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บทคัดย่ อ
งานวิจัยชิ น้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาอัตลักษณ์ บริ บทชุมชน และ
ศักยภาพทางการสื่อสารของชุมชนเชียงของ โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
ด้ วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้นาชุมชน สมาชิกในชุมชนเชียงของ รวมถึงนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารอัตลักษณ์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การสื่อสารเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนเชียงของมีศกั ยภาพในการ
ใช้ อตั ลักษณ์ในการสื่อสาร เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ทังในด้
้ าน
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ประวัติศาสตร์ ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และทางกายภาพชุมชน
โดยสามารถคงความเป็ นชุมชนได้ ด้ วยความเงียบ และ ความเก่าแก่ของชุมชน
ชาวบ้ านในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจ โดยสามารถใช้ รูปแบบการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนได้
คาสาคัญ: การสื่อสารอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ 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.
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

การสื่อสารอัตลักษณ์ เพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
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บทนา
การท่ องเที่ ย วเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่ โลก รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงให้ ความสาคัญ
ในการเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดการ
ท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทัว่ โลกเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมาก
ขึ ้น ภารกิจด้ านการท่องเที่ยวจึงเป็ นภารกิจที่ถกู ผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ ดังนัน้ การกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาของประเทศต่างๆ จึง
ได้ มีการบูรณาการงานด้ านการท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่ชดั เจน บนพื ้นฐานของ
เศรษฐกิ จที่ เข้ มแข็ ง โครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ดี ทรั พยากรธรรมชาติมี ความอุ ดม
สมบูรณ์ และบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศกั ยภาพด้ วยแล้ ว จะเป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่ จะช่วยผลักดันให้ ประเทศนัน้ ๆ มี ข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และสามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้ เติบโต (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
การท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทังจ
้ านวนและรายได้
จากการท่องเที่ ยวในระยะ 5 ปี ที่ ผ่านมา จ านวนนักท่องเที่ ยวเพิ่ มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่ องจาก 14.0 ล้ านคน ในปี 2552 เป็ น 24.8 ล้ านคน ในปี 2557 โดยเพิ่ ม
สูงสุดในปี 2556 มี จ านวนนักท่องเที่ ยวมากถึง 26.5 ล้ านคน และสูงสุดเป็ น
ลาดับที่ 7 ของโลก แต่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากประสบกับวิกฤตทางการเมือง
และ วิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป โดยตลาดหลักยังคงเป็ น 10 ตลาดที่มี
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ส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้ อยละ 60 ได้ แก่ จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร
มาเลเซี ย ออสเตรเลี ย สหรั ฐอเมริ กา ญี่ ปุ่น เยอรมนี เกาหลี ใต้ และฝรั่ งเศส
สาหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยว 28.5 – 29.0 ล้ านคน
ส่ วนรายได้ และค่ าใช้ จ่ ายของนักท่ องเที่ ยวมี แนวโน้ มเพิ่ ม ขึ น้ ตามจ านวน
นักท่องเที่ยว โดยในปี 2556 มีรายได้ 1.20 ล้ านล้ านบาท สูงสุดเป็ นอันดับ 10
ของโลก และลดลงเหลือ 1.17 ล้ านล้ านบาท ในปี 2557 โดยมีอตั ราการขยายตัว
เฉลี่ยร้ อยละ 26.35 ต่อปี และคาดว่าในปี 2558 จะมีรายได้ 1.40 ล้ านล้ านบาท
อาจกล่าวได้ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องสาคัญต่อการขับเคลื่อนหรื อ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
สาหรับอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งหนึ่ง ซึ่งมี ลักษณะภูมิ ประเทศพื น้ ที่ ราบ สลับกับเทื อกเขา มี พื น้ ที่ ด้ าน
ทิศตะวันออกบางส่วนติดกับแม่น ้าโขง ซึ่งฝั่ งตรงข้ ามคือ เมืองห้ วยทราย แขวง
บ่อแก้ ว สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ทาให้ อาเภอเชี ยงของเป็ น
สถานที่ ที่นักท่องเที่ ยวควรได้ ไปสัมผัส เนื่ องจากเป็ นเมื องที่ ค่อนข้ างสงบ มี
ธรรมชาติอยู่รายล้ อมตัวเมือง ประกอบด้ วย เมืองที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทาให้ สะดวกกับการสัญจรข้ ามไปยังอี กประเทศ สภาพความ
เป็ นอยู่ของชุมชนที่คอ่ นข้ างคงความเก่าแก่และความหลากหลายของวัฒนธรรม
ก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสได้ เช่นกัน ซึ่งโดยรวมแล้ วชุมชน
เชียงของเป็ นชุมชนที่มีศกั ยภาพพอที่จะเป็ นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ที่สามารถ
นารายได้ เข้ าสู่ประเทศได้ โดยในปั จจุบนั มีการสร้ างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 4 ขึน้ โดยร่ วมทุนระหว่างรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลจี น ส่วนรั ฐบาลลาว
รับผิดชอบค่าชดเชยให้ แก่ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ โดยก่อสร้ างตัวสะพาน
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แล้ ว เมื่อในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 และได้ เปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งมีระยะทางห่างจากชุมชนเชียงของประมาณ
10 กิโลเมตร ซึง่ ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางข้ ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้ สะดวกขึ ้น
อย่างไรก็ตาม จากการเปิ ดสะพานดังกล่าว ทาให้ ปัจจุบนั เศรษฐกิจใน
ชุมชนเชียงของกลับซบเซาลงอย่างมาก เนื่องจากก่อนที่มี การเปิ ดใช้ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาใช้ บริ การเรื อข้ ามฟากใน
ชุมชนเชี ยงของในการข้ ามไปประเทศลาว แต่หลังจากที่ สะพานได้ เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้ ใช้ ในการข้ ามไปประเทศลาวแล้ วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะข้ ามฝั่ ง
ไปลาวทันทีโดยไม่ได้ มาใช้ บริ การท่าเรื อข้ ามฟากในชุมชน จึงทาให้ เกิดปั ญหา
นักท่ องเที่ ยวไม่ เข้ ามาใช้ บริ การในชุ มชน ท าให้ ชุมชนเริ่ ม ขาดรายได้ จ าก
ท่องเที่ยว ซึง่ เคยเป็ นแหล่งรายได้ หลัก ผู้อยูอ่ าศัยเริ่มวิตกถึงปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวเพียงแค่ผ่านมาเพื่ อเก็บภาพ ก่อนจะเดิ นทาง
ข้ ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ภายในวันเดียว โดยไม่แวะ
พักผ่อนและท่องเที่ยวในชุมชนเชียงของมากเท่ากับในอดีต จึงทาให้ เศรษฐกิจใน
ชุมชนกาลังซบเซาลงเรื่ อยๆ บางผู้ประกอบการรายที่เข้ ามาลงทุนสร้ างสถานที่
บริ การต่างๆ ก็เริ่ มถอนตัวออกจากชุมชน เนื่องจากคานึ งถึงสถานการณ์ การ
ท่องเที่ยวที่ค่อนข้ างซบเซาลงเรื่ อยๆ ที่อาจส่งผลทาให้ เกิดการขาดทุน (ฐิ ติรัตน์
เรวรรณ์, 2558)
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่สามารถมี
ส่วนช่วยในการส่งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อให้ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน
กลับมาฟื น้ ตัวอีกครัง้ ภายใต้ กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็ นการ
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ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้ ในพืน้ ที่หรื อบริ เวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่ องราวในการพัฒนาทางสังคมและ
มนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์ อันเป็ นผลเกี่ ยวเนื่ องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้
และการให้ คณ
ุ ค่าของสังคม ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ของคน
ในแต่ละยุคสมัยได้ เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นสภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม หรื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ ว, 2556)
ดังนัน้ จึงกล่าวได้ วา่ อัตลักษณ์ของชุมชนเป็ นสิ่งสาคัญในการแสดงออก
ถึ ง คุณ ค่ าทางสั ง คมและวัฒ นธรรม ซึ่ ง สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจให้ กั บ
นักท่องเที่ยวได้ โดยความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารกับ อัตลักษณ์ของชุมชน
นัน้ จะเป็ นเครื่ องมือแสดงให้ นกั ท่องเที่ยวเห็นว่า “ชุมชนเราเป็ นอย่างไร” พร้ อม
ทั ง้ ชุ ม ชนยั ง สามารถใช้ การสื่ อสารเพื่ อ บอกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
“นักท่องเที่ยวของชุมชนเชียงของคือกลุ่มใด” และท้ ายที่สุด การสื่อสารจะช่วย
สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ของชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ ว่า “อัตลักษณ์ของชุมชน
เชียงของมี ความสอดคล้ องกับนักท่องเที่ ยวหรื อไม่ อย่างไร” ดังที่ กาญจนา
แก้ วเทพ และคณะ (2555) กล่าวว่า การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมื อประกอบสร้ าง
(Construct) ธ ารงรั กษา (Maintain) และต่อรอง (Negotiate) อัตลักษณ์ อยู่
ตลอดเวลา
ดังนัน้ การสื่ อสารอัตลักษณ์ จึ งมี ความส าคัญต่ อการส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวของชุมชนที่มีศกั ยภาพโดดเด่น ซึง่ ชุมชนสามารถ
ใช้ อตั ลักษณ์หรื อสิ่งที่ตนเองมีอยู่เพื่อสื่อสารออกไป ทาให้ การสื่อสารอัตลักษณ์
ของชุมชนสามารถถูกนามาใช้ เป็ นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ผ่านการมีส่วน
ร่วมทางการสื่อสารของสมาชิกในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี กล่าวได้ ว่าการสื่อสารอัต
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ลักษณ์เป็ นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริ มเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนได้
ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบนพืน้ ฐานของการใช้ องค์
ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้ างสรรค์งาน (Creativity)
และการใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual property) ที่มีความเชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ ทางสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรม
สมัยใหม่ ซึง่ ก่อให้ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ตอ่ สิ่งต่างๆ
(UNESCO, ม.ป.ป.) เพื่อให้ ผ้ รู ับสารหรื อนักท่องเที่ยวได้ รับรู้ ถึงความเป็ นชุมชน
เชียงของได้ อย่างน่าสนใจ และเพื่อธารงรักษาไว้ ซึ่งความยัง่ ยืนของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ และบริ บทชุมชนเชียงของในการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการสื่อสารของชุมชนเชียงของในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี เ้ ป็ นงานวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร
ข้ อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น ของชุมชน ประกอบกับ
การสัมภาษณ์ เชิ งลึกจากผู้นาแบบทางการและไม่ทางการ รวมถึงสมาชิ กใน
ชุมชนเชียงของ จานวน 6 - 8 คน และนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติใน
ชุมชนเชียงของ จานวน 8 คน ร่วมกับใช้ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยการเข้ า
ไปสัมผัสถึงบริบททางชุมชนด้ านกายภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนประกอบกัน
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สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 บริบทชุมชนของชุมชนเชียงของ
1.1 ประวัตอิ าเภอเชียงของ
จากผลการศึกษาเอกสาร พบว่าอาเภอเชียงของ เป็ นเมืองโบราณที่มี
ประวัติศาสตร์ มายาวนาน เคยรุ่งเรื องมาตังแต่
้ สมัยกรุ งหิรัญนครเงินยาง (เชียง
แสน) เดิมชื่อ “เมืองขรราช” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น “เมืองเชียงของ” การปกครอง
ขึ ้นกับเมืองนันทบุรี (น่าน) โดยผู้ครองนครน่าน ได้ แต่งตังให้
้ เจ้ าอริ ยะวงศ์เป็ น
เจ้ าเมือง ตังแต่
้ ปี พ.ศ.1805 และมีผ้ คู รองเมืองเชียงของ สืบต่อกันมาจนถึงเจ้ า
เมืองคนสุดท้ าย คือ พระเจ้ ายาจิตวงษ์ วรยศรังษี จนปี พ.ศ.2457 อาเภอเชียงของ
ได้ รับการยกฐานะเป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ทังนี
้ ้ เมื่อประมาณ 10 กว่า
ปี ที่ผ่านมา เชียงของได้ กลายมาเป็ นเมืองท่องเที่ยว และถูกประกาศให้ เป็ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาจานวนมากทาให้ เชียงของการเป็ นเมื อง
แห่งการค้ า แต่หลังจากนัน้ ในปลายปี พ.ศ.2556 รัฐบาลได้ มีการสร้ างสะพาน
มิ ตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 และมี การเปลี่ ยนกฎเกณฑ์ การข้ ามฝั่ งระหว่าง 2
ประเทศ ท าให้ เชี ยงของพบกับปั ญหาการขาดหายไปของนักท่ องเที่ ยว จน
ปั จจุบนั กลายเป็ นปั ญหาใหญ่ สมาชิกในชุมชนเริ่ มขาดรายได้ จากนักท่องเที่ยว
ภายนอก ทาให้ ชมุ ชนเชียงของเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลต่อชีวิตและความ
เป็ นอยูข่ องคนในชุมชน

1.2 ลักษณะภูมิศาสตร์ ชมุ ชนเชียงของ
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จากผลการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม พบว่าตาบล
เวียงเป็ นตาบลหนึ่งในอาเภอของเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นที่ตงของตั
ั้
ว
เมืองเชียงของมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลริ มโขงในทางทิศเหนือ ทิศใต้ ติดต่อกับ
พืน้ ที่ส่วนใหญ่ของตาบลสถาน และพืน้ ที่บางส่วนริ มปากแม่นา้ อิงตอนปลาย
และชายฝั่ งโขงด้ านทิศตะวันตกจรดเขตแดนอาเภอเชี ยงแสน ด้ านตะวันออก
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น ้าเป็ นที่กัน้
เขตแดน โดยทัว่ ไปลักษณะเป็ นพื ้นที่ราบเชิงเขา มีแม่น ้าและลาห้ วยไหลผ่านใน
พื ้นที่ 4 สาย ได้ แก่ ห้ วยตอง ห้ วยเม็ง ห้ วยน ้าสม และห้ วยน ้าดุก ทังหมดนี
้
้ไหลลง
แม่นา้ โขง ซึ่งเป็ นแม่นา้ สายใหญ่ ของประเทศในลุ่มน า้ โขง และเหมาะกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา สวนยางพารา ข้ าวโพด กล้ วย รวมถึง
ผลไม้ ต่างๆ ขณะที่บริ เวณริ มฝั่ งโขงก็มีการทาประมงพื ้นบ้ าน รวมทัง้ เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาอีกด้ วย
โดยในขอบเขตของชุมชนเชียงของได้ กาหนดแค่บริ เวณกลางชุมชนใน
ตาบลเวียง ระยะทางความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เลียบตามถนนสายกลาง
แต่กว้ างไปทางทิศตะวันตกเป็ นระยะทางประมาณ 250 เมตร และจากถนนสาย
กลางไปทางตะวันออกเป็ นระยะประมาณ 110 เมตร ซึ่งครอบคลุม ทัง้ หมด
จานวน 4 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านหัวเวียง บ้ านเวียงแก้ ว บ้ านวัดหลวง และ บ้ านศรี
ดอนชัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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1.3 จานวนประชากรในท้ องถิ่น
จากสถิติของ สานักทะเบียนท้ องถิ่น เทศบาลตาบลเวียง และ เทศบาล
ตาบลเวียงเชียงของ ปี พ.ศ.2558 โดยประชากรตามขอบเขตของหมู่บ้านทัง้ 4
หมู่บ้าน มีประชากรทัง้ สิน้ จานวน 3,735 คน มีประชาชนอาศัยจานวน 1,887
หลังคาเรื อน ส่วนใหญ่นอกจากจะประกอบอาชีพด้ านการค้ าการบริ การด้ านการ
ท่องเที่ยวแล้ ว ประชาชนส่วนใหญ่ในอาเภอจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ น
หลัก
จากการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนจริ ง
มีจานวนน้ อยกว่าจากสถิติทะเบียนบ้ าน จึงสันนิษฐานได้ ว่าบุคคลภายในชุมชน
ส่วนใหญ่มีการโยกย้ ายถิ่นฐาน เนื่องจากสถานศึกษาภายในชุมชนไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการของคนรุ่ นใหม่ ประกอบกับอาชีพที่ สมาชิกในชุมชนบางส่วน
ต้ องการออกไปหารายได้ ที่สูงและมั่นคงกว่าภายนอกชุมชน จึงส่งผลให้ ชุมชน
เชี ยงของในปั จจุบัน มี ประชากรเป็ นผู้สูงอายุเป็ นส่วนมาก และยากแก่ การ
ปรับเปลี่ยน พัฒนา หรื อเปิ ดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ และการเข้ าถึงเทคโนโลยี การ
สื่อสารร่ วมสมัย แต่อย่างไรก็ตามในทางตรงข้ ามจะส่งผลดีต่อการธารงรั กษา
อัตลักษณ์ของชุมชนเชียงของไว้ เช่นกัน
ผลจากการสัมภาษณ์และการศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร แสดงให้ เห็นถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่ส่งผลมาจากความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่ องจากมี การอพยพมาอยู่จากหลายชนหลายเผ่าประมาณ
9 กลุ่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อพยพมาจากที่อื่นนัน้ จะไม่ได้ อาศัยอยู่
ภายในชุมชนเชียงของแต่แรกเริ่ มเดิมที ทังนี
้ ้ การมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่หลากหลาย
ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมกลุ่มในชุมชนเชียงของภายใต้ อตั ลักษณ์ที่หลากหลาย
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1.4 บริบทการท่องเที่ยวในชุมชนเชียงของ แบ่งเป็ น 4 ส่วน
1.4.1 สภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบนั
จากการสัมภาษณ์ พบว่า นับตัง้ แต่ที่ สะพานมิ ตรภาพไทย
- ลาวแห่งที่ 4 ได้ เปิ ดใช้ บริ การ และทาการเปิ ดด่านตรวจคนเข้ าเมืองที่สะพานก็
ทาให้ เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้ า และการบริ การในชุมชนซบเซาลง เนื่องจาก
เดิมที การคมนาคมไปสู่ประเทศลาวทางอาเภอเชียงของนัน้ นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนจะต้ องใช้ บริ การที่ท่าเรื อบัค๊ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในหมู่บ้านหัวเวียง ซึ่งสามารถไป
ต่อเรื อที่ฝั่งลาวเพื่อเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางได้ โดยสามารถใช้ หนังสื อ
เดิ นทาง (Passport) ส าหรั บชาวต่ างชาติ และใช้ หนังสื อผ่ านแดนชั่ว คราว
(Temporary Boarder Pass) สาหรับประชาชนไทยและลาว ในการเดินทาง โดย
ด่านตรวจคนเข้ าเมืองประจาท่าเรื อบัค๊ มีเวลาเปิ ดทาการเวลา 08.00 – 18.00 น.
จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางเข้ ามาพักในชุมชนเชียงของก่อน แล้ วจึง
ออกเดินทางข้ ามไปยังประเทศลาวในเช้ าวันรุ่งขึ ้น
แต่เนื่องการสร้ างสะพานแม่นา้ โขง ซึ่งด่านตรวจคนเข้ าเมืองแห่งใหม่
ตังอยู
้ ห่ า่ งจากชุมชนประมาณ 10 กิโลเมตร และทางภาครัฐได้ เปลี่ยนกฎการข้ าม
แดน โดยทาการยกเลิกการใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) ณ ด่านตรวจคนเข้ า
เมื องท่ าเรื อบั๊ค ท าให้ ชาวต่างชาติ ไม่ จ าเป็ นต้ องมาใช้ บริ การที่ ท่ าเรื อบั๊ค
ประกอบด้ วยสะพานที่สร้ างใหม่ สะดวกกว่า และปิ ดบริการช้ ากว่าท่าเรื อบัค๊ โดย
สะพานเปิ ดเวลา 6.00 – 22.00 ดังนัน้ บริ ษัททัวร์ ต่างๆ จึงใช้ โอกาสนี ้ในการพา
นักท่องเที่ยวข้ ามแดนไปยังประเทศภายในวันเดียวไม่ต้องแวะพักที่ชุมชน ทาให้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้ ามาท่องเที่ยวในชุมชนเหมือนแต่ก่อน จะมี
เป็ นบางกรณี เช่น นักเที่ยวที่ท่องเที่ยวด้ วยตัวเอง และต้ องการข้ ามไปยังประเทศ
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ลาวเพื่ อขึน้ เรื อไปยังหลวงพระบางซึ่งมี เวลาออกประมาณ 10.30 – 11.00 น.
ทาให้ นักท่องเที่ ยวที่ มาเที่ ยวเอง ได้ มีโอกาสแวะพักในตัวชุมชน เพื่อเดินทาง
ออกไปในช่วงเช้ า
ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ ชมุ ชนเชียงของในปั จจุบนั เกิดปั ญหาทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเที่ยว ทาให้ ผ้ มู าลงทุนบางรายเริ่มถอนธุรกิจออกเนื่องจากวิตกถึงปั ญหา
คลาดแคลนนักท่องเที่ยว ชาวบ้ านส่วนใหญ่ที่ลงทุนทาสถานที่บริ การต่างๆ เริ่ ม
วิตกหนักถึงปั ญหานี ้ และได้ มีการร้ องเรี ยนไปยังภาครัฐ แต่ก็ไม่ได้ รับการตอบรับ
หรื อแก้ ไขตามที่ต้องการ เนื่องจากทางภาครัฐก็ไม่สามารถที่จะแก้ ปัญหาได้ และ
ที่ผา่ นมาทางภาครัฐได้ มาช่วยแก้ ปัญหาจากทางอื่นแทน เช่น การประชาสัมพันธ์
ที่ทาง ททท. ได้ เข้ ามาจัดกิจกรรมโดยมีแผนงานของตนเองโดยที่ไม่ได้ เกิ ดจาก
การมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านในการวางแผน ทาให้ ไม่ได้ ผลที่น่าพึงพอใจ ทาให้
ปัญหาที่เกิดจากการเปิ ดสะพานนี ้ไม่ได้ รับการแก้ ไข
สาหรับการสื่อสารของชุมชนนัน้ นับว่ายังเป็ นปั ญหาของชุมชนเชี ยง
ของอยู่เช่นกัน เนื่ องจากสมาชิ กในชุมชนส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะการสื่ อสาร
โดยเฉพาะการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ใหม่ (New media) รวมทั ง้ ภาครั ฐ ยั ง ไม่ ใ ห้
ความส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาศักยภาพทางการสื่ อ สารของสมาชิ กในชุ ม ชน
เท่าที่ควร ถึงแม้ ว่าจะมีหลายหน่วยงานที่พยายามเข้ ามามีบทบาทในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ ให้ แต่ยงั ขาดการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงส่งผลให้
การดาเนินงานดังกล่าวขาดความยัง่ ยืน
1.4.2 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพที่สาคัญในชุมชนเชียงของ ได้ แก่
1) แหล่งเพาะพันธุ์ปลาบึก ตังอยู
้ ่บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ตาบลเวียง เคยเป็ นแหล่ง
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จับปลาบึกแต่ปัจจุบันปลาบึกถูกบรรจุอยู่ในสัตว์สงวน ปั จจุบนั เป็ นแค่แหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาบึก ในแต่ละปี มีการผสมเทียมปลาบึกและนาลูกปลาปล่อยตาม
แหล่งนา้ สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศ 2) ท่าเรื อบัค๊ ตังอยู
้ ่บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1
ตาบลเวียง เป็ นจุดผ่านแดนถาวร ระหว่างไทย – ลาว 3) ศูนย์สตรี ทอผ้ าบ้ าน
ศรี ดอนชัย หมู่ที่ 14 ตาบลศรี ดอนชัย จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้ าทอและของที่
ระลึกต่างๆ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญ ได้ แก่ จุดชมวิวห้ วย
ทรายมาน ตังอยู
้ ่บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2 ตาบลริ มโขง ริ มเส้ นทางหลวง 1129
เพื่อชมภาพขุนเขาและแม่น ้าโขง
ด้ านการคมนาคม การเดินทางไปยังชุมชนเชียงของสามารถเดินทางมา
ได้ หลายเส้ นทาง โดยจะมีถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปยังชุมชนเชียงของ
หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้ แก่ เส้ นทางหลวงหมายเลข 1020 เส้ นทาง
หลวงหมายเลข 1173 และเส้ นทางหลวงสายพหลโยธิ น หากเดินทางด้ วย
เครื่ องบินจะไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ - เชียงของ แต่สามารถเดินทางไปลง
ที่ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวงของเชียงรายได้ จากนันนั
้ ง่ รถโดยสารประจา
ทางต่อไปยังเชียงของระยะทางประมาณ 136 กิโลเมตร และการเดินทางโดย
รถโดยสารประจาทางจากกรุงเทพฯ ไปลงที่ตวั เมืองเชียงของได้ นอกจากนัน้ ยังมี
สายการบินบางสายการบินให้ บริ การรับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบินไปถึงเชียง
ของด้ วยรถตู้อีกด้ วย
1.4.3 การคมนาคมในชุมชน
ส่วนด้ านการคมนาคมภายในพื ้นที่ชุมชนเชียงของ รถสามล้ อ
เครื่ อง ร้ านเช่าจักรยาน/จักรยานยนต์ รถสองแถว ซึ่งมีปริ มาณมากพอจะรองรับ
นักท่องเที่ ยว ทัง้ นี ้ บางสถานที่ พักก็ ยังมี รถจักรยานให้ ผ้ ูพักอาศัยได้ เลื อกใช้
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เนื่องชุมชนเชียงของเป็ นชุมชนที่ไม่กว้ างขวางมากนัก การท่องเที่ยวด้ วยจักรยาน
หรื อการเดินเท้ าก็เป็ นส่วนหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกใช้ กนั
1.5 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนเชียงของ
จากผลการศึกษาเอกสาร พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจปานกลางมี ประกอบอาชีพ คือ 1) เกษตรกรรม โดยพืน้ ที่เกษตร
ทังหมด
้
222,121 ไร่ 2) การปศุสตั ว์ เลี ้ยงเพื่อใช้ งานและบริ โภค เช่น โค กระบือ
สุกร เป็ ด ไก่ 3) การประมงเลี ้ยงปลา 962 ราย จานวน 960 บ่อ 4) แหล่งนา้ เพื่อ
ทาการเกษตรและการทาประมง ประกอบด้ วยแม่นา้ โขง แม่น ้าอิง อ่างเก็บ 10
แห่ง หนองน ้า 35 แห่ง ฝายขนาดเล็ก 35 แห่ง ขนาดใหญ่ 5 แห่ง 5) การค้ าและ
ธุรกิจ การติดต่อค้ าขายธุรกิจ และการท่องเที่ยวกับท่าด่านเมืองห้ วยทราย แขวง
บ่อแก้ ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้ าหลักที่ส่งออกไป
ยังสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว 5 ลาดับแรก ได้ แก่ สินค้ าอุปโภค บริ โภค วัสดุก่อสร้ าง พาหนะ น ้ามันเชื ้อเพลิง และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า 6) ธนาคาร มี
จานวน 7 แห่ง และ 7) โรงแรมและเกสเฮ้ าส์ มีจานวน 22 แห่ง
1.6 บทสรุปด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนเชียงของ
จากการวิจยั สามารถสรุปได้ ว่า ชุมชนเชียงของกาลังประสบปั ญหาขาด
แคลนนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีการเปิ ดสะพานใหม่ และมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์
การข้ ามแดนใหม่จากทางภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถแก้ ไข และเข้ ามาแก้ ไขอย่างไม่
ตรงจุด ดังนัน้ จึงจ าเป็ นต้ องใช้ การสื่ อสารเพื่ อประชาสัมพัน ธ์ มาช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อกลับเข้ ามาแวะท่องเที่ยวในชุมชนเหมือนในอดีต
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โดยชุมชนเชี ยงของเป็ นชุมชนที่ มี ศักยภาพทาง ที่พัก สถานที่ บริ การ
สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เหมาะจะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานบริ การต่างๆ มากพอในการรองรับ
นักท่องเที่ยว แต่ในด้ านบุคคลยังถือว่าต้ องมีการพัฒนา เนื่องจากชาวบ้ านส่วน
ใหญ่เป็ นคนเก่าแก่ และค่อนข้ างยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ ซึง่ เป็ นทังจุ
้ ดอ่อนและ
จุ ด แข็ ง คื อ การคงไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรมถื อ ว่ า เป็ นจุ ด เด่ น และสามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวได้ ส่วนจุดอ่อนคือ การไม่ค่อยเปิ ดรับและเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสื่อและ
รู ปแบบการสื่ อสารใหม่ ๆ แต่ในทางตรงข้ ามกลับทาให้ ชุมชนสามารถดารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ ได้ และที่ผ่านมาพบว่าชุมชนเชียงของมีข้อจากัดด้ าน
การส่งเสริมศักยภาพทางการสื่อสารให้ กบั สมาชิกในชุมชน ถึงแม้ ภาครัฐที่เข้ ามา
ช่วยทาการสื่อสารแต่ยงั ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ส่ วนที่ 2 อัตลักษณ์ ชุมชนเชียงของ
2.1 อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์
2.1.1 ประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชนเชียงของ
ผลจากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกต พบว่า ความเป็ น
เมื องเก่ าแก่ นี ไ้ ด้ รั บ ความสนใจจากนักท่ องเที่ ยว เนื่ องจากมี ร่ องรอยทาง
วัฒนธรรมต่างๆ จนก่อเกิ ดเป็ นอารยธรรมเฉพาะของชุมชน ทัง้ ด้ านวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม รวมถึงสถาปั ตยกรรมต่างๆ ซึ่งการเป็ นผสมผสานตังแต่
้ สมัยล้ านนา
จนถึ ง ปั จ จุ บัน ท าให้ ก่ อ เกิ ด เป็ นอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนเชี ย งของ ซึ่ ง เป็ น
ประวัตศิ าสตร์ ที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทังการเป็
้
นเมืองหน้ าด่าน หรื อ
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เคยถูกประกาศให้ เป็ นเขตพื ้นที่สีแดง รวมถึงเป็ นเมืองที่มี หลายหลากชาติพนั ธุ์
มาอยูร่ ่วมกัน เป็ นต้ น
2.1.2 ตานานของชุมชนเชียงของ
ผลจากการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสาร พบว่า ชุมชนเชียง
ของในยุคตานานเป็ นหมู่บ้านลัว๊ พระพุทธเจ้ าทรงเสด็จมาเผยแพร่ ศาสนา เพื่อ
มาโปรดให้ ชาวบ้ านนับถือพุทธแทนนับถือผีสะท้ อนให้ เห็นว่าชาวบ้ านในชุมชน
เชียงของนันมี
้ ความเชื่อที่ปลูกฝั งกันมาตังแต่
้ โบราณและยังมีชาวบ้ านบางส่วนที่
ยังคงนับถื อผีสางอยู่ หรื ออาจจะเป็ นการนับถื อแบบผสมผสานคือนับถื อพุทธ
และผีผสมกัน ซึ่งจะสามารถเห็นได้ จากวิถีชีวิต เช่น การห้ อยโคมยี่เป็ งซึ่งเป็ นสิ่ง
ที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและตกแต่งบ้ านเรื อน ขณะที่บางกลุ่มมี
พิธีกรรมตามความเชื่ออื่นๆ อยู่ เช่น การตังไข่
้ เพื่อเป็ นการขับไล่สิ่งชัว่ ร้ ายหรื อ
รักษาโรค ในพิธีกรรมที่หลากหลายเหล่านี ้นี ้จึงก่อเกิดเป็ นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเชี ยงของ ส่งผลให้ สามารถน ามาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยว ทังจากพิ
้
ธีกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม เป็ นต้ น
2.2 อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม
2.2.1 อาหาร
1) ข้ าวซอยน า้ หน้ า หรื อข้ าวซอยฮ้ อ ผลจากการ
สัมภาษณ์พบว่าข้ าวซอยน ้าหน้ ามีเอกลักษณ์ คือเป็ นข้ าวซอยที่แตกต่างจากข้ าว
ซอยทัว่ ไปในภาคเหนือ แทบจะเป็ นอาหารจานหลักที่ค้ นุ เคยและนิยมรับประทาน
ของคนในชุมชน วิธีทาคือการใช้ เส้ นก๋วยเตี๋ยว ลักษณะเหมือนเส้ นเล็กแต่มี รส
สัมผัสคล้ ายเส้ นใหญ่ทวั่ ไปนามาลวกน ้าร้ อนให้ สกุ และราดด้ วยน ้าหน้ าสูตรจาก
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สิบสองปั นนา ลักษณะคล้ ายน ้าพริ กอ่องแต่ไม่มีมะเขือเทศ รสชาติจะแตกต่าง
กัน โดยจากการสอบถาม ต้ องมีการนาถัว่ เน่าที่หมักในโอ่งมาจากจีน และนามา
คั่วกับสูตรประมาณ 3 ชั่วโมง ก่ อนเติมด้ วยน า้ ซุ ปจากการเคี่ ยวกระดูกหมู
สามารถกินคู่กับถั่วงอกสดและยอดถั่วลันเตาลวก หรื อเพิ่มรสชาติด้วยการใส่
หนังพองและข้ าวแต๋น เพื่อให้ เกิดรสชาติความหวานของแป้งมากขึ ้น บางครัง้ คน
ในชุมชนนิยมซื ้อเครื่ องน ้าหน้ าแยกเพื่อให้ คนนาไปใส่กับบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปกิ น
รสชาติในครัง้ แรกอาจจะรู้ สึกแปลกๆ ไม่ค้ นุ ชินกับรสชาติเหมือนข้ าวซอยทั่วไป
ซึ่งรสชาติตา่ งกันมาก แต่เมื่อลิ ้มลองไปสักพัก ข้ าวซอยน ้าหน้ าถื อว่าเป็ นสิ่งหนึ่ง
ที่สามารถเป็ นจุดขายของเชี ยงของได้ เพราะอร่ อยและยังท าให้ ผ้ ูรับประทาน
อยากกลับมารับประทานอีก
โดยข้ าวซอยน ้าหน้ าเป็ นอาหารเฉพาะที่หากินได้ ยาก ในประเทศไทยมี
เพียงเชียงของเท่านัน้ ที่ สามารถหาได้ ส่วนในสถานที่อื่นๆ มักจะเป็ นข้ าวซอย
ภาคเหนือธรรมดา ร้ านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ในชุมชน มักจะมีเครื่ องปรุ งนา้ หน้ า
เพื่อผสมน ้าก๋วยเตี๋ยวปรุ งขายเนื่องจากเป็ นอาหารที่นิยมในชุมชนหรื อถื อได้ ว่า
เป็ นอาหารพื น้ ฐานของชุมชนก็ ได้ ดังนัน้ กล่าวได้ ว่าข้ าวซอยนา้ หน้ าถื อเป็ น
อัตลักษณ์อย่างหนึง่ ของชุมชนเชียงของ
2) ปลาน ้าโขง ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าปลาน ้าโขง ถือเป็ น
อาหารที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติในท้ องถิ่นคือแม่น ้าโขง มีลกั ษณะเป็ นปลาน ้า
จืด มีหนังไม่มีเกร็ ด เช่น ปลาบึก ปลาคัง โดยสามารถนามาประกอบอาหารได้
หลากหลายวิธีการอาทิเช่น ทอด ลวกจิ ้ม ต้ มยา มีรสชาติอร่ อยถูกปากผู้คนใน
ท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยว โดยอาหารจะทามาจากปลาน ้าโขงที่จบั ได้ ผสมปนเป
กันไป โดยแต่ละร้ านก็จะมีสตู รและวิธีทาที่แตกต่างกัน ซึง่ ปลาน ้าโขงจะแตกต่าง
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จากปลาทัว่ ไปในรสสัมผัส หนังและเนื ้อปลาที่ขบเคี ้ยวเข้ าไปจะกลมกล่อม เนื ้อ
นุม่ แต่หนังค่อนข้ างเหนียวทาให้ รสสัมผัสกลมกล่อมกันได้ อย่างลงตัว
เนื่องด้ วยเชียงของเป็ นชุมชนที่มีอาณาเขตติดกับริ มน ้าโขง ทาให้ ปลา
น ้าโขงเป็ นสิ่งที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะได้ รับประทานปลา
น ้าโขงถึงถิ่น แต่ก็อาจจะมีในจังหวัดอื่นๆ ที่ติดริ มน ้าโขง แต่การเลือกปลาและ
สูตรที่ต่างกัน ก็จะเกิดเป็ นอาหารที่แตกต่างกัน จึงทาให้ ปลานา้ โขงของชุมชน
เชียงของกลายเป็ นอีกอัตลักษณ์หนึ่งของชุมชนนี ้
2.2.2 ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1) ผ้ าทอไทลือ้ จากการสัมภาษณ์ และหาข้ อมูลพบว่า
ผ้ าทอไทลือ้ บ้ านหาดบ้ ายเป็ นเอกลักษณ์ ของเมื องเชี ยงของและจาหน่ายเป็ น
สินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็ นผ้ าทอมือของกลุ่มผ้ าทอไทลื ้อของบ้ านหาด
บ้ าย มีความโดดเด่นอยู่ที่ฝีมือการทอซึ่งใช้ ฝ้ายเป็ นวัตถุดิบ จะมีความแตกต่าง
ทางการทอคือใช้ เทคนิค การเกาะหรื อล้ วง (Tapestry Weaving) หรื อที่เป็ นที่ร้ ูจกั
กันว่า “ลายน ้าไหล” ซึง่ เป็ นเทคนิคที่มีความยุง่ ยากซับซ้ อน แต่ทาให้ เกิดลวดลาย
และสีสนั ที่งดงามแปลกตา และเป็ นอัตลักษณ์อนั โดดเด่นเฉพาะกลุ่มที่แตกต่าง
จากผ้ าซิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทกลุ่มอื่นๆ ด้ วยเทคนิคการถักที่ไม่เหมือนใครนี ้ ทา
ให้ ผ้าไทลื ้อมีความสวยงามแตกต่างจากผ้ าอื่นๆ จึงทาให้ ได้ รับความนิยมมาก
จากนักเที่ยว และด้ วยความแปลกของลายผ้ า ทาให้ ผ้าทอไทลือ้ กลายเป็ นอัต
ลักษณ์ในชุมชนเชียงของ
2) ไก จากการสัมภาษณ์ และหาข้ อมูลพบว่า ไก เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของอาเภอเชียงของ เป็ นสาหร่ายน ้าจืดสีเขียวมีลกั ษณะเป็ นเส้ นยาว
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พบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะแถบลุม่ น ้าโขง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชี ยงราย มักขึน้ อยู่บนก้ อนหิน มี มากในช่วงฤดูหนาวจนถึงต้ นฤดูฝน
ระหว่างเดื อนพฤศจิ กายนจนถึงเดื อนพฤษภาคมของทุกปี รสชาติสัมผัสจะ
ค่อนข้ างต่างจากสาหร่ ายที่เรากิ นทั่วไป โดยจะเหนียวกว่าสาหร่ ายทั่วไปมาก
ลักษณะยาวและเป็ นฝอยกว่าสาหร่ าย บางคนบอกว่ามันคือตะไคร่ บางส่วนจะ
เรี ยกว่าสาหร่ ายน ้าจืด แต่ก็ได้ รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถนามา
ปรุงรส และแปรรูปได้ หลากหลายเช่นกัน ทังนี
้ ้ ไกสาหร่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีแค่
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และในอาเภอเชียงของ ซึ่งถือว่าเป็ นสิ่งหายาก ใน
การหาซื อ้ และมี ลักษณะในการเก็ บและแปรรู ปอย่ า งจ าเพาะ ไกจึ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอเชียงของ
2.2.3 ประเพณี
จากการสัมภาษณ์ พบว่ า ส่วนใหญ่ ประเพณี ในเชี ยงของมี
ประเพณีที่ไม่คอ่ ยต่างจากที่อื่น เช่น ประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต์ แห่เทียน
เทียนพรรษา เป็ นต้ น แต่เชียงของยังมีประเพณีท้องถิ่ นที่เป็ นเอกลักษณ์ ดังนี ้
1) ประเพณีอภิบาลปลาบึก เป็ นประเพณีที่สามารถหาดู
ได้ เฉพาะที่ เชี ยงของเท่านัน้ ณ หาดบ้ า นไคร้ อ าเภอเชี ยงของ ของวันที่ 18
เมษายนของทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงแบบโบราณ เพื่อเป็ นการขอขมาปลาบึก ที่
ในอดีตเคยได้ จบั นามาเป็ นอาหาร
2) ประเพณีแข่งเรื อเชียงของ จัดในช่วงสงกรานต์ของทุก
ปี เป็ นการแข่งขันเรื อพายขนาดเล็ก ขนาด 12 ฝี พาย ณ ท่าเรื อเชียงของ ตาบล
เวียง อาเภอเชียงของ โดยเรื อที่เข้ ามาแข่งขันเป็ นเรื อที่มากจากประเทศไทย และ
ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
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3) ประเพณีตกั บาตรริ มโขง เป็ นประเพณีที่ทางชุมชนได้
ร่ วมกันตังกลุ
้ ่มตักบาตรริ มโขงและสร้ างประเพณีขึ ้นมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
โดยจะจัดขึน้ ให้ นักท่องเที่ยวได้ ร่วมตักบาตรที่บริ เวณริ มนา้ โขงบริ เวณลานผา
ถ่าน และถนนเลียบแม่น ้าโขงในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึง่ ได้ เริ่มจัดมาตังแต่
้
ช่ วงเดื อนพฤศจิ กายน ปี 2557 เป็ นต้ นมา โดยแต่ เดิ ม ชาวบ้ านบอกว่ า มี
ประชาชนและนักท่องเที่ ยวร่ วมกิ จกรรมตักบาตรริ มโขงเป็ นจ านวนมาก แต่
ปัจจุบนั จากผู้วิจยั พบว่า จากปัญหาการซบเซาของนักท่องเที่ยว ทาให้ กิจกรรมนี ้
มีคนเข้ าร่ วมลดลงจนเหลือน้ อยมาก ถึงแม้ จะมีการประชาสัมพันธ์มากมาย แต่
ข้ อมูลต่างๆ ยังไม่ชดั เจนพอต่อนักท่องเที่ยว เช่น ไม่ได้ บอกเวลา เป็ นต้ น
ทังสามประเพณี
้
นี ้ เป็ นประเพณีที่หาดูได้ แค่ในเชียงของ เนื่องจากเป็ น
ประเพณี ที่ถูกสร้ างมาด้ วยจุดประสงค์ต่างๆ ของชาวบ้ าน และมีความแตกต่าง
จากประเพณีอื่นๆ อย่างชัดเจน ทาให้ การเลือกอัตลักษณ์ทางด้ านประเพณีผ้ วู ิจยั
จึงเลือกเพียงสามประเพณีนี ้เท่านัน้
2.3 อัตลักษณ์ด้านชุมชน
2.3.1 กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ผลจากการสัมภาษณ์และศึกษาข้ อมูลต่างๆ พบว่า ในอาเภอ
เชียงของนันเป็
้ นเมืองที่มีทงคนพื
ั้
้นเมืองที่อาศัยอยู่ตงแต่
ั ้ สมัยอาณาจักรล้ านนา
และมีชนเผ่าอีกมากมายที่อพยพเข้ ามาอาศัย และปั กหลักอยู่ในเชียงของ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ที่มีการบันทึกไว้ ว่าได้ มีการอพยพเข้ ามาในเมืองเชียงของ ตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั มีรวมทัง้ สิน้ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ แต่โดยส่วนใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ ที่
อพยพมาจากที่อื่นนัน้ จะไม่ได้ อาศัยอยู่ภายในชุมชนเชียงของ แต่จะอาศัยอยู่
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ตามตาบลต่างๆ นอกเขตชุมชนเชียงของและบางกลุ่ม ก็ได้ มีการอพยพกระจัด
กระจายไปยังพื ้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย แต่ในชุมชนก็ยงั มีความ
หลากหลายจากการผสมผสานของชาติพันธุ์ จึงเป็ นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ เชียงของมี
ความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ซึ่งความหลากหลายนี ส้ ่งผลให้ เกิ ดวิถีชี วิ ตและ
วัฒนธรรมต่างๆ อันก่ อเกิ ดมาจากการอยู่ร่ วมกัน ท าให้ ผ้ ูคนในชุมชนเกิ ด
วัฒนธรรมที่ผสมผสาน เป็ นวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งเป็ นจุดเด่นที่มีแค่ในเฉพาะเชียง
ของเท่านัน้ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้ ู สึกสนใจและชอบที่จะศึกษาความเป็ น
วั ฒ นธรรมต่ า งๆ นี ้ วั ฒ นธรรมความหลากหลายของชุ ม ชนเชี ย งของจึ ง
กลายเป็ นอัตลักษณ์ที่บง่ บอกความเป็ นเชียงของได้ อย่างดี
2.3.2 ภาษา
จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต พบว่า ลักษณะของภาษา
ที่ใช้ คือ “คาเมือง” โดยเป็ นภาษาที่คนทางภาคเหนือใช้ สื่อสารในชีวิตประจาวัน
จากการสารวจผู้วิจัยพบว่าสาเนียงของคนในชุมชนเชียงของ มีลกั ษณ์เหมื อน
สาเนียงของคนจังหวัดน่าน คือพูดเร็ วแต่ ไม่ดุ จะไม่พูดนิ่มนวลเหมื อนคนใน
จังหวัดเชียงใหม่ แต่ส่วนมากคนภายในชุมชนสามารถพูดและฟั งภาษาไทยภาค
กลางได้ และยังมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
บริการนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ
2.3.3 วิถีชีวิต
1) ความเงี ยบสงบของชุมชน เนื่องจากชาวเชียงของจึง
มักอยู่กันอย่างเรี ยบง่าย ทาให้ ชุมชนเชียงของเป็ นเมืองที่ค่อนข้ างสงบและไม่
ค่อยมี ความวุ่นวายเมื่ อเที ยบกับเมื องต่างๆ แม้ ว่าชุมชนเชี ยงของจะมี ความ
คึกคักมากเมื่อเทียบกับในละแวกชนบทอื่นๆ ในอาเภอเชียงของ (เนื่องจากเป็ น
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สถานที่ท่องเที่ยวและการคมนาคมข้ ามแดน) แต่ทว่าเชียงของก็ยงั คงเป็ นเมืองที่
เงียบสงบ เมื่อเทียบกับเมืองที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองอื่นๆ
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่จะหลงใหลใน
ความเงียบสงบนี ้ และเป็ นอีกสาเหตุที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางกลับมาอีกครัง้ ถึงแม้
จะเป็ นเมืองท่องเที่ยว แต่ชมุ ชนเชียงของก็ยงั คงความเป็ นเมืองที่สงบไว้ ด้ วยวิถี
ชาวบ้ านในสมัยก่อนชอบอยู่กันเงียบๆ และจากที่ชาวบ้ านไม่ค่อยเปิ ดรับในสิ่ง
ใหม่ๆ ทาให้ ชมุ ชนเชียงของยังคงความเป็ นวิถีชีวิตแบบเดิมที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ที่สาคัญของชุมชน
2) ความเป็ นกั น เองของชุ ม ชน ก่ อ นที่ จ ะเป็ นเมื อ ง
ท่องเที่ยวนัน้ ชาวบ้ านอยู่กนั อย่างถ้ อยทีถ้อยอาศัยเหมือนคนต่างจังหวัดในทัว่ ๆ
ไป ทาให้ ติดนิสัยคุ้นชิ นกับการอยู่กันอย่างครอบครั ว เมื่ อมี นักเที่ ยวมากขึ น้
ชุมชนเชี ยงของก็ ยังคงต้ อนรั บนักท่ องเที่ ยวอย่ างเป็ นกั นเองเหมื อนคนใน
ครอบครัวเช่นแต่ก่อน
ทังนี
้ ้ จากการสัมภาษณ์และการสังเกต สะท้ อนให้ เห็นว่าชาวบ้ านส่วน
ใหญ่มีความเป็ นกันเอง โดยเฉพาะสถานบริ การต่างๆ มีความเป็ นมิตรสูงและ
บริ การดีมาก อาจจะด้ วยเนื่องจากปั จจุบนั ชุมชนกาลังขาดแคลนนักท่องเที่ยว
มาก ทาให้ ชาวบ้ านที่ประกอบธุรกิจบริ การต่างๆ ต้ องปรับเปลี่ยนการบริ การมาก
ขึ ้นเพื่อดึงดูดลูกค้ า ทาให้ เห็นว่า ชาวบ้ านต่างพร้ อมที่จะเรี ยนรู้และเปลี่ยนแปลง
ความเป็ นตัวเองในบางส่วน เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและอยากกลับมา
อีก
3) อาชี พของชุมชน ตัง้ แต่เป็ นเมื องแห่งการท่องเที่ ยว
ประชาชนบางส่วนจึงใช้ โอกาสตรงนี ใ้ นการทาอาชีพเกี่ ยวกับการค้ าด้ านการ
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บริ การนักท่องเที่ยว แต่บางส่วนยังคงประกอบอาชีพเดิม เช่น เกษตรกรรม การ
ประมง ซึ่งสามารถเห็นได้ จากการขายของในตลาดคนเดิน ที่ประชาชนในชุมชน
ได้ นาผัก อาหาร หรื อของบริ โภคต่างๆ มาค้ าขายกันเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวไปในตัว นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวัฒนธรรมต่างๆ จากตลาด
ถนนคนเดินในชุมชม ที่มีให้ เดินซื ้อของในวันเสาร์ และตลาดกาดเช้ าในช่วงเช้ า
ของทุกๆ วัน จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าชาวบ้ านยังคงต้ องการที่จะหารายได้ จากทางอื่น
โดยแค่การทาเกษตร หรื ออาชี พที่ มี อยู่ อาจไม่เพี ยงพอที่ จะรองรั บคนในการ
ประกอบอาชีพนี ้ ซึ่งบางส่วนก็ได้ ออกไปหารายได้ จากนอกตัวเมือง โดยหลังจาก
เริ่ มเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชาวบ้ านจึงใช้ โอกาสนี ้ในการสร้ างผลประโยชน์ที่มากขึน้
จากที่ มี อยู่ และสร้ างงานให้ กับชาวบ้ านมากขึน้ แต่เนื่ องจากพบปั ญหาและ
วิกฤตในปั จจุบนั ทาให้ ชาวบ้ านที่มีการลงทุนในด้ านการท่องเที่ยวไปแล้ วนัน้ ยิ่ง
ประสบปัญหาทางการเงินมากขึ ้นกว่าเดิม
2.4 อัตลักษณ์ทางกายภาพ
2.4.1 แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต พบว่า ในชุมชนเชียงของ
มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาเป็ นวัดจานวน 4 แห่ง ได้ แก่ ทุกหมู่บ้านนัน้ ล้ วนมี
วัดประจาของหมู่บ้าน นัน่ หมายถึงชาวบ้ านยังคงมีความเชื่อและความศรัทธาใน
ศาสนาอยู่มาก มีการอยูแ่ บบถ้ อยทีถ้อยอาศัยพบปะกันตามวัด เสมือนว่าวัดเป็ น
จุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้ าน ซึ่งแตกต่างจากคนเมือง ที่เริ่ มเข้ าวัดน้ อยลงทุก
วัน ส่วนการบูรณาการวัดให้ สวยงามนัน้ เป็ นสิ่งบ่งชี ้ที่ชดั เจนว่า ชาวบ้ านยังให้
ความสาคัญกับเรื่ องศาสนา มีการรวมเงินกันช่วยบริ จาคเพื่ อปรั บปรุ งวัดให้
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ดูสวยงามอยู่เสมอๆ ต่างจากบ้ านพักอาศัยของชาวบ้ าน ที่ไม่มีการบูรณการแต่
ยังคงไว้ ซงึ่ แบบเดิม
2.4.2 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
กลุ่มผู้วิ จัยพบว่าในเขตชุมชนเชี ยงของมี สถานที่ ท่ องเที่ ยว
ธรรมชาติ ที่ เป็ นจุดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยวได้ ดี และมี ทิวทัศน์ ที่
สวยงามรวมถึงเป็ นแม่น ้าที่มีชื่อเสียง นัน่ คือแม่น ้าโขง ซึ่งไหลทอดยาวขนานกับ
ชุมชนเชียงของ และทางอาเภอเชียงของได้ มีการจัดทาทางเดินริ มฝั่ งแม่น ้าโขงไว้
อย่างสวยงามเพื่ อรองรั บนั่งท่องเที่ ยวที่ มาพักผ่อน เหมาะแก่การเป็ นสถานที่
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เดินชมทิวทัศน์ พักผ่อน หรื อออกกาลังกาย
2.4.3 แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่ง เกือบทังหมด
้
ค่อนข้ างมีความเป็ นชุมชนมาก จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าถึงวัฒนธรรม
ชุมชนได้ อย่างใกล้ ชิด
1) กาดเช้ า เป็ นตลาดที่ เ ริ่ ม เปิ ดตลาดตั ง้ แต่ เ วลา
ประมาณตีหนึ่งจนเกือบรุ่ งสาง โดยจะมีชาวเขาและชาวบ้ านนาผลผลิตทางการ
เกษตรจากสวนไร่นาของตัวเองมาวางจาหน่าย เช่น ผัก ผลไม้ อาหารป่ า เป็ นต้ น
ซึ่งเต็มตลาดที่ไม่ใหญ่นัก อยู่ในหมู่บ้านศรี ดอนชัย ติดกับเชิงสะพานแม่นา้ สม
โดยนักท่องเที่ ยวสามารถเข้ าไปเดินดูวัฒนธรรมการค้ าขายของในตลาดของ
ชาวบ้ านได้ อย่างใกล้ ชิด
2) กาดเวียงแก้ วไนท์หรื อถนนคนเดิน เป็ นตลาดชุมชน
อีกแห่งหนึ่งที่มีเฉพาะวันเสาร์ โดยมีการตังร้้ านค้ าริ มถนนสายกลางเริ่ มตังแต่
้
หน้ าวัดพระแก้ วไปทางวัดหัวเวียงเป็ นระยะทางประมาณ 200 เมตร โดยมีการ
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แสดงดนตรี พื ้นบ้ านให้ รับฟั งเป็ นเสน่ห์ของตลาดแห่งนี ้ สินค้ าที่จาหน่ายในตลาด
เน้ นไปทางสินค้ าอุปโภคบริ โภคและเกษตรกรรมที่ ปลูกภายในอาเภอเชียงของ
โดยผู้ขายทังหมดเป็
้
นชาวบ้ านในอาเภอเชียงของทังหมด
้
และทุกๆ คนจะร่ วมกัน
ใส่เสือ้ สีฟ้า ซึ่งเป็ นนโยบายการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและทาให้ ร้ ู สึกถึง
ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชุมชน โดยตลาดนี ้จะขายอยู่บนถนนสาย
กลางซึ่งติดกับที่พักของนักท่องเที่ยว ทาให้ ดึงดูดความสนใจจากผู้มาแวะพัก
อาศัยได้ อย่างดี แม้ จะไม่มีการประชาสัมพันธ์มากนัก แต่เมื่อมีตลาดถนนคนเดิน
นักท่องเที่ยวที่พกั อยู่ในชุมชนก็มกั จะแวะออกมาจับจ่ายใช้ สอย หรื อดูวฒ
ั นธรรม
ของชุมชนได้ ด้วยตนเอง
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากาดเวี ยงแก้ วไนท์ เกิดจากผู้ใหญ่ บ้านบ้ าน
เวี ยงแก้ ว ที่ เห็นถึงปั ญหาในด้ านการประชาสัมพันธ์ จึงรวบร่ วมชาวบ้ านมา
ช่วยกันทาตลาดขายของ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ในอีกด้ านหนึ่ง ซึ่งถื อว่า
ประสบความสาเร็ จเนื่องจาก มีคนจากต่างถิ่นเข้ ามาร่ วมเดินตลาดเป็ นจานวน
มาก และเป็ นการร่วมมือจากคนในชุมชนเองที่นาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองจากคนใน
ชุมชนมาขาย ทาให้ ไม่เกิดปัญหาดัง่ ที่ ททท. เคยเข้ ามาช่วยจัดกิจกรรม เนื่องจาก
ชาวบ้ านได้ ใช้ ความเป็ นตัวเองและความเป็ นชุมชน จึงไม่มีความขัดแย้ งจากการ
สื่ อสาร ส่งผลให้ เห็นว่าชาวบ้ าน และผู้นาชุมชนมี ปฏิ สัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน และ
พร้ อมที่จะร่ วมกันทางานเพื่อส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ ชุมชน ทาให้ การสร้ าง
รู ปแบบการสื่ อสารอัตลักษณ์ ของชุมชนเชี ยงของ มี โอกาสที่ จะพัฒนาและ
นาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3) ท่าเรื อบัค๊ ในปัจจุบนั ถือว่าเงียบเหงาลงไปอย่างมาก
นับตัง้ แต่ เ ปิ ดสะพานมิ ตรภาพ ไทย-ลาว แห่ งที่ 4 เนื่ องจากนักท่ องเที่ ย ว
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ชาวต่างชาติหรื อนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ต้องการที่จะใช้ หนังสือเดินทางในการ
ข้ ามแดน ไม่สามารถที่จะมาใช้ บริ การในท่าเรื อบัค๊ ได้ แต่ก็ยงั คงมีคนลาว และคน
เชียงของ มาใช้ บริ การอยู่พอสมควร ส่วนค่าบริ การนัน้ ถื อว่าไม่แพง ราคาอยู่ที่
40 บาท ในการข้ ามฟากหนึ่งเที่ยว แต่จากการสังเกตก็ยงั เห็นได้ ว่า ยังขาดการ
ซ่อมแซม หรื อปรับปรุงให้ สวยงาม น่าใช้ บริการ
4) ที่พกั อาศัยภายในเชียงของมีหลากหลายรู ปแบบให้
เลือกใช้ บริ การ โดยที่พกั มีตงแต่
ั ้ โฮมสเตย์ เกสเฮ้ าส์ โรงแรม รวมไปถึงรี สอร์ ท ซึง่
ที่ พักแต่ละแห่งก็ มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ แตกต่างกันออกไปตามรู ปแบบที่
ต้ องการ ส่วนใหญ่จะใช้ ศิลปะเก่าแก่และความเป็ นล้ านนาเข้ ามาออกเข้ าแบบ
ที่ตงมี
ั ้ ทงั ้ ใกล้ แม่นา้ ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้ จากที่พักหรื อใกล้ ถนนสายกลาง
สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวกและสามารถเดินดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้
อย่างใกล้ ชิด ซึ่งราคาที่พกั เริ่ มต้ นมีตงแต่
ั ้ 200 บาทขึ ้นไปตามลาดับ โดยมีที่พกั
อาศัยสาหรับนักท่องเที่ยวอยูม่ ากกว่า 10 แห่งในชุมชน
5) สถานบริ การต่างๆ ร้ านอาหาร มีความหลากหลาย
โดยมีทงร้
ั ้ านอาหารทั่วไปของชุมชน และร้ านอาหารพื ้นเมือง ลักษณะของการ
ตกแต่งร้ าน จะเป็ นรูปแบบล้ านนาประยุกต์เป็ นส่วนใหญ่ และยังคงความเก่าใน
บางส่วนทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การดื่มด่าได้ ทงรสชาติ
ั้
อาหารและบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชน
ส่วนใหญ่จาหน่ายอาหารราคาไม่แพง และค่อนข้ างเป็ นกันเองกับนักท่องเที่ยว
ส่วนสถานบันเทิงได้ ยามค่าคืน ที่เป็ นร้ านเล็กๆ คอยให้ บริ การ จัดอยู่รวมๆ กัน มี
ประมาณ 5 - 10 ร้ าน แต่ในทุกๆ ร้ านก็ยังเน้ นการตกแต่งที่เรี ยบง่าย และส่วน
ใหญ่เป็ นร้ านเปิ ดเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ดื่มด่าบรรยากาศชุมชนเชียงของยามค่า
คืน ที่สาคัญทุกร้ านยังคงความเงียบสงบ ไม่เสียงดังรบกวนคนในชุมชนเช่นเดิม
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ส่ วนที่ 3. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมและศักยภาพของชุมชน (SWOT
Analysis)
3.1 วิเคราะห์จดุ แข็งของชุมชน
ผลจากการวิจยั พบว่า จุดแข็งที่เกิดจากภายในชุมชนคือ ศักยภาพทาง
กายภาพของชุมชน คือเป็ นชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี และเหมาะสม
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้ ด้วยต้ นทุนเดิมที่มีอยู่ คือ แม่น ้าโขง ความเป็ นธรรมชาติ
ความเงี ยบสงบของชุมชน รวมถึ งท่าเรื อบั๊คที่ เป็ นจุดในการข้ ามแดนไปยัง
ประเทศลาว ทัง้ หมดนี ้ คือจุดแข็งที่ ชุมชนมี อยู่แล้ วเป็ นต้ นทุนเดิม ส่วนเรื่ อง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสถานบริ การต่างๆ ก็เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถนามาเป็ น
จุดแข็งได้ เช่น ความเป็ นกันเองของชุมชน อาหารภายในชุมชนที่เอกลักษณ์ ที่
โดดเด่นหากินได้ ยาก รวมถึงการที่เชียงของเคยเป็ นเมืองท่องเที่ยวมาก่อน ทาให้
เชียงของมีสถานบริ การเพียงต่อการรองรับนักท่องเที่ยว อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญคือ
ความสามัคคีในชุมชน เป็ นชุมชนที่เข็มแข็ง ให้ ความร่วมมือ และการปรึกษากัน
อยู่ตลอดเวลา ในทุกเดือนจะมีการประชุมหมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพูดคุยถึง
ปั ญหาและความเป็ นไปในหมู่ นี่คือส่วนแข็งที่สามารถขยายผลได้ ในการทางาน
ในอนาคต
3.2 วิเคราะห์จดุ อ่อนของชุมชน จุดอ่อนที่เกิดจากภายในชุมชนนัน้ มีอยู่
หลายสาเหตุและหลายปั จจัย คือศักยภาพทางความรู้ และการเปิ ดรับวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ของชุมชน ซึ่งชาวบ้ านในชุมชนส่วนใหญ่ เป็ นผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยรุ่ น
ส่วนใหญ่จะออกไปเรี ยนและทางานภายนอกชุมชน ทาให้ ชุมชนขาดทรัพยากร
ทางด้ านบุคคล ทังนี
้ ้คนในชุมชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ในด้ านการจัดการการ
ท่องเที่ยว และด้ านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงด้ านเทคโนโลยี ซึ่งมีผลทา
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ให้ ชมุ ชนไม่สามารถจัดการการท่องเที่ยว หรื อไม่สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิ เคราะห์ ด้ านโอกาส ด้ านโอกาสหลักคื อการคมนาคม ที่
ค่อนข้ างสะดวกทังเส้
้ นทาง และการขนส่งสาธารณะมายังชุมชนเชียงของ รวมถึง
ในปั จจุบนั มีสายการบินต้ นทุนต่า (Low cost airline) เปิ ดให้ บริ การเป็ นจานวน
มาก ซึ่งนักท่องเที่ ยวสามารถเดินทางได้ โดยเสี ยค่าบริ การที่ ค่อนข้ างต่า เป็ น
โอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางเข้ ามามากขึ ้น รวมถึงอาจเป็ นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนเชียงของได้ อีกด้ วย รวมถึงปั จจุบนั ผู้คน
ส่วนใหญ่อย่างมีการเข้ าถึงสื่ออย่างทัว่ ถึง ทาให้ มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผู้รับสารได้ อย่างกว้ างขวางมากขึ ้น
3.4 การวิเคราะห์อุปสรรค อุปสรรคหลักคงไม่พ้นการเปิ ดสะพานใหม่
และมีการเปลี่ยนกฏการข้ ามแดน ซึ่งถือว่าเป็ นปั ญหาหลักของการท่องเที่ยวใน
ชุมชนเชี ยงของในปั จ จุ บัน และอี กเรื่ องคื อเศรษฐกิ จ ไทยที่ ก าลังมี ปั ญ หา
เนื่องจากสภาวะทางการเมืองที่ยงั ไม่มนั่ คง ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวต่างชาติขาด
ความเชื่อมั่นในความไม่มั่นคง และมีโอกาสที่จะเลือกไปท่องเที่ ยวในประเทศ
อื่นๆ แทน และเนื่องจากชุมชนเชียงของเป็ นชุมชนเปิ ด และมีศกั ยภาพเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจจากภายนอกมีโอกาสเข้ า
มาลงทุนมากขึ ้น อาจส่งผลให้ อตั ลักษณ์ชมุ ชนมีการเปลี่ยนไปสูช่ มุ ชนเมือง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์การสื่ อสารอัตลักษณ์ เพื่ อส่งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ของชุมชนเชียงของ นันพบว่
้
า อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนเชียงของ
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เกิดขึ ้นจากสิ่งที่แตกต่างกัน และมีความโดดเด่น โดยเราสามารถบอกได้ ว่า “เรา
คือใคร” และผู้อื่นก็สามารถบอกได้ วา่ “เราคือใคร” เช่นเดียวกัน โดยการศึกษาอัต
ลักษณ์ร่วมของชุมชนเชียงของนี ้ สรุ ปได้ ว่า อัตลักษณ์เกิดจากการรวมกันของ
ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ และมีการเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ ทาให้ อตั ลักษณ์ที่สืบทอดกัน
มา บางอย่างยังคงอยู่ ส่วนบางอย่างนันก็
้ มีการปรับเปลี่ยนเรื่ อยมา ทังรู้ ปธรรม
เช่น ข้ าวซอยนา้ หน้ า ปลานา้ โขง ผ้ าทอไทลื อ้ ไกสาหร่ าย และนามธรรม เช่น
ความเงี ยบสงบ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ที่รวมมาจาก 9 กลุ่มชาติ
พันธุ์
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ธีระยุทธ บุญมี (2546) ที่พบว่า อัตลักษณ์จะ
กระจายตัวในสังคมแต่ละแบบ และประวัติศาสตร์ แต่ละช่วงที่ ต่างกัน ซึ่ง
อัตลักษณ์บางอย่างเป็ นสิ่งที่เป็ นรูปธรรมจนเกือบจับต้ องได้ รู้สึกได้ ทงหมด
ั้
และ
ในสังคมทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ถือเป็ นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคน
และชุมชน ซึ่งสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม นักวัฒนธรรมศึกษา
สมสุข หินวิมาน (2548) เชื่อว่าอีกกระบวนการหนึ่งที่คนเราก่อรูป “ตัวตน” อาจดู
ได้ จากกิจกรรมการบริ โภคในชีวิตประจาวันของผู้คน เช่น การแต่งกาย การกินอยู่
ภาษา ไปจนถึงรู ปแบบการใช้ ชีวิตที่ แตกต่างหลากหลาย โดยในการสื่ อสาร
อัตลักษณ์นนต้
ั ้ องเกิดจาก สิ่งที่ตวั เรามอง และสิ่งที่คนอื่นมองว่าเราเป็ นอย่างไร
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับแบบจาลองการสื่อสารเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) เป้าหมาย
ของแบบจ าลองนี ้ คือ การสร้ างความหมายและความเข้ าใจร่ วมกัน (Shared
Meaning) กิจกรรมนี ้ดาเนินซ ้าไปมาอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด เพื่อเน้ นย ้าถึงความเป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกัน และเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
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กาญจนา แก้ วเทพ (2549) ได้ อธิ บายถึ งแบบจ าลองการสื่ อสารเชิ ง
พิธี กรรมว่า ในแบบจ าลองนี เ้ ริ่ มจาก (S1) จะส่งสารให้ ผ้ ูรับสาร (R1) ในช่วง
จังหวะที่สอง ผู้รับสาร (R1) ก็จะแปลงบทมาเป็ นผู้ส่งสารบ้ าง (S2) ส่วนผู้ส่งสาร
เจ้ าเดิ ม ก็ เปลี่ ยนไปเล่ นบทผู้รั บสาร (R3) และสลับสับเปลี่ ยนไปตลอดทัง้
กระบวนการสื่อสาร ในการสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนนัน้ ทาง ททท. เคยเข้ ามาทา
การประชาสัมพันธุ์ให้ ชุมชนทราบ แต่พบว่าผลลัพธ์ นนั ้ ไม่ประสบความส าเร็ จ
เท่าที่ควร เนื่องจากทาง ททท. เป็ นผู้กาหนดสาร และข้ อมูลต่างๆ เองในการ
ประชาสัมพันธ์ และที่สาคัญคือขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชน จึงทาให้ สิ่งที่สื่ อ
ออกไป ไม่ใช่สิ่งที่ชมุ ชนเป็ นอย่างแท้ จริง
คาว่า “การมี ส่วนร่ วม” นัน้ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก และ
องค์การยูนิเซฟ หมายถึง การที่ประชาชนสามารถแสดงถึงความต้ องการของตน
การจัดอันดับความสาคัญ การเข้ าร่วมในการพัฒนา และได้ รับประโยชน์จากการ
พัฒนานัน้ โดยเน้ นการให้ อานาจตัดสิ นใจแก่ประชาชน อัตลักษณ์ ของชุมชน
เชียงของที่ผ้ ูวิจัยได้ วิเคราะห์ มานัน้ ล้ วนแต่เกิ ดขึน้ มาจากวัฒนธรรม โดยอัต
ลักษณ์ของชุมชนเชียงของนันสอดคล้
้
องกับส่วนประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม 8 ใน 10 อย่าง ตามที่ บุญเลิศ ตังจิ
้ ตวัฒนา (2548) ได้ อธิบายว่า
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้ วย 1) ประวัตศิ าสตร์ และร่องรอยทาง
ประวัตศิ าสตร์ 2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดงเดิ
ั้ ม
4) ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รู ปปั น้ และแกะสลัก 5) งานศาสนา
รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 7) ภาษา
และวรรณกรรม 8) วิถีชีวิต เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย อาหาร 9) ประเพณี วัฒนธรรม
พื ้นบ้ าน เทศกาลต่างๆ 10) ลักษณะงานและเทคโนโลยี
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โดยหากมีชุมชนสามารถบริ หารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนและมี
การสื่ อสารอัตลักษณ์ ได้ อย่างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพชุมชนจะได้ รั บ
ประโยชน์จากการดาเนินการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมระหว่าง
เจ้ าของบ้ านและผู้มาเยื อน และชุมชนจะมีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็ นการอนุรั กษ์
มรดกอันลา้ ค่าของชุมชน จากการสร้ างสรรค์จากสิ่งที่มี อยู่ให้ มีมูลค่ามากขึน้
สอดคล้ องกับ รสิกา อังกูร (2549) ได้ นาเสนอการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่ นว่า จากการศึกษาสถานการณ์ และ
รู ปแบบการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นของ
จังหวัดต่างๆ พบว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ น
การท่ อ งเที่ ย วที่ ก าลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั ง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาหาความรู้ เกี่ ยวกับ
วิถีชี วิต และความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทยที่ มี ความวิจิ ตรอลังการ และ
แตกต่ างจากชาติ อื่ น ๆ ส าหรั บรู ปแบบการท่ องเที่ ย วที่ เป็ นที่ นิ ยมในกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นการเที่ ยวชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณสถาน การเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้ องถิ่น และการเที่ยวชม
ความงดงามทางศิลปหัตถกรรมไทยที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
โดยอัตลักษณ์ ชุมชนนัน้ ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ จะสามารถสื่ อสารเพื่ อดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ โดยใช้ อตั ลักษณ์เฉพาะของชุมชน ทังด้
้ านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กาลังนิยมการท่องเที่ยวแบบเปิ ดประสบการณ์
คือ ท่องเที่ ยวเพื่ อแสวงหาความสนุกสนาน และ เรี ยนรู้ วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้ องกับสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา (2550) ได้
ทาการศึกษาความ คาดหวังและการรั บรู้ ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มี ต่อการ
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จัดการการท่องเที่ยว ตลาดน ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้ านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว มีสิ่งจูงใจทางด้ านเหตุผลคือ เป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สิ่งจูงใจ
ทางด้ านอารมณ์คือ ต้ องการมาเห็นวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย และข้ อเสนอแนะการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1.1 ควรมีการใช้ การสื่อสารอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของชุมชนเชียงของ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1.2 ควรมีความร่ วมมือจากชุมชนในการสังเคราะห์รูปแบบการสื่ อสาร
เพื่อนาไปส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มากขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการวิจยั การสื่อสารและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ รอบชุมชนในขอบเขต
เพื่อเป็ นการขยายผลจากการท่องเที่ยวในชุมชนเชียงของ
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