขง

กลายเป็นศูนย์กลางชุมชนท่ีหนาแน่นข้ึนและมีประเภทการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินประเภท 

พาณิชยกรรม แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นยา่นชุมชนบา้นไมเ้ก่า กวา่ 100 ปี บริเวณทิศตะวนัออกและ

ทิศเหนือท่ีมีการขยายของส่ิงปลูกสร้างไปเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีราชการ และท าใหเ้กิดพื้นท่ี

พาณิชยกรรมแห่งใหม่ของเมืองเพิ่มข้ึนบนถนนศรีเชียงคานซ่ึงเหล่าน้ีจะเห็นการเปล่ียนแปลง

ชดัเจนอยา่งรวดเร็วในยคุปัจจุบนั ส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทศาสนสถานนั้น วดัไม่มีการ

เปล่ียนแปลงในด้านพื้นท่ีและจ านวน แต่มีการเปล่ียนแปลงในดา้นรูปแบบอาคารท่ีสวยงามข้ึน

และบทบาทของวดัมากกวา่ 

รูปแบบส่ิงปลูกสร้าง  

    ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารมีการเปล่ียนแปลงไปทุกยุคสมยั ได้แก่ บา้นเรือน อาคาร 

ร้านค้า ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้ึนอยู่กับสภาพการใช้ท่ีดินและประโยชน์ใช้สอย รวมทั้ ง 

สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง เทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ส่ิงท่ียงัคงอยูทุ่กยุค 

ทุกสมยั ไดแ้ก่ วดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่วดันั้นยงัตั้งอยูแ่ละกระจายอยูท่ ัว่ชุมชนชายโขงเชียงคาน และ

สัมพนัธ์กบัคนในชุมชน ซ่ึงพบเห็นลกัษณะดงักล่าวในบริเวณชุมชนในปัจจุบนั 

 1.2  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง  

 นโยบายของรัฐในการพฒันา  

  นโยบายการพฒันาของรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานท าให้เกิดการขยายเมือง ซ่ึงเป็น

นโยบายรัฐในการพฒันาประเทศ มีการจดัรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินทัว่ทุกจงัหวดั ท าให้เกิด 

การขยายตวัของเมือง และมีการสร้างเส้นทางการคมนาคมเพิ่มข้ึน ส่งผลใหรู้ปแบบเมืองเปล่ียนไป

และยงัคงพฒันาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัและเกิดการเปล่ียนแปลงต่อไปตามปัจจยัของยุคสมยั 

นั้นๆในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนชายโขงเชียงคานได้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพท่ีสัมพนัธ์รูปแบบของกลุ่มชุมชนท่ีมีถนนเป็นตวัน าแทน ส่วนองคป์ระกอบทางกายภาพท่ี

เหลืออยู ่ไดแ้ก่ วดั บา้นไมเ้ก่า ซ่ึงยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง 

ในดา้นนโยบายดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงก าหนดโดยรัฐซ่ึงด าเนินการโดยการท่องเท่ียว

แห่ง ประเทศไทย (ท.ท.ท.) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนชายโขงเชียงคาน โดยส่งเสริมให้เป็น
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ชุมชนท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมประเพณี ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงเมือง โดยมี 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในชุมชนดา้นต่างๆ ทั้งการเพิ่มบริเวณสวนสาธารณะ การตกแต่ง

ถนนดว้ยดอกไม ้การจดัท าป้ายบอกทาง ไฟถนน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว และยงัส่งผลให้มีการ

พฒันาเส้นทางคมนาคมปรับปรุงถนน อาคารท่ีพัก บา้นเรือน ร้านคา้มีจ านวนเพิ่มข้ึนและท าเพื่อ

บริการนกัท่องเท่ียวมากกวา่เพื่อประชาชนในชุมชน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนทั้งทางกายภาพและวิถีชีวิต

จากท่ีเคยเป็นชุมชนท่ีสงบ 

2. สรุปภาพรวมการเปลีย่นแปลง  

  จากการทั้ง 3 ช่วง น้ีคือ พ.ศ.2545 ,2552 และ2558 สรุปให้เห็นภาพโครงสร้าง

ทางกายภาพของชุมชนชายโขงเชียงคาน ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบนั พบวา่ชุมชนมีการเปล่ียนแปลง

ดา้นการใช้ประโยชน์ท่ีดินอยา่งเห็นไดช้ดัท่ีสุด และส่ิงปลูกสร้างภายในชุมชนมีการเปล่ียนแปลง

ในลกัษณะการกระจายตวัของส่ิงปลูกสร้างใหม่ๆ ท่ีเพิ่มข้ึน แต่ยงัคงอนุรักษ์รูปแบบบา้นไมเ้ก่า 

รูปแบบ วสัดุ และความสูง ทั้งน้ีสามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การเสนอแนะเชิง

นโยบายได ้ดงัน้ี 

 ศกัยภาพของโครงสร้างทางกายภาพใน3ช่วงปี  

 ภาพแผนผงัท่ี00 แสดงให้เห็นวา่ หากมองภาพกวา้งของชุมชนชายโขงเชียงคานใน

ปัจจุบันพบว่าชุมชนเดิม ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าโขงขยายออกไปทุกทาง ยงัคงรักษารูปแบบไวไ้ด้อยู่

เน่ืองจากยงัเห็นพื้นท่ีบริเวณชุมชนเดิมของเชียงคานไดช้ดัเจนทั้งขอบเขตชุมชน รูปแบบการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน ถนน และส่ิงปลูกสร้างอาคาร ไดแ้ก่ วดั  บา้นเรือน พบวา่ การใชป้ระโยชนท่ีดิน

ในปัจจุบนั เปล่ียนเป็นพื้นท่ีประเภทพาณิชยกรรม แต่วดัและบา้นไมเ้ก่ายงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี 

แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกนัของโครงสร้างทางกายภาพเดิมท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชนชายโขง

เชียงคาน  

 การขยายตวัของพื้นท่ีเมือง  

  จากภาพกราฟฟิกท่ี00 จะเห็นว่า การขยายตวัของเมืองท่ีไปทางด้านทิศใตแ้ละทิศ

ตะวนัออกของเมืองนั้น มีการขยายไปตามแนวบริเวณริมแม่น ้ าโขง และพื้นท่ีเกษตรกรรม อีกทั้ง

เม่ือดูจาก ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีการขยายถนนหลกัไปทางดา้นทิศใตข้องเมือง ซ่ึงจะ



108 
 

 
 

เห็นไดว้า่จะมีการขยายพื้นท่ีเมืองไปทางนั้น ซ่ึงเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงทางอาณาเขตทุกช่วงปี

จะกินพื้นเกษตรกรรมรอบเมืองเขา้ไปทุกที ส่งผลต่อการลดลงของพื้นท่ีเกษตรกรรมในอนาคต 

 การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงปลูกสร้างของชุมชน  

  จากภาพถ่ายอากาศแสดงให้เห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

โดยเกิดพื้นท่ีประเภทพาณิชยกรรมอยูบ่ริเวณ 2 ฝ่ังของถนนหรือบริเวณชุมชนเดิม และบริเวณทาง

ทิศใตข้องเมืองเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวของเมือง ส าหรับการ 

เพิ่มข้ึนแสดงให้เห็นถึงความแออดัท่ีจะเพิ่มข้ึน และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเอกลักษณ์ 

รูปแบบอาคาร บรรยากาศของเมือง ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวชุมชน

ชายโขงเชียงคานได ้เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพและวิถีชีวติของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ต่อ

กนั ดงันั้น หากส่ิงใดส่ิงหน่ึงเปล่ียนแปลงไปยอ่มส่งผลต่ออีกส่ิงหน่ึงไดด้ว้ยเช่นกนั 

3. สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 5 ของชุมชนชายโขงเชียงคานตามแนวความคิดของ 

Doxiadis 

 ในอดีตธรรมชาติ (Nature) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด และเป็นตัวก าหนด

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของเมือง ภูเขา แม่น ้า และท่ีราบ  ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต และมี

ความสัมพนัธ์กบัคติความเช่ือดา้นประเพณีวิถีชีวิตของคนในชุมชนชายโขงเชียงคานตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั เห็นไดจ้ากในอดีตมีการให้ความส าคญักบัแม่น ้ า และให้ความส าคญักบัท่ีราบเพื่อ

การเกษตร ในขณะท่ีคน (Man) และสังคม (Society) อนัได้แก่ เช้ือชาติ วฒันธรรม คติความเช่ือ 

สภาพสังคม เป็นตวัก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิต และการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดย

การสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง (Shell) เช่น บ้าน วดั หนองน ้ า และโครงข่าย (network) คือเส้นถนน มา

ตอบสนองการด าเนินชีวิต คนและสังคม ในอดีตมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ยึดถือกับคติความเช่ือ 

ประเพณี วฒันธรรมดั้งเดิมถึงแมภ้ายในชุมชนประกอบไปดว้ยชนพื้นเมืองเดิม และพวกท่ีถูกกวาด

ตอ้น หรืออพยพเขา้มา แต่กลุ่มชนเหล่าน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัทางวฒันธรรม และยอมรับอ านาจ 

และสถานภาพของกนัและกนั ก่อให้เกิดรูปแบบวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนชายโขงเชียง

คานในปัจจุบนั โดยสะทอ้นใหเ้ห็นจากส่ิงปลูกสร้างในอดีตท่ีมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิตและสภาพธรรมชาติของเมือง ส่ิงปลูกสร้างภายในชุมชนท่ียงัคงมีการขยายตวัตามแนวริม
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แม่น ้ าและโครงข่ายของถนนเดิมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของส่ิงปลูกสร้าง (Shell) กับ

ธรรมชาติ (Nature) คน (Man) และสังคม (Society) ในขณะท่ีโครงข่ายท่ีเช่ือมต่อ (Network) ก็ท  า

หน้าท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีสอดรับกับความต้องการภายในเมืองเท่านั้ น ในขณะท่ีการเช่ือมต่อ

ระหว่างเมืองรอบขา้งยงัเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน ้ า ท าให้ชุมชนชาย

โขงเชียงคานจึงเปรียบเสมือนชุมชนท่ีรองรับการพฒันาในดา้นต่างๆ 

 ในปัจจุบนับทบาทของธรรมชาติเร่ิมลดนอ้ยลง และกลายเป็นระบบโครงข่ายท่ีเขา้มา

มีอิทธิพลแทน พื้นท่ีเกษตรของชุมชนกลายเป็นพื้นท่ีถนนตดัผ่านเพื่อการติดต่อสัญจรระหว่าง

เมืองก่อให้เกิดชุมชนข้ึนในบริเวณเส้นทางสัญจรดงักล่าว คนและสังคมเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไป 

มีการรับเอาวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาท าให้วถีิชีวติความเป็นอยูเ่ปล่ียนแปลงไป ความตอ้งการ 

ความสะดวกสบาย ก่อให้เกิดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีเพิ่มมากข้ึนก่อให้เกิดส่ิงปลูก

สร้างสมยัใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติในรูปแบบปัจจุบนั และท าลายอตัลกัษณ์และความส าคญัของ

ส่ิงปลูกสร้างเดิมลง 

4. ข้อเสนอแนะในการพฒันาชุมชนชายโขงเชียงคาน  

 4.1 เสนอแนะต่อชุมชน   

 จากการศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชน เชียงคานมีการ

เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์อาคารจากท่ีอยูอ่าศยัเป็นอาคารพาณิชยค์วามหนาแน่นเพิ่มข้ึนโดย มี

เป้าหมายเพื่อตอ้งการอนุรักษ์ชุมชนและเพื่อรองรับการเจริญเติมโตทางการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการค้าขายเป็นหลัก โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวยงัไม่ได้เห็นความส าคัญในเร่ืองของ

ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เท่าท่ีควร ด้านการ

คมนาคมมีการขยายถนนสายหลกัและมีการปรับปรุงถนนสายรองและสายยอ่ย เพื่อความสะดวก

ในการเดินทางของคนชุมชน และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา จากปัจจุบนัถนนศรีเชียคานเป็น

ถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่างเขตอ าเภอต่างๆ จึงท าให้มีการจราจรติดขดัเป็นอย่างมาก หากเทศบาล

ต าบลเชียงคานมีโครงการตดัถนนสายใหม่เป็นถนนรอบเขตเทศบาลต าบลเชียงคานบริเวณถนน

สายล่างบริเวณตลาดสดเชียงคาน และเพื่อเป็นการพฒันาพื้นท่ีและเป็นการกระจายแหล่งชุมชน 

การเปล่ียนแปลงเป็นแบบวิวฒันาการดา้นการพฒันาชุมชนมีผลกบัวถีิชีวติประเพณีและวฒันธรรม 
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การพฒันาส่งผลให้การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงตามกิจกรรมในชุมชนแต่วิถีชีวิต

ประเพณีและวฒันธรรม ข้ึนอยู่กับความเช่ือของคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  ด้านปัญหาเสียง

รบกวนในชุมชนควรเสนอให้มีการจดัโซนพื้นท่ีและก าหนดเวลาเปิด-ปิดบริการ เพื่อเป็นการจดั

ระเบียบความเป็นอยู่ให้เป็นไปตามการด าเนินชีวิตแบบอดีต ด้านปัญหาขดัแยง้ของกิจกรรมคน

ท้องถ่ินกับนักท่องเท่ียว คนในท้องถ่ินควรให้ความยุติธรรมในการค้าขายและให้บริการกับ

นักท่องเท่ียวและคนในท้องถ่ินตอ้งแสดงถึงคุณค่าของวิถีชีวิตชุมชนของตน ให้นักท่องเท่ียว

ตระหนกัถึงคุณค่าส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีชุมชน การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารจากท่ีพกั

อาศยัเป็น โฮมสเตย ์เกสทเ์ฮา้ส์  ท าใหเ้กิดปัญหาของชุมชนท่ีเคยเป็นท่ีพกัอาศยัของคนในชุมชนท่ี

แต่อดีตเคยอยู่กนัแบบเงียบสงบ ปัจจุบนัคนในชุมชนต่างเปิดบา้นตวัเองเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว

ท าให้ชุมชนเปล่ียนแปลงไป ควรมีการก าหนดให้คนในชุมชนท่ีตอ้งการเปิดบา้นของตนเองให้

เป็นโฮมสเตย ์เกสทเ์ฮา้ส์  ควรมีการควบคุมจ านวนผูเ้ขา้พกัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะบา้นของคนใน

ชุมชน อาจจะก าหนดเป็นจ านวนห้อง และจ ากดัไม่ให้มีห้องพกัมากจนเกินไป เป็นการควบคุม

จ านวนนกัท่องเท่ียวในช่วงเทศการอีกดว้ย อนาคตการเปล่ียนแปลงชุมชนอาจมีการตดัถนนสาย

ล่างบริเวณช่วงตลาดสดเชียงคานเพื่อเป็นการกระจายชุมชนหรืออาจพฒันาพื้นท่ีชุมชนใหม่ใหเ้ป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวอีกสถานท่ีหน่ึง เช่น การสร้างพิพิธภณัฑ์ของดีเมืองเชียงคานเป็นการรวบรวม

ขอ้มูลของดีเมืองเชียงคานเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และเป็นการพฒันาพื้นท่ีใหมี้ศกัยภาพเพิ่ม

มากข้ึน ดงันั้นหากเทศบาลต าบลเชียงคานมีการจดัผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะเทศบาลต าบล

เชียงคานให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง เพื่อเป็นการพฒันาและควบคุมการเจริญเติบโตของชุมชนให้

เป็นไปในทิศทางตามแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการให้ความส าคญั

ในการรักษาอตัลกัษณ์ของชุมชน อาจใชว้ิธีดา้นนโยบายต่างๆไดแ้ก่     

   - นโยบายด้านกายภาพ   มีแนวทางหรือมาตรการเพื่อควบคุมรูปแบบการใช้

ประโยชน์ท่ีดินและการใช้ประโยชน์อาคารอาคาร รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ไม่ให้ส่งผลต่อ

รูปแบบชุมชนและอาคารเก่าแก่และทรงคุณค่าทางวฒันธรรม หรือมีนโยบายให้ชุมชนไดมี้ส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ เช่น ให้เงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารเก่า หรือการประกวดชุมชน

อนุรักษ์ดีเด่น หรือการลดภาษีส าหรับเจา้ของอาคารเก่าท่ีมีการอนุรักษ์ตามเทศบญัญติัเทศบาล

ต าบลเชียงคาน  
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 - นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบนัรูปแบบอาชีพและรายได้ของคนใน

ชุมชน มุ่งเนน้ไปท่ีรายรับจากการท่องเท่ียวทุกปี มีร้านคา้ ร้านบริการ ธุรกิจท่องเท่ียวมากมาย ดา้น

ท่ีพกั ทวัร์ท่องเท่ียว เกิดข้ึนในชุมชน ในตอนกลางคืนมีการจดับริเวณถนนคนเดิน เพื่อกระตุน้ 

เศรษฐกิจเมือง ทั้งหมดน้ี มีทั้ งคนภายนอกและภายใน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่าเจา้ของธุรกิจ

ท่องเท่ียวมกัเป็นคนภายนอก ดงันั้นในการพฒันาเศรษฐกิจของเมืองจากการท่องเท่ียวควรมุ่งเน้น

กระจายให้ทัว่ถึง โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ควรเป็นคนทอ้งถ่ินมากกว่า เน่ืองจากเขา้มาของ

นกัท่องเท่ียวก็สัมพนัธ์กบัลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นอตัลกัษณ์และวิถีชีวิต ประเพณีวฒันธรรม

ของคนในชุมชนเชียงคานหรือคนท้องถ่ินเป็นหลัก ดังนั้ น คนท้องถ่ินจึงควรเป็นผู ้ได้รับ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดว้ย เช่น การเปิดใหค้นในชุมชนเขา้ร่วมโครงการอนุรักษบ์า้นไมเ้ก่าใน

ชุมชน โดยการก าหนดเงินสนบัสนุนจากโครงการในการปรับปรุงบา้นไมเ้ก่าของตนเองให้เป็น

โฮมสเตย ์เกสท์เฮา้ส์  แต่มีการจ ากดัจ านวนของห้องพกัในบา้นแต่ละหลงัให้ความเหมาะสมกบั

ลกัษณะของบา้น เพื่อเป็นการอนุรักษว์ถีิชีวติชุมชน          

 ดงันั้น ในการพฒันาชุมชนชายโขงเชียงคาน ควรมุ่งเนน้การพฒันาให้มีความสมดุล

ทั้ง 2 ดา้นท่ีกล่าวมาเพื่อความย ัง่ยนืของชุมชนชายโขงเชียงคาน  

 4.2  เสนอแนะต่องานวจัิย         

 การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนเทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียง

คาน จงัหวดัเลย พบว่าชุมชนมีความพร้อมและทิศทางในการเปล่ียนแปลงไปสู่การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์ ส่งผลดีต่อการคา้และเศรษฐกิจอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ียงัไม่ไดศึ้กษา

เก่ียวกับผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม สังคม วฒันธรรม ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีควรมีการศึกษาต่อใน

อนาคต เพื่อใหส้ามารถอธิบายปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของชุมชนเชียงคานไดอ้ยา่งครบถว้น 
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