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การศึกษาครัง้ นี้ ม ีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุม ชนในการดาเนิ นงานใน
นโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 2. เพื่อศึกษาประโยชน์
ในการนานโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบตั ิ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผูร้ บั ผิดชอบนโยบายของ
เทศบาลตาบลบ้านเชียง เจ้าหน้าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง และตัวแทนประชาชนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง
ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมบ้าน
เชียง ชุมชนไม่มสี ่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย แต่มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานตามนโยบายเป็ นอย่างดีม ี
ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ของนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เกิดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านไทพวนเพื่อ
อนุ ร กั ษ์ป ระเพณี วัฒ นธรรมของไทพวนบ้านเชียง และเกิดกลุ่ม อาชีพเพื่อเป็ นรูป แบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการเข้ากลุ่มอาชีพตาม
ความถนัดของตน และการเปิ ดบ้านเป็ นที่พกั แบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักและสัมผัสวิถชี วี ติ การ
กิน การแต่งตัว และวัฒนธรรมไทพวนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านเชียง ทาให้เกิดเป็ นรายได้ของชุมชน
ปั ญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนบ้านเชียงในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมทีส่ าคัญได้แก่ กลุม่ อาชีพส่วนใหญ่ขาดผูท้ จ่ี ะมาสืบทอดภูมปิ ั ญญา ไม่มรี ถโดยสารประจาทางมา
ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ไม่มจี ุดต้อนรับนักท่องเทีย่ ว และผลกระทบจากการท่องเทีย่ วต่อโบราณวัตถุ มาจากการนา


นิสติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ



283

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

รถใหญ่เข้าใกล้บริเวณพิพธิ ภัณฑ์และการจัดงานมหรสพเสียงและแรงสันสะเทื
่
อนทาให้โบราณวัตถุอาจะเกิด
ความเสียหายได้ เพราะบ้านเชียงเป็ นแหล่งโบราณคดีทอ่ี ยูใ่ ต้ดนิ
ข้อเสนอแนะการมีสว่ นร่วมของชุมชนบ้านเชียงในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดแนวทางและวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
เพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการรับฟั งและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น จัดสรรเจ้าหน้าที่
มัคคุเทศก์ ประจาจุดประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนานักท่องเทีย่ ว หน่ วยงานราชการในระดับนโยบายควรจัด การ
ประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบต่อแหล่งโบราณวัตถุ จัดสรรงบประมาณสนับสนุ น
ปรับปรุงทัศนียภาพ แหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมหรือโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ต่อเนื่องเพื่อ
กระตุน้ การท่องเทีย่ ว
คาสาคัญ: การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม, การมีสว่ นร่วม, แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง

ABSTRACT
The objectives of this research are 1. to study the policy, process and cultural tourism
management by community participation in Ban Chiang, Udon Thani province, 2. to study the
benefits of the cultural tourism management in Ban Chiang. This study is qualitative research. The
key information interviews including the person in charge of Ban Chiang municipality office, the
museum staff of Ban Chiang national museum, and the representative samples of the people's
participation at Ban Chiang cultural tourism were used in this research. This study determines the
community participation of the cultural tourism management. The results showed that the community
does not participate in the planning process and impose a policy, but the community can be used
this policy which improve the community benefits of the tourism management. Additionally, Tai Puan
folk museum was established for cultural preservation supports of Tai Puan, Ban Chiang. This result
indicated that it was the basic reason for establishing the occupation cultural tourism group
examples the community participation was available to welcome the tourists, the community was
disseminated the culture and open the house as a homestay, and travelers get the experience the
life and culture of Tai Phuan culture which was an unique community. The Tai Phuan community
was disseminated and conserved the tradition and culture such as traditional costumes, food and
dance etc. All of these activities were particularly important source of income in the community.
The main problems and obstacles of this study associated with Ban Chiang community's
participation in the cultural tourism management such as the major problems of local wisdom
transfer found were lack of interested learners and descendants, without which do not have bus or
transportation to the tourist attraction, do not have tourist information center, and the effect of tourist
activities can impact the integrity of archaeological sites such as bringing a large car near the
museum, and there are entertainment as sound and vibration can be damaged the this sites
because Ban Chiang is an underground archaeological site.
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The recommendations of this study are: encourage the community to participate in policy
formulation, planning, and solving the local problems. There are should be improve of the
information board to clear and cover the entire tourist areas in this place, and should be the project
on the development of knowledge about tourist destinations for community personnel to prepare and
improve the community's problems; the community is ready to accommodate the growing number of
tourists.
Keywords: Ban Chiang archaeological site, Cultural tourism, Participation.

บทนา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย วไทยมีก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลาที่ผ่ า นมา ปั จ จุ บ ัน การ
ท่องเทีย่ วได้กลายเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากพิจารณาความพร้อมและ
ศักยภาพของประเทศไทยที่มตี ่อการท่องเที่ยว พบว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณีและกิจกรรมการท่องเที่ย วที่หลากหลายและโดดเด่นแตกต่างจากชนชาติอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะ “วัฒนธรรม” มีบทบาทในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึน้ ในช่วงปี พ.ศ.25572559 ทีผ่ ่านมานัน้ ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้ามาเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง 1 คิด
เป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 23 ต่อปี เติบโตร้อยละ 9 ในปี พ.ศ.2559 และร้อยละ 37 ในปี พ.ศ.
2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็ นภาคทีม่ เี อกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มคี วามสัมพันธ์กบั วิถชี ุมชนที่สาคัญและมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของอาหารการกิน
ดนตรีพ้ืน บ้า น นิ ท านพื้น บ้า น ศิล ปะการฟ้ อ นร าและที่สาคัญ แหล่ ง ท่อ งเที่ย วส่ว นใหญ่ เ ป็ น การน าเสนอ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการถ่ายทอดวิถชี ุมชนเพื่อให้เกิด
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและเป็ นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานีเป็ นดินแดนที่มอี ารยะธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก คือ
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติยอมรับและขึน้ บัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้าน
เชียงเป็ นแหล่งมรดกโลก ทาให้รบั รู้ถึงการดารงชีวติ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี
ร่องรอยของมนุ ษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มกี ารพัฒนาการแล้วในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะด้านความรูค้ วามสามารถหรือภูมปิ ั ญญาอันเป็ นเครื่องมือสาหรับช่วยให้ผคู้ นเหล่านัน้ สามารถ
ดารงชีวติ และสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุ ษย์ได้สบื เนื่องกันมาเป็ นระยะเวลานาน การท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่
ของจังหวัดอุดรจึงเน้นเชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยะธรรมโบราณ เช่น
แหล่งโบราณคดีบา้ นเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นอกจากนัน้ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตัง้ แต่ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544 จนถึงปั จจุบนั ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ยังคงมี
แนวคิดและเนื้อหาสาคัญคือการให้ความสาคัญกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาคน
1

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 พ.ศ.
2560-2564, หน้า 3.
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การสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยให้คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุก
มิติ อีกทัง้ ได้มกี ารกาหนดทิศทางของการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางของการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยเงือ่ นไขด้านภูมศิ าสตร์และทางด้าน
เครือข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยสะดวกพร้อมกับรักษาคุณภาพ
ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวให้คงไว้ และเป็ นการปลูกจิตสานึกให้ ประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิน่
นัน้ ๆ ได้เข้าใจและเห็นถึงความสาคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วของตนเองให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ตี ลอดไป2
ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมของประชาชนจึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญของการพัฒนาการท่องเทีย่ วเนื่องจาก
ประชาชนเป็ นเจ้าของท้องถิน่ มีความรูส้ กึ ในการเป็ นเจ้าของซึ่งมีความรัก ความหวงแหน การพึง่ พิง และใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาแบบยังยื
่ นแก่
ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วได้ โดยชุมชนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาและจัดการนโยบายการท่องเทีย่ ว ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงสนใจทา
วิจยั เรื่อง การมีสว่ นร่วมของชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่งท่ องเทีย่ งเชิงวัฒนธรรม กรณีศกึ ษาบ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมโยงประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มกี ารบูรณาการ
ร่ว มกัน เพื่อ ได้รูป แบบการพัฒ นาการและฟื้ นฟู แ หล่ ง ท่อ งเที่ย วที่ส อดคล้อ งกับ พื้น ที่แ หล่ ง ท่ อ งเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงานในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาประโยชน์ในการนานโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนบ้าน
เชียง จังหวัดอุดรธานีไปปฏิบตั ิ

ขอบเขตด้านการวิ จยั
ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ มุ่งเน้นไปยังแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกบ้านเชียงทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วที่
ได้รบั ความสนใจจากประชาชน คือ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง ควบคุมดูแลโดย กรมศิลปากร และอยู่
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านเชียง
ขอบเขตด้านประชากร
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้ าที่เทศบาลตาบลบ้านเชียง คือ รองนายกเทศบาลตาบลบ้านเชียง และหัวหน้ าสานัก
ปลัดเทศบาล

2

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1-11, 2550.

286

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

2. เจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง คือ หัวหน้าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง และ
เจ้าหน้าทีภ่ ณ
ั ฑารักษ์ปฏิบตั กิ าร
3. ประชาชนที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง คือ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมบ้านเชียง ประธาน
วิสาหกิจชุมชนปั น้ หม้อเขียนสี ประธานกลุม่ มัคคุเทศก์ และประธานสภาวัฒนธรรมตาบลเชียงยืน
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มุ่งศึกษาการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม กรณีศกึ ษาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
วิธีการดาเนิ นวิจยั เชิงคุ ณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ หน่ วยงานที่ม ีส่วน
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และไม่มโี ครงสร้างในพืน้ ทีบ่ า้ นเชียง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย
3 หน่วยงาน เช่น เทศบาลตาบลบ้านเชียง ประกอบด้วย รองนายกเทศบาลตาบลบ้านเชียง และหัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง ประกอบด้วย หน้าหน้าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง
และภัณฑารักษ์ปฏิบตั กิ าร ประชาชนที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลเชียงยืน
ประธานกลุ่มโฮมสเตย์อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมบ้านเชียง ประธานวิสาหกิจชุมชนปั ้นหม้อเขียนสี ประธานกลุ่ม
มัคคุเทศก์บา้ นเชียง ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อแสวงหา
คาตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน 2 วิธี คือ
1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยมีการจัดโครงสร้างและแนวทาง
คาถามโดยอาศัยวิธกี ารตัง้ คาถามทีม่ คี วามเข้าใจง่าย เพื่อเป็ นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ ซึ่ งผูศ้ กึ ษาได้
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลบ้านเชียง และเจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง รวมทัง้ ศึกษา
เอกสารต่างๆ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเพือ่ จัดเก็บเป็ นข้อมูลในการทาวิจยั
2. การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็ นการสัมภาษณ์เพื่อทราบถึง
สภาพทัวไป
่ ความเปลีย่ นแปลงของชุมชน วัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงในอดีตจนถึงปั จจุบนั โดย
ผูศ้ กึ ษาได้ใช้วธิ สี มั ภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างกับประชาชนทีม่ สี ว่ นร่วมในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
เพือ่ ให้ได้คาตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิจยั การมีสว่ นร่วมของชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
กรณีศกึ ษาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต รวบรวมข้อมูล
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงานในนโยบายการจัดการแหล่ งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกบ้านเชียง ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ น
แหล่งมรดกโลก และได้รบั การคุม้ ครองจากองค์การยูเนสโก้พร้อมด้วย พระราชบัญญัตโิ บราณสถานฯ เป็ นเหตุ
ทาให้นโยบายการพัฒนาด้านพืน้ ที่ต่าง ๆ ต้องได้รบั การพิจารณาและการยอมรับจากเทศบาลฯ พิพธิ ภัณฑ์ฯ
และกรมศิลปากร ถึงจะสามารถดาเนินการตามนโยบายพัฒนาด้านพืน้ ทีภ่ ายในเขตมรดกโลกบ้านเชียง เพราะ
หากมีการก่อสร้าง ภายในเขตมรดกโลกบ้านเชียงที่มผี ลกระทบทาให้เกิดความเสียหายต่อโบราณวัตถุทาง
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วัฒนธรรม และทาให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นเหตุให้พน้ื ทีเ่ ขตมรดกโลกบ้านเชียงเกิดความเสียหาย เพราะฉะนัน้
การมีนโยบายการพัฒนาอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทัง้ นักท่องเทีย่ วและประชาชนในพืน้ ที่ จึงไม่สามารถ
ดาเนินการนโยบายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ จากปั ญหาในข้างต้นทาให้เกิดปั ญหาว่า ทางเขตพืน้ ที่
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วมรดกโลกไม่ส ามารถอ านวยความสะดวกให้นัก ท่ อ งเที่ย วได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ ที่
นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมสถานที่ ภายในเขตมรดกโลกบ้านเชียงได้อย่างสะดวกสบาย และลานจอดรถของ
พิพธิ ภัณฑ์กไ็ ม่เพียงพอต่อการรองรับจานวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑ์ ลานจอดรถยังมีอาณาเขตที่
ใกล้เคียงกับบริเวณวัตถุโบราณใต้ดนิ เพราะยานพาหนะของนักท่องเที่ยวทาให้เกิดแรงสันสะเทื
่
อนเป็ นความ
เสียหายสะสมต่อโบราณวัตถุ เมื่อสะสมเป็ นเวลานานก็ก่อให้เกิดรอยร้าวต่อโบราณวัตถุทาให้เกิดความเสียหาย
ต่ อ พิพิธ ภัณ ฑ์ และบ้ า นเชีย งไม่ ส ามารถรองรับ นั ก ท่ อ งเที่ย วได้ ใ นฤดู ฝ น หากมีฝ นตกไม่ ม ีส ถานที่ใ ห้
นักท่องเทีย่ วเข้าไปหลบฝนได้ จากปั ญหาทีก่ ล่าวมาทางบ้านเชียงไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากจะมี
ผลกระทบต่อโบราณวัตถุทอ่ี ยูใ่ ต้ดนิ บริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วขนาดใหญ่ รวมทัง้ สิน้ 18,000 ไร่ มีหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นอาณา
เขตเทศบาลตาบลบ้านเชียง จานวน 10 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
หมูท่ ่ี 1 บ้านเชียง
หมูท่ ่ี 9 บ้านเชียง
หมูท่ ่ี 2 บ้านเชียง
หมูท่ ่ี 11 บ้านเชียง
หมูท่ ่ี 4 บ้านดงเย็น
หมูท่ ่ี 12 บ้านเชียง
หมูท่ ่ี 6 บ้านดงยาง
หมูท่ ่ี 13 บ้านเชียง
หมูท่ ่ี 8 บ้านอ้อมแก้ว
หมูท่ ่ี 15 บ้านเชียง
ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลบ้า นเชีย งมีโ รงเรีย นที่ต ัง้ อยู่ใ นพื้น ที่ 3 โรงเรีย น ได้แ ก่
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา โรงเรียนบ้านดงเย็น และโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) มีวดั ในเขตเทศบาล
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดโพธิ ์ศรีใน วัดสระแก้ว วัดป่ าเทพประทานพร และมีจานวนประชากร 6,367 คน3 แต่ม ี
วิทยากรหรือเจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทใ่ี ห้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎระเบียบและข้อปฏิบตั เิ พียง 6 คน จากข้อมูลข้างต้น
ทาให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบให้ขอ้ มูล ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และกฎระเบียบข้อปฏิบตั ติ ่อประชาชน
คิดเป็ น เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อประชาชนประมาณ 1,000 คน และเจ้าหน้าที่ต้องคอยให้คาแนะนา และเป็ น
วิทยากรให้กบั นักท่องเทีย่ ว การประชุม นิทรรศการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จึงเป็ นเหตุ ให้
ทาให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตมรดกโลกบ้านเชียงขาดความรูค้ วามเข้าใจต่อการดาเนินชีวติ และกฎระเบียบข้อ
ปฏิบตั ใิ นการอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีม่ รดกโลก ทาให้ประชาชน กระทากิจกรรมทีม่ ผี ลกระทบทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อโบราณวัตถุ เช่น การเผาอ้อย การเผาทีน่ า ทีท่ าให้เกิดมลพิษทางอากาศ การบรรทุกพืชผลทางการเกษตร
ด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทาให้เกิดแรงสันสะเทื
่
อนเป็ นผลให้เกิดความเสียหายต่อวัตถุโบราณ การจัดมหรสพ
เปิ ดเครื่องเสียงทีด่ งั จนเกินไป ทาให้แรงสันสะเทื
่
อนจากเครื่องเสียง ส่ง ผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายกับ
วัตถุโบราณ และการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยไม่ได้รบั การพิจารณายอมรับจากเทศบาลหรือทางพิพธิ ภัณฑ์มผี ล
ทาให้เกิดทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่มรดกโลกบ้านเชียง เป็ นต้น และเป็ นเหตุให้มเี จ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอสาหรับการแนะนา ประชาสัมพันธ์ และให้ขอ้ มูลต่างๆ สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและเป็ นปั ญหา
หากมีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทไ่ี ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทาให้ยากต่อการติดต่อสือ่ สารพูดคุยกับ
3

ฐานข้อมูลทะเบียนทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตาบลบ้านเชียง, 2555.
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เจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ หากนักท่องเทีย่ วไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษก็ทาให้ลาบากต่อการแนะนาข้อมูล
และระเบียบปฏิบตั ิในการเที่ยวชมมรดกโลกบ้านเชียง เนื่องด้วยเจ้ าหน้ าที่พพิ ธิ ภัณฑ์มจี านวนน้ อยทาให้
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชมไม่ได้รบั ข้อมูลว่านอกจากแหล่งพิพธิ ภัณฑ์แล้วเขตมรดกโลกบ้านเชียงยังมีสถานที่
ท่องเทีย่ ว และรูปแบบการท่องเทีย่ วอื่นๆ อีก ยกตัวอย่างเช่น การท่องเทีย่ วแบบโฮมสเตย์ การท่องเทีย่ วแบบ
วิถชี วี ติ การท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ท่เี พิง่ เกิดขึน้ ในเขตมรดกโลกบ้านเชียง อย่างเช่น พระอุโบสถกลางน้ า
วัดสันติวนาราม
การมีสว่ นร่วมของชุมชนเทศบาลตาบลบ้านเชียง มีนโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่ออนุ รกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดงั ้ เดิมของไทพวนบ้านเชี ยง ซึ่งนโยบายต่างๆ
มุง่ เน้นให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ทางเทศบาลตาบลบ้านเชียงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกับชุมชน และเกิดการอนุ รกั ษ์ความเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้านเชียง โดยการแต่งกาย
ชุดไทพวน รูปแบบของอาหาร รูปแบบการดาเนินชีวติ และการศึกษาส่งเสริมให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการสาธิต
วิธกี ารปั ้นหม้ออันเป็ นรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้านเชียง โดยมีรูปลักษณ์เป็ นลายก้นหอย
พร้อมทัง้ สาธิตและให้ความรูเ้ กี่ยวกับการทอผ้าทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทีย่ วบ้านเชียง
มีรูปแบบเป็ นผ้าย้อมคราม ลายก้นหอย การสาธิตและให้ความรูเ้ กี่ยวกับวิธกี ารแต่งกายในรูปแบบไทพวนที่
ถูกต้อง อันเป็ นเอกลักษณ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีของไทพวน และการสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการฟ้ อนราใน
รูปแบบของไทพวน เทศบาลตาบลบ้านเชียงได้นาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเชียงเข้า
ในหลักสูตรของโรงเรียนในเขตการปกครอง เป็ นต้น
ชุมชนบ้านเชียงมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และประเพณีวฒ
ั นธรรมของบ้านเชียง
โดยมีส่วนร่วมทาให้พพิ ธิ ภัณฑ์ไม่ใช่แค่จดั แสดงในอาคารเท่านัน้ แต่ทาให้พพิ ธิ ภัณฑ์กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ม ี
ชีวติ เทศบาลตาบลบ้านเชียงส่งเสริมให้ชุมชนเข้าร่วมกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมบ้านเชียง เพื่อการ
นาเสนอความเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเชียงสู่สายตาของนักท่องเที่ยว ชุมชนมีสว่ นร่วม
โดยการเปิ ดบ้านเป็ นทีพ่ กั แบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเทีย่ วได้เข้าพักและสัมผัสวิ ถชี วี ติ การกิน การแต่งตัว และ
วัฒนธรรมไทพวนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเชียง พร้อมกับนักท่องเทีย่ วได้สมั ผัสวิถชี วี ติ
ความเป็ นอยูร่ ว่ มกับชุมชนบ้านเชียง
2. เพื่อศึกษาประโยชน์ในการนานโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนบ้าน
เชียง จังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบตั ิ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์ ตามนโยบายการจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อก่อตัง้ แหล่งความรูใ้ ห้กบั คนในชุมชนและคนรุ่นหลัง เพื่อศึกษาและ
สืบสานวัฒนธรรมจากรุน่ สูร่ นุ่ พร้อมกับเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วให้ทราบถึงวิถชี วี ติ ของไทพวน ชุมชนมีสว่ นร่วมใน
การนาเสนอศิลปวัฒนธรรมด้านอาชีพต่างๆ สาหรับการท่องเที่ยวที่เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้าน
เชียง เช่น การสาธิตปั ้นหม้อ การสาธิตการเขียนไหในรูปแบบของบ้านเชียง การให้นักท่องเทีย่ วทดลองการ
ปั ้นหม้อ และการให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองการเขียนไหหรือการวาดลายไห ลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของบ้าน
เชียงคือ ลายก้นหอย หรือลายอื่นๆ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
การกาหนดยุทธศาสตร์ท่ดี ีและถูกต้องจะเป็ นการทาให้เกิดรายได้ต่อชุมชน เช่น การกาหนดจุด
จาหน่ ายของทีร่ ะลึกของชุมชนกับจุดจอดรถไว้ใกล้ๆ กัน ก็จะทาให้เกิดรายได้ของชุมชน ชุมชนมีสว่ นร่วมทา
ให้เกิดการท่องเที่ย วในรูป แบบโฮมสเตย์ท าให้ชุม ชนมีร ายได้เ ลี้ย งดูค รอบครัวได้ พร้อ มกับการอนุ ร กั ษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทพวน เช่น รูปแบบอาหาร วิถกี ารดาเนินชีวติ ในรูปแบบไทพวน วิถกี ารแต่งกายใน
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รูปแบบไทพวน วิถกี ารปั ้นหม้อเขียนไหของไทพวน วิถกี ารทอผ้าและย้อมครามของไทพวน เป็ นต้น ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการส่งตัวแทนเข้าประชุมในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว เพื่อนาความรูน้ นั ้ กลับมาพัฒนาชุมชนและ
จัดการงบประมาณในการท่องเที่ยว เมื่อมีกาหนดการทีน่ ักท่องเทีย่ วจะมาเทีย่ วในชุมชนจะเกิดความร่วมมือ
กันระหว่างชุมชนกับเทศบาล โดยตัวแทนชุมชนคือผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นคนรับกาหนดการ และประชาสัมพันธ์
บอกกล่าวให้กบั คนในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเทีย่ ว ตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบของตน
เช่น ผู้อาวุโสในหมู่บ้านจะทามาลัยหรือนาดอกไม้มาต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั ้นหม้อจะ
เตรียมสถานที่เพื่อสาธิตการปั ้นหม้อเขียนไหให้กบั นักท่องเที่ย วได้ชม และจะมีชุด การแสดงฟ้ อนรา ให้
นักท่องเทีย่ วได้ชม โดยคนทีม่ าฟ้ อนราเป็ นคนจากกลุม่ ฟ้ อนราของชุมชน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผู้วจิ ยั พบว่า มีการดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชน จาก
ผลการวิเคราะห์ มีประเด็นสาคัญดังนี้
1. ด้านนโยบายการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง เทศบาลตาบลบ้านเชียงส่งเสริม
การสร้างเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมบ้านเชียง นโยบายส่งเสริมอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมบ้านเชียง นโยบายส่งเสริมให้
ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่ชุมชนในการดาเนินชีวติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโบราณวัตถุ นโยบายส่งเสริมให้
มีแหล่งท่องเที่ยวเพิม่ ขึน้ จากเดิมที่มอี ยู่ มีความสอดคล้องที่ผู้ วจิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ นโยบายส่งเสริมความ
เข็มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามเข้าใจในอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ชุมชนและสร้างความรูค้ วามเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ในฐานะที่เป็ นชุมชนในเขตมรดกโลก การถ่ายทอดความรูศ้ ลิ ปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาให้กบั ยุว
ทายาท โดยมีการบรรจุวชิ าวัฒนธรรมบ้านเชียง เช่น สาธิตการปั ้นหม้อเขียนไห การฟ้ อนรา การทอผ้าย้อม
คราม เป็ นต้น เข้าไปสอนในหลักสูตรของโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเชียง การสร้างศูนย์เรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีชาติพนั ธ์ไทพวน โดยสร้างพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านไทพวนบ้านเชียง เพื่อเป็ นแหล่ง
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของไทพวน ส่งเสริมการจัดเวทีคนเก่งบ้านเชียง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนแสดง
ความสามารถของตน การพัฒนาทักษะการเป็ นเจ้าบ้านทีด่ ี โดยเทศบาลมีจดั อบรมให้ความรูก้ บั คนในชุมชน
และกลุ่มอาชีพต่างๆ พิพธิ ภัณฑ์ฯ และเทศบาลมีการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยังยื
่ น โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาอบรมให้ความรูก้ บั เยาวชนและชุมชนเกีย่ วกับการเป็ นมัคคุเทศก์ เพื่อให้เกิดเป็ น
อาชีพและได้รบั รูถ้ งึ ประวัตคิ วามเป็ นมาของแหล่งท่องเทีย่ วท้องถิน่ การสร้างศูนย์เรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเกีย่ วกับ
อาชีพของชุมชน โดยชุมชนมีการจัดสาธิตให้ความรูแ้ ก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ การเพิม่ คุณค่า
และพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วให้ ม ีช่ือ เสีย ง โดยเทศบาลร่ ว มกับ ชุ ม ชนในการรับ ผิด ชอบ เทศบาลเป็ นผู้
ประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่อ งเที่ย วและชุม ชนเป็ น ผู้จ ดั การดูแ ลต้อ นรับ นัก ท่อ งเที่ย ว การบริห ารจัด การแหล่ ง
ท่องเทีย่ วให้เป็ นระบบและมาตรฐานสากล โดยเทศบาลเชิญหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมาให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่
กลุม่ อาชีพทัง้ 16 กลุม่ เพือ่ ให้ตรงตามมาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้
ซึง่ ถ้าให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดการต่างๆ ทีห่ น่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการจัดการ จะทาให้เกิดประโยชน์แก่แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมบานเชียง ซึง่ ตรงกับความคิด
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ของ4 ให้ความหมายไว้ว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชน หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมใน
การคิดริเริม่ การพิจารณา การตัดสินใจ การมีสว่ นร่วมปฏิบตั ิ และร่วมรับผิดชอบในงานต่างๆ อันมีผลกระทบ
ถึงตัวของประชาชนเอง และ เกียรติศกั ดิ ์ เรือนทอง5 การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนา หมายถึง การร่วม
คิดแก้ไขปั ญหา การดาเนินงาน และกิจกรรมในชุมชน ร่วมวางแผน วางโครงการ ร่วมปฏิบตั งิ านในรูปของ
การเสียสละแรงงาน การบริจาคเงินหรือสิง่ ของ และร่วมติดตามผลงานบารุงรักษาสาธารณประโยชน์ ใน
หมู่บา้ น ทัง้ นี้การแสดงออกในการมีส่วนร่วมอาจเป็ นการแสดงออกของบุคคลโดยตรง หรือ โดยผ่านตัวแทน
องค์กร กลุม่ ชมรม ของประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมี
ส่วนร่วมในอนุ รกั ษ์ รักษา วัฒนธรรมประเพณีของบ้านเชียง เนื่องจากบ้านเชียงมีแหล่งโบราณคดีทม่ี คี ุณค่า
ทางประวัตศิ าสตร์ทโ่ี ดดเด่น และเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย มีความเป็ นเอกลักษณ์ทางวั ฒนธรรม
ชาติพนั ธ์ไทพวนที่โดดเด่น และเข็มแข็ง เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียง
ชุมชนบ้านเชียงมีภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น ได้รบั การสนับสนุ นสร้างกลุ่มอาชีพ จากเทศบาลตาบลบ้านเชียง เช่น
กลุ่มโฮมสเตย์ จนได้รบั รางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ ในไทย บุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญในกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ได้มสี ว่ นร่วมในนโยบาย โดยได้รบั การเชิญให้เป็ นวิทยากรสาธิตให้ความรูก้ บั เยาวชนและนักท่องเทีย่ ว
ชุมชนบ้านเชียงยังเป็ นแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมและวิชาชีพทีม่ ปี ราชญ์ชาวบ้านเป็ นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรูใ้ น
วิชาชีพของบ้านเชียง เนื่องด้วยบ้านเชียงเป็ นแหล่งมรดกโลกโครงการพัฒนาสิง่ ต่างๆ ในเขตพืน้ ทีม่ รดกโลก
จะต้องได้รบั การพิจารณาและยอมรับจากหน่ วยงานที่มสี ว่ นรับผิดชอบหากมีการก่อสร้างหรือพัฒนาจึงทาให้
ส่ง ผลต่ อ การท างานของเทศบาล และไม่ ส ามารถการพัฒ นาสิ่ง อ านวยความสะดวกให้ก ับ ชุ ม ชนและ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ เมื่อเทศบาลมีการขอความร่วมมือในการให้หยุดดาเนินการใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อ
โบราณวัตถุ ชุม ชนได้ให้ค วามร่วมมือและมีบางกลุ่ม ที่ไ ม่ให้ค วามร่วมมือในการทางานของเทศบาลและ
พิพธิ ภัณฑ์ฯ เช่น การต่อเติมบ้านเรือน การขุดเจาะ การจัดงานมหรสพต่าง ๆ การกระทาเหล่านี้อาจะส่งผลให้
โบราณวัตถุเสียหายได้ เทศบาลและพิพธิ ภัณฑ์ฯ พยายามจัดอบรมให้ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่ประชาชน
เรื่องกฎหมายและข้อบังคับในการเป็ นแหล่งมรดกโลกและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถดาเนิน
ชีวติ ได้ปกติพร้อมกับสามารถอนุรกั ษ์โบราณคดีเหล่านี้ได้ดว้ ย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนัน้ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดบุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศ
และทัก ษะในการน าเสนอข้อ มู ล การท่ อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมบ้า นเชีย ง ท าให้ศ ัก ยภาพในการรับ รอง
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติยงั ไม่ดพี อเท่าทีค่ วร เนื่องจากบ้านเชียงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและเป็ นมรดกโลกทาให้
มีผู้ท่สี นใจอยากจะไปเที่ยวชม แต่แหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียงนัน้ ขาดบุคลากรในการประชาสัมพันธ์คอยให้
ข้อมูลกับนักท่องเทีย่ ว ขาดศูนย์บริการข้อมูลการท่องเทีย่ ว การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ไม่สะดวก เนื่องจาก
ไม่ม ีร ถประจ าทางที่จ ะสามารถน านัก ท่อ งเที่ย วมาถึง แหล่ ง ท่อ งเที่ย วได้โ ดยตรง ป้ า ยบอกทางในแหล่ ง
4

ยุวฒ
ั น์ วุฒเิ มธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพเทพมหานคร: ไทยอนุ เคราะห์ไทย,
2526), หน้า 12.
5
เกียรติศกั ดิ ์ เรือนทอง, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาศึกษาเฉพาะกรณี
สหกรณ์ นิคมอาเภอทองผาภูมิจงั หวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
กรุงเทพมหานคร, 2536), หน้า 14.
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ท่องเทีย่ วไม่เพียงพอและไม่ชดั เจนทาให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความสับสนในการเดินทาง การศึกษาการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมนัน้ ในขณะที่ กุลธิดา สามะพุทธิ6 กล่าวไว้ว่า การพัฒนาและการ
จัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จะต้องทาให้คนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมดัง้ เดิมเสียก่อน และคนภายนอก
ไม่ควรเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไร ควรเข้าไปอย่างผูม้ าเยือน รักษาสัดส่วนระหว่างจานวนนักท่องเที่ยวกับการ
รักษาความเป็ นตัวของตัวเองของคนในท้องถิน่ และจะต้องให้ชุมชนและท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการจัดการ ทัง้ ใน
แง่ข องการจัด รูป แบบการท่ อ งเที่ย ว รายได้ท่ีค นท้อ งถิ่น จะได้ร ับ เพื่อ น ากลับ ไปบ ารุ ง รัก ษาต้น ทุ น ทาง
วัฒนธรรมนัน้ ให้คงอยู่ต่อไปและคนในท้องถิน่ ควรตระหนักอยู่เสมอว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็ นการ
เดิน ทางทางภู ม ิปั ญ ญาเพื่อ ศึก ษาประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรม ผ่ า นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ย วและการศึก ษา
วัฒนธรรมของท้องถิน่ นัน้ ๆ ซึ่งมีอดีตทีน่ ่ าสนใจ ดังนัน้ การทีค่ นมองเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่
ของตนมากเท่าใดก็ยอ่ มแสดงให้เห็นว่า คนในท้องถิน่ พร้อมให้ความร่วมมือการเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
และการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมมากเท่านัน้ การเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วของคนในท้องถิน่
3. ด้านประโยชน์ ในการนานโยบายการจัดการแหล่งท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียงไปปฏิบตั ิ
เกิดขึน้ จากนโยบายส่งเสริมให้บุคคลและหน่ วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มา
เทีย่ วชมแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง นโยบายส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมบ้านเชียง นโยบายส่งเสริม
ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่ชุมชนในการดาเนินชีวติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโบราณวัตถุ นโยบายส่งเสริม
ให้มแี หล่งท่องเที่ยวเพิม่ ขึน้ จากเดิมที่มอี ยู่ ประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ คือ ชุมชนสามารถอนุ รักษ์ รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี พร้อมกับรักษาโบราณวัตถุท่เี ป็ นมรดกโลก อนุ รกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถชี วี ติ อันเป็ น
เอกลักษณ์ของบ้านเชียง พร้อมด้วยเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงสู่
สายตาชาวโลกเพื่อให้ชุมชนในเขตบ้านเชียงมีรายได้จากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เมื่อชุมชนมีรายได้ท่มี นคง
ั ่ และ
เศรษฐกิจในชุมชนที่มนคงประชากรก็
ั่
จะไม่เกิดการย้ายถิน่ ฐานไปที่อ่นื ทาให้บ้านเชียงยังคงมีผู้สบื ทอดภูม ิ
ปั ญญาท้องถิน่ ของบรรพบุรษุ สืบไป
ชุมชนบ้านเชียงมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากนโยบาย และร่วมกันก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านไท
พวน เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของไทพวนบ้านเชียงเอาไว้ และได้ทา
เรื่องเสนอต่อเทศบาลขอให้มกี ารจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านไทพวนขึน้ มาเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชน และ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดิมทางมาสัมผัสประสบการณ์ทห่ี ลากหลายในวัฒนธรรมชาติพนั ธ์ไทพวน ประโยชน์ทเ่ี กิดจาก
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมนัน้ ในขณะที่ ชนัญ วงษ์วภิ าค7 ได้กล่าวถึง ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม ดังนี้ 1. ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ผลการดาเนินการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ สร้างรายได้ให้กบั ประเทศมากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับรายได้ทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ ปั จจุบนั
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในภูมภิ าคต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของ
การท่ อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมโดยเฉพาะการเดิน ทางของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ชาวต่ า งชาติ และมีก าร
ประชาสัมพันธ์ไปสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 2. ประโยชน์ ทางสังคมและวัฒนธรรม การ
6

กุลธิดา สามะพุทธิ, “การท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม : ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง”, สารคดี, 13 (พฤศจิกายน
2540): 36-38.
7
ชนัญ วงษ์วภิ าค, “ประโยชน์ ของการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), หน้า 271.
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ท่ อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมช่ ว ยน าเสนอความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่น ให้เ ป็ นที่รู้จ ัก กว้า งขวางขึ้น ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ การทีน่ ักท่องเที่ยวต่างชาติกบั คนในท้องถิน่ ได้มโี อกาสรูจ้ กั กัน นักท่องเทีย่ ว
ได้เห็นวิถชี วี ติ ของชุมชน ผลก็คอื เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติและการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ
เพราะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีทจ่ี ะนาไปสูค่ วามเป็ นเพือ่ นร่วมโลกและเกิดสันติภาพแก่โลก

ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ พบว่าการมีส่วนร่วมของชุม ชนกับการดาเนินงานในนโยบาย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับทีน่ ้อยมาก ดังนัน้ ควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ดังนี้
1. ด้านการวางแผนควรส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย วางแผนและ
เป้ าหมาย การรวบรวมสาเหตุประเด็นปั ญหา และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปั ญหา เพราะชุมชนเป็ นผู้ท่ี
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังนัน้ ควรให้ชุมชนได้รบั รู้ และมีสทิ ธิเข้าร่วมกาหนดนโยบาย วางแผนและร่วมแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน หรือเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกับทุกฝ่ าย
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายบอกทาง แผนที่การ
ท่องเทีย่ วบ้านเชียงให้เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้สามารถประชาสัม พันธ์ได้ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ว่ นต่าง ๆ ใน
เขตแหล่งท่องเทีย่ วบ้านเชียง และควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทัง้ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง โดยอาจเริม่ จากอาเภอใกล้เคียงก่อนแล้ว
ค่อยๆ ขยายพืน้ ทีอ่ อกไปเป็ นระดับจังหวัด
3. ด้านการศึกษา พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง และสถาบันการศึกษาควรมีโครงการ
ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรในการท่องเทีย่ ว เพื่อให้เกิดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทีเ่ พีย งพอต่อ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ ว
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