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การสำรวจยานชุมชนดั้งเดิมที่มีคุณคาเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสราง
ทางเลือกทางการทองเที่ยว 

THE SURVEY OF TRADITIONAL COMMUNITIES THAT ARE 
SIGNIFICANCE IN CULTURE IN  UBONRATCHATHANI PROVINCE 
FOR THE CREATION OF ALTERNATIVE TOURISM 

บทคัดยอ 

 วตัถปุระสงคในงานวจิยันี ้ เปนวตัถปุระสงคเชงิปฏบิตักิาร (Operational Objectives) โดยแบงเปน 2 ขอ 

ดังนี้ (1) เพื่อจัดทำฐานขอมูล โดยการสำรวจท่ีตั้งและศึกษาประวัติความเปนมาของที่อยูอาศัยในยานชุมชน

ดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ มีคุณคาทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคมท่ีมีตอชุมชน (2) เพื่อพิจารณา

คณุคาของตวัอาคารทีอ่ยูอาศยั ในดานสนุทรยีภาพ ประวตัศิาสตร และสงัคม สำหรบัสรางขอเสนอใหเกดิทางเลอืก

ทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีโจทยของการวิจัยคือ การจัดทำฐานขอมูล โดยการสำรวจที่ตั้งและศึกษา

ประวัตคิวามเปนมาของท่ีอยูอาศยัในยานชมุชนด้ังเดมิ ทีม่เีอกลักษณ มคีณุคาทางมรดกวฒันธรรม และความสมัพนัธ

ทางสังคมที่มีตอชุมชน 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกต และเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใชวิธีการที่หลากหลายรูปแบบใน

การดำเนินการวิจัย ประกอบดวยการใชการสำรวจระดับกวาง แบบการสำรวจระดับละเอยีด การสัมภาษณอยาง

ไมเปนทางการ การสมัภาษณผูใหขอมลูสำคญั การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม การสงัเกต

แบบมีสวนรวม  

 ผลการศึกษาพบวามี 4 ชุมชนดั้งเดิมที่มีศักยภาพ คือ มีจุดเดน มีความนาสนใจ และมีสภาพแวดลอม

ทางกายภาพรอบชุมชนทีเ่อือ้ตอการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมตามขอบเขตของงานวิจยั ปรากฏชัดในเขตอำเภอเมือง 

ไดแก ชุมชนถนนหลวง และชุมชนบุงกาแซว ในเขตอำเภอวารินชำราบ ไดแก ชุมชนถนนทหาร และในเขต

อำเภอเขมราฐ ไดแกชุมชนถนนวิศิษฐศรี  

คำสำคัญ : วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม   ทางเลือกทางการทองเที่ยว 

ผศ.สืบพงศ  หงษภักดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 

 The research objective in this study is an operation objective. The research has 2 objectives, 

which are (1) to survey, identify and collect background data of the communities in terms of history, 

their location, cultural heritage as well as social cohesion and characteristics (2) to evaluate the value of 

localbuildings on aesthetics, history and culture for the promoting of an alternative tourism 

destination.The purpose of this research is the creation of inventory of background data of the local 

communities concerning the study of location, historical background, and social characteristics of the 

communities. 

 The research is an applied and qualitative research using different techniques, which are 

reconnaissance survey, detailed survey, an in dept interview, key informants interview, participatory action 

research, focus group, and participated observation. 

 The research shows that there are 4 local communities in Ubonratchathani province that have 

potential for promoted as an alternative tourism destination. These communities are Laung community and 

Bung Gasaew community in Muang District, TanonTahan community in Warinchamrap district, and 

TanonVisitsri in Khemmarat District. 

Keywords : Culture, Traditional Community, Alternative Tourism 

 

บทนำ 

 ประเทศไทยมีทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมการทองเที่ยวที่

หลากหลายและโดดเดนแตกตางจากชนชาติอื่นๆโดยเฉพาะ “วัฒนธรรม” ถือเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวท่ี

สำคัญและมีบทบาทในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากดินแดนตางๆ สูแหลงทองเที่ยวแตละแหงไดไมนอย โดยเหตุ

ทีช่นชาตติางๆทัว่โลกตางกม็วีถิชีวีติแตกตางกนั มวีฒันธรรมทีส่มาชกิชนชาตนิัน้ๆ รวมกันสรางขึน้มา กลายเปน

เอกลกัษณทีช่ดัเจนของแตละชนชาติแตกตางกนัไป ทัง้รูปแบบวถิชีวีติหรอืความเปนอยู โดยเหน็ไดจากการดำรงชีวติ

และบรรดาภูมปิญญาของคนทองถิน่ ทีไ่ดสรางสรรคขึน้ตามภมูปิญญาของตน รวมท้ังสิง่ประดษิฐตางๆ ความเชือ่

และพฤติกรรม เปนตน โดยจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป ความแตกตางและความหลากหลายน้ีเองที่เปน

สิ่งที่นาสนใจสำหรับนักทองเที่ยว ทำใหนักทองเท่ียวเดินทางไปสูทองถิ่นตางๆ มากยิ่งข้ึน ผลท่ีจะตามมาก็คือ

การสรางงาน สรางอาชพี และการกระจายรายไดในทองถิน่ ซึง่ Pigram (1993 : 156 - 174) ไดกลาววา “สิง่จงูใจ

สำคญัของการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมก็คอื ความเขาใจอยางลกึซึง้ในความแตกตางของวถิชีวีติ การไดแลกเปลีย่น

ความรูและความคดิซึง่กนัและกนั” ดงันัน้ ประเทศตางๆทัว่โลกจงึไดอาศยัเอกลกัษณความแตกตางทางวฒันธรรม

ของชนชาติเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สำคัญ มีการนำเสนอวัฒนธรรมของตนใหกับนักทองเที่ยวเพ่ือให

ไดรับความรูและคุณคาของความรุงเรืองแหงอารยธรรมในอดีต ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดที่มีศักยภาพ

ดานการทองเที่ยว สืบเนื่องมาจากการเปน “ราชธานี” แหงเดียวในประเทศไทยซ่ึงบงบอกไดถึงความเปนเมือง 

ที่มีคุณคาและมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 200 ป มีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณจึงมียานที่อยูอาศัยดั้งเดิม
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ที่มีความเปนเอกลักษณ มีคุณคามรดกวัฒนธรรมและมีความหมายตอผูอยูอาศัยในชุมชน ยานที่อยูอาศัยดั้งเดิมนี้

มีวิวัฒนาการมาเปนเวลานานหลายสิบปหรือบางแหงนับเปนรอยปก็มี แตปจจุบันยานชุมชนท่ีอยูอาศัยดั้งเดิม

ตางๆมีการสำรวจเพื่อหยิบยกมาเปนทางเลือกทางการทองเที่ยว นอยมาก ในงานวิจัยช้ินนี้จะมีผลตอคุณภาพชีวติ

ของผูอยูอาศยัและโอกาสในการพัฒนาเมอืงทีม่าจากรากฐานด้ังเดมิ เปนตนทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 

(Creative Economy) ซึ่งจะชวยสรางทางเลือกทางการทองเที่ยวและเปนการเผยแพรคุณคาทางประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม ที่มีความสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  

วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคในงานวิจัยน้ี เปนวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการ (OperationalObjectives) โดยแบงเปน 2 ขอ

ดังนี้ (1) เพื่อจัดทำฐานขอมูล โดยการสำรวจท่ีตั้งและศึกษาประวัติความเปนมาของที่อยูอาศัยในยานชุมชน

ดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ มีคุณคาทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคมท่ีมีตอชุมชน (2) เพื่อพิจารณา

คุณคาของตัวอาคารท่ีอยูอาศัย ในดานสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร และสังคม สำหรับสรางขอเสนอใหเกิดทาง

เลือกทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ประโยชนที่ไดรับ 

 1. ทราบถงึประวตัคิวามเปนมา ลกัษณะทางสถาปตยกรรมและคุณคาทางดานสุนทรยีภาพประวตัศิาสตร

และสังคมรวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาทั้งจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ 

 2. ไดฐานขอมลู ชมุชนในยานทีอ่ยูอาศยัดัง้เดมิทีเ่ปนเอกลักษณ มคีณุคามรดกวฒันธรรมและมีความหมาย

ตอชุมชน 

 3. ไดเผยแพรความรูและผลการวิจัยตอสาธารณะตลอดจนการเสนอแนะใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ทำการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสูการสรางรายไดแกชุมชนและทองถิ่นตอไป  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เพือ่ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคในการศกึษาวจิยัเรือ่ง การสำรวจยานชมุชนดัง้เดมิทีม่คีณุคาเชงิวฒันธรรม

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสรางทางเลือกทางการทองเที่ยว ซึ่งเปนการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) 

และเปนการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยมวีธิหีลกัของการทำงานวจิยัคอื การเขาพืน้ท่ีจริง สงัเกต 

จดบนัทกึ ถายภาพ สอบถาม สมัภาษณบคุคลตางๆเพ่ือนำขอมลูทีไ่ดมาประยกุตใชกบัระเบียบวธิวีจิยัหลากหลาย

ชนิดเขาดวยกัน ดังนี้ 

 การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ไดแก การศกึษาเอกสาร รายงาน สิง่ตพีมิพ ขอมลูดจิติอล ทีเ่กีย่วของ

โดยการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมในประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ

อนุรักษเมืองและชุมชนประวัติศาสตร เนื่องจากการรักษาเอกลักษณชุมชนท่ีอยูอาศัยดั้งเดิมเกี่ยวของกับการ

อนุรักษชุมชนประวัติศาสตรในระดับสากล จึงไดมีการทบทวนเอกสารรายงานและบทความวิชาการของตาง

ประเทศที่ไดมีการดำเนินการอนุรักษชุมชนหรือยานประวัติศาสตร โดยมีเกณฑพิจารณาคือ การกำหนดคุณคา

ความสำคัญ  
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 การสำรวจพื้นที่ เปนการเดินทางไปสำรวจพื้นที่จริง โดยการสำรวจมี 2 ระดับ คือ 

 ก) การสำรวจระดับกวาง (Reconnaissance Survey) หมายถึงการเก็บขอมูลในพื้นที่ชุมชนที่จัดไวใน

ฐานขอมลู แตทีย่งัไมมรีายละเอยีดครบถวน โดยเฉพาะดานกายภาพ ไดแก ทีต่ัง้ ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐาน รปูแบบ 

องคประกอบทางกายภาพและวถิีชีวิต 

 ข) การสำรวจระดบัละเอยีด (Detailed Survey) หมายถงึการเก็บขอมลูชมุชนท่ีมศีกัยภาพในการดำเนนิการ 

ประกอบดวยขอมูลดานกายภาพอาทิ ชื่ออาคารหรือช่ือบาน (ถามี) ที่ตั้ง เจาของหรือผูครอบครอง สถานะ    

ในการครอบครอง การใชประโยชนในปจจุบัน ประวัติความเปนมา และความสัมพันธกับชุมชนที่สงผลตอวิถี

ชีวิตชุมชน  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ขอบเขตดานพ้ืนที่ทำการวิจัย 

 ขอบเขตในการศกึษา จากการสำรวจเบือ้งตนครอบคลมุบรเิวณพืน้ทีจ่ำนวน 7 ชมุชนเปาหมายใน 5 อำเภอ  

ไดแก อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขมราฐ 

 ขอบเขตดานประชากรท่ีทำการวิจัย 

 การศกึษาในเรือ่งนีไ้ดแยกกลุมตวัอยางการศกึษาออกเปนกลุมคนในทองถิน่ ไดแก ผูนำชุมชนและประชาชน

ที่อาศยัอยูในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดอุบลราชธานี 

 - ผูนำชมุชน ไดแก ปราชญชาวบาน ผูรู ผูนำทางความคดิ และผูอาวโุสจำนวน 14 คนใน 7 ชมุชนเปาหมาย

ใน 5 อำเภอ 

 - ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน ไดแก ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยูในยานชุมชนดั้งเดิม 35 คน จำนวน 

7 ชุมชนเปาหมายใน 5 อำเภอ 

 - หนวยงานทีเ่กีย่วของไดแก หนวยงาน ทัง้ภาครฐั เอกชน และองคกรตางๆท่ีเกีย่วของจำนวน 7 ชมุชน

เปาหมายใน 5 อำเภอ 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 การสมัภาษณผูใหขอมูลสำคัญ (KeyInformants) เพือ่ศกึษาขอมลูพืน้ฐานดาน สงัคม วฒันธรรม วถิชีวีติ  

 การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) เนนการสัมภาษณผูดำเนินการหรือขับเคล่ือนโครงการ 

(Actors) ในชุมชนที่มีศักยภาพ ซึ่งมีทั้งประชาชน เจาของอาคาร สถาบันการศึกษา ผูบริหารทองถิ่น  

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) เปนวิธีการท่ีใหชาวบานเขามา

มีสวนรวมในการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับโครงการวิจัยประยุกต โดยชาวบานจะเปนท้ังผูใหขอมูล วิเคราะห

ขอมูล และรวมสงเสริมกิจกรรมใดๆ  

 การสนทนากลุม (Focus Group) ใชการสนทนากลุมกบัผูใหขอมลูสำคัญ (ผูรู) และกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี

ในพื้นที่ โดยแบงเปนกลุมๆ เพราะการสนทนากลุมเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณคนหลายๆ คนใน

กลุมพรอมๆ กันเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจ 
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 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลท่ีไดเพื่อรายงานผล 

 1) ศกึษาบรบิททัว่ไป ขอมลูทางกายภาพ หมายถงึ ประวัตศิาสตรเมือง บริบทของพ้ืนท่ี ระบบเศรษฐกจิ 

สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และสิ่งแวดลอมของ จังหวัดอุบลราชธานี 

 2) สำรวจที่ตั้งและศึกษาประวัติความเปนมาของท่ีอยูอาศัยในยานชุมชนดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ มีคุณคา

ทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพนัธทางสังคมทีม่ตีอชมุชนและพจิารณาคณุคาของตวัอาคารท่ีอยูอาศยั ในดาน

สุนทรียภาพ ประวัติศาสตร และสังคม  

 3) ศึกษาขอมูล ทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาและ ขอมูลท่ีมีความเปนเอกลักษณที่นาจะไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยว (จุดขาย) สำหรับสรางขอเสนอใหเกิดทางเลือกทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นิยามและคุณคาความสำคัญของชุมชนดั้งเดิม (กองโบราณคดี 2532)  

 คำวา ชมุชนดัง้เดมิ ในการศกึษานีห้มายถงึชมุชนทีอ่ยูอาศยัทีม่ลีกัษณะพิเศษในแงของคณุคาทางวฒันธรรม 

ซึ่งเกี่ยวพันกับการเปนมรดกวัฒนธรรม โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้ 

 1) ดานความสำคัญทางประวัติศาสตร นับเปนส่ิงท่ีสำคัญที่สุด เนื่องจากเปนหลักฐานที่แสดงออกถึง

ความเจริญรุงเรือง ภูมิปญญา และพัฒนาการของมนุษย ซึ่งแตละพื้นที่จะไมเหมือนกันตามคติ

ความเชื่อ ลักษณะภูมิประเทศและความสามารถในการปรับตัวของมนุษยในพื้นที่นั้น  

 2) ดานอายุ ตามหลักปฏิบัติสากลไดกำหนดเสนแบงระหวางอดีตกับปจจุบันไวที่ 50 ปจึงมักใชเปน

เกณฑในการกำหนดอายุของโบราณสถานวาตองมากกวา 50 ป ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช

เกณฑนี้ และอังกฤษใช 30 ปเปนอยางนอย  

 3) ลักษณะเฉพาะ (Character) ถือเปนคุณภาพท่ีสำคัญ ชุมชนดั้งเดิมไมจำเปนตองมีสถาปตยกรรมที่มี

ความสวยงามเปนทีส่ดุแตควรมลีกัษณะโดยรวมท่ีมคีวามเฉพาะอาจมีความเปนพ้ืนถิน่ (Vernacular) สงู  

 4) ดานวิถีชีวิต (Way of Life) เปนคุณภาพท่ีปจจุบันใหความสำคัญมากข้ึน ไมไดพิจารณาเฉพาะ

กายภาพหรอืการรบัรูกายภาพอยางเดยีว อาจนบัไดวาเปนมรดกวัฒนธรรมดานจติใจซ่ึงจบัตองไมได 

(Intangible Cultural Heritage) ซึ่งหมายถึงภูมิปญญา  

ดังนั้น ในการกำหนดนิยามชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมในงานวิจัยนี้จึงไดกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) เปนชุมชนที่อยูอาศัยเปนหลัก มีที่ตั้งท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท 

 2) มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 

 3) มีการตั้งถิ่นฐานมาเปนเวลานาน 50 ปขึ้นไป 

 4) มีประวัติศาสตร ความเปนมาและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการสำรวจขอมลูและการสำรวจพืน้ที ่ ไดชมุชนทีเ่ขาลกัษณะตามนยิามท่ีใหไวขางตน จำนวน 7 แหง 

ใน 5 อำเภอไดแก อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียมและอำเภอเขมราฐ 

สามารถแบงตามลักษณะชุมชนที่ปรากฏและการตั้งถิ่นฐานได 3ประเภท ดังนี้ 
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 1) ชุมชนริมน้ำ หมายถึง ยานที่อยูอาศัยท่ีตั้งอยูริมน้ำโดยอาศัยการเขาถึงทางน้ำในอดีต ซึ่ง สวนใหญ

มักมีองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน ตลาด รานคา ศาสนสถาน อาคารราชการ อาคารบานเรือนมักเปนแบบหอง

แถวไม ชุมชนลักษณะนี้พบมากในพื้นที่ริมฝงแมน้ำ ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมในอดีตเชนชุมชนบุงกาแซวในเขต

อำเภอเมือง  

ภาพที่ 1 ชุมชนริมน้ำ กลุมอาคารชุมชนบุงกาแซว 

 2) ชมุชนยานการพาณชิย หมายถงึ ชมุชนท่ีมลีกัษณะทีต่ัง้อยูในพ้ืนท่ีใจกลางเมอืงเปนสวนใหญ มลีกัษณะ

สถาปตยกรรมรูปแบบอาคารที่สวยงามตามอิทธิพลแบบชางเวียดนาม (ญวนหรือแกว) มักพบจำนวนหลายหลัง

ในยานเดยีวกนั เปนกลุมอาคารทีอ่ยูอาศยัผสมพาณชิยกรรมทีต่ัง้อยูสองฟากถนน เปนสวนหนึง่ของยานพาณิชยกรรม

ใจกลางเมือง หรือเปนถนนพาณิชยกรรมสายหลักของเมือง อาคารมักเปนรูปแบบตึกแถว มีทั้งที่เปนไมและ

คอนกรีตหรือปูน ยานถนนการคานี้พบไดในหลายพื้นท่ีเชน ชุมชนถนนวิศิษฐศรีเช่ือมตอถนนเขมรัฐการและ

ถนนกงพะเนียงในเขตอำเภอเขมราฐและชุมชนถนนหลวง (เชื่อมตอทาน้ำวัดหลวง) ในเขตอำเภอเมือง 
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ภาพที่ 2 ชุมชนยานการพาณิชย กลุมอาคารในถนนวิศิษฐศรี ถนนเขมรัฐการเช่ือมตอถนนกงพะเนียง 

ภาพที่ 3 ชุมชนยานการพาณิชย กลุมอาคารในชุมชนถนนหลวงอำเภอเมือง 
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 3) ชุมชนศูนยกลางคมนาคมใหม หมายถึงชุมชนที่ประกอบไปดวยท่ีอยูอาศัยและตลาดท่ีตั้งอยูบนถนน 

มักอยูในพื้นที่ศูนยกลางเมืองดั้งเดิมหรืออยูในพ้ืนท่ีเมืองเกา เปนชุมชนท่ีนาจะมีตนกำเนิดมาจากการเปน

ศูนยกลางหรือศูนยรวมกิจกรรม (Node) การคาที่อาศัยการเดินทางดวยถนนและทางรถไฟเปนหลัก แตอยูแบบ

กระจัดกระจาย ทั้งที่เปนบานของเอกชน ศาสนสถาน อาคารพาณิชย แตเมื่อมีการสรางถนนและไดรับความ

นิยมมากขึ้นจึงปรับตัวใหเขากับเสนทางคมนาคมแบบใหม ไดแก ชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ ในเขต

อำเภอวารินชำราบ 

ภาพที่ 4 ชุมชนศูนยกลางคมนาคมใหม กลุมอาคารในชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ 

ผลการสำรวจและศึกษาศักยภาพยานชุมชนด้ังเดิม 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนชุมชนดั้งเดิมจำแนกตามรายอำเภอ (Reconnaissance Survey)  

* ประเภทยานชุมชน  A = ชุมชนริมน้ำ  B = ชุมชนยานการพาณิชย  C = ชุมชนศูนยกลางคมนาคมใหม 

** ชุมชนด้ังเดิมที่สำรวจพบมีการอยูอยางกระจาย (มีจำนวนนอย) ไมเหมาะกับการทองเที่ยว 

เมือง 2 1 1 - 2   

วารินชำราบ 1 - - 1 1   

พิบูลมังสาหาร 2 1** 1** - -   

โขงเจียม 1 1** - - -   

เขมราฐ 1 - 1 - 1 

      รวม 7 3 3 1 4 

อำเภอ 
จำนวนชุมชน  
ที่สำรวจ 

ประเภทยานชุมชน* จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพ
ทางการทองเที่ยว 
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ตารางที่ 2 แสดงการดำเนินงานในระดับของการอนุรักษ / ฟนฟูดานตางๆ ตอชุมชน 

อำเภอเมือง 

 - ยานชุมชนถนนหลวง   l     

  - ยานชุมชนบุงกาแซว  l 
อำเภอวารินชำราบ  

 - ยานชุมชนถนนทหารเช่ือมตอชุมชนรถไฟ  l 
อำเภอพิบูลมังสาหาร 

 - ยานชุมชนถนนหลวง l       

 - ยานชุมชนถนนบำรุงราษฏร l 
อำเภอโขงเจียม 

 - ยานชุมชนแกลวประดิษฐ l 
อำเภอเขมราฐ  

 - ยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ    l 

 จากผลการสำรวจขางตน พบวาระดับการดำเนนิการอนรุกัษ / ฟนฟสูวนใหญอยูในระดบั 0 จำนวน 3 ชมุชน 

เพราะยังไมมีการเก็บขอมูลหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษหรือฟนฟู หรือยังไมพบขอมูล ในระดับ 1 ที่มี

การศึกษาหรือริเริ่มโดยการศึกษาประวัติความเปนมาหรือการจัดทำขอมูลเกี่ยวกับชุมชนไวประชาสัมพันธ      

มีจำนวน 2 ชุมชน ในระดับ 2 ที่มีองคกรหรือกลุมชุมชนทองถิ่นที่กอตั้งเพื่อการฟนฟูหรืออนุรักษชุมชน     

ทั้งอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการมีจำนวน 2 ชุมชน ในระดับ 3 มีแผนงานหรือโครงการท่ีดำเนินการ

เกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟู โดยแผนงานนั้นจะตองมาจากกระบวนการมีสวนรวมที่ชุมชนเปนหนึ่งในกลุมผูมีสวน

ไดเสียดวยมีจำนวน 1 ชุมชน และในระดับ 4 มีการนำแผนมาปฏิบัติในระดับทองถิ่น มีผลงานใหเห็นเปน   

รูปธรรมนั้น ยังไมพบ 

 เมื่อจะทำการศึกษาตองพิจารณาถึงคุณคาทางการทองเที่ยว ของพื้นที่หรือชุมชนประวัติศาสตรในฐานะ

มรดกทางวัฒนธรรมแหงหนึ่งแหงใดแลวจะตองทำการระบุ (Identification) คุณคาความสำคัญในดานตางๆ 

ดวยปจจบุนัการแบงคณุคามรดกวฒันธรรมทีไ่ดรบัการยอมรับอยางกวางขวางคอืกฎบัตรบูรา (The Burra Charter) 

ไดแบงคุณคาออกเปน 4 ดานคือ 

 ก. คุณคาทางดานสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) หมายถึงคุณคาที่รับรูจากประสาทสัมผัสไดแกรูปทรง

ขนาดสีและวัสดุที่ประกอบขึ้นเปนกายภาพของสถานที่ทางประวัติศาสตรนั้นและการใชสอยสถานที่นั้นดวย

คณุคาทางดานสนุทรยีภาพนีแ้บงคณุคาออกเปน 2 ดานคือคุณคาทางศลิปกรรม (Artistic Value) เชนความสวยงาม

ของลวดลายตกแตงบนอาคารและคุณคาทางสถาปตยกรรม (Architectural Value) เชนรูปทรงอาคารท่ีสวยงาม 

มลีกัษณะเฉพาะเปนอาคารทีม่คีณุคาทางเศรษฐกจิทีส่ามารถนำมาปรบัเปล่ียนประโยชนใชสอยสนองความตองการ

ของคนปจจุบันได 

ยานชุมชนดั้งเดิมในเขตพ้ืนที่ 
ระดับการดำเนินการอนุรักษ / ฟนฟู* 
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 ข. คุณคาทางดานประวัติศาสตร (Historic Value) เปนพื้นฐานของคุณคาในทุกๆดานสถานที่ใดๆ จะมี

คุณคาทางดานประวัติศาสตรก็ตอเมื่อสถานที่นั้นมีอิทธิพลหรือไดรับอิทธิพลจากเหตุการณและบุคคลในชวงใด

ชวงหนึง่ในประวตัศิาสตรเปนสถานทีท่ีเ่กดิเหตกุารณสำคญัคณุคาทางประวตัศิาสตรจะมีความเดนชดัเมือ่หลกัฐาน

ที่เกี่ยวของกับเหตุการณหรือบุคคลนั้นยังปรากฏอยูในพื้นที่หรือสถานที่นั้นยังมีความสมบูรณอยู 

 ค. คณุคาทางดานวิทยาศาสตร (Scientific Value) หมายรวมถงึคุณคาทางดานการศกึษาวิจยั (Research Value) 

คุณคานี้ขึ้นอยูกับความสำคัญของขอมูลที่เกี่ยวเน่ืองกับพื้นท่ีความหายากและการท่ีสถานท่ีนั้นสามารถใชเปน

แหลงขอมูลในอนาคตได 

 ง. คณุคาทางดานสงัคม (Social Value) ครอบคลุมคณุคาของสถานท่ีในฐานะท่ีเปนศนูยกลางของจิตวญิญาณ

ความเช่ือการเมืองชนชาติหรือวัฒนธรรมของชุมชน 

ตารางที่ 3 แสดงการประเมินระดับคุณคาเพื่อสรางทางเลือกทางการทองเที่ยว (จุดขาย)  

l หมายถึง มีปรากฏชัดเจน   l หมายถึง มีปรากฏ 

 จากผลการสำรวจขางตน พบวาระดับการปรากฏชัดของคุณคาทางการทองเท่ียวใน 4 ดานเปนดังนี้

คุณคาทางดานสุนทรียภาพ ชุมชนที่มีปรากฏชัดเจน จำนวน 2 ชุมชนไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอเมือง) 

และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ ชุมชนท่ีมีปรากฏ จำนวน 3 ชุมชน ไดแก ยานชุมชน   

บุงกาแซวยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และยานชุมชนแกลวประดิษฐคุณคาทางดานประวัติศาสตร 

ชุมชนท่ีมีปรากฏชัดเจน จำนวน 4 ชุมชนไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอเมือง) ยานชุมชนบุงกาแซว   

ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ ชุมชนที่มี

ปรากฏ จำนวน 2 ชุมชน ไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอพิบูลมังสาหาร) และยานชุมชนถนนบำรุงราษฏร

คณุคาทางดานวทิยาศาสตรไมมปีรากฏชัดเจน มเีพยีงชุมชนทีม่ปีรากฏ จำนวน 4 ชมุชน ไดแก ยานชมุชนถนนหลวง 

ยานชุมชนด้ังเดิมในเขตพ้ืนที่ 
คุณคาทางการทองเที่ยว 

อำเภอเมือง 

 - ยานชุมชนถนนหลวง l l l l 
 - ยานชุมชนบุงกาแซว l l l l 
อำเภอวารินชำราบ 

 - ยานชุมชนถนนทหารเช่ือมตอชุมชนรถไฟ l l l l 
อำเภอพิบูลมังสาหาร 

 - ยานชุมชนถนนหลวง - l - -  

 - ยานชุมชนถนนบำรุงราษฏร - l - - 

อำเภอโขงเจียม 

 - ยานชุมชนแกลวประดิษฐ l - - - 

อำเภอเขมราฐ  

 - ยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ l l l l 

 Aesthetic Historic Scientific Social 
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(อำเภอเมือง) ยานชุมชนบุงกาแซว ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรี

เชื่อมตอถนนเขมรัฐการคุณคาดานสังคมชุมชนท่ีมีปรากฏชัดเจน จำนวน 1 ชุมชนไดแก ยานชุมชนบุงกาแซว 

ชุมชนที่มีปรากฏ จำนวน 3 ชุมชน ไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอเมือง) ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอ

ชุมชนรถไฟ และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ  

 ผลการศึกษาชุมชนดั้งเดิมที่มีศักยภาพ คือ มีจุดเดน มีความนาสนใจ มีกลุมที่อยูอาศัยในยานชุมชน

ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพดีและมีความเปนลักษณะชุมชนด้ังเดิมในลักษณะกลุมที่ปรากฏชัด การเขาถึงเหมาะกับการ

ทองเทีย่วและมสีภาพแวดลอมทางกายภาพรอบชมุชนทีเ่อือ้ตอการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมตามขอบเขตของงานวจิยั 

ทั้งนี้ปรากฏชัดในอำเภอเมือง จำนวน 2 ชุมชน คือ (1) ชุมชนยานการพาณิชย ไดแกชุมชนถนนหลวง            

(2) ยานชุมชนรมินำ้ไดแกชมุชนบุงกาแซว ในอำเภอวารนิชำราบ จำนวน 1 ชมุชน คอืชมุชนศนูยกลางคมนาคมใหม

ไดแกชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และในอำเภอเขมราฐ จำนวน 1 ชุมชนคือชุมชนยานการพาณิชย 

ไดแกชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการและถนนกงพะเนียง 

ชุมชนที่เอื้อตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของงานวิจัย 

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนอาคารที่มีลักษณะตามนิยามชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมในงานวิจัย 

อำเภอเมือง 

 - ยานชุมชนถนนหลวง 14 10 4 3 31 

 - ยานชุมชนบุงกาแซว 7 11 3 3 24 

อำเภอวารินชำราบ  

 - ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ 9 5 1 2 17 

อำเภอเขมราฐ   

 - ยานชุมชนถนนวศิษิฐศรเีชือ่มตอถนนเขมรัฐการ 13 10 2 2 27  

ยานชุมชนดั้งเดิมในเขตพ้ืนที่ 
ประเภทอาคาร 

รวม 
(หลัง) อาคาร

ราชการ 
อาคาร 

ศาสนสถาน 
อาคาร 

ที่อยูอาศัย 
อาคารเพื่อ
การพาณิชย 

ศักยภาพ จุดแข็ง และเอกลักษณของชุมชนที่เอื้อตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของ

งานวิจัย 
 ผลการวิเคราะห ชมุชนดัง้เดมิทีป่รากฏชดัดานเอกลกัษณทีเ่อือ้ตอการทองเทีย่วทางวฒันธรรมท้ัง 4 ชมุชน 

มีศักยภาพและมีความเปนเอกลักษณ ทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นับเปนจุดแข็ง (จุดขาย) ดังนี้ 

 ยานชุมชนถนนหลวงและ ยานชุมชนบุงกาแซวในอำเภอเมือง มีศักยภาพในการงายตอการเขาถึง  

เพราะตั้งอยูในเขตเมืองใกลกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆท่ีสำคัญ และเปนที่ตั้งสำคัญของ ศาสนสถาน ศาสนาพุทธ 

ศาสนาคริสต และเปนที่ตั้งสถานที่ราชการ (ในอดีต) ทั้งยังเปนยานการคาในอดีตที่ตั้งเปนแนวตามสองฝากถนน

ตลอดระยะทาง 2.3 กิโลเมตร (ระยะทางเชื่อมตอสองชุมชนโดยประมาณ) ทำใหสามารถพัฒนาเปนเสนทาง   

ขี่จักรยาน หรือนั่งสามลอทองถิ่นทองเที่ยวได โดยจัดเปนประเภทการทองเที่ยวความสนใจตอเมืองและชุมชน 

(Interesting Urban Area or City Tour)  
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 ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ ในอำเภอวารินชำราบและยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเช่ือมตอ

ถนนเขมรัฐการ ในอำเภอเขมราฐ ทั้งสองชุมชนนี้มีศักยภาพในการเขาถึงนอยกวาเนื่องจากอยูในเขตตางอำเภอ    

แตสามารถพฒันาจดุเดนคอืความเปนมติรของผูคนในทองถิน่ (Friendliness of Residents) ใหเปนรปูแบบการทองเท่ียว 

สัมผัสวิถีชุมชน (Homestay) ได ทั้งนี้เพราะยังคงมีลักษณะความเปนสังคมดั้งเดิมในดานวิถีชีวิต พิธีกรรมทาง

ศาสนา ภาษา และ มิตรภาพแบบเอื้ออาทร 

อภิปรายและสรุปผล 

 จากผลการศึกษาพบวายานชมุชนดัง้เดมิในจงัหวดัอบุลราชธานทีีม่ศีกัยภาพสามารถสรางใหเกดิทางเลือก

ทางการทองเทีย่วแบบใหมตองมกีารบรูณาการหลกัและวิธกีารตางๆ โดยพฒันาจากงานวจิยัท้ังในและตางประเทศ 

ทั้งนี่มีจุดที่สำคัญอยางยิ่งในการดำเนินการคือผูที่อาศัยในชุมชนดังตัวอยางงานวิจัยของ Peter E. Murphy 

(2004) ศึกษาในประเทศแคนาดาพบวา ชุมชนในเขตบริติชโคลัมเบีย อยูในขั้นตอนของการพัฒนาการทองเทีย่ว

เพ่ือใหเปนเศรษฐกจิชมุชน โดยเล็งเหน็วาชมุชนและภาคอตุสาหกรรมการทองเท่ียว สามารถทำงานและไดรับผล

ประโยชนรวมกันไดดวยการผสานพลัง (Synergy) Peter Murphy ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ใหแกชุมชนตางๆในเขตดังกลาว เพื่อใหไดมาซึ่งการวางแผนการทองเที่ยวท่ีขับเคลื่อนโดยชุมชน เพราะชุมชน

ซึ่งเปนกลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันในพื้นที่หนึ่งๆ ที่มีความสนใจและมีเอกลักษณรวมกัน กอใหเกิดความผูกพัน

ระหวางผูคนและสถานที่ จึงมีลักษณะที่โดดเดนและมีแรงขับเคล่ือน เพ่ือการอยูรอด การกระจายอำนาจการ

ตัดสินใจ เพ่ือแกไขปญหาของทองถิ่นนั้นจึงเปนสิ่งท่ีเหมาะสม เนื่องจากชุมชนมีมรดกทางวัฒนธรรม ทัง้ทีเ่ปน

ธรรมชาตแิละประเพณวีฒันธรรม ทีก่อรางสรางเปนวถิกีารดำเนนิชีวติ จงึเปนธรรมดาท่ีชมุชนจะรูถงึความตองการ

ในการอนุรกัษทรพัยากรทองถิน่ของตนเองเปนอยางด ีสิง่เหลานีส้มัพนัธกนัไดดกีบัการทองเท่ียว เพราะนอกจาก

การทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงาน และแหลงรายไดของชุมชนแลว การทองเท่ียวยังเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

 ชุมชนดั้งเดิมถือเปนพื้นที่ที่มีความสำคัญทางศิลปกรรมประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมดังนั้นแนวทาง

ในการอนุรักษและพัฒนาเพื่อใหมีศักยภาพทางการทองเที่ยว ซึ่งจากงานวิจัยนี้ไดศึกษาและคนพบวามีแนวทางที่

สามารถดำเนินการไดประกอบดวย 

 1. มกีารสำรวจทางดานกายภาพและระบคุณุคาความสำคัญเพือ่ใชในการจดัลำดบัความสำคญัและแนวทาง

ในการอนุรักษที่เหมาะสมการสำรวจดานกายภาพจะพิจารณาความสมบูรณของการเขาถึงและสภาพพื้นที่โดย

รอบสวนการระบุคุณคาความสำคัญจะพิจารณาในคุณคาทางดานศิลปกรรมคุณคาทางประวัติศาสตรและคุณคา

ทางสถาปตยกรรม 

 2. ในการสำรวจและระบคุณุคาความสำคัญมกีารศกึษาถงึความเปนไปไดในการปรบัปรงุและเปล่ียนแปลง

ประโยชนใชสอยรวมทัง้ความสำคญัทางดานเศรษฐกจิสังคมทีเ่คยมตีอชมุชนโดยแนวทางทีส่ามารถดำเนนิการไดคอื

การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยเปนหองสมุดศูนยการเรียนรูหรือหองประชุมของชุมชนซึ่งจะเปนการชวยรักษา

มรดกของชาตไิดดวยในการปรบัปรงุชมุชนและภาครฐัควรมีสวนรวมในการดำเนนิการรวมกนัใหมคีวามสอดคลอง

กับคุณคาทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร และสถาปตยกรรมรวมท้ังความตองการในการพัฒนาเมืองสมัยใหม 

 3. จัดรูปแบบของการทองเที่ยวในเมือง (Urban Tourism)  

การทองเที่ยวในเมืองประวัติศาสตร คือ รูปแบบการทองเที่ยวประเภทหนึ่งท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันนอกจาก

จะไดรับการวางแผนในดานอนุรักษทางประวัติศาสตรแลว สิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจทองเท่ียวในเมือง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรไดแก  
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 1. รูปแบบทางวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตความเปนอยู (Distinctive Cultural Patterns)  

 2. ความสนใจศิลปทองถิ่น (Arts and Handicrafts)  

 3. ความสนใจตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Interesting Economic Activities 

 4. ความสนใจตอเมืองและชุมชน (Interesting Urban Area)  

 5. สถานที่จัดแสดงรูปแบบทางวัฒนธรรม (Museums and Other Cultural Facilities)  

 6. ประเพณีและเทศกาลทองถิ่น (Cultural Festival)  

 7. ความเปนมิตรของผูคนในทองถิ่น (Friendliness of Residents)  

ขอเสนอแนะ 

 การเกิดขบวนการอนุรักษชุมชนดั้งเดิมไดมีในประเทศตางๆ ไดมีพัฒนาการมาเปนลำดับ ในหลาย

ประเทศเกิดขึ้นกอนประเทศไทย ประเทศตางๆ ที่มีพัฒนาการดังกลาวมักเริ่มจากการอนุรักษสิ่งกอสรางที่มี

ความสำคัญอาทิ ประเทศอังกฤษ กำหนด Conservation Area (พื้นที่อนุรักษ) ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนด 

Historic District (ยานประวตัศิาสตร) และ Landmark District (ยานภมูสิญัลกัษณ) ในญีปุ่น กำหนด Preservation 

District of Groups of Important Buildings (ยานอนรุกัษกลุมอาคารประวัตศิาสตรสำคัญ) และมกีารขายขอบเขต

จากโบราณสถานมาถึงการอนรุกัษชมุชนประวตัศิาสตรหรอืชุมชนดัง้เดมิ ซึง่ไดมกีารปรบัปรุงกฎหมายดานงบประมาณ 

และการจัดตั้งองคกรเพื่อใหประชาชนและใหทองถิ่นสามารถดำเนินการได ทั้งนี้เปนเพราะสวนใหญพื้นที่ชุมชน

ดั้งเดิมที่มีอาคารสำคัญทางประวัติศาสตรนั้นมักเปนทรัพยสินของเอกชน รัฐบาลไมมีงบประมาณจะเวนคืนหรือ

เขาครอบครองมาอนุรักษเองได นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการใชประโยชน เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งตางจาก

แนวคิดการอนุรักษ วัด วัง โบราณสถาน แหลงโบราณคดี ซึ่งมักอยูในพื้นท่ีรัฐบาลเปนเจาของเปนสวนใหญ 

และมีการปกปองคุมครองที่ชัดเจนอยูแลว 

กิตติกรรมประกาศ  

 โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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