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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยชิน้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ บริบทชุมชน และ
ศกัยภาพทางการส่ือสารของชุมชนเชียงของ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาเอกสาร การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสมัภาษณ์เชิงลึก 
จากผู้น าชุมชน สมาชิกในชุมชนเชียงของ รวมถึงนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารอัตลักษณ์เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองจากชมุชนเชียงของมีศกัยภาพในการ
ใช้อตัลกัษณ์ในการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ทัง้ในด้าน
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ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และทางกายภาพชุมชน 
โดยสามารถคงความเป็นชุมชนได้ ด้วยความเงียบ และ ความเก่าแก่ของชุมชน 
ชาวบ้านในชมุชนมีความร่วมมือร่วมใจ โดยสามารถใช้รูปแบบการส่ือสารแบบมี
สว่นร่วมของชมุชนได้ 
ค าส าคัญ: การส่ือสารอตัลกัษณ์ การทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เชียงของ  
 
  Abstract 
  

This research aimed to study identity, the community context and 
communication potential of Chiang Khong Community. Qualitative 
research methodologies through the use of: 1) documentary analysis, 2) 
non-participant observation, and 3) in-depth interview with community 
headman, members of the community, Thai tourists and foreign tourist were 
practiced to collect the data. The results showed that identity 
communication was an important tool for promoting creative tourism in 
Chiang Khong Community. The people in the community were potential 
and also able to employ identity communication for promoting creative 
tourism toward community history, community culture, community lifestyle, 
and community physical context. Furthermore, the identity communication 
also preserved identity of the community such as tranquility, antiquity, and 
people’s cooperativeness. Participatory communication could be also 
used for encouraging identity communication.  
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บทน า 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลก รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคญั
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดการ
ท่องเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือดงึนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศตนเพิ่มมาก
ขึน้ ภารกิจด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นภารกิจท่ีถกูผสานกลมกลืนไปกบัการพฒันา
ประเทศในทกุมิต ิดงันัน้ การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศตา่งๆ จงึ
ได้มีการบรูณาการงานด้านการท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจ 
ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีชดัเจน บนพืน้ฐานของ
เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบรูณ์ และบคุลากรภาคการท่องเท่ียวมีศกัยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีจะช่วยผลักดันให้ประเทศนัน้ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  และสามารถ
พฒันาการทอ่งเท่ียวของตนให้เติบโต (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

การท่องเท่ียวไทยมีการขยายตวัมาอย่างต่อเน่ืองทัง้จ านวนและรายได้
จากการท่องเท่ียวในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคน ในปี 2557 โดยเพิ่ม
สูงสุดในปี 2556 มีจ านวนนักท่องเท่ียวมากถึง 26.5 ล้านคน และสูงสุดเป็น
ล าดบัท่ี 7 ของโลก แต่ลดลงในปี 2557 เน่ืองจากประสบกับวิกฤตทางการเมือง
และ วิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยโุรป โดยตลาดหลกัยงัคงเป็น 10 ตลาดท่ีมี
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สว่นแบง่การตลาดรวมกนัมากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ จีน อินเดีย สหราชอาณาจกัร 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เยอรมนี เกาหลีใต้ และฝร่ังเศส 
ส าหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะมีจ านวนนักท่องเท่ียว 28.5 – 29.0 ล้านคน 
ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามจ านวน
นกัท่องเท่ียว โดยในปี 2556 มีรายได้ 1.20 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดบั 10 
ของโลก และลดลงเหลือ 1.17 ล้านล้านบาท ในปี 2557 โดยมีอตัราการขยายตวั
เฉล่ียร้อยละ 26.35 ตอ่ปี และคาดว่าในปี 2558 จะมีรายได้ 1.40 ล้านล้านบาท 
อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองส าคญัต่อการขบัเคล่ือนหรือ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

ส าหรับอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งหนึ่ง  ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศพืน้ท่ีราบ  สลับกับเทือกเขา มีพืน้ท่ีด้าน 
ทิศตะวนัออกบางส่วนติดกับแม่น า้โขง ซึ่งฝ่ังตรงข้ามคือ เมืองห้วยทราย แขวง
บ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้อ าเภอเชียงของเป็น
สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวควรได้ไปสัมผัส เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีค่อนข้างสงบ มี
ธรรมชาติอยู่รายล้อมตวัเมือง ประกอบด้วย เมืองท่ีติดสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท าให้สะดวกกับการสัญจรข้ามไปยังอีกประเทศ สภาพความ
เป็นอยู่ของชมุชนท่ีคอ่นข้างคงความเก่าแก่และความหลากหลายของวฒันธรรม
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถไปสมัผสัได้เช่นกนั ซึ่งโดยรวมแล้วชุมชน
เชียงของเป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพพอท่ีจะเป็นชมุชนแห่งการท่องเท่ียว ท่ีสามารถ
น ารายได้เข้าสู่ประเทศได้ โดยในปัจจุบนัมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งท่ี 4 ขึน้ โดยร่วมทุนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ส่วนรัฐบาลลาว
รับผิดชอบค่าชดเชยให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยก่อสร้างตวัสะพาน
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แล้ว เม่ือในวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งมีระยะทางห่างจากชมุชนเชียงของประมาณ 
10 กิโลเมตร ซึง่สง่ผลให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางข้ามไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้สะดวกขึน้ 

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดสะพานดงักล่าว ท าให้ปัจจุบนัเศรษฐกิจใน
ชุมชนเชียงของกลับซบเซาลงอย่างมาก เน่ืองจากก่อนท่ีมีการเปิดใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 นกัท่องเท่ียวส่วนมากจะมาใช้บริการเรือข้ามฟากใน
ชุมชนเชียงของในการข้ามไปประเทศลาว แต่หลังจากท่ีสะพานได้เปิดให้
นกัทอ่งเท่ียวได้ใช้ในการข้ามไปประเทศลาวแล้วนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะข้ามฝ่ัง
ไปลาวทนัทีโดยไม่ได้มาใช้บริการท่าเรือข้ามฟากในชุมชน จึงท าให้เกิดปัญหา
นักท่องเท่ียวไม่เข้ามาใช้บริการในชุมชน ท าให้ชุมชนเร่ิมขาดรายได้จาก
ทอ่งเท่ียว ซึง่เคยเป็นแหลง่รายได้หลกั ผู้อยูอ่าศยัเร่ิมวิตกถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชน เน่ืองจากนักท่องเท่ียวเพียงแค่ผ่านมาเพ่ือเก็บภาพ ก่อนจะเดินทาง
ข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในวันเดียว โดยไม่แวะ
พกัผอ่นและท่องเท่ียวในชมุชนเชียงของมากเท่ากบัในอดีต จงึท าให้เศรษฐกิจใน
ชุมชนก าลงัซบเซาลงเร่ือยๆ บางผู้ประกอบการรายท่ีเข้ามาลงทุนสร้างสถานท่ี
บริการต่างๆ ก็เร่ิมถอนตัวออกจากชุมชน เน่ืองจากค านึงถึงสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างซบเซาลงเร่ือยๆ ท่ีอาจส่งผลท าให้เกิดการขาดทุน (ฐิติรัตน์ 
เรวรรณ์, 2558)  

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถมี
ส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือให้เศรษฐกิจการท่องเท่ียวในชุมชน 
กลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ ภายใต้กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซึ่งนบัเป็นการ
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ท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความรู้ในพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม มีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสงัคมและ
มนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ 
และการให้คณุค่าของสงัคม ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคน
ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว, 2556)   

ดงันัน้ จงึกลา่วได้วา่อตัลกัษณ์ของชมุชนเป็นสิ่งส าคญัในการแสดงออก
ถึงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวได้ โดยความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกับ อตัลกัษณ์ของชุมชน
นัน้ จะเป็นเคร่ืองมือแสดงให้นกัท่องเท่ียวเห็นว่า “ชมุชนเราเป็นอย่างไร” พร้อม
ทัง้ชุมชนยังสามารถใช้การส่ือสารเพ่ือบอกแก่นักท่องเท่ียวเพิ่มเติมว่า 
“นกัท่องเท่ียวของชุมชนเชียงของคือกลุ่มใด” และท้ายท่ีสุด การส่ือสารจะช่วย
สะท้อนถึงความสมัพนัธ์ของชมุชนและนกัท่องเท่ียวได้ว่า  “อตัลกัษณ์ของชุมชน
เชียงของมีความสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวหรือไม่อย่างไร”  ดงัท่ี  กาญจนา  
แก้วเทพ และคณะ (2555) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือประกอบสร้าง 
(Construct)  ธ ารงรักษา (Maintain)  และต่อรอง (Negotiate)  อัตลักษณ์อยู่
ตลอดเวลา  

ดังนัน้ การส่ือสารอัตลักษณ์จึงมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัของชมุชนท่ีมีศกัยภาพโดดเดน่ ซึง่ชมุชนสามารถ
ใช้อตัลกัษณ์หรือสิ่งท่ีตนเองมีอยู่เพ่ือส่ือสารออกไป ท าให้การส่ือสารอตัลักษณ์
ของชุมชนสามารถถูกน ามาใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียว ผ่านการมีส่วน
ร่วมทางการส่ือสารของสมาชิกในชมุชนได้เป็นอย่างดี กล่าวได้ว่าการส่ือสารอัต
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ลกัษณ์เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของชุมชนได้
ตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานของการใช้องค์
ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) 
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรม
สมยัใหม ่ซึง่ก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสร้างมลูคา่เพิ่มให้ตอ่สิ่งต่างๆ 
(UNESCO, ม.ป.ป.) เพ่ือให้ผู้ รับสารหรือนกัท่องเท่ียวได้รับรู้ถึงความเป็นชุมชน
เชียงของได้อย่างนา่สนใจ และเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งความยัง่ยืนของชมุชน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ และบริบทชุมชนเชียงของในการส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2. เพ่ือศกึษาศกัยภาพทางการส่ือสารของชมุชนเชียงของในการสง่เสริม
การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
ข้อมลูท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ของชมุชน ประกอบกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ น าแบบทางการและไม่ทางการ รวมถึงสมาชิกใน
ชมุชนเชียงของ จ านวน 6 - 8 คน และนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติใน
ชมุชนเชียงของ จ านวน 8 คน ร่วมกบัใช้การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยการเข้า
ไปสมัผสัถึงบริบททางชมุชนด้านกายภาพวิถีชีวิตของคนในชมุชนประกอบกนั 
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สรุปผลการวิจัย 
 
ส่วนที่ 1 บริบทชุมชนของชุมชนเชียงของ 
  1.1 ประวตัอิ าเภอเชียงของ 
  จากผลการศึกษาเอกสาร พบว่าอ าเภอเชียงของ เป็นเมืองโบราณท่ีมี
ประวตัิศาสตร์มายาวนาน เคยรุ่งเรืองมาตัง้แต่สมยักรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียง
แสน) เดิมช่ือ “เมืองขรราช” ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “เมืองเชียงของ” การปกครอง
ขึน้กับเมืองนนัทบุรี (น่าน) โดยผู้ครองนครน่าน ได้แต่งตัง้ให้ เจ้าอริยะวงศ์เป็น
เจ้าเมือง ตัง้แต่ปี พ.ศ.1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของ สืบต่อกันมาจนถึงเจ้า
เมืองคนสดุท้าย คือ พระเจ้ายาจิตวงษ์วรยศรังษี จนปีพ.ศ.2457 อ าเภอเชียงของ
ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเชียงราย ทัง้นี ้เม่ือประมาณ 10 กว่า
ปีท่ีผ่านมา เชียงของได้กลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียว และถูกประกาศให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีนกัท่องเท่ียวเข้ามาจ านวนมากท าให้เชียงของการเป็นเมือง
แห่งการค้า แต่หลังจากนัน้ในปลายปี พ.ศ.2556 รัฐบาลได้มีการสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 4 และมีการเปล่ียนกฎเกณฑ์การข้ามฝ่ังระหว่าง 2 
ประเทศ ท าให้เชียงของพบกับปัญหาการขาดหายไปของนักท่องเท่ียว จน
ปัจจบุนักลายเป็นปัญหาใหญ่ สมาชิกในชุมชนเร่ิมขาดรายได้จากนกัท่องเท่ียว
ภายนอก ท าให้ชมุชนเชียงของเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา สง่ผลตอ่ชีวิตและความ
เป็นอยูข่องคนในชมุชน 
 
 
 

1.2 ลกัษณะภมูิศาสตร์ชมุชนเชียงของ 
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จากผลการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  พบว่าต าบล
เวียงเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอของเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของตวั
เมืองเชียงของมีอาณาเขตติดตอ่กบัต าบลริมโขงในทางทิศเหนือ ทิศใต้ติดตอ่กับ
พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของต าบลสถาน และพืน้ท่ีบางส่วนริมปากแม่น า้อิงตอนปลาย
และชายฝ่ังโขงด้านทิศตะวันตกจรดเขตแดนอ าเภอเชียงแสน ด้านตะวันออก
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น า้เป็นท่ีกัน้
เขตแดน โดยทัว่ไปลกัษณะเป็นพืน้ท่ีราบเชิงเขา มีแม่น า้และล าห้วยไหลผ่านใน
พืน้ท่ี 4 สาย ได้แก่ ห้วยตอง ห้วยเม็ง ห้วยน า้สม และห้วยน า้ดกุ ทัง้หมดนีไ้หลลง
แม่น า้โขง ซึ่งเป็นแม่น า้สายใหญ่ของประเทศในลุ่มน า้โขง และเหมาะกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา สวนยางพารา ข้าวโพด กล้วย รวมถึง
ผลไม้ต่างๆ ขณะท่ีบริเวณริมฝ่ังโขงก็มีการท าประมงพืน้บ้าน รวมทัง้เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ์ปลาอีกด้วย 

โดยในขอบเขตของชุมชนเชียงของได้ก าหนดแค่บริเวณกลางชุมชนใน
ต าบลเวียง ระยะทางความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เลียบตามถนนสายกลาง 
แตก่ว้างไปทางทิศตะวนัตกเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร และจากถนนสาย
กลางไปทางตะวันออกเป็นระยะประมาณ 110 เมตร ซึ่งครอบคลุมทัง้หมด
จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหวัเวียง บ้านเวียงแก้ว บ้านวดัหลวง และ บ้านศรี
ดอนชยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงพืน้ทีช่มุชนเชียงของ 
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1.3 จ านวนประชากรในท้องถ่ิน 
จากสถิติของ ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลเวียง และ เทศบาล

ต าบลเวียงเชียงของ ปี พ.ศ.2558 โดยประชากรตามขอบเขตของหมู่บ้านทัง้ 4 
หมู่บ้าน มีประชากรทัง้สิน้ จ านวน 3,735 คน มีประชาชนอาศยัจ านวน 1,887 
หลงัคาเรือน ส่วนใหญ่นอกจากจะประกอบอาชีพด้านการค้าการบริการด้านการ
ท่องเท่ียวแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ในอ าเภอจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลกั 

จากการสมัภาษณ์และสงัเกต พบว่า ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนจริง 
มีจ านวนน้อยกว่าจากสถิติทะเบียนบ้าน จึงสนันิษฐานได้ว่าบคุคลภายในชมุชน
ส่วนใหญ่มีการโยกย้ายถ่ินฐาน เน่ืองจากสถานศึกษาภายในชุมชนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับอาชีพท่ีสมาชิกในชุมชนบางส่วน
ต้องการออกไปหารายได้ท่ีสูงและมั่นคงกว่าภายนอกชุมชน จึงส่งผลให้ชุมชน
เชียงของในปัจจุบัน มีประชากรเป็นผู้ สูงอายุเป็นส่วนมาก และยากแก่การ
ปรับเปล่ียน พฒันา หรือเปิดรับวฒันธรรมใหม่ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
ส่ือสารร่วมสมัย แต่อย่างไรก็ตามในทางตรงข้ามจะส่งผลดีต่อการธ ารงรักษา      
อตัลกัษณ์ของชมุชนเชียงของไว้เช่นกนั 

ผลจากการสมัภาษณ์และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชมุชน ท่ีส่งผลมาจากความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธุ์   เน่ืองจากมีการอพยพมาอยู่จากหลายชนหลายเผ่าประมาณ  
9 กลุ่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีอพยพมาจากท่ีอ่ืนนัน้ จะไม่ได้อาศยัอยู่
ภายในชุมชนเชียงของแต่แรกเร่ิมเดิมที ทัง้นี ้การมีกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีหลากหลาย 
ก่อให้เกิดวฒันธรรมกลุ่มในชมุชนเชียงของภายใต้อตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย 
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1.4 บริบทการท่องเท่ียวในชมุชนเชียงของ แบง่เป็น 4 สว่น 
1.4.1 สภาพการทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั  

              จากการสัมภาษณ์ พบว่า นับตัง้แต่ท่ีสะพานมิตรภาพไทย  
- ลาวแห่งท่ี 4 ได้เปิดใช้บริการ และท าการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ีสะพานก็
ท าให้เศรษฐกิจการท่องเท่ียว การค้า และการบริการในชมุชนซบเซาลง เน่ืองจาก
เดิมที การคมนาคมไปสู่ประเทศลาวทางอ าเภอเชียงของนัน้ นกัท่องเท่ียวและ
ประชาชนจะต้องใช้บริการท่ีท่าเรือบัค๊ ท่ีตัง้อยู่ในหมู่บ้านหวัเวียง ซึ่งสามารถไป
ต่อเรือท่ีฝ่ังลาวเพ่ือเดินทางไปยงัเมืองหลวงพระบางได้ โดยสามารถใช้หนังสือ
เดินทาง (Passport) ส าหรับชาวต่างชาติ และใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Boarder Pass) ส าหรับประชาชนไทยและลาว ในการเดินทาง โดย
ดา่นตรวจคนเข้าเมืองประจ าท่าเรือบัค๊ มีเวลาเปิดท าการเวลา 08.00 – 18.00 น.
จึงท าให้นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาพกัในชมุชนเชียงของก่อน  แล้วจึง
ออกเดนิทางข้ามไปยงัประเทศลาวในเช้าวนัรุ่งขึน้  

แต่เน่ืองการสร้างสะพานแม่น า้โขง ซึ่งด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่
ตัง้อยูห่า่งจากชมุชนประมาณ 10 กิโลเมตร และทางภาครัฐได้เปล่ียนกฎการข้าม
แดน โดยท าการยกเลิกการใช้หนงัสือเดินทาง (Passport) ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าเรือบั๊ค ท าให้ชาวต่างชาติ ไม่จ าเป็นต้องมาใช้บริการท่ีท่าเรือบั๊ค 
ประกอบด้วยสะพานท่ีสร้างใหม ่สะดวกกวา่ และปิดบริการช้ากว่าท่าเรือบัค๊ โดย
สะพานเปิดเวลา 6.00 – 22.00 ดงันัน้ บริษัททวัร์ต่างๆ จึงใช้โอกาสนีใ้นการพา
นกัท่องเท่ียวข้ามแดนไปยงัประเทศภายในวนัเดียวไม่ต้องแวะพกัท่ีชุมชน ท าให้
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนเหมือนแต่ก่อน จะมี
เป็นบางกรณี เชน่ นกัเท่ียวท่ีท่องเท่ียวด้วยตวัเอง และต้องการข้ามไปยงัประเทศ
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ลาวเพ่ือขึน้เรือไปยังหลวงพระบางซึ่งมีเวลาออกประมาณ  10.30 – 11.00 น.  
ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเอง ได้มีโอกาสแวะพักในตัวชุมชน เพ่ือเดินทาง
ออกไปในช่วงเช้า 

ด้วยเหตนีุท้ าให้ชมุชนเชียงของในปัจจบุนัเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจจาก
การทอ่งเท่ียว ท าให้ผู้มาลงทนุบางรายเร่ิมถอนธุรกิจออกเน่ืองจากวิตกถึงปัญหา
คลาดแคลนนกัท่องเท่ียว ชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีลงทุนท าสถานท่ีบริการต่างๆ เร่ิม
วิตกหนกัถึงปัญหานี ้และได้มีการร้องเรียนไปยงัภาครัฐ แต่ก็ไมไ่ด้รับการตอบรับ
หรือแก้ไขตามท่ีต้องการ เน่ืองจากทางภาครัฐก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้ และ
ท่ีผา่นมาทางภาครัฐได้มาช่วยแก้ปัญหาจากทางอ่ืนแทน เชน่ การประชาสมัพนัธ์ 
ท่ีทาง ททท. ได้เข้ามาจดักิจกรรมโดยมีแผนงานของตนเองโดยท่ีไม่ได้เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการวางแผน ท าให้ไม่ได้ผลท่ีน่าพึงพอใจ ท าให้
ปัญหาท่ีเกิดจากการเปิดสะพานนีไ้มไ่ด้รับการแก้ไข  

ส าหรับการส่ือสารของชุมชนนัน้ นับว่ายังเป็นปัญหาของชุมชนเชียง
ของอยู่เช่นกัน เน่ืองจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการส่ือสาร 
โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ (New media) รวมทัง้ภาครัฐยังไม่ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางการส่ือสารของสมาชิกในชุมชน
เท่าท่ีควร ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานท่ีพยายามเข้ามามีบทบาทในการส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์ให้ แต่ยงัขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงส่งผลให้
การด าเนินงานดงักล่าวขาดความยัง่ยืน 

1.4.2 แหลง่ทอ่งเท่ียวในชมุชน 
                            แหล่งท่องเท่ียวทางกายภาพท่ีส าคญัในชมุชนเชียงของ ได้แก่ 
1) แหล่งเพาะพนัธุ์ปลาบกึ ตัง้อยู่บ้านหาดไคร้ หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียง เคยเป็นแหล่ง
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จับปลาบึกแต่ปัจจุบันปลาบึกถูกบรรจุอยู่ในสัตว์สงวน ปัจจุบนัเป็นแค่แหล่ง
เพาะพนัธุ์ปลาบึก ในแต่ละปีมีการผสมเทียมปลาบึกและน าลูกปลาปล่อยตาม
แหล่งน า้สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศ 2) ท่าเรือบัค๊ ตัง้อยู่บ้านหัวเวียง หมู่ท่ี 1 
ต าบลเวียง เป็นจุดผ่านแดนถาวร ระหว่างไทย – ลาว 3) ศูนย์สตรีทอผ้าบ้าน 
ศรีดอนชัย หมู่ท่ี 14 ต าบลศรีดอนชัย จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและของท่ี
ระลึกตา่งๆ และยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญั ได้แก่ จดุชมวิวห้วย
ทรายมาน ตัง้อยู่บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ท่ี 2 ต าบลริมโขง ริมเส้นทางหลวง 1129 
เพ่ือชมภาพขนุเขาและแมน่ า้โขง   

ด้านการคมนาคม การเดินทางไปยงัชมุชนเชียงของสามารถเดินทางมา
ได้หลายเส้นทาง โดยจะมีถนนสายหลกัท่ีสามารถเดินทางไปยงัชุมชนเชียงของ
หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้แก่ เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 เส้นทาง
หลวงหมายเลข 1173  และเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน  หากเดินทางด้วย
เคร่ืองบินจะไมมี่เท่ียวบินตรงจากกรุงเทพฯ - เชียงของ  แตส่ามารถเดินทางไปลง
ท่ีท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวงของเชียงรายได้ จากนัน้นัง่รถโดยสารประจ า
ทางต่อไปยังเชียงของระยะทางประมาณ 136 กิโลเมตร  และการเดินทางโดย 
รถโดยสารประจ าทางจากกรุงเทพฯ ไปลงท่ีตวัเมืองเชียงของได้ นอกจากนัน้ ยงัมี
สายการบินบางสายการบินให้บริการรับส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปถึงเชียง
ของด้วยรถตู้ อีกด้วย 

1.4.3 การคมนาคมในชมุชน 
              ส่วนด้านการคมนาคมภายในพืน้ท่ีชุมชนเชียงของ รถสามล้อ

เคร่ือง ร้านเช่าจกัรยาน/จกัรยานยนต์ รถสองแถว ซึ่งมีปริมาณมากพอจะรองรับ
นักท่องเท่ียว ทัง้นี ้บางสถานท่ีพักก็ยังมีรถจักรยานให้ผู้พักอาศัยได้เลือกใช้ 
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เน่ืองชมุชนเชียงของเป็นชมุชนท่ีไม่กว้างขวางมากนกั การทอ่งเท่ียวด้วยจกัรยาน
หรือการเดินเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกใช้กนั  
 

 1.5 การประกอบอาชีพของคนในชมุชนเชียงของ    
   จากผลการศกึษาเอกสาร พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจปานกลางมีประกอบอาชีพ คือ 1) เกษตรกรรม โดยพืน้ท่ีเกษตร
ทัง้หมด 222,121 ไร่ 2) การปศสุตัว์ เลีย้งเพ่ือใช้งานและบริโภค เช่น โค กระบือ 
สกุร เป็ด ไก่ 3) การประมงเลีย้งปลา 962 ราย จ านวน 960 บอ่ 4) แหล่งน า้เพ่ือ
ท าการเกษตรและการท าประมง ประกอบด้วยแม่น า้โขง แม่น า้อิง อ่างเก็บ 10 
แห่ง หนองน า้ 35 แห่ง ฝายขนาดเล็ก 35 แห่ง ขนาดใหญ่ 5 แห่ง 5) การค้าและ
ธุรกิจ การติดตอ่ค้าขายธุรกิจ และการท่องเท่ียวกบัท่าดา่นเมืองห้วยทราย แขวง
บอ่แก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้าหลกัท่ีส่งออกไป
ยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 ล าดบัแรก ได้แก่ สินค้าอุปโภค -
บริโภค วสัดกุ่อสร้าง พาหนะ น า้มนัเชือ้เพลิง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 6) ธนาคาร มี
จ านวน 7 แหง่ และ 7) โรงแรมและเกสเฮ้าส์ มีจ านวน 22 แหง่ 
 

1.6 บทสรุปด้านการท่องเท่ียวของชมุชนเชียงของ 
จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า ชมุชนเชียงของก าลงัประสบปัญหาขาด

แคลนนกัท่องเท่ียวเน่ืองจากมีการเปิดสะพานใหม่ และมีการเปล่ียนกฎเกณฑ์
การข้ามแดนใหม่จากทางภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถแก้ไข และเข้ามาแก้ไขอย่างไม่
ตรงจุด ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องใช้การส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธ์มาช่วยดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือกลบัเข้ามาแวะท่องเท่ียวในชมุชนเหมือนในอดีต 
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โดยชุมชนเชียงของเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพทาง ท่ีพัก สถานท่ีบริการ 
สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาต ิเหมาะจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากมีแหล่ง
ทอ่งเท่ียวตามธรรมชาตท่ีิสวยงาม และมีสถานบริการตา่งๆ มากพอในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว แตใ่นด้านบุคคลยงัถือว่าต้องมีการพฒันา เน่ืองจากชาวบ้านส่วน
ใหญ่เป็นคนเก่าแก่ และคอ่นข้างยึดติดกบัวฒันธรรมเดมิๆ ซึง่เป็นทัง้จดุออ่นและ
จุดแข็ง คือการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมถือว่าเป็นจุดเด่นและสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้ ส่วนจุดอ่อนคือ การไม่ค่อยเปิดรับและเรียนรู้เก่ียวกับส่ือและ
รูปแบบการส่ือสารใหม่ๆ แต่ในทางตรงข้ามกลับท าให้ชุมชนสามารถด ารงไว้
ซึ่งอตัลกัษณ์ของชมุชนไว้ได้ และท่ีผ่านมาพบว่าชมุชนเชียงของมีข้อจ ากัดด้าน
การสง่เสริมศกัยภาพทางการส่ือสารให้กบัสมาชิกในชมุชน ถึงแม้ภาครัฐท่ีเข้ามา
ชว่ยท าการส่ือสารแตย่งัขาดการมีส่วนร่วมของชมุชน  
 
ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ชุมชนเชียงของ 
 

  2.1 อตัลกัษณ์ด้านประวตัิศาสตร์ 
   2.1.1 ประวตัศิาสตร์ชมุชนเชียงของ 
   ผลจากการสัมภาษณ์และจากการสังเกต พบว่า ความเป็น
เมืองเก่าแก่นีไ้ด้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว เน่ืองจากมีร่องรอยทาง
วัฒนธรรมต่างๆ จนก่อเกิดเป็นอารยธรรมเฉพาะของชุมชน ทัง้ด้านวิถีชีวิต 
วฒันธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ซึ่งการเป็นผสมผสานตัง้แต่สมยัล้านนา
จนถึงปัจจุบัน  ท าให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเชียงของ  ซึ่งเป็น
ประวตัศิาสตร์ท่ีแตกตา่งจากแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ  ทัง้การเป็นเมืองหน้าดา่น หรือ
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เคยถูกประกาศให้เป็นเขตพืน้ท่ีสีแดง รวมถึงเป็นเมืองท่ีมีหลายหลากชาติพนัธุ์
มาอยูร่่วมกนั เป็นต้น 
  2.1.2 ต านานของชมุชนเชียงของ  
   ผลจากการสมัภาษณ์และการศกึษาเอกสาร พบวา่ ชมุชนเชียง
ของในยุคต านานเป็นหมู่บ้านลัว๊ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาเผยแพร่ศาสนา เพ่ือ
มาโปรดให้ชาวบ้านนบัถือพุทธแทนนบัถือผีสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านในชุมชน
เชียงของนัน้มีความเช่ือท่ีปลกูฝังกนัมาตัง้แตโ่บราณและยงัมีชาวบ้านบางส่วนท่ี
ยงัคงนับถือผีสางอยู่ หรืออาจจะเป็นการนับถือแบบผสมผสานคือนับถือพุทธ
และผีผสมกนั ซึ่งจะสามารถเห็นได้จากวิถีชีวิต เช่น การห้อยโคมย่ีเป็งซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและตกแตง่บ้านเรือน  ขณะท่ีบางกลุ่มมี
พิธีกรรมตามความเช่ืออ่ืนๆ อยู่ เช่น การตัง้ไข่ เพ่ือเป็นการขบัไล่สิ่งชัว่ร้ายหรือ
รักษาโรค ในพิธีกรรมท่ีหลากหลายเหล่านีนี้จ้ึงก่อเกิดเป็นอีกหนึ่งอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนเชียงของ ส่งผลให้สามารถน ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการ
ทอ่งเท่ียว ทัง้จากพิธีกรรม ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น 
 

2.2 อตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรม 
   2.2.1 อาหาร 

         1) ข้าวซอยน า้หน้า หรือข้าวซอยฮ้อ ผลจากการ
สมัภาษณ์พบวา่ข้าวซอยน า้หน้ามีเอกลกัษณ์ คือเป็นข้าวซอยท่ีแตกตา่งจากข้าว
ซอยทัว่ไปในภาคเหนือ แทบจะเป็นอาหารจานหลกัท่ีคุ้นเคยและนิยมรับประทาน
ของคนในชุมชน วิธีท าคือการใช้เส้นก๋วยเตี๋ยว ลกัษณะเหมือนเส้นเล็กแต่มีรส
สมัผสัคล้ายเส้นใหญ่ทัว่ไปน ามาลวกน า้ร้อนให้สกุ และราดด้วยน า้หน้าสตูรจาก



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

88 

สิบสองปันนา ลกัษณะคล้ายน า้พริกอ่องแต่ไม่มีมะเขือเทศ รสชาติจะแตกต่าง
กนั โดยจากการสอบถาม ต้องมีการน าถัว่เน่าท่ีหมกัในโอ่งมาจากจีน และน ามา
คั่วกับสูตรประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนเติมด้วยน า้ซุปจากการเค่ียวกระดูกหมู 
สามารถกินคู่กับถั่วงอกสดและยอดถั่วลันเตาลวก หรือเพิ่มรสชาติด้วยการใส่
หนงัพองและข้าวแตน๋ เพ่ือให้เกิดรสชาติความหวานของแปง้มากขึน้ บางครัง้คน
ในชุมชนนิยมซือ้เคร่ืองน า้หน้าแยกเพ่ือให้คนน าไปใส่กับบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปกิน 
รสชาติในครัง้แรกอาจจะรู้สึกแปลกๆ ไม่คุ้นชินกับรสชาติเหมือนข้าวซอยทั่วไป 
ซึ่งรสชาติตา่งกนัมาก แตเ่ม่ือลิม้ลองไปสกัพกั ข้าวซอยน า้หน้าถือว่าเป็นสิ่งหนึ่ง
ท่ีสามารถเป็นจุดขายของเชียงของได้ เพราะอร่อยและยังท าให้ผู้ รับประทาน
อยากกลบัมารับประทานอีก 

 โดยข้าวซอยน า้หน้าเป็นอาหารเฉพาะท่ีหากินได้ยาก ในประเทศไทยมี
เพียงเชียงของเท่านัน้ท่ีสามารถหาได้ ส่วนในสถานท่ีอ่ืนๆ มักจะเป็นข้าวซอย
ภาคเหนือธรรมดา ร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ในชุมชน มกัจะมีเคร่ืองปรุงน า้หน้า 
เพ่ือผสมน า้ก๋วยเต๋ียวปรุงขายเน่ืองจากเป็นอาหารท่ีนิยมในชุมชนหรือถือได้ว่า
เป็นอาหารพืน้ฐานของชุมชนก็ได้ ดังนัน้ กล่าวได้ว่าข้าวซอยน า้หน้าถือเป็น 
อตัลกัษณ์อย่างหนึง่ของชมุชนเชียงของ 
   2) ปลาน า้โขง ผลจากการสมัภาษณ์พบว่าปลาน า้โขง ถือเป็น
อาหารท่ีมีแหล่งท่ีมาจากธรรมชาติในท้องถ่ินคือแม่น า้โขง มีลกัษณะเป็นปลาน า้
จืด มีหนงัไม่มีเกร็ด เช่น ปลาบึก ปลาคงั โดยสามารถน ามาประกอบอาหารได้
หลากหลายวิธีการอาทิเช่น ทอด ลวกจิม้ ต้มย า มีรสชาติอร่อยถูกปากผู้ คนใน
ท้องถ่ินและนกัท่องเท่ียว โดยอาหารจะท ามาจากปลาน า้โขงท่ีจบัได้ผสมปนเป
กนัไป โดยแตล่ะร้านก็จะมีสตูรและวิธีท าท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ปลาน า้โขงจะแตกต่าง
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จากปลาทัว่ไปในรสสมัผสั หนงัและเนือ้ปลาท่ีขบเคีย้วเข้าไปจะกลมกล่อม เนือ้
นุม่ แตห่นงัคอ่นข้างเหนียวท าให้รสสมัผสักลมกล่อมกนัได้อย่างลงตวั 

 เน่ืองด้วยเชียงของเป็นชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดกับริมน า้โขง ท าให้ปลา
น า้โขงเป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากจะได้รับประทานปลา
น า้โขงถึงถ่ิน แต่ก็อาจจะมีในจงัหวัดอ่ืนๆ ท่ีติดริมน า้โขง แต่การเลือกปลาและ
สูตรท่ีต่างกัน ก็จะเกิดเป็นอาหารท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ปลาน า้โขงของชุมชน
เชียงของกลายเป็นอีกอตัลกัษณ์หนึ่งของชมุชนนี ้

 
 2.2.2 ผลิตภณัฑ์ชมุชน  
          1) ผ้าทอไทลือ้ จากการสัมภาษณ์และหาข้อมูลพบว่า 

ผ้าทอไทลือ้บ้านหาดบ้ายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงของและจ าหน่ายเป็น
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ เป็นผ้าทอมือของกลุ่มผ้าทอไทลือ้ของบ้านหาด
บ้าย มีความโดดเด่นอยู่ท่ีฝีมือการทอซึ่งใช้ฝ้ายเป็นวตัถุดิบ จะมีความแตกต่าง
ทางการทอคือใช้เทคนิค การเกาะหรือล้วง (Tapestry Weaving) หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัวา่ “ลายน า้ไหล” ซึง่เป็นเทคนิคท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อน แตท่ าให้เกิดลวดลาย 
และสีสนัท่ีงดงามแปลกตา และเป็นอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นเฉพาะกลุ่มท่ีแตกต่าง
จากผ้าซิ่นของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทกลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเทคนิคการถกัท่ีไม่เหมือนใครนี ้ท า
ให้ผ้าไทลือ้มีความสวยงามแตกต่างจากผ้าอ่ืนๆ จึงท าให้ได้รับความนิยมมาก
จากนักเท่ียว และด้วยความแปลกของลายผ้า ท าให้ผ้าทอไทลือ้กลายเป็นอัต
ลกัษณ์ในชมุชนเชียงของ 

          2) ไก จากการสัมภาษณ์และหาข้อมูลพบว่า ไก เป็น
ผลิตภณัฑ์ของอ าเภอเชียงของ เป็นสาหร่ายน า้จืดสีเขียวมีลกัษณะเป็นเส้นยาว 
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พบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะแถบลุม่น า้โขง อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย มักขึน้อยู่บนก้อนหิน มีมากในช่วงฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูฝน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี รสชาติสัมผัสจะ
ค่อนข้างต่างจากสาหร่ายท่ีเรากินทั่วไป โดยจะเหนียวกว่าสาหร่ายทั่วไปมาก 
ลกัษณะยาวและเป็นฝอยกว่าสาหร่าย บางคนบอกว่ามนัคือตะไคร่ บางส่วนจะ
เรียกว่าสาหร่ายน า้จืด แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก เน่ืองจากสามารถน ามา
ปรุงรส และแปรรูปได้หลากหลายเช่นกัน ทัง้นี ้ไกสาหร่ายเป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีแค่
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน และในอ าเภอเชียงของ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหายาก ใน
การหาซือ้ และมีลักษณะในการเก็บและแปรรูปอย่างจ าเพาะ ไกจึงเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอเชียงของ 

2.2.3 ประเพณี 
    จากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่ประเพณีในเชียงของมี
ประเพณีท่ีไมค่อ่ยตา่งจากท่ีอ่ืน เชน่ ประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต์ แหเ่ทียน
เทียนพรรษา เป็นต้น แตเ่ชียงของยงัมีประเพณีท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดงันี ้
                       1) ประเพณีอภิบาลปลาบึก เป็นประเพณีท่ีสามารถหาดู
ได้เฉพาะท่ีเชียงของเท่านัน้ ณ หาดบ้านไคร้ อ าเภอเชียงของ ของวันท่ี 18 
เมษายนของทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงแบบโบราณ เพ่ือเป็นการขอขมาปลาบึก ท่ี
ในอดีตเคยได้จบัน ามาเป็นอาหาร 
             2) ประเพณีแข่งเรือเชียงของ จดัในช่วงสงกรานต์ของทุก
ปี เป็นการแข่งขนัเรือพายขนาดเล็ก ขนาด 12 ฝีพาย ณ ท่าเรือเชียงของ ต าบล
เวียง อ าเภอเชียงของ โดยเรือท่ีเข้ามาแข่งขนัเป็นเรือท่ีมากจากประเทศไทย และ
ลาว เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

91 

 

               การสื่อสารอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
               ของชุมชนเชียงของ 

               3) ประเพณีตกับาตรริมโขง เป็นประเพณีท่ีทางชมุชนได้
ร่วมกันตัง้กลุ่มตกับาตรริมโขงและสร้างประเพณีขึน้มา เพ่ือดึงดดูนกัท่องเท่ียว 
โดยจะจัดขึน้ให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมตกับาตรท่ีบริเวณริมน า้โขงบริเวณลานผา
ถ่าน และถนนเลียบแม่น า้โขงในทกุวนัเสาร์ และวนัอาทิตย์ ซึง่ได้เร่ิมจดัมาตัง้แต ่
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 เป็นต้นมา โดยแต่เดิมชาวบ้านบอกว่า มี
ประชาชนและนักท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมตักบาตรริมโขงเป็นจ านวนมาก แต่
ปัจจบุนัจากผู้วิจยัพบว่า จากปัญหาการซบเซาของนกัท่องเท่ียว ท าให้กิจกรรมนี ้
มีคนเข้าร่วมลดลงจนเหลือน้อยมาก ถึงแม้จะมีการประชาสมัพนัธ์มากมาย แต่
ข้อมลูตา่งๆ ยงัไมช่ดัเจนพอตอ่นกัท่องเท่ียว เชน่ ไมไ่ด้บอกเวลา เป็นต้น 
 ทัง้สามประเพณีนี ้เป็นประเพณีท่ีหาดไูด้แค่ในเชียงของ เน่ืองจากเป็น
ประเพณีท่ีถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ของชาวบ้าน และมีความแตกต่าง
จากประเพณีอ่ืนๆ อยา่งชดัเจน ท าให้การเลือกอตัลกัษณ์ทางด้านประเพณีผู้วิจยั 
จงึเลือกเพียงสามประเพณีนีเ้ท่านัน้ 
 

2.3 อตัลกัษณ์ด้านชมุชน 
2.3.1 กลุม่ชาตพินัธุ์ 

   ผลจากการสมัภาษณ์และศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่า ในอ าเภอ
เชียงของนัน้เป็นเมืองท่ีมีทัง้คนพืน้เมืองท่ีอาศยัอยู่ตัง้แตส่มยัอาณาจกัรล้านนา
และมีชนเผ่าอีกมากมายท่ีอพยพเข้ามาอาศยั และปักหลกัอยู่ในเชียงของ กลุ่ม
ชาติพนัธุ์ ท่ีมีการบนัทึกไว้ว่าได้มีการอพยพเข้ามาในเมืองเชียงของ ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั มีรวมทัง้สิน้ 9 กลุ่มชาติพันธุ์   แต่โดยส่วนใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ ท่ี
อพยพมาจากท่ีอ่ืนนัน้ จะไม่ได้อาศยัอยู่ภายในชุมชนเชียงของ แต่จะอาศัยอยู่
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ตามต าบลต่างๆ นอกเขตชุมชนเชียงของและบางกลุ่ม ก็ได้มีการอพยพกระจัด
กระจายไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย แตใ่นชมุชนก็ยงัมีความ
หลากหลายจากการผสมผสานของชาติพันธุ์ จึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีท าให้เชียงของมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งความหลากหลายนีส้่งผลให้เกิดวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมต่างๆ อันก่อเกิดมาจากการอยู่ ร่วมกัน ท าให้ผู้ คนในชุมชนเกิด
วฒันธรรมท่ีผสมผสาน เป็นวฒันธรรมใหม่ ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีมีแค่ในเฉพาะเชียง
ของเท่านัน้ และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้สึกสนใจและชอบท่ีจะศึกษาความเป็น
วัฒนธรรมต่างๆ นี  ้วัฒนธรรมความหลากหลายของชุมชนเชียงของจึง
กลายเป็นอตัลกัษณ์ท่ีบง่บอกความเป็นเชียงของได้อยา่งดี 
  2.3.2 ภาษา 
    จากการสมัภาษณ์ร่วมกบัการสงัเกต พบวา่ ลกัษณะของภาษา
ท่ีใช้คือ “ค าเมือง” โดยเป็นภาษาท่ีคนทางภาคเหนือใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
จากการส ารวจผู้ วิจัยพบว่าส าเนียงของคนในชุมชนเชียงของ มีลกัษณ์เหมือน
ส าเนียงของคนจังหวัดน่าน คือพูดเร็วแต่ ไม่ดุ จะไม่พูดนิ่มนวลเหมือนคนใน
จงัหวดัเชียงใหม่ แตส่่วนมากคนภายในชมุชนสามารถพดูและฟังภาษาไทยภาค
กลางได้ และยงัมีการจดัอบรมภาษาองักฤษในชมุชนเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการ
บริการนกัท่องเท่ียวจากตา่งชาติ 

2.3.3 วิถีชีวิต 
         1) ความเงียบสงบของชุมชน เน่ืองจากชาวเชียงของจึง

มกัอยู่กันอย่างเรียบง่าย ท าให้ชุมชนเชียงของเป็นเมืองท่ีค่อนข้างสงบและไม่
ค่อยมีความวุ่นวายเม่ือเทียบกับเมืองต่างๆ แม้ว่าชุมชนเชียงของจะมีความ
คกึคกัมากเม่ือเทียบกับในละแวกชนบทอ่ืนๆ ในอ าเภอเชียงของ (เน่ืองจากเป็น
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สถานท่ีท่องเท่ียวและการคมนาคมข้ามแดน) แตท่ว่าเชียงของก็ยงัคงเป็นเมืองท่ี
เงียบสงบ เม่ือเทียบกบัเมืองท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวในตวัเมืองอ่ืนๆ 

ผลจากการสมัภาษณ์ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาส่วนใหญ่จะหลงใหลใน
ความเงียบสงบนี ้และเป็นอีกสาเหตท่ีุนกัท่องเท่ียวเดินทางกลบัมาอีกครัง้ ถึงแม้
จะเป็นเมืองท่องเท่ียว แตช่มุชนเชียงของก็ยงัคงความเป็นเมืองท่ีสงบไว้ ด้วยวิถี
ชาวบ้านในสมัยก่อนชอบอยู่กันเงียบๆ และจากท่ีชาวบ้านไม่ค่อยเปิดรับในสิ่ง
ใหม่ๆ ท าให้ชมุชนเชียงของยงัคงความเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมท่ีแสดงถึงอตัลักษณ์
ท่ีส าคญัของชมุชน 

          2) ความเป็นกันเองของชุมชน ก่อนท่ีจะเป็นเมือง
ท่องเท่ียวนัน้ ชาวบ้านอยู่กนัอย่างถ้อยทีถ้อยอาศยัเหมือนคนต่างจงัหวดัในทัว่ๆ 
ไป ท าให้ติดนิสัยคุ้นชินกับการอยู่กันอย่างครอบครัว เม่ือมีนักเท่ียวมากขึน้ 
ชุมชนเชียงของก็ยังคงต้อนรับนักท่องเท่ียวอย่างเป็นกันเองเหมือนคนใน
ครอบครัวเช่นแตก่่อน  

ทัง้นี ้จากการสมัภาษณ์และการสงัเกต สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีความเป็นกันเอง โดยเฉพาะสถานบริการต่างๆ มีความเป็นมิตรสูงและ
บริการดีมาก อาจจะด้วยเน่ืองจากปัจจุบนั ชุมชนก าลงัขาดแคลนนกัท่องเท่ียว
มาก ท าให้ชาวบ้านท่ีประกอบธุรกิจบริการตา่งๆ ต้องปรับเปล่ียนการบริการมาก
ขึน้เพ่ือดงึดดูลกูค้า ท าให้เห็นว่า ชาวบ้านต่างพร้อมท่ีจะเรียนรู้และเปล่ียนแปลง
ความเป็นตวัเองในบางส่วน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจและอยากกลบัมา
อีก 

          3) อาชีพของชุมชน ตัง้แต่เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว
ประชาชนบางส่วนจึงใช้โอกาสตรงนีใ้นการท าอาชีพเก่ียวกับการค้าด้านการ
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บริการนกัท่องเท่ียว แตบ่างส่วนยงัคงประกอบอาชีพเดิม เช่น เกษตรกรรม การ
ประมง ซึ่งสามารถเห็นได้จากการขายของในตลาดคนเดิน ท่ีประชาชนในชุมชน
ได้น าผกั อาหาร หรือของบริโภคตา่งๆ มาค้าขายกันเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวไปในตวั นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมวฒันธรรมต่างๆ จากตลาด
ถนนคนเดินในชุมชม ท่ีมีให้เดินซือ้ของในวนัเสาร์ และตลาดกาดเช้าในช่วงเช้า
ของทกุๆ วนั จงึสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านยงัคงต้องการท่ีจะหารายได้จากทางอ่ืน 
โดยแค่การท าเกษตร หรืออาชีพท่ีมีอยู่ อาจไม่เพียงพอท่ีจะรองรับคนในการ
ประกอบอาชีพนี ้ซึ่งบางส่วนก็ได้ออกไปหารายได้จากนอกตวัเมือง โดยหลงัจาก
เร่ิมเป็นแหล่งท่องเท่ียวชาวบ้านจึงใช้โอกาสนีใ้นการสร้างผลประโยชน์ท่ีมากขึน้
จากท่ีมีอยู่ และสร้างงานให้กับชาวบ้านมากขึน้ แต่เน่ืองจากพบปัญหาและ
วิกฤตในปัจจบุนั ท าให้ชาวบ้านท่ีมีการลงทนุในด้านการท่องเท่ียวไปแล้วนัน้ ยิ่ง
ประสบปัญหาทางการเงินมากขึน้กวา่เดิม 

 
2.4 อตัลกัษณ์ทางกายภาพ 

   2.4.1 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางศาสนา 
   จากการสมัภาษณ์ร่วมกบัการสงัเกต พบว่า ในชมุชนเชียงของ
มีแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาเป็นวดัจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ทุกหมู่บ้านนัน้ ล้วนมี
วดัประจ าของหมู่บ้าน นัน่หมายถึงชาวบ้านยงัคงมีความเช่ือและความศรัทธาใน
ศาสนาอยู่มาก มีการอยูแ่บบถ้อยทีถ้อยอาศยัพบปะกนัตามวดั เสมือนวา่วดัเป็น
จุดศนูย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งแตกต่างจากคนเมือง ท่ีเร่ิมเข้าวดัน้อยลงทุก
วนั ส่วนการบูรณาการวดัให้สวยงามนัน้ เป็นสิ่งบ่งชีท่ี้ชดัเจนว่า ชาวบ้านยงัให้
ความส าคัญกับเร่ืองศาสนา  มีการรวมเงินกันช่วยบริจาคเพ่ือปรับปรุงวัดให้ 
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ดสูวยงามอยู่เสมอๆ ตา่งจากบ้านพกัอาศยัของชาวบ้าน ท่ีไม่มีการบูรณการแต่
ยงัคงไว้ซึง่แบบเดิม 
    2.4.2 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ 
    กลุ่มผู้ วิจัยพบว่าในเขตชุมชนเชียงของมีสถานท่ีท่องเท่ียว
ธรรมชาติ ท่ีเป็นจุดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ดีและมีทิวทัศน์ท่ี
สวยงามรวมถึงเป็นแม่น า้ท่ีมีช่ือเสียง นัน่คือแม่น า้โขง ซึ่งไหลทอดยาวขนานกับ
ชมุชนเชียงของ และทางอ าเภอเชียงของได้มีการจดัท าทางเดินริมฝ่ังแม่น า้โขงไว้
อย่างสวยงามเพ่ือรองรับนั่งท่องเท่ียวท่ีมาพักผ่อน เหมาะแก่การเป็นสถานท่ี
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เดนิชมทิวทศัน์ พกัผอ่น หรือออกก าลงักาย  

2.4.3 แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชน 
    แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมีสิ่งท่ีน่าสนใจหลายสิ่ง เกือบทัง้หมด
ค่อนข้างมีความเป็นชุมชนมาก จึงท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงวฒันธรรม
ชมุชนได้อยา่งใกล้ชิด 
              1) กาดเช้า เป็นตลาดท่ีเร่ิมเปิดตลาดตัง้แต่ เวลา
ประมาณตีหนึ่งจนเกือบรุ่งสาง โดยจะมีชาวเขาและชาวบ้านน าผลผลิตทางการ
เกษตรจากสวนไร่นาของตวัเองมาวางจ าหน่าย เช่น ผกั ผลไม้ อาหารป่า เป็นต้น 
ซึ่งเต็มตลาดท่ีไม่ใหญ่นัก อยู่ในหมู่บ้านศรีดอนชัย ติดกับเชิงสะพานแม่น า้สม 
โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปเดินดูวัฒนธรรมการค้าขายของในตลาดของ
ชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิด 
                                     2) กาดเวียงแก้วไนท์หรือถนนคนเดิน เป็นตลาดชุมชน
อีกแห่งหนึ่งท่ีมีเฉพาะวันเสาร์ โดยมีการตัง้ร้านค้าริมถนนสายกลางเร่ิมตัง้แต่
หน้าวดัพระแก้วไปทางวัดหัวเวียงเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร โดยมีการ
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แสดงดนตรีพืน้บ้านให้รับฟังเป็นเสน่ห์ของตลาดแห่งนี ้สินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด
เน้นไปทางสินค้าอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมท่ีปลูกภายในอ าเภอเชียงของ 
โดยผู้ขายทัง้หมดเป็นชาวบ้านในอ าเภอเชียงของทัง้หมด และทกุๆ คนจะร่วมกัน
ใส่เสือ้สีฟ้า ซึ่งเป็นนโยบายการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและท าให้รู้สึกถึง
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในชมุชน โดยตลาดนีจ้ะขายอยู่บนถนนสาย
กลางซึ่งติดกับท่ีพักของนักท่องเท่ียว ท าให้ดึงดูดความสนใจจากผู้มาแวะพัก
อาศยัได้อย่างดี แม้จะไมมี่การประชาสมัพนัธ์มากนกั แตเ่ม่ือมีตลาดถนนคนเดิน 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีพกัอยู่ในชมุชนก็มกัจะแวะออกมาจบัจ่ายใช้สอย หรือดวูฒันธรรม
ของชมุชนได้ด้วยตนเอง 

จากการสัมภาษณ์พบว่ากาดเวียงแก้วไนท์ เกิดจากผู้ ใหญ่บ้านบ้าน
เวียงแก้ว ท่ีเห็นถึงปัญหาในด้านการประชาสัมพันธ์ จึงรวบร่วมชาวบ้านมา
ช่วยกันท าตลาดขายของ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งถือว่า
ประสบความส าเร็จเน่ืองจาก มีคนจากต่างถ่ินเข้ามาร่วมเดินตลาดเป็นจ านวน
มาก และเป็นการร่วมมือจากคนในชมุชนเองท่ีน าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเองจากคนใน
ชมุชนมาขาย ท าให้ไมเ่กิดปัญหาดัง่ท่ี ททท. เคยเข้ามาช่วยจดักิจกรรม เน่ืองจาก
ชาวบ้านได้ใช้ความเป็นตวัเองและความเป็นชมุชน จึงไม่มีความขดัแย้งจากการ
ส่ือสาร ส่งผลให้เห็นว่าชาวบ้าน และผู้ น าชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และ
พร้อมท่ีจะร่วมกันท างานเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ชุมชน ท าให้การสร้าง
รูปแบบการส่ือสารอัตลักษณ์ของชุมชนเชียงของ มีโอกาสท่ีจะพัฒนาและ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
                                      3) ทา่เรือบัค๊ ในปัจจบุนั ถือวา่เงียบเหงาลงไปอย่างมาก
นับตัง้แต่เปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 4 เน่ืองจากนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติหรือนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีต้องการท่ีจะใช้หนงัสือเดินทางในการ
ข้ามแดน ไมส่ามารถท่ีจะมาใช้บริการในท่าเรือบัค๊ได้ แตก็่ยงัคงมีคนลาว และคน
เชียงของ มาใช้บริการอยู่พอสมควร ส่วนค่าบริการนัน้ถือว่าไม่แพง ราคาอยู่ท่ี  
40 บาท ในการข้ามฟากหนึ่งเท่ียว แต่จากการสงัเกตก็ยงัเห็นได้ว่า ยงัขาดการ
ซอ่มแซม หรือปรับปรุงให้สวยงาม นา่ใช้บริการ 
                                      4) ท่ีพกัอาศยัภายในเชียงของมีหลากหลายรูปแบบให้
เลือกใช้บริการ โดยท่ีพกัมีตัง้แต ่โฮมสเตย์ เกสเฮ้าส์ โรงแรม รวมไปถึงรีสอร์ท ซึง่
ท่ีพักแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบท่ี
ต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้ศิลปะเก่าแก่และความเป็นล้านนาเข้ามาออกเข้าแบบ 
ท่ีตัง้มีทัง้ใกล้แม่น า้ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้จากท่ีพักหรือใกล้ถนนสายกลาง
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและสามารถเดินดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้
อย่างใกล้ชิด ซึ่งราคาท่ีพกัเร่ิมต้นมีตัง้แต ่200 บาทขึน้ไปตามล าดบั โดยมีท่ีพกั
อาศยัส าหรับนกัท่องเท่ียวอยูม่ากกว่า 10 แหง่ในชมุชน 
                                       5) สถานบริการต่างๆ ร้านอาหาร มีความหลากหลาย 
โดยมีทัง้ร้านอาหารทั่วไปของชุมชน และร้านอาหารพืน้เมือง ลกัษณะของการ
ตกแตง่ร้าน จะเป็นรูปแบบล้านนาประยุกต์เป็นส่วนใหญ่ และยงัคงความเก่าใน
บางสว่นท าให้ผู้ ใช้บริการด่ืมด ่าได้ทัง้รสชาตอิาหารและบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชน 
ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารราคาไม่แพง และค่อนข้างเป็นกันเองกับนกัท่องเท่ียว 
ส่วนสถานบนัเทิงได้ยามค ่าคืน ท่ีเป็นร้านเล็กๆ คอยให้บริการ จดัอยู่รวมๆ กนั มี
ประมาณ 5 - 10 ร้าน แต่ในทุกๆ ร้านก็ยังเน้นการตกแต่งท่ีเรียบง่าย และส่วน
ใหญ่เป็นร้านเปิดเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ด่ืมด ่าบรรยากาศชมุชนเชียงของยามค ่า
คืน ท่ีส าคญัทกุร้านยงัคงความเงียบสงบ ไมเ่สียงดงัรบกวนคนในชมุชนเช่นเดมิ  
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ส่วนที่  3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชน (SWOT 
Analysis) 

3.1 วิเคราะห์จดุแข็งของชมุชน 
 ผลจากการวิจยั พบว่า จดุแข็งท่ีเกิดจากภายในชมุชนคือ ศกัยภาพทาง
กายภาพของชุมชน คือเป็นชุมชนท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีดี และเหมาะสม
เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ด้วยต้นทุนเดิมท่ีมีอยู่ คือ แม่น า้โขง ความเป็นธรรมชาติ 
ความเงียบสงบของชุมชน รวมถึงท่าเรือบั๊คท่ีเป็นจุดในการข้ามแดนไปยัง
ประเทศลาว ทัง้หมดนี ้คือจุดแข็งท่ีชุมชนมีอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิม ส่วนเร่ือง
วฒันธรรม วิถีชีวิต และสถานบริการต่างๆ ก็เป็นอีกสว่นหนึ่งท่ีสามารถน ามาเป็น
จุดแข็งได้ เช่น ความเป็นกันเองของชุมชน อาหารภายในชุมชนท่ีเอกลักษณ์ท่ี
โดดเดน่หากินได้ยาก รวมถึงการท่ีเชียงของเคยเป็นเมืองท่องเท่ียวมาก่อน ท าให้
เชียงของมีสถานบริการเพียงต่อการรองรับนักท่องเท่ียว อีกหนึ่งสิ่งท่ีส าคญัคือ 
ความสามคัคีในชมุชน เป็นชมุชนท่ีเข็มแข็ง ให้ความร่วมมือ และการปรึกษากัน
อยู่ตลอดเวลา ในทกุเดือนจะมีการประชมุหมู่บ้านจากผู้ ใหญ่บ้าน เพ่ือพดูคยุถึง
ปัญหาและความเป็นไปในหมู่ น่ีคือส่วนแข็งท่ีสามารถขยายผลได้ในการท างาน
ในอนาคต 
 3.2 วิเคราะห์จดุอ่อนของชมุชน จดุออ่นท่ีเกิดจากภายในชมุชนนัน้ มีอยู่
หลายสาเหตแุละหลายปัจจยั คือศกัยภาพทางความรู้และการเปิดรับวฒันธรรม
ใหม่ๆ ของชุมชน ซึ่งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ เน่ืองจากวัยรุ่น
ส่วนใหญ่จะออกไปเรียนและท างานภายนอกชุมชน ท าให้ชุมชนขาดทรัพยากร
ทางด้านบุคคล ทัง้นีค้นในชุมชนส่วนใหญ่ ยงัขาดความรู้ในด้านการจดัการการ
ท่องเท่ียว และด้านการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีผลท า
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ให้ชมุชนไม่สามารถจดัการการท่องเท่ียว หรือไม่สามารถส่ือสารประชาสมัพันธ์
การทอ่งเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การวิเคราะห์ด้านโอกาส ด้านโอกาสหลักคือการคมนาคม ท่ี
คอ่นข้างสะดวกทัง้เส้นทาง และการขนสง่สาธารณะมายงัชมุชนเชียงของ รวมถึง
ในปัจจบุนั มีสายการบินต้นทุนต ่า (Low cost airline) เปิดให้บริการเป็นจ านวน
มาก ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางได้โดยเสียค่าบริการท่ีค่อนข้างต ่า เป็น
โอกาสให้นกัท่องเท่ียวมีโอกาสเดินทางเข้ามามากขึน้ รวมถึงอาจเป็นช่องทางใน
การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวชุมชนเชียงของได้อีกด้วย รวมถึงปัจจุบนัผู้คน
ส่วนใหญ่อย่างมีการเข้าถึงส่ืออย่างทัว่ถึง ท าให้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ผา่นส่ือตา่งๆ ไปยงัผู้ รับสารได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ 
 3.4 การวิเคราะห์อุปสรรค อุปสรรคหลักคงไม่พ้นการเปิดสะพานใหม่ 
และมีการเปล่ียนกฏการข้ามแดน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลกัของการท่องเท่ียวใน
ชุมชนเชียงของในปัจจุบัน และอีกเร่ืองคือเศรษฐกิจไทยท่ีก าลังมีปัญหา 
เน่ืองจากสภาวะทางการเมืองท่ียงัไม่มัน่คง ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติขาด
ความเช่ือมั่นในความไม่มั่นคง และมีโอกาสท่ีจะเลือกไปท่องเท่ียวในประเทศ 
อ่ืนๆ แทน และเน่ืองจากชมุชนเชียงของเป็นชมุชนเปิด และมีศกัยภาพเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจจากภายนอกมีโอกาสเข้า
มาลงทนุมากขึน้ อาจสง่ผลให้อตัลกัษณ์ชมุชนมีการเปล่ียนไปสูช่มุชนเมือง 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์การส่ือสารอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของชมุชนเชียงของ นัน้พบวา่ อตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของชมุชนเชียงของ 
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เกิดขึน้จากสิ่งท่ีแตกต่างกัน และมีความโดดเดน่ โดยเราสามารถบอกได้ว่า “เรา
คือใคร” และผู้ อ่ืนก็สามารถบอกได้วา่ “เราคือใคร” เชน่เดียวกนั โดยการศกึษาอตั
ลกัษณ์ร่วมของชุมชนเชียงของนี ้สรุปได้ว่า อตัลกัษณ์เกิดจากการรวมกันของ
ชาติพนัธุ์ตา่งๆ และมีการเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์ ท าให้อตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดกัน
มา บางอย่างยงัคงอยู่ ส่วนบางอย่างนัน้ก็มีการปรับเปล่ียนเร่ือยมา ทัง้รูปธรรม 
เช่น ข้าวซอยน า้หน้า ปลาน า้โขง ผ้าทอไทลือ้ ไกสาหร่าย และนามธรรม เช่น 
ความเงียบสงบ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ท่ีรวมมาจาก 9 กลุ่มชาติ
พนัธุ์  

 สอดคล้องกบัแนวคิดของ ธีระยทุธ บญุมี (2546) ท่ีพบวา่ อตัลกัษณ์จะ
กระจายตัวในสังคมแต่ละแบบ  และประวัติศาสตร์แต่ละช่วงท่ีต่างกัน  ซึ่ง 
อตัลกัษณ์บางอย่างเป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมจนเกือบจบัต้องได้ รู้สึกได้ทัง้หมด และ
ในสงัคมทางวฒันธรรม  อตัลกัษณ์ถือเป็นลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมของคน
และชมุชน  ซึ่งสืบทอดกนัมาจากบรรพบรุุษ  อย่างไรก็ตาม นกัวฒันธรรมศึกษา 
สมสขุ หินวิมาน (2548) เช่ือวา่อีกกระบวนการหนึ่งท่ีคนเราก่อรูป “ตวัตน” อาจดู
ได้จากกิจกรรมการบริโภคในชีวิตประจ าวนัของผู้คน เชน่ การแตง่กาย การกินอยู่ 
ภาษา  ไปจนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างหลากหลาย  โดยในการส่ือสาร 
อตัลกัษณ์นัน้ต้องเกิดจาก สิ่งท่ีตวัเรามอง และสิ่งท่ีคนอ่ืนมองว่าเราเป็นอย่างไร 
ซึง่เก่ียวข้องกบัแบบจ าลองการส่ือสารเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) เปา้หมาย
ของแบบจ าลองนี ้คือ การสร้างความหมายและความเข้าใจร่วมกัน (Shared 
Meaning)  กิจกรรมนีด้ าเนินซ า้ไปมาอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ เพ่ือเน้นย า้ถึงความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนั และเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  
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กาญจนา แก้วเทพ (2549) ได้อธิบายถึงแบบจ าลองการส่ือสารเชิง
พิธีกรรมว่า ในแบบจ าลองนีเ้ร่ิมจาก (S1) จะส่งสารให้ผู้ รับสาร (R1) ในช่วง
จงัหวะท่ีสอง ผู้ รับสาร (R1) ก็จะแปลงบทมาเป็นผู้ส่งสารบ้าง (S2) ส่วนผู้ส่งสาร
เจ้าเดิม ก็เปล่ียนไปเล่นบทผู้ รับสาร (R3) และสลับสับเปล่ียนไปตลอดทัง้
กระบวนการส่ือสาร ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ชุมชนนัน้ ทาง ททท. เคยเข้ามาท า
การประชาสัมพนัธุ์ให้ชุมชนทราบ แต่พบว่าผลลัพธ์นัน้ ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากทาง ททท. เป็นผู้ ก าหนดสาร และข้อมูลต่างๆ เองในการ
ประชาสัมพนัธ์ และท่ีส าคญัคือขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงท าให้สิ่งท่ีส่ือ
ออกไป ไมใ่ชส่ิ่งท่ีชมุชนเป็นอย่างแท้จริง  

ค าว่า “การมีส่วนร่วม” นัน้ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก และ
องค์การยนูิเซฟ หมายถึง การท่ีประชาชนสามารถแสดงถึงความต้องการของตน 
การจดัอนัดบัความส าคญั การเข้าร่วมในการพฒันา และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนานัน้ โดยเน้นการให้อ านาจตัดสินใจแก่ประชาชน อัตลักษณ์ของชุมชน
เชียงของท่ีผู้ วิจัยได้วิเคราะห์มานัน้ ล้วนแต่เกิดขึน้มาจากวัฒนธรรม โดยอัต
ลกัษณ์ของชุมชนเชียงของนัน้สอดคล้องกับส่วนประกอบของการท่องเท่ียวเชิง
ศลิปวฒันธรรม 8 ใน 10 อยา่ง ตามท่ี บญุเลิศ ตัง้จิตวฒันา (2548) ได้อธิบายว่า
การทอ่งเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมประกอบด้วย  1) ประวตัศิาสตร์และร่องรอยทาง
ประวตัศิาสตร์  2) โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์  3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดัง้เดิม 
4) ศิลปหตัถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปัน้และแกะสลกั  5) งานศาสนา
รวมถึงพิธีกรรมตา่งๆ ทางศาสนา 6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์  7) ภาษา
และวรรณกรรม  8) วิถีชีวิต เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย อาหาร  9) ประเพณี วฒันธรรม
พืน้บ้าน เทศกาลตา่งๆ  10) ลกัษณะงานและเทคโนโลยี 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

102 

โดยหากมีชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนและมี
การส่ือสารอัตลักษณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพชุมชนจะได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมระหว่าง
เจ้าของบ้านและผู้มาเยือน และชุมชนจะมีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์
มรดกอันล า้ค่าของชุมชน จากการสร้างสรรค์จากสิ่งท่ีมีอยู่ให้มีมูลค่ามากขึน้ 
สอดคล้องกับ รสิกา องักรู (2549) ได้น าเสนอการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า จากการศึกษาสถานการณ์และ
รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
จงัหวดัตา่งๆ พบว่าการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็น
การท่องเท่ียวท่ีก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
วิถีชีวิต และความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีมีความวิจิตรอลังการ และ
แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ ส าหรับรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นการเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถาน การเท่ียวชมศิลปวฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน และการเท่ียวชม
ความงดงามทางศิลปหตัถกรรมไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน  

โดยอัตลักษณ์ชุมชนนัน้ถือว่าเป็นสิ่งท่ีจะสามารถส่ือสารเพ่ือดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวได้ โดยใช้อตัลกัษณ์เฉพาะของชมุชน ทัง้ด้านวฒันธรรม และวิถีชีวิต  
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ก าลงันิยมการท่องเท่ียวแบบเปิดประสบการณ์  
คือ ท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความสนุกสนาน และ เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจยัของ ทชัชะพงศ์ อศัวพรหมธาดา (2550) ได้
ท าการศึกษาความ คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
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จดัการการท่องเท่ียว ตลาดน า้อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว มีสิ่งจูงใจทางด้านเหตุผลคือ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งจูงใจ
ทางด้านอารมณ์คือ ต้องการมาเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชน   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1.1 ควรมีการใช้การส่ือสารอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การทอ่งเท่ียวของชมุชนเชียงของ โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 

1.2 ควรมีความร่วมมือจากชุมชนในการสงัเคราะห์รูปแบบการส่ือสาร
เพ่ือน าไปสง่เสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากขึน้ 

 

2. ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ควรมีการวิจยัการส่ือสารและแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ รอบชมุชนในขอบเขต 

เพ่ือเป็นการขยายผลจากการท่องเท่ียวในชมุชนเชียงของ 
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