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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายในการหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเมือง	

วงัเวยีง	โดยตัง้ขอ้สมมตุฐิานวา่	ตน้เหตขุองเริม่ตน้จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการรบัรูแ้ละให้	

ความหมายสภาพแวดลอ้มเมอืงของผูท้ีเ่ปน็เจา้ของพืน้ทีห่รอืชาวเมอืง	ดงันัน้	การศกึษาจงึเลอืกวธิ	ี

ทดสอบการรบัรูแ้ละความเขา้ใจตอ่ความหมายของสภาพแวดลอ้มเมอืงของคนในพืน้ที	่ดว้ยการใช	้

วธิกีารเขยีนแผนทีท่างจนิตภาพ	โดยเฉพาะแผนทีท่างจติและการวาดภาพตามจนิตนาการ	ผลจาก

การศกึษาพบวา่	ชาวเมอืงสว่นใหญเ่ริม่รบัรูส้ภาพแวดลอ้มเมอืงวงัเวยีงในมมุทีแ่ตกตา่งออกไปจาก

อดตี	จากเดมิทีม่คีณุคา่ทางจติใจ	ไดเ้ปลีย่นไปสู่	มมุมองทีเ่นน้ดา้นสนุทรยีภาพมากขึน้และรบัรูถ้งึ

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีใ่หผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิมากขึน้	ซึง่จนิตภาพสรา้งใหม่

และความเข้าใจเหล่านี้	ล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นหรือเข้ามาตามกระแสวัฒนธรรม

ของการท่องเที่ยว

Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	to	discuss	on	changes	of	Vangvieng	

environments.		The	hypothesis	was	the	changes	of	locals’	behavior	in	the	way	

that	they	perceived	meaning	of	their	environments,	had	initially	established	the	

change	of	Vangvieng’s	image.		In	order	to	prove	the	hypothesis,	the	Mental	Mapping	

Technique	and	the	Perspective	Sketching	Technique	were	applied	as	methodology	

for	this	research.		The	results	have	shown	that	most	people	were	aware	of	the	

changes	of	their	environments	and	were	significantly	perceived	them	in	different	

ways	form	the	past.		Their	perceptions	had	changed	from	emphasizing	essence	of	

inherit	meaning	to	an	aesthetics-based	viewpoint	with	the	opinion	leaning	towards	

economic	responses.		The	new	constructing	image	and	understanding	of	environ-

ments	were	new	knowledge	of	people	which	have	been	shaped	through	tourism	

culture.

คำาสำาคัญ : 	การท่องเที่ยว,	จินตภาพเมือง,	วังเวียง	สปป.ลาว

Keywords :  Tourism,	Image	of	the	City,	Vangvieng	Lao.	PDR.
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บันเทิง	ที่พักนักท่องเที่ยว	บริษัทนำาเที่ยว	และกิจการบริการอื่นๆ	

ซึ่งกิจการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก	มีมูลค่าการลงทุนไม่

มากนักโดยที่บางส่วนเป็นการลงทุนของคนในพื้นที่เอง	ดังนั้น	นัก

ทอ่งเทีย่วทกุระดบัชัน้จงึสามารถเขา้ถงึการบรกิารไดอ้ยา่งงา่ยดาย			

แตอ่ยา่งไรกต็าม	ปจัจบุนัเริม่มกีลุม่ทนุจากภายนอกเขา้ไปลงทนุใน

พืน้ทีม่ากขึน้	ทัง้นีเ้นือ่งจากวงัเวยีงไดร้บัความนยิมจากนกัทอ่งเทีย่ว

เพิ่มมากขึ้น	 จึงส่งผลทำาให้มีการพัฒนาโครงการโรงแรมและที่พัก

นักท่องเที่ยวที่เป็นการก่อสร้างอาคารที่มีขนาด	ความสูงและพื้นที่

ที่มากขึ้น	 และมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น	 พบว่ามีอาคารที่มี

ความสูง	4–5	ชั้นไม่น้อยกว่า	8	หลังและที่พักระดับ	2–3	ดาว	เพิ่ม

มากกว่า	4	แห่งในพื้นที่ในระยะเวลาอันสั้น

	 ในขณะเดียวกัน	 ภาครัฐก็ได้มีพัฒนาพื้นที่วังเวียงด้วย

การปรับปรุงและจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆอย่าง

ตอ่เนือ่งเชน่กนั	อาทเิชน่	โครงการขยายพืน้ทีก่อ่สรา้งและปรบัปรงุ

ถนน	ทางเดินเท้า	โครงการก่อสร้างระบบนำ้าประปา	รางระบายนำ้า	

ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตกลางเมือง	 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	

โครงการควบคมุระเบยีบการกอ่สรา้ง	โครงการกอ่สรา้งสถานขีนสง่

แหง่ใหม	่โครงการกอ่สรา้งตลาดใหม	่และอืน่ๆ			ซึง่โครงการทีก่ลา่ว

มาแล้วมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรม

การทอ่งเทีย่ว	พรอ้มทัง้ไดช้ว่ยสรา้งภาพลกัษณแ์หง่ความเปน็ชมุชน

เมืองที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้กับเมืองวังเวียงได้

เป็นอย่างดี	 	 (Lao	National	Tourism	Administration,	2006	

และKothapane,	Sirivanh&et.al.,	2005)

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองวังเวียง
						 รปูแบบการพฒันาตวัเมอืงวงัเวยีงในระยะทีผ่า่นมาทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต

เมอืงเปน็อยา่งมาก	กลา่วคอื	ตวัเมอืงมกีารขยายตวัในแนวยาวตาม

แกนถนนหมายเลข	13	เหนอืมากยิง่ขึน้		พืน้ทีช่มุชนเดมิทีอ่ยูโ่ดยรอบ

มีการขยายตัวกินพื้นที่ในบริเวณที่กว้างขึ้น	 ทำาให้เกิดการเชื่อมโยง	

พื้นที่ย่อยๆรอบเมืองวังเวียงจนกลายเป็นพื้นที่เมืองที่ชัดเจน		

สิ่งอำานวยความสะดวกและกิจกรรมพื้นฐานของเมือง	 เช่น	 ตลาด	

สถานีขนส่ง	 สถานที่สำาหรับหน่วยงานราชการบางส่วนมีการย้าย

ตำาแหน่งไปทางทิศเหนือเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง	 ระยะ

ทางห่างจากศูนย์กลางเมืองเดิมประมาณ	2–4	กิโลเมตร		ในขณะ

ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางเมืองถูกแทนที่ด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ	่ โดยเฉพาะบรรดาร้านอาหาร	 ร้าน

บันเทิง	 ร้านค้า	 อาคารสำานักงานบริษัทนำาเที่ยว	 โรงแรม	 บ้านพัก	

สภาพทั่วไปและภูมิหลังเมืองวังเวียงโดยสังเขป
	 เมืองวังเวียงเป็นชุมชนขนาดเล็ก	 มีประชากรประมาณ	

8,000	คน	ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบแอ่งกระทะลุ่มแม่นำ้าซอง	ระยะทาง

จากนครหลวงเวียงจันทน์	 ไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหมายเลข	

13	 เหนือ	 ประมาณ	 150	 กิโลเมตรและอยู่ทางตอนใต้ของเมือง

หลวงพระบาง	ประมาณ	200	กโิลเมตร	เมอืงวงัเวยีงมคีวามโดดเดน่	

และมีชื่อเสียงด้านการมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม	

โดยเฉพาะทิวทัศน์ภูเขาและหน้าผาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน	เรียงราย

เปน็แนวยาวดว้ยจงัหวะสงูตำา่	ประกอบกบัภายในพืน้ทีม่แีมน่ำา้ไหล

ผา่นจงึทำาใหก้ลายเปน็องคป์ระกอบทางธรรมชาตทิีม่คีวามสมบรูณ	์

มีศักยภาพดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ

จำานวนมาก	จนทำาให้วังเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ

ประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกปี

	 วังเวียงเดิมเป็นที่อยู่ของเผ่าลาวเทิง	 (ชาวลาวบนที่สูง)		

สมัยพระเจ้าฟ้างุ้มกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง	 ได้ปรากฏชื่อใน	

ประวัติศาสตร์ลาวว่าเป็น	เมืองซอง	ในสมัยนั้นเองได้เข้ามาตีเมือง

เวียงคำาและจับเจ้าพระยาเพาใส่ซองไม้เพื่อส่งขึ้นไปเมืองเชียงทอง	

(หลวงพระบางปัจจุบัน)	แต่ท่านก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน		ซอง

ที่บรรจุพระศพได้มีการเก็บรักษาไว้ที่นี่	 ผู้คนจึงได้เรียกแม่นำ้านี้ว่า	

แมน่ำา้ซอง	ในสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง	วงัเวยีงเปน็สว่นหนึง่ของพืน้ที	่

สยามโดยใช้เป็นพื้นที่รวมคนจากซำาเหนือ	 สมัยราชอาณาจักรลาว		

วังเวียงกลายเป็นเขตทหารราบอากาศที่สำาคัญแห่งหนึ่งของ	

สปป.ลาว	ทำาใหเ้ริม่มผีูค้นอพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานเพิม่ขึน้	กอปรกบัใน

ระยะหลงัทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายยา้ยชาวเขาลงมาสูพ่ืน้ทีร่าบ	วงัเวยีง	

จึงหลายเป็นแหล่งชุมชนที่มีทั้งลาวเทิง	(ชาวลาวภูเขา)	ลาวสูงและ

ลาวลุ่ม		(บุญช่วย	ศรีสวัสดิ์,	2547และวันทา	ธรรมวง,	2006)

การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่เมืองวังเวียง
	 การท่องเที่ยวในเมืองวังเวียง	 เริ่มขยายตัวขึ้นอย่าง	

ตอ่เนือ่งนบัตัง้แตช่ว่งปลายพ.ศ.2433	(ป	ีค.ศ.	1990)	เปน็ตน้มา	แตล่ะป	ี

มจีำานวนนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ไมต่ำา่กวา่	5,000	คน	โดยเฉพาะในชว่ง	

2-3	 ปีที่ผ่านมา	 เมื่อปีพ.ศ.	 2551	 จำานวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น

เกนิจำานวน	100,000	คนตอ่ป	ีซึง่ในจำานวนนัน้จดัเปน็นกัทอ่งเทีย่ว	

ชาวต่างชาติประมาณ	 1/3	 ของจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด		

(ห้องการท่องเที่ยวเมืองวังเวียง,	2009	และห้องการแผนการเมือง

วังเวียง,	2547)	แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวส่งผลทำาให้มี

การลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจทางด้านการบริการเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	โดยเฉพาะกิจการร้านค้า	ร้านอาหาร	ร้าน
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และร้านบริการอื่นๆ	 เช่น	 ร้านหนังสือ	 ร้านจักรยานและห่วงยาง

ให้เช่า	 เป็นต้น	 ขณะที่พื้นที่ริมแม่นำ้าซองและบริเวณเกาะกลางนำ้า	

ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่คนในพื้นที่ใช้สำาหรับปลูกพืชสวน

ครวั	กไ็ดร้บัการปรบัเปลีย่นและแทนทีด่ว้ยรา้นอาหาร	ผบัและบาร์

และบ้านพักราคาแพงสำาหรับนักท่องเที่ยว	 เช่น	 โรงแรม	 รีสอร์ท	

บงักะโล	ระดบั	2-3	ดาว	โดยทีร่าคาหอ้งพกัเริม่ตัง้แต	่21-75	เหรยีญ

สหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่า	 ราคาห้องพักที่แพงที่สุดในเมืองวังเวียง		

ขณะเดียวกันระหว่างฤดูแล้ง	 พื้นที่เกาะกลางแม่นำ้าซองก็มีการใช้

ประโยชน์สำาหรับกิจการบริการการท่องเที่ยวเช่นกัน	 มีการตั้งร้าน

ในรปูแบบของ	Sunset	Bar	ทีม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	สำาหรบั

นกัทอ่งเทีย่วทีล่งเลน่นำา้ในแมน่ำา้และตากอากาศในยามบา่ยถงึเยน็		

กล่าวได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองและพื้นที่บริเวณ	

รมิแมน่ำา้	ไดม้กีารปรบัเปลีย่นจากพืน้ทีเ่กษตรกรรมเปน็พืน้ทีร่องรบั

กจิกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วมากขึน้ตามลำาดบั	และยงัมแีนวโนม้การ

ใช้ประโยชน์บริเวณนี้มากขึ้น	 มีความเข้มข้นของกิจกรรมและสิ่ง

ก่อสร้างหนาแน่นมากขึ้นตามลำาดับ	(ภาพที่	1)

ภาพที่ 1  ที่ตั้งของกิจการบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองวังเวียง (ภาพซ้าย) และแผนที่แสดงการขยายตัวของเมืองวังเวียงปี พ.ศ. 2550 (ภาพขวา)

ภาพที่ 2 บาร์กลางนำ้าในช่วงฤดูแล้ง (Sunset Bar) ที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่ง/นอน ดื่มชมพระอาทิตย์ตกดิน
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การพัฒนาการและแนวโน้มของผังเมืองวังเวียง
	 แนวโน้มของการพัฒนาผังเมืองวังเวียง	มีปัจจัยที่ชัดเจน

ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแผนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเป็นหลัก		

มีการวางผังรองรับการขยายขอบเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

พฒันาสิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบันกัทอ่งเทีย่ว	อยา่งพืน้ทีก่ลาง

เมืองและบริเวณริมแม่นำ้าซอง		ทำาให้เกิดผลกระทบด้านราคาที่ดิน

อยา่งชดัเจน	มกีารเกง็กำาไรและกวา้นซือ้พืน้ทีท่ีม่กีารวางแผนพฒันา

พื้นที่ตามผังเมืองวังเวียง	 โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมแม่นำ้าซองที่

มีการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว	 พบว่า	

มีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นที่ที่ราคาแพงที่สุด	 มีการ

เปลี่ยนมือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในระยะสั้นเพื่อการเก็งกำาไร	

แม้ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีเพียงโฉนดชมใช้	 (เป็นกรรมสิทธิ์ใน

การใชพ้ืน้ทีช่ัว่คราว)และเปน็พืน้ทีท่ีม่ขีอ้จำากดัในการพฒันาบรเิวณ	

ดังกล่าวจากการข้อกำาหนดในการห้ามปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่

ตามผงัเมอืงรวมเมอืงวงัเวยีงป	ีค.ศ.	1997	(พ.ศ.2540)	ของสถาบนั

ผังเมืองก็ตาม			

	 การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเมืองวังเวียงและการ

เพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและริมแม่นำ้า	 ทำาให้

การพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณดงักลา่ว	เริม่พจิารณาใหค้วามสำาคญัเฉพาะ

กิจกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่ามากขึ้น	

จึงเป็นผลให้กิจกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า	 อย่างพื้นที่

ของหน่วยงานรัฐและที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่	ได้รับการวางแผน

ใหข้ยายตวัออกสูพ่ืน้ทีน่อกศนูยก์ลางเมอืงเพือ่ทีจ่ะใหม้พีืน้ทีร่องรบั

กิจกรรมด้านธุรกิจและพาณิชยกรรมซึ่งให้ผลตอบแทนจากการ

ลงทนุเปน็หลกั		รปูแบบการพฒันาสิง่ปลกูสรา้งภายในพืน้ทีไ่ดเ้ริม่มี

การคดัสรรเอารปูแบบทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งผลประโยชนจ์ากการลงทนุ

และเลอืกแนวทางการพฒันาทีม่ศีกัยภาพมากขึน้	ตวัอยา่งเชน่	การ

กอ่สรา้งอาคารหอ้งพกัทีม่ขีนาดใหญเ่พือ่รองรบักจิกรรมจำานวนมาก

และมีความหนาแน่นของผู้ใช้งานมากขึ้น	 ในทางตรงกันข้าม	 จาก

การสำารวจภาคสนาม	 พบว่า	 ปัจจุบันการพัฒนาเมืองตามกระแส

การทอ่งเทีย่วและการแขง่ขนัการทำาธรุกจิแบบเนน้ผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจเป็นหลัก	 ได้สร้างปัญหาและผลกระทบอย่างกว้างขวาง

ต่อกับสภาพธรรมชาติ	 พื้นที่รองรับการผลิตทางการเกษตร	 และ

พื้นที่กิจกรรมทางสังคม-วัฒนธรรมอย่างชัดเจน	 เนื่องจากพื้นที่ริม

แม่นำ้าที่ถูกแทนที่ด้วยธุรกิจที่พักแรมและร้านอาหารทำาให้เมืองวัง

เวียงปัจจุบันขาดสถานที่จัดงานแข่งเรือยาวประจำาปี	 ขาดสถานที่

จัดงานลอยกระทง	 พื้นที่เพาะปลูกพืชสวนครัวริมแม่นำ้าลดลงเป็น

อันมาก	 ปัญหาตลิ่งริมนำ้าถูกทำาลาย	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมและ

ทัศนียภาพทางธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก	 	 เกิด

ผลกระทบที่ตามมาจากการขยายตัวของพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม

ทางการเกษตรของคนในพื้นที่และพื้นที่เพื่อการใช้งานสาธารณะ	

จึงเป็นการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ	 กลายเป็นสาเหตุให้การควบคุม

และบังคับใช้ผังเมืองวังเวียงเป็นไปได้ยากและมีความซับซ้อน	

มากขึ้น

	 แนวโน้มของการพัฒนาและการดำาเนินการตามผังเมือง

เมืองวังเวียงในปัจจุบัน	ทำาให้เกิดคำาถามจำานวนมากเกี่ยวกับความ

เหมาะสมและความยั่งยืนในการพัฒนา	 โดยเฉพาะการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่เน้นการรองรับการท่องเที่ยวเป็นหลัก	 ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในทุกมิติ	 เช่น	 สภาพ

แวดล้อมธรรมชาติ	พื้นที่เกษตรกรรม	และกิจกรรมทางสังคมและ

วิถีทางวัฒนธรรมกำาลังเปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก	 ขณะเดียวกัน	

ทีส่ิง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบกเ็ปน็ทรพัยากรสำาคญัทีช่ว่ยสง่เสรมิการขยาย

ตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในวังเวียงตลอดระยะที่ผ่านมา	

ผลจากการสำารวจภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้ง	

ชาวลาวและตา่งชาตจิำานวนมากกวา่	40	คน	เกีย่วกบัเหตผุลทีเ่ลอืก	

เดนิทางมาทอ่งเทีย่วทีว่งัเวยีง	พบวา่	มคีวามสนใจหลกัทีส่อดคลอ้งกนั	

คือ	ทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม	 	 ขณะที่เหตุผลในการเลือก

ที่พัก	 นักท่องเที่ยวจะเน้นมุมมองทิวทัศน์ของธรรมชาติ	 ราคา

และบรรยากาศแบบธรรมชาติ	 เป็นสามปัจจัยสำาคัญที่พิจารณา		

จากเหตผุลดงักลา่ว	สภาพธรรมชาตแิละบรรยากาศแบบพืน้ถิน่ของ

บริเวณรอบๆเมืองวังเวียง	จึงมีความสำาคัญต่อการกำาหนดแนวทาง

การวางแผนการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที	่การขยายตวั	การคงอยูห่รอืสงวน

พืน้ทีเ่พือ่การใชง้านบางประการของคนในพืน้ทีแ่ละนกัทอ่งเทีย่วให้

มีความสอดคล้องกันและตรงกับความต้องการของทุกคน
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	 จากการวเิคราะหเ์บือ้งตน้จะเหน็วา่	ปจัจยัดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว

ที่สำาคัญได้แก่	 สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและทัศนียภาพ

ของธรรมชาติที่งดงาม	 มีความสงบเหมาะแก่การพักผ่อน	 เป็น

แรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาวังเวียง	 จนกลายเป็น

สาเหตสุำาคญัทีส่ง่เสรมิการพฒันาพืน้ทีใ่นลกัษณะทีเ่ปน็การมุง่เนน้

การตอบสนองกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว	 แม้ว่า	 ปัญหาด้านการ

บริหารจัดการและมาตรการควบคุมการดำาเนินการทางผังเมืองที่

ขาดความพร้อมในการคุ้มครองพื้นที่สำาคัญ	 ขาดแนวทางปฏิบัติ

และข้อกำาหนดในการพัฒนาที่มีรายละเอียดรัดกุมเพียงพอและ	

ไมค่รอบคลมุประเดน็สำาคญัเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิหลากหลาย

ประเภท	 นอกจากนี้	 กลไกในการบริหารก็ยังไม่สามารถบังคับ	

ใช้กฎหมายและระเบียบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ปัญหาเหล่านี้	

ล้วนสืบเนื่องจากการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขององค์กร

ท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการนักลงทุนและเจ้าของ

ที่ดิน	 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพเมืองวังเวียงที่มีผลกระทบต่อการรับรู้สภาพแวดล้อม

ของนักท่องเที่ยว

	 แต่สิ่งที่การศึกษาครั้งนี้ให้ความสนใจ	 เป็นประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการรับรู้สภาพแวดล้อมของคนในพื้นที่ที่ถือว่าเป็น	

ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองด้านการ	

ทอ่งเทีย่วโดยตรง		บทความนีจ้งึไมเ่นน้การวเิคราะหถ์งึอปุสรรคใน

การทำางานของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการ

พฒันาพืน้ที	่ทัง้นีเ้นือ่งจากมคีวามซบัซอ้นในการเขา้ถงึขอ้มลู	รวมถงึ

การสมัภาษณผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบโดยตรงตอ่

ผูใ้หข้อ้มลู		แตบ่ทความจะมุง่เนน้ประเดน็การศกึษาพฤตกิรรมของ

คนในพื้นที่เป็นหลัก	โดยจะทำาการทดสอบว่า	ปัจจุบันผู้คนในพื้นที่

เข้าใจหรือให้คุณค่ากับองค์ประกอบสภาพแวดล้อมเมืองอย่างไร		

แตกต่างจากการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว

หรือไม่	 การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลจากการสำารวจภาคสนาม

เป็นหลัก	 โดยเน้นวิธีทดสอบจินตภาพต่อสภาพแวดล้อมเมือง	

วงัเวยีงตามวธิขีองการศกึษาของ	Kevin	Lynch	ทีเ่นน้องคป์ระกอบ

หลักทางกายภาพของเมืองที่ทำาให้ผู้คนจดจำาได้	 5	 ประการได้แก่	

จุดหมายตา	 (Landmark)	 ศูนย์รวมกิจกรรม	 (Node)	 ย่านชุมชน	

(District)	เสน้ขอบ	(Edge)	เสน้ทาง	(Path)	และ	(ดรูายละเอยีดเพิม่

เติมใน	Lynch,	1960)		ผสมผสานกับแนวทางการศึกษาจินตภาพ

เมืองจากนักวิชาการท่านอื่นๆ	อย่างเช่น	Jack	L.	Nasar	(Nasar,	

1998)	 เป็นต้น	โดยใช้กรอบแนวคิดพื้นฐานในการศึกษา	ด้านการ

ตรวจสอบองค์ประกอบสภาพแวดล้อมเมืองที่ชาวเมืองจดจำาได้	

หรือกล่าวถึงและอ้างอิงได้	 ซึ่งการค้นพบองค์ประกอบเหล่านี้

เปรยีบเหมอืนเปน็การตรวจสอบองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มเมอืง

ทีม่คีวามสำาคญั	เนือ่งจากการเกดิขึน้ของจนิตภาพ	ตอ้งอาศยัความ

ชัดเจน	 (Legibility)	 ขององค์ประกอบสภาพแวดล้อมนั้นๆ	ทั้งมิติ

ทางด้านเอกลักษณ์	(Identity)	โครงสร้าง	(Structure)	และความ

หมาย	(Meaning)	(Lynch,	1960	และ	Nasar,	1998)	นอกจากนี้		

ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเมืองในด้านการทำาความเข้าใจมิติด้าน

ต่างๆของเมืองจากการศึกษาของ	 Tim	Hall	 (2001)	 	 ปรานอม		

ตันสุขานันท์และมนสิชา	เพชรานนท์	(2549)	

ภาพที่ 3   ปัจจัยในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่มาข้อมูล: จากการสำารวจภาคสนามระหว่างวันที่ 27 พ.ย.ถึง 5 ธ.ค. 2551
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การค้นหาจินตภาพสาธารณะเมืองจากมุมมองของคน
เมืองวังเวียง
	 การศึกษาจินตภาพสาธารณะเมืองของคนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่ในการศึกษานี้	 ได้ทำาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	

โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน	 กลุ่มแรกให้เขียนแผนที่ของเมืองตาม

จินตนาการหรือเขียนแผนที่ทางจิต	และกลุ่มที่สองให้วาดภาพของ

เมอืงวงัเวยีงตามจนิตนาการ	ทัง้สองวธิจีะใชก้ลุม่ตวัอยา่งทีแ่ตกตา่ง

กัน	ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป

	 จินตภาพสาธารณะเมืองวังเวียงจากการศึกษาด้วย

วิธีการเขียนแผนที่ทางจิต

	 การศึกษาจินตภาพเมืองด้วยวิธีให้กลุ่มตัวอย่างเขียน

แผนที่ทางจิตนั้น	 ผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีม่ากกวา่	1	ปขีึน้ไป	ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้นใ่จวา่	

บุคคลดังกล่าวสามารถรับรู้องค์ประกอบสำาคัญของเมืองได้

ครอบคลุมพื้นที่ขอบเขตเมืองจากการใช้งานพื้นที่ต่างๆในการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวันและต้องมีอายุไม่น้อยกว่า	 15	 ปีขึ้นไป		

โดยการเลือกกลุ่มประชากรทำาการเลือกจากแหล่งที่อยู่อาศัยที่

กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของเมือง	ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งพื้นที่เมืองออก

เป็น	5	เขตที่แตกต่างกัน	(ภาพที่	1	ซ้าย)	คือ	เขต	1	ชุมชนเก่าบ้าน

วังเวียง	 เขต	 2	 พื้นที่ใจกลางเมืองที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหนา

แนน่	เขต	3	บา้นเมอืงชองและบา้นเวยีงแกว้อยูด่า้นทศิใตข้องเมอืง	

เขต	 4	 บ้านโพนแพงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางกายภาพ

จากการทอ่งเทีย่ว	และเขต	5	บา้นหว้ยสะเหงา้เปน็พืน้ทีร่องรบัการ

ขยายตัวของเมืองและย่านการค้าใหม่	 โดยเลือกในแต่ละเขตให้มี

ตวัอยา่งกระจายอยา่งทัว่ถงึเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลมุตวัแทนของ

เมืองวังเวียง	การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์และให้กลุ่มตัวอย่าง

ที่ได้รับคัดเลือกมาเขียนแผนที่เมืองวังเวียงตามที่จดจำาได้ลงใน

กระดาษขาว	โดยใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	ผลจากการเขียนแผนที่

พบว่า	กลุ่มตัวอย่างได้เขียนองค์ประกอบสภาพแวดล้อมเมืองที่ถูก

อ้างอิงถึงทั้งหมด	52	รายการ	

ภาพที่ 4  ตัวอย่างภาพที่ได้จากการเขียนแผนที่ทางจิตจากการสำารวจภาคสนาม
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	 จากองค์ประกอบสภาพแวดล้อมเมือง	 52	 รายการที่ถูก

อ้างอิงถึงนั้น	 ปรากฏว่า	 มีจำานวนมากกว่าครึ่งที่เป็นองค์ประกอบ

ทางจินตภาพประเภทศูนย์รวมกิจกรรม	 ส่วนที่เหลือไม่ถึงครึ่งเป็น

องค์ประกอบจินตภาพประเภทอื่นๆ	 ถึงแม้องค์ประกอบประเภท

ศูนย์รวมกิจกรรม	 จะมีการอ้างอิงถึงมากกว่าองค์ประกอบ	

ประเภทอื่นๆ	 แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าองค์ประกอบประเภท	

ดงักลา่วมคีวามโดดเดน่มากทีส่ดุในสภาพแวดลอ้มของเมอืงวงัเวยีง	

ทัง้นี	้เนือ่งจากอาจมหีลายรายการทีผู่ใ้หส้มัภาษณอ์า้งถงึนัน้ไมต่รง

กันหรืออาจมีบางรายการที่ผู้ให้สัมภาษณ์อ้างถึงซำ้ากันมากที่สุด		

หากเปน็เชน่นัน้กจ็ะสง่ผลตอ่การกระจายตวัขององคป์ระกอบหรอื

ขอ้มลู		ดงันัน้	เพือ่ใหจ้นิตภาพเมอืงวงัเวยีงมคีวามมคีวามสอดคลอ้ง

กบัมมุมองของคนจำานวนมากทีส่ดุ	จงึมคีวามจำาเปน็จะตอ้งตดัทอน

องค์ประกอบเมืองที่มีการอ้างถึงน้อยที่สุดออกไป	 โดยจะเลือก

กำาหนดองค์ประกอบที่มีการอ้างถึงชำ้ากันมากกว่าร้อยละ	 20	 ขึ้น

ไปให้เป็นจินตภาพสาธารณะของเมืองวังเวียง	

	 ผลจากการตัดทอนองค์ประกอบที่อ้างซำ้ากันน้อยกว่า

ร้อยละ	 20	 ออกไปจึงทำาให้องค์ประกอบของเมืองที่ถูกอ้างอิงถึง

เหลือเพียง	 17	 รายการเท่านั้น	 ในจำานวนนี้มีองค์ประกอบที่เป็น

ประเภทศูนย์รวมกิจกรรม	5	รายการ		ย่าน	3	รายการ	จุดหมายตา	

4	รายการ	และมีองค์ประกอบที่อาจควบที่สองประเภทได้แก่	เส้น

ขอบ/ศูนย์รวมกิจกรรม	 (Edge/Node)	 1	 รายการ	 เส้นขอบ/จุด

หมายตา	 (Edge/Landmark)	 1	 รายการ	 และจุดหมายตา/ศูนย์

รวมกจิกรรม	(Landmark/Node)	3	รายการ	สรปุรวมทัง้หมดแลว้	

องค์ประกอบประเภทศูนย์รวมกิจกรรมมีมากที่สุด	โดยเฉพาะหาก	

พิจารณารวมกับรายการที่มีการอ้างถึงควบคู่กับองค์ประกอบ	

ประเภทอื่นๆ	ด้วยจะมีทั้งหมดรวม	9	รายการ	

ตารางที่ 1		องค์ประกอบสภาพแวดล้อมกายภาพที่ถูกอ้างถึงในแผนที่จินตภาพที่ซำ้ากันมากกว่าร้อยละ	20	แยกตามประเภทและความถี่	

ลำาดับ องค์ประกอบที่ถูกอ้างอิง ความถี่ ร้อยละ ประเภท

1 แม่นำ้าซอง 15 88.24 Edge	/	Node	/	Landmark

2 สนามบิน 14 82.35 Edge	/	Landmark

3 สถานีรถโดยสารใหม่	(ตลาดใหม่) 9 52.94 Node

4 ตลาดใหม่ 7 41.18 Node

5 โรงพยาบาล 7 41.18 Node

6 บาร์และบังกะโลเกาะกลางนำ้า 7 41.18 District

7 วัดธาตุ 7 41.18 Landmark	/	Node		

8 วัดกลาง 6 35.29 Landmark	/	Node		

9 สโมสร	(หอประชุมใหญ่) 6 35.29 Landmark	/	Node		

10 สำานักงานปกครองเมือง 6 35.29 Node

11 ผาแดงและภูเขาด้านทิศตะวันตก 6 35.29 Landmark

12 ทุ่งนาด้านทิศตะวันตก 5 29.41 Landmark

13 รีสอร์ทถำ้าจัง 5 29.41 Node

14 กลุ่มบ้านพักร้านอาหารย่านใจกลางเมือง 4 23.53 District

15 กลุ่มบ้านพักริมแม่นำ้า 4 23.53 District

16 ตลาดเก่า 4 23.53 Landmark

17 สถานีรถโดยสารเก่า	(สนามบิน) 4 23.53 Landmark



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 10 ประจำ�ปี 2554 99

	 จากตารางที่	 1	จะเห็นว่าองค์ประกอบที่มีการอ้างอิงซำ้า

กันมากกว่าร้อยละ	 80	 มีสองรายการ	 	 ส่วนองค์ประกอบที่เหลือ

เกือบทั้งหมดมีการอ้างอิงซำ้ากันน้อยกว่าร้อยละ	45	ซึ่งแตกต่างกัน

ประมาณเกอืบครึง่หนึง่		จงึอาจแบง่องคป์ระกอบเหลา่นัน้ออกเปน็

สองกลุ่มที่มีความต่างกันตามปริมาณการอ้างอิง	 โดยถือเอากลุ่ม

ที่มีการอ้างอิงมากเป็นองค์ประกอบจินตภาพสาธารณะที่มีความ

ชัดเจนสูง	(Strong	Image)	และกลุ่มที่มีการอ้างอิงซำ้ากันน้อยกว่า

ร้อยละ	45	ถือว่าเป็นองค์ประกอบจินตภาพสาธารณะที่ไม่ชัดเจน	

(Weak	Image)		แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนื่องจากจำานวนกลุ่มตัวอย่าง

ที่ทำาการสำารวจมีจำานวนน้อย	 ซึ่งอาจส่งผลต่อการเบี่ยงเบนของ

ข้อมูลได้สูง	 	 การศึกษาจินตภาพสาธารณะเมืองในกรณีของเมือง

วังเวียงครั้งนี้จึงจะไม่มีการจำาแนกองค์ประกอบจินตภาพที่มีความ

ชัดเจนมากหรือน้อยแต่อย่างใด	 หมายความว่าทุกองค์ประกอบที่

มีการอ้างอิงมากกว่าร้อยละ	20	ขึ้นไป	จะถือว่าเป็นองค์ประกอบ

จินตภาพสาธารณะเมืองที่มีความชัดเจนทั้งหมด

	 ผลจากการศึกษาจินตภาพเมืองวังเวียงด้วยวิธีเขียน

แผนที่ทางจิตพบว่า	 สภาพแวดล้อมกายภาพของเมืองที่ผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่จดจำาได้ดีส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบประเภทศูนย์รวม

กจิกรรม	ยา่นชมุชนและจดุหมายตา	หมายความวา่	สภาพแวดลอ้ม

กายภาพทีถ่กูอา้งองิถงึเหลา่นัน้เกอืบทัง้หมดเปน็	องคป์ระกอบทีม่ี

บทบาทหน้าที่ด้านสนองกิจกรรมการชีวิตประจำาวัน	องค์ประกอบ

ที่มีความโดดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวและองค์ประกอบที่มี

บทบาทด้านส่งเสริมความงามของทัศนียภาพที่ขึ้นชื่อของวังเวียง	

ซึง่องคป์ระกอบดา้นสนองกจิกรรมการชวีติประจำาวนัประกอบดว้ย

สถานีรถโดยสารใหม	่ ตลาดใหม	่ โรงพยาบาล	 สำานักงานปกครอง

เมือง	และอาจรวมถึงวัดธาตุ	วัดกลางและสโมสร	(หอประชุมใหญ่)	

ดว้ย			สว่นองคป์ระกอบทีม่คีวามโดดเดน่ของกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว	

ได้แก่	 บาร์และบังกะโลเกาะกลางนำ้า	 กลุ่มบ้านพักร้านอาหาร	

ย่านใจกลางเมือง	กลุ่มบ้านพักริมแม่นำ้าและรีสอร์ทถำ้าจัง	และองค์

ประกอบที่ส่งเสริมความงามของทัศนียภาพประกอบมี	 แม่นำ้าซอง	

ผาแดงและภเูขาดา้นทศิตะวนัตกและทุง่นาดา้นทศิตะวนัตก		นอก

เหนือจากองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่กล่าวมาทั้งสามประเภท

แล้วยังมีองค์ประกอบอื่นอีกที่มีสาธารณะชนจดจำาได้ได้แก่	

สนามบนิ	ตลาดเกา่และสถานรีถโดยสารเกา่	ซึง่อาจเปน็เพราะความ

พิเศษเฉพาะตัว	เช่น	สนามบินอาจด้วยความโดดเด่นทางกายภาพ

ของสิ่งก่อสร้างที่ขนาดใหญ่และตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองซึ่งน่าจะ

มผีลโดยตรงตอ่โอกาสในการมองเหน็และรบัรูไ้ดง้า่ย	สว่นตลาดเกา่	

และสถานีรถโดยสารเก่าอาจเพราะความโดดเด่นของบทบาท	

หน้าที่ในอดีตที่คนยังมีความผูกพันกับความเป็นสถานที่	 เนื่องจาก

ทั้งสองแห่งเพิ่งหยุดกิจการไปได้ไม่นาน	 (ตลาดย้ายปี	 2548	 และ

สถานีรถโดยสารย้ายปี	 2550)	 พร้อมกันนั้นตลาดและสถานีรถ

โดยสารก็มักจะเป็นที่จดจำาของผู้คนทั่วไปอยู่แล้ว	แม้แต่ตลาดใหม่

และสถานีรถโดยสารใหม่ที่เพิ่งเปิดกิจการไปไม่นานแต่ก็ยังถูกอ้าง

ถึงจากการสัมภาษณ์
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ภาพที่ 5  แผนที่จินตภาพสาธารณะของเมืองวังเวียงที่ได้จากการสำารวจแผนที่ทางจิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
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	 จินตภาพสาธารณะเมืองจากการวาดภาพเมืองตาม

จินตนาการ

	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถยืนยันความถูกต้อง

เพิ่มเติมในการศึกษาจินตภาพเมืองวังเวียง	 	 จึงทำาการศึกษาด้วย

วธิใีหว้าดภาพเมอืงตามจนิตนาการเพิม่เตมิอกีทางหนึง่ดว้ย	ซึง่การ

ศกึษาดว้ยวธินีีไ้ดใ้หก้ลุม่ตวัอยา่งทีเ่ขา้รว่มทดสอบทัง้หมดวาดภาพ

เมอืงเทา่ทีส่ามารถจดจำาไดไ้ด้		โดยไมจ่ำากดัรปูแบบการนำาเสนอซึง่

อาจเป็นภาพทัศนียภาพ	 แผนผัง	 หรือภาพประกอบลักษณะอื่นๆ	

ภายในเวลา	1	ชั่วโมง	

ภาพที่ 6 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการวาดภาพเมืองตามจินตนาการจากการสำารวจภาคสนาม

	 การศึกษาจินตภาพเมืองด้วยวิธีการวาดภาพเมืองตาม

จนิตนาการครัง้นี้	เลอืกสำารวจกลุ่มตวัอยา่งจำานวน	60	คน	ทัง้หมด

เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	4-6		ผลจากการศกึษาพบวา่	ผูท้ีเ่ขา้

ทดสอบทัง้หมดไดว้าดภาพเมอืงเปน็แบบทศันยีภาพ	(Perspective)	

ซึง่มทีัง้ภาพเหมอืนจรงิและภาพสมมตุิ	ภาพทศันยีภาพทีเ่หมอืนจรงิ	

หมายถึง	 ภาพที่มีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ	 ของเมืองไว้ใน

ตำาแหน่งที่เหมือนจริง	 มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะ

เป็นเส้นทางหลัก	อาคาร	แม่นำ้า	ทุ่งนา	ภูเขาและอื่นๆ	 	ส่วนภาพ

ทัศนียภาพสมมุติ	 หมายถึง	 ภาพที่มีการนำาองค์ประกอบของเมือง

เท่าที่จำาได้มาวางรวมกันโดยไม่มีระบบหรือความสัมพันธ์กันทาง

โครงสร้างแต่อย่างใด	 ตัวอย่างเช่น	 ในความเป็นจริงองค์ประกอบ

สองอย่างมีระยะทางห่างกันแต่อยู่ในภาพกลับเขียนใกล้กัน	รูปร่าง

ถนนคดเคีย้วไปมาไมเ่ปน็ไปตามความเปน็จรงิหรอืภาพภเูขาหนึง่ลกู

แต่มีความหมายเป็นตัวแทนของขุนเขาทั้งหมด	เป็นต้น		ดังนั้น	ใน

การวเิคราะหจ์นิตภาพจงึจะไมม่กีารอา้งองิเชงิโครงสรา้งหรอืนำาเอา

องคป์ระกอบประเภทเสน้ทางเขา้มาเกีย่วขอ้ง	ซึง่ตา่งกบัการศกึษา

จินตภาพด้วยวิธีเขียนแผนที่ทางจิตในหัวข้อที่กล่าวถึงในตอนต้น

					ผลจากการศึกษาภาพวาดจากจินตนาการพบว่า	องค์ประกอบ

สภาพแวดลอ้มเมอืงทีถ่กูวาดลงในภาพทัง้หมดมจีำานวน	37	รายการ

ในจำานวนนี้มีองค์ประกอบทางธรรมชาติ	 13	 รายการ	 และองค์

ประกอบทีม่นษุยส์รา้งขึน้	24	รายการ			องคป์ระกอบทางธรรมชาติ

ทีป่รากฏอยูใ่นภาพวาดของนกัเรยีนมธัยมศกึษา	สว่นใหญม่บีรบิทที่

ชีบ้ทบาทสำาคญั	2	ประการคอื	(1)	เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว	และ	(2)	เปน็

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง		องค์ประกอบที่มีบทบาทประเภทที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยถำ้าต่างๆ	 เช่น	 ถำ้าจัง	 ถำ้าผาปลวก	

ถำ้านอน	ถำ้าลม	ถำ้าเสือ	และถำ้าปูคำา	นอกจากถำ้าแล้ว	พบว่า	แม่นำ้า

ซองมบีทบาทเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วอกีประเภทหนึง่	เนือ่งจากในภาพ

ปรากฏมีการเล่นนำ้าหรือล่องแก่งของนักท่องเที่ยวด้วย				ส่วนองค์

ประกอบที่มีบทบาทในลักษณะการเป็นสัญลักษณ์ของเมือง	 ได้แก่	

ผาตั้ง	 ต้นมะพร้าวสองยอด	 และอาจรวมไปถึงผาแดง/ภูเขาทาง

ทิศตะวันตก	ป่าไม้	ทุ่งนา	ไร่สวนและแม่นำ้าซอง		ลักษณะที่เด่นชัด	

ขององค์ประกอบในกลุ่มนี้พบว่า	 ไม่อาจแยกบทบาทดังกล่าวได้

หากพิจารณาแยกเป็นรายการใดรายการหนึ่ง	 แต่ต้องมีการรวม

กันหลายรายการเพื่อให้เกิดภาพทัศนียภาพที่มีความสวยงามและ

เป็นเอกลักษณ์ดังที่เราคุ้ยเคยกัน	 	 สำาหรับองค์ประกอบที่มนุษย์

สร้างขึ้นประกอบมี	3	ประเภทได้แก่	(1)	อาคารสถานที่สำาหรับทำา

ธุรกรรมประจำาวันเช่น	ตลาด	สถานีรถโดยสาร	สำานักงาน	โรงเรียน	

วัด	 ฯลฯ	 (2)	 อาคารสถานที่สำาหรับบริการนักท่องเที่ยวเช่น	 ที่พัก	
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ร้านอาหาร	 และร้านบริการต่างๆ	 และ(3)	 สิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่น	

อืน่ๆ	เชน่	สนามบนิ	อนสุรณส์ถานไกรสรพรหมวหิาร	รวมทัง้สะพาน

ไม้ไผ่ข้ามแม่นำ้าซอง	ฯลฯ	จากองค์ประกอบ	37	รายการที่ปรากฏ

อยู่ในภาพวาด	 พบว่ามีองค์ประกอบที่มีการอ้างอิงเพียงครั้งเดียว

ถึง	 13	 รายการ	 และมีการอ้างอิงตำ่ากว่า	 5	 ครั้งถึง	 10	 รายการ	

ซึ่งเท่ากับว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดอ้างอิงองค์ประกอบสภาพ

แวดล้อมเมืองซำ้ากันไปมาในจำานวนเพียง	14	รายการเท่านั้น	การ

ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ้างอิงองค์ประกอบเมืองซำ้ากันไป

มาเพียงไม่กี่รายการ	อาจหมายถึง	การรับรู้จินตภาพเกี่ยวกับเมือง

ของกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเป็นเอกภาพกัน		ดังนั้น	องค์ประกอบที่

ปรากฏในภาพวาดจงึมคีวามนา่เชือ่ถอืสงูวา่เปน็องคป์ระกอบเมอืง

ที่โดดเด่นและมีความชัดเจน

	 ถ้าหากกำาหนดให้องค์ประกอบที่มีการอ้างอิงซำ้ากัน

มากกว่า	 12	 คนหรือร้อยละ	 20ขึ้นไป	 พบว่ามี	 10	 รายการ	 ใน

จำานวนนั้นมี	4	รายการที่มีการอ้างซำ้ากันมากกว่าร้อยละ	75		ส่วน

การสมัภาษณ	์ไดใ้หก้ลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดร้บัคดัเลอืกมาเขยีนแผนทีต่าม

ที่จดจำาได้ลงในกระดาษขาว	 โดยใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	 ผลจาก

การเก็บข้อมูลพบว่า	 แผนที่ที่กลุ่มตัวอย่างได้เขียนขึ้นมาปรากฏมี

องคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มเมอืงทีถ่กูอา้งองิถงึทัง้หมด	52	รายการ		

องคป์ระกอบทีม่กีารอา้งองิซำา้กนัมากทีส่ดุ	ไดแ้ก	่ผาแดงและขนุเขา

ทางทศิตะวนัตก	แมน่ำา้ซอง	ทุง่นาและปา่ไม	้		สำาหรบัองคป์ระกอบ

ที่มีการอ้างซำ้ากันรองลงมาคือ	 กิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวต่างๆ

ได้แก่	บาร์และบังกะโลที่อยู่บริเวณริมแม่นำ้าและเกาะกลางนำ้าและ

กลุ่มที่พักร้านอาหารในบริเวณใจกลางเมืองและริมแม่นำ้า	 โดยที่

ได้รับการอ้างอิงซำ้ากันประมาณร้อยละ	40	 	และองค์ประกอบที่มี	

การอ้างซำ้ากันประมาณร้อยละ	25-20	มี	4	รายการได้แก่	สะพาน

ไมไ้ผข่า้มแมน่ำา้ซอง	สนามบนิ	ตน้มะพรา้วสองยอด	และถำา้จงั	ตาม

ลำาดับ

ตารางที่ 2			 องค์ประกอบสภาพแวดล้อมกายภาพที่ปรากฏในภาพวาดตามจินตภาพซำ้ากันมากกว่าร้อยละ	 20	 โดยแยกประเภทและ

	 	 ความถี่ด้วย

ลำาดับ องค์ประกอบที่ถูกอ้างอิง ความถี่ ร้อยละ ประเภท

1 ผาแดง/ภูเขาทางทิศตะวันตก 60 100.00 Landmark

2 แม่นำ้าซอง 57 95.00 Edge	/	Node	/	Landmark

3 ทุ่งนา 52 86.67 Landmark

4 ป่าไม้ 45 75.00 Landmark

5 บาร์และบังกะโลริมแม่นำ้าและเกาะกลางนำ้า 24 40.00 District

6 กลุ่มที่พักร้านอาหารในตัวเมืองและริมแม่นำ้า 23 38.33 District

7 สะพานไม้ไผ่ข้ามแม่นำ้าซอง 15 25.00 Landmark		

8 สนามบิน 13 21.67 Edge	/	Landmark

9 ต้นมะพร้าวสองยอด 12 20.00 Landmark

10 ถำ้าจัง 12 20.00 Node

	 ผลจากการศึกษาจินตภาพเมืองวังเวียงด้วยวิธีวาดภาพ

ตามจินตนาการพบว่า	 องค์ประกอบจินตภาพเมืองวังเวียงที่มี

ความชดัเจนและแสดงถงึความมตีวัตนมากทีส่ดุคอื	ผาแดง/ขนุเขา		

แม่นำ้าซอง	 ทุ่งนาและป่าไม้ที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของเมือง	 การที่

องคป์ระกอบทัง้สีป่ระการสามารถเปน็ทีจ่ำาของคนสว่นใหญไ่ดไ้มใ่ช่

เพราะความโดดเด่นของเอกลักษณ์เฉพาะตัว	(Strong	Individual	

Identity)	ทีม่สีงู	แตท่ัง้หมดมคีวามหมายทีโ่ดดเดน่รว่มกนั	(Strong	

Common	Meaning)	 นั้นคือ	 บทบาทของการเป็นส่วนประกอบ

ที่สำาคัญของทัศนียภาพที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของ

เมอืง		ซึง่ทศันยีภาพดงักลา่วนีน้บัวา่มบีทบาททีส่ำาคญัในการตดัสนิ

ใจเลอืกอา้งองิองคป์ระกอบทัง้สีป่ระการของกลุม่ตวัอยา่ง	ทัง้นีอ้าจ

มผีลมาจากอทิธพิลการทอ่งเทีย่วทีส่รา้งคา่นยิมและใหค้วามหมาย

ของความสุนทรียภาพดังกล่าวแก่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่	 จนทำาให้คน

เหล่านั้นมองเห็นองค์ประกอบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่

นอกเมอืงเปน็เอกลกัษณแ์ละกลายเปน็ตวัแทนของชมุชนของตนไป
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	 ส่วนองค์ประกอบจินตภาพที่มีความชัดเจนรองลงมา

ไดแ้ก	่ยา่นบรกิารนกัทอ่งเทีย่วตา่งๆอยูใ่นตวัเมอืง	รวมไปถงึสถานที	่

ท่องเที่ยวถำ้าจังด้วย	 นอกจากนี้	 องค์ประกอบเมืองที่สำาคัญเช่น	

สนามบินก็ยังคงปรากฏความชัดเจนและสอดคล้องกับจินตภาพ

เมืองวังเวียงเช่นเดียวกันกับการใช้วิธีศึกษาการวาดแผนที่ทางจิต		

จึงเป็นที่ชัดเจนว่า	 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมกายภาพเมือง

เหล่านี้มีความเป็นตัวตนสูงมาก			

ภาพที่ 7 ทัศนียภาพของธรรมชาติที่โดดเด่น จุดหมายสำาคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาวังเวียง

ภาพที่ 8  แผนที่จินตภาพสาธารณะของเมืองวังเวียงที่ได้จากการสำารวจแผนที่ทางจิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (ภาพช้าย) และจากการศึกษาด้วยวิธีวาดภาพ

 เมืองตามจินตนาการของนักเรียน (ภาพขวา)
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	 จากการศึกษาจินตภาพเมืองวังเวียงด้วยสองวิธีการที่

แตกต่างกันคือ	 วิธีให้ผู้เข้าร่วมทดสอบเขียนแผนที่ทางจิตและวิธี

ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบวาดภาพเมืองตามจินตนาการ	 ผลปรากฏว่า		

จินตภาพเมืองที่ได้รับมีความคล้ายคลึงกัน	 มีแตกต่างกันเพียงราย

ละเอยีดและองคป์ระกอบบางอยา่งเทา่นัน้	เชน่	ในจนิตภาพทีไ่ดร้บั

จากวธิกีารศกึษาแบบแรกปรากฏมอีงคป์ระกอบเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธรุกรรมในชวีติประจำาวนัมากกวา่	เชน่	ตลาด(ทัง้ใหมแ่ละเกา่)	สถานี

รถโดยสาร	(ทั้งใหม่และเก่า)	โรงพยาบาล	สำานักงานปกครองเมือง	

สโมสรและวัดที่อยู่ย่านใจกลางเมืองสองแห่ง	 แต่ถึงกระนั้นก็ตาม	

ในจนิตภาพทีไ่ดจ้ากวธิกีารแบบทีส่องไดป้รากฏ	องคป์ระกอบเหลา่

นัน้มกีารอา้งถงึอยูบ่า้งเพยีงแตม่จีำานวนนอ้ยกวา่	ทัง้นี	้อาจมผีลจาก

จำานวนตวัอยา่งทีแ่ตกตา่งกนัหรอืไมก่อ็าจเปน็เพราะวธิกีารศกึษาที่

แตกตา่งจงึทำาใหว้ธิกีารเขยีนหรอืการเนน้องคป์ระกอบแตกตา่งกนั

ไปด้วย	อย่างเช่น	ในจินตภาพที่ได้จากวิธีหลังปรากฏองค์ประกอบ

บางอย่างที่จินตภาพที่ได้จากวิธีแรกไม่มีคือ	 ป่าไม้	 สะพานไม้ไผ่	

และต้นมะพร้าวสองยอด	 การปรากฏขึ้นขององค์ประกอบเหล่านี้	

ไม่ได้อยู่ที่เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว	 (ยกเว้นกรณีต้น

มะพร้าว)	 แต่อยู่ที่บทบาทของการเป็นส่วนประกอบขององค์

ประกอบใหญ่	 โดยเฉพาะเป็นองค์ประกอบของทัศนียภาพ	 ซึ่งถ้า

หากขาดองค์ประกอบใดหนึ่งไปก็อาจทำาให้ความชัดเจนขององค์

ประกอบจินตภาพเมืองดังกล่าวนั้นลดลงหรือขาดความสมบูรณ์

ทนัท	ี	อาจกลา่วไดว้า่	การปรากฏขึน้ขององคป์ระกอบเหลา่นัน้เนือ่ง

ดว้ยความโดดเดน่ของความสมัพนัธก์นัทางโครงสรา้ง	(Structure)	

นัน่เอง		แตส่ำาหรบัวธิกีารศกึษาดว้ยวธิเีขยีนแผนทีท่างจติแลว้นัน้	ไม่

พบวา่มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงักลา่ว	ทัง้นีเ้นือ่งจากการเชือ่มโยง

องคป์ระกอบตา่งๆอาศยับทบาทของเสน้ทาง	(Path)	หรอืโอกาสใน

การเคลือ่นไหวภายในสภาพแวดลอ้มเปน็หลกั		ดงันัน้	องคป์ระกอบ

ของเมืองที่ปรากฏอย่างโดดเด่นในจินตภาพส่วนใหญ่จึงเป็นสภาพ

แวดล้อมกายภาพที่อยู่ในพื้นที่เมืองและเป็นสภาพแวดล้อมที่มี

โอกาสในการรับรู้จากมองเห็นได้สูงเท่านั้น

บทสรุป
	 จากการศกึษาพฤตกิรรมในการจดจำาสภาพแวดลอ้มเมอืง

วังเวียงของชาวเมืองผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ปรากฏชัดเจนว่า	มุมมอง

ที่มีต่อสภาพแวดล้อมนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนการรับรู้	 โดยมีความ

เห็นไปในทิศทางเดียวกับกระแสของการท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะ

กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่รับรู้ความสวยงามของธรรมชาติของสภาพ

แวดลอ้มชดัเจนมาก	ทัง้ๆทีต่ามคตเิดมิของพืน้ทีแ่ลว้	สภาพแวดลอ้ม

เหล่านี้มีคุณค่าเชิงความหมายที่ชัดเจนมากกว่าเชิงสุนทรียภาพ	

ตัวอย่างเช่น	 ผาแดงที่เป็นตัวแทนของสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็น

ที่สถิตของยาพ่อผาแดง	 สามารถบันดาลโทษภัยให้กับชาวเมืองได้

ตลอดเวลา		สว่นแมน่ำา้	ปา่ไมแ้ละทุง่นา	กล็ว้นแตม่คีณุคา่และความ

หมายในทางการใชป้ระโยชนท์ีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งแนบแนน่กบัวถิี

ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ไม่ได้หมายความว่า

ปัจจุบันชาวเมืองวังเวียงได้ลืมองค์ประกอบเมืองในทางประเพณี

ไปทั้งหมดแล้ว	 ทั้งนี้	 เนื่องจากยังมีหลายองค์ประกอบที่ยังเป็นที่	

จดจำาได้	 แต่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และความหมายไป

จากเดิมเท่านั้น	 เช่น	 ผาแดงกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสภาพ

แวดล้อมเมืองที่มีความสำาคัญมากในการสร้างทัศนียภาพอัน

สวยงามให้แก่ภูมิทัศน์เมือง	 ในขณะเดียวกันผาแดงก็ยังคงเป็น

สญัลกัษณข์องสิง่ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่สงัเกตไดจ้ากศรทัธา	ความเคารพของ

ชาวเมืองที่แสดงออกในบริบทของการดำาเนินกิจกรรมสำาคัญต่างๆ	

อาทิเช่น	 การบะบนผ่านเจ้าจำ้าหรือทรงเจ้า	 ประเพณีบวงสรวงใน

เดอืนธนัวาคม	ประเพณงีานบญุกำาบา้นกำาเมอืงในวนัขึน้	3	คำา่เดอืน	

7		ประเพณงีานบญุบัง้ไฟ2	ซึง่ประเพณทีัง้หมดลว้นแลว้แตเ่กีย่วขอ้ง

กับบูชายาพ่อผาแดง	

	 ผลจากการศกึษานีส้ามารถอธบิายไดว้า่	การเปลีย่นแปลง

การรับรู้สภาพแวดล้อมเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงจินตภาพเมือง

ของชาวเมืองวังเวียงในปัจจุบัน	 ล้วนแต่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากการเขา้มาของการทอ่งเทีย่ว	ซึง่รวมมทีัง้ผลกระทบทีม่าจากการ

เปลีย่นแปลงทางกายภาพอนัเปน็ผลจากการพฒันาสิง่อำานวยความ

สะดวกเพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่วและการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ

พืน้ที	่	จนสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงทางการรบัรูค้วามหมาย

อันเป็นคติความเชื่อเดิม
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