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1

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญที่ทาให้เกิดชุมชน โดยมี รู ปแบบวิถี
ชี วิต และวัฒนธรรม เป็ นองค์ประกอบทางสังคม และโครงสร้ างที่ สาคัญต่างๆของเมือง เช่ น
รู ปแบบการคมนาคม รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคาร ที่ว่าง สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เป็ นองค์ประกอบของเมือง การพัฒนาชุมชน และการขยายตัวของชุ มชนอย่างรวดเร็ ว ย่อมส่ งผล
ให้เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของเมือง และเอกลักษณ์ของพื้นที่
เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ในปั จจุบนั เป็ นเมืองริ มฝั่งโขงที่เก่าแก่ เป็ นชุ มชนที่ ยังคง
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่ งทางเทศบาลตาบลเชียงคานได้มีการจัดงานฉลอง
“100 ปี เชี ย งคาน เมื องโบราณริ ม ฝั่ งโขง” เมื่ อวัน ที่ 4 ธัน วาคม พ.ศ.2552 เพื่ อเป็ นการอนุ รัก ษ์
ประเพณี วัฒนธรรม (เพลส แอนด์ ไพรซ์ , 2553) เชียงคานเป็ นเมืองที่มี สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
แม่น้ าโขง แก่งคุ ดคู ้ สภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ทิ วทัศน์ธรรมชาติโดยรวมสวยงามอีกทั้งยังเป็ น
ที่ต้ งั ของวัดหลายแห่ งที่มีประเพณี วฒั นธรรมไทยลาวที่ โดดเด่นและเป็ นเมืองพาณิ ชยกรรมการ
ค้ า ขายเก่ า แก่ บ ริ เวณชายแดนประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สถาปั ตยกรรมบ้านเรื อนไม้พ้ืนถิ่น ทัศนี ยภาพความงามบ้านริ มน้ า เกษตรกรรม การประมงในลุ่ม
น้ าโขง และฝั่ งลาว ทางเดินเลี ยบแม่น้ าธรรมชาติที่สวยงาม เชี ยงคานเป็ นเมืองที่เงียบสงบ และ
ด้วยประวัติศาสตร์ เมืองเก่าที่ยาวนาน มีความเป็ นเอกลักษณ์ แต่ผสมผสานกับความเป็ นสมัยใหม่
ในปั จจุบนั ทาให้เมืองเชี ยงคานมีความโดดเด่น และสามารถดึ งดู ดนักท่องเที่ยว จนได้รับความ
สนใจเกิดเป็ นกระแสนิยมการท่องเที่ยวในเมืองเล็กๆ ที่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม เชียง
คานจึ ง เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ งของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส นใจมาเที่ ย ว เมื่ อ เกิ ด กระแสนิ ย มของ
นักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2551 เป็ นต้นมา ทาให้ชุมชนเชียงคานได้เปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็ นชุมชน
เล็ ก ๆ ที่ ไม่ ได้เป็ นที่ รู้จกั มากนัก มาเป็ นเมื องแห่ งการท่ องเที่ ยวอย่างรวดเร็ ว และประกอบกับ
1

2
เทศบาลตาบลเชียงคานได้ผลักดันให้เมืองเชียงคานกลายมาเป็ นเมืองท่องเที่ยว ในการเปลี่ยนแปลง
นี้ เอง ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของคนในชุ มชนหลายๆด้าน (ธี รวัฒน์ วงศ์วรัญญู , สี ดา สอนศรี ,
ยุพ า คลัง สุ ว รรณ์ , 2558) เช่ น วิถี ชี วิต ที่ อ ยู่อ าศัย การอุ ป โภคบริ โ ภค การจราจร และการ
หลัง่ ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะด้านการถื อครองและราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่เปลี่ ยนมื อ
และแพงขึ้นอย่างรวดเร็ ว คนพื้นถิ่ นเชี ยงคานขายที่ดินให้นายทุนทาเป็ นที่พกั เกสต์เฮาส์ โรงแรม
ร้านกาแฟและร้านค้าต่างๆ จนกลายเป็ นธุ รกิจท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่นอาเภอเชียงคานที่
เป็ นเจ้าของพื้นที่ทางวัฒนธรรม ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์
อาคาร และที่อยูอ่ าศัย และในระยะเวลานั้นยังไม่มีขอ้ กาหนดเทศบัญญัติเหมือนในปั จจุบนั เมื่อเกิด
กิ จกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ที่เป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวธุ รกิ จการค้า ทาให้การใช้พ้ืนที่ เพื่ อการค้าขาย การ
เปลี่ยนหรื อดัดแปลงการใช้อาคารบางชนิด ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง

ภาพที่ 1 แสดงงานฉลอง “100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริ มฝั่งโขง” ปี พ.ศ.2552
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2009/12/09/entry-1 (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2558

3

ภาพที่ 2 แสดงงานฉลอง “100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริ มฝั่งโขง” ปี พ.ศ.2552
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2009/12/09/entry-1 (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2558

ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนบรรยากาศถนนริ มโขง เชียงคาน ภาพซ้ายเป็ นภาพขณะก่อสร้างในปี
พ.ศ.2556 ภาพขวาเป็ นภาพบรรยากาศถนนริ มโขง เชียงคาน ปี พ.ศ.2558
ที่มา : บันทึกวันที่ 15 เมษายน 2558 โดยผูว้ ิจยั

4

ภาพที่ 4 แสดงบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมชิคเชียงคาน เป็ นโรงแรมของนายทุนนอกพื้นที่
ที่มา : บันทึกวันที่ 15 เมษายน 2558 โดยผูว้ ิจยั

ภาพที่ 5 แสดงบรรยากาศด้านหน้าร้านซอยซาว เจ้าของร้านเป็ นเจ้าของพื้นที่
ที่มา : บันทึกวันที่ 15 เมษายน 2558 โดยผูว้ ิจยั

5
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึก ษาเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของชุ มชนในเขตเทศบาล
ชุ ม ชนเชี ย ง คาน อ าเภอเชี ย งคาน จังหวัด เลย ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ ที่ จ ะท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ และการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่ เกิ ดขึ้ นใน
พื้นที่ชุมชนชายโขงเทศบาลตาบลเชียงคาน ในช่วง 3 ระยะเวลา ได้แก่ ช่วงการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็ นเทศบาลตาบลเชียงคาน (พ.ศ.2545) ช่ วงที่เริ่ มเป็ นเมืองท่องเที่ยวและฉลอง 100 ปี เมืองเชียง
คาน (พ.ศ.2552) และช่วงปั จจุบนั (พ.ศ.2558) เพื่อเสนอแนะการพัฒนาชุมชนเชียงคาน ในทิศทาง
ที่ เหมาะสมสอดคล้อ งกับ อัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน ผู ้วิ จ ัย คาดว่ า จะเป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง ต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาผลการศึกษาของโครงการ ไปใช้วางแผนและพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อไป
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
2.1 ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เพื่อนาไปสู่ การเสนอแนะเป็ นแนวทางการพัฒนาชุมชน
2.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงด้านกายภาพของชุ ม ชนชายโขงเชี ย งคานในช่ วง 3
ระยะเวลา ได้แก่ พ.ศ.2545 พ.ศ.2552 และพ.ศ.2558
2. เพื่ อศึกษาปั จจัยที่ มี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของชุ มชน เขตเทศบาล
ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3. เพื่อเสนอแนวการพัฒนา เชิงอนุรักษ์ เพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นเมืองเชียงคาน ใน
บริ บทวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ
3. ขอบเขตของกำรวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
พื้นที่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุ มชนเทศบาลตาบลเชี ยงคาน อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโขง ตาบลเชี ยงคาน อาเภอเชี ยงคานจังหวัดเลย ซึ่ งเป็ นย่าน
เมื องเก่าในเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคาน ประกอบด้วย ชุ มชนเรื อนไม้เก่ า ถนน วัดวาอาราม พื้นที่
พาณิ ชยกรรม ศูนย์ราชการ ที่พกั อาศัยอื่นๆ เป็ นต้น
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ภาพที่ 6 แสดงขอบเขตพื้ นที่ ศึก ษาชุ มชนเชี ยงคาน เทศบาลตาบลเชี ยงคาน อาเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย
พื้นที่ศึกษาเทศบาลตาบลเชี ยงคาน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้ นประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ ในเขตอาเภอเชียงคาน ห่ างจากจังหวัดเลยประมาณ 48 กิ โลเมตร ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร
ประมาณ 568 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ (แผนผังที่1)
ด้ ำนเหนื อ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่ งตั้งอยู่ที่ฝั่งใต้ของแม่น้ าโขง ตอนที่ อยู่ห่างจากวัด
โพน ชัยไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ระยะทาง 350 เมตร และอยูห่ ่ างจากที่จอดเรื อสาธารณะ
แม่น้ าโขงฝั่ งใต้ไปทางทิ ศตะวันตก ระยะทาง 1,350 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เลี ยบตามฝั่ งใต้ของ
แม่น้ า โขงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือถึงฝั่งตะวันตกของปากลาน้ าฮวย ซึ่งเป็ นหลักเขตที่ 2
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ด้ ำ นตะวัน ออก จากหลัก เขตที่ 2 เลี ย บตามฝั่ ง ตะวัน ตกของล าน้ าฮวยไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ผา่ นทางสายไปอาเภอท่าบ่อถึงจุดซึ่ งอยูห่ ่างจากทาง

ส าย ไ ป อ าเภ อ ท่ าบ่ อ

ระยะทาง 250 เมตรซึ่งเป็ นหลักเขตที่ 3
ด้ ำนใต้ จากหลัก เขตที่ 3 เป็ นเส้ น ตรงไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ผ่านทางหลวง
แผ่นดิ น สายเชี ยงคาน – เลย ตรงเชิ งสะพานของทางหลวงแผ่นดิ นสายเชี ยงคาน – เลย ด้านเหนื อ
ตอนที่อยู่ห่างจากสุ ขศาลาอาเภอ ระยะทาง 350 เมตร ถึ งจุดซึ่ งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิ นสาย
เชียงคาน – เลย ระยะทาง 1,000 เมตร ซึ่งเป็ นหลักเขตที่ 4
ด้ ำนตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบ
กับ หลักเขตที่ 1
เทศบาลตาบลเชียงคานแบ่งออกเป็ น 9 ชุมชน (เทศบาลตาบลเชียงคาน, 2558) ดังนี้
1. ชุมชนคุม้ วัดท่าคก
2. ชุมชนคุม้ วัดป่ าใต้
3. ชุมชนคุม้ วัดศรี พนมมาศ
4. ชุมชนคุม้ วัดมหาธาตุ
5. ชุมชนคุม้ วัดศรี คุณเมือง
6. ชุมชนคุม้ วัดมัชฌิมาราม (ป่ ากลาง)
7. ชุมชนคุม้ วัดโพนชัย
8. ชุมชนคุม้ วัดสันติวนาราม
9. ชุมชนส่ วนราชการ
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แผนผังที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาชุมชนเชียงคาน เทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย
ที่มา: เทศบาลตาบลเชียงคาน, 2558
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แผนผังที่ 2 แสดงผังชุมชนวัดต่างๆ
ที่มา : เทศบาลตาบลเชียงคาน, 2558
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3.2 ขอบเขตทำงด้ ำนเนื้อหำ
1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของเมือง การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ โดยนาข้อมูล
ทุ ติ ย ภู มิ ดัง กล่ า วมาประมวลเพื่ อ สรุ ป ความสั ม พัน ธ์ ใ นประเด็ น ต่ า งๆเพื่ อ ก าหนดเป็ นกรอบ
การศึกษา
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และแผนพัฒนาชุมชนเชียงคาน โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
แผนที่ ภูมิป ระเทศ ภาพถ่ ายทางอากาศ ในแต่ละช่ วงเวลา ร่ วมกับการออกส ารวจสั งเกตการณ์
และสัมภาษณ์บุคคลสาคัญในพื้นที่
3. ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิ งพื้นที่ จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
แผนที่ ภูมิป ระเทศ ภาพถ่ ายทางอากาศ ในแต่ละช่ วงเวลา ร่ วมกับการออกส ารวจสั งเกตการณ์
และสัมภาษณ์บุคคลสาคัญในพื้นที่
4. กระบวนกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีกระบวนการวิจยั ใน 3 ขั้นตอนหลักดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร
งานวิจยั วารสาร หนังสื อพิมพ์ และเอกสารค้นคว้าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบกับการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ซ่ ึ งเป็ นวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และใช้การสังเกตการณ์
เป็ นการช่ วยตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ภายหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ อีกครั้งเพื่อความ
แม่นยาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4.2 การศึ ก ษาและ สั ง เคราะห์ ข ้อมู ล ที่ ไ ด้เก็ บ รวบรวมมาเพื่ อท าความเข้า ใจ และ
กาหนดประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
4.3 การวิ เคราะห์ โ ดยน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ประกอบกับ ประเด็ น ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นจาก
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุ ปและข้อเสนอแนะ

11
5. วิธีกำรวิจัย
5.1 กำรเก็บข้ อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการศึกษาภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ ได้แก่
1. การส ารวจภาคสนาม โดยการดู จากภาพถ่ ายทางอากาศปี 2545 แผนที่ ดิจิตอล
(GIS) ปี 2552 และระวาง4000 ผังเชี ยงคานปี 2557 และการสารวจสภาพปั จจุบนั ประกอบเพิ่มด้วย
ได้แ ก่ ของเขตของชุ ม ชนเชี ย งคาน การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การใช้ ป ระโยชน์ อ าคาร ถนน
สาธารณูปโภคและสาธารณู ปการของชุมชนเชียงคาน
2. การสังเกต โดยการสังเกตการณ์ การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนเชียงคาน
3. การสั ม ภาษณ์ โดยการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลส าคัญ ในพื้ น ที่ เป็ นการสั ม ภาษณ์ ใ น
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การวิ จ ัย ได้แ ก่ ลัก ษณะทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คมเมื อ ง และการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นตลอดจนสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ เห็ น ภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองในแต่ละช่วงเวลา
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้วธิ ี การ ได้แก่
1. ข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์ ข้อมู ลสถิติ และเอกสารทางราชการ จากหลาย
หน่วยงาน ได้แก่
- สานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- เทศบาลตาบลเชียงคาน
- กรมแผนที่ทหาร
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่
- ระวาง4000 ผังเชียงคานปี 2557 ของสานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- แผนที่ดิจิตอลอาเภอเชียงคาน ปี 2552 ของสานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- ภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2545 ของกรมแผนที่ทหาร
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5.2 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด นาทฤษฎี หลักการ รวมถึ งแนวความคิดต่างๆ
มาประกอบการวิ เคราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค การซ้ อ นทับ แผนที่ เพื่ อ ดู ค วามแตกต่ า ง เพื่ อ หาความ
เปลี่ยนแปลง
2. จัด ระบบข้อ มู ล จัด ระเบี ย บ แยกประเภทและช่ ว งเวลาเพื่ อ สะดวกต่ อ การ
วิเคราะห์
3. สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของชุ ม ชนในเขตเทศบาลต าบลเชี ย งคาน
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
6. ข้ อตกลงเบื้องต้ น
1. การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นครอบคลุ ม ช่ ว งเวลาที่ ย าวนานลัก ษณะ
การศึกษาจึงเน้นที่ภาพรวมเพื่อแสดงให้เห็ นถึ งเหตุ และผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง
และชุ ม ชนตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ จึ งขาดข้อมู ล ในทางลึ ก ซึ่ งอาจแสดงให้เห็ น ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปลีกย่อยได้ไม่ครบทุกประเด็น
2. การเก็ บ ข้อมู ลด้านประวัติศาสตร์ ส่ วนใหญ่ เป็ นข้อมู ล บอกเล่ าต่อกัน มา เป็ น
บทความเชิ ง นิ ย ายมี ก ารต่ อเติ ม จิ นตนาการของผูเ้ ล่ าเข้าไป การน าข้อมู ล มาใช้จึงเป็ นแบบการ
รวบรวมจากหลายที่มา และนามาวิเคราะห์เพื่อสรุ ปข้อเท็จจริ งมาใช้ จึงทาให้รายละเอียดปลีกย่อย
บางอย่างถูกตัดออก
7. นิยำมของคำศัพท์ ทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ถนน
พื้นที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคาร สภาพที่อยูอ่ าศัย พื้นที่พาณิ ชยกรรม โดย
จะศึกษาจากยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงและยุคหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่จะ
นาไปใช้ในการพัฒนา
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8. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
8.1 การเปลี่ ยนแปลงด้านกายภาพของพื้ นที่ ชุ มชนในเขต เทศบาลตาบลเชี ยงคาน
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลยทั้งในอดีต และปั จจุบนั รวมถึงความเป็ นมาและสภาพวิถีชีวติ
8.2 ผลกระทบที่ ท าให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงด้านกายภาพของพื้ นที่ ชุ ม ชนเทศบาล
ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
8.3 แนวทางเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและเป็ นประโยชน์ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมมากที่สุด
9. กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
9.1การนาเสนอผลการวิจยั เป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ สรุ ปผลการศึกษาตามรู ปแบบ
ของบัณฑิตวิทยาลัยอันประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด พร้อมด้วยรู ปภาพ ภาพประกอบ แผนที่
ประกอบการบรรยาย มีเนื้อหารวมทั้งหมด 6 บท คือบทที่ 1 บทนา บทที่ 2 การศึกษาทฤษฎี
แนวคิดเอกสาร การศึกษาและงานวิจยั บทที่ 3 การออกแบบการวิจยั บทที่ 4 สภาพทัว่ ไปของ
ชุมชนเชียงคาน บทที่ 5 การวิเคราะห์และอภิปรายผล และบทที่ 6 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
9.2 การนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั เพื่อนาเสนอ
9.3 การนาเสนอในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แม้วา่ ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และทาให้เกิดการ
พัฒนาขึ้ นภายในชุ มชน แต่สิ่งที่ยงั แสดงออกถึ งเอกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะของชุ มชนในเขต
เทศบาลตาบลเชี ยงคาน จังหวัดเลย ทั้งทางด้านกายภาพ วิถีชีวิตประเพณี วฒั นธรรม ที่ยงั ดาเนิ น
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตของชุมชนนั้นก็ยงั คงมีความเด่นชัดอยูใ่ นปั จจุบนั
ผูว้ ิจยั จึงต้องศึกษาแนวความคิดทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนา และ
อนุรักษ์ชุมชน เพื่อใช้เป็ นหลักในการอ้างอิงและเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ รวมถึ งการตั้งชุ มชน วิถีชีวิต ประเพณี วฒั นธรรม และความเชื่ อต่างๆในชุ มชน นาไปสู่
การอภิปรายข้อสรุ ปให้ได้ขอ้ เสนอแนะการพัฒนาชุ มชนที่เหมาะสมต่อไป ซึ่ งจะมี แนวความคิด
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็ นพื้นฐานสาคัญ ได้แก่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
2. แนวความคิดเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของเมือง
3. แนวคิดเรื่ องโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง
4. แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชุมชน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุ ป
1. แนวความคิดเกีย่ วกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
การตั้งถิ่ น ฐานเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ งที่ ม นุ ษ ย์เข้าไปบุ ก เบิ ก ครอบครองและ
ดัดแปลงพื้นที่เพื่อตั้งหลักแหล่งที่อยูอ่ าศัยและทามาหากิ น แหล่งที่ต้ งั ถิ่นฐานที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่
มักประกอบด้วยปั จจัย พื้นฐานที่ เหมือนกัน คื อ มีอาหาร น้ า และที่ กาบังภัย การตั้งถิ่ นฐานแต่ละ
แห่ งเปรี ย บเสมื อนระบบๆหนึ่ งที่ ค่ อยๆมี พ ฒ
ั นาการและการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่ อเนื่ อง และมี
ความซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ตามกาลเวลา โดยมี ม นุ ษ ย์เป็ นองค์ ป ระกอบที่ เข้า ไปอาศัย ธรรมชาติ

14

15

ดัดแปลงธรรมชาติ สร้ างที่ อยู่อาศัย ที่ เพาะปลู ก ถนนและจัดองค์กรสั งคมให้เกิ ดขึ้ น (ไพฑู รย์
ปิ ยะกรณ์, 2531: 61)
1.1 รู ปแบบการตั้งถิ่นฐาน
รู ปแบบการตั้งถิ่ นฐานนั้น Leong and Morgan (1982: 50, อ้างถึงใน กุลภา ชัยรัตน์,
2551: 8) พบว่าโดยทัว่ ไปมีรูปแบบ อยู่ 3 ลักษณะ ที่สาคัญคือ
1.การตั้ ง ถิ่ น แบบกลุ่ ม /กระจุ ก ตั ว (Cluster settlements) เป็ นการรวมกลุ่ ม ของ
บ้านเรื อนที่ เกิ ดจากอิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ต่ างๆ เป็ นตัวก าหนดและควบคุ ม โดยเฉพาะปั จจัย ทาง
ธรรมชาติ เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ า หุ บเขา ทางแยกของถนนและบริ เวณที่แม่น้ าลาคลองมาบรรจบกัน
เป็ นต้น ลักษณะการตั้งบ้านเรื อนจะตั้งรวมกันเป็ นกลุ่ มกระจุ กตัวหนาแน่ น มี ศูนย์กลางบริ การ
ชุ มชนอยูไ่ ม่ไกลจากที่ต้ งั ของบ้านเรื อน เช่ น ร้ านค้า โรงเรี ยน ตลาด วัด มีพ้ืนที่ทางการเกษตรอยู่
โดยรอบชุ ม ชนหรื อหมู่ บ ้าน การเลี้ ยงสั ตว์ เช่ น เป็ ด ไก่ หมู่ วัว จะเลี้ ยงกันในบริ เวณบ้านหรื อ
บริ เวณใกล้เคียง ส่ วนขนาดของหมู่บา้ นขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาในการสร้างหมู่บา้ น หมู่บา้ นที่มีขนาด
ใหญ่มกั ก่อตั้งเป็ นเวลานานและมีประชากรอยูอ่ าศัยหลายชัว่ อายุคน
2. การตั้งถิ่ นฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement) เป็ นการตั้งถิ่ นฐานที่บา้ นเรื อน
ของเกษตรกรตั้งอยูภ่ ายในที่ดินของตน การกระจายตัวของที่อยูอ่ าศัยมีความสัมพันธ์กบั ขนาดของ
ที่ดินทากิน สาหรับประเทศไทยการตั้งถิ่นฐานลักษณะนี้ มกั พบในพื้นที่เกษตรประกอบอาชี พการ
ทาสวน โดยบ้านเรื อนตั้งกระจายอยูไ่ ม่ไกลกันในพื้นที่สวนของแต่ละครอบครัว และมีคูคลอง
เป็ นแนวเขตกั้น
3. การตั้งถิ่นฐานตามแนวยาว (Linear settlement) ส่ วนใหญ่ปรากฏในบริ เวณที่เป็ นที่
ราบบ้านเรื อนตั้งเรี ยงยาวไปตามปั จจัยที่ ต้ งั พื้นฐาน ได้แก่ แม่น้ า ลาคลอง ชายฝั่ งทะเลและถนน
โดยในเขตที่เป็ นชุมชนการค้าหรื อทางแยกของเส้นทางคมนาคม บ้านเรื อนมักเป็ นกลุ่มติดต่อกัน
ส่ วนบริ เวณที่ อยู่ไกลออกไปบ้านเรื อนจะตั้งอยู่ห่างกันและมี พ้ืนที่ ด้านหลังเป็ นพื้นที่ การเกษตร
การตั้งถิ่นฐานบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ า คือการตั้งถิ่นฐานในระยะๆแรกของโลก เป็ นที่ต้ งั
ของแหล่งอารยธรรม เมืองหลวง และเมืองต่างๆ เพราะแม่น้ าเป็ นแหล่งน้ าจืดที่สาคัญ ที่ทาให้เกิ ด
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อาหาร การคมนาคม และการนัน ทนาการ ซึ่ งเมื องต่ างๆ มัก ใช้แม่ น้ าเป็ นเส้ น ทางติ ด ต่ อ และ
เผยแพร่ วฒั นธรรมกับ บริ เวณโดยรอบ ส่ วนการตั้งถิ่ น ฐานตามเส้ น ทางคมนาคมไม่ ว่าจะเป็ น
รถยนต์ หรื อรถไฟเป็ นการเกิ ดขึ้นในระยะหลัง เส้นทางคมนาคมเป็ นปั จจัยดึ งดู ดให้มีการอพยพ
จากพื้นที่บริ เวณภายในที่เป็ นแหล่งเกษตรกรรมออกมาตั้งถิ่นฐานบริ เวณสองฟากของถนน ดังเห็น
ได้จ ากการที่ บ างบริ เวณกลายเป็ นชุ ม ชนใหญ่ หรื อ เป็ นเมื อ งเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารพัฒ นาเส้ น ทาง
คมนาคม
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุ มชนโบราณในประเทศไทยนั้น มีความแตกต่างกันตาม
สภาพภู มิป ระเทศในแต่ละภู มิภาค การตั้งถิ่ นฐานในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี
ความคล้ายคลึงกันคือ มีบา้ นเรื อนรวมตัวกระจุกกันอยูต่ รงกลาง เป็ นลักษณะชุ มชนหนาแน่น และ
มี ที่ นาหรื อที่ ท ากิ น กระจายอยู่โดยรอบชุ มชนสั นนิ ษ ฐานว่าพื้ นที่ โดยรอบอาจมี สั ตว์ป่ าดุ ร้ายที่
สามารถทาร้ายคนหากอยูห่ ่ างกัน การตั้งถิ่นฐานจึงเป็ นแบบกลุ่ม / กระจุกตัว ( Cluster settlements)
ในขณะที่ภาคกลางมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ ลุ่มน้ าท่วมถึ ง ผูค้ นสัญจรใช้ทางน้ าเป็ นหลัก จึงมี
การตั้ง บ้า นเรื อนอยู่ริม น้ าอย่า งหนาแน่ น ลัก ษณะการตั้ง ถิ่ น ฐานจึ ง เป็ นแบบแนวยาว (Linear
settlement) ส่ วนในพื้นที่ ภาคใต้น้ ัน มี การตั้งบ้านเรื อนอยู่ใกล้กนั คล้ายชุ มชนในภาคเหนื อและ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อแต่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หมู่บา้ น ให้เป็ นสวนในบ้าน เนื่ องจากมี
พื้นที่ราบเพื่อการเพาะปลูกจากัด
โดยสรุ ปแล้ ว การตั้ง ถิ่ น ฐานนั้ นไม่ ว่ า จะมี รู ปแบบลั ก ษณะใดก็ ล้ ว นแต่ เป็ น
กระบวนการที่มนุษย์เข้าไปครอบครองจัดการพื้นที่แทบทั้งสิ้ น โดยจะเห็นได้วา่ การตั้งถิ่นฐานเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการสร้ างชุ มชนของมนุ ษย์ ซึ่ งอาจจะเริ่ มจากการตั้งถิ่ นฐานเพียงไม่กี่หลังคาเรื อน
เป็ นชุ มชนเล็กๆจนกระทัง่ กลายมาเป็ นเมื องขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน เมื องก็คือการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องของการตั้งถิ่นฐานนัน่ เอง
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1.2 องค์ ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน
Doxiadis (1976: 8-27, อ้างถึงใน กุลภา ชัยรัตน์, 2551: 8) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ
ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยใช้คาว่า “Ekistics” อันเป็ นรากศัพท์มาจากคาในภาษากรี กว่า
“Okios” ซึ่ งแปลว่ า บ้ า น แทนการตั้ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ (Human Settlement) ในรู ป แบบของ
Ekistics Model ซึ่ งอธิ บายได้ว่า การตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์น้ นั ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
5 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น คือ
1. ธรรมชาติ (Nature) เป็ นองค์ประกอบแรกของการตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์ อันได้แก่
พื้นดิน แหล่งน้ า อากาศ อุณหภูมิ พืชพรรณ สัตว์ และความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์ประกอบ
เหล่านี้
2.คน (Man or Anthropos) โดยพิ จ ารณาในด้า นตัว บุ ค คลซึ่ งมี ท้ ัง เรื่ อ งของความ
ต้องการทางด้านชี วภาพ เช่ น อากาศ อุ ณหภู มิ ที่ ว่าง เป็ นต้น รวมทั้ง ความรู ้ สึกสั มผัส การรับ รู ้
ความต้องการ ด้านอารมณ์ ค่านิ ยม รู ปแบบทางสังคม แบบแผนทางวัฒนธรรม วัฏจักรของชี วิต
ครอบครัว
3.สังคม (Society) เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้ง
ถิ่ นฐาน ได้แก่ การพบปะสังสรรค์ แบบแผนทางวัฒนธรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ การศึกษา
สวัสดิการ กฎหมายและบริ การ เป็ นต้น
4 .สิ่ งปลู ก สร้ าง (Shell) ได้แก่ ที่ อยู่อาศัยและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ม นุ ษ ย์เป็ น
ผูส้ ร้าง และจัดวางลงบนพื้นที่
5. โครงข่ าย (Network) เป็ นระบบที่ เกิ ด จากทั้งธรรมชาติ และมนุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น เพื่ อ
อานวยความสะดวกในการอยูอ่ าศัย และการทากิจกรรมของมนุษย์
โดยองค์ ป ระกอบทั้ง 5 จะด าเนิ น ไปเป็ นระบบ บนพื้ น ฐานของปั จ จัย 5 ประการ คื อ ในด้า น
เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง – การปกครอง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ซึ่ ง Doxiadis ได้อธิ บายว่า
ระบบดังกล่าวนั้นไม่หยุดนิ่ งและมี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ปั จจัยด้านช่ วงเวลาจึ งถื อว่าเป็ น
ขอบเขตพื้นฐานของการศึกษาเรื่ องการตั้งถิ่นฐาน โดยศึกษาตามวิวฒั นาการของอดีตจนถึงปั จจุบนั
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1.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตั้งถิ่นฐาน
Sjoberg (1960: 24, อ้างถึงใน กุลภา ชัยรัตน์ , 2551: 9) เสนอแนวความคิดเกี่ ยวกับ
การตั้งถิ่ นฐานและการกลายเป็ นเมื องว่า “ทาเลที่ ต้ งั ” (Site and Situation) และ”สภาพแวดล้อม”
(Environment) ของเมื อ งที่ เหมาะสมเป็ นปั จ จัย ต่ อ การถิ่ น ฐานและการขยายตัว ของเมื อ ง โดย
สภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสมเป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ดการตัดสิ น ใจเลื อกการตั้ง ถิ่ น ฐานของ
ประชากร ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นบริ เวณที่มีสภาพลมฟ้ าอากาศที่เหมาะสมและดินที่อุดมสมบูรณ์ใน
การเกษตร นอกจากนี้ ที่ต้ งั สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมของเมื องจะเป็ นตัวการที่ ทาให้เกิ ดแรงดัน
และกระบวนการต่างๆในอันที่จะส่ งเสริ มให้เกิดเมือง การขยายตัว และการป้ องกันความปลอดภัย
แก่เมือง ในขณะที่ “สภาพแวดล้อมหรื อบริ เวณรอบนอก” จะมีความสาคัญในเรื่ องการเจริ ญเติบโต
และความอยู่ร อดของเมื อ ง เช่ น การถู ก ล้อ มด้ว ยพื้ น ที่ เกษตรกรรมสมบู รณ์ หรื อ เมื อ งที่ เป็ น
ศูนย์กลางของการคมนาคมติดต่อของพื้นที่รอบบริ เวณ เป็ นต้น
Trewartha (1969: 77-78, อ้างถึ งใน กุ ล ภา ชัย รัตน์ , 2551: 10) กล่ าวถึ งการเลื อก
ทาเลที่ต้ งั ว่ามีปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการคือ
1.ปั จจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ ถือเป็ นปั จจัยที่กาหนดความเหมาะสม สาหรับการเป็ น
ถิ่นที่อยูส่ าหรับมนุษย์
2.ปั จจัยทางเศรษฐกิจ

เป็ นปั จจัยที่มกั เกิดคู่กบั การตั้งถิ่นฐานและมีอิทธิ พลต่อการ

ขยายตัวเป็ นเมืองต่อไปในอนาคต ได้แก่ การอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบ บริ เวณที่เส้นทางคมนาคมตัด
กัน หรื อบริ เวณที่ต้ งั โรงงานอุตสาหกรรม
3.ปั จจัยทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความเชื่ อของแต่ละชุมชน
ปั จจัยเหล่านี้มีผลต่อทัศนะในการเลือกทาเลที่ต้ งั ถิ่นฐานที่แตกต่างกันด้วย
Doxiadis (1976: 25-28, อ้างถึ งใน กุ ลภา ชัยรัตน์ , 2551: 10) ได้กล่ าวถึ งปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตั้งถิ่นฐานว่า ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง-การปกครอง เทคโนโลยี
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชดั คือ การที่มนุ ษย์เปลี่ยนรู ปแบบการ
สัญจรโดยใช้เครื่ องยนต์เป็ นหลัก ทาให้ส ามารถติดต่อเชื่ อมโยงระหว่างชุ มชนได้สะดวกมากขึ้น
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และเมื่อหลายๆ ชุมชนมีการเชื่ อมโยงติดต่อกัน ระบบสังคมและเศรษฐกิจจะเป็ นตัวชี้นาให้เกิดเส้น
ถนนระหว่างกันเป็ นระบบและกลายเป็ นเมืองขึ้นในเวลาต่อมา
ฉัตรชัย พงษ์ประยูร (2536: 165-166) ได้กล่าวถึงปั จจัยหลัก 4 ข้อที่เกี่ ยวข้องกับการ
ตั้งถิ่นฐานซึ่ งประกอบด้วย
1.ระบบเศรษฐกิ จสั ง คม จัด เป็ นปั จจัย ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายหลัง เมื่ อ การตั้ง ถิ่ น ฐานได้เริ่ ม
เกิดขึ้นแล้ว และผ่านระยะการตั้งตัวไปได้แล้ว หลังจากนั้นความแตกต่างในเรื่ องการขยายตัวและ
ความมัน่ คงของแหล่ งตั้งถิ่ นฐานจะขึ้นอยู่กบั ระบบเศรษฐกิ จและสังคมในระดับท้องถิ่ นนั้นเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการตั้งถิ่นฐานและระบบเศรษฐกิ จสังคมของประเทศไทยนั้น ส่ วน
ใหญ่มีชีวิตตามหมู่บา้ นที่พ่ ึงพาตนเอง การติดต่อกับโลกภายนอกมีจากัดอยูเ่ ฉพาะการแลกเปลี่ยน
ระดับภูมิภาคเท่าที่จาเป็ น แต่ต่อมาเนื่ องจากการได้ติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกมากขึ้น ผูค้ นละทิ้ง
วิถีชี วิตแบบพอกิ นพอใช้ได้หันมาท าการเกษตรเพื่อการค้า ผลก็ คือทาให้ชุมชนแปรสภาพเป็ น
ชุมชนเมืองมากขึ้นกว่าเดิม
2. การถือครองที่ดิน ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวไทยสามารถบุกเบิกพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นของรัฐ
ทาการเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ การถือครองที่ดินสมัยก่อนจึงไม่ใช่ปัญหา แต่ปัจจุบนั พื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ต่อการเกษตรหมดลงไปแล้ว เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นการบุกเบิกที่
เพาะปลู กใหม่จะติดตามด้วยการตั้งถิ่ นฐานใหม่ และในที่สุดก็กลายเป็ นหมู่บา้ นถาวรที่มีการจด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3. การขนส่ ง การสร้ างเส้ นทางคมนาคมต่างๆ ได้มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการกระจาย
ของแหล่ ง ตั้งถิ่ น ฐาน หมู่ บ ้านเป็ นจานวนมากได้เกิ ดขึ้ น ตามเส้ น ทางคมนาคม เท่ ากับ เป็ นการ
กระจายความหนาแน่นของหมู่บา้ นไปสู่ ที่บุกเบิกใหม่ แหล่งชุ มชนเหล่านี้ จะมีบทบาทและหน้าที่
แตกต่างจากหมู่บา้ นเกษตรแบบดั้งเดิ ม เพราะส่ วนใหญ่จะทาหน้าที่เป็ นแหล่งบริ การ ศูนย์กลาง
การค้าและอาชี พอื่นๆ ดังนั้นการตัดเส้ นทางคมนาคมใหม่จึงเท่ากับเป็ นการบุ กเบิ กที่ ทากิ น เพิ่ม
ความสะดวกในการคมนาคมและมีอิทธิ พลต่อการกระจายขอบเขตการตั้งถิ่นฐานออกไปด้วย
4. นโยบายทางด้านการเมืองของรัฐ ปั จจัยทางด้านการเมือง หมายถึง อิทธิ พลต่างๆ
อัน เกิ ด จากนโยบายการตัด สิ น ใจของรั ฐ บาล และมี ผ ลโดยตรงต่ อ ลัก ษณะการตั้ง ถิ่ น ฐาน
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แนวความคิ ดเกี่ ยวกับการตั้งถิ่ นฐานมนุ ษย์จะปราศจากวัตถุ ประสงค์ทางการเมื องไม่ได้ ในเมื่ อ
ความสะดวกสบายของประชาชน ความปลอดภัย และเรื่ องวัฒ นธรรมก็ดี ต่างผูกพันอย่างใกล้ชิด
กับสภาพแวดล้อมในแหล่งตั้งถิ่นฐาน
ทวี ศ ั ก ดิ์ ล้ อ มลิ้ ม (2542: 35-36) กล่ า วว่ า ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการคือ
1. อิทธิ พลด้านสภาพธรรมชาติ เช่น
- แหล่งน้ า มนุ ษย์ใช้น้ าในการอุปโภค บริ โภค เพื่อการเกษตร การคมนาคม เมือง
ส่ วนใหญ่จะตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบริ มแม่น้ าลาคลอง มีคูเมืองเชื่อมกับลาน้ าธรรมชาติ และมีเมืองหลาย
แห่งที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ า
- สภาพภู มิ ป ระเทศ บริ เวณที่ ราบลุ่ ม น้ าประชากรมักหนาแน่ น เพราะเหมาะใน
การเกษตรและสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ งและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
2. อิทธิ พลด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลท าให้ ปั จ จัย ในการผลิ ต แตกต่ า งกั น
การจัดการในการผลิ ตแตกต่างกัน ส่ งผลให้วฒั นธรรมในการดารงชี วิตแตกต่างกันด้วยกิ จกรรม
ทางเศรษฐกิจลักษณะการตั้งถิ่นฐานซึ่ งรวมไปถึงการตั้งถิ่นฐานของเมือง
3. อิทธิพลด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระดับ ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรมย่อ มท าให้ เกิ ด การตั้ง ถิ่ น ฐานที่ แ ตกต่ า งกัน
ลักษณะทางสังคมที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานที่สาคัญได้แก่
- การเมื อ งการปกครอง การเมื อ งการปกครองแบบรั ฐ เดี ย ว จะรวมอ านาจที่
ศูนย์กลางทาให้เกิ ดชุ มชนใหญ่โดดเด่นส่ วนการปกครองแบบกระจายอานาจจะทาให้เกิ ดชุ มชน
แบบลดหลัน่ กันไปตามลาดับ
- กฎหมาย หรื อนโยบายของรัฐบาลก็มีผล เช่ น พ.ร.บ.การผังเมือง นโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรม ย่อมทาให้เกิดรู ปแบบของเมืองตามแผนที่วางเอาไว้
- ศาสนา ศาสนาเป็ นส่ วนสาคัญของวัฒนธรรมและบางครั้งเป็ นเครื่ องมื อกาหนด
ความเป็ นชาติ ความเชื่อถือ และการยึดมัน่ ในวิถีชีวิตในท้องถิ่น ศาสนามีผลต่อการประกอบอาชี พ
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และการบริ โภค สิ่ งก่อสร้างของแต่ละศาสนาก็มีขนาด รู ปแบบของสถาปั ตยกรรมและการใช้วสั ดุ
ที่แตกต่างกัน
- ความเชื่ อ ความเชื่ อมี ผลต่อการสร้ างที่ อยู่อาศัย การประกอบอาชี พ ตลอดจนการ
ปฏิ บตั ิอยู่ร่วมกัน กล่าวได้ว่าปั จจัยต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิ พลต่อการตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์ โดย
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็ นปั จจัยสาคัญในการเลื อกทาเลที่ ต้ งั ถิ่ นฐานของมนุ ษย์
ในขณะที่ ปัจจัยอื่นๆ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมและการเมื อง จะเป็ นตัว
สนับสนุน ซึ่ งมักเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นภายหลังการตั้งถิ่นฐาน และผ่านระยะตั้งตัวไปแล้ว
สรุ ปแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์ จากแนวความคิดจะ
เห็ น ได้ ว่ า มนุ ษ ย์ มี ก ารตั้ง ถิ่ น ฐานโดยเริ่ มจากธรรมชาติ เป็ นองค์ ป ระกอบหลั ก และยัง มี
ความสัมพันธ์ระหว่าง คน สังคม สิ่ งปลูกสร้าง โครงข่าย รวมกันเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ตั้งถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ และยังมี ปั จจัย ต่ างๆในการขับ เคลื่ อนของการดารงชี วิต ที่ ท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ได้แ ก่ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม ด้า นการเมื อ ง-การปกครอง ด้า น
เทคโนโลยี และด้านวัฒนธรรม สิ่ งต่างๆเหล่านี้ ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการ
ขยายตัวของเมือง
2. แนวคิดเรื่ องโครงสร้ างและองค์ ประกอบทางกายภาพของเมือง
2.1 การก่ อรู ปของเมือง ( Urban Forms)
เมื องเป็ นวิวฒั นาการที่ เกิ ดขึ้นจากการตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์ ซึ่ งการก่อรู ปขึ้นมาเป็ น
เมืองนั้น เกิดจากการรวบรวมกลุ่มของลักษณะกิจกรรมและสิ่ งปลูกสร้างต่างๆในชุ มชนซึ่ งมนุ ษย์
สร้ างสรรค์ข้ ึน หรื ออาจกล่าวได้ว่า การก่ อรู ปของเมืองเป็ นการรวมกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ
อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบแวดล้อมด้วยธรรมชาติ และองค์ประกอบแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น สาหรับปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิดและส่ งผลให้รูปแบบของเมืองมีลกั ษณะแตกต่างกันมีดงั ต่อไปนี้
(พรเทพ พิมลเสถียร, 2522: 2-4)
1. ลักษณะทางภูมิประเทศ เป็ นองค์ประกอบและปั จจัยที่ก่อให้เกิดและทาให้เมืองแต่
ละแห่งมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชุมชนที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ราบลุ่ม ที่ดอน หรื อภูเขา
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2. ลักษณะทางประชากร เป็ นองค์ประกอบและปั จจัยหลักที่ ทาให้เกิ ดเมื อง เพราะ
มนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้างวัตถุ และลักษณะของกิ จกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติของมนุ ษย์ใน
แต่ล ะพื้ นที่ มีค วามแตกต่ างกันทั้งด้านลัก ษณะทางสั งคม การปกครอง การดารงชี พ และความ
ต้องการ สิ่ งเหล่านี้มีอิทธิ พลทาให้เกิดลักษณะของเมืองที่แตกต่างกัน
3. ลักษณะของกิ จกรรม เป็ นกิ จกรรมที่ มนุ ษ ย์ส ร้ างสรรค์ข้ ึ นเพื่ อตอบสนอง หรื อ
ความต้องการและเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เนื่ องจากกิจกรรมในแต่ละพื้นที่มีลกั ษณะที่เหมือน
แตกต่างกันซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เอื้ออานวยและวัตถุประสงค์ จึงส่ งผลให้รูปแบบของเมืองในแต่ละ
พื้นที่มีความเหมือนและแตกต่างกันด้วย
4. ระบบการขนส่ งและคมนาคม เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและ
การขยายตัวของเมื อ ง โดยองค์ป ระกอบของระบบการขนส่ ง ระบบการคมนาคมที่ ส่ งผลต่ อ
รู ปแบบของเมืองที่สาคัญได้แก่ เส้นทางคมนาคม จุดรับส่ งเชื่ อมต่อของระบบและองค์ประกอบที่
สนับสนุนต่อระบบการขนส่ งและคมนาคม
5. สัญลักษณ์ ของชุ มชน เป็ นเครื่ องชี้ ลกั ษณะและทิศทางของเมืองให้กบั ผูท้ ี่เข้ามาใช้
เมืองและผูเ้ ดินทาง ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นอันหนึ่งที่ทาให้เกิดรู ปแบบของเมือง
6. หน้าที่ ของชุ มชน บทบาทของเมื องในแต่ล ะแห่ งส่ งผลให้ เกิ ดเมื องที่ มี ลกั ษณะ
แตกต่างกันไป เช่ น เมื องที่ มี บทบาทเป็ นเมื องท่องเที่ ยว เมื องศู นย์กลางการปกครอง หรื อเมื อง
อุตสาหกรรม เป็ นต้น
2.2 องค์ ประกอบของเมือง
จากทฤษฎี เรื่ ององค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐานของ Doxiadis ในหัวข้อ 2.1.1 เห็นได้
ว่าองค์ประกอบของเมืองประกอบไปด้วย ธรรมชาติ (Nature) คน(Man) สังคม(Society) สิ่ งปลู ก
สร้าง (Shell) และโครงข่าย (Networks) โดยองค์ประกอบทั้ง 5 มีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น
ในขณะที่ ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2536: 72) ได้กล่าวว่าเมืองจะต้องประกอบด้วยอาณา
เขต ดินแดน และมีจุดเริ่ มต้นของเมือง เช่ น เมืองตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ า หรื อริ มเส้นทางคมนาคม เป็ นต้น
และมีองค์ประกอบย่อยๆได้แก่ กิ จกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคาร สถาบัน
ต่างๆ ร่ วมประกอบเป็ นเมืองขึ้นมา
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ในขณะที่ ธิดา สาระยา (2537: 106-107) ให้คาจากัดความของเมืองไว้อยู่ 2 ประการ
โดยประการแรก เป็ นแหล่ งชุ ม ชนที่ มี พ้ื น ที่ ข อบเขตก าหนดไว้แน่ น อน และมี โครงสร้ า งทาง
กายภาพที่สะท้อนให้เห็ นขนาดของกลุ่มชนที่มีจานวนและความซับซ้อนมากกว่าชุ มชนหมู่บา้ น
ส่ วนเมืองอีกความหมายหนึ่ งหมายถึง การอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มทางสังคมตั้งหลักแหล่งแน่ นอน ซึ่ ง
เป็ นพัฒ นาการขั้น ต้นสุ ดของมนุ ษ ย์ ถื อเป็ นความเจริ ญ อยู่เหนื อระดับ สั งคมชนเผ่าเร่ ร่อนและ
แสวงหาที่เพาะปลู กทากิ นที่เหมาะสม มีหัวหน้าผูน้ าเป็ นหลักสร้างสานึ กทางวัฒนธรรม เกิ ดกลุ่ม
ชนที่มีสานึกร่ วมทางวัฒนธรรม
จากแนวคิดดังกล่ าวเห็ นได้ว่า เมืองนั้นประกอบไปด้วยส่ วนเป็ นองค์ประกอบทาง
กายภาพ และองค์ป ระกอบทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน การศึ ก ษาครั้ งนี้ มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาทาง
กายภาพ โดยอาจกล่าวได้ว่า โครงสร้ างทางกายภาพของเมืองเป็ นองค์ประกอบทางกายภาพของ
เมือง ทั้งได้มีการศึกษาแนวความคิดจากนักคิดหลายท่าน เพื่อนามากาหนดความหมายโครงสร้าง
ทางกายภาพของเมือง
ลักษณะทางกายภาพของเมืองเป็ นการกล่าวถึ ง อาณาเขต ดิ นแดน รู ปแบบ ลักษณะ
ของเมือง คูน้ า คันดิน กาแพงที่โอบล้อมชุ มชน สระน้ า ศาสนสถาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ
ถนน และสิ่ งปลูกสร้างต่างๆในเมือง ซึ่ งเมืองนั้นย่อมประกอบไปด้วยทั้งส่ วนที่เป็ นโครงสร้างและ
องค์ประกอบ ในส่ วนโครงสร้ างนั้น เป็ นภาพรวมในมุ มกว้าง ที่ แสดงถึ งความสั มพันธ์ ในส่ วน
ต่ า งๆ ของเมื อ งออกมาในรู ป แบบของ รู ป แบบของเมื อ ง ระบบการคมนาคม รู ป แบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ส่ วนองค์ประกอบนั้นคือ สิ่ งปลูกสร้างต่างๆ อันส่ วนย่อยของเมืองที่ประสานกัน
เป็ นโครงสร้ างภายในเมื อง ดังนั้นในการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของชุ มชนในเขต
เท ศ บ าล ต าบ ล เชี ย งค าน อ าเภ อ เชี ย งค าน จั ง ห วั ด เล ย เป็ น ก ารศึ ก ษ าใน เรื่ อ งข อ ง
1. รู ป แบบ รู ป ร่ า งของเมื อ ง 2. รู ป แบบการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการใช้ป ระโยชน์ อ าคาร
3. รู ปแบบการคมนาคม
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3. แนวความคิดเรื่ องการเปลีย่ นแปลงของเมือง
3.1 แนวความคิดเรื่ องการเปลีย่ นแปลง
E.Moore (1963: 3-4, อ้างถึงใน ปั ฐมา ชูประเสริ ฐ, 2550: 11) อธิบายความหมายของ
ค าว่ า การแปรเปลี่ ย น (Transformation) กั บ การเปลี่ ย นแปลง (Change) ว่ า มี ค วามหมายที่
คล้ายคลึงกัน เป็ นลักษณะทางธรรมชาติที่ตอ้ งเกิดขึ้น ความหมายโดยทัว่ ไปคือการที่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ ง
เปลี่ ยนสภาพจากที่เคยเป็ นอยู่มาเป็ นสภาพใหม่ โดยมีองค์ประกอบของเวลาเป็ นตัวกาหนด การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับสังคมมนุ ษย์ตลอดเวลาและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็ไม่มีทาง
ที่ ทุกสังคมจะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงได้เหมื อนกันทุ กอย่าง เนื่ องมาจากความไม่เหมื อนกันในตัว
บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง สภาพแวดล้อ มต่ า งๆทั้ง สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม
สมศักดิ์ ศรี สันติสุข (2536: 26) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง คือการที่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งได้
แปรสภาพจากที่เคยเป็ นอยู่ มาเป็ นสภาพใหม่ โดยมีองค์ประกอบของเวลาเป็ นเครื่ องกาหนด โดย
ธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลง นั้น สามารถพิ จารณาได้ 3 แบบ คื อ 1. การเปลี่ ยนแปลงแบบ
วิวฒั นาการ( Evolutionary) เป็ นการเปลี่ ยนแปลงอย่างช้าๆ ไม่มีผลต่อความรู ้ สึกหรื อวิถีชีวิตของ
ประชาชน การเปลี่ ย นแปลงนี้ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ หรื อ ไม่ ไ ด้ต้ งั ใจให้ เกิ ด ขึ้ น
2. การเปลี่ ยนแปลงแบบพัฒ นา (Development) เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ มีการตั้งใจที่ จะให้มีการ
เปลี่ ยนแปลงตามแผนการที่ ก าหนดไว้อย่างแน่ นอน เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ ทาให้เกิ ดสิ่ งใหม่ ที่
ดีกว่าเดิม 3.การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวตั ิ ( Revolutionary) เป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน จาก
สังคมหนึ่ งไปสู่ สังคมอีกระบบหนึ่ งโดยยกเลิกระบบเก่าโดยสิ้ นเชิ ง การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ส่งผล
กระทบต่อความรู ้สึกและจิตใจของประชาชนส่ วนใหญ่
จากการทบทวนแนวคิดข้างต้น สรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยมี
ปั จจัยทางช่วงเวลา วิวฒั นาการ และการพัฒนาของเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
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3.2 การเปลีย่ นแปลงของเมือง
จากแนวความคิ ดที่ ได้กล่าวมาในหัวข้อ 2.1 เห็ นได้ว่าการตั้งถิ่ นฐานนั้นเป็ นระบบ
พลวัต (Dynamic) สามารถเปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลา ภายใต้อิท ธิ พ ลความสั ม พันธ์ ระหว่าง
มนุ ษย์ สังคมและสภาพภูมิประเทศ ที่รวมกันเป็ นระบบการตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์โดยแหล่งการตั้ง
ถิ่ น ฐานจะเป็ นตัวกาหนดพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ในการปรั บ ตัวและใช้ท รั พ ยากรต่ างๆ เพื่ อการ
ดารงชี วิต และเมื่อแหล่งที่ต้ งั ถิ่นฐานมีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น รู ปแบบและองค์ประกอบของการ
ตั้งถิ่ นฐานก็จะเปลี่ ยนแปลงไป มีระดับการจัดการที่ซับซ้อนขึ้น โดย Doxiadis (1976: 27-25) ได้
แบ่งระดับของการตั้งถิ่นฐานไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การตั้ง ถิ่ น ฐาน แบบชั่ว คราว (Temporary human settlement) เป็ นลัก ษณะของ
พวกเร่ ร่อนเพื่อต้องการที่พกั พิงชัว่ คราวหรื อเพื่อเตรี ยมการตั้งถิ่นฐานถาวรต่อไป
2. หมู่ บ ้าน(Village) เป็ นรู ป แบบการตั้ง ถิ่ น ฐานในด้านการอยู่อาศัย การพัก ผ่อ น
หย่อนใจและการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
3. ชุมชนเมือง (Polises) เป็ นรู ปแบบการตั้งถิ่นฐานในระดับที่รอการขยายตัวออกไป
เป็ นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และอาจสู ญสลายได้ถา้ ไม่ผนวกรวมกันกับชุมชนอื่นๆ
4. ชุ มชนเมืองขนาดใหญ่ (Metropolises) หรื อมหานคร เป็ นรู ปแบบการตั้งถิ่นฐานที่
คนจะอพยพเข้าไปตั้งถิ่ นฐานมากที่สุด และมีการขยายตัวอย่างสู งเห็ นได้วา่ การเปลี่ยนไปสู่ ความ
เป็ นเมืองนั้น มีจุดเริ่ มจากการที่มนุษย์ได้อาศัยอยูร่ วมกัน และวิวฒั นาการกลายเป็ นเมืองขึ้นมา โดย
การที่ เมื องจะมี และพัฒนาได้น้ ัน Hauser (1965: 1-30) กล่ าวว่าจะต้องประกอบไปด้วยปั จจัย 4
ประการคือ
1. ขนาดของประชากรทั้งหมด
2. การควบคุมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
3. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
4. การพัฒนาในทางการจัดระเบียบสังคม
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เมื่อกล่าวถึงขนาดประชากรนั้น นับว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการพัฒนาให้เป็ นเมือง การ
รวมเข้าเป็ นกลุ่มก้อนของมนุษย์จาเป็ นต้องมีจานวนคนอย่างน้อยจานวนหนึ่ ง และเป็ นจานวนเพียง
พอที่ จะทาให้เกิ ดเป็ นชุ มชนได้ นอกเหนื อจากที่ กล่ าวคื อเทคโนโลยี และความสามารถในการ
ควบคุ มสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของมนุ ษย์ และเมื่อความเจริ ญของมนุ ษย์มีมากขึ้น ผูค้ นอยู่
รวมกันมากขึ้ น สิ่ งที่ ชุมชนต้องการก็คือการจัดระเบี ยบทางสังคม เพื่ อให้เกิ ดความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย ไม่มีความเหลื่อมล้ าและขัดแย้งกันในชุมชน
Mumford (1961: 35) ได้ให้ความหมายของความเป็ นเมืองว่า สิ่ งที่กาหนดความเป็ น
เมืองคือความเป็ นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม และการเมือง จานวนหรื อคนมิใช่เป็ นสิ่ งกาหนด
ความเป็ นเมือง กิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม การเมือง ได้ถูกรวมให้อยูใ่ นพื้นที่ที่มีการ
ให้บริ การต่อสังคมและเป็ นสิ่ งดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นปรากฏการณ์ที่สาคัญของการ
เจริ ญ เติ บ โต และโครงสร้ า งของเมื อ ง เมื อ งจึ ง เป็ นที่ ร องรั บ (Container) และเป็ นแม่ แ รงดู ด
(Magnet) เมืองเป็ นที่รองรับโดยการสร้ างด้านกายภาพที่ถาวร ซึ่ งภายในโครงสร้ างนั้นได้พฒั นา
หน้าที่ ( Function) กระบวนการ ( Process) เมื องเป็ นแม่เหล็ก เพราะมี เสน่ ห์ดึงดู ดให้ป ระชาชน
สถาบันต่างๆเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่ มีพลังงานด้านพื้นที่ คือมีพ้ืนที่ (Field) และกิจกรรม (Activities) ซึ่ ง
สามารถดาเนินการไปได้ โดยมีระยะทาง (Distance) เป็ นตัวกาหนด

สรุ ปการเปลี่ ย นแปลง

เป็ นการที่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งเปลี่ยนสภาพจากที่เคยเป็ นอยู่ เปลี่ยนแปลงมาเป็ นสภาพใหม่ ตามเวลาและ
วิวฒั นาการในการเจริ ญเติบโตเมืองนั้นๆ เปลี่ยนไป
4. แนวความคิดเกีย่ วกับการอนุรักษ์ ชุมชน
การอนุ รักษ์ในระยะแรก ทากันในวงจากัด มีการอนุรักษ์เฉพาะสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขาดการ
มองเป็ นภาพรวม มักเป็ นการอนุรักษ์ที่เน้นด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เมื่อถึงยุคการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีผลให้เมืองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว

และได้กลายเป็ นจุดเริ่ มต้นการพัฒนาเทคนิค

แนวความคิดในการ

อนุรักษ์ที่ซบั ซ้อน มีระบบมากขึ้น และเกิดแนวความคิดการอนุ รักษ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการวางผังเมือง
เนื่องจากสถาปั ตยกรรม สิ่ งก่อสร้างต่างๆที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และได้รับการอนุรักษ์
มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับเมือง

และเป็ นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง
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ดังนั้นการอนุ รักษ์ จึงเป็ นการมองภาพรวมในลักษณะการอนุรักษ์ท้ งั เมือง โดยเน้นการสงวนรักษา
ปรับปรุ งให้คงสภาพเดิม และให้พ้นื ที่หรื อบริ เวณที่ทาการอนุ รักษ์มีชีวติ ชี วาอยูไ่ ด้โดยไม่กระทบ
หรื อขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดาเนินไปในปั จจุบนั
โดยหลักทัว่ ไปของการอนุ รักษ์ คือ การป้ องกันมิให้เกิ ดการเสื่ อมสภาพ และยืดอายุ
การใช้ ง านให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ สิ่ งเหล่ า นั้ น แสดงออกถึ ง สาระหรื อ ความส าคัญ เกี่ ย วกับ
ศิลปวัฒนธรรมของมนุ ษย์ ซึ่ งการอนุ รักษ์ตามความหมายที่ Feilden (1994) ให้ไว้วา่ “การกระทา
ใดใดเพื่อป้ องกันการเสื่ อมลงและรวมถึงการยืดอายุของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงต่อผูค้ นถึงความมหัศจรรย์ในงานศิลปะและสื บทอดอารยะธรรมของมนุษย์
ที่มีอยูใ่ นเหล่านั้น”
การอนุรักษ์ชุมชน จึงรวมหมายถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความหมายและความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ การอยูอ่ าศัย ประเพณี วฒั นธรรม ที่มีการสื บทอดมาเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน และมี
สิ่ ง ซึ่ ง แสดงถึ งภู มิ ปั ญ ญาของคนในชุ ม ชนนั้น ๆให้ มี ชี วิตอยู่ไ ด้ กระบวนการอนุ รัก ษ์จะต้องมี
ความสัมพันธ์กบั ชี วิตในสังคมให้ดาเนิ นไปอย่างสอดคล้องกัน จึงจะทาให้พ้ืนที่เหล่านั้นมีคุณค่า
และเกิดความหมาย
หลักการทัว่ ไปของการอนุ รักษ์ชุมชน จึงเป็ นการอนุ รักษ์ที่คานึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ
ที่ประกอบกัน จนกลายเป็ นชุ มชน ไม่จากัดเฉพาะกายภาพของชุ มชนเท่านั้น ปิ่ นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
(2540) ได้กล่ าวว่า “การอนุ รัก ษ์ชุมชนต้องมี การคานึ งถึ งชุ มชนและเมืองโดยรวม ซึ่ งจะต้องมี
สภาพน่าอยู่ และมีความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นที่อาศัยอยูก่ บั โลกแวดล้อมที่ผคู ้ นได้สร้างขึ้น นับได้
ว่าเป็ นแนวความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมสอดคล้องกับความคิดของ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2540) ที่วา่
“การปรั บ ตัว เข้า สู่ ส มัย ใหม่ (Modernization) คื อ การปรั บ เปลี่ ย นเอาสิ่ ง ที่ ดี อ ยู่แ ล้ว ในอดี ต มา
ผสมผสานเข้ากับสิ่ งที่เหมาะสมที่เลื อกเฟ้ นจากภายนอก เพื่อปรับให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของ
โลกนั่นเอง” และชุ มชนในความหมายของ ดารณี ถวิลพิพฒั น์กุล(2540) กล่าวว่า “ชุ มชนไม่ได้
หมายถึ ง กายภาพเท่ า นั้ น แต่ เป็ นการผสานของ 3 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Area) การปะทะสัมพันธ์กนั ทางสังคม (Social Interaction) และความผูกพันร่ วมกัน
(Common Ties)
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การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน เป็ นแนวคิดในการป้ องกันพื้นที่ซ่ ึ งมีร่องรอย
แห่งอดีต สถาปั ตยกรรมหรื อประวัติศาสตร์ สาคัญที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็ นกลุ่มอาคาร ทาให้ไม่
สามารถอนุรักษ์อาคารเหล่านั้นโดยแยกจากกันได้ วิธีที่ดีที่สุด คือ การอนุรักษ์อาคารเหล่านั้น
รวมกันเนื่องจากคุณค่าของความเป็ นกลุ่มอาคารนั้นเอง
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กิ ตติศกั ดิ์ โกมลวิทยาเลิ ศ (2545: 1) ศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการตั้งถิ่ นฐาน
จากชุ ม ชนน้ าสู่ เมื องบก ในพื้ น ที่ เมื องฝั่ ง ธนบุ รี พบว่าธนบุ รี เป็ นเมื องที่ มี ป ระวัติค วามเป็ นมา
ยาวนาน จากลักษณะรู ปแบบการตั้งถิ่ นฐานจากเดิ ม ที่ คลองและแม่น้ าเป็ นจุดกาเนิ ดของชุ มชน
ต่ า งๆ ซึ่ งอ านวยประโยชน์ ต่ อ ชุ น ชนทั้ง ความเป็ นอยู่ สภาพวิ ถี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ อ าศัย อาชี พ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งหมดเกี่ยวข้องผูกพันกับสายน้ า รู ปแบบดังกล่าวนั้นเป็ นการดารงชี วิต
ของชุ มชนพึ่งน้ า จนในปั จจุบนั เมื่อเกิ ดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศ การพัฒนาถูกนาไปสู่
การดารงชี วิตของเมืองสมัยใหม่แบบ เมืองพึ่งบก ที่อยูก่ บั ถนน อันเป็ นรู ปแบบของการตั้งถิ่ นฐาน
จากพื้นฐานที่แตกต่างกัน การศึกษาวิจยั มีวตั ถุ ประสงค์ศึกษาถึ งลักษณะรู ปแบบการตั้งถิ่ นฐาน ที่
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เคยพึ่งน้ า เป็ นเมืองสมัยใหม่แบบเมืองพึ่งบก โดยแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบ
ต่างๆ ของการเปลี่ ยนแปลง จากนั้นจึงศึกษาเพื่อให้ได้ทราบถึ งข้อดี และข้อเสี ย ของรู ปแบบการ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น โดยขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ในช่ วงแรกจะศึกษาถึง เหตุแห่ ง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ออกเป็ น 11 ช่วงยุคที่ตามสาเหตุการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ
ในพื้นที่ ศึกษาซึ่ งเมื่ อได้ท ราบถึ งลักษณะและรู ปแบบการเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นมาแล้ว จากนั้นจึ ง
ศึกษาต่อถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการเข้ามาของปั จจัยการดารงชี วิตแบบเมืองบก
ผ่า นตัว อย่า งชุ ม ชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ง 11 แห่ ง ผลจากการศึ ก ษาท าให้ ไ ด้ท ราบถึ ง ปั จ จัย การ
เปลี่ ยนแปลงจากชุ มชนพึ่งน้ าสู่ เมืองพึ่งบก โดยเกิ ดจาก 1. บทบาทที่เป็ นมาของพื้นที่ ท้ งั จากการ
เชื่ อมโยงในระดับ ที่ แตกต่างกัน 2.นโยบายและค่ านิ ยมในแต่ ละช่ วงยุค 3.ปั จจัยทางกายภาพที่
เปลี่ ยนแปลงไปตามธรรมชาติ และโดยฝี มือคน ทั้งหมดต่างผูกผันและเกี่ยวเนื่ องกันมาโดยตลอด
ทั้งในช่ วงยุคเดี ยวกันและระหว่างช่ วงยุค เป็ นกระบวนการที่ ส่งผลต่อเนื่ องมาจนถึ งในปั จจุบนั
และได้ทราบถึงผลของปั จจัย การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กบั บทบาทเดิ มของพื้นที่ และสภาพทาง
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กายภาพที่เปลี่ยนไป ทาให้ช้ ีแจ้งได้ถึงข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละปั จจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
จากทั้งเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทราบมานั้น ถือเป็ นองค์ความรู ้สาคัญที่เป็ นแนวทาง
ต่อไปในการพัฒ นาเมื องที่ มี พ้ื น ฐานเช่ น เดี ยวกัน และได้ส ร้ างทางเลื อกในการพัฒ นา เพื่ อการ
รั บ มื อ ต่ อ ปั ญ หาที่ จะเกิ ด ขึ้ น จากการพัฒ นาเมื อ งที่ แ ตกต่ างจากพื้ น ฐานเดิ ม ของพื้ น ที่ อัน เป็ น
ข้อเท็จจริ งในปั จจุบนั และอนาคตที่เกิดขึ้นโดยทัว่ ไป
วัชราภรณ์ เครื อพันธ์ (2553: 69) ศึกษาแนวทางการฟื้ นฟูบริ เวณชุ มชนเก่า บ้านสิ งห์
ท่า จังหวัดยโสธร พบว่า อาคารบ้านเรื อนในพื้นที่ชุมชนมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และมี
ความสัมพันธ์ กบั ลาน้ าเพื่ อใช้หล่ อเลี้ ยง ดื่ มกิ น ควบคู่กบั วิถีชีวิตของผูค้ นอย่างต่อเนื่ อง รวมถึ ง
ความรุ่ ง เรื อ งทางด้า นการค้า เก่ า มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว และมี รู ป แบบอาคารที่ เป็ น
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็ นตึ กโบราณ ห้องแถว การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษา พัฒนาการการตั้งถิ่ นฐาน รวมถึ งบทบาทของชุ มชนริ มน้ า และเอกลักษณ์ ของชุ มชนริ มน้ า
ดั้งเดิ ม เกี่ ยวกับองค์ประกอบทางด้านกายภาพสภาพแวดล้อม สังคม ประวัติศาสตร์ โดยคานึงถึง
แนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การตั้งถิ่นฐานของชุ มชน การอนุ รักษ์ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ข้อมูลที่ได้ศึกษาถูกวิเคราะห์ตามลาดับเวลาและ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นภายในชุ มชน โดยเฉพาะบริ เวณพื้นที่ที่เป็ นเอกลักษณ์ยงั คงรู ปแบบเก่าแก่
ที่ชดั เจน ซึ่ งในปั จจุบนั จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แนวทางในการพัฒนาสู่ ชุมชนชนบทด้วยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการสัญจร และด้วยนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ทางกายภาพของบ้านเรื อนและชุ มชน ความสั ม พัน ธ์ ก ับ สภาพแวดล้อ ม และยังท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงลัก ษณะการดารงชี วิตด้วย ซึ่ งมี ผ ลให้พ้ื นที่ มีความซบเซาจากที่ เคยมี ความรุ่ งเรื อง
ทางด้านการค้า รวมถึงภาพลักษณ์ของความเป็ นชุมชนริ มน้ าของชุมชนบ้านสิ งห์ท่าถูกลบเลือนไป
คงเหลือเพียงอาคารเก่าแต่ชุมชนบ้านสิ งห์ท่ายังคงอนุ รักษ์รูปแบบที่มีความเป็ นเอกลักษณ์สวยงาม
และความสมบูรณ์ของอาคารได้เป็ นอย่างดี แนวทางในการฟื้ นฟูชุมชนนี้ เพื่อให้เกิดการกระตุน้ ใน
การดูแลรักษาเอกลักษณ์ รวมถึงบทบาทของชุ มชนให้สามารถอยูอ่ ย่างสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเมือง โดยคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนในการดู แลรักษาและเล็งเห็ นคุณค่าของ
ชุมชนที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อไป
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6. สรุ ป
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงคือ
การที่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งเปลี่ยนสภาพจากที่เคยเป็ นอยู่ มาเป็ นสภาพใหม่ โดยมีองค์ประกอบของเวลา
เป็ นตัวกาหนด การศึกษาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงจึงใช้ปัจจัยด้านเวลาเป็ นปั จจัยหลัก โดยการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงตามวิวฒั นาการของเมือง การตั้งถิ่นฐานของเมืองนั้นเป็ นระบบที่ประกอบไปด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรมชาติ คน สังคม สิ่ งปลูกสร้างและโครงข่าย โดยองค์ประกอบในส่ วนที่
เป็ นกายภาพของเมืองได้แก่ สิ่ งปลูกสร้าง และโครงข่าย สามารถแบ่งออกได้เป็ น
1. รู ปแบบ รู ปร่ างของเมือง 2. รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์
อาคาร 3. รู ปแบบการคมนาคม ปั จจัยที่เข้ามามีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองนั้นอาจเกิดขึ้น
จากปั จจัยเพียงตัวเดียว หรื อหลายๆปั จจัยพร้อมกันก็ได้ โดยปั จจัยหลักๆ ที่มีอิทธิ พลได้แก่ ปั จจัย
ด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง-การปกครอง และเทคโนโลยี ท าให้ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ น
ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง การใช้ประโยชน์อาคาร การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น รวมไปถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และจ านวน
นักท่ องเที่ ยว 3 ช่ วงเวลาที่ สาคัญได้แก่ ช่ วงการเปลี่ ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเชี ยงคาน
(พ.ศ.2545) ช่ ว งฉลอง 100 ปี เมื อ งเชี ย งคาน (พ.ศ.2552) และช่ ว งปั จ จุ บ ัน (พ.ศ.2558) มา
เปรี ย บเที ยบเพื่ ออธิ บ ายปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลง และผลกระทบในด้านต่ างๆที่ เกี่ ย วกับ
กายภาพของเมือง เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาเมืองเชี ยงคาน และนาไปเป็ นกรอบ แนวทางในการ
ออกแบบวิจยั ต่อไป
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บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจยั เป็ นการกาหนดกรอบเกี่ยวกับขั้นตอนในการศึกษา นอกจากนี้
ยังเป็ นการอธิ บายวิธีในแต่ละขั้นตอน ทาให้ทราบถึงกระบวนการของการวิจยั ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
กรอบแนวคิด ทฤษฎี การกาหนดขอบเขตเนื้อหา พื้นที่วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ไปจนถึง
การวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิปรายและสรุ ปผลการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา
1. การกาหนดกรอบการวิจัย
การกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั นั้น ได้มีการทบทวนความคิดต่างๆ ที่ได้
นาเสนอไว้ในบทที่ 2 เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบความคิดในงานวิจ ยั ที่มีลกั ษณะเหมาะสม
กับพื้นที่ศึกษา
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การตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์

ไ
สภาพธรรมชาติ
วิวฒ
ั นาการของ
ชุมชนในแต่ละ

สภาพสังคม

โครงสร้ างทาง
กายภาพ

ช่วงเวลา
-ปี 2545

การเปลี่ยนแปลง

-ปี 2552
-ปี 2558

1.รูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และอาคาร
2.รูปแบบ รูปร่างของเมือง
3.รูปแบบการคมนาคม
ผลของการเปลีย่ นแปลง

สรุปและประมวลผล

เสนอแนะเป็ นแนวทางการพัฒนาชุมชนชายโขงเชียงคาน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
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ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
เชียงคาน ในครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาจากแนวความคิดของ Doxiadis (1976)โดยมี กรอบแนวความคิด
ในการศึกษาดังนี้
1. การตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก
3 ประการ คื อสภาพทางธรรมชาติ สภาพทางสั งคม (คนและสั งคม) โครงสร้ างทางกายภาพ
(สิ่ งปลูกสร้างและโครงข่าย)
2. องค์ป ระกอบทั้ง 3 ประการนั้น เป็ นระบบที่ มี ค วามสั มพันธ์ ก ันบนพื้ นฐานของ
ปั จจัย ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง – การปกครอง
3. การตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ เป็ นระบบพลวัต (Dynamic) ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงภายในระบบจึ ง ต้อ งใช้ ก ารศึ ก ษาตาม
วิวฒั นาการการเปลี่ยนแปลงของเมือง
โดยศึก ษาโครงสร้ างทางกายภาพของชุ มชนเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคาน ตั้งแต่ ปี
2545 จนวิวฒั นาการกลายมาเป็ นชุ มชนในปั จจุบนั แล้วจึงนาผลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์โดยอาศัย
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการเปลี่ ยนแปลงจากอดีต จนถึ ง
ปั จจุบนั ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ซึ่ งผลที่
ได้จะนาไปใช้เป็ นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาของชุมชนต่อไปในอนาคต
2. กระบวนการวิจัย
1. ศึ ก ษาแนวความคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งการตั้ง ถิ่ น ฐาน
วิวฒั นาการ โครงสร้ างทางกายภาพของเมือง การเปลี่ยนแปลงของเมือง จากเอกสารและงานวิจยั
ต่างๆ โดยนาข้อมูลทุติยภูมิดงั กล่าวมาช่วยกาหนดเป็ นกรอบการศึกษา
2. การศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่ นฐาน วิวฒั นาการ ลักษณะทาง
กายภาพของเมื อง โดยวิเคราะห์ ข้อมู ลจากเอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อง แผนที่ ภูมิ ป ระเทศ
ภาพถ่ายอากาศในแต่ละช่ วงเวลา ร่ วมกับการออกสารวจ สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ บุคคล
สาคัญในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง
และปั จจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
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3. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด นาหลักการ ทฤษฎี รวมถึ งแนวความคิ ด
ต่างๆมาประกอบการวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยและสรุ ปภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง และปั จจัยที่ทา
ให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในรู ปแบบแผนที่ เปรี ยบเทียบภาพรวมของการเปลี่ ยนแปลง และบรรยาย
ประกอบพร้ อมตารางสรุ ปผลและข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการพัฒนาชุ มชนในเขตเทศบาล
ตาบลเชียงคาน
3. วิธีวจิ ัย
3.1 การศึ กษาโครงสร้ างทางกายภาพของชุ มชนเชี ยงคานตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาสภาพทัว่ ไปทางกายภาพ ตลอดจนลักษณะพื้นที่ชุมชนในเชิ งสัณฐาน
เพื่อระบุช่วงเวลาที่สาคัญคือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเชี ยงคาน ช่วงที่เริ่ มเป็ น
เมืองท่องเที่ยว ช่วงปั จจุบนั โดยใช้ขอ้ มูลจากหน่วยงานต่างๆ
1. ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อนามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ใน
ปั จจุบนั รวมกับการลงสารวจพื้นที่ การถ่ายภาพ
2. ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารสาหรับการปรับปรุ งฐานข้อมูล(GIS) ใน
ปั จจุบนั ให้ตรงกับในอดีตมากที่สุด
จากนั้นจึงทาการศึกษา โครงสร้างทางกายภาพของเมืองอันได้แก่
- รู ปแบบ รู ปร่ างของเมือง
- การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร
- รู ปแบบการคมนาคม
เพื่อทาการศึกษารู ปแบบและลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และปั จจัยที่ทา
ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยศึกษาจากการสารวจพื้นที่ ร่ วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
ประกอบกับการใช้แผนที่ ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศในช่ วงเวลาต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง และใช้เทคนิ คการซ้อนทับ ในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน เช่น
การเปลี่ ย นแปลงเส้ น ทางคมนาคม การกระจายตัว ของชุ ม ชน เป็ นต้น นอกจากนี้ จะใช้ก าร
สัมภาษณ์ประกอบร่ วมด้วยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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3.2 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชุ มชนชายโขง
เชียงคาน
สาหรับการศึกษาปั จจัย ได้จากข้อมูลที่เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูล
ในลักษณะแผนที่ ภาพถ่ ายทางอากาศ รู ปภาพ ข้อมู ลเอกสาร ประกอบกับ การสัม ภาษณ์ บุคคล
ส าคัญ เป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก โดยการสั ม ภาษณ์ จ ากประชาชน บุ ค คลส าคัญ หรื อ Key
Informants ที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ โดยเลือกบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในเมือง เพื่อให้
ได้ทราบข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหาร ซึ่ งถ่ายใน พ.ศ. 2545
2. แผนที่ดิจิตอลอาเภอเชียงคาน พ.ศ.2552 ของสานักงานโยธาธิการ และผัง
3. แผนที่ภูมิประเทศ ระวางที่ 4000 พ.ศ.2557 ของสานักงานโยธาธิการ และผัง
4. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งใช้ในการทาแผนที่ในช่วงเวลาต่างๆ ของ
เมือง
5. แบบสัมภาษณ์ โดยทาการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีบทบาทในพื้นที่ ที่ทราบเรื่ องราวในอดีต
ของพื้นที่ และสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ (ภาคผนวก ก) ได้แก่
- นายสุ กใสวิทยา ภิญโย (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558)
- นางแขก พงษ์ประดิษฐ์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558)
- นายอุดม สอนสุ ภาพ

(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558)

- นางอวน ม้งโบ่แว่น

(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558)

- นางอุไรรัตน์ ทิพย์พรส (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)
- นายอานวย จันแดง

(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)

ด้านการเก็บและรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย
ข้อมูลปฐมภูมิ คือ
1. ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการประมวลผลจากแผนที่ ภาพถ่ า ยทางอากาศ โดยใช้ ระบบ
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สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งเป็ นข้อมู ลที่ แสดงโดยแผนที่ทางด้านกายภาพ อันได้แก่ ที่ ต้ งั และ
อาณาเขตของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางคมนาคมขนส่ ง
2. ข้อมูลจากการสารวจพื้นที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์ การบันทึกภาพ เป็ นข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ด้า นกายภาพ อัน ได้แ ก่ ที่ ต้ ัง และอาณาเขตของเมื อ ง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน เส้ นทางคมนาคมขนส่ ง สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ สิ่ งปลู กสร้ างภายใน
เมือง
3. ข้อ มู ล ที่ รวบรวมได้จากการสั ม ภาษณ์ โดยมี แนวค าถามในการสั ม ภาษณ์ ดัง นี้
- ประวัติศาสตร์ และวิวฒั นาการของเมือง ตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั
- ลักษณะของโครงสร้าง ทางกายภาพของเมือง
- เปลี่ ย นแปลงทางกายภาพที่ เกิ ด ขึ้ นและสาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงนั้ นๆ
ข้อมูลทุติยภูมิ คือ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน วิวฒั นาการของเมือง
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของชุ มชนเชี ยงคาน ลักษณะทางกายภาพของเมืองได้
จากข้อมูลการสารวจของสานักงานโยธาธิ การและการผังเมืองจังหวัดเลย และข้อมูลจากการแปล
รู ปถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร
3. เอกสารและงานวิจยั ที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้วได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น ของชุมชนเชียงคาน โดยรวบรวมจาก
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
- เทศบาลตาบลเชียงคาน
- หอสมุดแห่งชาติ
- ห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ
5. การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การประมวลผล นาข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิที่รวบรวมมาได้มาจัดระเบียบแบ่ง
ประเภทข้อมูล โดยนาเสนอในรู ปแบบการบรรยายเชิ งพรรณนา ตลอดจนอธิ บายถึงลักษณะของ
โครงสร้ า งและองค์ป ระกอบทางกายภาพในรู ป แบบของแผนที่ แ สดงช่ วงเวลาและภาพการ
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เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
5.2 การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ในส่ วนของข้อมู ล ปฐมภู มิ เมื่ อท าการรวบรวมข้อมู ล ได้
ครบถ้วนแล้วทาการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล ส่ วนของข้อมู ลทุติยภูมิ เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วจึงดาเนิ นการแสดงข้อมูลโดยการบรรยาย และแผนที่ เป็ นต้น หลังจากนั้น
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง จัดทาแผนที่
แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองในแต่ละด้าน คือ
-

รู ปแบบ รู ปร่ างของเมือง

-

รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง

-

รู ปแบบการคมนาคมของเมือง

พร้ อ มเปรี ยบเที ย บในแต่ ล ะช่ ว งเวลาและบรรยายประกอบพร้ อ มสรุ ปการ
เปลี่ยนแปลง
2. ปั จจัยการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทาแผนที่เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ในแต่ละยุคสมัยและบรรยายประกอบ พร้อมสรุ ปปั จจัยการเปลี่ยนแปลง
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บทที่ 4
สภาพทัว่ ไปของชุ มชนเชียงคาน
เชี ยงคานเป็ นอาเภอหนึ่ งของจังหวัดเลย เป็ นอาเภอเล็กๆ ที่ต้ งั อยู่ทางทิศเหนื อของ
จังหวัดเลย บนริ มฝั่งแม่น้ าโขง แม่น้ าสายสาคัญของภูมิภาคเอเชี ยอาคเนย์ ปัจจุบนั เชียงคานเป็ นที่
รู ้จกั และเป็ นเป้ าหมายของนักเดิ นทางท่องเที่ ยวที่ ตอ้ งการมาสั มผัส กับ สภาพภู มิประเทศงดงาม
และสภาพภูมิอากาศมีความหนาวเย็นและวิถีวฒั นธรรมดั้งเดิม
1. ประวัติศาสตร์ ชุมชนเชียงคาน
“เชียงคาน” ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นอาเภอขนาดเล็ก อยูใ่ นเขตการปกครองของจังหวัดเลย มี
อายุ 1,154 ปี “ขุนคาม” โอรสของ “ขุนคัว” แห่ งราชอาณาจักรล้านช้าง ก่อตั้งขึ้ นเมื่ อประมาณปี
พ.ศ. 1400 โดยเริ่ มแรกเชื่ อว่าน่าจะตั้งอยูท่ ี่เมือง “ชะนะคาม” ซึ่ งมีความหมายว่า ชนะสงคราม ใน
ดินแดนล้านช้างแต่เพราะล้านช้างมีความจาเป็ นต้องแยกการปกครองออกเป็ นสองอาณาจักร ในปี
พ.ศ. 2250 คื อ อาณาจัก รหลวงพระบาง ที่ มี เขตแดนเหนื อ แม่ น้ าเหื อ งขึ้ น ไป กับ อาณาจัก ร
เวียงจันทน์ที่อยูใ่ ต้แม่น้ าเหื องลงมา ในเวลานั้นเองที่หลวงพระบางได้ทาการสร้ างเมืองปากเหื อง
ซึ่ งอยู่ตรงฝั่งขวาแม่น้ าโขงขึ้นเป็ นเมืองหน้าด่าน ขณะที่เวียงจันทน์เองก็ต้ งั เมืองเชี ยงคานเดิ ม ขึ้น
เป็ นเมื องหน้าด่าน ปี พ.ศ. 2320 เป็ นปี ที่อาณาจักรล้านช้าง ถู กรวมเข้ากับราชอาณาจักรไทยใน
ฐานะประเทศราช ผูค้ นได้ถูกกวาดต้อนเข้าไปอยูย่ งั เมืองปากเหื องกันมากขึ้น กระทัง่ สมัยรัชกาลที่
3 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ คิดจะกอบกูเ้ อกราชโดยเข้ายึดเมืองนครราชสี มา แต่ก็ไม่สาเร็ จ เพราะ
ถู กคุ ณหญิ งโมนาชาวบ้านลุ กขึ้ นต่อต้าน ครั้ งนั้นฝ่ ายไทยยังได้มี การกวาดต้อนผูค้ นจากฝั่ งซ้าย
แม่น้ าโขง เข้าไปยังเมืองปากเหื องกันเพิ่มมากขึ้น ต่อมาก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
พระอนุ พินาศ (ต้นสกุลเครื อทองศรี ) เป็ นเจ้าเมืองคนแรก พร้อมกับพระราชทานชื่ อเมืองเสี ยใหม่
ว่า“เชียงคาน” (ณัฎฐพล ตันมิ่ง, 2552)
ถ้าย้อนกลับไปก่อนช่วงปี พ.ศ. 2518 ก่อนที่สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
หรื อ สปป.ลาว จะเปลี่ ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ ระบอบสังคมนิ ยมเต็มรู ปแบบ ดิ นแดนที่อยู่ฝั่ง
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ตรงข้ามกับอาเภอเชี ยงคาน คือ บ้านตากแดด เมืองสารคาม แขวงเวียงจันทน์ ขณะนั้นยังเป็ นถิ่ น
ที่ ต้ งั ของโรงเลื่ อยไม้แปรรู ป มี พ่อค้าไม้แวะเวียนเข้าไปท าธุ รกิ จกันอย่างไม่ข าดสาย ขณะที่ ฝั่ ง
เชี ยงคานเองก็ได้ชื่ อว่าเป็ นเมื องท่าสาคัญ ริ ม ฝั่ งโขง เรื อบรรทุ กสิ นค้าจากเมื องเวียงจันทน์และ
หนองคายจะล่ องลงมาแวะพักค้างคื น ก่ อนที่ จะนาสิ นค้าทั้งหมดเดิ นทางต่อไปยังเมืองปากลาย
แขวงไชยะบุรี ซึ่ งอยูท่ างตอนเหนื อใกล้กนั กับเมืองหลวงพระบาง เพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนสิ นค้ากัน
เชียงคานในยุคสมัยนั้น จึงถูกกล่าวขานกันว่าเป็ นเมืองท่าที่คึกคักด้วยพ่อค้าผ่านเข้ามาไม่เว้นแต่ละ
วัน นัน่ จึงเป็ นที่มาของการลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าโขงด้านเชี ยงคาน และเพราะ
การซื้ อหาไม้แปรรู ปได้ง่ายจากโรงเลื่ อยฝั่งตรงข้ามอีกเช่ นกัน บ้านเรื อนที่อยู่อาศัยตลอดจนธุ รกิ จ
โรงแรมในยุคนั้น จึงถูกออกแบบให้เป็ นบ้านเรื อนไม้แบบเรี ยบง่าย ตลอดแนวฝั่งโขงระยะทางยาว
เกือบ 3 กิโลเมตร หรื อเรี ยกขานกันว่าถนนชายโขงในปั จจุบนั นี้ (ชิโนรส พันทวี, 2553: 57)
ในช่ วงปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553 การท่องเที่ยวในเชี ยงคานได้รับความนิ ยมขึ้นอย่าง
รวดเร็ วจนติดลาดับต้นๆ ของประเทศ เศรษฐกิ จการค้าขายในชุ มชนจึงเริ่ มกลับมาคึ กคักอีกครั้ง
ด้วยแรงกระตุน้ ของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ผูค้ นที่เคยปิ ดเรื อนแถวค้าขายในย่านการค้าเก่า ได้เปิ ด
บ้าน ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งการลงทุนขนาดเล็กและใหญ่นบั เป็ นการกระตุน้
เศรษฐกิจภายในชุ มชนเชี ยงคานครั้งใหญ่หลังจากที่ซบเซามาเป็ นเวลานาน ชุ มชนเชี ยงคานจึงเริ่ ม
เปิ ดตัวจากหน่วยงานย่อยของชุมชน จนกระทัง่ ขยายวงกว้างไปสู่ ภาพรวมของชุ มชนที่เปิ ดรับและ
สนับสนุ นอย่างเต็มที่ ลักษณะของเศรษฐกิจในช่วงหลังจึงมุ่งเน้นไปในด้านการท่องเที่ยว (สัญชัย
เกียรติทรงชัย, 2552: 62)
โดยปั จจุ บ ัน มี จานวนร้ านค้า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นจานวนมาก การค้าขายภายในชุ ม ชนใน
ปั จจุบนั จึงไม่ได้ทาเพื่อตอบสนองการอุ ปโภค บริ โภคของคนในชุ มชนเพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั ทา
เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวที่เริ่ มหลัง่ ไหลเข้ามาในพื้นที่ชุมชนเชี ยงคานอย่างต่อเนื่ อง แม้เส้นทาง
การค้าย่านนี้ ซบเซาลง แต่ คนในพื้ นที่ เองก็ย งั คงดาเนิ นธุ รกิ จที่ พ กั เพื่ อตอบโจทย์นัก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่ตอ้ งการความสงบมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเข้ามาใน
ลักษณะการพักผ่อน ขี่รถจักรยานเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในเมืองเชี ยงคาน ซึ่ งนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติมีความประทับใจในวิถีชีวติ ความเอื้ออาทร การต้อนรับของชาวบ้านในชุมชน
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ภาพที่ 7 แสดงสภาพบ้านไม้เรื อนแถวบนถนนชายโขงเชียงคานในอดีต เข้าถึงได้จาก,
https://www.gotoknow.org/posts/346866 (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

ภาพที่ 8 แสดงสภาพบ้านไม้เรื อนแถวบนถนนชายโขงเชียงคานในอดีต
ที่มา : สุ ดารา สุ จฉายา, (2539)
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ภาพที่ 9 แสดงสภาพบ้านไม้เรื อนแถวบนถนนชายโขงเชี ยงคานในปัจจุบนั เข้าถึงได้จาก,
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000138210 (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2558
2. ลักษณะทางกายภาพทัว่ ไป
2.1 ลักษณะทัว่ ไป
ชุ มชนเทศบาลตาบลเชี ยงคานเป็ นชุ มชนที่อยู่บนเนิ นสู ง น้ าไม่ท่วมริ มแม่น้ าโขง มี
รู ปร่ างเมืองเป็ นแบบเส้นแนวยาว มีการขยายตัวชุ มชนออกไปตามถนนสายหลัก ลักษณะของผัง
ชุ มชนเป็ นการอยู่อาศัยตามพื้นที่ ตามแนวยาว มี ซอยย่อยๆจานวนมาก มี วดั เป็ นศู นย์รวมชุ มชน
แทรกอยู่ในชุ มชนจานวนมาก โดยวัดจะมี ขนาดไม่ใหญ่ โตมากนัก ในเขตชุ มชนเดิ มขนาดของ
อาคารจะมี ขนาดเล็ก เกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่ น ส่ วนตามแนวถนนจะเป็ นอาคารพาณิ ชย์ เรื อน
แถว เรี ยงรายตามแนวถนน ลักษณะชุ มชนยังคงมี ร่องรอยความเก่ าแก่ ของอาคารซึ่ งมี อายุต้ งั แต่
60-100 ปี โดยประมาณ ส่ วนใหญ่เป็ นอาคารไม้มีรูปแบบตามประโยชน์ใช้สอยของคนในชุมชน
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ภาพที่ 10 แสดงบรรยากาศบ้านเรื อนชุมชนเชียงคานในปั จจุบนั
ที่มา : https://arambros.files.wordpress.com/2012/09/dsc00133.jpg (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
ลักษณะภูมิประเทศเทศบาลตาบลเชี ยงคาน มีลกั ษณะภูมิประเทศโดยส่ วนใหญ่ เป็ น
ที่ลุ่ม ริ มฝั่ งแม่น้ า สภาพพื้นที่ จะมีความลาดเทจากทิศใต้สู้ทิศเหนื อ ด้านตะวันออกเป็ นที่ราบสู ง
เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าว ติดต่อกับภูทอก และภูหม่อน ซึ่ งเป็ นเขตของป่ าสงวนแห่ งชาติ และการที่มี
พื้นที่ติดลาน้ าโขง ส่ งผลให้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก
ลักษณะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศของเทศบาลตาบลเชียงคาน มีลกั ษณะสาคัญดังนี้
ฤดูร้อน

เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม

ฤดูฝน

เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ฤดูหนาว

เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

อุณหภู มิ โดยเฉลี่ ยของพื้นที่เทศบาลตาบลเชี ยงคาน จากข้อมู ลสถิ ติภูมิอากาศ ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา อยูท่ ี่ 25.5 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ด และต่าสุ ด เท่ากับ 32.0 และ 20.1
องศาเซลเซี ยสตามลาดับ ในช่ วงเดื อนเมษายน และมกราคม เป็ นเดือนที่อุณหภูมิเฉลี่ ยสู งสุ ด และ
ต่าสุ ด เท่ากับ 35.7 และ 13.4 องศาเซลเซี ยสตามลาดับ ปริ มาณน้ าฝนเดือนที่มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย
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สู ง คื อ เดื อนกันยายน มีปริ มาณฝน เท่ากับ 245.8 มิลลิเมตร ต่ าสุ ดในเดือนธันวาคม เท่ากับ 4.5
มิลลิเมตร (เทศบาลตาบลเชียงคาน, 2558)
2.2 การคมนาคมและการเข้ าถึง
การเดิ น ทางเข้ า สู่ ชุ ม ชนเชี ย งคานสามารถเดิ น ทางได้ ท้ ั งทางบกและทางน้ า
การเดินทางโดยทางบก โดยมีเส้นทางการคมนาคม ระหว่างอาเภอจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล และจากเทศบาลไปยังตาบลต่างๆ การเดินทางจากจังหวัดเลยสู่ อาเภอเชียงคาน
โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (ถนนเชี ยงคาน-เลย) รวมระยะทาง 48 กิ โลเมตร จากอาเภอ
เชียงคานสู่ อาเภอปากชม โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 (ถนนศรี เชียงคาน) รวมระยะทาง 40
กิ โลเมตร และจากอาเภอเชี ยงคานสู่ บ ้านหนองผือ อาเภอท่าลี่ โดยทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข
2195 รวมระยะทาง 58 กิโลเมตร ส่ วนการคมนาคม จากเทศบาลเชี ยงคานไปยังตาบลต่างๆ ก็มีรถ
ประจาทาง (รถสองแถว) คอยบริ การผูท้ ี่โดยสารไปมา สาหรับการเดินภายในเขตเทศบาล จะมีรถ
โดยสารไว้คอยบริ การประชาชน โดยมีถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนมะลิวลั ย์ ถนนศรี เชี ยงคาน
และถนนชายโขง โดยมีถนนภายในเขตที่มีซอยต่างๆ อีก 24 ซอย การคมนาคมทางน้ า มีการติดต่อ
ค้าขายกับสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว โดยทางเรื อโดยสารที่ ท่าเที ยบเรื อข้ามฟาก
บริ เวณด่านตรวจคนเข้าเมืองไปยังเมืองสานะคาม
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แผนผังที่ 3 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง
ที่มา : สานักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดเลย, 2558
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2.3 การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินประกอบด้ วย
2.3.1 พื้นที่พาณิ ชยกรรม กิจการพาณิ ชยกรรม มีการเกาะตัวอยูบ่ ริ เวณถนนสายหลัก
ได้แก่ ธนาคาร ขนส่ ง ปั๊ มน้ ามัน ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้ านจาหน่ ายรถจักรยานยนต์ และโรงแรม
ถนนสายรอง ถนนศรี เชี ยงคาน ได้แก่ ร้ านขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ร้ านขายโทรศัพท์ ร้ านขาย
อุปกรณ์สานักงาน ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายผ้าห่ ม ร้านขายเสื้ อผ้า และสามารถเข้าถึงตลาดสด
เทศบาลเชี ยงคาน ได้จากซอยศรี เชี ยงคานซอย 9 มีร้านค้าหลากหลาย ทั้งสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค
และถนนสายรอง อีกเส้นคือถนนชายโขง มี โรงแรม โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ ร้านกาแฟ ร้านขายของ
ที่ระลึก ร้านอาหาร และยังเป็ นถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน
2.3.2 พื้นที่ อยู่อาศัย พื้ นที่ อยู่อาศัยในชุ มชนชายโขงเชี ยงคาน เกาะกลุ่ มอยู่บริ เวณ
ถนนชายโขง ถนนศรี เชียงคาน ถนนเลย-เชี ยงคาน โดยส่ วนใหญ่ มักเป็ นบ้านไม้เก่า และบ้านไม้
กึ่ง ค.ส.ล. มีอาคารสู ง 2-3ชั้นเพียงเล็กน้อยบนถนนศรี เชียงคาน
2.3.3 พื้ นที่ ส ถาบันราชการ ย่านสถาบันราชการหลัก เช่ น โรงพยาบาลเชี ยงคาน
สถานี ตารวจ โรงเรี ยน ที่ ว่าการอาเภอเชี ยงคาน สถานี ป ระมงน้ าจื ด และที่ ทาการเทศบาลตาบล
เชียงคาน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของถนนศรี เชียงคาน
2.3.4 พื้ น ที่ ส ถาบันศาสนา การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทนี้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ
ระบบสังคมของชุ มชนชายโขงเชี ยงคาน ตาแหน่งของวัดมีการกระจายตัวอยูต่ ามชุ มชนต่างๆ โดย
ตั้งชื่ อชุ มชนเป็ นชุ มชนวัดนั้นๆ และมีวดั ที่สาคัญหลายแห่ ง ในบริ เวณ ถนนชายโขง และถนนศรี
เชียงคาน
2.3.5 ย่านนัน ทนาการ และย่านพัก ผ่อนหย่อนใจ ชุ ม ชนเชี ย งคานมี พ้ื น ที่ เพื่ อการ
นันทนาการ ประเภทสวนสาธารณะ และพักผ่อนหย่อนใจ คือ สวนสุ ขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ และ
พื้นที่สาธารณะ บริ เวณริ มแม่น้ าโขง เป็ นพื้นที่สาหรับรองรับกิจกรรม ประเพณี แหล่งนันทนาการ
เป็ นจุดสร้างเสริ มปฏิสัมพันธ์แก่ชุมชนอีกด้วย
2.3.6 ย่านการศึกษา สถาบันการศึกษามี 3 แห่ ง กระจายตัวไปตามถนนศรี เชี ยงคาน
ภายในเทศบาลตาบลเชียงคาน
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2.3.7 พื้ น ที่ เกษตรกรรม ที่ เป็ นการเพาะปลู ก ท านา สวนผลไม้ และเลี้ ย งสั ตว์ ที่
กระจายกันอยูร่ อบนอกเมือง กระจายตัวไปตามถนนเลย-เชียงคาน มาทางทิศใต้

แผนผังที่ 4 แสดงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเทศบาลตาบลเชียงคาน ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธา
ธิการและผังเมือง จังหวัดเลย
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กรรมสิ ทธิ์ทดี่ ิน การถือครองที่ดินในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน พบว่ามีการถือครอง
ที่ดินโดยเอกชนประมาณร้ อยละ 60 ส่ วนที่เหลือเป็ นการถือครองโดยรัฐ ร้อยละ 40 การถือครอง
โดยเอกชนเรี ยงตัวยาวตามริ มน้ าและถนนสายหลัก ซึ่ งปั จจุ บ นั จัดให้เช่ าเพื่ อเปิ ดกิ จการรองรั บ
นักท่องเที่ยวของเมือง และอีกส่ วนหนึ่ งเป็ นที่ ของวัดซึ่ งให้เทศบาลและประชาชนเช่ าในบางจุด
เพื่ออยูอ่ าศัย และทาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของเมือง

ตารางที่ 1 กรรมสิ ทธ์ที่ดิน
ที่มา : กรมธนารักษ์จงั หวัดเลย, 2554
3. ลักษณะทางสั งคมและประชากร
3.1 ลักษณะทางประชากรในปัจจุบัน
เทศบาลตาบลเชี ยงคาน มีจานวนประชากรนับถึ งเดื อน มีนาคม ปี 2557 มีจานวน
ทั้งสิ้ น 5,565 คน เป็ นเพศชาย 2,703 คน เพศหญิ ง 2,862 คน ความหนาแน่ นของประชากรใน
เขตเทศบาล คิ ด เป็ น 2,061.11 คน/ตารางกิ โ ลเมตร จ านวนครั ว เรื อ นรวม 2,526 ครั ว เรื อ น
ประชากรส่ วนใหญ่มีเชื้ อชาติไทย และสัญชาติ ไทย โดยมี ผูถ้ ื อสัญชาติจีน และชาว
ญวนที่มาประกอบอาชี พด้านการค้าขายบางส่ วน ด้านการนับถือศาสนา ส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนา
พุทธ และศาสนาคริ สต์เพียงเล็กน้อย
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3.2 พัฒนาการทางสั งคม วัฒนธรรมและประเพณี
สั ง คมทางวัฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งคาน ซึ่ งเป็ นอ าเภอหนึ่ งของจังหวัด เลย ที่ มี
ภู มิ ศ าสตร์ อยู่ติ ดกับ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ทางด้า นเมื องสานะคาม แขวง
เวียงจันทน์ และเมื องแก่ นท้าว แขวงไชยะบุ รี ส่ งผลให้เมื องเชี ยงคานมี การส่ งผ่านและการรั บ
อิทธิ พลทางวัฒนธรรมซึ่ งกัน ดังปรากฏให้เห็นเป็ นงานศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะไม่ ว่าจะเป็ นวิถี ชี วิตความเป็ นอยู่ป ระเพณี และวัฒ นธรรมดั้งเติ ม ไว้ไ ด้อย่างเหนี ย วแน่ น
ประกอบกับ มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ โดดเด่ นและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นประเพณี การใส่ บ าตรข้าว
เหนียวที่สืบทอดกันมาช้านาน หรื อลักษณะอาคารบ้านไม้แบบเก่าที่ยงั มีการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี
รวมถึงวิธีการดาเนินชี วติ อยูก่ บั วัฒนธรรมและธรรมชาติ ด้วย (ลมราเพย, 2553) ปัจจุบนั เชียงคานมี
ความเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน
3.2.1 วัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมในชุ มชนเชี ยงคานถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรม
เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งบอกถึงความเชื่ อ ค่านิ ยม ศาสนาและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตตลอดจนอาชี พของ
คนในท้อ งถิ่ น นั้น ๆได้เป็ นอย่างดี ชุ ม ชนเชี ย งคานมี ก ารติ ด ต่ อ กับ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการ
เดินทางไปมาหากัน ทาให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ระหว่างกันทั้ง
วัฒ นธรรมทางด้านการด ารงชี วิตและวัฒ นธรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ศาสนา ซึ่ งเราสามารถสั งเกต
รู ป แบบวัฒ นธรรมที่ ดีงามของชาวอี ส านผ่านทางประเพณี ต่างๆ ที่ ชาวอีส านจัด ขึ้ นซึ่ งสามารถ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็ นอย่างดี
จากพื้นฐานทางวัฒนธรรม ชาวบ้านในเขตเมืองเขียงคานนั้นมีขนบประเพณี และวิถี
การดาเนิ นชี วติ หลายอย่างที่เหมือนกับคนอีสานทัว่ ไป ซึ่ งได้แก่การยึดตามแนวทางฮีต 12 คอง 14
และตามเทศกาลบุญประเพณี ที่มีการปฏิ บตั ิสืบทอดต่อกันมา ประเพณี ในรอบปี ของท้องถิ่ นส่ วน
ใหญ่เป็ นเทศกาลบุญที่มีการปฏิบตั ิสืบทอดต่อกันมาแต่ประเพณี ที่ถือเป็ นเอกลักษณ์ของชาวตาบล
เชียงคาน ได้แก่
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ประเพณีสงกรานต์ จะเริ่ มในวันที่ 12-15 เมษายนของทุ ก ๆ ปี ซึ่ งจัดเป็ นวันขึ้ นปี
ใหม่ไทย หรื อวันสงกรานต์น้ นั จะมีการทาบุญตักบาตร โดยทางเทศบาลตาบลจะนิ มนต์พระภิกษุ
มาบิ ณฑบาตเวลา 07.30 น. ณ ลานศู นย์วฒั นธรรม (วัดท่ าคก) เปิ ดโอกาสให้ประชาชนสรงน้ า
พระพุทธรู ป พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ าผูส้ ู งอายุ มีการจัดขบวนแห่ ของเด็กนักเรี ยนเพื่อรณรงค์เล่น
น้ าสงกรานต์อย่างปลอดภัย ปลอดเหล้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวเล่นน้ าสงกรานต์จานวนมาก
มีกิจกรรมทั้งที่กระทากันในระดับครอบครัว และกระทากันในระดับชุ มชนโดยสมาชิ กในสังคม
เข้าร่ วมงานด้วยกัน ทาให้กลุ่มเครื อญาติ และกลุ่มผูร้ ่ วมงานเหล่านั้น มีบทบาทหรื อความสัมพันธ์
ต่ อกัน สิ่ ง เหล่ านี้ จะบู รณาการเข้าเป็ นคุ ณ ค่ าทางด้านสั ง คมวัฒ นธรรมได้ในที่ สุ ด การสื บสาน
ประเพณี ส งกรานต์ อ าเภอเชี ย งคาน จัง หวัด เลย ในด้า นการสื บ ทอดประกอบด้ว ยกิ จ กรรม
นัน ทนาการ เช่ น การละเล่ น รื่ น เริ ง และการเล่ น สาดน้ า และการประกวดเทพี ส งกรานต์ และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การรดน้ าดาหัวผูส้ ู งอายุ การเตรี ยมเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย และการ
ทาความสะอาดบ้านเรื อน ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ควรสื บทอดและส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตลอดไป

ภาพที่ 11 ประเพณี สงกรานต์เชียงคาน
ที่มา : บันทึกวันที่ 12 เมษายน 2558 โดยผูว้ ิจยั
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ภาพที่ 12 ประเพณี สงกรานต์เชียงคาน
ที่มา : บันทึกวันที่ 12 เมษายน 2558 โดยผูว้ ิจยั
ประเพณี อ อกพรรษา ประมาณเดื อ นตุ ล าคมที่ อ าเภอเชี ย งคาน มี สื บ ทอดกัน มา
ยาวนานหลายชั่วอายุค น มี ป ระเพณี ก ารไหลเรื อไฟ ซึ่ งคนในชุ ม ชนท้องถิ่ นจะมี ก ารออกแบบ
ตกแต่งให้เป็ นรู ปต่างๆ อย่างสวยงามเช่ น รู ปพระปางลี ลา พระธาตุ และสิ มวัดศรี คุณเมือง โดยที่
แต่ละคุ ม้ วัดในชุ มชนจะร่ วมมือร่ วมใจสร้างขึ้นมาเพื่อการถวายเป็ นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนา
และองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่ วนในตอนเช้าของวันออกพรรษาจะมีพิธีการตักบาตรเทโวโรหนะที่
บริ เวณสามแยกหน้ าส านัก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเชี ย งคาน ประเพณี อ อกพรรษานี้ ถื อว่าเป็ น
ประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่ ประชาชนอาเภอเชี ยงคานได้ถือปฏิ บตั ิ สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและจัดงาน
อย่างยิ่งใหญ่ จนมี ป ระชาชนในเขตจังหวัดเลย และนอกพื้ นที่ เข้ามาท่ องเที่ ยวกันอย่างมากมาย
(พระครู ปิยธรรมนิวฐิ , 2549: 56-57)
ในช่วงกลางคืนจะมีการลอยผาสาทผึ้ง หรื อปราสาทผึ้ง เป็ นประเพณี ที่เกิดจากความ
เลื่อมใสศรัทธา และความสามัคคีของชาวบ้านมาร่ วมกันทาปราสาทผึ้ง โดยชาวบ้านชาย หญิงจะ
ช่วยลงมือทาโดยใช้วสั ดุ ในชุ มชน เริ่ มจากนาเอาไม้ไผ่มาจักตอกสาน และทาให้เป็ นรู ปปราสาท
หลังจากนั้นก็ใช้กาบกล้วยมาแทงหยวกให้เป็ นลวดลาย เมื่อได้โครงสร้างของปราสาทและลายแทง
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หยวกแล้ว ขั้น ตอนต่ อ ไปจะเป็ นการต้ม ขี้ ผ้ ึ ง จนเดื อ ด เพื่ อ ที่ จะเอาขึ้ น มะละกอดิ บ ที่ ผ่ า นการ
แกะสลักลวดลายเรี ยบร้อยแล้วติดกับด้ามไม้ไผ่แล้วก็จุ่มลงในน้ าขี้ผ้ ึงนั้น แล้วยกมาพักไว้กบั น้ า
เย็น แล้วนาเอากลีบ ดอกไม้แกะสลักขี้ผ้ ึงนี้ ไปจัดองค์ประกอบเป็ นรู ปดอกไม้ เรี ยกว่า ดอกผึ้ง ใช้
ขมิ้นทาเป็ นเกสรหลัง เมื่ อได้ดอกผึ้งเรี ยบร้ อยก็นาไปติ ดกับกาบกล้วยที่ตน้ ปราสาท นาไปถวาย
พระภิกษุ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ญาติผลู ้ ่วงลับบอกจากนี้ ยงั มีความเชื่ อที่วา่
การถวายปราสาทผึ้งโดยวิธี ไ หลมาตามแม่ น้ าโขงเป็ นการแสดงความเคารพบู ช าต่ อพญานาค
เพื่อให้ช่วยปกป้ องคุม้ ครองผูค้ นที่ทาการเดินเรื อและใช้ทรัพยากรในลาน้ าโขงได้มีความปลอดภัย
อีกด้วย

ภาพที่ 13 ประเพณี ออกพรรษา และปราสาทผึ้งเชียงคาน
ที่มา : http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01(ออนไลน์),
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
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ภาพที่ 14 ประเพณี ออกพรรษา และปราสาทผึ้งเชียงคาน
ที่มา : https://wanchailoei.files.wordpress.com/2014/12 (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
การใส่ บาตรข้ า วเหนี ย ว การใส่ บ าตรข้าวเหนี ย วตอนเช้าบนถนนชายโขงเน้ น
กิจกรรมที่นิยมทากันมากในหมู่ นักท่องเที่ยว ถือว่าเป็ นหนึ่ งในจุดขายของเชี ยงคานที่ถูกดึงเข้ามา
สู่ การขายร่ วมกับการท่องเที่ยวโดยที่เจ้าของสถานประกอบการที่พกั ได้จดั เตรี ยมปั จจัยสาหรับการ
เข้าร่ วมกิ จกรรมตักบาตรด้วย ซึ่ งวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่เดิ มนั้นจะต้องเตรี ยมนึ่ งข้าวเหนี ยวเอง
จากนั้นจึงนาเอาข้าวเหนี ยวใส่ กระติ๊บใบน้อย เมื่อพระที่วดั ตีโมงเพื่อบอกถึงเวลาบิณฑบาต พระก็
จะเริ่ มออกบิณฑบาตเวลา 06.00 น. และจะกลับถึงวัดเวลา 07.00 น. โดยมีเงื่อนไขของการใส่ บาตร
ที่พ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย สอนว่า “ให้ยกข้าวทูนหัวเพื่ออธิ ษฐาน ตั้งจิตถวายข้าวต่อพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์” ซึ่ งในการใส่ บาตรก็ตอ้ งนอบน้อมเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และ
ถอดรองเท้ายืนบนพื้นไม่ใช่ยนื บนรองเท้า หลังจากที่ใส่ บาตรเสร็ จแล้วพระจะกลับวัด เมื่อถึงเวลา
ฉันจังหัน ชาวบ้านจะนาอาหารใส่ ปิ่นโตเดินไปวัดถวายจังหัน โดยที่ชาวบ้านจะหยิบถ้วย ชาม จาน
ช้อนเพื่อแต่งพาข้าว
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ภาพที่ 15 ตักบาตรเช้าเชียงคาน
ที่มา : https://arambros.files.wordpress.com/2012/09/dsc00133.jpg(ออนไลน์),
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
3.2.2 วัฒนธรรมด้ านศิลปสถาปัตยกรรม
ผลงานศิลปกรรมเป็ นผลพวงของวัฒนธรรมของมนุ ษย์ที่ผลิตสร้างขึ้นมาบนพื้นฐาน
ของการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ผู ก พัน อยู่ก ับ ความเชื่ อ ความศรั ท ธา การเมื อ งการปกครอง สั ง คมและ
เศรษฐกิ จ ในแต่ละเมือง และชุ มชนจะปรากฏวัตถุ ทางวัฒนธรรมขึ้น และชี้ ให้เห็ นว่าสภาพของ
ความเป็ นชุ มชนหรื อเมืองนั้น ๆ เป็ นอย่างไร หลายครั้งที่เห็นว่าผลงานศิลปกรรมในภาคอีสานนั้น
ไม่เหมือนใคร เมื่อเสพหรื อสัมผัสทาให้เกิดการรับรู ้ได้ชดั เจนทันทีวา่ มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์
เช่ น วรรณกรรม เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายเครื่ องประดับ ดังที่ วิโรจน์ ศรี สุโร (ศูนย์สร้ างสรรค์การ
ออกแบบ, ม.ป.ป.) มี มุ ม มองว่า “ผลผลิ ต จากงานศิ ล ปะพื้ น บ้า นภาคอี ส าน จะเน้ น หนัก ไปที่
ประโยชน์ใช้สอยเป็ นจุดใหญ่ ความงามที่แสดงออกจึงมาจากความเรี ยบง่าย”
เมืองเชียงคานนั้นเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นเป็ นของตนเอง ส่ งผลทาให้เห็น
ถึงความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ อย่างซัดเจน โดยเฉพาะผลงานศิลปกรรมของคนหลากชาติพนั ธ์
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ที่ต่างเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่ และนาเสนออัตลักษณ์ถึงการมีอยูข่ องตัวตนผ่านการสร้างที่อยูอ่ าศัย
สิ ม (อุโบสถ) หัตถกรรม จิตรกรรม เช่น สิ มในเมืองเชียงคานนั้นถูกสร้างขึ้นบนฐานความเชื่อ
ความศรัทธาของชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งชาวบ้านในแต่ละคุม้ จะมีส่วนร่ วมในการคิด บริ จาคเงินทอง
แรงกาย เพื่อที่จะให้สิมในบ้านของตนนั้นมีความสวยงามมากกว่าคุม้ อื่น ๆ สิ มที่โดดเด่นในฐานะ
การเป็ นศูนย์กลางของเมืองเชี ยงคานคือ สิ มวัดมหาธาตุ ถูกสร้างขึ้นเป็ นสิ มแรกที่มีเงื่อนไขทาง
การเมืองการปกครองแฝงอยู่ มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย ส่ วนสิ มวัดท่าคก ถูกสร้างขึ้นในช่วงต่อมา
นาเสนอในรู ปแบบที่เรี ยบง่ายแบบพื้นบ้าน แต่มีความโดดเด่นในแง่ของรู ปแบบที่มีลกั ษณะแบบ
สิ มญวน เนื่องจากใช้ช่างญวนในการก่อสร้าง (ไทยโรจน์ พวงมณี , 2554)
สาหรับสิ มวัดศรี คุณเมืองนั้นมีรูปแบบล้านช้างผสมผสานล้านนา เป็ นสถาปั ตยกรรมที่
ถือว่ามีความงามในรู ปแบบที่แตกต่างจากวัดมหาธาตุ และวัดท่าคก เนื่ องจากสร้างขึ้นโดยเจ้าเมือง
เชียงคาน จึงมีองค์ประกอบที่ใช้ในการตกแต่งอย่างงดงาม ทั้งงานแกะสลักและงานปูนปั้ น
นอกจากนี้ ยังมีวดั ป่ าใต้ที่มีการสร้างสิ มในรู ปแบบเฉพาะ คือ มีส่วนตัวสิ ม และโครงสร้างหลังคา
เท่านั้น การก่อสร้างใช้ช่างญวนให้เห็นรู ปของวงโค้ง บันไดทางขึ้นผาย และการเจาะช่องลูกกรง
ปรากฏอยูแ่ ต่ก็สื่อสารถึงความเรี ยบง่าย บนฐานของความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวบ้านใน
เมืองเชียงคาน (ไทยโรจน์ พวงมณี , 2554)

ภาพที่ 16 โบสถ์วดั ศรี คุณเมืองสร้างในปี พ.ศ.2380
ที่มา : http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/en (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
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ภาพที่ 17 แสดงรู ปด้านหน้าของสิ มวัดมหาธาตุ เชียงคาน
(สร้าง พ.ศ. 2197 สมัยพระศรี อรรคฮาด อ้างตามสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน)
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/winsstars/2013/02/27/entry-1 (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559

ภาพที่ 18 โบสถ์วดั ท่าคกสร้างในปี พ.ศ.2410
ที่มา : http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/en (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
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3.2.3 วัฒนธรรมด้ านสถาปัตยกรรม
ลักษณะสถาปั ตยกรรมบ้านเรื อนของชาวเชี ยงคาน ถื อว่ากลายเป็ นเอกลักษณ์ ของ
เมืองเชียงคานไปแล้ว สถาปั ตยกรรมบ้านไม้โบราณบนถนนชายโขง ได้รับอิทธิ พลมาจากชาวจีน
ที่มาทาการค้าขายในสมัยก่อน มีลกั ษณะเป็ นเรื อนไม้เป็ นเรื อนแถวติดต่อกัน การก่อสร้างมีท้ งั ชั้น
เดียวและสองชั้น บ้านบางหลังก่อสร้างด้วยไม้ท้ งั หมด บางหลังชั้นที่หนึ่งก่อสร้างด้วยปูน ส่ วนชั้น
ที่สองก่อสร้างด้วยไม้ บ้านเรื อนทรงไทยโบราณมีอายุมากกว่าร้อยปี ที่เรี ยงรายติดกัน ฝาบ้านบาง
หลังมีลกั ษณะเป็ นฝาแตะไม้ไผ่ผสมปูน สลักไม้แทนตะปู บางหลังก็สร้างแบบโบราณโดยการฉาบ
ปู นฝาขัดแตะจากไม้ไผ่ และนอกจากนั้นชาวเชี ยงคานยังได้อนุ รักษ์บา้ นไม้เก่าไว้อย่างสมบู รณ์
เพื่อเป็ นการรักษาบ้านไม้ไว้เป็ นอนุ สรณ์สถาน ขณะเดียวกันบ้านไม้เรื อนแถวของชุมชนเชี ยงคาน
ยังมีความเป็ นเอกลักษณ์ในด้านการปลูกสร้างเป็ นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของเมืองเชี ยงคาน

ภาพที่ 19 ลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านเรื อนของชาวเชียงคาน
ที่มา : บันทึกวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยผูว้ ิจยั
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4. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในชุ มชนเชี ยงคานเป็ นเศรษฐกิจรู ปแบบการค้าและบริ การ จะมีการรวมตัว
กันอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคานและมีความหลากหลายพอสมควร นอกจากนั้นยังมีเศรษฐกิ จ
ชายแดน จาพวกการนาเข้าส่ งออกสิ นค้าชายแดนสิ นค้าเกษตรกรรม เศรษฐกิจในชุ มชนมีขนาดเล็ก
พึ่ ง พาการค้า ขายและบริ ก ารทางท่ อ งเที่ ย ว กิ จ การค้า ส่ วนใหญ่ เป็ นร้ า นค้า ขนาดเล็ ก และการ
ให้บริ การสาหรับบริ การประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
สิ นค้าเศรษฐกิจ หรื อผลิตภัณฑ์ชุมชน (ชุติมา สุ รเชษฐพงษ์ , 2554) ได้แก่
- ผ้านวม จัดได้ว่าเป็ นหัตถกรรมพื้ นบ้านที่ มี ชื่ อเสี ย งของเชี ยงคาน จากวัส ดุ ที่ ใช้
สามารถทาได้เอง ผ้าห่ มนวมชุ มชนเชียงคานเป็ นงานหัตถกรรมชั้นดี มีไส้เป็ นผ้าฝ้ายแน่นหุ ้มด้วย
เส้ นด้ายไขว้เป็ นตาราง และมี มุ ้งกัน ชั้นเศษฝ้ ายฟุ้ ง แล้วจึ งมี ป ลอกนวมชั้นนอกสุ ดหุ ้ม อี ก ชั้น ที่
สามารถถอดออกไปซักได้ โดยคนเก่าแก่เล่าให้ฟังว่าเป็ นการทาแบบพวกหลวงพระบางเมืองลาว
- มะพร้าวแก้วเป็ นสิ นค้าภูมิปัญญาไทยประเภทขนมหวานที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
เชียงคานมายาวนานคู่กบั ผ้าห่มนวม เหมาะสาหรับซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้านได้
อาชีพของคนในเชียงคาน ได้แก่
- การประกอบอาชี พเกษตรกรรมที่มีการปลูกสวนผลไม้ จาพวกส้ม กล้วย มะพร้าว
มะขาม มีการทานา ทาไร่ ประเภทมันสาปะหลัง นอกจากนั้นยังมีการทาสวนยาง เพาะเลี้ยงเห็ด การ
ปศุสัตว์ จาพวกวัว ควาย หมู เป็ ด ไก่ และการเลี้ยงประมงน้ าจืด
- การท าจักสาน เรื อข้ามฟาก เรื อนาเที่ ยว เป็ นกลุ่ ม อาชี พ เก่ าแก่ ที่ มี มานานที่ มี การ
ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน
- อุตสาหกรรม จาพวกอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่ น โรงสี ขา้ ว โรงท าน้ าแข็ง และ
อุตสาหกรรมแปรรู ปไม้ประเภทต่างๆ
- การจ้างงาน ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นการจ้า งงานภาคเกษตรกรรม การค้า บริ ก าร และ
อุตสาหกรรม
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5. แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเชียงคาน
เทศบาลตาบลเชียงคานมีแผนพัฒนา 3 ปี มีนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับ
การฟื้ นฟู บู ร ณะทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ และให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ขี ด
ความสามารถในการบริ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
ยัง่ ยืน
5.1 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเชียงคาน
เทศบัญญัติ กาหนดประเภท ลักษณะ แบบ รู ปทรง ระยะ หรื อระดับของอาคาร และ
บริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิ ด บาง
ประเภทในพื้นที่ตาบลเชี ยงคาน ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่เดือน สิ งหาคม 2553 เหตุที่การประกาศใช้
ล่ าช้าเพราะขณะนั้น ขั้น ตอนยัง อยู่ระหว่า งให้ ส านัก งานท้องถิ่ น จังหวัดตรวจสอบ และแก้ไ ข
ข้อ ความบางส่ ว นที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง ซึ่ งจะไม่ ก ระทบกับ
สาระสาคัญส่ วนใหญ่ คื อ การอนุ รักษ์บา้ นไม้เรื อนเก่าถนนชายโขง ตั้งแต่วดั ท่าคก ถึ งวัดศรี คุณ
เมือง รวมถึงวัดสาคัญในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน เพื่อป้ องกันมิให้มีการรื้ อถอน ดัดแปลง หรื อ
ก่อสร้างอาคารที่ผดิ แปลกไปจากรู ปแบบเดิม
ทั้งนี้ (แผนผังที่ 5 )ได้กาหนดให้บริ เวณที่ 1 อาคารที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงให้เป็ นไป
ตามเงื่อนไข สี หลังคากาหนดให้เป็ นโทนสี น้ าตาล เทา ขาว หรื อสี ของวัสดุธรรมชาติ สี ภายนอก
ํ สี ครี ม สี ไข่
อาคาร กาหนดให้เป็ นโทนสี ธรรมชาติตามวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น สี อิฐ สี น้าตาล
ไก่ สี ขาว หรื อสี ของวัสดุธรรมชาติอื่นๆ วัสดุประกอบอาคาร กาหนดให้วสั ดุก่อสร้างสาหรับงาน
ภายนอกอาคารเป็ นไม้หรื อวัสดุ ทดแทนไม้ หรื อวัสดุทนไฟที่มีพ้ืนผิวคล้ายไม้ กรณี ก่อสร้างด้วย
วัสดุ ถาวร ต้องมีวสั ดุ ที่ใช้ตกแต่งปิ ดผิวผนัง ภายนอกอาคารเป็ นไม้ หรื อวัสดุที่มีลกั ษณะคล้ายไม้
ส่ วนประดับทางสถาปั ตยกรรม กาหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสม กลมกลืน กับอาคารไม้เก่าที่เป็ น
เอกลักษณ์อาคารพื้นถิ่นดั้งเดิม บริ เวณที่ 2 ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสู งเกิน 16 เมตร อาคารที่มี
พื้นที่ อาคารรวมกันทุ ก ชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดในหลังเดี ยวกันเกิ น 1000 ตารางเมตร บริ เวณที่ 3
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ห้ามก่อสร้างอาคาร เว้นแต่ ศาสนสถาน อาคารเพื่อกิจการด้านการศาสนาที่เป็ นอาคารเดียวและไม่
เป็ นอาคารที่มีขนาดใหญ่ บริ เวณที่ 4 กรณี ก่อสร้างอาคารประเภทตึกแถว หรื ออาคารอยูอ่ าศัยรวม
ให้มีความสู งไม่เกิน 16 เมตร เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเชี ยงคาน กาหนดเงื่อนไขการก่อสร้างหรื อ
ดัดแปลงอาคารตาม ภาคผนวก ข ในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แผนผังที่ 5 แสดงแผนที่แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเชียงคาน
ที่มา : เทศบาลตาบลเชียงคาน, 2558
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5.2 โครงการพัฒนาเมืองเชียงคานประกอบไปด้ วย
1. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสุ ขภาพเฉลิ มพระเกี ยรติ เพื่อความสวยงามเป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกาย (ปัจจุบนั โครงการแล้วเสร็ จ)
2. โครงการปรับปรุ งทางจักรยานเลียบแม่น้ าโขงให้มีความกว้าง เพื่อความปลอดภัย
แก่นกั ท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ (ปัจจุบนั โครงการแล้วเสร็ จ)
3. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเชี ยงคาน (ปั จจุบนั โครงการ
แล้วเสร็ จ
4. โครงการจัดทาป้ ายบอกสถานที่สาคัญๆในเขตเทศบาล เพื่อบอกสถานที่สาคัญ แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชน (ปั จจุบนั โครงการแล้วเสร็ จ)
5. โครงการพัฒ นาโครงข่ายเส้ นทางจัก รยาน พัฒนาเส้ นทางถนนชายโขงให้เป็ น
เส้ นทางจัก รยานและเดิ นเท้าเพื่ อความปลอดภัยแก่ นักท่ องเที่ ยวและประชาชนในพื้ นที่ (กาลัง
ดาเนินการ)
6.โครงการปรับปรุ งถนนริ มเขื่อนตลอดแนวเชื่อม อบต.เชียงคาน เพื่อเชื่ อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว (กาลังดาเนินการ)
7. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 50 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย
(โครงการยังไม่ดาเนินการ)
8.โครงการก่อสร้างงานปูนปั้ นรู ปนายจึ่งขึ่งดังแดง ,ผีขนน้ า บริ เวณสวนสุ ขภาพเฉลิม
พระเกียรติ (โครงการยังไม่ดาเนินการ)
9. โครงการก่ อ สร้ า งโป๊ ะจอดเรื อ เพื่ อ ให้ มี โ ป๊ ะจอดเรื อ มี ม าตรฐานปลอดภัย
(โครงการยังไม่ดาเนินการ)
10. โครงการก่ อสร้ างซุ ้ม ประตู เมื อง เพื่ อแสดงถึ งเขตเทศบาลตาบลเชี ย งคานเกิ ด
ความสวยงามและแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการยังไม่ดาเนินการ)
ที่มา : เทศบาลตาบลเชียงคาน, (2558)
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สรุ ป จากข้อมูลพื้นที่ในด้านต่างๆ ในปั จจุบนั ภาพรวมของชุ มชนมีการขยายตัวตาม
ยานพาณิ ชยกรรมบริ เวณถนนศรี เชี ยงคาน ขนาดชุ มชนเดิ มขนาดอาคารมีขนาดเล็กเกาะกลุ่มกัน
อย่างหนาแน่ น ลัก ษณะชุ ม ชนมี วดั เป็ นศู น ย์รวมชุ ม ชนแทรกอยู่ในชุ ม ชนจานวนมาก ปั จจุบ ัน
หน่ วยงานภาครัฐเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานที่ดีควบคู่ไปกับ
การอนุ รักษ์วฒั นธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุ มชน โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็ นปั จจุบนั
ซึ่ งได้วเิ คราะห์และอภิปรายผลในบทต่อไป
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ และอภิปรายผลการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของชุ มชนเชี ยงคาน
เชี ยงคานเป็ นชุ มชนที่มีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ประเพณี และวัฒนธรรม ประกอบกับมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ นชุมชนริ มฝั่งแม่น้ าโขง การสัญจรที่เป็ นเมือง
ทางผ่าน หรื อลักษณะอาคารบ้านไม้แบบเก่าที่ยงั มีการอนุ รักษ์ไว้ รวมถึ งวิธีการดาเนิ นชี วิตอยูก่ บั
วัฒ นธรรมและธรรมชาติ การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของชุ ม ชนเชี ย งคาน ได้
ทาการศึกษาโดยกาหนดช่ วงเวลาในการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของชุ มชนเชี ยงคาน
ออกเป็ น 3 ช่วงเวลาดังนี้
- ช่ วงการเปลี่ ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเชี ยงคาน (พ.ศ.2545) เทศบาลตาบล
เชี ยงคาน เป็ นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ซึ่ งเดิมมีฐานะเป็ นสุ ขาภิบาล ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเชียงคานตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล
(อัญญารัตน์ ธราวรรณ, 2556)
- ช่วงที่เริ่ มเป็ นเมืองท่องเที่ยว (พ.ศ.2552) ในช่วงปี พ.ศ.2551 เป็ นต้นมา อาเภอเชียง
คานได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจากที่ เคยเป็ นอาเภอที่ไม่ได้เป็ นที่ รู้จกั มากนักได้เปลี่ ยนมาเป็ นเมื อง
แห่ งการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงด้านกายภาพในด้านต่างๆ และเมื่อ
เทศบาลตาบลเชี ยงคานได้ผลักดันให้เมืองเชี ยงคานกลายมาเป็ นเมืองท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2552 ได้จดั
งานฉลอง 100 ปี เมืองเชียงคาน และได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดีและเป็ นจานวน
มาก จากสถิตินกั ท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนอย่างรวดเร็ วในปี พ.ศ.2552
- ช่วงปั จจุบนั (พ.ศ.2558) จากการพัฒนาชุมชนอย่างรวดเร็ ว ทาให้เมืองมีการเติบโต
มากขึ้น
การวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของชุ มชนเชี ยงคาน จะวิเคราะห์ เป็ น 3
ประเด็ น ตามกรอบแนวคิ ดในการวิจยั ได้แก่ 1. สภาพธรรมชาติ 2. สภาพสั งคม 3. ลัก ษณะ
กายภาพของชุมชน ประกอบด้วย
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-

รู ปแบบรู ปร่ างของเมือง

-

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร

-

รู ปแบบการคมนาคม

1. ช่ วงการเปลีย่ นแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเชียงคาน (พ.ศ.2545)
1.1 สภาพธรรมชาติและสภาพทัว่ ไป
เทศบาลตาบลเชียงคาน มีลกั ษณะภูมิประเทศ เป็ นที่ลุ่มริ มฝั่งแม่น้ า สภาพพื้นที่จะมี
ความลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ ด้านตะวันออกเป็ นที่ราบสู ง และการที่มีพ้นื ที่ติดลาน้ าโขง แหล่ง
น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ ส่ งผลให้สภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสูง เหมาะแก่การทาการเกษตร
เชียงคานจึงเป็ นเมืองชุมทางแห่งหนึ่ง ผูค้ นต่างถิ่นแวะเวียนมาเสมอ เช่น ชาวจีน ชาวญวน และได้
ตั้งถิ่นฐานปะปนกับชาวพื้นเมืองเชียงคาน การตั้งถิ่นฐานจะอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าโขงตามแนวยาว
เชียงคานเป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งน้ า ภูเขา ที่ราบเชิงเขา ชาวบ้าน
ส่ วนใหญ่นิยมจับปลาเพื่อบริ โภคและขายทอดตลาด อีกทั้งยังนิยมทาสวนมะพร้าว เนื่องจากมี
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และยังทามะพร้าวแก้วขายเพื่อเป็ นอาชีพหลัก เมื่อปี พ.ศ.2545 เกิดอุทกภัย
ครั้งใหญ่ในจังหวัดเลยและทาให้พ้นื ที่บางส่ วนของชาวเชี ยงคานได้รับความเสี ยหาย ส่ วนใหญ่เป็ น
พื้นที่ดา้ นการเกษตร และพื้นที่ริมแม่น้ า เนื่องจากการระบายน้ าลงสู่ แม่น้ าโขง ชาวบ้านริ มแม่น้ า
ได้รับความเสี ยหายจากกระแสน้ าเซาะตลิ่ง

ภาพที่ 20 แสดง เรื อหาปลาริ มฝั่งโขง เมืองเชียงคาน
ที่มา : อนุชิต สิ งห์สุวรรณ (2554)
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1.2 สภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจ
เทศบาลต าบลเชี ย งคาน เป็ นหน่ ว ยงานการปกครองท้อ งถิ่ น ซึ่ งเดิ ม มี ฐ านะเป็ น
สุ ขาภิ บ าล ได้ รั บ การเปลี่ ย นแปลงฐานะเป็ นเทศบาลต าบลเชี ย งคานตามพระราชบัญ ญั ติ
เปลี่ ยนแปลงฐานะ จากสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล โดยมีนายหลง แก้วนิ รันดร เป็ น นายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลื อกตั้ง มีพ้ืนที่ความรับผิดขอบ 2.7 ตารางกิโลเมตร หรื อ 1,687 ไร่ ประกอบไปด้วย
ชุมชนย่อยทั้งหมด 8 ชุมชนย่อย ดังนี้ (อัญญารัตน์ ธราวรรณ, (2556)
1. ชุมชนคุม้ วัดท่าคก

2. ชุมชนคุม้ วัดป่ าใต้

3. ชุมชนคุม้ วัดศรี พนมมาศ

4. ชุมชนคุม้ วัดมหาธาตุ

5. ชุมชนคุม้ วัดศรี คุณเมือง

6. ชุมชนคุม้ วัดมัชฌิมาราม (ป่ ากลาง)

7. ชุมชนคุม้ วัดโพนชัย

8. ชุมชนคุม้ วัดสันติวนาราม

สิ่ งที่คนเชี ยงคานมีร่วมกันคือ ความเชื่ อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผสมผสาน
กับความเชื่อเรื่ องภูตผีวญ
ิ ญาณ และศาสนาพราหมณ์ ซึ่ งก่อให้เกิดจารี ตประเพณี เช่น การบวชของ
ชายหนุ่ ม และการอยู่ไฟมารดาหลังคลอดบุตรก็เป็ นเรื่ องภูตผีวิญญาณที่ มีต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน
การตัก บาตรข้าวเหนี ย วที่ น่ ึ ง ใหม่ ส่ วนอาหารนั้น จะตามไปถวายที่ วดั โดยเรี ย กกัน ว่า จังหั น
(ประมาณ เจ็ดโมงเช้า) เพล (ประมาณ สิ บเอ็ดโมงเช้า) คนท้องถิ่ นเชี ยงคานจะอยูก่ นั แบบพี่น้อง
เป็ นครอบครัวเดียวกัน พึ่งพาอาศัยกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่กนั และกัน มีความใจ
บุญ และจะชอบทาบุญในวันสาคัญทางศาสนา คนเชี ยงคานเป็ นคนรักสงบ มีวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย มี
การพบปะสั ง สรรค์ ก ั น ในชุ มชน โดยใช้ พ้ื นที่ เปิ ดโล่ ง ภายในวัด เป็ นพื้ นที่ ชุ มนุ มกั น
เศรษฐกิจมีการประกอบอาชี พการเกษตรกรรมเป็ นหลัก เช่น การทานาทาไร่ โดยมีการปลูกข้าว
ถัว่ เหลื อง ถัง่ ลิสง ยาสู บ และปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะขามหวาน ลาไย เป็ นต้น และผ้า
ห่มนวมยังเป็ นหัตถกรรมที่ข้ ึนชื่อและเป็ นอาชีพของคนในชุมชนบางส่ วน การประกอบอาชีพด้าน
พาณิ ชยกรรมจะเป็ นการค้าปลีกสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
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ภาพที่ 21 แสดงภาพพ.ศ. 2509 ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ข้ ึนที่วดั ศรี คุณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย
ที่มา:http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=
154662&sort=reply_id&by=desc (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559

ภาพที่ 22 แสดงภาพบรรยากาศลักษณะบ้านไม้เก่า
ที่มา:http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=65&topic_no=152791&topic_id=
154662&sort=reply_id&by=desc (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
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1.3 ลักษณะทางกายภาพ
1.รู ปแบบรู ปร่ างของเมือง
เชี ยงคานเป็ นเมืองที่มีรูปร่ างเป็ นแนวยาวตามริ มฝั่งแม่น้ าโขง ในอดีตเชี ยงคานเป็ น
เมืองท่าที่สาคัญ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องจากการค้าขายกับชาวจีน ชาวญวณ และชาวลาวที่อาศัยอยู่
สองฝั่งโขง การค้าขายใช้เรื อขึ้นล่องแม่น้ าโขงเป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งสิ นค้า จึงกลายเป็ นจุด
ศูนย์กลางการค้าขายกับเวียงจันทน์ โดยมีศูนย์กลางชุ มชนที่บริ เวณสามแยกระหว่างสุ ดถนนเชี ยง
คาน-เลยตัดกับถนนศรี เชียงคานซึ่ งเป็ นประตูทางเข้าสู่ เชียงคาน

ภาพที่ 23 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองเชียงคานแสดงรู ปแบบรู ปร่ างชุมชน พ.ศ.2545
ที่มา : กรมแผนทีทหาร. ภาพถ่ายทางอากาศชุด MOAC125-45 50 (2545).
2. รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร
การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่อาศัย ส่ วนใหญ่ อ ยู่ต ามแนวริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า โขง
เพราะคนในชุ ม ชนนิ ย มจับ ปลาน้ า จื ดเพื่ อ อุ ป โภคและบริ โภค ที่ ว่างส่ วนใหญ่ ย งั คงเป็ นพื้ น ที่
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เกษตรกรรมของชาวบ้านในชุมชน และย่านพาณิ ชยกรรมเกาะกลุ่มตาม 2ฝั่งถนนมีการเชื่ อมต่อ
กับอาเภอหรื อตาบลใกล้เคียง
- พื้ น ที่ ศ าสนสถานเชี ย งคานเป็ นชุ ม ชนที่ มี ว ดั เก่ า แก่ ก ว่า 100 ปี ท าให้ ชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา และวัฒนธรรม ส่ วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่วา่ งในบริ เวณวัดเป็ นศูนย์กลาง
ของชุ มชน และประชาชนในชุ มชนใช้พ้ืนที่ พบปะสังสรรค์และจัดงานต่างๆ เช่ น งานประจาปี
หรื องานประเพณี ในวันสาคัญต่างๆ วัดสาคัญในชุ มชนได้แก่ วัดศรี คุณเมือง วัดมหาธาตุ วัดท่าคก
วัดโพนชัย วัดสันติวนาราม วัดป่ ากลาง วัดมหาธาตุ วัดป่ าใต้ วัดศรี พนมมาศ

แผนผังที่ 6 แสดงผังตาแหน่งวัดในชุมชน ในปี 2545
- พื้นที่พาณิ ชยกรรม ส่ วนใหญ่อยูต่ ามแนวถนนสายหลัก (ถนนเชี ยงคาน-เลย) และ
ถนนศรี เชียงคาน ได้แก่ โรงแรม ธนาคาร ตลาด ร้านอาหาร ร้านซ่ อมและดัดแปลงรถจักรยานยนต์
ซึ่ งถนนศรี เชี ยงคาน เป็ นเส้นทางผ่านเพื่อไปเชื่อมต่อกับอาเภอใกล้เคียง และสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่
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รอบบริ เวณชุมชนเชียงคาน เช่น แก่งคุดคู ้ ภูทอก ภูควายเงิน เป็ นต้น และเชื่อมต่อกับอาเภอท่าลี่ ซึ่ ง
เป็ นด่ านข้ามแดนที่ ส ะพานมิ ตรภาพน้ าเหื องไทย-ลาว อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จะเห็ นได้ว่าถนน
เชียงคาน-เลย มีความคึกคักในด้านพาณิ ชยกรรม

ภาพที่ 24 แสดงบรรยากาศ 2 ฝั่งของถนนเชียงคาน-เลย ปี 2548
ที่มา :http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/02/E4087669/E4087669
.html (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558

ภาพที่ 25 แสดงบรรยากาศ 2 ฝั่งของถนนศรี เชียงคาน ปี 2548
ที่มา : http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/02/E4087669/E4087669.html
(ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558
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- ที่อยูอ่ าศัย ชาวเชียงคานส่ วนใหญ่อาศัยอยูต่ ามแนวริ มแม่น้ าโขง ตามแนวถนนสาย
หลักและสายรอง ลักษณะที่อยูอ่ าศัยอยูแ่ บบเกาะกลุ่มของบ้านที่สร้ างติดกันเป็ นแถว มีถนนซอก
ซอยในการเชื่อมต่อพื้นหนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง

ภาพที่ 26 แสดงบรรยากาศ 2 ฝั่งของถนนชายโขง ปี 2546
ที่มา : http://www.oknation.net (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558

ภาพที่ 27 แสดงบรรยากาศ 2 ฝั่งของถนนชายโขง ปี 2548
ที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000036702
(ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558
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- สถาบันการศึกษามีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรี ยนบ้านเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
2. โรงเรี ยนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรี ยนเชียงคาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชี ยงคาน กลุ่ มวิชาชี พ
ระยะสั้น ห้องสมุดประชาชน การศึกษาอื่นๆ โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน
4 แห่ง
- สถานที่ราชการ หน่ วยงานราชการในเทศบาลตาบลเชี ยงคานมี 20 แห่ ง และ
หน่ วยงานรั ฐวิส าหกิ จอี ก 5 แห่ ง มี การกระจายตัว อยู่บ ริ เวณถนนศรี เชี ย งคานประกอบไปด้วย
โรงพยาบาล โรงเรี ยน สถานี ตารวจ สถานี ประมงน้ าจืดจังหวัดเลย ที่ทาการไปรษณี ยเ์ ชี ยงคาน
ที่วา่ การอาเภอ เป็ นต้น
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แผนผังที่ 7 ผังแสดงพื้นที่สถาบันการศึกษา และ สถาบันราชการ ปี 2545 ดัดแปลงจากข้อมูลกรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
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- พื้นที่เกษตรกรรม เทศบาลตาบลเชี ยงคาน เป็ นที่ราบเหมาะสาหรับทานาข้าว การ
ปลูกพืชฤดู แล้งหลังการทานา ไม้ผลและพืชไร่ (กรมพัฒนาที่ ดิน, 2543) เกษตรกรส่ วนมากมี
สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินโดยภาครัฐออกใบ สปก.(สิ ทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตร) อยูบ่ ริ เวณ
ถนนศรี เชี ยงคานทางด้านทิ ศตะวันออก สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการปลู กสวนผลไม้
จาพวก ส้ม กล้วย มะขาม มะพร้ าว มี การทานา ทาไร่ และการปศุสัตว์ จาพวก วัว ควาย เป็ ด
ไก่ หมู และการเลี้ยงประมงน้ าจืด

แผนผังที่ 8 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2545 ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย
การใช้ประโยชน์อาคาร (ดู แผนผังที่ 8) ในเขตชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคานมีอาคาร
ที่พกั อาศัยขนาดเล็กเกาะตามถนนชายโขงและซอกซอยต่างๆ สถาบันศาสนาแทรกตอยูต่ ามชุ มชน
ส่ วนตามแนวถนนเชี ยงคาน - เลย และถนนศรี เชี ยงคาน มีอาคารพาณิ ชย์ เรื อนแถว เรี ยงรายตาม
แนวของถนน เกิ ดเป็ นย่า นพาณิ ช ยกรรมของชุ ม ชน บริ เวณสามแยกสุ ด ถนนเชี ย งคาน – เลย
เป็ นศู นย์ก ลางในการเชื่ อมต่ อไปยังเขตอาเภอข้างเคี ยง ส่ วนราชการเกาะกลุ่ ม อยู่บ ริ เวณฝั่ งทิ ศ
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ตะวันออกยาวสุ ดเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคาน สถาบันการศึ กษากระจายอยู่ฝั่งซ้ายและขวาของ
ชุมชน จะเห็ นได้ว่าการใช้ประโยชน์อาคารของชุ มชนเชี ยงคานจะกระจ่ายตัวตามถนน และซอก
ซอยที่ถูกแบ่งตามโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีมาจากอดีตมาจนถึงปั จจุบนั

แผนผังที่ 9 ผังแสดงการใช้ประโยชน์อาคาร ปี 2545 ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย
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3. รู ปแบบการคมนาคม ถนนสายหลัก (ถนนเชียงคาน-เลย) เป็ นถนนที่เชื่ อมต่อกับ
พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ มียา่ นพาณิ ชยกรรมเกาะกลุ่มกัน 2 ฝั่ง ถนนสายรอง (ถนนศรี เชียงคาน)
พื้นผิวถนนเป็ น ค.ส.ล. ตามถนนสายหลักตัดเข้าสู่ เมืองเชียงคาน มีการติดต่อค้าขายขนส่ งรอบ
นอกได้สะดวกขึ้น ถนนชายโขงส่ วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัย มีลกั ษณะเป็ นบ้านไม้เก่า ทั้ง 2 ฝั่งถนน
ชายโขง และมีการคมนาคมทางน้ า มีการติดต่อค้าขาย กับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
โดยทางเรื อโดยสารที่ท่าเทียบเรื อข้ามฟาก

แผนผังที่ 10 แสดงผังเส้นทางคมนาคมขนส่ งในปี 2545
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1.4 สรุ ปลักษณะของชุ มชนเชี ยงคานในปี พ.ศ.2545
ชุมชนเชียงคานมีพ้นื ฐานของวิถีชีวติ
แบบแผนของคนเชียงคาน

ลักษณะทางกายภาพของเมืองที่สมบูรณ์ตาม

และสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของสังคม

โดยมีลกั ษณะทางกายภาพที่

ประกอบไปด้วย พื้นที่อยูอ่ าศัยบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าโขงเป็ นลักษณะบ้านไม้เก่าโบราณ 2 ฝั่งถนนชาย
โขง มีการใช้พ้นื ที่โล่งของวัดเป็ นพื้นที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน สถานที่ราชการจะเกาะ
กลุ่มอยูบ่ ริ เวณถนนสายรอง พื้นที่เกษตรกรรมส่ วนใหญ่ยงั นิยมทานา ทาสวน ทาไร่ เป็ นอาชีพ
หลัก พื้นที่พาณิ ชยกรรมจะอยูบ่ ริ เวณ 2 ฝั่งถนนสายหลัก และถนนสายรอง ศูนย์กลางชุมชนที่
บริ เวณสามแยกระหว่างสุ ดถนนเชียงคาน-เลยตัดกับถนนศรี เชียงคาน มีการกระจ่ายตัวของชุมชน
ไปทางทิศตะวันออก

แผนผังที่ 11 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2545 ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเลย
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1.5 สรุ ปภาพรวมลักษณะและปัจจัยทีท่ าให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ ปี 2545
1. ลักษณะสภาพธรรมชาติและสภาพทัว่ ไป
ชุมชนตั้งอยูบ่ นที่ลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าโขง สภาพพื้นที่มีความลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ
2. ลักษณะการคมนาคม
มี ก ารคมนาคมทางบกเป็ นทางผ่ า นไปยัง อ าเภอข้า งเคี ย ง และทางน้ าข้า มไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งซอกซอยย่อยๆในการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน
3. รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อศาสนา มีวดั 8 วัด กระจายอยูท่ วั่ แหล่งชุ มชน มีพ้ืนที่พกั
อาศัยเรี ยงรายตาม 2ฝั่งของถนน แต่ไม่อึดอัด พื้นที่เกษตรกรรมที่ทานาอยูฝ่ ั่งทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
4. รู ปแบบสิ่ งปลูกสร้าง
มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตคือ วัด ส่ วนบ้านเรื อนไม้ เป็ นสิ่ งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์ของ
ชุมชน
5. ลักษณะทางเศรษฐกิจประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม ค้าขาย อดีตเคยค้าขายกับฝั่งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ภายในชุมชนมีการค้าขายกันเองที่ตลาดสด
6. ลักษณะทางสังคม
ชุมชนเชี ยงคานมีความเชื่ อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีการปฏิบตั ิตามประเพณี
ทั้ง 12 เดือน และในวิถีชีวติ ประจาวัน ส่ วนสภาพสังคมมีความเรี ยบง่าย
ปัจจัยทีส่ ่ งผล
สภาพทางธรรมชาติ คติ ค วามเชื่ อ และวิถี ชี วิต ของชุ ม ชนเชี ย งคานและการตั้ง เป็ น
เทศบาลตาบลเชี ยงคาน ส่ งผลต่อลักษณะโครงสร้างทางกายภาพและสภาพสังคมในชุ มชนเชี ยง
คาน
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2. ช่ วงทีเ่ ริ่มเป็ นเมืองท่องเทีย่ วและฉลอง 100 ปี เชียงคาน(พ.ศ.2552)
2.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของชุ มชน
เชี ย งคานเป็ นชุ ม ชนเลี ยบริ ม แม่ น้ าโขง ซึ่ งติ ดชายแดนสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตย
ประเทศลาว จึงทาให้ชุมชนมีลกั ษณะวัฒนธรรม 2 ชาติ คือไทยและลาว ด้วยวัฒนธรรมที่ยงั คงอยู่
ถึ ง ทุ ก วัน นี้ ส่ ง ผลให้ วิถี ชี วิต และประเพณี ต่า งๆ ยัง คงได้รับ การรั ก ษาไว้เช่ น กัน ประกอบกับ
สถานที่ ที่ น่ าสนใจหลายแห่ ง เช่ น บ้านไม้ส มัย เก่ าที่ ส ร้ างมากว่า 100ปี สถานที่ ท่ องเที่ ยวตาม
ธรรมชาติและวัดวาอารามต่างๆ ทาให้ชุมชนเชี ยงคาน กลายเป็ นชุ มชนที่ นักท่องเที่ ยวให้ความ
สนใจที่ จ ะเข้า ไปเที่ ย วชม และเรี ย นรู ้ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมต่ า งๆ
เช่นเดียวกับนักอนุ รักษ์ชุมชนหรื อหน่วยงานด้านการอนุ รักษ์ก็เริ่ มให้ความสนใจ และเข้ามามีส่วน
ช่วยให้ประชาชน และผูค้ นในชุมชนเห็นความสาคัญและคุณค่าของชุมชนเชียงคาน
2.2 สภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2551-2553 การท่ อ งเที่ ย วในชุ มชนเชี ย งคานได้รับ ความนิ ย มมากขึ้ น อย่า ง
รวดเร็ ว จนชุมชนนี้ จึงเป็ นที่ท่องเที่ยวฤดูหนาวอันดับต้นๆของประเทศไทย เศรษฐกิจการค้าขาย
ในชุ มชนจึงเริ่ มคึกคักขึ้นอีกครั้งด้วยแรงกระตุน้ ของการท่องเที่ยวครั้งนี้ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องได้
จัดให้มีงาน 100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริ มฝั่งโขง ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2552 ผูค้ นที่เคย
ปิ ดเรื อนแถวค้าขายในย่านการค้าเก่า เริ่ มเปิ ดบ้านเพื่อทากิจกรรมต่างๆรองรับการท่องเที่ยว ทั้งการ
ลงทุนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งผูป้ ระกอบการที่เป็ นคนท้องที่และผูป้ ระกอบการที่มาจากพื้นที่
อื่น นับเป็ นการกระตุ น้ เศรษฐกิ จครั้งใหญ่ หลังจากที่ซบเซาเป็ นเวลานาน ชุ มชนเชี ยงคานจึงเริ่ ม
เปิ ดตัว จากหน่ ว ยย่อ ยของชุ ม ชน จนกระทั่ง ขยายวงกว้า งไปสู่ ภ าพรวมชุ ม ชน ที่ เปิ ดรั บ การ
สนับสนุ นอย่างเต็มที่ ลักษณะของเศรษฐกิจการค้าในช่ วงหลังจึงมุ่งเน้นกับการหารายได้จากการ
เปิ ดกิจการเพื่อตอบรับการท่องเที่ยว มีร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก โดยมีร้านค้าที่เริ่ มต้นเปิ ดขึ้น
โดยคนจากภายนอก และร้านค้าที่ทยอยเปิ ดตามมาจากคนในท้องถิ่น การค้าขายในชุมชนจึงไม่ได้
ท าเพื่ อตอบสนองการอุ ป โภคบริ โภคของคนในชุ มชนเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ยงั ท าเพื่ อตอบสนอง
นักท่องเที่ยวที่หลัง่ ไหลเข้ามาในพื้นที่ชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนเชียงคาน การค้า และการบริ การ
ของเมืองเชี ยงคาน จะมี การรวมตัวกันอยู่ในเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคานและมี ความหลากหลาย
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พอสมควร นอกจากนั้นยังมี เศรษฐกิ จชายแดน จาพวกการนาเข้าส่ งออกสิ นค้าชายแดน สิ นค้า
เกษตรกรรม เศรษฐกิ จในชุ มชนมี ขนาดเล็ ก กิ จการค้าส่ วนใหญ่ เป็ นร้ านค้า และการให้บ ริ การ
สาหรับบริ การประชาชนในชุ มชนและนักท่องเที่ยว รายได้ประชากรในเขตเทศบาลตาบลเชี ยง
คาน มีรายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย / ธุ รกิ จส่ วนตัว จากการเกษตรกรรม การรับจ้าง และ
การทาประมง รวมไปถึงการรับราชการ ลักษณะของเศรษฐกิจการค้าในช่วงหลังจึงมุ่งเน้นกับการ
หารายได้จากการเปิ ดกิจการเพื่อตอบรับการท่องเที่ยว มีร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก โดยเริ่ มต้น
เปิ ดขึ้นโดยคนจากภายนอก และร้านค้าที่ทยอยเปิ ดตามมาโดยคนในท้องถิ่น
2.3 ลักษณะทางกายภาพ
1. รู ปแบบ รู ปร่ างของเมือง

ภาพที่ 28 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองเชียงคาน พ.ศ.2550
ที่มา : ชิโนรส พันทวี (2553)
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ชุ ม ชนได้เจริ ญ เติ บ โตตามโครงสร้ างเดิ ม ที่ ไ ด้ว างไว้ แต่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของความ
หนาแน่ นของจานวนที่ อยู่อาศัย ร้ านค้า และโรงแรม นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มขึ้นของถนนบริ เวณ
หน้าที่ ท าการเทศบาลต าบลเชี ย งคาน รวมถึ ง การสร้ า งสนามกี ฬ าประจาอ าเภอขึ้ น ในบริ เวณ
ใกล้เคียงกันอีกด้วย การขยายตัวของเมืองได้เติบโตมาตามแนวถนนสายหลักมากขึ้น หลังจากได้
ปรับปรุ งถนนให้เป็ นถนน 4 ช่ องจราจร จะเห็ นได้ว่ามี การเพิ่ม ขึ้ น ทั้งโรงแรม ร้ านค้า ธนาคาร
สถานี น้ ามัน ท่ารถโดยสารประจาทางตั้งอยู่บริ เวณใกล้เคี ยงถนนสายหลักเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
2. รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคารประกอบด้วย
- สถาบันการศึ กษามี จานวนเท่ ากับ ปี 2545 มี การปรั บ ปรุ งสภาพของอาคารให้มี
บริ บทที่สวยงาม
- พื้นที่ศาสนสถานในเทศบาลตาบลเชี ยงคาน ยังคงมี ความสาคัญต่อคนในชุ มชน
วัดเปรี ย บเสมื อนโครงสร้ างทางสั งคมเพราะคนในชุ มชนยังยึดถื อประเพณี ทางศาสนาในการ
ดาเนินชี วติ ในปั จจุบนั การใช้พ้นื ที่วา่ งในวัดเพื่อจัดประเพณี ต่างๆ และพื้นที่วา่ งภายในวัดยังเป็ นที่
จอดรถส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาเที่ ย วในชุ ม ชนเชี ย งคาน (นายสุ ก ใสวิ ท ยา ภิ ญ โย
สัมภาษณ์เมื่อ 15 เมษายน 2559) เมื่อช่วงปี 2552 นักท่องเที่ยวมีจานวนมากวัดจึงเป็ นสถานที่จุดนัด
พบ และเป็ นสถานที่ที่เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวของชุ มชนในการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี

แผนผังที่ 12 แสดงการเข้าถึงระหว่างวัดและถนนสายหลักและถนนสายรอง
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- พื้นที่พาณิ ชยกรรม แบ่งเป็ นย่านการค้าเก่า และย่านการค้าใหม่ ย่านการค้าเก่าตั้งอยู่
บริ เวณถนนชายโขง ซึ่ งเป็ นถนนสายสาคัญสายหนึ่ งของเมืองเชี ยงคาน รู ปแบบการค้าขายยังคง
ปรากฏอยู่ แต่เปลี่ ยนสภาพมาเป็ นการค้าขายที่อิงกับการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึ ก โรงแรม ที่ กระจายตัวบนถนนชายโขง และถนนศรี เชี ยงคาน ส่ วนย่านการค้าใหม่ ที่ เกิ ด
ขึ้นมาเพื่อรับรองการเจริ ญเติบโตของเมือง ซึ่ งเป็ นการค้าขายให้กบั คนภายในและภายนอกชุ มชนมี
กิจกรรมการค้าและบริ การอย่างหนาแน่น ประกอบด้วย ตลาด สถานี ขนส่ งรถโดยสาร ซึ่ งตั้งอยูบ่ น
ถนนเชียงคานเลย

แผนผังที่ 13 แสดงย่านการค้าเก่า และการค้าใหม่ ปี พ.ศ.2552
ที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเลย
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- ที่อยูอ่ าศัย เทศบาลตาบลเชียงคาน ได้เพิ่มชุมชนย่อยอีก 1 ชุมชน คือชุมชนส่ วน
ราชการ รวมทั้งหมด 9 ชุมชนย่อย ดังนี้
1. ชุมชนคุม้ วัดท่าคก

2. ชุมชนคุม้ วัดป่ าใต้

3. ชุมชนคุม้ วัดศรี พนมมาศ

4. ชุมชนคุม้ วัดมหาธาตุ

5. ชุมชนคุม้ วัดศรี คุณเมือง

6. ชุมชนคุม้ วัดมัซฌิมาราม (ป่ ากลาง)

7. ชุมชนคุม้ วัดโพนชัย

8. ชุมชนคุม้ วัดสันติวนาราม

9.ชุมชนส่ วนราชการ

แผนผังที่ 14 แสดงผังชุมชนเชียงคาน
ที่มา : เทศบาลตาบลเชียงคาน, 2553
ในบริ เวณย่านพักอาศัยชุ มชนเก่ า เป็ นย่านพักอาศัยดั้งเดิ มที่ อยู่ใกล้เขตเมื อง มี การ
ก่อตั้งเมืองมาตั้งแต่อดีต ได้คงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรม ประเพณี ไว้ได้เป็ นอย่างดี
ชุ มชนย่อยที่ต้ งั เป็ นชุ มชนราชการมีการเพิ่มขึ้นของที่พกั อาศัยและกระจายออกไปทางด้านฝั่ งทิศ
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ตะวันออกของชุ มชน ภาพรวมชุ มชนมีการเพิ่มขึ้ นของย่านที่ พกั อาศัยแบบชั่วคราว เป็ นย่านพัก
อาศัยที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อรั บรองการเข้ามาพักอาศัยของบุ คคลภายนอก รู ปแบบของที่ พ กั จึงเกิ ดขึ้ นใน
รู ปแบบของโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ โดยเฉพาะบริ เวณถนนชายโขงที่ใช้รูปแบบของการ
ปรับปรุ งบ้านเก่าเป็ นเกสต์เฮ้าส์ หรื อแบ่งห้องให้นกั ท่องเที่ยวพักแบบโฮมสเตย์ โดยจะแทรกอยู่
กับชุมชนที่อยูใ่ นบริ เวณนั้น (แผนผังที่ 00) ย่านที่พกั อาศัยชุมชนชนบทกึ่งเมือง เป็ นย่านที่พกั อาศัย
รู ปแบบดั้งเดิม และมีลกั ษณะพื้นถิ่นที่เรี ยงตัวในพื้นที่และต่อเนื่ องกระจุกตัวไปตามแนวถนนชาย
โขงและถนนสายหลัก คื อ ถนนศรี เชี ยงคาน ย่านพักอาศัยกึ่ งพาณิ ชยกรรม ส่ วนใหญ่ อยู่บริ เวณ
ถนนศรี เชี ยงคาน และถนนเชี ยงคาน-เลย จะเห็ นได้จากตารางการเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินในชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคาน และแผนที่

แผนผังที่ 15 แสดงผังตาแหน่ง โรงแรม เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ปี 2552
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แผนผังที่ 16 แสดงการใช้ประโยชน์อาคารของที่อยูอ่ าศัยและพาณิ ชยกรรม
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่เทศบาลตาบลเชียงคาน,2552
- สถานที่ราชการ หน่ วยงานราชการในเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคาน มีจานวนทั้งสิ้ น
22 แห่ ง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก จานวน 5 แห่ ง จากปี พ.ศ.2545 มีการเพิ่มขึ้นของหน่วยงาน
ราชการอีก 2 หน่วยงาน คือ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอเชี ยงคาน สานักงานเทศบาลตาบลเชียง
คาน
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แผนผังที่ 17 แสดงที่ต้ งั หน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่เทศบาลตาบลเชียงคาน,2552

แผนผังที่ 18 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2552 ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเลย
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ตารางที่ 2 แสดงตารางการเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคาน

จากตารางการเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคาน จะ
เห็นได้วา่ ที่อยูอ่ าศัยเพิม่ ขึ้นจากเดิม เนื่ องจากมีกะแสการท่องเที่ยวและหน่วยงานในพื้นที่มีการ
พัฒนาชุมชน คนในชุมชนที่มีพ้นื ที่เกษตรอยูต่ ิดกับถนนสายหลัก และรอง ต่างพากันพลิกผันจาก
การทาเกษตรกรรม มาทากิจการ ค้าขาย ทาให้พ้นื ที่เกษตรลดลง และคนในชุมชนเดิมที่เคยห่าง
บ้านไปทางานนอกพื้นที่กลับเข้ามาปรับปรุ งฟื้ นฟูบา้ นของตนเพื่อดาเนินกิจการ หรื อร้านค้า เพื่อ
รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ด้านพาณิ ชยกรรมจึงมีการเพิ่มขึ้นเนื่ องจากคนในพื้นที่ชุมชน
เองได้หนั มาประกอบกิจการ ค้าขาย โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ โดยเฉพาะถนนศรี เชียงคานจาก
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (แผนผังที่ 18) จะเห็นได้วา่ พาณิ ชยกรรม (สี แดง) มีการกระจายตัวตาม
ถนนมากขึ้น พื้นที่ราชการได้ลดน้อยลงเนื่ องจาก ได้แบ่งพื้นที่ส่วนราชการของสานักงานเทศบาล
ตาบลเชียงคาน เพื่อสร้างสนามกีฬาประจาเทศบาลตาบลเชี ยงคาน เพื่อเป็ นพื้นที่นนั ทนาการของ
คนในชุมชน จะเห็นได้วา่ การเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.2545- ปี พ.ศ.2552 เกิดจากกะแสการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวในชุมชน
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3. รู ปแบบการคมนาคม
เส้นทางถนนซอกซอยถูกปรับปรุ งจากถนนลูกรังเป็ นถนนคอนกรี ตเพื่อให้สะดวกใน
การเชื่อมต่อโยงใยให้ครบทุกซอย มีการตัดถนนซอย 22-23 บริ เวณเส้นทางด้านหลังตลาดให้ไป
บรรจบกับถนนซอย 21 และซอยอื่นๆ ที่ เป็ นซอยตันอยู่ และยังทาการขยายความกว้างของถนน
เส้นทางเข้าสู่ สานักงานเทศบาลตาบลเชี ยงคาน จากเส้นทางถนนเดิ มเป็ นทางที่แคบและผิวถนนมี
การชารุ ด และเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวโดยการสร้างเส้นทางจักรยานให้มีความกว้างจากเดิม
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวและคนในชุมชนสามารถเดินและปั่ นจักรยานได้ในเส้นทางเดียวกัน

แผนผังที่ 19 แสดงผังเส้นทางคมนาคม ในปี พ.ศ.2552
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2.4 สรุ ปการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของชุ มชนในปี พ.ศ.2545 กับ พ.ศ.2552
ชุ มชนเชี ยงคานนั้นเจริ ญเติมโตตามโครงสร้ างเดิ มที่ ได้วางไว้ แต่มีการเพิ่มขึ้นของ
ความหนาแน่ นของจานวนที่อยู่อาศัย ร้านค้า และโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ เส้นทางถนนถู ก
สร้ างเพิ่มเติมเพื่อเชื่ อมต่อเป็ นโยงใยให้ครบทุกซอย มีการปรับปรุ งถนนซอย 22-23 บริ เวณเส้น
ทางด้านหลังตลาดให้ไปบรรจบกับถนนซอย 21 และซอยอื่นๆ ที่ เป็ นซอยตันอยู่ นอกจากนี้ ยงั มี
การขยายถนนบริ เวณหน้าที่ทาการเทศบาลตาบลเชียงคาน รวมถึงการสร้างสนามกีฬาประจาอาเภอ
ขึ้น บริ เวณใกล้เคียงกันอีกด้วย การขยายตัวของเมืองได้เติบโตมาตามแนวถนนสายหลักมากขึ้น
หลังจากได้ปรับปรุ งถนนให้เป็ นถนน 4 ช่ องจราจร จะเห็ นได้ว่าโรงแรม ร้ านค้า ธนาคาร สถานี
น้ ามัน ท่ารถโดยสารประจาทาง ตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงถนนสายหลัก มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิที่ 2 แสดงกราฟฟิ กการขยายตัวจากศูนย์ของชุมชน
จากกราฟฟิ กแสดงการขยายตัวของชุมชนจากศูนย์กลางชุมชนเดิมในปี 2545 จะมี
การขยายตัวไปทางถนนชายโขงทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจานวนที่อยูอ่ าศัย ร้านค้า และโรงแรม
เกสท์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ศูนย์กลางในปี 2552 มีการขยายตัวของพาณิ ชยกรรมจะขยายตัวบริ เวณถนน
ศรี เชียงคาน และมาทางถนนเชียงคาน-เลย
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2.5 สรุ ปภาพรวมลักษณะและปัจจัยทีท่ าให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพปี 2552
1. ลักษณะสภาพธรรมชาติและสภาพทัว่ ไป
- ชุมชนตั้งอยูเ่ ลียบฝั่งแม่น้ าโขง ทาให้กะแสน้ ากัดเซาะตลิ่ง
- ชุมชนมีการขยายตัวตามแนวถนนสายหลักและรอง
2. ลักษณะการคมนาคม
- มีการขยายความกว้างถนนสายหลัก(ถนนเชียงคานเลย) มีการปรับปรุ งถนนใน
ซอย21 ทางเข้าสู่ สานักงานเทศบาลตาบลเชี ยงคาน และมีการตัดถนนซอกซอย เพื่อความสะดวก
ในการเชื่อมระหว่างชุมชน
3. รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิ ชยกรรมหนาแน่นขึ้นบริ เวณถนนศรี เชียง
คานและตามซอยที่ใกล้ตลาดสด พื้นที่ที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ้นไปตามแนวถนน มี พ้ืนที่เพื่อนันทนาการ
เพิ่มขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิ ชยกรรมมีเพิ่มขึ้นแต่ถือว่ายังไม่ซบั ซ้อน
4. รู ปแบบสิ่ งปลูกสร้าง
- เริ่ มมีรูปแบบของอาคารพาณิ ชย์มากขึ้นบริ เวณถนนศรี เชียงคาน
- บ้านเรื อนในชุ มชน ทัว่ ไปยังใช้วสั ดุที่เป็ นไม้แต่จะผสมกับการก่ออิฐหรื อปูน
บ้าง ตามบ้านเรื อนที่ดูมีฐานะ ร้านค้า พาณิ ชย์ โรงแรมที่พกั
5. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- ยังคงมี อาชี พ เกษตรกรรม และหัตถกรรม แต่ ลดน้อยลงจากเดิ ม การค้าขาย
ร้านค้าในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น โดยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นคือ นักท่องเที่ยว
6. ลักษณะทางสังคม
- มี ก ารสื บ ทอดประเพณี ท างศาสนาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง สภาพบรรยากาศภายใน
ชุ ม ชน เริ่ ม มี จ านวนประชากรจากภายนอกเข้า มาอาศัย เพิ่ ม ขึ้ น และการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
นักท่องเที่ยว
ปัจจัยทีส่ ่ งผล
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุ งเส้นทางคมนาคม อันส่ งผลมาจาก
นโยบายโครงการพัฒนาเมืองเชียงคาน ที่มุ่งเน้นไปสู่ การท่องเที่ยว
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3. ช่ วงปัจจุบัน (พ.ศ.2558)
3.1 ลักษณะชุ มชนในปัจจุบัน
ปั จจุบนั เชียงคานขึ้นชื่ อว่าเป็ นชุ มชนแหล่งท่องเที่ยวของวิถีชีวิตหรื อแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและเป็ นที่ รู้จกั ไปทัว่ ประเทศ เพราะเชี ยงคานสามารถรั กษาวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ประเพณี และวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนี ยวแน่ น ประกอบกับมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่โดดเด่นและ
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นประเพณี การใส่ บาตรข้าวเหนี ยวที่สืบทอดกันมาช้านาน หรื อลักษณะอาคาร
บ้านไม้แบบเก่ าที่ ยงั มี การอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี รวมถึ งวิธีการดาเนิ นชี วิตอยู่กบั วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ด้วยแนวคิ ดของการท่ องเที่ ย วเชี ยงคานที่ ว่า “เมื องเดิ นช้า มาใช้ชี วิต กิ น อยู่ ชื่ น ชม
วัฒ นธรรมอย่าง ไทเชี ยงคาน ” (ลมราเพย, 2553) ในวันนี้ เชี ย งคานได้มี การเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพและวัฒนธรรมไปอย่างช้าๆ ซึ่ งสังเกตได้จากบ้านไม้เก่าบริ เวณชุ มชนเมื องเก่าถนนชาย
โขงได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นร้านขายของ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงบ้านพักและโฮมสเตย์เป็ น
จานวนมาก เพื่อรองรับการหลัง่ ไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว ทาให้ความสงบที่เคยมีในชุ มชนเริ่ ม
จางหายไป ในการเปิ ดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็ วทาให้เชี ยงคานเริ่ มเกิ ดปั ญหาขึ้นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการดู แลอนุ รักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ชุมชนบ้านไม้เก่า ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเชี ยง
คาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุ มสิ่ งปลู กสร้างคนในชุ มชนยังคงมีการปรับปรุ งอาคารในพื้นที่
ชุ มชนบ้านไม้เก่า ที่ชุมชนเก่า ถนนชายโขง ตามข้อบังคับหรื อเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเชียงคาน
ของกรมโยธาธิ การและผังเมือง และมีบางส่ วนที่ยงั ปลูกสร้างอาคารขัดต่อเทศบัญญัติ ทาให้เกิดผล
กระทบกับบริ บทของชุมชนเริ่ มเปลี่ยนไปจากเดิม
3.2 สภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจ
เชี ยงคานนั้นเป็ นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของย่านชุ มชนเก่า ประกอบด้วยบ้านไม้
เรื อนแถวเก่ า วิถี ชีวิตประเพณี และวัฒ นธรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์ ด้ งั เดิ มมี อายุกว่า 100ปี เป็ นแรง
ดึ งดู ดให้นัก ท่องเที่ ยวเข้ามาภายในพื้ นที่ อย่างต่อเนื่ อง(ดังแสดงให้เห็ นในสถิ ตินักท่ องเที่ ยวใน
ตารางที่ 4 )และเกิ ดกิ จกรรมต่างๆที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อชุ มชน อาทิ เช่ น ขณะที่
เศรษฐกิ จชุ มชนดี ข้ ึนแต่ตอ้ งแลกมาซึ่ งความเสื่ อมโทรมของสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นขยะมู ล
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ฝอย น้ าเสี ย มลภาวะทางเสี ยง และมลทัศน์กิจกรรมการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันคนในชุ มชนที่มี
ฐานะด้อยกว่าอาจไม่ ได้รับผลประโยชน์หรื อได้รับ ผลประโยชน์ จากการจัดการท่ องเที่ ยวน้อย
เนื่ องจากไม่มีสถานะทางการเงิ นที่จะให้บริ การได้ ซึ่ งก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกว่าตนเองถู กเอารัดเอา
เปรี ยบจากนักท่องเที่ยวได้
ตารางที่ 3 แสดงสถิตินกั ท่องเที่ยวอาเภอเชียงคาน พ.ศ. 2554-2558

ที่มา : เทศบาลตาบลเชียงคาน,2557

ภาพที่ 29 แสดงการต่อเติมที่พกั อาศัยขัดต่อเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเชียงคาน
ที่มา : บันทึกวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยผูว้ จิ ยั
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ภาพที่ 30 แสดงความเสื่ อมโทรมด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติ
ที่มา : http://pantip.com/topic/34670158 (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559
3.3 ลักษณะทางกายภาพ
1. รู ปแบบ รู ปร่ างของเมือง
จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2557 จะเห็นได้วา่ ชุมชนมีความเจริ ญเติบโตโดยเฉพาะ
ในย่านชุมชนเก่าถนนชายโขง มีความหนาแน่นของชุมชนอย่างเห็นได้ชดั ซอย 1-20 มีความ
เปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็ นที่พกั อาศัย ปั จจุบนั ต่างพากันเปิ ดร้านเพื่อบริ การนักท่องเที่ยว และถนน
ซอกซอยถูกเชื่อมถึงกัน ถนนศรี เชียงคานมีความเป็ นพาณิ ชยกรรม เป็ นผลดีต่อสาธารณูปโภค
สาธารณู ปการ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริ การแก่คนในชุมชน และสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์ของชุมชน และทางจักรยาน เพื่อสนับสนุ นการ
ท่องเที่ยว
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ภาพที่ 31 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองเชียงคาน พ.ศ.2557
ที่มา : Google maps, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2557
2. รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบไปด้วย
- พื้นที่สถาบันศาสนา , สถาบันการศึกษา , สถาบันราชการ ไม่มีการเพิ่มขึ้น มีเพียง
การปรับปรุ ง ซ่อมแซมอาคาร ให้มีสภาพที่ดีข้ ึน
- พื้นที่พาณิ ชยกรรม มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีการเกาะตัวอยูบ่ ริ เวณถนนสายหลัก
ได้แก่ ธนาคาร ขนส่ ง ปั๊ มน้ ามัน ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้ านจาหน่ ายรถจักรยานยนต์ และโรงแรม
บริ เวณถนนสายรอง ถนนศรี เชียงคาน ได้แก่ ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านขายโทรศัพท์ ร้าน
ขายอุปกรณ์สานักงาน ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายผ้าห่ม ร้านขายเสื้ อผ้า ทั้งสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค
และถนนสายรอง อีกเส้ นคื อถนนชายโขง มี การเพิ่มขึ้นของโรงแรม โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ ร้ าน
กาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และยังเป็ นถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน
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- พื้นที่อยูอ่ าศัยมีจานวนเพิ่มขึ้น เกาะกลุ่มอยูบ่ ริ เวณ ถนนชายโขง ถนนศรี เชียงคาน
ถนนเลย-เชียงคาน โดยส่ วนใหญ่ มักเป็ นบ้านไม้เก่า และบ้านไม้ก่ ึงค.ส.ล.มีอาคารสู ง 2-3ชั้นเพียง
เล็กน้อยบนถนนศรี เชียงคาน
- ย่ า นนั น ทนาการ และย่ า นพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นของพื้ น ที่ ป ระเภท
สวนสาธารณะ และพักผ่อนหย่อนใจ คื อ สวนสุ ข ภาพเฉลิ ม พระเกี ยรติ ฯ และ พื้ นที่ ส าธารณะ
บริ เวณริ มแม่น้ าโขง เป็ นพื้นที่ สาหรับรองรับกิ จกรรม ประเพณี แหล่ งนันทนาการเป็ นจุดสร้ าง
เสริ มปฏิสัมพันธ์แก่ชุมชนอีกด้วย
- พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็ นการเพาะปลูก ทานา สวนผลไม้ และเลี้ ยงสัตว์ มีการลดลง
ในส่ ว นของพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ กล้ บ ริ เวณริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าโขง แต่ มี ก ระจายกัน อยู่ ร อบนอกเมื อ งพื้ น ที่
เกษตรกรรมกระจายตัวไปตามถนนเลย-เชียงคานมาทางทิศใต้
- การถื อครองที่ ดินในเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคาน พบว่ามี การถื อครองที่ ดินเอกชน
ประมาณร้อยละ 60 ส่ วนที่เหลือเป็ นการถือครองโดยรัฐ ร้อยละ 40 ซึ่ งถือว่าเป็ นที่ดินของแผ่นดิน
การถือครองที่ดินในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน ที่เป็ นพื้นที่เมืองนั้นส่ วนใหญ่ ถือครองโดยเอกชน
ซึ่ งเรี ยงตัวยาวตามริ มน้ า และถนนสายหลัก ซึ่ งปั จจุบนั จัดให้เช่าเพื่อเปิ ดกิจการรองรับนักท่องเที่ยว
ของเมือง และอีกส่ วนหนึ่ งเป็ นที่ของวัดซึ่ งให้เทศบาลและประชาชนเช่ าในบางจุดเพื่ออยูอ่ าศัย
และทาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของเมือง
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แผนผังที่ 20 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2558 ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเลย
ตารางที่ 4 แสดงตารางการเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคาน
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แผนผังที่ 21 ผังแสดงการใช้ประโยชน์อาคาร ปี พ.ศ.2558
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเลย
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จากแสดงตารางการเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเทศบาลตาบล
เชียงคาน (ตารางที่ 4) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัย และพาณิ ชยกรรม มีการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
มี ค นภายนอกเริ่ ม เข้ามาถื อครองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิน โดยคนในพื้ น ที่ มี ก ารขายที่ ดิน ให้เพื่ อ เข้ามา
ประกอบกิ จการ ร้ านค้า โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ โรงแรม ภายในพื้นที่ บวกกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ในเชียงคานยังคงมีจานวนมาก จึงทาให้คนภายนอกสนใจที่จะเข้ามาประกอบกิจการ
3. รู ปแบบการคมนาคม
มีการปรับปรุ งถนนช่วง บริ ษทั TOT (มหาชน) จากัด – สะพานน้ าฮวย เนื่องจากถนน
บริ เวณดังกล่าวมีความเสี ยหายของผิวถนน ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางผ่านช่วงถนน
บริ เวณดังกล่ าว และท าให้การจราจรล่ าช้าเมื่ อถึ งเทศกาลท่องเที่ ยว จึ งเป็ นผลดี ในการปรับ ปรุ ง
ถนนช่วง บริ ษทั TOT (มหาชน) จากัด – สะพานน้ าฮวย ซึ่ งเป็ นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น แก่งคุดคู ้ ภูทอก และผ่านไปยังอาเภอที่ใกล้เคียงได้สะดวกขึ้น

แผนผังที่ 22 แสดงผังเส้นทางคมนาคม ในปี 2558
ที่มา : เทศบาลตาบลเชียงคาน, 2558
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3.4 สรุ ปการเปลี่ยนแปลงของชุ มชนเทศบาลตาบลเชี ยงคาน ในปี พ.ศ.2552 และปี
พ.ศ.2558(ปัจจุบัน)
โดยสรุ ป แล้วเห็ น ได้ว่า พื้ น ที่ กิ จกรรมส่ วนใหญ่ ข องชุ ม ชนเชี ย งคานภายในเขต
เทศบาลตาบลเชี ยงคาน ได้แก่ พื้ น ที่ โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ โรงแรม สถาบัน ราชการ สถาบัน
ศาสนา และพื้นที่พาณิ ชยกรรมบางส่ วน ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปะบน พื้นที่อาศัย บริ เวณ
ชุ มชนชายโขง บริ เวณตลิ่งชายโขง รวมถึ งผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้ชุมชนชายโขง
เชี ยงคาน มี ลกั ษณะทางกายภาพที่ เปลี่ ยนแปลงไปและเกิ ดกิ จกรรมต่างๆที่ ส่งผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบต่อชุ มชน อาทิเช่น ขณะที่เศรษฐกิจชุ มชนดีข้ ึนแต่ตอ้ งแลกมาซึ่ งความเสื่ อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นขยะมูลฝอย น้ าเสี ย มลภาวะทางเสี ยงจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
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แผนผังที่ 23 เปรี ยบเทียบผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2552 และปี 2558
ดัดแปลงจากข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
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4. สรุ ปผลการศึกษา
4.1 สรุ ปการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
1.การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเชียงคาน
ปั จจุบนั การตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนเชี ยงคานยังคงเดิมมีการกระจายตัวของชุ มชนตาม
แนวยาวออกไปตามโครงข่ายของถนนเดิ ม ชุ มชนการค้าจะกระจายตาม 2 ฝั งของถนน ส่ วนที่อยู่
อาศัย เกาะกลุ่ ม เป็ นกระจุ ด โดยมี ว ดั ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางชุ ม ชน และปั จ จุ บ ัน เมื่ อ ชุ ม ชนได้มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงจากปั จจัยด้านการพัฒนาต่างๆ ทาให้ชุมชนเกิ ดศูนย์กลางใหม่ในบริ เวณที่ เป็ นย่าน
พาณิ ชยกรรม
2. การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบรู ปร่ างของชุมชนชายโขงเชียงคาน
ปั จจุ บ นั เทศบาลตาบลเชี ย งคาน มี มาตรการ การวางแผนในการป้ องกัน และแก้ไ ข
ปั ญหาที่เกิ ดจากผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเชี ยงคาน 3 ปี ,
2558-60) ได้แก่ มาตรการทางกายภาพ ได้แก่ 1) การประกาศใช้เทศบัญ ญัติเทศบาลตาบล เรื่ อง
กาหนดบริ เวณห้ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภท เพื่ อ
ควบคุ ม รู ป แบบสถาปั ตยกรรมอาคารที่ จะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต แต่ ปั จจุ บ ัน พบว่า อาคารริ ม น้ า มี
รู ปแบบที่ไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัติควบคุม เนื่ องจากราคาที่ดินสู งขึ้นผูป้ ระกอบการต้องการความ
คุม้ ค่าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งปัญหาที่เห็นได้ชดั คือ ความสู งของอาคารที่เกินตามกาหนดของ
เทศบัญญัติ 2) มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การก่ อสร้ างโรงกาจัดขยะพลังงานชี วมวล และ
ติดตั้งถังดักไขมันตามอาคารที่พกั อาศัยริ มน้ าได้รับความร่ วมมือจากคนในชุ มชนเป็ นอย่างดีแต่ยงั
ขาดการรณรงค์ส่งเสริ มเรื่ องการคัดแยกขยะภายในย่านชุมชนเก่า
3. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สรุ ปโดยรวม ก่อนที่ชุมชนเชียงคานจะเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว ผูค้ นใน
ชุมชนมักจะอาศัยบ้านไม้ หรื อเรื อนแถวไม้เป็ นที่หลับนอนในตอนกลางคืน และออกไปทางานใน
ตัวเมืองหรื อทาไร่ ทานาในช่วงกลางวัน พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารไม้โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย
ส่ วนใช้งานต่างๆ คล้ายกับบ้านพักอาศัยทัว่ ไป ที่ประกอบไปด้วยส่ วนพักผ่อนต่างๆ อาทิเช่น ชั้น
ล่างเป็ นห้องนัง่ เล่น ดูทีวี มีส่วนของห้องน้ า และห้องครัว ส่ วนชั้นบนเป็ นห้องนอน ด้วยสภาพ
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สังคมและเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปั จจุบนั ส่ งผลให้ชุมชนเชียงคาน กลายเป็ นชุมชุนที่เต็ม
ไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่ตอ้ งการมาสัมผัสวิถีชีวติ ดั้งเดิมและบรรยากาศบ้านไม้เก่าๆภายในชุมชน
และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ เมื่อมองในเชิ งธุ รกิจ การสร้างสิ่ งต่างๆเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ของนักท่องเที่ยวย่อมเป็ นการสนับสนุ นให้ปริ มาณนักท่องเที่ยวมีมากขึ้น และส่ งผล
ดีต่อเศรษฐกิจ จนถึงรายได้ของคนในชุมชน สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้พ้นื ที่วา่ ง
อาคารไม้หลายหลังถูกดัดแปลง การใช้สอยภายในเป็ นที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์
เกสต์เฮ้าส์ และโรงแรม เป็ นต้น โดยมีลกั ษณะแตกต่างกันไป ตามความต้องการหรื อแนวความคิด
ของเจ้าของอาคาร โดยมีเรี ยกเก็บค่าที่พกั จากนักท่องเที่ยวเป็ นรายวัน และราคาที่พกั ก็ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ
4. การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการคมนาคม
ชุมชนเชี ยงคานมีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะการพัฒนาปรับปรุ ง ให้ดีข้ ึน เห็ น
ได้จากการขยายถนนสายหลัก การปรั บ ปรุ ง ถนนซอกซอยย่อ ย การติ ด ตั้ง สั ญ ญาจราจร เพื่ อ
ตอบสนองชี วิ ต ประจ าวัน และเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ก ับ คนในชุ ม ชนเชี ย งคาน และ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ามา การพัฒ นาการคมนาคมเป็ นการพัฒ นาที่ ส่ ง ผลในการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพด้านอื่นเปลี่ ยนแปลงไปด้วย อย่างไรก็ตามการพัฒนาปรับปรุ งด้านการคมนาคมย่อมส่ งผล
ดีต่ออนาคตในการพัฒนาชุมชนต่อไป
4.2 สรุ ปปัจจัยทีท่ าให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน
จากการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ สามารถแบ่งปั จจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั รวบรวมได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านภูมิประเทศ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่เหมาะสม เหมาะต่อการตั้งถิ่ นฐาน สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ ชุมชนเชี ยงคาน และปั จจุบนั เป็ นจุดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย ปั จจัยด้านนี้ ส่งผล
ต่อลักษณะสภาพพื้นที่ของชุมชนเชียงคาน
2. ปั จจัยด้านศาสนา และคติความเชื่ อและวิถีชีวิต ซึ่ งชุ มชนเชี ยงคานนับถื อศาสนา
พุทธ จึงส่ งผลให้ลกั ษณะทางกายภาพ เต็มไปด้วยวัด และบ้านเรื อนไม้ ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนมา
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จนถึงปั จจุบนั ปั จจัยด้านนี้ เป็ นไปในลักษณะก่อให้เกิดกายภาพนั้นๆ ขณะเดียวกันยังช่วยคงรักษา
กายภาพไว้ดว้ ย
3. ปั จจัยด้านนโยบายการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน เกิ ดขึ้นใน 2 ช่ วง เนื่ องจากมี การ
ขยายถนนสายหลัก และตัดถนนชอกซอย เพื่อเชื่ อมต่อการเข้าถึงสะดวกขึ้น และส่ งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
4. ปัจจัยด้านนโยบายในการพัฒนาให้เป็ นชุมชนท่องเที่ยว ซึ่ งอยูใ่ นช่วงการฉลองเมือง
จนถึ งปั จจุบนั ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่อลักษณะทางกายภาพตลอดจนลักษณะทางเศรษฐกิ จ
และสังคมต่อชุ มชนเชี ยงคานมากที่สุด โดยส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่น การเกิดของร้านค้าบริ การร้านอาหาร พัก โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ โรงแรม เป็ นต้น หรื อส่ งผลต่อ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิ ชยกรรมที่มากขึ้น ปั จจุบนั ชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคานกาลัง
พัฒนาต่อไป และมีแนวคิดที่จะรักษาลักษณะทางกายภาพที่สาคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนเชียงคานพร้อม
กับพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนและสังคมควบคู่กนั ไป
5. ปั จจัยด้านอื่นๆที่เป็ นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตและสัมภาษณ์ ได้แก่
- ปั จจัยด้านการพัฒ นาการท่ องเที่ ยว ท าให้คนภายนอกเข้ามาจับ จองบ้านและที่ ดิน
ดัดแปลงเป็ นร้ านอาหาร ร้ านค้า โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ โรงแรม เป็ นต้น ส่ งผลต่ อบ้านเรื อนใน
ชุมชน อาคารบ้านหลายหลังยังคงรักษารู ปแบบไว้ มีบางบ้านถูกขายให้กบั คนนอกพื้นที่ ซึ่ งทาให้
เกิ ดความเสี่ ยงต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ ทาให้ไม่สามารถอนุ รักษ์รูปแบบสถาปั ตยกรรมให้คงไว้ได้
- ปั จจัยด้านการลงทุ นของนายทุ น ปั จจัยนี้ เป็ นผลจากการท่ องเที่ ยวที่ ท าให้เกิ ดการ
กระตุ ้น ทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต ท าให้ มี ผูเ้ ข้ามาลงทุ น ด้านที่ พ ัก ร้ านค้า
ร้านอาหาร โรงแรมโฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ เป็ นต้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ ยวที่ เข้ามาในชุ มชนเชี ยง
คาน ทาให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท พาณิ ชยกรรมหนาแน่นขึ้น และมีการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้ น นอกจากนี้ ยัง ส่ งผลต่ อ สภาพอาคารที่ เป็ นสิ่ งปลู ก สร้ า งใหม่ ๆ จากคนในชุ ม ชนเอง
ผูป้ ระกอบการจากภายนอกที่ส ร้างอาคารและรู ป แบบต่างจากพื้ นถิ่ น ส่ งผลต่อลักษณะสิ่ งปลู ก
สร้ างที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ โดยรวมต่ อ ชุ ม ชน ปั จ จุ บ ัน มี เทศบัญ ญัติ เทศบาลต าบลเชี ย งคาน เรื่ อ ง
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ก าหนดประเภท ลัก ษณะ แบบ รู ป ทรง ระยะหรื อระดับ ของอาคาร และบริ เวณห้ ามก่ อ สร้ า ง
ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่ อนย้าย ใช้ห รื อเปลี่ ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทในท้องที่
เทศบาลตาบลเชียงคาน
จากปั จจัยขั้นต้นที่กล่าวมา ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลเชี ยงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากชุ มชนที่เคยเป็ นชุ มชนเล็กๆมีการจัด การ
ด้วยวิถีของตนเอง แต่เมื่อผ่านช่วงเวลามาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านการคมนาคม การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง เป็ นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งความ
สะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้วิถีชีวิตของชุ มชนเชี ยงคานดีข้ ึนจากการเป็ นเมืองท่องเที่ยวและ
ได้รับการพัฒนาจากโครงการหน่ วยงานภาครัฐในชุ มชน แต่ในขณะเดี ยวกันก็ส่งผลให้ลกั ษณะ
ทางกายภาพที่สาคัญที่ เห็ นได้ชดั คือบ้านเรื อนไม้เก่าที่ยงั คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ทางกายภาพ แต่หาก
คนในชุมชนต้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเชี ยงคาน ลักษณะทาง
กายภาพที่เป็ นอัตลักษณ์ ก็ยากที่จะหายไปและจะยังคงอยูต่ ่อไปได้อย่างที่เป็ นรู ปธรรม
5. อภิปรายผลทีไ่ ด้ จากการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้น าเอาทฤษฎี แนวคิ ดต่ างๆ สามารถน ามาอภิ ป รายผลได้ถึ ง
นัยสาคัญของข้อเท็จจริ งที่แสดงให้เห็น
- การตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนมีการกระจายไปตามแนวยาว มีศูนย์กลางชุ มชนบริ เวณ
ทางแยกของถนนเชี ยงคาน-เลย ตัดกับถนนศรี เชี ยงคาน และมี ที่อยู่อาศัยเรี ยงตัวตามแนวยาวริ ม
แม่น้ าโขง ย่านพาณิ ช ยกรรมเกาะกลุ่ มบริ เวณ 2 ฝั่ งถนน การตั้งถิ่ นฐานของชุ ม ชนเชี ยงคานซึ่ ง
สอดคล้องกับที่ Leong and Morgan (1982: 50, อ้างถึงใน กุลภา ชัยรัตน์, 2551: 8) การตั้งถิ่ นฐาน
ตามแนวยาว ส่ วนใหญ่ปรากฏในบริ เวณที่เป็ นที่ราบบ้านเรื อนตั้งเรี ยงยาวไปตามปั จจัยที่ต้ งั พื้นฐาน
ได้แก่ แม่ น้ า ล าคลอง ชายฝั่ ง ทะเลและถนนโดยในเขตที่ เป็ นชุ ม ชนการค้าหรื อ ทางแยกของ
เส้นทางคมนาคม บ้านเรื อนมักเป็ นกลุ่มติดต่อกัน ส่ วนบริ เวณที่อยูไ่ กลออกไปบ้านเรื อนจะตั้งอยู่
ห่างกันและมีพ้นื ที่ดา้ นหลังเป็ นพื้นที่การเกษตร เส้นทางคมนาคมเป็ นปั จจัยดึงดูดให้มีการอพยพ
จากพื้นที่บริ เวณภายในที่เป็ นแหล่งเกษตรกรรมออกมาตั้งถิ่นฐานบริ เวณสองฟากของถนน ดังเห็น
ได้จากการที่บางบริ เวณกลายเป็ นชุมชนใหญ่ หรื อเป็ นเมืองเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาเส้นทาง
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- การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวได้รับความนิยมมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ ว เศรษฐกิจการค้าในชุมชนจึงเริ่ มคึกคักขึ้นมาอีกครั้ง บ้านเรื อนในย่านถนนชายโขง
ต่างพากันเปิ ดบ้านตนเองเพื่อทากิจกรรมต่างๆรองรับนักท่องเที่ยว แต่เศรษฐกิจเชียงคานอาจทาให้
กายภาพของเชี ยงคานเปลี่ ยนไปสอดคล้องกับที่ ฉัตรชัย พงษ์ประยูร (2536) ได้เสนอไว้ว่าการ
ขยายตัว ของการตั้ง ถิ่ น ฐานขึ้ น อยู่ก ับ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม หากแต่ ชุ ม ชนรู ้ จ ัก ป้ อ งกัน
รั ก ษาอัตลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว และจากการศึ ก ษาที่ ผ่านมา
(Trewartha, 1969; ฉัตรชัย พงษ์ประยูร, 2536; ทวีศกั ดิ์ ล้อมลิ้ม, 2542) ได้เสนอว่าระบบเศรษฐกิ จ
สังคมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมือง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเชี ยงคานจึงน่าจะเป็ น
ผลจากการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิ จ สังคม โดยเปลี่ ยนจากชุ มชนพึ่งพาเกษตร ไปสู่ การพึ่งพา
ระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
- การเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนเชี ยงคาน จากที่พกั อาศัยเปลี่ ยนเป็ น โฮมสเตย์ เกสท์
เฮ้าส์ หากต้องการให้ชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้ตอ้ งมีการอนุ รักษ์ที่สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตชุ มชน
ด้วย ตามที่ตอ้ งคานึงถึงประเพณี วฒั นธรรมของชุ มชน กิจกรรมการท่องเที่ยวอาจทาให้วิถีชีวิตดัง่
เดิมเปลี่ยน การรักษาเปลือกทางกายภาพไว้ อาจกระบวนการอนุ รักษ์ไม่ได้จากันเฉพาะกายภาพ
เท่านั้นโดยยังคงการพัฒนาที่มีการอนุรักษ์ดว้ ยเทศบัญญัติ
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บทที่ 6
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของในเขตเทศบาล
ตาบลเชี ยงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สามารถสรุ ปผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การท าวิจ ัย ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ โดยในการศึ ก ษาได้น าเอากรอบแนวความคิ ด การวิจ ั ย มาก าหนด
แนวทางการศึกษากับพื้นที่ศึกษา ทาให้ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง และปั จจัย
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นในการศึกษาทาให้ทราบถึ งลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ และสังคม ในปี พ.ศ.2545 ถึง ปั จจุบนั จากการวิเคราะห์ในบทที่ผา่ นมา
จะเห็ นได้ว่า การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของชุ มชนเชี ยงคานมีลกั ษณะเป็ นในทางพัฒนาเมือง
เพื่อการอนุ รักษ์ ซึ่ งในด้านที่คงไว้ และเห็นได้ชดั เจนที่สุด ได้แก่ วัด บ้านไม้เก่า ที่ยงั คงอยูค่ วบคู่
กับคนในชุ มชนทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบกับเมืองอื่นที่มีบทบาทในลักษณะ เดียวกันจะพบว่าชุ มชน
เชี ยงคานนั้นเปลี่ยนแปลงน้อยและยังรักษาเมืองตลอดจนบรรยากาศของเมืองทางวัฒนธรรมไว้ได้
ดี แต่ถา้ หากเปรี ยบเทียบโดยพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตมานั้น ถือได้วา่ ชุ มชนชายโขงเชียงคาน
มีการเปลี่ ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองให้มีบรรยากาศของการท่องเที่ ยวโดยเกิ ด
ร้ า นอาหารกลางคื น โรงแรม เกสเฮาส์ ป้ า ยต่ า งๆ สวนสุ ข ภาพเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ และ พื้ น ที่
สาธารณะ บริ เวณริ มแม่น้ าโขง ที่ เพิ่มเข้ามา ซึ่ งเป็ นไปตามบทบาทของเมื องในยุคปั จจุบนั และ
ประชาชนในเมืองก็ตอ้ งปรับ ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่
เกิดขึ้น เป็ นผลมาจาก ปั จจัยด้านนโยบายของรัฐที่เข้ามาพัฒนาเมือง ปั จจัยในการเติบโตของเมือง
ในอดีตด้านกายภาพ สังคม สภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์และสอดคล้องไปตามวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนเชี ยงคาน แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นปั จจัยภายนอกด้านอื่นๆ เข้ามากาหนดแทนปั จจัยเดิมที่เคย
กาหนดมาก่อน อย่างไรก็ตาม สภาพบ้านไม้เก่าวิถีชีวิตยังปรากฏให้เห็นอยูไ่ ด้ในปั จจุบนั แม้จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตาม เนื่ องจากองค์ประกอบทางกายภาพที่มีเอกลักษณ์ เหล่านี้ แม้จะ
สู ญหายไปตามกาลเวลาแต่เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการรักษาไว้เพื่อการพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบนั
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1. สรุ ปผลศึกษา
1.1 ภาพรวมการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของชุ มชนชายโขงเชี ยงคาน
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศเป็ นลักษณะที่ ราบรุ่ มเลี ยบแม่น้ าโขง ซึ่ งสัมพันธ์กบั การตั้งถิ่ นฐานของ
ชุ มชนที่สร้างบ้านเรื อนตามแนวริ มฝั่งแม่น้ าโขงของชุ มชนในอดี ต การตั้งถิ่นฐานในปั จจุบนั เกาะ
กลุ่มตามถนนและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดจากนโยบายการพัฒนาเมืองที่ส่งผล
ให้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชากรมากขึ้น จึงเกิดการขยายตัว อย่างไรก็ตามสภาพภูมิประเทศ
ของชุมชนเชี ยงคานก็เป็ นตัวกาหนดแนวการขยายตัวของเมืองเช่นกัน เนื่ องจากสภาพพื้นที่ราบที่
ขยายไปในทางเหนือ ไม่สามารถขยายไปทางแนวราบหรื อทิศตะวันตกและตะวันออกได้เนื่ องจาก
พื้นที่ถูกขนานกับริ มแม่น้ าโขง
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
จากการเจริ ญ เติ บ โตของเมื อ ง การสร้ า งบ้านเรื อนมี ส่ วนในการสร้ างโครงสร้ าง
พื้นฐานและเส้นทางคมนาคม โดยกาหนดรู ปแบบไปตามสภาพภู มิประเทศของพื้นที่และความ
ต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อการใช้สอย ได้แก่ การสร้างบ้านขนานไปทั้งสองฝั่งกับถนน ส่ วนถนนก็มี
ขนาดสัมพันธ์กบั ชุ มชน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่ วงที่มีการสร้างถนนเชื่ อมโยงในชุ มชนและ
ถนนรอบนอก ทาให้รูปแบบถนนขยายออกไปตามความต้องการตั้งถิ่ นฐาน ถนนสายหลักมีการ
ขยายถนน ถนนสายรองและสายย่อยบางเส้นมีการปรับปรุ ง เดิ มมีการปรับปรุ งพื้นผิวถนนแต่ไม่
ขยายขนาดของถนนท าให้ยงั มี ถนนเก่ าเกื อบทุ กเส้ นที่ ใช้สั ญจรมาจนถึ งปั จจุ บ นั ซึ่ งท าให้ยงั คง
รู ปแบบบริ เวณถนนเดิมไว้ให้เห็นได้ จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศของเมืองในยุคปั จจุบนั
รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่ วงแรกยังเป็ นการใช้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของเมืองอยู่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินน้อยประเภทและชัดเจน ไม่สลับซับซ้อน พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นพื้นที่ อยู่อาศัย รองลงมาได้แก่ สถาบันศาสนา พาณิ ชยกรรม ซึ่ งไม่กระจุ กตัวหนาแน่ น
และขยายตัวออกไปดัง่ เช่นในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงของชุ มชนชายโขงเชี ยงคานที่เกิดจากการ
สร้างโครงข่ายเชื่ อมโยงภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทาให้เข้าถึงเมืองได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมที่มี
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การเข้าถึงได้ยาก พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากคือบริ เวณที่เคยเป็ นพาณิ ชยกรรมเก่าถนนชายโขง
กลายเป็ นศู น ย์ ก ลางชุ ม ชนที่ ห นาแน่ น ขึ้ นและมี ป ระเภทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
พาณิ ชยกรรม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นย่านชุ มชนบ้านไม้เก่า กว่า 100 ปี บริ เวณทิศตะวันออกและ
ทิศเหนื อที่มีการขยายของสิ่ งปลูกสร้างไปเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ราชการ และทาให้เกิดพื้นที่
พาณิ ชยกรรมแห่ งใหม่ข องเมื องเพิ่ มขึ้ นบนถนนศรี เชี ยงคานซึ่ งเหล่ านี้ จะเห็ นการเปลี่ ยนแปลง
ชัดเจนอย่างรวดเร็ วในยุคปั จจุบนั ส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถานนั้น วัดไม่มีการ
เปลี่ ยนแปลงในด้านพื้นที่ และจานวน แต่มีการเปลี่ ยนแปลงในด้านรู ปแบบอาคารที่ สวยงามขึ้ น
และบทบาทของวัดมากกว่า
รู ปแบบสิ่ งปลูกสร้าง
สิ่ งปลู กสร้ างหรื ออาคารมี การเปลี่ ยนแปลงไปทุ กยุคสมัย ได้แก่ บ้านเรื อน อาคาร
ร้ านค้า ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวขึ้ นอยู่ก ับ สภาพการใช้ที่ ดินและประโยชน์ ใช้ส อย รวมทั้ง
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ยงั คงอยูท่ ุกยุค
ทุกสมัย ได้แก่ วัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัดนั้นยังตั้งอยูแ่ ละกระจายอยูท่ วั่ ชุมชนชายโขงเชี ยงคาน และ
สัมพันธ์กบั คนในชุมชน ซึ่ งพบเห็นลักษณะดังกล่าวในบริ เวณชุมชนในปั จจุบนั
1.2 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเปลีย่ นแปลง
นโยบายของรัฐในการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของรั ฐด้านโครงสร้ างพื้นฐานทาให้เกิ ดการขยายเมื อง ซึ่ งเป็ น
นโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศ มี การจัดรู ปแบบการปกครองท้องถิ่ นทัว่ ทุกจังหวัด ทาให้เกิ ด
การขยายตัวของเมือง และมีการสร้างเส้นทางการคมนาคมเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้รูปแบบเมืองเปลี่ยนไป
และยังคงพัฒนาต่อเนื่ องมาจนถึ งปั จจุ บนั และเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่อไปตามปั จจัยของยุคสมัย
นั้นๆในการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นต่อชุ มชนชายโขงเชี ยงคานได้ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพที่สัมพันธ์รูปแบบของกลุ่มชุ มชนที่มีถนนเป็ นตัวนาแทน ส่ วนองค์ประกอบทางกายภาพที่
เหลืออยู่ ได้แก่ วัด บ้านไม้เก่า ซึ่ งยังคงเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง
ในด้านนโยบายด้านการท่องเที่ยวซึ่ งกาหนดโดยรัฐซึ่ งดาเนิ นการโดยการท่องเที่ยว
แห่ ง ประเทศไทย (ท.ท.ท.) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จของชุ มชนชายโขงเชี ยงคาน โดยส่ งเสริ มให้เป็ น
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ชุมชนท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุ งเมือง โดยมี
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในชุ มชนด้านต่างๆ ทั้งการเพิ่มบริ เวณสวนสาธารณะ การตกแต่ง
ถนนด้วยดอกไม้ การจัดทาป้ ายบอกทาง ไฟถนน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และยังส่ งผลให้มีการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมปรับปรุ งถนน อาคารที่พ ัก บ้านเรื อน ร้ านค้ามีจานวนเพิ่มขึ้นและทาเพื่อ
บริ การนักท่องเที่ยวมากกว่าเพื่อประชาชนในชุ มชน ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนทั้งทางกายภาพและวิถีชีวิต
จากที่เคยเป็ นชุมชนที่สงบ
2. สรุ ปภาพรวมการเปลีย่ นแปลง
จากการทั้ง 3 ช่ วง นี้ คือ พ.ศ.2545 ,2552 และ2558 สรุ ปให้เห็นภาพโครงสร้าง
ทางกายภาพของชุมชนชายโขงเชี ยงคาน ตั้งแต่อดีตจนถึง ปั จจุบนั พบว่าชุ มชนมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเห็นได้ชดั ที่สุด และสิ่ งปลูกสร้างภายในชุ มชนมีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะการกระจายตัวของสิ่ งปลู กสร้ างใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่ยงั คงอนุ รักษ์รูปแบบบ้านไม้เก่ า
รู ปแบบ วัสดุ และความสู ง ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ การเสนอแนะเชิ ง
นโยบายได้ ดังนี้
ศักยภาพของโครงสร้างทางกายภาพใน3ช่วงปี
ภาพแผนผังที่00 แสดงให้เห็ นว่า หากมองภาพกว้างของชุ มชนชายโขงเชี ยงคานใน
ปั จจุ บ ัน พบว่าชุ ม ชนเดิ ม ตั้งอยู่ริม แม่ น้ าโขงขยายออกไปทุ ก ทาง ยัง คงรั ก ษารู ป แบบไว้ไ ด้อ ยู่
เนื่ องจากยังเห็ นพื้นที่ บริ เวณชุ มชนเดิ มของเชี ยงคานได้ชดั เจนทั้งขอบเขตชุ มชน รู ปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ถนน และสิ่ งปลู กสร้างอาคาร ได้แก่ วัด บ้านเรื อน พบว่า การใช้ประโยชนที่ดิน
ในปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นพื้นที่ประเภทพาณิ ชยกรรม แต่วดั และบ้านไม้เก่ายังคงอนุ รักษ์ไว้ได้อย่างดี
แสดงให้เห็ นถึ งการอยู่ร่วมกันของโครงสร้ างทางกายภาพเดิ มที่ มีเอกลักษณ์ ของชุ มชนชายโขง
เชียงคาน
การขยายตัวของพื้นที่เมือง
จากภาพกราฟฟิ กที่00 จะเห็ นว่า การขยายตัวของเมื องที่ ไปทางด้านทิ ศใต้และทิ ศ
ตะวันออกของเมืองนั้น มีการขยายไปตามแนวบริ เวณริ มแม่น้ าโขง และพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้ง
เมื่อดูจาก ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2552 ซึ่ งมีการขยายถนนหลักไปทางด้านทิศใต้ของเมือง ซึ่ งจะ
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เห็นได้วา่ จะมีการขยายพื้นที่เมืองไปทางนั้น ซึ่ งเห็ นได้วา่ การเปลี่ ยนแปลงทางอาณาเขตทุกช่วงปี
จะกินพื้นเกษตรกรรมรอบเมืองเข้าไปทุกที ส่ งผลต่อการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งปลูกสร้างของชุมชน
จากภาพถ่ายอากาศแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยเกิดพื้นที่ประเภทพาณิ ชยกรรมอยูบ่ ริ เวณ 2 ฝั่งของถนนหรื อบริ เวณชุ มชนเดิม และบริ เวณทาง
ทิศใต้ของเมืองเพิ่มขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมือง สาหรับการ
เพิ่ ม ขึ้ น แสดงให้ เห็ น ถึ งความแออัดที่ จะเพิ่ ม ขึ้ น และส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงเอกลัก ษณ์
รู ปแบบอาคาร บรรยากาศของเมือง สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวชุ มชน
ชายโขงเชี ยงคานได้ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวติ ของคนในชุ มชนมีความสัมพันธ์ต่อ
กัน ดังนั้น หากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่ งผลต่ออีกสิ่ งหนึ่งได้ดว้ ยเช่นกัน
3. สรุ ปความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบทั้ง 5 ของชุ มชนชายโขงเชียงคานตามแนวความคิดของ
Doxiadis
ในอดี ต ธรรมชาติ (Nature) เป็ นองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่ สุ ด และเป็ นตัว ก าหนด
รู ปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมือง ภูเขา แม่น้ า และที่ราบ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิต และมี
ความสัมพันธ์กบั คติความเชื่ อด้านประเพณี วิถีชีวิตของคนในชุ มชนชายโขงเชี ยงคานตั้งแต่อดี ต
จนถึงปั จจุบนั เห็นได้จากในอดีต มีการให้ความสาคัญกับแม่น้ า และให้ความสาคัญกับที่ราบเพื่อ
การเกษตร ในขณะที่คน (Man) และสังคม (Society) อันได้แก่ เชื้ อชาติ วัฒนธรรม คติความเชื่ อ
สภาพสังคม เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบการดาเนินชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดย
การสร้ าง สิ่ งปลู กสร้ าง (Shell) เช่ น บ้าน วัด หนองน้ า และโครงข่าย (network) คือเส้นถนน มา
ตอบสนองการด าเนิ น ชี วิ ต คนและสั ง คม ในอดี ต มี วิถี ชี วิต ที่ เรี ย บง่ า ย ยึ ด ถื อ กับ คติ ค วามเชื่ อ
ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมถึงแม้ภายในชุมชนประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองเดิม และพวกที่ถูกกวาด
ต้อน หรื ออพยพเข้ามา แต่กลุ่มชนเหล่านี้ มีความคล้ายคลึ งกันทางวัฒนธรรม และยอมรับอานาจ
และสถานภาพของกันและกัน ก่อให้เกิดรู ปแบบวัฒนธรรมที่เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนชายโขงเชียง
คานในปั จจุบนั โดยสะท้อนให้เห็นจากสิ่ งปลูกสร้างในอดีตที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถี
ชี วิตและสภาพธรรมชาติ ของเมื อง สิ่ งปลู กสร้ างภายในชุ มชนที่ ยงั คงมีการขยายตัวตามแนวริ ม
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แม่ น้ าและโครงข่ ายของถนนเดิ ม แสดงให้ เห็ น ถึ งความสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (Shell) กับ
ธรรมชาติ (Nature) คน (Man) และสังคม (Society) ในขณะที่โครงข่ายที่เชื่ อมต่อ (Network) ก็ทา
หน้าที่ เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส อดรั บ กับ ความต้องการภายในเมื องเท่ านั้น ในขณะที่ ก ารเชื่ อมต่ อ
ระหว่างเมื องรอบข้างยังเป็ นไปได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็ นทางบกหรื อทางน้ า ทาให้ชุมชนชาย
โขงเชียงคานจึงเปรี ยบเสมือนชุมชนที่รองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ
ในปัจจุบนั บทบาทของธรรมชาติเริ่ มลดน้อยลง และกลายเป็ นระบบโครงข่ายที่เข้ามา
มีอิทธิ พลแทน พื้ นที่ เกษตรของชุ มชนกลายเป็ นพื้ นที่ ถนนตัดผ่านเพื่อการติ ดต่อสัญจรระหว่าง
เมืองก่อให้เกิดชุ มชนขึ้นในบริ เวณเส้นทางสัญจรดังกล่าว คนและสังคมเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไป
มีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาทาให้วถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูเ่ ปลี่ยนแปลงไป ความต้องการ
ความสะดวกสบาย ก่อให้เกิ ดระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดสิ่ งปลู ก
สร้างสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ในรู ปแบบปั จจุบนั และทาลายอัตลักษณ์และความสาคัญของ
สิ่ งปลูกสร้างเดิมลง
4. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาชุ มชนชายโขงเชี ยงคาน
4.1 เสนอแนะต่ อชุ มชน
จากการศึ ก ษาพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของชุ ม ชนเชี ย งคานมี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารจากที่อยูอ่ าศัยเป็ นอาคารพาณิ ชย์ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดย มี
เป้ าหมายเพื่อต้องการอนุ รักษ์ชุมชนและเพื่อรองรับการเจริ ญเติมโตทางการท่องเที่ ยว เศรษฐกิ จ
และการค้า ขายเป็ นหลัก โดยการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าวยัง ไม่ ไ ด้เห็ น ความส าคัญ ในเรื่ อ งของ
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และวัฒ นธรรม วิถี ชี วิตที่ มี คุ ณค่ าทางประวัติศาสตร์ เท่ าที่ ค วร ด้านการ
คมนาคมมีการขยายถนนสายหลักและมีการปรับปรุ งถนนสายรองและสายย่อย เพื่อความสะดวก
ในการเดิ นทางของคนชุ มชน และนักท่องเที่ยวที่ เดิ นทางเข้ามา จากปั จจุบนั ถนนศรี เชี ยคานเป็ น
ถนนที่ เชื่ อมต่อระหว่างเขตอาเภอต่ างๆ จึ งท าให้มี การจราจรติ ดขัดเป็ นอย่างมาก หากเทศบาล
ตาบลเชี ยงคานมีโครงการตัดถนนสายใหม่เป็ นถนนรอบเขตเทศบาลตาบลเชี ยงคานบริ เวณถนน
สายล่างบริ เวณตลาดสดเชี ยงคาน และเพื่อเป็ นการพัฒนาพื้นที่และเป็ นการกระจายแหล่งชุ มชน
การเปลี่ยนแปลงเป็ นแบบวิวฒั นาการด้านการพัฒนาชุ มชนมีผลกับวิถีชีวติ ประเพณี และวัฒนธรรม
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การพัฒนาส่ งผลให้การดาเนิ นชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมในชุ มชนแต่วิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒ นธรรม ขึ้ น อยู่ก ับ ความเชื่ อของคนในชุ ม ชนเป็ นส่ วนใหญ่ ด้านปั ญ หาเสี ย ง
รบกวนในชุ มชนควรเสนอให้มีการจัดโซนพื้นที่และกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดบริ การ เพื่อเป็ นการจัด
ระเบียบความเป็ นอยู่ให้เป็ นไปตามการดาเนิ นชี วิตแบบอดี ต ด้านปั ญหาขัดแย้งของกิ จกรรมคน
ท้องถิ่ น กับ นัก ท่ องเที่ ย ว คนในท้อ งถิ่ น ควรให้ ค วามยุติ ธ รรมในการค้า ขายและให้ บ ริ ก ารกับ
นัก ท่ องเที่ ยวและคนในท้องถิ่ น ต้องแสดงถึ งคุ ณ ค่าของวิถี ชีวิตชุ ม ชนของตน ให้ นัก ท่ องเที่ ย ว
ตระหนักถึ งคุ ณค่าสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารจากที่พกั
อาศัยเป็ น โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ ทาให้เกิดปั ญหาของชุ มชนที่เคยเป็ นที่พกั อาศัยของคนในชุมชนที่
แต่อดีตเคยอยู่กนั แบบเงียบสงบ ปั จจุบนั คนในชุ มชนต่างเปิ ดบ้านตัวเองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
ทาให้ชุมชนเปลี่ ยนแปลงไป ควรมี การกาหนดให้คนในชุ มชนที่ ตอ้ งการเปิ ดบ้านของตนเองให้
เป็ นโฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ ควรมีการควบคุมจานวนผูเ้ ข้าพักให้เหมาะสมกับลักษณะบ้านของคนใน
ชุ มชน อาจจะกาหนดเป็ นจานวนห้อง และจากัดไม่ให้มีห้องพักมากจนเกิ นไป เป็ นการควบคุ ม
จานวนนักท่องเที่ยวในช่ วงเทศการอีกด้วย อนาคตการเปลี่ยนแปลงชุ มชนอาจมีการตัดถนนสาย
ล่างบริ เวณช่วงตลาดสดเชียงคานเพื่อเป็ นการกระจายชุมชนหรื ออาจพัฒนาพื้นที่ชุมชนใหม่ให้เป็ น
สถานที่ ท่องเที่ ยวอีกสถานที่ หนึ่ ง เช่ น การสร้ างพิพิธภัณฑ์ของดี เมืองเชี ยงคานเป็ นการรวบรวม
ข้อมูลของดีเมืองเชียงคานเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และเป็ นการพัฒนาพื้นที่ให้มีศกั ยภาพเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นหากเทศบาลตาบลเชี ยงคานมีการจัดผังเมืองรวมหรื อผังเมืองเฉพาะเทศบาลตาบล
เชี ยงคานให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็ นการพัฒนาและควบคุมการเจริ ญเติบโตของชุ มชนให้
เป็ นไปในทิศทางตามแนวทางปฏิบตั ิอย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งมีการให้ความสาคัญ
ในการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน อาจใช้วิธีดา้ นนโยบายต่างๆได้แก่
- นโยบายด้านกายภาพ มี แนวทางหรื อมาตรการเพื่ อควบคุ มรู ป แบบการใช้
ประโยชน์ที่ ดินและการใช้ป ระโยชน์อาคารอาคาร รู ป แบบทางสถาปั ตยกรรม ไม่ ให้ ส่งผลต่ อ
รู ปแบบชุ มชนและอาคารเก่าแก่และทรงคุ ณค่าทางวัฒนธรรม หรื อมีนโยบายให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่ วมในการอนุ รัก ษ์ เช่ น ให้ เงิ น สนับ สนุ น ในการซ่ อมแซมอาคารเก่ า หรื อการประกวดชุ ม ชน
อนุ รักษ์ดีเด่ น หรื อการลดภาษี สาหรั บเจ้าของอาคารเก่ าที่ มีการอนุ รักษ์ตามเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลเชียงคาน
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- นโยบายด้านเศรษฐกิ จและสังคม ในปั จจุบนั รู ปแบบอาชี พและรายได้ของคนใน
ชุมชน มุ่งเน้นไปที่รายรับจากการท่องเที่ยวทุกปี มีร้านค้า ร้านบริ การ ธุ รกิจท่องเที่ยวมากมาย ด้าน
ที่ พกั ทัวร์ ท่องเที่ ยว เกิ ดขึ้ นในชุ มชน ในตอนกลางคื นมี การจัดบริ เวณถนนคนเดิ น เพื่ อกระตุ น้
เศรษฐกิ จเมื อง ทั้งหมดนี้ มี ท้ งั คนภายนอกและภายใน ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ พบว่าเจ้าของธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวมักเป็ นคนภายนอก ดังนั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองจากการท่องเที่ยวควรมุ่งเน้น
กระจายให้ทวั่ ถึ ง โดยเฉพาะผูท้ ี่ ได้รับประโยชน์ควรเป็ นคนท้องถิ่ นมากกว่า เนื่ องจากเข้ามาของ
นักท่องเที่ ยวก็สัมพันธ์กบั ลักษณะทางกายภาพที่ เป็ นอัตลักษณ์ และวิถีชีวิต ประเพณี วฒั นธรรม
ของคนในชุ ม ชนเชี ย งคานหรื อ คนท้อ งถิ่ น เป็ นหลัก ดัง นั้ น คนท้ อ งถิ่ น จึ ง ควรเป็ นผู ้ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย เช่น การเปิ ดให้คนในชุมชนเข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์บา้ นไม้เก่าใน
ชุ มชน โดยการกาหนดเงิ นสนับสนุ นจากโครงการในการปรับปรุ งบ้านไม้เก่าของตนเองให้เป็ น
โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ แต่มีการจากัดจานวนของห้องพักในบ้านแต่ละหลังให้ความเหมาะสมกับ
ลักษณะของบ้าน เพื่อเป็ นการอนุรักษ์วถิ ีชีวติ ชุมชน
ดังนั้น ในการพัฒนาชุ มชนชายโขงเชี ยงคาน ควรมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความสมดุ ล
ทั้ง 2 ด้านที่กล่าวมาเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชนชายโขงเชียงคาน
4.2 เสนอแนะต่ องานวิจัย
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย พบว่าชุ มชนมีความพร้อมและทิศทางในการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การท่องเที่ ยวเชิ ง
อนุ รักษ์ ส่ งผลดีต่อการค้าและเศรษฐกิ จอย่างเห็ นได้ชดั เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ยงั ไม่ได้ศึกษา
เกี่ ยวกับ ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม สั งคม วัฒ นธรรม ซึ่ งเป็ นประเด็ นที่ ค วรมี ก ารศึ ก ษาต่ อใน
อนาคต เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคานได้อย่างครบถ้วน
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