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บทคัดยอ
วัตถุประสงคในงานวิจยั นี้ เปนวัตถุประสงคเชิงปฏิบตั กิ าร (Operational Objectives) โดยแบงเปน 2 ขอ
ดังนี้ (1) เพื่อจัดทำฐานขอมูล โดยการสำรวจที่ตั้งและศึกษาประวัติความเปนมาของที่อยูอาศัยในยานชุมชน
ดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ มีคุณคาทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคมที่มีตอชุมชน (2) เพื่อพิจารณา
คุณคาของตัวอาคารทีอ่ ยูอ าศัย ในดานสุนทรียภาพ ประวัตศิ าสตร และสังคม สำหรับสรางขอเสนอใหเกิดทางเลือก
ทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีโจทยของการวิจัยคือ การจัดทำฐานขอมูล โดยการสำรวจที่ตั้งและศึกษา
ประวัตคิ วามเปนมาของทีอ่ ยูอ าศัยในยานชุมชนดัง้ เดิม ทีม่ เี อกลักษณ มีคณ
ุ คาทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพันธ
ทางสังคมที่มีตอชุมชน
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกต และเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใชวิธีการที่หลากหลายรูปแบบใน
การดำเนินการวิจัย ประกอบดวยการใชการสำรวจระดับกวาง แบบการสำรวจระดับละเอียด การสัมภาษณอยาง
ไมเปนทางการ การสัมภาษณผใู หขอ มูลสำคัญ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม การสนทนากลุม การสังเกต
แบบมีสวนรวม
ผลการศึกษาพบวามี 4 ชุมชนดั้งเดิมที่มีศักยภาพ คือ มีจุดเดน มีความนาสนใจ และมีสภาพแวดลอม
ทางกายภาพรอบชุมชนทีเ่ อือ้ ตอการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของงานวิจยั ปรากฏชัดในเขตอำเภอเมือง
ไดแก ชุมชนถนนหลวง และชุมชนบุงกาแซว ในเขตอำเภอวารินชำราบ ไดแก ชุมชนถนนทหาร และในเขต
อำเภอเขมราฐ ไดแกชุมชนถนนวิศิษฐศรี
คำสำคัญ : วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม ทางเลือกทางการทองเที่ยว
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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” ถือเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่
สำคัญและมีบทบาทในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากดินแดนตางๆ สูแหลงทองเที่ยวแตละแหงไดไมนอย โดยเหตุ
ั นธรรมทีส่ มาชิกชนชาตินนั้ ๆ รวมกันสรางขึน้ มา กลายเปน
ทีช่ นชาติตา งๆทัว่ โลกตางก็มวี ถิ ชี วี ติ แตกตางกัน มีวฒ
เอกลักษณทชี่ ดั เจนของแตละชนชาติแตกตางกันไป ทัง้ รูปแบบวิถชี วี ติ หรือความเปนอยู โดยเห็นไดจากการดำรงชีวติ
และบรรดาภูมปิ ญ
 ญาของคนทองถิน่ ทีไ่ ดสรางสรรคขนึ้ ตามภูมปิ ญ
 ญาของตน รวมทัง้ สิง่ ประดิษฐตา งๆ ความเชือ่
และพฤติกรรม เปนตน โดยจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป ความแตกตางและความหลากหลายนี้เองที่เปน
สิ่งที่นาสนใจสำหรับนักทองเที่ยว ทำใหนักทองเที่ยวเดินทางไปสูทองถิ่นตางๆ มากยิ่งขึ้น ผลที่จะตามมาก็คือ
การสรางงาน สรางอาชีพ และการกระจายรายไดในทองถิน่ ซึง่ Pigram (1993 : 156 - 174) ไดกลาววา “สิง่ จูงใจ
สำคัญของการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมก็คอื ความเขาใจอยางลึกซึง้ ในความแตกตางของวิถชี วี ติ การไดแลกเปลีย่ น
ความรูแ ละความคิดซึง่ กันและกัน” ดังนัน้ ประเทศตางๆทัว่ โลกจึงไดอาศัยเอกลักษณความแตกตางทางวัฒนธรรม
ของชนชาติเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สำคัญ มีการนำเสนอวัฒนธรรมของตนใหกับนักทองเที่ยวเพื่อให
ไดรับความรูและคุณคาของความรุงเรืองแหงอารยธรรมในอดีต ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดที่มีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยว สืบเนื่องมาจากการเปน “ราชธานี” แหงเดียวในประเทศไทยซึ่งบงบอกไดถึงความเปนเมือง
ที่มีคุณคาและมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 200 ป มีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณจึงมียานที่อยูอาศัยดั้งเดิม
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ที่มีความเปนเอกลักษณ มีคุณคามรดกวัฒนธรรมและมีความหมายตอผูอยูอาศัยในชุมชน ยานที่อยูอาศัยดั้งเดิมนี้
มีวิวัฒนาการมาเปนเวลานานหลายสิบปหรือบางแหงนับเปนรอยปก็มี แตปจจุบันยานชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิม
ตางๆมีการสำรวจเพื่อหยิบยกมาเปนทางเลือกทางการทองเที่ยว นอยมาก ในงานวิจัยชิ้นนี้จะมีผลตอคุณภาพชีวติ
ของผูอ ยูอ าศัยและโอกาสในการพัฒนาเมืองทีม่ าจากรากฐานดัง้ เดิม เปนตนทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
(Creative Economy) ซึ่งจะชวยสรางทางเลือกทางการทองเที่ยวและเปนการเผยแพรคุณคาทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม ที่มีความสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในงานวิจัยนี้ เปนวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการ (OperationalObjectives) โดยแบงเปน 2 ขอ
ดังนี้ (1) เพื่อจัดทำฐานขอมูล โดยการสำรวจที่ตั้งและศึกษาประวัติความเปนมาของที่อยูอาศัยในยานชุมชน
ดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ มีคุณคาทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคมที่มีตอชุมชน (2) เพื่อพิจารณา
คุณคาของตัวอาคารที่อยูอาศัย ในดานสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร และสังคม สำหรับสรางขอเสนอใหเกิดทาง
เลือกทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประโยชนที่ไดรับ
1. ทราบถึงประวัตคิ วามเปนมา ลักษณะทางสถาปตยกรรมและคุณคาทางดานสุนทรียภาพประวัตศิ าสตร
และสังคมรวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาทั้งจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่
2. ไดฐานขอมูล ชุมชนในยานทีอ่ ยูอ าศัยดัง้ เดิมทีเ่ ปนเอกลักษณ มีคณ
ุ คามรดกวัฒนธรรมและมีความหมาย
ตอชุมชน
3. ไดเผยแพรความรูและผลการวิจัยตอสาธารณะตลอดจนการเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทำการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสูการสรางรายไดแกชุมชนและทองถิ่นตอไป

วิธีดำเนินการวิจัย
เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การสำรวจยานชุมชนดัง้ เดิมทีม่ คี ณ
ุ คาเชิงวัฒนธรรม
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสรางทางเลือกทางการทองเที่ยว ซึ่งเปนการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research)
และเปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวธิ หี ลักของการทำงานวิจยั คือ การเขาพืน้ ทีจ่ ริง สังเกต
จดบันทึก ถายภาพ สอบถาม สัมภาษณบคุ คลตางๆเพือ่ นำขอมูลทีไ่ ดมาประยุกตใชกบั ระเบียบวิธวี จิ ยั หลากหลาย
ชนิดเขาดวยกัน ดังนี้
การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ไดแก การศึกษาเอกสาร รายงาน สิง่ ตีพมิ พ ขอมูลดิจติ อล ทีเ่ กีย่ วของ
โดยการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมในประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษเมืองและชุมชนประวัติศาสตร เนื่องจากการรักษาเอกลักษณชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมเกี่ยวของกับการ
อนุรักษชุมชนประวัติศาสตรในระดับสากล จึงไดมีการทบทวนเอกสารรายงานและบทความวิชาการของตาง
ประเทศที่ไดมีการดำเนินการอนุรักษชุมชนหรือยานประวัติศาสตร โดยมีเกณฑพิจารณาคือ การกำหนดคุณคา
ความสำคัญ
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การสำรวจพื้นที่ เปนการเดินทางไปสำรวจพื้นที่จริง โดยการสำรวจมี 2 ระดับ คือ
ก) การสำรวจระดับกวาง (Reconnaissance Survey) หมายถึงการเก็บขอมูลในพื้นที่ชุมชนที่จัดไวใน
ฐานขอมูล แตทยี่ งั ไมมรี ายละเอียดครบถวน โดยเฉพาะดานกายภาพ ไดแก ทีต่ งั้ ลักษณะการตัง้ ถิน่ ฐาน รูปแบบ
องคประกอบทางกายภาพและวิถีชีวิต
ข) การสำรวจระดับละเอียด (Detailed Survey) หมายถึงการเก็บขอมูลชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการดำเนินการ
ประกอบดวยขอมูลดานกายภาพอาทิ ชื่ออาคารหรือชื่อบาน (ถามี) ที่ตั้ง เจาของหรือผูครอบครอง สถานะ
ในการครอบครอง การใชประโยชนในปจจุบัน ประวัติความเปนมา และความสัมพันธกับชุมชนที่สงผลตอวิถี
ชีวิตชุมชน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ขอบเขตดานพื้นที่ทำการวิจัย
ขอบเขตในการศึกษา จากการสำรวจเบือ้ งตนครอบคลุมบริเวณพืน้ ทีจ่ ำนวน 7 ชุมชนเปาหมายใน 5 อำเภอ
ไดแก อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขมราฐ
ขอบเขตดานประชากรที่ทำการวิจัย
การศึกษาในเรือ่ งนีไ้ ดแยกกลุม ตัวอยางการศึกษาออกเปนกลุม คนในทองถิน่ ไดแก ผูน ำชุมชนและประชาชน
ที่อาศัยอยูในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดอุบลราชธานี
- ผูน ำชุมชน ไดแก ปราชญชาวบาน ผูร ู ผูน ำทางความคิด และผูอ าวุโสจำนวน 14 คนใน 7 ชุมชนเปาหมาย
ใน 5 อำเภอ
- ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน ไดแก ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในยานชุมชนดั้งเดิม 35 คน จำนวน
7 ชุมชนเปาหมายใน 5 อำเภอ
- หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดแก หนวยงาน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองคกรตางๆทีเ่ กีย่ วของจำนวน 7 ชุมชน
เปาหมายใน 5 อำเภอ

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสัมภาษณผใู หขอ มูลสำคัญ (KeyInformants) เพือ่ ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานดาน สังคม วัฒนธรรม วิถชี วี ติ
การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) เนนการสัมภาษณผูดำเนินการหรือขับเคลื่อนโครงการ
(Actors) ในชุมชนที่มีศักยภาพ ซึ่งมีทั้งประชาชน เจาของอาคาร สถาบันการศึกษา ผูบริหารทองถิ่น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) เปนวิธีการที่ใหชาวบานเขามา
มีสวนรวมในการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับโครงการวิจัยประยุกต โดยชาวบานจะเปนทั้งผูใหขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และรวมสงเสริมกิจกรรมใดๆ
การสนทนากลุม (Focus Group) ใชการสนทนากลุม กับผูใ หขอ มูลสำคัญ (ผูร )ู และกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย
ในพื้นที่ โดยแบงเปนกลุมๆ เพราะการสนทนากลุมเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณคนหลายๆ คนใน
กลุมพรอมๆ กันเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจ
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วิเคราะหขอมูลและสรุปผลนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลที่ไดเพื่อรายงานผล
1) ศึกษาบริบททัว่ ไป ขอมูลทางกายภาพ หมายถึง ประวัตศิ าสตรเมือง บริบทของพืน้ ที่ ระบบเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และสิ่งแวดลอมของ จังหวัดอุบลราชธานี
2) สำรวจที่ตั้งและศึกษาประวัติความเปนมาของที่อยูอาศัยในยานชุมชนดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ มีคุณคา
ทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคมทีม่ ตี อ ชุมชนและพิจารณาคุณคาของตัวอาคารทีอ่ ยูอ าศัย ในดาน
สุนทรียภาพ ประวัติศาสตร และสังคม
3) ศึกษาขอมูล ทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาและ ขอมูลที่มีความเปนเอกลักษณที่นาจะไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยว (จุดขาย) สำหรับสรางขอเสนอใหเกิดทางเลือกทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นิยามและคุณคาความสำคัญของชุมชนดั้งเดิม (กองโบราณคดี 2532)
คำวา ชุมชนดัง้ เดิม ในการศึกษานีห้ มายถึงชุมชนทีอ่ ยูอ าศัยทีม่ ลี กั ษณะพิเศษในแงของคุณคาทางวัฒนธรรม
ซึ่งเกี่ยวพันกับการเปนมรดกวัฒนธรรม โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้
1) ดานความสำคัญทางประวัติศาสตร นับเปนสิ่งที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเปนหลักฐานที่แสดงออกถึง
ความเจริญรุงเรือง ภูมิปญญา และพัฒนาการของมนุษย ซึ่งแตละพื้นที่จะไมเหมือนกันตามคติ
ความเชื่อ ลักษณะภูมิประเทศและความสามารถในการปรับตัวของมนุษยในพื้นที่นั้น
2) ดานอายุ ตามหลักปฏิบัติสากลไดกำหนดเสนแบงระหวางอดีตกับปจจุบันไวที่ 50 ปจึงมักใชเปน
เกณฑในการกำหนดอายุของโบราณสถานวาตองมากกวา 50 ป ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช
เกณฑนี้ และอังกฤษใช 30 ปเปนอยางนอย
3) ลักษณะเฉพาะ (Character) ถือเปนคุณภาพที่สำคัญ ชุมชนดั้งเดิมไมจำเปนตองมีสถาปตยกรรมที่มี
ความสวยงามเปนทีส่ ดุ แตควรมีลกั ษณะโดยรวมทีม่ คี วามเฉพาะอาจมีความเปนพืน้ ถิน่ (Vernacular) สูง
4) ดานวิถีชีวิต (Way of Life) เปนคุณภาพที่ปจจุบันใหความสำคัญมากขึ้น ไมไดพิจารณาเฉพาะ
กายภาพหรือการรับรูก ายภาพอยางเดียว อาจนับไดวา เปนมรดกวัฒนธรรมดานจิตใจซึง่ จับตองไมได
(Intangible Cultural Heritage) ซึ่งหมายถึงภูมิปญญา
ดังนั้น ในการกำหนดนิยามชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมในงานวิจัยนี้จึงไดกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

เปนชุมชนที่อยูอาศัยเปนหลัก มีที่ตั้งทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่โดดเดนเปนเอกลักษณ
มีการตั้งถิ่นฐานมาเปนเวลานาน 50 ปขึ้นไป
มีประวัติศาสตร ความเปนมาและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ

สรุปผลการวิจัย
ในการสำรวจขอมูลและการสำรวจพืน้ ที่ ไดชมุ ชนทีเ่ ขาลักษณะตามนิยามทีใ่ หไวขา งตน จำนวน 7 แหง
ใน 5 อำเภอไดแก อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียมและอำเภอเขมราฐ
สามารถแบงตามลักษณะชุมชนที่ปรากฏและการตั้งถิ่นฐานได 3ประเภท ดังนี้
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1) ชุมชนริมน้ำ หมายถึง ยานที่อยูอาศัยที่ตั้งอยูริมน้ำโดยอาศัยการเขาถึงทางน้ำในอดีต ซึ่ง สวนใหญ
มักมีองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน ตลาด รานคา ศาสนสถาน อาคารราชการ อาคารบานเรือนมักเปนแบบหอง
แถวไม ชุมชนลักษณะนี้พบมากในพื้นที่ริมฝงแมน้ำ ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมในอดีตเชนชุมชนบุงกาแซวในเขต
อำเภอเมือง

ภาพที่ 1 ชุมชนริมน้ำ กลุมอาคารชุมชนบุงกาแซว
2) ชุมชนยานการพาณิชย หมายถึง ชุมชนทีม่ ลี กั ษณะทีต่ งั้ อยูใ นพืน้ ทีใ่ จกลางเมืองเปนสวนใหญ มีลกั ษณะ
สถาปตยกรรมรูปแบบอาคารที่สวยงามตามอิทธิพลแบบชางเวียดนาม (ญวนหรือแกว) มักพบจำนวนหลายหลัง
ในยานเดียวกัน เปนกลุม อาคารทีอ่ ยูอ าศัยผสมพาณิชยกรรมทีต่ งั้ อยูส องฟากถนน เปนสวนหนึง่ ของยานพาณิชยกรรม
ใจกลางเมือง หรือเปนถนนพาณิชยกรรมสายหลักของเมือง อาคารมักเปนรูปแบบตึกแถว มีทั้งที่เปนไมและ
คอนกรีตหรือปูน ยานถนนการคานี้พบไดในหลายพื้นที่เชน ชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการและ
ถนนกงพะเนียงในเขตอำเภอเขมราฐและชุมชนถนนหลวง (เชื่อมตอทาน้ำวัดหลวง) ในเขตอำเภอเมือง
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ภาพที่ 2 ชุมชนยานการพาณิชย กลุมอาคารในถนนวิศิษฐศรี ถนนเขมรัฐการเชื่อมตอถนนกงพะเนียง

ภาพที่ 3 ชุมชนยานการพาณิชย กลุมอาคารในชุมชนถนนหลวงอำเภอเมือง
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3) ชุมชนศูนยกลางคมนาคมใหม หมายถึงชุมชนที่ประกอบไปดวยที่อยูอาศัยและตลาดที่ตั้งอยูบนถนน
มักอยูในพื้นที่ศูนยกลางเมืองดั้งเดิมหรืออยูในพื้นที่เมืองเกา เปนชุมชนที่นาจะมีตนกำเนิดมาจากการเปน
ศูนยกลางหรือศูนยรวมกิจกรรม (Node) การคาที่อาศัยการเดินทางดวยถนนและทางรถไฟเปนหลัก แตอยูแบบ
กระจัดกระจาย ทั้งที่เปนบานของเอกชน ศาสนสถาน อาคารพาณิชย แตเมื่อมีการสรางถนนและไดรับความ
นิยมมากขึ้นจึงปรับตัวใหเขากับเสนทางคมนาคมแบบใหม ไดแก ชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ ในเขต
อำเภอวารินชำราบ

ภาพที่ 4 ชุมชนศูนยกลางคมนาคมใหม กลุมอาคารในชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ

ผลการสำรวจและศึกษาศักยภาพยานชุมชนดั้งเดิม
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนชุมชนดั้งเดิมจำแนกตามรายอำเภอ (Reconnaissance Survey)


จำนวนชุมชน
ที่สำรวจ 
เมือง
2
วารินชำราบ
1
พิบูลมังสาหาร
2
โขงเจียม
1
เขมราฐ
1
รวม
7

ประเภทยานชุมชน*

อำเภอ

"
1
1**
1**
3

#
1
1**
1
3

$
1
1

จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพ
ทางการทองเที่ยว
2
1
1
4

* ประเภทยานชุมชน A = ชุมชนริมน้ำ B = ชุมชนยานการพาณิชย C = ชุมชนศูนยกลางคมนาคมใหม
** ชุมชนดั้งเดิมที่สำรวจพบมีการอยูอยางกระจาย (มีจำนวนนอย) ไมเหมาะกับการทองเที่ยว
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ตารางที่ 2 แสดงการดำเนินงานในระดับของการอนุรักษ / ฟนฟูดานตางๆ ตอชุมชน
ยานชุมชนดั้งเดิมในเขตพื้นที่
อำเภอเมือง
- ยานชุมชนถนนหลวง
- ยานชุมชนบุงกาแซว
อำเภอวารินชำราบ
- ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ
อำเภอพิบูลมังสาหาร
- ยานชุมชนถนนหลวง
- ยานชุมชนถนนบำรุงราษฏร
อำเภอโขงเจียม
- ยานชุมชนแกลวประดิษฐ
อำเภอเขมราฐ
- ยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ

ระดับการดำเนินการอนุรักษ / ฟนฟู*
 




l
l
l
l
l
l
l

จากผลการสำรวจขางตน พบวาระดับการดำเนินการอนุรกั ษ / ฟน ฟูสว นใหญอยูใ นระดับ 0 จำนวน 3 ชุมชน
เพราะยังไมมีการเก็บขอมูลหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษหรือฟนฟู หรือยังไมพบขอมูล ในระดับ 1 ที่มี
การศึกษาหรือริเริ่มโดยการศึกษาประวัติความเปนมาหรือการจัดทำขอมูลเกี่ยวกับชุมชนไวประชาสัมพันธ
มีจำนวน 2 ชุมชน ในระดับ 2 ที่มีองคกรหรือกลุมชุมชนทองถิ่นที่กอตั้งเพื่อการฟนฟูหรืออนุรักษชุมชน
ทั้งอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการมีจำนวน 2 ชุมชน ในระดับ 3 มีแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟู โดยแผนงานนั้นจะตองมาจากกระบวนการมีสวนรวมที่ชุมชนเปนหนึ่งในกลุมผูมีสวน
ไดเสียดวยมีจำนวน 1 ชุมชน และในระดับ 4 มีการนำแผนมาปฏิบัติในระดับทองถิ่น มีผลงานใหเห็นเปน
รูปธรรมนั้น ยังไมพบ
เมื่อจะทำการศึกษาตองพิจารณาถึงคุณคาทางการทองเที่ยว ของพื้นที่หรือชุมชนประวัติศาสตรในฐานะ
มรดกทางวัฒนธรรมแหงหนึ่งแหงใดแลวจะตองทำการระบุ (Identification) คุณคาความสำคัญในดานตางๆ
ดวยปจจุบนั การแบงคุณคามรดกวัฒนธรรมทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางกวางขวางคือกฎบัตรบูรา (The Burra Charter)
ไดแบงคุณคาออกเปน 4 ดานคือ
ก. คุณคาทางดานสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) หมายถึงคุณคาที่รับรูจากประสาทสัมผัสไดแกรูปทรง
ขนาดสีและวัสดุที่ประกอบขึ้นเปนกายภาพของสถานที่ทางประวัติศาสตรนั้นและการใชสอยสถานที่นั้นดวย
คุณคาทางดานสุนทรียภาพนีแ้ บงคุณคาออกเปน 2 ดานคือคุณคาทางศิลปกรรม (Artistic Value) เชนความสวยงาม
ของลวดลายตกแตงบนอาคารและคุณคาทางสถาปตยกรรม (Architectural Value) เชนรูปทรงอาคารที่สวยงาม
มีลกั ษณะเฉพาะเปนอาคารทีม่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจทีส่ ามารถนำมาปรับเปลีย่ นประโยชนใชสอยสนองความตองการ
ของคนปจจุบันได
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ข. คุณคาทางดานประวัติศาสตร (Historic Value) เปนพื้นฐานของคุณคาในทุกๆดานสถานที่ใดๆ จะมี
คุณคาทางดานประวัติศาสตรก็ตอเมื่อสถานที่นั้นมีอิทธิพลหรือไดรับอิทธิพลจากเหตุการณและบุคคลในชวงใด
ชวงหนึง่ ในประวัตศิ าสตรเปนสถานทีท่ เี่ กิดเหตุการณสำคัญคุณคาทางประวัตศิ าสตรจะมีความเดนชัดเมือ่ หลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับเหตุการณหรือบุคคลนั้นยังปรากฏอยูในพื้นที่หรือสถานที่นั้นยังมีความสมบูรณอยู
ค. คุณคาทางดานวิทยาศาสตร (Scientific Value) หมายรวมถึงคุณคาทางดานการศึกษาวิจยั (Research Value)
คุณคานี้ขึ้นอยูกับความสำคัญของขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ความหายากและการที่สถานที่นั้นสามารถใชเปน
แหลงขอมูลในอนาคตได
ง. คุณคาทางดานสังคม (Social Value) ครอบคลุมคุณคาของสถานทีใ่ นฐานะทีเ่ ปนศูนยกลางของจิตวิญญาณ
ความเชื่อการเมืองชนชาติหรือวัฒนธรรมของชุมชน
ตารางที่ 3 แสดงการประเมินระดับคุณคาเพื่อสรางทางเลือกทางการทองเที่ยว (จุดขาย)

คุณคาทางการทองเที่ยว
ยานชุมชนดั้งเดิมในเขตพื้นที่
Aesthetic Historic Scientific
อำเภอเมือง
- ยานชุมชนถนนหลวง
- ยานชุมชนบุงกาแซว
อำเภอวารินชำราบ
- ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ
อำเภอพิบูลมังสาหาร
- ยานชุมชนถนนหลวง
- ยานชุมชนถนนบำรุงราษฏร
อำเภอโขงเจียม
- ยานชุมชนแกลวประดิษฐ
อำเภอเขมราฐ
- ยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ
l หมายถึง มีปรากฏชัดเจน

l

Social

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

l

-

l
l

-

-

l

-

-

-

l

l

l

l

หมายถึง มีปรากฏ

จากผลการสำรวจขางตน พบวาระดับการปรากฏชัดของคุณคาทางการทองเที่ยวใน 4 ดานเปนดังนี้
คุณคาทางดานสุนทรียภาพ ชุมชนที่มีปรากฏชัดเจน จำนวน 2 ชุมชนไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอเมือง)
และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ ชุมชนที่มีปรากฏ จำนวน 3 ชุมชน ไดแก ยานชุมชน
บุงกาแซวยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และยานชุมชนแกลวประดิษฐคุณคาทางดานประวัติศาสตร
ชุมชนที่มีปรากฏชัดเจน จำนวน 4 ชุมชนไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอเมือง) ยานชุมชนบุงกาแซว
ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ ชุมชนที่มี
ปรากฏ จำนวน 2 ชุมชน ไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอพิบูลมังสาหาร) และยานชุมชนถนนบำรุงราษฏร
คุณคาทางดานวิทยาศาสตรไมมปี รากฏชัดเจน มีเพียงชุมชนทีม่ ปี รากฏ จำนวน 4 ชุมชน ไดแก ยานชุมชนถนนหลวง
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(อำเภอเมือง) ยานชุมชนบุงกาแซว ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรี
เชื่อมตอถนนเขมรัฐการคุณคาดานสังคมชุมชนที่มีปรากฏชัดเจน จำนวน 1 ชุมชนไดแก ยานชุมชนบุงกาแซว
ชุมชนที่มีปรากฏ จำนวน 3 ชุมชน ไดแก ยานชุมชนถนนหลวง (อำเภอเมือง) ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอ
ชุมชนรถไฟ และยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการ
ผลการศึกษาชุมชนดั้งเดิมที่มีศักยภาพ คือ มีจุดเดน มีความนาสนใจ มีกลุมที่อยูอาศัยในยานชุมชน
ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพดีและมีความเปนลักษณะชุมชนดั้งเดิมในลักษณะกลุมที่ปรากฏชัด การเขาถึงเหมาะกับการ
ทองเทีย่ วและมีสภาพแวดลอมทางกายภาพรอบชุมชนทีเ่ อือ้ ตอการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของงานวิจยั
ทั้งนี้ปรากฏชัดในอำเภอเมือง จำนวน 2 ชุมชน คือ (1) ชุมชนยานการพาณิชย ไดแกชุมชนถนนหลวง
(2) ยานชุมชนริมน้ำไดแกชมุ ชนบุง กาแซว ในอำเภอวารินชำราบ จำนวน 1 ชุมชน คือชุมชนศูนยกลางคมนาคมใหม
ไดแกชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ และในอำเภอเขมราฐ จำนวน 1 ชุมชนคือชุมชนยานการพาณิชย
ไดแกชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอถนนเขมรัฐการและถนนกงพะเนียง

ชุมชนที่เอื้อตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของงานวิจัย
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนอาคารที่มีลักษณะตามนิยามชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมในงานวิจัย


ประเภทอาคาร
ยานชุมชนดั้งเดิมในเขตพื้นที่
อำเภอเมือง
- ยานชุมชนถนนหลวง
- ยานชุมชนบุงกาแซว
อำเภอวารินชำราบ
- ยานชุมชนถนนทหารเชื่อมตอชุมชนรถไฟ
อำเภอเขมราฐ
- ยานชุมชนถนนวิศษิ ฐศรีเชือ่ มตอถนนเขมรัฐการ

อาคารเพื่อ อาคาร
อาคาร
อาคาร
การพาณิชย ที่อยูอาศัย ศาสนสถาน ราชการ

รวม
(หลัง)

14
7

10
11

4
3

3
3

31
24

9

5

1

2

17

13

10

2

2

27

ศักยภาพ จุดแข็ง และเอกลักษณของชุมชนที่เอื้อตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของ
งานวิจัย
ผลการวิเคราะห ชุมชนดัง้ เดิมทีป่ รากฏชัดดานเอกลักษณทเี่ อือ้ ตอการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมทัง้ 4 ชุมชน
มีศักยภาพและมีความเปนเอกลักษณ ทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นับเปนจุดแข็ง (จุดขาย) ดังนี้
ยานชุมชนถนนหลวงและ ยานชุมชนบุงกาแซวในอำเภอเมือง มีศักยภาพในการงายตอการเขาถึง
เพราะตั้งอยูในเขตเมืองใกลกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆที่สำคัญ 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 ในอำเภอวารินชำราบและยานชุมชนถนนวิศิษฐศรีเชื่อมตอ
ถนนเขมรัฐการ ในอำเภอเขมราฐ ทั้งสองชุมชนนี้มีศักยภาพในการเขาถึงนอยกวาเนื่องจากอยูในเขตตางอำเภอ
แตสามารถพัฒนาจุดเดนคือความเปนมิตรของผูค นในทองถิน่ (Friendliness of Residents) ใหเปนรูปแบบการทองเทีย่ ว
สัมผัสวิถีชุมชน (Homestay) ได ทั้งนี้เพราะยังคงมีลักษณะความเปนสังคมดั้งเดิมในดานวิถีชีวิต พิธีกรรมทาง
ศาสนา ภาษา และ มิตรภาพแบบเอื้ออาทร

อภิปรายและสรุปผล
จากผลการศึกษาพบวายานชุมชนดัง้ เดิมในจังหวัดอุบลราชธานีทมี่ ศี กั ยภาพสามารถสรางใหเกิดทางเลือก
ทางการทองเทีย่ วแบบใหมตอ งมีการบูรณาการหลักและวิธกี ารตางๆ โดยพัฒนาจากงานวิจยั ทัง้ ในและตางประเทศ
ทั้งนี่มีจุดที่สำคัญอยางยิ่งในการดำเนินการคือผูที่อาศัยในชุมชนดังตัวอยางงานวิจัยของ Peter E. Murphy
(2004) ศึกษาในประเทศแคนาดาพบวา ชุมชนในเขตบริติชโคลัมเบีย อยูในขั้นตอนของการพัฒนาการทองเทีย่ ว
เพือ่ ใหเปนเศรษฐกิจชุมชน โดยเล็งเห็นวาชุมชนและภาคอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว สามารถทำงานและไดรับผล
ประโยชนรวมกันไดดวยการผสานพลัง (Synergy) Peter Murphy ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ใหแกชุมชนตางๆในเขตดังกลาว เพื่อใหไดมาซึ่งการวางแผนการทองเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพราะชุมชน
ซึ่งเปนกลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันในพื้นที่หนึ่งๆ ที่มีความสนใจและมีเอกลักษณรวมกัน กอใหเกิดความผูกพัน
ระหวางผูคนและสถานที่ จึงมีลักษณะที่โดดเดนและมีแรงขับเคลื่อน เพื่อการอยูรอด การกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจ เพื่อแกไขปญหาของทองถิ่นนั้นจึงเปนสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากชุมชนมีมรดกทางวัฒนธรรม ทัง้ ทีเ่ ปน
ธรรมชาติและประเพณีวฒ
ั นธรรม ทีก่ อ รางสรางเปนวิถกี ารดำเนินชีวติ จึงเปนธรรมดาทีช่ มุ ชนจะรูถ งึ ความตองการ
ในการอนุรกั ษทรัพยากรทองถิน่ ของตนเองเปนอยางดี สิง่ เหลานีส้ มั พันธกนั ไดดกี บั การทองเทีย่ ว เพราะนอกจาก
การทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงาน และแหลงรายไดของชุมชนแลว การทองเที่ยวยังเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนดั้งเดิมถือเปนพื้นที่ที่มีความสำคัญทางศิลปกรรมประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมดังนั้นแนวทาง
ในการอนุรักษและพัฒนาเพื่อใหมีศักยภาพทางการทองเที่ยว ซึ่งจากงานวิจัยนี้ไดศึกษาและคนพบวามีแนวทางที่
สามารถดำเนินการไดประกอบดวย
1. มีการสำรวจทางดานกายภาพและระบุคณ
ุ คาความสำคัญเพือ่ ใชในการจัดลำดับความสำคัญและแนวทาง
ในการอนุรักษที่เหมาะสมการสำรวจดานกายภาพจะพิจารณาความสมบูรณของการเขาถึงและสภาพพื้นที่โดย
รอบสวนการระบุคุณคาความสำคัญจะพิจารณาในคุณคาทางดานศิลปกรรมคุณคาทางประวัติศาสตรและคุณคา
ทางสถาปตยกรรม
2. ในการสำรวจและระบุคณ
ุ คาความสำคัญมีการศึกษาถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง
ประโยชนใชสอยรวมทัง้ ความสำคัญทางดานเศรษฐกิจสังคมทีเ่ คยมีตอ ชุมชนโดยแนวทางทีส่ ามารถดำเนินการไดคอื
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยเปนหองสมุดศูนยการเรียนรูหรือหองประชุมของชุมชนซึ่งจะเปนการชวยรักษา
มรดกของชาติไดดว ยในการปรับปรุงชุมชนและภาครัฐควรมีสว นรวมในการดำเนินการรวมกันใหมคี วามสอดคลอง
กับคุณคาทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร และสถาปตยกรรมรวมทั้งความตองการในการพัฒนาเมืองสมัยใหม
3. จัดรูปแบบของการทองเที่ยวในเมือง (Urban Tourism)
การทองเที่ยวในเมืองประวัติศาสตร คือ รูปแบบการทองเที่ยวประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมในปจจุบันนอกจาก
จะไดรับการวางแผนในดานอนุรักษทางประวัติศาสตรแลว สิ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจทองเที่ยวในเมือง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรไดแก
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูปแบบทางวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตความเปนอยู (Distinctive Cultural Patterns)
ความสนใจศิลปทองถิ่น (Arts and Handicrafts)
ความสนใจตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Interesting Economic Activities
ความสนใจตอเมืองและชุมชน (Interesting Urban Area)
สถานที่จัดแสดงรูปแบบทางวัฒนธรรม (Museums and Other Cultural Facilities)
ประเพณีและเทศกาลทองถิ่น (Cultural Festival)
ความเปนมิตรของผูคนในทองถิ่น (Friendliness of Residents)

ขอเสนอแนะ
การเกิดขบวนการอนุรักษชุมชนดั้งเดิมไดมีในประเทศตางๆ ไดมีพัฒนาการมาเปนลำดับ ในหลาย
ประเทศเกิดขึ้นกอนประเทศไทย ประเทศตางๆ ที่มีพัฒนาการดังกลาวมักเริ่มจากการอนุรักษสิ่งกอสรางที่มี
ความสำคัญอาทิ ประเทศอังกฤษ กำหนด Conservation Area (พื้นที่อนุรักษ) ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนด
Historic District (ยานประวัตศิ าสตร) และ Landmark District (ยานภูมสิ ญ
ั ลักษณ) ในญีป่ นุ กำหนด Preservation
District of Groups of Important Buildings (ยานอนุรกั ษกลุม อาคารประวัตศิ าสตรสำคัญ) และมีการขายขอบเขต
จากโบราณสถานมาถึงการอนุรกั ษชมุ ชนประวัตศิ าสตรหรือชุมชนดัง้ เดิม ซึง่ ไดมกี ารปรับปรุงกฎหมายดานงบประมาณ
และการจัดตั้งองคกรเพื่อใหประชาชนและใหทองถิ่นสามารถดำเนินการได ทั้งนี้เปนเพราะสวนใหญพื้นที่ชุมชน
ดั้งเดิมที่มีอาคารสำคัญทางประวัติศาสตรนั้นมักเปนทรัพยสินของเอกชน รัฐบาลไมมีงบประมาณจะเวนคืนหรือ
เขาครอบครองมาอนุรักษเองได นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการใชประโยชน เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งตางจาก
แนวคิดการอนุรักษ วัด วัง โบราณสถาน แหลงโบราณคดี ซึ่งมักอยูในพื้นที่รัฐบาลเปนเจาของเปนสวนใหญ
และมีการปกปองคุมครองที่ชัดเจนอยูแลว
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