บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปั ญหา
“การท่องเที่ยวคือพื ้นฐานและกิจกรรมที่พงึ ประสงค์ของมนุษย์ ประชาชนและรัฐบาล
ทัว่ โลกควรส่งเสริ มสนับสนุนการท่องเที่ยว” (Wood, 1993, p. 51)
ข้ อความข้ างต้ นเป็ นคําขวัญของปี การท่องเที่ยวสากล พ.ศ. 2510 ซึง่ เป็ นปี ที่ที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติมีมติให้ เป็ นปี การท่องเที่ยวสากล นับจากนันการท่
้
องเที่ยวกลายเป็ นธุรกิจที่
ทํารายได้ ลําดับต้ น ๆ ของโลก มีเงินตราหมุนเวียนมหาศาลและมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทาง
ไปทัว่ โลก ธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยวจึงเป็ นช่องทางหนึง่ ที่ชว่ ยสร้ างรายได้ เข้ าสู่ประเทศแต่ละ
ปี ในรูปเงินตราต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะยุคปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันกันทุกด้ าน รวมทัง้
ด้ านธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว
ปรี ดียาธร เทวกุล (2550) แสดงทัศนะว่าการท่องเที่ยวในยุคปั จจุบนั มีฐานะเป็ นสินค้ า
เศรษฐกิจที่สร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศได้ อย่างสําคัญ มีความหมายต่ออัตราการเติบโตของรายได้
ประชาชาติ (GNP: Gross National Products) บทบาทของการท่องเที่ยวมิได้ เป็ นเพียงการสร้ าง
รายได้ ให้ แก่ท้องถิ่นเท่านัน้ แต่เป็ นเสมือนสินค้ าของประเทศ หากสินค้ ามีคณ
ุ ภาพ มีรูปลักษณ์
น่าสนใจ และเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย สินค้ าย่อมมีความเติบโตสูง ดึงนักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาใช้ เงินตรา
ในประเทศได้ การท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวตั น์จงึ เปรี ยบเสมือนหน้ าตาของประเทศ และมีความ
สําคัญทังต่
้ อเศรษฐกิจและต่อชื่อเสียงของประเทศที่แหล่งท่องเที่ยวนันตั
้ งอยู
้ ด่ ้ วย
แหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ ามาเยี่ยมเยือนได้ จะต้ องมีภาพลักษณ์ ที่ดี
หากต้ องการให้ นกั ท่องเที่ยวกลับเข้ ามาเที่ยวซํ ้าอีกก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีไว้ ให้ ได้ ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความสําคัญต่อการเลือกสถานที่หรื อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
กลุม่ ต่าง ๆ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้ การท่องเที่ยวของประเทศนัน้ ๆ เติบโตและประสบความสําเร็ จได้
(Tasci and Gartner, 2007, p. 413)
การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเริ่ มต้ นในช่วงต้ น พ.ศ. 2513 เมื่อ
ฮันต์ (Hunt, 1975) ศึกษาบทบาทภาพลักษณ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อจากนันการศึ
้
กษา
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวได้ กลายเป็ นสาขาหนึง่ ในการวิจยั การท่องเที่ยว ระหว่างช่วง พ.ศ. 2533
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การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มปริ มาณมากขึ ้น เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กับการท่องเที่ยวนําผลงานการวิจยั ไปใช้ ปรับปรุงกลยุทธ์ การตลาดได้ (Grosspietsch, 2004, p.
225) รายงานการวิจยั จํานวนมากศึกษาภาพลักษณ์ในภาพกว้ าง ใช้ ประเทศ รัฐ หรื อเมืองเป็ นกรณี
ศึกษา ระยะแรกศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสร้ างความสําเร็ จให้
กับแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ พื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นเมืองท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริ กา ยุโรป แอฟริ กา
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในเอเชียนักวิจยั ยังสนใจศึกษากันน้ อย วิธีการศึกษานิยมใช้ การวิจยั เชิงปริมาณ
ต่อมามีการนําวิธีการศึกษาที่แตกต่างออกไปมาใช้ ในการวิจยั และศึกษาประเด็นอื่น ๆ เพิม่ ขึ ้น เช่น
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การ
ประเมินภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในสายตาของนักท่องเที่ยว อิทธิพลที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น
เอชเนอร์ และริ ตชี่ (Echtner and Ritchie, 1991, pp. 2-12) ได้ วิเคราะห์งานวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในประเด็นต่าง ๆ สําหรับประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวนันมี
้ งานวิจยั จํานวน 15 เรื่ องที่กล่าวถึงความหมายของภาพลักษณ์ เอชเนอร์ และริ ตชี่ให้
ความเห็นว่า งานวิจยั เหล่านันนิ
้ ยมใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณศึกษานักท่องเที่ยวและให้ ความหมาย
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่ องที่ศกึ ษา งานวิจยั ส่วนใหญ่ยงั ไม่
สามารถให้ นิยามปฏิบตั ิการของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวได้ ชดั เจน
ผลงานวิจยั ไม่อาจระบุ
องค์ประกอบเฉพาะด้ านได้ ว่าองค์ประกอบใดที่มีผลต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่ค้นพบ
ส่วนใหญ่เป็ นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม
ช่วงเวลาต่อมาคือใน พ.ศ. 2545 ไพค์ (Pike, 2002, pp. 541-549) วิเคราะห์งานวิจยั
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง พ.ศ. 2516 - 2543 จํานวน 142 เรื่ อง ได้ ข้อสรุป
เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจยั เหมือนกับรายงานของเอชเนอร์ และริ ตชี่ กล่าวคือนักวิจยั ส่วนใหญ่ใช้ การ
วิจยั เชิงปริ มาณในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิตทิ ี่นกั วิจยั นํามาใช้ วิเคราะห์มากที่สดุ คือการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) (41 เรื่ อง) รองลงมาคือ T-test (21 เรื่ อง) และ Perceptual
Mapping (21 เรื่ อง) การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย (Mean) (20เรื่ อง) การวิเคราะห์ด้วย IPA (9 เรื่ อง)
งานวิจยั จํานวนมากกว่าครึ่ง (75 เรื่ อง) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวไม่มีการเปรี ยบเทียบกับ
สถานที่อื่น ๆ งานวิจยั ทังหมดสนใจศึ
้
กษาประเด็นที่หลากหลาย เช่น วัฒนธรรม ผลกระทบของ
การท่องเที่ยว ส่วนแบ่งการตลาด องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการตลาด คนในท้ องถิ่นหรื อเจ้ าบ้ าน
ภาพรวมของภาพลักษณ์ การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ความแตกต่างของภาพลักษณ์ระหว่างกลุม่
นักท่องเที่ยวกลุม่ ต่าง ๆ เป็ นต้ น ด้ านการศึกษาเกี่ยวกับการสร้ างภาพลักษณ์นนั ้ งานวิจยั เหล่านี ้ชี ้
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ว่าเป็ นเรื่ องยากที่จะหาตัวชี ้วัดหรื อเครื่ องมือที่ใช้ วดั การรับรู้ทงหมดของผู
ั้
้ บริ โภค งานส่วนใหญ่จงึ
เน้ นเรื่ องความจําเป็ นในการพัฒนาภาพลักษณ์ ที่ช่ืนชอบ หรื อภาพลักษณ์ ด้านบวกของแหล่ง
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การวิจยั เหล่านันช่
้ วยยํ ้าและยืนยันแนวคิดของฮันต์ที่สรุปว่า ภาพลักษณ์
เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่งในการส่งเสริ มความสําเร็ จของแหล่งท่องเที่ยว
รายงานการวิจยั ส่วนใหญ่ตา่ งยืนยันผลการวิจยั ไปในทํานองเดียวกันว่า ภาพลักษณ์
เป็ นปั จจัยสําคัญในการส่งเสริ มความสําเร็ จของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ การศึกษา
เกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวได้ รับความสนใจเพิ่มขึ ้น ทังจากนั
้
กวิชาการและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่ตา่ ง ๆ จึงได้ รับการคัดเลือกมาศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ใน
หลากหลายมิติ หากแต่งานวิจยั เหล่านันยั
้ งคงสนใจใช้ วิธีการศึกษาแนวทางเดิม ๆ ที่เคยศึกษากัน
มา ดังเช่นที่บาโลกลูและแม็คเคลียรี่ (Baloglu and McCleary, 1999, p. 869) แสดงความเห็นไว้
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของไพค์ นัน่ คือ พวกเขาเห็นว่าการศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ในช่วงระยะเวลาปั จจุบนั
ส่วนใหญ่ใช้ วิธีการทางสถิติด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาพลักษณ์กบั แหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม บาโลกลูและแม็คเคลียรี่ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่ามีงานวิจยั ที่มี
การใช้ เทคนิคพิเศษเพื่อศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวด้ วย เช่น การนําแบบจําลอง 3-GAP มา
ปรับใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั การสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การใช้ การวิจยั เชิง
คุณภาพศึกษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น
การทบทวนเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั พบว่าการวิจยั เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวมีประเด็นน่าสนใจที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ ที่อาจยืนยัน
ผลการวิจยั ที่ผ่านมา หรื ออาจจะได้ องค์ความรู้ในมิติอื่นที่จะขยายขอบเขตของการศึกษาออกไปได้
รอบด้ านมากขึ ้น ประเด็นเหล่านันได้
้ แก่
1. การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวนันผลงานวิ
้
จยั ที่ผา่ น
มาไม่ได้ ระบุองค์ประกอบเฉพาะด้ านที่มีผลต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะแสดงผล
ขององค์ประกอบในภาพรวมของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
2. เป็ นเรื่ องยากที่จะหาตัวชี ้วัดหรื อเครื่ องมือที่ใช้ วดั การรับรู้ ทงหมดของผู
ั้
้ บริ โภค งาน
วิจยั ส่วนใหญ่จงึ เน้ นการศึกษาเฉพาะประเด็นที่สง่ ผลต่อพื ้นที่ที่ศกึ ษา เช่น การพัฒนาภาพลักษณ์
การศึกษาภาพลักษณ์เชิงบวก เป็ นต้ น
3. วิธีการวิจยั ส่วนใหญ่ใช้ วิจยั เชิงปริ มาณในการวิเคราะห์ข้อมูล แม้ ระยะหลังจะใช้
การศึกษาแบบอื่นเพิ่มขึ ้น แต่ก็เป็ นการศึกษาที่ใช้ เฉพาะวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่
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4. พื ้นที่ที่ศกึ ษาในงานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาแหล่งท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียว ยังขาดการ
ศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบพื ้นที่ซงึ่ มีความโดดเด่นใกล้ เคียงกัน แม้ ในระยะต่อมาจะเริ่ มศึกษาหลากหลาย
พื ้นที่มากขึ ้น แต่การศึกษาในลักษณะนี ้ก็ยงั มีจํานวนไม่มากนัก (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 2 งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง)
5. พื ้นที่ที่ศกึ ษาในเอเชียยังไม่ได้ รับความสนใจศึกษามากเท่ากับพื ้นที่ที่ศกึ ษาในยุโรป
อเมริ กา หรื อแอฟริ กา
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะค้ นหาว่าการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
มีการรับรู้เรื่ องใด อย่างไร โดยมุง่ ศึกษาพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเอเชีย การศึกษาภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าว สะท้ อนผ่านการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวและมุมมองผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ าน
การท่องเที่ยว ด้ วยเหตุนี ้ วิธีวิทยาการวิจยั ที่จะนํามาใช้ ค้นหาคําตอบจึงใช้ วิธีวิทยาการวิจยั แบบ
ผสม (Mixed Methodology) เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั สนใจศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่แถบเอเชีย โดยเฉพาะดินแดน
ในกลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (The Greater Mekong Region: GMS) นอกจากเป็ นเพราะพื ้นที่
บริ เวณนี ้มีผ้ สู นใจศึกษากันน้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ยังเห็นว่าดินแดนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขงซึ่ง
ประกอบด้ วยประเทศต่าง ๆ 6 ประเทศคือ ราชอาณาจักรไทย สหภาพพม่า กัมพูชาประชาธิปไตย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) เป็ นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่า มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปั ตยกรรมที่
เป็ นเอกลักษณ์ มีความเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม จารี ตประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่
น่าสนใจ ซึง่ เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ จํานวนมาก ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2546 ประเทศในอนุ
ภูมิภาคนี ้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากกว่า 14 ล้ านคน องค์การการท่องเที่ยวโลก (World
Tourism Organization) คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2563 จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางออกจากประเทศ
จีนมากที่สดุ ในโลก ประเทศในกลุม่ อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขงจะกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ สําคัญ
ในการรองรั บนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ในอนาคต (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2547)
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขง ที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
จํานวนมากคือ จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง เห็นได้ จากการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวใน
เอเชียของนิตยสารท่องเที่ยว “Asia Traveler“ (2006) ปรากฏว่ามีเมืองชันเยี
้ ่ยมขนาดสามดาวที่
เหมาะสําหรับการแวะชมเป็ นจํานวน 30 เมือง หนึง่ ในจํานวน 30 เมืองนันคื
้ อจังหวัดเชียงใหม่ของ
ไทย (ศูนย์วิจยั และให้ คําปรึกษา, 2549, น. 65-66) ส่วนเมืองหลวงพระบางของสปป.ลาวนันได้
้ รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวในฐานะที่เป็ นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Sukanya Sirikeratikul,
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2006, p. 7) และจากการจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวของนิตยสาร Wanderlust Travel Magazine
ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ เมืองหลวงพระบางได้ รับรางวัล “Golden Award” 2 ปี ซ้ อนใน พ.ศ.
2549-2550 ส่วนใน พ.ศ. 2551 ได้ รางวัล “Short listed for the Top City Tourist Destination”
จากนิตยสารท่องเที่ยวฉบับเดิมคือ ”Wanderlust Travel Magazine” (Lee and Denny, 2008)
พ.ศ. 2548 รัฐบาลของ สปป.ลาว ประกาศให้ เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยวหลวงพระบาง ส่งผลให้
เมืองหลวงพระบางมีรายได้ จากการท่องเที่ยวในช่วงนันสู
้ งถึง 26 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (ท่าน
คําไพ สิสาวัน, 2550) ผู้วิจยั จึงเลือกแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งนี ้เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา
จังหวัดเชียงใหม่ : ความเป็ นมา
จังหวัดเชียงใหม่ในอดีตเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องเก่า ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนา
ไทย เรี ยกกันว่า "นพบุรีศรี นครพิงค์" ผู้สร้ างนครเชียงใหม่คือพ่อขุนเม็งราย ประวัติศาสตร์ บนั ทึกไว้
ว่า พ่อขุนเม็งรายสืบเชื ้อสายมาจากพระเจ้ าลาวจักราชึง่ เป็ นผู้สร้ างอาณาจักรโยนก พ่อขุนเม็งราย
เป็ นพระสหายสนิทร่ วมนํ ้าสาบานกับพ่อขุนรามคําแหงมหาราชแห่งกรุ งสุโขทัยและพระ ย างํา
เมืองแห่งเมืองพะเยา พ่อขุนเม็งรายทรงรวบรวมบ้ านเมืองบนแผ่นดินล้ านนาให้ เป็ นอาณาจักรล้ านนา
ไทย ต่อมาใน พ.ศ. 1824 พระองค์ยกทัพเข้ าตีนครหริ ภุญไชยซึง่ มีพญายีบาปกครองอยูไ่ ด้ สําเร็ จ
ทรงประทับอยูใ่ นนครหริ ภญ
ุ ไชยเป็ นเวลา 2 ปี แล้ วจึงมอบให้ อ้ายฟ้าอํามาตย์ปกครองนครหริ ภญ
ุ
ไชย ส่วนพ่อขุนเม็งรายได้ เสด็จไปสร้ างเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกของนครหริ ภญ
ุ ไชย ครองอยูไ่ ด้
3 ปี ทรงเห็นว่าเมืองใหม่ทําเลไม่เหมาะสม จึงย้ ายราชธานีมาตังอยู
้ ่ที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าระมิงค์1 เรี ยกชื่อ
ว่า "เวียงกุมกาม"2 จนถึง พ.ศ. 1835 พ่อขุนเม็งรายไปประพาสป่ าและพบชัยภูมิที่จดั สร้ างเมือง
้
ใหม่ จึงโปรดให้ สร้ างที่ประทับชัว่ คราว ณ เวียงเล็ก (เมืองเล็ก) หรื อเวียงเชียงมัน่ 3 จากนันก็
โปรดให้ ไพร่ พลถางป่ าและปรับพื ้นที่บริ เวณเชิงดอยอ้ อยช้ างหรื อดอยสุเทพในปั จจุบนั แล้ วโปรด
ให้ เชิญเสด็จพ่อขุนรามคําแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยและพระยางําเมืองแห่งเมืองพะเยา มาช่วย
พิจารณาการสร้ างเมืองใหม่ตรงเชิงดอยสุเทพ ทัง้ 2 พระองค์ทรงพอพระทัยสถานที่ตงเมื
ั ้ องใหม่
พ่อขุนเม็งรายจึงโปรดให้ ขดุ คูและสร้ างกําแพงเมืองเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ า สร้ างปราสาทราชมณ
เทียร และ
28

1

อีกชื่อหนึง่ คือแม่นํ ้าปิ ง

2

ปั จจุบนั อยูใ่ นตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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3

คือบริ เวณวัดเชียงมัน่ ในปั จจุบนั

บ้ านเรื อนใน พ.ศ. 1839 พ่อขุนเม็งราย พ่อขุนรามคําแหงมหาราช และพระยางําเมืองพร้ อมใจกัน
ขนานนามราชธานีแห่งใหม่ว่า "นพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่" เรี ยกกันเป็ นสามัญว่า "นครพิงค์
เชียงใหม่" พ่อขุนเม็งรายปราบดาภิเษกเป็ นกษัตริ ย์ปกครองอาณาจักรล้ านนาไทย มีราชธานีอยู่ที่
นครเชียงใหม่ ทรงเป็ นต้ นราชวงศ์เม็งราย ครองราชย์อยูจ่ น พ.ศ. 1860 สิ ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุ
ได้ 79 พรรษา เชื ้อสายของพ่อขุนเม็งรายได้ ปกครองอาณาจักรล้ านนาไทยต่อเนื่องกันมานาน โดย
มีเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนาไทย
เมื่ออาณาจักรล้ านนาค่อย ๆ เสื่อมอํานาจลงได้ ตกเป็ นเมืองขึ ้นของกรุงศรี อยุธยาและ
ประเทศพม่าหลายยุคหลายสมัย จนถึงสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงตีนครเชียงใหม่
ได้ จากประเทศพม่าใน พ.ศ. 2317 เมืองเชียงใหม่จงึ กลับมาเป็ นประเทศราชของกรุงธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร์ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ ทรงสถาปนาพระยากาวิละ
ขึ ้นเป็ นเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ เชื ้อสายของพระยากาวิละ1 สืบราชสมบัติตอ่ มาอีก 9 พระองค์มี
เจ้ านวรัฐเป็ นองค์สดุ ท้ าย ครัน้ ถึงพ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงโปรด
ให้ ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชด้ วยการยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือจัดตัง้
เป็ นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล รวมหัวเมืองทางเหนือเข้ าด้ วยกันเรี ยกว่า มณฑลพายัพ
ต่อมาใน พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงปรับปรุงการปกครองเป็ นแบบ
จังหวัด เชียงใหม่จงึ มีฐานะเป็ นจังหวัดจนถึงปั จจุบนั รวมระยะเวลาที่เชียงใหม่ได้ เป็ นราชธานี
อาณาจักรล้ านนาไทยตังแต่
้ พ.ศ. 1839 จนถึง พ.ศ. 2440 ได้ 600 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั
เชียงใหม่ตงอยู
ั ้ ท่ างภาคเหนือของประเทศไทย มีพื ้นที่ 20,107 ตารางกิโลเมตร มาก
เป็ นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย มีประชากรจํานวน 1,658,298 คน (พ.ศ. 2549) มากเป็ นอันดับที่
6 ของประเทศไทย ต้ นไม้ และดอกไม้ ประจําจังหวัดคือต้ นทองกวาวและดอกทองกวาว คําขวัญ
ประจําจังหวัดคือ “ดอยสุเทพเป็ นศรี ประเพณีเป็ นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามลํ ้าค่านครพิงค์”
ปั จจุบนั เชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองเป็ น 22 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม อําเภอ
เชียงดาว อําเภอดอยสะเก็ต อําเภอแม่แตง อําเภอแม่ริม อําเภอสะเมิง อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย
อําเภอพร้ าว อําเภอสันป่ าตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย อําเภอหางดง อําเภอฮอด อําเภอ
ดอยเต่า อําเภออมก๋อย อําเภอสารภี อําเภอเวียงแหง อําเภอไชยปราการ อําเภอเมือง อําเภอ
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กาวิละ ณ เชียงใหม่ เป็ นต้ นตระกูล ณ เชียงใหม่

แม่ออน และ 2 กิ่งอําเภอคือ กิ่งอําเภอดอยหล่อและกิ่งอําเภอแม่วาง อําเภอทังหมดมี
้
204 ตําบล
1,915 หมูบ่ ้ าน และ 1 เทศบาลนครคือ เทศบาลนครเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื ้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. พื ้นที่ภเู ขา สูงจากระดับนํ ้าทะเลเกินกว่า 500 เมตร ส่วนใหญ่อยูท่ างทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็ นพื ้นที่ประมาณร้ อยละ 80 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่ภูเขาเหล่านี ้เป็ น
พื ้นที่ป่าต้ นนํ ้าลําธารไม่เหมาะในการเพาะปลูก มีภเู ขาสูงที่สดุ ในประเทศไทยคือ "ดอยอินทนนท์"
สูงประมาณ 2,565 เมตร ตังอยู
้ ใ่ นเขตอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และในเขตจังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน นอกจากนี ้ยังมีดอยอื่น ๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้ าห่มปกสูง
2,297 เมตร ดอยหลวงเชียงดาวสูง 2,195 เมตร ดอยสุเทพสูง 1,678 เมตร
2. พื ้นที่ราบลุม่ นํ ้าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยูท่ วั่ ไประหว่างหุบเขา มีรูปร่ างยาวรี
ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้ แก่ ที่ราบลุม่ นํ ้าปิ ง ลุม่ นํ ้าฝาง ลุม่ นํ ้าแม่งดั เป็ นพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์เหมาะ
ในการทําการเกษตร แม่นํ ้าสําคัญที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่มี 8 สายคือ แม่นํ ้าปิ ง แม่นํ ้าฝาง แม่นํ ้า
แม่แตง แม่นํ ้าแม่งดั แม่นํ ้าแม่กวง แม่นํ ้าแม่ขาน แม่นํ ้าแม่กลาง และแม่นํ ้าแม่แจ่ม
ลักษณะภูมิอากาศ
เชียงใหม่มีภมู ิอากาศค่อนข้ างเย็นเกือบตลอดปี มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส
มีฤดู 3 ฤดูคือ ฤดูฝนเริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่ มตังแต่
้ เดือน
พฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ประชากรและการประกอบอาชีพ
ประชากรของเชียงใหม่ประกอบด้ วยชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้ แก่ กะเหรี่ ยง แม้ ว เย้ า
ลีซอ มูเซอ อีก้อ ถิ่น ขมุ ลัวะ และอื่น ๆ รวมกับชาวไทยพื ้นเมืองอีก 1 เผ่า อาชีพของชาวเชียงใหม่
ส่วนใหญ่ยงั คงเน้ นที่อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือการทําอุตสาหกรรม การค้ า รวมทังงานอื
้
่น ๆ
คืองานบริ การ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ การเมือง แพทย์ ทนายความ ผู้ใช้ ฝีมือแรงงาน หัตถกรรม
ภาษาที่ใช้ ในจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ภาษาไทยเป็ นหลัก และภาษาถิ่นซึง่ เรี ยกว่าคําเมือง
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็ นเมืองท่องเที่ยว
องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรื อ อ.ส.ท. (ปั จจุบนั คือ ททท.) ส่งเสริ ม
ให้ เชียงใหม่เป็ นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติแห่งที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ ในช่วง พ.ศ. 2510 - 2512
ดําเนินการพัฒนาเชียงใหม่เป็ นระยะ ๆ เพื่อให้ เป็ นเมืองท่องเที่ยวปรากฏในแผนที่การท่องเที่ยว
14
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15
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ของโลก (อายุธ วิไล, 2512, น. 73) เช่น การอบรมมัคคุเทศก์ พนักงานบริ การ ภัตตาคารและโรงแรม
การเปิ ดสํานักงาน อ.ส.ท. สาขาที่เชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2511 ให้ บริ การข่าวสารการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ การขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ทงการเพิ
ั้
่มลานบิน ตึก
ที่ทําการ ขยายห้ องพักโรงแรมที่มีอยู่ และสร้ างโรงแรมหรู หราชันหนึ
้ ง่ เพิ่มขึ ้น 1 แห่ง เปิ ดศูนย์การค้ า
มากกว่า 3 แห่ง ที่มีทงภั
ั ้ ตตาคาร สถานโบว์ลิ่ง ฯลฯ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี เป็ นต้ น
แม้ จะพัฒนาเชียงใหม่หลายด้ าน แต่ อ.ส.ท. ยังคงเน้ นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมให้ เป็ นเสน่ห์ของเชียงใหม่เพื่อเชิญชวนและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การพัฒนาเชียงใหม่ให้
เป็ นเมืองท่องเที่ยวดังกล่าว อ.ส.ท. มุง่ ประโยชน์ร่วมกันของชาวเชียงใหม่ทกุ ภาคส่วนจึงดึงให้ กลุม่
ต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐ เอกชน และประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเชียงใหม่ในฐานะที่เป็ นเจ้ าของบ้ าน
หรื อเจ้ าของแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ จดั ทําแผน
ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2547 - 2550 กําหนดวิสยั ทัศน์จงั หวัด
เชียงใหม่ให้ เป็ น “นครแห่งชีวิตและความมัง่ คัง่ ” (City of Life and Prosperity.) หมายถึงการเป็ น
เมืองที่ให้ ความสุขและชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าแก่ผ้ อู ยูอ่ าศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่นา่ อยูแ่ ละน่าท่องเที่ยว
ในระดับเอเชีย พร้ อมกับเป็ นประตูการค้ าการลงทุนสูส่ ากล โดยมีเป้าหมายสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
การท่องเที่ยวคือ มุง่ พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุม่ ประเทศ
อนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมล้ านนา
ด้ วยการนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาสร้ างความโดดเด่นและเชื่อมโยงสูส่ ากล
กรอบยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวนํามาสู่โครงการสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น
โครงการสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ เวียง
กุมกาม โครงการถนนวัฒนธรรมสันกําแพงแหล่งภูมิปัญญาล้ านนา โครงการหอประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ โครงการส่งเสริ มให้ มีหมูบ่ ้ านวัฒนธรรมล้ านนา โครงการออกแบบวางผังเมืองและชนบท
ให้ มีภูมิสถาปั ตยกรรมที่สง่ เสริ มเอกลักษณ์ ความเขียวขจี ความสะอาด และความสวยงาม
โครงการสร้ างภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ เชิงรุ ก โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชาวเขา โครงการส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณสถาน
ศิลปกรรมเวียงท่ากาน โครงการจัดตังศู
้ นย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นประจําจังหวัด
โครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การผจญภัย การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม การศึกษา เกษตร สุขภาพ และกีฬา) โครงการส่งเสริ มเสน่ห์เมืองเหนือ โครงการ
จัดระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็ นต้ น (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่,
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2550) โครงการเหล่านี ้แสดงการเตรี ยมความพร้ อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สามารถสนองความต้ องการอันหลากหลายของนักท่องเที่ยว และแสดงถึงศักยภาพของการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยวที่นา่ สนใจ ได้ แก่
1. สถานที่ทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็ นที่ตงของ
ั้
ดอยสําคัญคือ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้ า ดอยปุย นักท่องเที่ยวมักแวะไปเยี่ยมชมนํ ้าตกห้ วยแก้ ว พระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ ง (ดอยปุย) พิพิธภัณฑ์ม้ง ฯลฯ อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์เป็ นที่ตงของภู
ั้
เขาที่สงู ที่สดุ ในประเทศไทย มีอากาศหนาวตลอดทังปี
้ ช่วงที่หนาวมากจะ
มีนํ ้าค้ างแข็งเป็ นเสน่ห์ดงึ ดูดให้ นกั ท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติออบหลวง
มีชอ่ งเขาขาดที่ให้ นกั ท่องเที่ยวยืนชมทัศนียภาพ เป็ นแหล่งโบราณคดียคุ ก่อนประวัติศาสตร์ มีหลุม
ฝั งศพของมนุษย์โบราณ ภาพเขียนสีขาวที่บริ เวณเพิงผาช้ าง และยังมีกิจกรรมเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ
ล่องแก่งเรื อยางหรื อล่องคายัคในลํานํ ้าแจ่ม อุทยานแห่งชาติออบขานเป็ นแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่พบเอื ้องมณีไตรรงค์ซงึ่ จะบานในเดือนมกราคม มีถํ ้า นํ ้าพุร้อน และนํ ้าตกหลายแห่งให้ นกั ท่องเที่ยว
ได้ เที่ยวชม เช่น ถํ ้าดอยโตน ถํ ้าตัก๊ แตน นํ ้าพุร้อนแม่โต๋ นํ ้าตกแม่วาง นํ ้าตกมรกต เป็ นต้ น อุทยาน
แห่งชาติเชียงดาวเป็ นที่ตงของดอยเชี
ั้
ยงดาวที่สงู เป็ นอันดับ 3 ของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์
และดอยผ้ าห่มปก เป็ นสถานที่ดทู ะเลหมอก ดอกไม้ ป่าภูเขา นก และผีเสื ้อที่หาชมได้ ยาก อุทยาน
แห่งชาติดอยเวียงผามีนํ ้าตกให้ เที่ยวชมนกกินปลี นกพญาไฟ สัตว์ป่าขนาดกลางและขนาดเล็ก
เช่น กระรอก กระต่าย เลียงผา หมูป่า อีเห็น เก้ ง เป็ นต้ น สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิตเิ์ ป็ นที่รวมไม้ ดอกไม้ ประดับ บอน ไม้ ไทยหายาก สมุนไพร กล้ วยไม้ พันธุ์ไม้ ตา่ ง ๆ ทังไทยและ
้
ต่างประเทศ
สวนสัตว์เชียงใหม่มีสตั ว์หลากหลายประเภทให้ คนรักสัตว์เข้ าชมโดยเฉพาะหมี
แพนด้ าจากประเทศจีน สวนสัตว์กลางคืนหรื อไนต์ซาฟารี ซึ่งนอกจากจะชมสัตว์แล้ วยังมีกิจกรรม
การผจญภัยไว้ ต้อนรับด้ วย เช่น เดินป่ า ส่องสัตว์ ล่องแก่ง เป็ นต้ น ศูนย์ฝึกลิง สวนงู การแสดงและ
การขี่ช้าง มีกิจกรรม การแสดงของสัตว์ไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็ นต้ น
2. สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น เวียงกุมกามเป็ นโบราณสถานในสมัยพระเจ้ า
เม็งราย มีรถรางและรถม้ าไว้ บริ การนักท่องเที่ยวเที่ยวชมรอบ ๆ พื ้นที่ มีการสาธิตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น การจัดพิธีขนั โตก เป็ นต้ น
3. สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ได้ แก่ การชมและสักการะวัดต่าง ๆ
เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพที่นกั ท่องเที่ยวขึ ้นไปนมัสการพระบรมธาตุ วัดพระสิงห์เป็ นที่ประดิษฐาน
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พระพุทธรูปสําคัญของประเทศไทยคือพระพุทธสิหิงค์ วัดเจดีย์หลวงมีบนั ไดนาคเลื ้อยใช้ หางเกี่ยว
กระหวัดขึ ้นไปเป็ นซุ้มประตูวิหาร เป็ นนาคที่สวยที่สดุ ของภาคเหนือ และเป็ นที่ประดิษฐานของเสา
หลักเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมัน่ เป็ นวัดเก่าแก่ที่สดุ ในเชียงใหม่และเป็ นที่ประดิษฐานพระแก้ วขาวซึง่
เป็ นพระพุทธรูปที่ชาวเชียงใหม่ให้ ความเคารพมาก เป็ นต้ น การชมวิถีชีวิตของคนท้ องถิ่น เช่น ศูนย์
อุตสาหกรรมทําร่มบ่อสร้ าง หมูบ่ ้ านเครื่ องเงินที่ถนนวัวลาย หมูบ่ ้ านทอผ้ าไหมผ้ าไทยที่สนั กําแพง
หมูบ่ ้ านทําเครื่ องแกะสลักที่บ้านถวาย เป็ นต้ น ถนนคนเดินเป็ นที่จําหน่ายสินค้ าท้ องถิ่น มี 2 แห่ง
คือ ถนนคนเดินที่ถนนวัวลายซึง่ เป็ นที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ านเครื่ องเงินด้ วย เปิ ดเฉพาะเย็นวันเสาร์ และ
ถนนคนเดินที่ถนนท่าแพเปิ ดเฉพาะเย็นวันอาทิตย์ รวมทังกิ
้ จกรรมที่สร้ างความตื่นเต้ นและการดูแล
สุขภาพ เช่น บันจีจมั ป์เซ็นเตอร์ ศูนย์กีฬา สปา และการนวดแผนไทย เป็ นต้ น
พัฒนาการของจังหวัดเชียงใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น แสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
ยุคประวัติศาสตร์ :
ช่วงรุ่งเรื อง
- ศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนา
ช่วงเสือ่ มถอย - เมืองประเทศราช

ยุคเปลีย่ นแปลง:
มณฑลพายัพ
จังหวัด

ยุคปั จจุบนั :

- เมืองสําคัญของมณฑล
- จังหวัดสําคัญทางภาคเหนือ

แหล่งท่องเที่ยว - ทางธรรมชาติ
- ทางวัฒนธรรม ประเพณี
- การผจญภัย เช่น เดินป่ า ส่องสัตว์
ปี นเขา เป็ นต้ น
- ความสนใจเฉพาะกลุม่ เช่น สปา นวด
แผนไทย เป็ นต้ น
- กีฬา/บันเทิง
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ภาพที่ 1.1 พัฒนาการของจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 1.2 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เมืองหลวงพระบาง: ความเป็ นมา
ดินแดนที่เป็ นเมืองหลวงพระบางในปั จจุบนั แห่งนี ้เคยเป็ นถิ่นฐานของชาวข่าที่สืบเชื ้อสาย
บรรพบุรุษร่วมกับขอม มีตํานานเล่าว่า ขุนลอโอรสของขุนบรม บรรพกษัตริ ย์ของชนชาติไทย-ลาว
ได้ เดินทางจากเมืองแถงหรื อเดียนเบียนฟูในปั จจุบนั ยกไพร่พลมาตามลํานํ ้าอูผา่ นปากนํ ้าที่บรรจบ
กับลํานํ ้าโขง ได้ ตงค่
ั ้ ายพักที่บริ เวณนี ้ ขุนลอเห็นว่าเป็ นชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะตังบ้
้ านเรื อน จึงขับไล่
พวกข่าออกไป และตังเมื
้ องซ่าวหรื อชะวาขึ ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองเชียงดง-เชียงทองตามการ
พบบ่อทองคํา เมืองเชียงดง-เชียงทองนี ้เจริ ญรุ่งเรื องมากในสมัยพระเจ้ าฟ้างุ้มซึง่ เป็ นกษัตริย์องค์
สําคัญที่สร้ างอาณาจักรล้ านช้ าง
พระเจ้ าฟ้างุ้มมีมเหสีเป็ นพระราชธิดาของกษัตริ ย์ขอมในขณะนัน้ การที่พระเจ้ าฟ้างุ้ม
มีพระมเหสีเป็ นพระราชธิ ดาของกษัตริ ย์ขอม เป็ นเพราะพระองค์และพระบิดาทรงลี ้ภัยไปอยู่กับ
กษัตริ ย์ขอม1 เนื่องจากพระอัยกาของพระองค์ขบั ไล่พระองค์และพระบิดาออกจากเมืองไป เมื่อ
พระองค์กลับมากอบกู้ราชบัลลังก์ จึงได้ รับความช่วยเหลือจากขอมในการรวบรวมดินแดนต่าง ๆ ของ
ชนเผ่าไทย-ลาวในเขตลุ่มแม่นํ ้าโขง แม่นํ ้าคาน และแม่นํ ้าอู ก่อตังขึ
้ ้นเป็ นอาณาจักร ณ บริ เวณริ ม
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ปั จจุบนั คือเมืองเสียมเรี ยบในกัมพูชา

แม่นํ ้าโขง เรี ยกชื่อว่าอาณาจักรล้ านช้ าง มีเมืองชะวาหรื อเชียงดง-เชียงทองเป็ นราชธานี ต่อจากนัน้
ได้ เปลี่ยนชื่อเมืองเชียงดง-เชียงทองเป็ นเมืองศรี สตั นาคนหุตมะราชธานี ตามความเชื่อที่ว่าพระยานาค
นามว่า “พระยาศรี สตั นาค” ได้ ขดุ สายนํ ้าโขงขึ ้น ทุกวันนี ้ชาวหลวงพระบางยังคงทําพิธีไหลเรื อไฟ
เดือน 11 เพื่อบูชาพระยานาค เมื่อมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสิงหลปางห้ ามญาติ คือพระบาง
มายังเมืองศรี สตั นาคนหุตมะราชธานี จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็ น “หลวงพระบาง” ตามชื่อพระพุทธรูป
ปั จจุบนั พระบางถือเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์คเู่ มืองหลวงพระบาง
ครัน้ ถึง พ.ศ. 2088 พระเจ้ าโพธิสารราชเจ้ าทรงโปรดให้ ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักร
ล้ านช้ างไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ แต่พระมหากษัตริ ย์ซงึ่ ชาวลาวเรี ยกว่าเจ้ ามหาชีวิตยังคงประทับอยูท่ ี่
เมืองหลวงพระบาง หลังจากนันอาณาจั
้
กรล้ านช้ างได้ แตกออกเป็ น 3 อาณาจักรคือ อาณาจักร
ล้ านช้ างหลวงพระบาง อาณาจักรล้ านช้ างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้ านช้ างจําปาศักดิ์ อาณาจักร
ล้ านช้ างทังสามนั
้
นต่
้ างเป็ นอิสระซึง่ กันและกัน เจ้ ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้ านช้ างยังคงสืบทอด
ราชบัลลังก์ตอ่ ๆ มา จนตกเป็ นเมืองขึ ้นของประเทศเพื่อนบ้ านที่เรื องอํานาจคือ สยาม เวียดนาม และ
ฝรั่งเศสตามลําดับ
กล่าวได้ ว่า หลวงพระบางเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรล้ านช้ างในกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 14 และเจริ ญสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 19 (นงค์นชุ ไพรพิบลู ยกิจ, 1998, น. 91-92;
กุลธิดา สืบหล้ า, 2544, น. 92-101 และหลวงพระบาง, 2550)
เมืองหลวงพระบางในปั จจุบนั
หลวงพระบางเป็ นแขวงหนึง่ ใน 16 แขวง1 ของ สปป. ลาว มีเมืองหลวงพระบางเป็ น
ศูนย์กลางของแขวงหลวงพระบาง และแขวงหลวงพระบางเป็ นศูนย์กลางของสปป.ลาวตอนเหนือ
ตังอยู
้ ่ห่างจากนครเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาว 420 กิโลเมตร แขวงหลวงพระบาง
ประกอบด้ วย 10 เมืองคือ เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงเงิน เมืองนาน เมืองปากอู เมืองนํ ้าบาก
เมืองงอย เมืองปากแซง เมืองโพนไซ เมืองจอมเพชร และเมืองเวียงคํา แขวงหลวงพระบางมี
ชายแดนติดกับแขวงอุดมไชย แขวงพงสาลี แขวงหัวพัน แขวงเวียงจันทน์ แขวงเชียงขวาง แขวง
ไชยะบุรี และเวียดนาม
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การจัดตังและการบริ
้
หารการปกครองของ สปป.ลาว ประกอบด้ วยหลายหมู่บ้านรวมกันเป็ น
"เมือง" (อําเภอ) มีนายบ้ าน (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็ นผู้บริ หารของบ้ าน และคณะกรรมการปกครองเมืองเป็ นผู้บริ หาร
เมือง หลายเมืองรวมกันเป็ น "แขวง" (จังหวัด) มีคณะกรรมการปกครองแขวงเป็ นผู้บริ หารแขวง

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื ้นที่ของเมืองหลวงพระบางเป็ นภูเขาสลับซับซ้ อน มีแม่นํ ้าสําคัญที่ไหลผ่าน คือ
แม่นํ ้าโขงและแม่นํ ้าคาน
ประชากร
เมืองหลวงพระบางประกอบด้ วย 852 หมูบ่ ้ าน มีประชากรทังสิ
้ ้น 434,000 คน จํานวน
65,300 ครัวเรื อน1 ชาวเมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่ประกอบด้ วยชนเผ่า 3 กลุม่ ใหญ่คือ ลาวเทิง
เป็ นกลุม่ ชนเผ่าที่อาศัยบนพื ้นที่ที่มีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร เช่น สีดา บ่าแวะ ละแนด เป็ นต้ น
ลาวลุม่ เป็ นชนเผ่าที่อาศัยอยูต่ ามที่ราบลุม่ ใกล้ แม่นํ ้าโขง เช่น ไทลาว ไทเหนือ ไทแดง ไทขาว ผู้ไท
ลาวพวน ไทลื ้อ เป็ นต้ น และลาวสูง เป็ นประชากรส่วนน้ อยอาศัยอยูบ่ นเทือกเขาสูง ส่วนใหญ่เป็ น
ชาวม้ งและเผ่าอื่น ๆ เช่น มูเซอ ก่อ กุย เป็ นต้ น อาชีพของชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา
ทอผ้ า หาของป่ า ชาวเมืองหลวงพระบางมีวิถีชีวิตอยูร่ ่วมกันด้ วยวัฒนธรรมชุมชนที่มีมาแต่ดงเดิ
ั้ ม
เช่น อาชีพการเกษตร ประเพณี ความเชื่อ เป็ นต้ น ความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจําวัน ชาวบ้ านยึดมัน่ ใน
ประเพณีและหลักศาสนา มีวดั เป็ นศูนย์รวมจิตใจ วัดที่มีอยูจ่ ํานวนมากกระจายอยูท่ วั่ ไปในเมือง
หลวงพระบางสะท้ อนความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้ านในชุมชน และยังเป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ชาวลาวทัว่ ประเทศด้ วย
หลวงพระบาง: มรดกลาว
แม้ เมืองหลวงพระบางจะไม่ได้ เป็ นเมืองหลวงของ สปป.ลาว ในปั จจุบนั แต่เมือง
หลวงพระบางยังคงความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ในฐานะเมืองหลวงเก่า และเป็ นที่ประทับของ
เจ้ ามหาชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถาปั ตยกรรม สิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ เช่น วัด บ้ านเรื อน
อาคารต่าง ๆ เป็ นต้ น ยังปรากฏร่องรอยความงดงาม ความมีอารยธรรมเก่าแก่ ซึง่ คนลาวเชื่อถือ
สืบต่อกันมานานในความเป็ นเมืองของเจ้ านาย เมืองวัดวาอาราม เมืองแห่งวัฒนธรรม ประเพณี
ของคนลาว หรื อเมืองศักดิส์ ิทธ์ที่ประชาชนร่วมกันสืบทอดความเชื่อนี ้ตลอดมา (ภัทรพงศ์ คงวิจิตร,
2543, น. 41) ในช่วงที่มีการทําสงครามทังเพื
้ ่อประกาศอิสรภาพจากต่างชาติและการปฏิวตั ใิ น
ประเทศ เมืองหลวงพระบางเป็ นเมืองเดียวที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากสงคราม เพราะประชาชนลาว
เห็นพ้ องกันว่าเมืองหลวงพระบางเป็ นมรดกของคนลาวที่ควรรักษาไว้ เป็ นเมืองวัฒนธรรมของชาติ
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ข้ อมูล พ.ศ. 2549 (ท่านคําไพ สิสาวัน, 2550)

มรดกลาวสูม่ รดกโลก
เมื่อ สปป. ลาว ดําเนินนโยบายจินตนาการใหม่ในราว พ.ศ. 2529 ส่วนหนึง่ ของ
นโยบายคือจัดให้ การท่องเที่ยวเป็ นแผนงานอันดับหนึง่ ของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2539 - 2543) พร้ อมกับประกาศให้ ปี พ.ศ. 2542 - 2543 เป็ นปี ท่องเที่ยวลาว (Visit Laos
Year 1999 - 2000: Laos-Your New Love) สําหรับหลวงพระบางมีการจัดเตรี ยมเพื่อเสนอให้ เป็ น
เมืองมรดกโลก จนกระทัง่ ได้ รับการประกาศและขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกแห่งแรกของ สปป. ลาว
จากคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2541 ต่อมารัฐบาลลาวประกาศให้ พ.ศ.
2548 เป็ นปี ท่องเที่ยวหลวงพระบาง
การพัฒนาเมืองหลวงพระบาง
การที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ย่อมนําการ
พัฒนาเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ด้ วย เพราะผู้เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยวย่อมวางแผนพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ บริ การที่ดีที่นา่ ประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว จะได้ แนะนําคนอื่น ๆ ให้ เข้ ามา
เที่ยวหรื อตนเองย้ อนกลับมาเที่ยวอีก ส่งผลให้ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เจริ ญขึ ้น เมืองหลวงพระบางก็
เช่นเดียวกัน ในปั จจุบนั มีความเจริ ญทางวัตถุและการพัฒนาด้ านต่าง ๆ เช่นเดียวกับเมืองหลักด้ าน
การท่องเที่ยวในกลุม่ ต่าง ๆ ของ สปป.ลาว เช่น สายการบินลาวจัดเที่ยวบินจากนครเวียงจันทน์ถึง
เมืองหลวงพระบาง ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที การพัฒนาถนนเชื่อมต่อระหว่างเวียงจันทน์หลวงพระบางคือทางหลวงหมายเลข 13 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 8 - 10 ชัว่ โมง การสร้ างโรงแรม
ร้ านค้ า สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และการลงทุนในหลายรูปแบบก่อให้ เกิดการจ้ างงาน สร้ าง
อาชีพ กระตุ้นให้ เกิดการผลิตและนําทรัพยากรท้ องถิ่นมาใช้ ประโยชน์ในรูปการผลิตสินค้ าพื ้นเมือง
ของที่ระลึกและการบริ การในท้ องถิ่นนัน้ ๆ เช่น อาหารพื ้นบ้ าน เครื่ องดื่มพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น เป็ น
การเพิ่มรายได้ ให้ คนในพื ้นที่และบริ เวณใกล้ เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (สมบัติ กาญจนกิจ, 2544, น.
88) เพียงแต่การพัฒนาในเมืองหลวงพระบางได้ รับการควบคุมจากหน่วยงานองค์กรมรดกโลกและ
ห้ องการมรดกโลกของสปป.ลาว เพื่อใช้ ความเป็ นแหล่งมรดกโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ ามาเยี่ยม
เยือนสถานที่ตา่ ง ๆ ในเมืองหลวงพระบาง
เมืองหลวงพระบาง: แหล่งมรดกโลก
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เมืองหลวงพระบางเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นเป็ นพิเศษ คือ
ความเป็ นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม การเป็ นแหล่งมรดกโลกได้ ต้องขึ ้นทะเบียนและผ่านการ
รับรองแล้ วประกาศอย่างเป็ นทางการจากองค์กรมรดกโลก
องค์กรมรดกโลก1 แบ่งเขตพื ้นที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกออกเป็ น 5 โซน ได้ แก่ โซน
ประเทศในแอฟริ กา โซนประเทศกลุม่ อาหรับ โซนประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก โซนประเทศในยุโรป
(รวมทังตุ
้ รกีและรัสเซียด้ วย) และอเมริ กาเหนือ และโซนประเทศในอเมริ กาใต้ และประเทศกลุม่
แคริ บเบียน สําหรับโซนทวีปเอเชีย-แปซิฟิก มีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจํานวน 43 แห่ง
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจํานวน 121 แห่ง และแหล่งมรดกโลกผสมจํานวน 11 แห่ง รวม
แหล่งมรดกโลกทังหมดจํ
้
านวน 175 แห่ง หนึง่ ในจํานวนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือเมือง
หลวงพระบาง (มรดกโลก, 2550) ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 1.1 จํานวนของมรดกโลกแบ่ งตามทวีป
ทวีป
แอฟริ กา
อาหรับ
เอเชีย-แปซิฟิก
ยุโรปและอเมริ กาเหนือ
อเมริ กาใต้ และแคริ บเบียน

มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ
32
4
43
49
34

มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม
36
57
121
351
79

มรดกโลกผสม
2
1
11
7
3

มรดกโลก
ทัง้ หมด
70
62
175
407
116

ที่มา: มรดกโลก, 2550.

1

มรดกโลก (World Heritage) คือองค์กรระหว่างประเทศซึง่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2515 ด้ วยการลงมติรองรับ “อนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก” (The World Heritage Convention) เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ในช่วงนันมี
้ ประเทศต่าง ๆ จํานวน 20 ประเทศร่วมกันให้ สตั ยาบันเข้ าเป็ นสมาชิก
อนุสญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2518 เป็ นต้ นมา ต่อจากนันประเทศต่
้
าง ๆ จากทุกภูมิภาคทัว่ โลกได้ ร่วมเป็ น
สมาชิก (วรรณา วงษ์ วานิช, 2546, น. 149) องค์กรมรดกโลกมีหน้ าที่พจิ ารณาพื ้นทีต่ า่ ง ๆ หรื อแหล่งโบราณสถาน
แหล่งประวัติศาสตร์ ที่มคี ณ
ุ ค่า ตามเกณฑ์หรื อข้ อกําหนดขององค์กรให้ เป็ นมรดกของชาวโลกเพื่อบ่งบอกถึงคุณค่า
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ของสิง่ ที่มนุษยชาติหรื อธรรมชาติได้ สร้ างขึ ้นมา และประชาคมโลกควรจะร่วมกันปกป้องสิง่ เหล่านันไว้
้ ให้ ตกทอด
ไปถึงอนาคต
ปั จจุบนั มีมรดกโลกจํานวน 831 แห่งอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ ถึง 137 ประเทศทัว่ โลก แหล่งมรดกโลก
ดังกล่าวแบ่งออกเป็ นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจํานวน 628 แห่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจํานวน 160
แห่ง และอีก 24 แห่งเป็ นแหล่งมรดกโลกแบบผสมคือ เป็ นทังมรดกโลกทางธรรมชาติ
้
และทางวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งมรดกโลก
ข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ เป็ นแหล่งมรดกโลกนันจนถึ
้
ง พ.ศ. 2548
องค์กรมรดกโลกมีเกณฑ์การพิจารณาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมทังหมด
้
6 เกณฑ์ และเกณฑ์
สําหรับมรดกโลกทางธรรมชาติทงหมด
ั้
4 เกณฑ์ ในที่นี ้กล่าวถึงเฉพาะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างร่วมกัน (มรดกโลก, 2550) ดังนี ้
1. เป็ นตัวแทนซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรื อตัวแทนของ
ความงดงาม และเป็ นผลงานชิ ้นเอกที่จดั ทําขึ ้นด้ วยการสร้ างสรรค์อนั ฉลาดยิ่ง
2. เป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้ เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้ านการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทศั น์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้ อง หรื อการพัฒนาการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ ้นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึง่ หรื อบนพื ้นที่ใด ๆ ของโลกที่ทรงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรม
3. เป็ นสิ่งที่ยืนยันหลักฐานของวัฒนธรรมหรื ออารยธรรมที่ปรากฏให้ เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั
หรื อที่สาบสูญไปแล้ ว อันเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นสิ่งที่หาได้ ยาก หรื อเป็ นของแท้ ดงเดิ
ั้ ม
4. เป็ นตัวอย่างที่โดดเด่นของลักษณะทัว่ ไปของประเภทสิ่งก่อสร้ างซึง่ เป็ นตัวแทนของ
การพัฒนาทางด้ านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ใน
ประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ
5. เป็ นตัวอย่างของวัฒนธรรมมนุษย์ที่โดดเด่น หรื อเป็ นสิ่งที่แสดงถึงขนบทางด้ าน
สถาปั ตยกรรม อาคารบ้ านเรื อน สิ่งก่อสร้ าง วิธีการก่อสร้ าง หรื อการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ที่มีความ
เปราะบางด้ วยตัวมันเอง หรื อเสื่อมสลายได้ ง่ายเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
6. มีความคิดหรื อความเชื่อที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรื อมีความโดดเด่นยิ่งใน
ประวัติศาสตร์
การพิจารณาให้ เป็ นแหล่งมรดกโลกนันหากสถานที
้
่ใดมีองค์ประกอบตามเกณฑ์ดงั กล่าว
เพียง 1 ข้ อหรื อหลายข้ อรวมกันก็จะได้ รับการประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก ภายหลังการประกาศ
ให้ เป็ นแหล่งมรดกโลกแล้ ว สถานที่แห่งนันทรุ
้ ดโทรมลงจนสูญเสียลักษณะสําคัญตามหลักเกณฑ์ที่
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กล่าวข้ างต้ น องค์กรมรดกโลกก็จะลบชื่อสถานที่นนออกจากรายชื
ั้
่อสถานที่ที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นแหล่ง
มรดกโลก
ดร. บุญคง กัตโท (Boonkhong Kutthao, 2549) รองอธิบดีกรมเผยแพร่ขา่ วสารและ
วัฒนธรรมของ สปป.ลาว อธิบายเหตุผลที่ทําให้ หลวงพระบางได้ เป็ นเมืองมรดกโลกเนื่องจากผ่าน
เกณฑ์สําคัญ 3 ประการคือ
1. การมีทําเลที่ตงที
ั ้ ่มีแม่นํ ้าโขงและแม่นํ ้าคานไหลผ่าน มีภมู ิทศั น์ที่มีความงดงามและ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
2. หลวงพระบางมีวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์ มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มและสืบทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั เช่น ประเพณีการตักบาตรข้ าวเหนียวอันเป็ น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็ นต้ น
3. มีศลิ ปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ได้ แก่ ศิลปวัตถุ รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของ
อาคารบ้ านเรื อน
นอกจากเมืองหลวงพระบางจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ เป็ นแหล่งมรดกโลกขององค์กร
มรดกโลกถึง 3 เกณฑ์แล้ ว เมืองหลวงพระบางยังมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากแหล่งมรดกโลก
แห่งอื่น ๆ คือ แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ ขึ ้นทะเบียนอย่างเจาะจงในด้ านโบราณสถานหรื อด้ าน
ธรรมชาติเฉพาะพื ้นที่หรื อเฉพาะแห่ง แต่หลวงพระบางทังเมื
้ องได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดก
ของมวลมนุษยชาติ และยังได้ รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองที่ได้ รับการปกปั กรักษาที่ดีที่สดุ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (มรดกโลก, 2550) ความเป็ นแหล่งมรดกโลกของเมืองหลวงพระบางจึงเป็ น
องค์ประกอบสําคัญประการหนึง่ ที่เลื่องลือในกลุม่ นักท่องเที่ยวทัว่ โลก
สถานที่ท่องเที่ยว
หลวงพระบางเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สําคัญในกลุ่มภาคเหนือของ สปป.ลาว ได้ ชื่อ
ว่า เป็ นเมืองศูนย์กลางสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมลาว นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมธรรมชาติ วัด
ประเพณี วิถีชีวิต สถาปั ตยกรรม สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ สนใจในเมืองหลวงพระบางคือ
1. สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ วัดต่าง ๆ ในเมืองหลวงพระบางที่มี
ถึง 54 วัด วัดที่สําคัญและได้ รับความนิยม มีนกั ท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันมากคือ วัดเชียงทองเป็ น
วัดที่ได้ ชื่อว่าสวยงามที่สดุ ในหลวงพระบาง สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นที่สดุ ของวัดเชียงทองคือสิม
หรื อโบสถ์ ถือเป็ นต้ นกําเนิดศิลปะสกุลช่างล้ านช้ าง วัดธาตุหลวงเป็ นที่เก็บอัฐิของอดีตเจ้ ามหาชีวิต
วัดแสนสุขารามเป็ นวัดที่มีพระอุโบสถแบบไทยเพียงหลังเดียวในหลวงพระบาง วัดพระธาตุพสู ี (วัด
พูสี) เป็ นวัดที่ตงอยู
ั ้ ่บนภูเขาคือจอมพูสีซงึ่ ตังอยู
้ ก่ ลางเมืองหลวงพระบาง เป็ นจุดที่สามารถมองเห็น
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ทิวทัศน์ได้ รอบเมืองหลวงพระบาง โดยเฉพาะบริ เวณที่แม่นํ ้าโขงและแม่นํ ้าคานไหลมาบรรจบกัน
วัดวิชนุ ราชหรื อพระธาตุหมากโม เป็ นวัดที่มีพระธาตุรูปร่ างโค้ งมนเหมือนผลแตงโม วัดใหม่สวุ นั นะ
พูมาราม วัดปากอูราชวรวิหาร วัดถํ ้า นอกจากวัดแล้ วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ ที่ได้ รับความ
นิยม ได้ แก่ ถนนคนเดินหรื อไนต์มาร์ เก็ต (ตลาดมืด) หมู่บ้านทอผ้ าบ้ านผานมของชาวไทลื ้อ
หัตถกรรมเครื่ องเงินบ้ านทิดเพ็ง หัตถกรรมกระดาษสาบ้ านโพนไซ และวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสว่ นร่วมกับชุมชนด้ วยความเต็มใจและศรัทธาคือ การตักบาตรข้ าวเหนียว
พระภิกษุ และสามเณรจํานวน 400 - 500 รูปในตอนเช้ าบริ เวณตัวเมืองหลวงพระบาง
2. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้ แก่ ถํ ้าติง่ ถํ ้านํ ้าลอด นํ ้าตกตาดกวางสี นํ ้าตก
ตาดแส้ นํ ้าตกตาดทอง นํ ้าตกตาดร้ อยขรัว นํ ้าตกตาดกะจํา
3. สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ได้ รับความนิยม เช่น พระราชวังหลวง ปั จจุบนั
จัดทําเป็ นพิพิธภัณฑ์ประจําเมือง ใช้ เป็ นสถานที่จดั แสดงทรัพย์สมบัตขิ องเจ้ ามหาชีวิตในสมัยก่อน
จัดแสดงพระพุทธรูปที่ขดุ พบในเมืองหลวงพระบาง รวมทังพระบางพระพุ
้
ทธรูปปางห้ ามญาติซงึ่
เป็ นพระคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของชาวลาว เป็ นต้ น
พัฒนาการของเมืองหลวงพระบางดังกล่าวข้ างต้ น แสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
ยุคประวัติศาสตร์ :
ช่วงรุ่งเรื อง
ช่วงเสือ่ มถอย

- เมืองหลวงของอาณาจักรล้ านช้ าง
- แยกเป็ น 3 อาณาจักร
- เป็ นประเทศราช

ยุคเปลีย่ นแปลง:

การต่อสู้เพื่อประกาศเอกราชของลาว - เมืองเจ้ ามหาชีวิต
- เมืองศาสนา วัฒนธรรม
- ต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
การเปลีย่ นนโยบาย ”จินตนาการใหม่” - เมืองมรดกโลก

ยุคปั จจุบนั :

แหล่งท่องเทีย่ ว

- ทางศาสนาและวัฒนธรรม
- ทางธรรมชาติ
- ทางประวัติศาสตร์
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ภาพที่ 1.3 พัฒนาการของเมืองหลวงพระบาง

ภาพที่ 1.4 แผนที่แขวงหลวงพระบาง

แหล่งท่องเที่ยวที่ผ้ ูวิจยั เลือกศึกษาคือ จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยและเมือง
หลวงพระบางของ สปป.ลาว นัน้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาคเดียวกันคือในย่านเอเชีย
อาคเนย์ หรื อในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขง แม้ เชียงใหม่และหลวงพระบางจะอยู่ในประเทศที่มี
การเมืองการปกครองแตกต่างกัน แต่ทงั ้ 2 แห่งมีสถานภาพความเป็ นเมืองคล้ ายคลึงกันคือ เป็ น
เมืองเก่า มีความเป็ นมายาวนาน มีอารยธรรมแบบเดียวกัน จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวประเภทใกล้ เคียง
กัน นัน่ คือต่างก็เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้ วยเหตุนี ้จังหวัดเชียงใหม่และ
เมืองหลวงพระบางจึงมีองค์ประกอบหลายด้ านที่เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่คล้ ายคลึงกัน สิ่ง
ที่แตกต่างกันคือลักษณะเฉพาะที่สร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ องค์ประกอบ
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ที่เป็ นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งดังที่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ น นํามาสรุ ปแสดงในตาราง
ต่อไปนี ้

ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบองค์ ประกอบของแหล่ งท่ องเที่ยวคือจังหวัดเชียงใหม่ และเมือง
หลวงพระบาง
องค์ ประกอบของแหล่ งท่ องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่
1. ความเป็ นมา
เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักร
ล้ านนาเป็ นเวลา 600 กว่าปี
2. สถานที่ตงั ้
เป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือของไทย
3. ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นภูเขาสูงและที่ราบ มีแม่นํ ้าปิ ง
และแม่นํ ้าอื่น ๆ อีก 7 สายไหลผ่าน
4. ลักษณะภูมิอากาศ
5. คนในพื ้นที่
6. สถานที่ทอ่ งเทีย่ ว/กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

7. ประชากร

8. การเมืองการปกครอง

เมืองหลวงพระบาง
เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักร
ล้ านช้ างเป็ นเวลา 600 กว่าปี
เป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ในกลุม่ ภาคเหนือของ สปป.ลาว
ดินแดนแห่งขุนเขาและลํานํ ้า มี
พื ้นที่ราบบางส่วน มีแม่นํ ้าโขงและ
แม่นํ ้าคานไหลผ่าน
ค่อนข้ างเย็น อากาศสดชื่น
ยินดี จิตใจดี โอบอ้ อมอารี จริงใจ

ค่อนข้ างเย็น อากาศสดชื่น
อ่อนโยน ยิ ้มแย้ มแจ่มใส
ต้ อนรับผู้มาเยือน
-ธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น ถํ ้า นํ ้าตก
อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ เป็ นต้ น
-จารี ตประเพณี หมูบ่ ้ านชาวเขา
-เยี่ยมชมการทําอาชีพต่าง ๆ เช่น
ทําร่ม เครื่ องเงิน เครื่ องปั น้ ดินเผา
ทอผ้ า เครื่ องจักสาน ตุ๊กตา เป็ นต้ น
-สถาปั ตยกรรม วัด พิพิธภัณฑ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
-สปา และการดูแลสุขภาพ
-การผจญภัย การส่องสัตว์
-ศูนย์กีฬาต่าง ๆ บันจึ ้จัมป์เซ็นเตอร์
คนเมือง ชาวไทยภูเขา และชาวไท
เชื ้อชาติตา่ ง ๆ เช่น ไทยวน ม้ ง เย้ า
กะเหรี่ ยงคอยาว เป็ นต้ น
ประชาธิปไตย

-ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ถํ ้า
นํ ้าตก เป็ นต้ น
-จารี ตประเพณี หมูบ่ ้ านชาวเขา
-เยี่ยมชมการทําอาชีพต่าง ๆ เช่น
การดองเหล้ า ทอผ้ า กระดาษสา
เป็ นต้ น
-สถาปั ตยกรรม วัด พิพิธภัณฑ์
บ้ านแบบฝรั่งเศส

ชนเผ่าต่าง ๆ เช่น กะเหรี่ ยง แม้ ว
ม้ ง ไทลื ้อ เป็ นต้ น
สังคมนิยมประชาธิปไตย
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9. ลักษณะเด่น

แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทังประเพณี
้
และวิถีชีวติ ที่
มีการอนุรักษ์ แบบดังเดิ
้ มและที่มี
การปรับเปลีย่ นตามยุคสมัย

แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
แหล่งมรดกโลกที่ได้ รับการปกปั ก
รักษาดีที่สดุ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติของสปป.ลาว บริ ษัทจัดทําธุรกิจการท่องเที่ยว ตัวแทนจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เช่น จัดหาที่พกั ยานพาหนะ จัดเตรี ยมการเดินทาง จัดเตรี ยมบัตรเข้ าชมกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น
รวมทังแหล่
้ งท่องเที่ยวเองใช้ องค์ประกอบที่เป็ นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นสิ่งเร้ านําเสนอ
สารสนเทศผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดทําสื่อต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่นางสงกรานต์ในเทศกาล
สงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ ขบวนแห่นางสังขานปู่ เยอ-ย่าเยอในเทศกาลสงกรานต์ของเมือง
หลวงพระบาง การจัดนิทรรศการแนะนําการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ (Unseen Thailand) ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การประกาศเป็ นปี ท่องเที่ยวหลวงพระบางของสปป.ลาว การจัด
นิทรรศการแนะนําการท่องเที่ยวในช่วง Low Season การจัดทําป้ายโฆษณา โปสเตอร์ แผ่นพับ
คูม่ ือนําเที่ยว คูม่ ือการเดินทาง แผนที่ทอ่ งเที่ยว วารสารการท่องเที่ยว ภาพโปสการ์ ด เว็บไซต์ของ
แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดําเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
เป็ นต้ น สื่อสารให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อโน้ มน้ าวให้ เกิดความสนใจแหล่ง
ท่องเที่ยวของตน สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับรู้ ทกุ เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยวจะผสมผสานกันเป็ น
ภาพลักษณ์โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ (Gartner, 1986, pp. 635-636)
วินยั วิริยวิทยาวงศ์ (2546, น. 17) ศึกษางานของด็อบนี่และซินคาน (Dobni and
Zinkhan, 1990) ที่อธิบายว่าภาพลักษณ์สว่ นใหญ่เป็ นเรื่ องของการรับรู้ และการรับรู้นี ้เกิดจากการ
ตีความด้ วยเหตุผลและความรู้สกึ ของผู้รับสาร ร่วมกับแรงกระตุ้นของสินค้ าและลักษณะนิสยั ใจคอ
ของผู้รับสาร ซึง่ สอดคล้ องกับที่มาซูสกี ้และจาโคบี ้ (Mazusky and Jacoby, 1986, p. 19) อธิบาย
ไว้ ในงานวิจยั ของพวกเขาว่า หลังจากผู้บริ โภคประเมินค่าและผสมผสานการรับรู้ ที่ได้ มาให้ เข้ ากับ
สิ่งที่เคยมีเก็บไว้ ในความทรงจําแล้ ว ในที่สดุ ก็จะสร้ างเป็ นภาพลักษณ์โดยรวมขึ ้น ดังนัน้ สารสนเทศ
ที่แหล่งสารด้ านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่งผ่านสื่อไปยังนักท่องเที่ยวจะเป็ นความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ให้ นกั ท่องเที่ยวสะสมไว้ เป็ นความทรงจําและประสบการณ์ เมื่อนักท่องเที่ยวนําความรู้ที่ได้ รับรู้นนั ้
มาผสมผสานกับการประเมินส่วนบุคคลของตนก็จะเกิดเป็ นภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวขึ ้นในจิตใจ
ของนักท่องเที่ยว
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การส่งสารสนเทศการท่องเที่ยวออกไปยังนักท่องเที่ยวเป็ นการสื่อสารจากแหล่งท่องเที่ยว
และผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวในฐานะผู้ส่งสาร ที่ต้องการให้ นกั ท่องเที่ยวใน
ฐานะผู้รับสารรับรู้ สารสนเทศการท่องเที่ยวตามที่ตนนําเสนอ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวตอบสนอง
สารสนเทศที่ได้ รับด้ วยการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวและรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยว
นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม สารที่ผ้ ูส่งสารส่งออกไปมีจํานวนมาก การประมวลสารสนเทศให้ เป็ น
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของผู้รับสาร อาจจะคล้ ายคลึงหรื อแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่ผ้ สู ง่ สาร
ต้ องการให้ เกิดขึ ้น เห็นได้ จากการให้ ขา่ วของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึง่ เป็ นหน่วยงานด้ าน
การท่องเที่ยวที่มีหน้ าที่ดแู ลภาพลักษณ์ ก ารท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยตรง แสดงความห่วงใย
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยในภาพรวมว่า การแข่งขันด้ านภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ไทย ประเทศไทยไม่ตดิ อันดับ 1 ใน 10 ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทังที
้ ่ประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย ในทางตรงกันข้ าม ประเทศไทยกลับได้ รับการยอมรับจากนัก
ท่องเที่ยวในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี อนั ดับที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันดับที่ 7 แหล่ง
ท่องเที่ยวสําหรับครอบครัวอันดับที่ 9 และแหล่งประชุมสัมมนาอันดับที่ 10 (อักกพล พฤกษะวัน,
2549) ด้ วยเหตุนี ้ การศึกษาความสอดคล้ องระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวจึงเป็ นอีกประเด็น
หนึง่ ที่นา่ สนใจศึกษา
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ปั ญหานําวิจัย
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ จากการทบทวนเอกสารและประเด็นน่าสนใจที่ได้ จากปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ ้นในสังคมดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ประมวลเป็ นคําถามการวิจยั ดังนี ้
1. ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ที่เคยไปทัง้ 2 แห่งเป็ นอย่างไร
2. ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นอย่างไร
3. ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางเป็ นอย่างไร
4. มีความแตกต่างด้ านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางระหว่าง
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
กับการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งหรื อไม่
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่ อวิเคราะห์ การรั บรู้ ภาพลักษณ์ จงั หวัดเชี ยงใหม่และเมื องหลวงพระบางของ
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
2. เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์เมืองหลวงพระบางในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
4. เพื่อเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางระหว่างการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง

ข้ อสันนิษฐาน
มีความแตกต่างด้ านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ระหว่าง
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
กับการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง

สมมติฐานการวิจัย
ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลการเดินทาง กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว และการรับรู้
สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และ
เมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมุง่ ศึกษาเฉพาะพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
และเมืองหลวงพระบาง
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
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การศึกษาการรับรู้ ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง มุ่งศึกษา
ภาพลักษณ์ปัจจุบนั คือระหว่าง พ.ศ. 2550-2551 ศึกษากลุม่ เป้าหมายที่เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้ ามายังจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในช่วง พ.ศ. 2550-2551 รวมทังนั
้ กท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่หรื อเมืองหลวงพระบางใน พ.ศ. 2550-2551 แต่เคยเดินทาง
มาจังหวัดเชียงใหม่หรื อเมืองหลวงพระบางในช่วงเวลาอื่นที่ไม่เกิน 5 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 25472551 เพื่อไม่ให้ ปัจจัยด้ านเวลาเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับความทรงจําในการรับรู้ ภ าพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวเคยเดินทางเข้ าไป การศึกษาในส่วนนี ้ใช้ ข้อมูลเชิงปริ มาณ ร่วมกับการ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวด้ านภาพลักษณ์ปัจจุบนั (พ.ศ.
2550-2551) ของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง การศึกษาในส่วนนี ้ใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
28

28

นิยามศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
การรับรู้ หมายถึง ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ที่มาจากการได้ รับสารสนเทศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางผ่านสื่อต่าง ๆ
ร่วมกับการประเมินส่วนตัวของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล
ภาพลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
แต่ละคนตีความจากสิ่งกระตุ้นที่ได้ รับรู้ ผ่านระบบประสาทสัมผัสทังห้
้ า นํามาประเมินร่ วมกับ
ประสบการณ์สว่ นบุคคล แล้ วปรากฏออกมาเป็ นภาพหรื อความหมายโดยรวมของสิ่งนัน้ ๆ
สิ่งกระตุ้น หมายถึง สารสนเทศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวส่งผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็ นต้ น ไปยังนักท่องเที่ยว รวมทังคํ
้ าบอกเล่าระหว่างนักท่องเที่ยวด้ วยกันที่
เคยเดินทางไปทัง้ 2 แห่ง
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏ
เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นที่เป็ นสิ่งดึงดูดใจ 5
ประเภท ได้ แก่ สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจที่เป็ นเหตุการณ์ สิ่ง
ดึงดูดใจที่สร้ างความรื่ นรมย์ และสิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง หมายถึง บุคคลผู้เดินทางไปนอกสภาพแวดล้ อมปกติ
ของตนและพักในสถานที่ตา่ ง ๆ ที่จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี
คือระหว่าง พ.ศ. 2547-2551 ช่วงเวลาที่พกั ในจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางแต่ละครัง้
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ไม่เกิน 30 วันต่อเนื่องกัน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างร่วมกัน เช่น พักผ่อน
ศึกษาหาความรู้ ผจญภัย ประกอบธุรกิจการงาน ประชุมหรื อสัมมนา เป็ นต้ น
ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง บุคคลที่
ทํางานในหน่วยงานเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ สมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์จงั หวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมจังหวัด
เชียงใหม่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง หมายถึง บุคคล
ที่ทํางานในหน่วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง ได้ แก่ องค์การท่องเที่ยวแห่ง
ชาติเมืองหลวงพระบาง ประธานสภาการค้ าและอุตสาหกรรมสาขาเมืองหลวงพระบาง หัวหน้ า
ห้ องการมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง เจ้ าของร้ านอาหารในเมืองหลวงพระบาง นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเมืองหลวงพระบาง (สุพานุวงศ์)
ข้ อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อปี ก่อนหักภาษี
เชื ้อชาติ และที่อยูข่ องนักท่องเที่ยวที่เคยไปจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
้ งหวัดเชียงใหม่และ
ข้ อมูลการเดินทาง หมายถึง จํานวนครัง้ ของการเดินทางไปทังจั
เมืองหลวงพระบาง ปี พ.ศ. ที่เดินทาง ช่วงเวลาที่มาท่องเที่ยว การกลับมาเที่ยวซํ ้า เหตุผลที่
กลับมาหรื อไม่กลับมาเที่ยวซํ ้า จํานวนวันพักในแหล่งท่องเที่ยว จุดประสงค์ในการเดินทาง
ลักษณะการเดินทาง และสิ่งจูงใจให้ เดินทาง
กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว หมายถึง ลักษณะการทํากิจกรรมและประเภทกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวเลือกทําขณะท่องเที่ยวที่จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ประกอบด้ วยการทํา
กิจกรรมด้ วยตนเอง การร่ วมทํากิจกรรมกับมัคคุเทศก์/ญาติตลอดการเดินทาง การร่วมทํากิจกรรม
กับมัคคุเทศก์/ญาติบางช่วงเวลา การร่วมทําบางกิจกรรมกับมัคคุเทศก์/ญาติบางช่วงเวลา การเป็ น
ผู้สงั เกตการณ์ ผู้ชม ประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แก่ การถ่ายรูป การไปเที่ยวสถานที่ตา่ ง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง กินอาหาร ซื ้อของ เช่ารถจักรยานขี่ชมเมือง ล่องเรื อชมวิว
การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ประเภทของสารสนเทศการ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ที่แหล่งสารสนเทศส่งผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ไปยังนักท่องเที่ยวให้ เก็บสะสมไว้ เป็ นความรู้ ความเชื่อ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่ง องค์ประกอบในการรับรู้สารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งในงานวิจยั
เรื่ องนี ้ประกอบด้ วยแหล่งสารสนเทศที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับสารสนเทศการท่องเที่ยวมากที่สดุ ช่องทาง
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การสื่อสารที่นกั ท่องเที่ยวใช้ ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยว สารสนเทศการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวรับรู้
บ่อยที่สดุ และสารสนเทศที่ส่งผลต่อการยกเลิกการเดินทาง
การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง หมายถึง ความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งที่มีตอ่ คุณภาพหรื อบริ การของสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม (ด้ านอัธยาศัย
ของคนท้ องถิ่น ด้ านอาหาร ด้ านสินค้ า ของที่ระลึก) สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ (ด้ านความ
หลากหลายทางธรรมชาติ) สิ่งดึงดูดใจที่เป็ นเหตุการณ์ (ด้ านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว) สิ่งดึงดูดใจที่สร้ างความรื่ นรมย์ (ด้ านความปลอดภัย ด้ านที่พกั ด้ าน
สภาพแวดล้ อม ความสะอาด) สิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง (ด้ านแหล่งบันเทิง สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ยามราตรี ) และโครงสร้ างพื ้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านระบบการคมนาคม การเดินทาง
ด้ านระบบสื่อสาร

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
การวิจยั เรื่ องนี ้จะเป็ นประโยชน์ด้านต่าง ๆ คือ
1. ประโยชน์ด้านวิชาการ เป็ นการขยายขอบเขตการศึกษาการสื่อสารระหว่างประเทศ
อีกมิติหนึง่ ด้ วยการใช้ แนวทางการศึกษาที่ผสมผสานสหวิทยาการทังการสื
้
่อสาร การท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์ เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมและทําความเข้ าใจซึง่ กันและกันผ่าน
การเดินทางท่องเที่ยว ก่อให้ เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2. ประโยชน์ด้านวิชาชีพ นักสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวนําองค์ความรู้
ไปใช้ ประกอบการวางแผนด้ านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสร้ าง
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การโน้ มน้ าวใจกลุม่ เป้าหมายให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่หน่วยงาน
ด้ านการท่องเที่ยวกําหนดไว้ เป็ นต้ น
3. ประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน หน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางนําองค์ความรู้ ใช้ ประกอบการกําหนดนโยบายและการวางแผนสร้ างภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคล้ ายคลึงกัน รวมทังหน่
้ วยงานด้ านการท่องเที่ยวนํา
ผลการศึกษาไปใช้ ประกอบการกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อสร้ างภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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