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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรม
ข้ามพรมแดนผ่ านประเพณี ตักบาตรสองแผ่นดิน ศึกษาปัจจัย ศักยภาพการสร้างพื้นที่วัฒ นธรรมข้าม
พรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการสร้าง
พื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก การ
สนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทยลาวในปีพ.ศ.๒๕๕๗ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ แนวการสนทนากลุ่ม
และแนวการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากพระสงฆ์
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นักธุรกิจ สื่อมวลชน และองค์กรภาค
ประชาสังคม รวมทั้งการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากประชาชนที่มาร่วมงานตักบาตรสองแผ่ นดิน จาก
ประเทศไทยและสปป.ลาว ประเทศละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน พื้นที่ในการวิจัยได้แก่ เมืองคอบ แขวงไชยะ
บุลี สปป.ลาว และบ้านฮวก อาเภอ ภูซาง จังหวัดพะเยา
ผลการวิจัยพบว่า
๑. กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
เป็ น กระบวนการสร้ า งพื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมจากฝ่ ายประเทศไทยทางเดี ยว ที่ มี อิ ท ธิพ ลจากภายนอก
ประกอบด้ ว ย (๑) ด้ า นการเมื อ ง และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและ (๒) ด้ า นเศรษฐกิ จ ที่
ประกอบด้วยการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง ดังนั้น “ตักบาตรสองแผ่นดิน” จึงเป็นเสมือนจุดขายของประเทศไทยที่ต้องการสร้างให้เกิดพื้นที่ทาง
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยการใช้พุทธศาสนาและวัฒนธรรมนาไปสู่ความสัมพันธ์ทางการเมือง
และการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน
๒. ปัจจัยและศักยภาพในการสร้างพื้นที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดน ผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว แบ่งออกเป็น (๑) ปัจจัยและศักยภาพภายในได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเป็นอยู่
แบบเรียบง่าย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์
กับพระพุทธศาสนา และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ (๒) ปัจจัยและศักยภาพภายนอก ใน
ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาด้านการพัฒนาสู่เมืองการค้าชายแดนได้พัฒนาจุดผ่านแดนบ้านฮวกให้เป็นด่าน
ชายแดนสากล การปรับปรุงอาคารด่านชายแดนและปรับภูมิทัศน์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง ที่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมไปยังแขวงไซยะบุลี แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมืองฮานอย
และเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม การทาวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวชายแดน และการสารวจเส้นทาง
การค้า การท่องเที่ยวของภาคธุรกิจ
๓. ผลกระทบจากการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทยลาว เป็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ได้แก่ (๑) ผลกระทบด้านนโยบายระดับประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้วัฒนธรรมการตักบาตรนาการเมือง และเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมประจาปีของแต่ละประเทศ (๒) ผลกระทบระดับจังหวัด ทาให้ประเพณีตักบาตรสอง
แผ่ น ดิ น เป็ น งานประจ าปี ข องจั งหวั ด พะเยา ที่ มี ก ารจั ด งานช่ ว งปลายเดื อ นธั น วาคม อย่ า งไรก็ ต าม
ผู้รับผิดชอบในการจัดงานขาดความเข้าใจในคุณค่าประเพณีการตักบาตรที่เป็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
เน้ นแต่ การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ โดยใช้พุทธศาสนามาเป็นองค์ประกอบ (๓) ผลกระทบระดับ
ท้องถิ่น จากกระแสของการพัฒนาบ้านฮวกให้เป็นปาย ๒ เกิดการขยายตัวการค้าชายแดน ผ่านการเปิด
ตลาดที่บ้ านฮวกทุก วันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ส่งผลให้มีร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ราคาที่ดินใน
บ้านฮวกที่เพิ่มสูงขึ้น และนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้ง การมีส่วนร่วมในประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ของ
ประชาชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการระดับอาเภอ ระดับจังหวัดอย่างไรก็
ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอภูซาง ถูกตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนที่ผิดประเภท
๔. ข้อเสนอแนะต่อการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน
ไทย-ลาว ควรให้ความสาคัญกับเนื้อหาและคุณค่าของประเพณีตักบาตร โดยให้คณะสงฆ์ทั้งสองประเทศมี
บทบาทหลักในการทากิจกรรม ควรมีกิจกรรมร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น สอง
แผ่นดิน โดยรูปแบบของกิจกรรม ควรจะมีความสอดคล้องกับงานประเพณีตักบาตร เน้นการส่ งเสริม
วัฒนธรรมสองแผ่นดินและการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนทั้งสองประเทศ ควรการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจั ดงานโดยผลั ดเปลี่ ย นกัน เป็ นเจ้าภาพ การประชุมร่ว มกัน อย่างต่ อเนื่ อง และแบ่ งบทบาทความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน ควรจัดทาเป็น แผนงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาทุกปี เพื่อให้กิจกรรมมี
ความยั่งยืน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
คาสาคัญ : ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน , ไทย-ลาว, การสร้างพื้นที่วัฒนธรรม, ข้ามพรมแดน
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Abstract
This research was the Qualitative Methodology. The purposes of this research
were 1) to study the procedure of the transboundary cultural space production, 2) to
study the factor and potentiality for the transboundary cultural space production, and
to analyze the effects and to recommend for the transboundary cultural space
production. The methodology process composed of in-depth interview of the key
informants, focus group, non-participant observation and the attendance at the Thai-Lao
Morning Alms Offering Cultural Tradition in the year 2014. The research tools were the
in-depth interview guideline, group interview guideline, and the method of nonparticipant observation. The purposive sample consisted of monk, government officer,
local government, sub-district headman, village headman, businessman, mass media,
and civil society organization. The sample was also the convenience sampling of the
people who were attending the Morning Alms Offering Cultural Tradition. The total
number of the sample was 40 which was 20 from Thailand and 20 from Lao PDR. The
research area consisted of Meaung Cob in Xayyabuli Provinces of Lao PDR and Phusang
District in Phayao Provinces of Thailand.
The major findings were:
1. The procedure of the Thailand-Loa transboundary cultural space production
was the process of the one-way Cultural Space Production from Thailand which was the
effect of the outside environment: 1) politics and international relation and 2) economy
with border trade, investment, and tourism connecting the nation group in the of the
Greater Mekong Sub-region. Therefore, “the transboundary Morning Alms Offering
Cultural Tradition” was the selling point of Thailand to contribute the space of the
relationship of the two countries with Buddhism and culture leading to the relations of
the city and the growth of the border economy.
2. The factor and potentiality for the transboundary cultural space production
through the Thai-Lao Morning Alms Offering Cultural Tradition divided into: (1) the inside
factor and potentiality consisted of social capital, cultural capital, and natural resource
capital. This aspect composed of multiple ethnic groups, the simple lifestyle of the
people, the natural and cultural tourist attraction, the cultural local tradition related to
Buddhism, and the plentiful natural resource, (2) the outside factor and potentiality of
the strategies of Phayao Province; the development of the city of border trade; had
developed the Ban-Hauk Checkpoint to the international border checkpoint, the
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renovation of border checkpoint building and landscape, the advancement of tourism in
the Sub-region of the Mekong River where the transportation connected to Xayyabuli
district and Luangprabang district of Lao PDR, Hanoi City and Dien Bien Phu City of
Vietnam, the research of the border tourism, and the discover of trade route and the
tourism of business sector.
3. The effects of the transboundary cultural space production through the ThaiLao Morning Alms Offering Cultural Tradition were the positive effect and the negative
effect composing of 2 dimensions: (1) The effect of the national policy had developed
the international relation by the Morning Alms Offering Cultural Tradition leading the
politic and economy, the advancement of cultural tourism as well as the exchange of
mutual lifestyle and the participation of annual cultural traditional activities of each
country, (2) the effect of the provincial level had brought about the transboundary
Morning Alms Offering Cultural Tradition to become the annual tradition of Phayao
Province which held in the end of December. Nevertheless, the organizers of the event
had a shortage of understanding of the value of the Morning Alms Offering Cultural
Tradition which was the Buddhist Culture. That was the focus on tourism and income
while Buddhism was the one element, (3) the effect of the local level had come from
the development stream of Ban-Hauk to Pai 2. This caused the extended border trade
by the market opening of Ban-Hauk on the day 10 and 30 of the month. The
consequence was the rising of the shops, restaurants, accommodations, tourists, and the
higher-price land of Ban-Hauk as well as the increase in the participation of the people,
villages, local government, government agencies in district level and provincial level in
the transboundary Morning Alms Offering Cultural Tradition. Nonetheless, the local
government of the Phu-sang District had been investigated the grant-in-aid infringement.
4. The recommendations to the Thailand-Loa transboundary cultural space
production should give precedence to the content and value of the Morning Alms
Offering Cultural Tradition by pursuing the monk groups of the two countries to play the
main role of activities, and arranging the mutual cultural tradition which represented the
two nations. The pattern of activity should be consistent with the Morning Alms Offering
Cultural Tradition, and the focus on the cultural promotion and the connection of the
people of the two nations. This was also the participating encouragement of the host
alternation with the conference continually, the divided responsible roles explicitly. The
additional recommendation was to create the plan of the tourism of Phayao Province
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yearly in order to be the sustainable activities and the absolute international
relationship of the two countries.
Keyword: Morning Alms Offering Tradition, THAI–LAO, Cultural Space Production,
Transboundary
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว บ้านฮวก ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.
ลาว ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจาทุกปี ในช่วงวันขึ้นปีใหม่
ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ห ลายท่านที่ได้ให้ ความกรุณ า ความเมตตา
แก่คณะวิจัยในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒ นธรรมที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จนทาให้
งานวิจัยนี้สาเร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ ผศ.พลับพลึง คงชนะ และรศ.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการทางานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ
ภูซาง ผู้นาชุมชน ชาวบ้านในอาเภอภูซาง และเมืองคอบ สปป.ลาว รวมไปถึง เพื่อนๆ น้องๆ ในอาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา ที่ได้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณ คุณสายอรุณ ปินะดวง ผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นผู้ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งในส่ วนของประเทศไทย และเมืองคอบ สปป.ลาว รวมทั้ งช่ว ยเหลือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจ และผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
การนาผลการวิจัยเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ และพัฒนาประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
ระหว่างบ้านฮวก ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ให้เป็น
ประเพณีที่มีความหมายทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์ในการนาประเพณีวัฒนธรรม
มาเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองประเทศในอนาคต
สหัทยา วิเศษ
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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บทที่ ๑
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กำรตักบำตร เป็นประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำที่พุทธศำสนิกชนถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมำ เนื่ องจำกพระภิกษุสำมเณรคือ ผู้ สละทำงโลกเพื่อศึกษำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ และ
แนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตำม ดังนั้นชำวพุทธจึงทำบุญตักบำตรพระภิกษุและสำมเณร เพื่อค้ำจุน
พระพุทธศำสนำให้คงอยู่ในสังคม กำรตักบำตรอำจจะทำเป็นประจำหรือเฉพำะวัน เช่น วันพระ วัน
เกิด วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ หลังจำกตักบำตรเรียบร้อยแล้ว จึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุ รุ ษ และผู้ ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว (อั จ ฉรำ ประสิ ท ธิ์ ส กุ ล ชั ย , 2545) กำรตั ก บำตรถื อ ได้ ว่ ำเป็ น
วัฒนธรรมของชำวพุทธ ที่หมำยถึง ควำมเจริญ งอกงำม กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ หรือสิ่งที่ทำควำม
เจริญงอกงำมให้ หมู่คณะ (บั นเทิง พำพิจิตร, 2549) นอกจำกนี้ยังมีกำรตักบำตรในวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ ในแต่ละภูมิภำคแตกต่ำงกัน อำทิ กำรตักบำตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษำ กำรตัก
บำตรเที่ยงคืนหรือประเพณีเป็งปุ๊ด ซึ่งในภำคเหนือจะมีกำรจัดเป็นประเพณีทุกปีทมี่ ีวันขึ้น 15 ค่ำตรง
กับวันพุธ หรือกำรตักบำตรดอกไม้ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันเข้ำพรรษำ ที่วัดพระพุทธบำทรำช
วรมหำวิหำร อำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี เป็นต้น
ปัจจุบันประเพณีกำรตักบำตรในบำงท้องที่ได้ถูกปรับให้นำมำเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ย ว หรือ
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ำนเช่น
กำรตักบำตรสองแผ่นดิน (ตักบำตรเทโว) ที่อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในช่วง
เทศกำลออกพรรษำของพุทธศำสนิกชนชำวแม่สำย และชำวเมียนม่ำร์ ในอำเภอท่ำขี้เหล็ก กำรตัก
บำตรสองแผ่นดินเพื่อมิตรภำพไทย-ลำว ที่วัดโพธิ์ชัย (พระอำรำมหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย
ในช่วงเทศกำลออกพรรษำซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556 โครงกำรตักบำตรสำมแผ่นดิน ในปีพ.ศ.
2557 จัดที่อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย โดยมีพระสงฆ์จำกประเทศไทย ประเทศเมียนมำร์ และ
สปป.ลำว จำนวน 10,000 รูป กิจกรรมดังกล่ำวเป็นหนึ่งในโครงกำรตักบำตรพระ 2,000,000 รูป
77 จั ง หวั ด ทุ ก วั ด ทั่ ว ไทยของวั ด พระธรรมกำย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คณะสงฆ์ จ ำนวน 323 วั ด และ
ผู้ประสบภัยใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ อย่ำงไรก็ตำมกำรตักบำตรในพื้นที่ชำยแดนดังกล่ำว บำงแห่ง
เพิ่งมีกำรดำเนินงำน และบำงแห่งมีกำรจัดขึ้นในลักษณะของโครงกำร
จังหวัดพะเยำ เป็น จังหวัดที่ตั้งอยู่ในภำคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ๙ อำเภอ คือ เมือง
พะเยำ แม่ใจ เชียงคำ ดอกคำใต้ ปง จุน เชียงม่วน ภูซำง และภูกำมยำว ทำงทิศตะวันออกของจังหวัด
พะเยำคือ พื้นที่บ้ำนฮวก ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนคือ เมือง
คอบ แขวงไชยะบุลี ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (ในงำนวิจัยนี้ต่อไปจะใช้คำว่ำ “สปป.
ลำว”) ซึ่งผู้คนทั้งฝั่งไทยและลำวมีควำมผูกพันกันตำมสำยเลือด ด้วยควำมเป็นญำติ และควำมเป็นมิตร
นอกจำกนี้ยังมีกำรค้ำขำยระหว่ำงบุคคลมีมำตั้งแต่อดีต มีกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กันแบบพี่น้องมำ
ตั้งแต่อดีต จำกควำมสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ ได้ทำให้มีกำรตั้งจุดผ่อ นปรนชำยแดนไทย-
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สปป.ลำว ทีบ่ ้ำนฮวกเป็นช่องทำงที่ผู้คนของทั้งสองประเทศ สำมำรถเดินทำงติดต่อค้ำขำยกันได้ทุกวัน
รวมทั้งกำรจัดตลำดนัดทุกวันเสำร์ ณ บริเวณตลำดบ้ำนฮวก
กำรมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ที่มีกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กันด้วยระบบ
เครือญำติ กำรทำมำค้ำขำยที่มีกำรไปมำหำสู่กันเป็นประจำของทั้งสองเมือง กำรนับถือศำสนำพุทธ
และมีควำมเชื่อที่คล้ำยคลึงกัน เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินที่ชำยแดนไทยลำว อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นช่วงวันสิ้นปีใหม่ที่ด่ำนชำยแดนกิ่วหก บ้ำนฮวก
ตำบลภูซำง บริเวณเขตรอยต่อชำยแดนไทย-ลำว ระหว่ำงอำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ และเมืองคอบ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลำว ประเพณีเกิดจำกกำรริเริ่มของนำงลดำวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจั ง หวั ด พะเยำในขณะนั้ น เมื่ อ ปี พ .ศ. ๒๕๔๗ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สื บ สำนและส่ ง เสริ ม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี กำรตักบำตรให้ คงคู่พ ระพุ ทธศำสนำ และเพื่ อประชำสั มพั น ธ์ผ ลิ ตภั ณ ฑ์
พื้นบ้ำนและแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอภูซำง ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี
งำมระหว่ำงประเทศไทย และ สปป.ลำว โดยจัดงำนที่ตลำดนัดชำยแดนที่บ้ำนฮวก มีกิจกรรมต่ำง ๆ
เช่น กำรจำหน่ำยสินค้ำพื้นเมืองของตลำดกำรค้ำชำยแดนไทย-ลำว กำรจำหน่ำยอำหำรพื้นบ้ำนของ
บ้ำนฮวก กำรออกร้ำนจำหน่ำยสินค้ำของดีแต่ละตำบลและอำเภอ จำหน่ำยของที่ระลึกทำมือ หรือ
ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน กำรจำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ กำรจัดรำวง
ย้อนยุค ถนนคนเดิน กำดหมั้วครัวแลง และกำรแสดงมหรสพต่ำง ๆ
ประเพณี ตั ก บำตรสองแผ่ น ดิ น ที่ ช ำยแดนไทย-ลำว อำเภอภู ซำง จั งหวัดพะเยำ ได้ มี ก ำร
ดำเนิ นงำนต่อเนื่ องมำจนถึงปั จจุบั น (ปีพ.ศ. ๒๕๕๗) และได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐ
เอกชนและประชำชนทั้ง ๒ ประเทศ รวมทั้งควำมสนใจจำกนั กท่องเที่ยวจำกที่ต่ำงๆ ที่มำร่วมงำนมี
จำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งฝ่ำยจัดงำนได้เพิ่มจำนวนพระสงฆ์ โดยกำหนดเป็นจำนวนที่เป็นเลข
มงคล จำกปีพ.ศ.๒๕๕๒ มีพระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป ต่อมำในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น ๑๐๘ รูป
ก็ยังเป็นตัวเลขมงคล ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำเป็น ๑๐๘ อรหันต์ ทำให้ผู้ที่มำร่วมใส่บำตรได้ทำบุญส่งท้ำยปี
เก่ำต้อนรั บ ปี ใหม่ อย่ ำงสบำยใจ ทั้ งนี้ ป ระเพณี ตั กบำตรสองแผ่ น ดิน ถือเป็ น กิจ กรรมส่ งท้ ำยปี เก่ ำ
ต้อนรับปีใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่ำงไทยกับ สปป.ลำว
โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พะเยำ ได้ทำหนังสือเชิญเจ้ำแขวงไชยบุลี สปป.ลำว เพื่อนำคณะมำร่วมงำน
พร้อมทั้งให้นำสินค้ำของ สปป.ลำวมำร่วมออกร้ำน รวมถึงกำรแข่งขันกีฬำเปตองสองแผ่นดิน (สำย
อรุณ ปินะดวง, ๒๕๕๓) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีกำรยกระดับกำรจัดงำนให้เชื่อมกับควำมเป็นประชำคม
อำเซียนมำกขึ้น โดยประเพณีทำบุญดังกล่ำวนอกเหนือจำกเป็นกำรทำบุญส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่
ในโอกำสที่จุดผ่อนปรนชำยแดนบ้ำนฮวก จะได้รับกำรยกฐำนะให้เป็นด่ำนถำวรเชื่อมด้ำนระหว่ำง
ประเทศไทย-ลำว ยังเป็นกำรเตรียมพร้อมเมืองชำยแดนระหว่ำงประเทศทั้งสอง เพื่อให้เข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพื้นฐำนคือถนนลำดยำงเชื่อมจำกชำยแดนจังหวัด
พะเยำ ประเทศไทย ถึงเมืองคอบ แขวงไชยบุ ลี สปป.ลำว ซึ่งรัฐ บำลโดยคณะรัฐ มนตรี ได้อนุ มั ติ
งบประมำณก่อสร้ำงถนนแล้ว จำนวน ๑,๕๐๐ ล้ำนบำท (สำยอรุณ ปินะดวง, ๒๕๕๕)
กล่ำวได้ว่ำ ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน เป็นกำรผลิตซ้ำวัฒนธรรมกำรทำบุญตักบำตรทีช่ ำว
พุทธปฏิบัติกันมำแต่สมัยพุทธกำล โดยพระภิกษุจะถือบำตรออกบิณฑบำตเพื่อรับอำหำรตำมหมู่บ้ำน
ในเวลำเช้ำ ผู้คนที่ออกมำตักบำตรจะนำ เช่น ข้ำวปลำอำหำร มำถวำยพระ ประเพณีนี้ชำวพุทธถือกัน
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ว่ำเป็ น กำรสร้ำงกุศล และถือว่ำเป็ นกำรแผ่ส่ วนกุศลให้กับญำติผู้ ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่ ำ
อำหำรที่ถวำยไปนั้นจะส่งถึงญำติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน นอกจำกจะได้ทำบุญทำทำนแล้ว กำรตักบำตร
ยั งเป็ น กำรส่ งเสริ ม ให้ พ ระภิ ก ษุ สำมเณร ผู้ เป็ น ศำสนทำยำท ได้ ด ำเนิ น กิ จ วัต รกิ จ กรรมสื บ ทอด
พระพุทธศำสนำ เผยแพร่คำสอนที่ดีงำมไปยังผู้คนในสังคม อันจะก่อให้เกิดควำมสงบสุขอย่ำงแท้ จริง
อีกทั้งกำรทำกิจกรรมในงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่
ชำยแดนของสองประเทศ ซึ่งถือว่ำเป็นบ้ำนพี่เมืองน้องกันให้มีควำมแนบแน่นมำกยิ่งขึ้น เป็นกำรสำน
สัมพันธ์อันดีงำมระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซียน ให้มี
ควำมมั่นคงทำงวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับจิตใจ อย่ำงไรก็
ตำมกำรจัดงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำมีปัญหำเกิดขึ้นเช่น กำรจัดกำรที่ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีสถำนที่พักสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์สำมเณรที่นิมนต์มำเข้ำร่วม บำงปีมีกำรใช้งบประมำณจำนวนมำก และขำดกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในพื้นที่ เป็นต้น
จำกควำมเป็ น มำและควำมสำคัญ ของปัญ หำที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะ
ศึกษำกำรสร้ำงพื้น ที่วัฒ นธรรมข้ำมพรมแดนผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน ระหว่ำงเมืองคอบ
แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิป ไตยประชำชนลำว และอำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย
ในด้านกระบวนกำร ปัจจัย และศักยภำพของประเพณี ตักบำตรสองแผ่นดิน ซึ่งประเพณีตักบำตรสอง
แผ่นดินถือเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนไทย-ลำว อันจะนำไปสู่กำรเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันของประชำชนกลุ่มประเทศอำเซียนมำกขึ้น เพื่อกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกันและ
นำไปสู่กำรปรับตัว อีกทั้งนำไปสู่กำรแสวงหำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในกำรอยู่ร่วมกัน กำรกำหนดนโยบำย
ของแต่ละประเทศที่เหมำะสมในประชำคมอำเซียนต่อไป รวมไปถึงกำรข้อเสนอแนะในกำรพัฒ นำ
ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.๑ เพื่อศึกษำกระบวนกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนผ่ำนประเพณีตักบำตร
สองแผ่นดิน
1.2.2 เพื่อศึกษำปัจจัย และศักยภำพกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนผ่ำนประเพณี
ตักบำตรสองแผ่นดิน
1.2.๓ เพื่อวิเครำะห์ผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะต่อกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดน
ผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน
1.3 คำถำมวิจัย
1.3.๑ กำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน มีพัฒนำกำร
และกระบวนกำรอย่ำงไร
1.3.๒ ปั จ จั ย และศั ก ยภำพของเมื อ งคอบ สปป.ลำว และอ ำเภอภู ซ ำง จั ง หวั ด พะเยำ
ประเทศไทย นำไปสู่กำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนโดยผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินได้
อย่ำงไร
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1.3.๓ ผลกระทบจำกกำรสร้ำงพื้ นที่ วัฒ นธรรมข้ำมพรมแดนผ่ ำนประเพณี ตั กบำตรสอง
แผ่นดิน ทั้งทำงบวกและทำงลบ เป็นอย่ำงไร
1.4 คำนิยำมศัพท์
1.๔.1 ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน หมำยถึง ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว ที่ด่ำน
ชำยแดนกิ่วหก ระหว่ำงเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และอำเภอ
ภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย
1.๔.2 กำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดน หมำยถึง กระบวนกำร ปัจจัยและศักยภำพของ
ประเพณี ตั ก บำตรสองแผ่ น ดิ น ไทย-ลำวที่ ด่ ำนชำยแดนกิ่ ว หก ระหว่ำงเมื อ งคอบ แขวงไชยะบุ ลี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และอำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย
1.๔.3 พื้นที่วัฒนธรรม หมำยถึง พื้นที่ของผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับมิติต่ำงๆ 5 ด้ำนได้แก่ (1)
ภูมิศำสตร์กำยภำพที่ผู้คนได้เข้ำมำตั้งถิ่นฐำน (2) ประวัติศำสตร์และกลุ่มชำติพันธุ์ที่แสดงให้เห็นถึง
รำกเหง้ำ ชำติพันธุ์ และควำมเป็นมำของชุมชน (3) สังคมที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีกำรทำกิจกรรม
ร่วมกัน (4) เศรษฐกิจที่เกี่ยวโยงควำมสัมพันธ์ของคนภำยในและคนภำยนอกในกำรดำรงชีวิตและกำร
ประกอบอำชีพ (5) วัฒนธรรมควำมเชื่อ เป็นพื้นที่ด้ำนจิตวิญญำณที่ผู้คนมีควำมสัมพันธ์กับระบบคุณค่ำ
ศำสนำ และสิ่งเหนือธรรมชำติก่อเกิดเป็นประเพณี พิธีกรรม
1.๕ ขอบเขตกำรวิจัย
๑.๕.๑ ขอบเขตด้ำนแนวคิดทฤษฎี
กำรวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นที่วัฒนธรรม (Cultural Space) และงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
๑.๕.๒ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ประกอบด้วย
๑) สภำพทั่วไปของเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และ
อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย ในด้ำนลักษณะทำงภูมิศำสตร์ ประชำกร กลุ่มชำติพันธุ์ กำร
ประกอบอำชีพ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยำกรธรรมชำติ
๒) ข้อมูลทั่วไปของประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน ในด้ำน
(1) ประวัติควำมเป็นมำ
(2) โครงสร้ำงกำรดำเนินงำน
(3) ลักษณะของกิจกรรม
(4) หน่วยงำน/องค์กรที่เข้ำร่วม และบทบำท
(5) งบประมำณดำเนินงำน
(6) ผลทีเ่ กิดขึ้น
(7) ปัญหำอุปสรรค
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๓) กระบวนกำรสร้ำงพื้นที่วัฒ นธรรมข้ำมพรมแดน โดยใช้ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน
เป็นเครื่องมือ
๔) ปัจจัยในกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดน ผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน
5) ศักยภำพในกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน
6) ผลกระทบจำกกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน
ทั้งทำงบวกและทำงลบ
7) ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคต
๑.๕.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชำกรในกำรวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ ำหมำยแบบเฉพำะเจำะจง จำกผู้ ที่
สำมำรถจะให้ ข้อ มูล ได้ จำกพระสงฆ์ บุ คคลที่เกี่ยวข้องในหน่ ว ยงำนภำครัฐ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ท้องที่องค์กรภำคเอกชน และประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดงำน หรือ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวที่มำร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว จำกเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.
ลำว และอำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย
๑.๕.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พื้ น ที่ ในกำรศึ ก ษำวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ เมื อ งคอบ แขวงไชยะบุ ลี สำธำรณรั ฐ ประชำธิ ป ไตย
ประชำชนลำว และบ้ำนฮวก อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย ซึ่งมีกำรจัดงำนตักบำตรสอง
แผ่นดินในบริเวณกิ่วหก ซึ่งอยู่ในบริเวณประเทศไทย
1.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.๖.๑ ได้องค์ควำมรู้และพื้นที่ต้นแบบด้ำนพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนอันจะเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และอำเภอ
ภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นในภูมิภำคอำเซียน
1.๖.๒ ได้ทรำบกระบวนกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดนผ่ำนประเพณีตักบำตรสอง
แผ่ น ดิน ไทย-ลำว เพื่อที่ จ ะน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงพื้ นที่ วัฒ นธรรมในพื้ นที่อื่น ที่มี บริบทและ
สภำพแวดล้อมที่คล้ำยคลึงกัน
1.๖.๓ ได้ทรำบปัจจัย ศักยภำพ ผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ เพื่อนำไปกำหนดแนวทำง
ในกำรพัฒนำประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว และกำรท่องเที่ยวด้ำนวัฒนธรรมในอนำคต
๑.๖.๔ เกิดกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำน และประชำชนในเมืองคอบ แขวง
ไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และอำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย
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1.๗ ข้อจำกัดในกำรศึกษำในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
เนื่องจำกกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำข้ำมพรมแดนไทย-ลำว ซึ่งในด่ำนพรมแดนบ้ำนปำง
มอน เมืองคอบ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นด่ำนประเพณี (ด่ำนท้องถิ่น) ที่มีระเบียบ
ว่ำด้วยกำรเข้ำ-ออกประเทศของบุคคลต่ำงด้ำวของสปป.ลำว ทำให้มีข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
1.๗.1 เมื อ งคอบ สำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตยประชำชนลำว ซึ่ งเป็ น เมื อ งชำยแดน โดยมี
ช่องทำงกิ่วหก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12 บ้ำนฮวก ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ เป็นที่ตั้งจุดผ่อน
ปรนชำยแดนไทย เป็นช่องทำงที่ติดต่อกับบ้ำนปำงมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี มีลักษณะเป็นด่ำน
ประเพณีชำยแดน สปป.ลำว ที่ยังไม่ได้เปิดเป็นด่ำนสำกล เหมือนชำยแดนอื่น ดังนั้นทำงกำรลำวได้
อนุญำตให้เฉพำะรำษฎรที่มีทะเบียนบ้ำนในอำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ กับรำษฎร
แขวงไชยะบุ ลี เท่ ำนั้ น ที่ส ำมำรถผ่ ำนเข้ำออกได้ โดยก ำหนดเวลำเข้ำออกของฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง ไม่
เกิน 2 วัน โดยระยะทำงหรือขอบเขตให้เข้ำไปแต่ละฝ่ำยได้ในเขตอำเภอเชียงคำ และเขตเทศบำล
เมืองคอบเท่ำนั้น ทั้งนี้กำรขออนุญำตเดินทำง เข้ำ -ออก ให้เป็นไปตำมข้อตกลงระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมใน กำรยกระดับเปิดจุดผ่ำนแดนถำวร โดยก่อสร้ำง
และพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมต่อจำกด่ำนชำยแดนสู่ชุมชน และปรับปรุงภูมิทัศน์และกำร
พัฒนำควำมพร้อมชุมชน และให้ฝ่ำยลำวพัฒนำพื้นที่เพื่อรองรับกำรเปิดด่ำนสำกลของฝ่ำยลำวให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว
1.๗.2 กำรที่จะเข้ำไปเก็บข้อมูลในกำรวิจัยที่เมืองคอบแบบเป็นทำงกำรนั้น มีควำมยุ่งยำก
หลำยขั้นตอน และใช้เวลำนำน จำกข้อจำกัดด้ำนระยะเวลำในกำรวิจัย เพรำะผู้วิจัยจะต้องทำหนังสือ
ที่เป็นทำงกำรจำกมหำวิทยำลัยไปยังเจ้ำเมืองคอบ ซึ่งทำงเจ้ำเมืองคอบจะส่งหนังสือ เพื่อให้เจ้ำแขวง
ไซยะบุลีอนุมัติให้ผู้วิจัยเข้ำไปเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งไม่แน่ใจว่ำจะได้เก็บข้อมูลทำกำรวิจัยหรือไม่
1.๗.3 กำรที่ผู้วิจัยเป็นรำษฎรที่อำศัยในอำเภอเมืองพะเยำ จะเข้ำไปศึกษำวิจัยในเมืองคอบ
ได้ จึ งเข้ำไปแบบไม่ เป็ น ทำงกำร โดยไปเป็ นกำรส่ วนตัว โดยต้องแจ้งดำเนินกำรขอออกจำกพื้น ที่
จังหวัดพะเยำ ที่ด่ำนบ้ำนฮวก และขอแจ้งเข้ำพื้นที่เมืองคอบ ฯ ที่ด่ำนประเพณีปำงมอน เมืองคอบ
โดยอำศัยรำษฎรจำกเมืองคอบมำรับรองว่ำเป็นญำติพี่น้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ทำควำมรู้จักรำษฎรจำกเมือง
คอบที่เข้ำมำค้ำขำย ผ่ำนผู้ประกอบกำรร้ำนขำยผ้ำทอพื้นเมืองในบ้ำนฮวก อำเภอภูซำง ให้นำรถมำรับ
ที่ด่ำนชำยแดนกิ่วหก โดยสำมำรถเข้ำไปพักได้ไม่เกิน ๗ วัน หำกไม่มีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว จะไม่
สำมำรถเข้ำไปได้
1.๗.4 กำรคมนำคมที่ไม่สะดวก เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก-เมืองคอบเมืองเชีย งฮ่อน สำธำรณรั ฐประชำธิปไตยประชำชนลำว รวมระยะทำง 66.51 กิโลเมตร เพื่ อให้
กำรค้ำชำยแดนของไทยที่บริเวณบ้ำนฮวก อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ และบ้ำนปำงมอน สำธำรณรัฐ
ประชำธิป ไตยประชำชนลำว มี กำรขยำยตัว มำกขึ้ น และท ำให้ กำรเดิ นทำง และขนส่ งสิ น ค้ำ จำก
ประเทศไทยเข้ำถึงพื้นที่ต่ำงๆ ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่ง
คำดว่ำจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560 ทำให้ผู้วิจัยต้องรีบประสำนงำนเพื่อเข้ำไปในเมืองคอบก่อน
ฤดูฝน โดยจะเข้ำไปช่วงเดือนพฤษภำคม 2558
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๑.๗.๔ กำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยในเมืองคอบ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้ควำมสัมพันธ์
ส่วนตัวของนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจำกฝั่งไทยที่มีควำมสัมพันธ์ส่วนตัวกลับกลุ่มเป้ำหมำยในเมือง
คอบ เพื่อแลกเปลี่ยนและสอบถำมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินอย่ำง
มีข้อจำกัด หำกไปเป็นทำงกำรหรือแจ้งว่ำต้องกำรเก็บข้อมูลเพื่อทำกำรวิจัย หรือเพื่อเขียนงำนวิชำกำร
จะไม่ได้รับควำมร่วมมือ เนื่องจำกระเบียบของเมืองคอบ ทำงเจ้ำเมืองจะไม่อนุญำตให้ผู้ใดให้ข้อมูลแก่
คนต่ำงด้ำวเด็ดขำด
จำกข้อจำกัดดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำเป็นข้อจำกัดในกำรจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เนื่องจำกควำม
แตกต่ำงหลำยด้ำน คือ ๑) ระบบกำรปกครองที่แตกต่ำงกัน (ลำว-ปกครองด้วยระบบประชำธิปไตย
ประชำชน) ๒) พื้นที่ลักษณะภูมิประเทศยำกลำบำก และ ๓) ระเบียบกำรเข้ำ-ออก ประเทศที่ยังไม่
เป็นสำกล อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อจำกัดดังที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยต้องแสดงควำมคิดหรือแนวทำงที่จะได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง และมีจำนวนมำกพอที่จะนำมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลในงำนครั้งนี้ได้

๘

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว: การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน
ระหว่างเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย
๒.๓ บริบทชุมชน
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.๑.1 แนวคิดเกี่ยวกับ“พื้นที่” (Space)
แนวคิดเกี่ยวกับ“พื้นที่” (Space) ของอังรี เลอแฟบว์ (Henri Lefebvre, ๑๙๙๑ ในศุภชัย
สิ งห์ ย ะบุ ศย์ , ๒๕๕๑) นั กคิ ดสายมาร์กซิ ส ได้ศึ กษาพื้ น ที่ ในมิ ติของการผลิ ต สร้างและการผลิ ตซ้ า
ความสัมพันธ์ทางสังคม ไว้ในหนังสือ The production of Space เขาอธิบายว่า “พื้นที”่ คือ ผลผลิต
จากการให้ความหมายของผู้คนในสังคม ซึ่งสามารถกล่าวได้ ว่าพื้นที่เป็น “ผลผลิต” (Product) ของ
สังคม อัน เป็ น ผลจากจิ น ตนาการและปฏิบัติการทางสังคม นอกจากนี้การผลิตพื้นที่ยังรวมถึงการ
“กากับควบคุม” พื้นที่ด้วยอานาจต่างๆ รวมทั้งการปกครอง เลอแฟบว์ยังได้เปิดมุมมองต่อพื้นที่ในมิติ
“เทคนิ ควิทยาของการสร้างพื้นที่ ” หรือ Technologies of Space อาทิ การทาให้ พื้นที่กลายเป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เลอแฟบว์เรียกว่า “การทาให้พื้นที่บริสุทธิ์ผุดผ่องน่ายกย่องบูชา (The Purification
of Space) ซึ่ งไชยรั ต น์ เจริ ญ สิ น โอฬาร (๒๕๔๒,หน้ า ๑๘๔) ได้ ก ล่ าวถึ งกรณี ก ารสร้ า ง “ความ
ศักดิ์สิทธิ์” ให้กับพื้นที่ว่ามีความหมายรวมไปถึงการสร้างพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ทางาน
พื้นที่พักผ่อน พื้นที่เมือง ชนบท รัฐชาติ ฯลฯ ซึ่งถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นด้วยการกาหนดบทบาท และ
หน้าที่เฉพาะเจาะจงของพื้นที่นั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิด ขณะเดียวกันก็มีการกาหนดกติกา
และผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ หรือกติกาของพื้นที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย
Sahai (๒๐๐๕) อธิบายพื้นที่ในลุ่มแม่น้าโขงและการเปลี่ยนของพื้นที่โดยใช้แนวคิด “ผลผลิต
ของพื้ น ที่ ” (production of space) ของ Lefebvre มาถอดรหั ส (decode) ความหมายที่ แฝงอยู่
ผ่านตานานความเชื่อและประวัติศาสตร์ในลุ่มน้า Sahai เริ่มจากอธิบายพื้นที่ลุ่มน้าโขงในเชิงกายภาพ
และตามด้วยพื้นที่ทางความคิดที่มีอยู่ดั้งเดิมของคนในลุ่มน้าซึ่งก็คือการเป็นพื้นที่ของพญานาค ต่อมา
ในศตวรรษที่ 13 พุทธศาสนาที่เริ่มแผ่เข้ามาตานานความเชื่อเรื่องพญานาคก็ได้ถูกผสมผสานเข้า
ด้วยกัน ทาให้ ความหมายของพื้น ที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามตานานของพระพุทธเจ้าและพญานาค
แม่น้าโขงยังได้ถูกให้ความหมายในแง่ของการเป็นลุ่มน้าของเครือญาติ ตานานเรื่องพระลักข์พระรามได้
ถูกบันทึกขึ้นหลังจากการคิดค้นการเขียนบนใบลานของชาวพุทธ ตานานพระลักข์พระรามได้อธิบาย
พื้นที่ต่างๆมากมายทั่วทั้งลุ่มน้า พื้นที่ลุ่มน้าโขงได้ถูกรับรู้โดยโลกตะวันตกในยุคของการล่าอาณานิคม
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ของฝรั่งเศส การเข้ามาปกครองของประเทศเจ้าอาณานิคมโดยอานาจของทหารได้สร้างความหมาย
ใหม่เพิ่มขึ้นให้กับพื้นที่ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้ นไปก็กลายเป็นพื้นที่หลังยุคอาณานิคมที่มี
หลายประเทศพยายามเข้ามาช่วงชิงในการใช้ทรัพยากร เริ่มต้นจาก United Nation Organization
ในปี พ.ศ. 2490 การเข้ามาของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2498 และความร่วมมือของกลุ่ม
ประเทศลุ่มแม่น้าโขงในการพัฒนาอนุภูมิภาคนี้โดยมุ่ งเน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก งานของ Sahai
น่าสนใจในเรื่องการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ของการสร้างความหมายของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง
ผ่านช่วงเวลา และประเด็นหนึ่งที่สาคัญคือการถอดความหมายทางพื้นที่ที่แฝงอยู่ใน ประเพณี ความ
เชื่อ และสถานที่สาคัญทางศาสนา
ในขณะที่ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2543) กล่าวว่า เดิม “พื้นที่” ถูกศึกษาในฐานะที่มันเป็น
ความจริงเชิงประจักษ์ มีความกว้าง ยาว สูงสามารถวัดคานวณได้ด้วยทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ ต่อมาใน
ยุคหลังสมัยใหม่ “พื้นที”่ ถูกมองในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่ประจุไว้ด้วยความหมาย (coded
space) การให้ความหมายและจัดการพื้นที่เกี่ยวข้องกับการการที่ปัจเจกนิยามตาแหน่งของตัวเองใน
สังคมและจักรวาลวิทยา ดังนั้นแล้ว “การให้ความหมาย” จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องพื้นที่
แต่การให้ความหมายของมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเพราะประสาทสัมผัส ของเราไม่ได้รับ
ความจริงได้ทั้งหมดความจริงไม่ได้ถูกรับรู้อย่างตรงไปตรงมาแต่ผ่าน “เครื่องกรอง” เช่น ภาษา กรอบ
คิด วัฒนธรรม คุณค่า ดังนั้นแล้วการศึกษาเรื่องพื้นที่จึงย้ายมามองเครื่องกรองดังกล่าว มโนทัศน์ต่างๆ
จึงถูกรื้อมาตรวจสอบ เมื่อเรากาหนดความหมายให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะต้องมีการลากเส้นกั้นขอบเขต
ของสิ่งนั้นทาให้เกิดสิ่งอื่นไปโดยปริยาย
อย่างไรก็ตามการศึกษาของพื้นที่ทั้งสามประเภทก็แยกกันอยู่ตามสาขาวิชาต่างๆ เช่น พื้นที่
ทางความคิดก็อยู่ในสายทางจิตวิทยา การศึกษากายภาพก็จะเป็นงานของสายภูมิศาสตร์หรือหมอที่
ศึ ก ษาร่ า งกายคนซึ่ ง ก็ คื อ พื้ น ที่ ก ายภาพอย่ า งหนึ่ ง ปั จ จุ บั น สายวั ฒ นธรรมย้ า ยมาศึ ก ษาเรื่ อ ง
กระบวนการทางสังคมในการสร้างความหมายของพื้นที่ พื้นที่และเวลาถูกบีบอัดให้หดลงหรือถูกทาให้
ละลาย (Annihilation of space and time) ให้เป็นนามธรรมผ่านการสื่อสารเพื่อให้รอบหมุนของทุน
เร็ วขึ้น และเคลื่อนย้ ายเร็วขึ้น ผลก็คือมีการผลิตและบริโภคเร็วขึ้น ดังนั้นแล้ วจะเห็ นว่าธุรกิจด้าน
บริการจึงขยายตัวขึ้น เช่น การใช้รถยนต์กับการไปดูหนังมีการใช้เวลาที่ต่างกันชัดเจน
ในบทความ “คนเมือง : ตัวตนการผลิตซ้าสร้างใหม่และพื้นที่ทางสังคมของคนเมือง” ของ
ชยั น ต์ วรรธนะภู ติ (2549) ผู้ เขียนได้ เริ่มต้ นโดยการตั้งคาถามว่า “คนเมือง” คือใคร และเป็ น
อย่างไร มิติทางด้านพื้นที่มีความจาเป็นในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย
อธิบายว่าพื้นที่แบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามแนวคิดของ Lefebvre และ Foucault พื้นที่ประเภทแรก
คือพื้น ที่ทางกายภาพ (Physical Space – First Space) พื้นที่ที่สองคือพื้นที่ทางความคิด (Mental
Space – Second Space) และพื้ น ที่ ที่ ส ามคื อ พื้ น ที่ ท างสั ง คม (Social Space - Third Space)
พื้นที่แรกเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ ตาแหน่ง ที่ตั้ง และปฏิสัมพั นธ์ของคนกับพื้นที่ โดยที่ผ่านมา
นักวิชาการส่วนมากจะมองพื้นที่แบบนิ่งตายตัวไม่เคลื่อนไหว
พื้น ที่ที่สอง เป็ น พื้น ที่ในความเข้าใจหรือการให้ ความหมายของคนทั้ง ความหมายส่วนตัว
(ผู้ อ่ านเพิ่ มเติ ม เอง) ความหมายทางสั งคม ความหมายทางจิ ต วิญ ญาณและภู มิปั ญ ญา พื้ นที่ นี้ จ ะ
พิ จ ารณาจาก ทั ศ นคติ ข องผู้ อ ยู่ ในพื้ น ที่ เป็ น หลั ก ซึ่ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
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เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงของสภาพพื้นที่ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของคน โดยอาจจะมีการสร้างเรื่องราว
บอกเล่าหรือตานานถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การให้ความหมายของพื้นที่ป่าของชาวกระ
เหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่แบ่งป่าออกเป็น 7 ประเภท ป่าบางประเภทเป็นพื้นที่
ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ พื้ น ที่ ที่ บ อกเล่ าเรื่ องราวของบรรพบุ รุษ พื้ น ที่ ท ามาหากิ น หรือพื้ น ที่ ของผี โดยพื้ น ที่ ไม่
สามารถที่ จ ะสร้ า งความหมายของมั น ขึ้ น มาได้ เองแต่ ค นต่ า งหากที่ ส ร้ า งมั น ขึ้ น มาและก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับคนและสังคมขึ้น
พื้นที่ที่สามเป็นผลผลิตของพื้นที่แรกและพื้นที่ที่สอง เมื่อคนเราให้ความหมายกับพื้นที่ทาง
กายภาพว่าหมายถึงอะไร มีความสาคัญอย่างไร ก็เกิดการสร้างเป็นพื้นที่ทางความคิดขึ้น และนาไปสู่
การสร้างพื้นที่ทางสังคมหรือพื้นที่ของการปฏิบัติการทางสังคม (The habitat of social space) ขึ้น
ซึ่งมีทั้ งส่ ว นที่ เป็ น ความจริ งและจิ น ตนาการที่ซับ ซ้อน ประชัน ขันแข่ง ขัดแย้ง และแทรกแซงอยู่
ตลอดเวลา ดังที่ Soja (๑๙๙๖) อธิบายว่า “ความคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ และความหมายของ
พื้ น ที่ นั้ น ปรั บ เปลี่ ย นอยู่ ต ลอดเวลา” ส าหรั บ พื้ น ที่ ป ระเภทสุ ด ท้ ายนี้ Lefebvre จะเน้ น ไปที่ เรื่อ ง
การเมืองของพื้นที่หรือการสร้างพื้นที่ เพราะท้ายที่สุดแล้วการช่วงชิงพื้นที่นั้นเป็นการช่วงชิงเพื่อให้
ได้มาซึ่งพื้นที่ทางอานาจ
การเมืองเรื่องของพื้นที่มีความเกี่ย วพันกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของ “คนเมือง” อยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่อดีต เพื่อที่จะเข้าใจเราต้องดูความเป็นมาทางประวัติศาสตร์การเมืองของพื้นที่ หากดู
แล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดจากกระทาของคนภายนอก และภายในซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระตัดขาด
จากกั น ในประเด็ น ของคนภายนอกพื้ น ที่ เมื อ งถู ก เปลี่ ย นความหมายอยู่ ต ลอดเวลา เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากแบบหัวเมืองล้านนา ที่อยู่อย่างเป็นอิสระมาเป็นแบบจังหวัด ทาให้
เมืองถูกเปลี่ยนความหมายใหม่ มาเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับรัฐหรือพื้นที่ส่วนกลาง การออกกฎหมายป่า
ไม้ของรัฐเพื่อควบคุมพื้ นที่ทาให้รัฐมีอานาจเหนือพื้นที่ป่าเขาแทนเจ้าเมือง การกาหนดเขตแดนหรือ
การสร้ างความเป็ น ชาติ ท าให้ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ ต่ า งกั น ถู ก รวมเข้ าด้ ว ยกั น และเรี ย กชื่ อ เหมื อ นกั น
นอกจากนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง เช่น การสร้าง
ศาลากลางของเชีย งใหม่ มัน ถูกสร้างแทนที่ เสาหลั กเมื องที่ ตั้งอยู่วัดสะดือเมื องเป็ นการเชื่ อมเมือ ง
เชีย งใหม่เข้ากับ พื้ น ที่ส่ว นกลางผ่ านความสัมพันธ์ทางศาสนา การสร้างอนุสาวรีย์ส ามกษัตริย์เพื่ อ
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ล้านนาเข้ากับประวัติศาสตร์สุโขทัยของส่วนกลาง หรือการทาลานคอนกรีตที่
ประตูท่าแพทาให้มีความหมายเป็นประตูที่ว่างเปล่าทั้งที่เดิมเป็นประตูหลักของการเข้าสู่เมือง
แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลของ “คนเมือง” ในมิติการเมืองเรื่องของพื้นที่หรือ
การช่วงชิงพื้นที่นั้ นไม่ได้เกิดขึ้น จากการกระทาของคนภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการ
กระทาของ “คนเมือง” เองด้วย ประการแรกเป็นการต่อต้านขัดขืน แย่งชิงพื้นที่จากการครอบงาของ
รัฐส่วนกลาง เช่น การใช้ประตูท่าแพเป็นเวทีของการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ การออกหนังสือพิมพ์ “คน
เมือง” การรณรงค์ใส่หม้อห้อม การรื้อฟื้นภาษาคาเมือง ประการที่สองเป็นการแย่งชิงพื้นที่ระหว่างนัก
ธุรกิจกับคนเมือง เช่น การต่อต้านการทากระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพ ประการที่สามเป็นการสร้าง
พื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนนอกที่มีผลมาจากการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่ง
ปัจจัยนี้มีผลอย่างมากในปัจจุบัน มีการสร้างภาพว่าที่นี่เป็นถิ่นของธรรมชาติ ผู้หญิงสวยงามอ่อนหวาน
พูดจาเพราะ มีการคัดเลือกสาวงามมาขายของประจาร้าน เป็นดินแดนของชนเผ่ามีชาวเขามาขายของ
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มีการเปิ ดถนนขายของพื้นเมือง สินค้าพื้นเมืองหลายชนิดถูกนามาวางขาย อาหารพื้นเมือง ผ้าทอ
พื้นบ้านถูกรวบรวมรื้อฟื้นสร้างความเป็นตัวตนมากขึ้น
สิ่งต่างๆเหล่ านี้ เป็ น การเสนอเพื่อเป็น “ตัวแทน” ของพื้นที่ ห รือความเป็นล้ านนา ผู้ เขียน
อธิบ ายเพิ่มเติมว่านั กท่องเที่ย วบางทีไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่นามาเสนอทั้งหลายนั้นเป็นของจริงหรือไม่
เพี ย งแต่ อาศั ย สิ่ งเหล่ านั้ น เป็ น ตั ว แทนของความเป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ แสดงถึง “ความเป็ น อื่ น ” เพื่ อ ให้ มี
ความรู้สึกหรือระลึกถึงการได้มาเที่ยว บริการการถ่ายรูปในชุดล้านนาก็เช่นกันเป็นการสร้างความเป็น
ล้านนาขึ้นจากจินตนาการของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจท่องเที่ยว ประการที่สี่คือความขัดแย้งของ
การเข้าถึงทรัพยากรที่เกิดจากการพัฒนา เกิดเครือข่ายป่าชุมชนที่รวมกันของชุมชน “คนเมือง” และ
ชุมชนกลุ่มชนเผ่าที่สูง เกิดการค้นคว้าภูมิปัญญาของคนเมืองที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
กล่ าวโดยสรุป แนวคิด เรื่อง “พื้น ที่ ” ของเลอแฟบว์ (Lefebvre) ได้ แบ่ งพื้น ที่ ออกเป็ น 3
พื้ น ที่ คื อ พื้ น ที่ ท างกายภาพ (ธรรมชาติ ) พื้ นที่ ท างความคิ ด (นามธรรม) พื้ น ที่ ท างสั ง คม
(ชีวิตประจาวัน ) และได้เสนอทฤษฏี “ผลผลิตของพื้นที่ ” ซึ่งรวมความหมายของพื้นที่ทั้ง 3 เข้าไว้
ด้วยกัน แนวคิดเรื่องพื้นที่ 3 ประเภทซึ่งใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่นั้นประกอบด้วย ปฏิบัติการทางสังคม
(spatial practices) ภาพแทนความจริงของพื้นที่ (representations of space) และพื้นที่ตัวแทน
(representational space) ขณะที่ Soja วิพากษ์ภูมิศาสตร์กระแสหลักว่าติดอยู่กับความคิดแบบคู่
ตรงกันข้ามที่มีพื้นที่ 2 ประเภท และเขาก็ได้เสนอพื้นที่ที่สามขึ้นซึ่งมันเป็นทั้งพื้นที่จริงและจินตนาการ
ในเวลาเดียวกัน (“real-and-imagined”)
2.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่วัฒนธรรม (Cultural Space)
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นที่วัฒนธรรม พบว่ามีผู้กล่าวถึงแนวคิดนี้ใน
หลายมิติ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านวิธีคิด ด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ด้านเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
อั น โตนิ โ อ กรั ม ชี่ (Antonio Gramsci) ใน กาญจนา แก้ ว เทพ (๒๕๔๑) ได้ ก ล่ าวถึ งพื้ น ที่
วัฒนธรรมทางด้านวิธีคิด โดยกรัมชี่ได้เสนอแนวคิดหลักคือ การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
กับ มนุ ษ ย์ ผู้ ก ระท าการที่ ส ามารถมี อิ ท ธิพ ลซึ่ งกั น และกัน จะต้ องมี การใช้ เครื่ อ งมื อ หรือ กลไกทาง
อุดมการณ์ในการให้ผู้คนยินยอมพร้อมใจในอานาจ โดยให้กลไกนี้ทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนใน
สังคมยอมรับ สภาพที่เป็ น อยู่ นอกจากนี้กรัมชี่ยังได้กล่าวอีกว่า ก่อนที่จะมีการทาสงครามเพื่อการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองจะต้องมีการแย่งพื้นที่ทางความคิด และพื้ นที่ทางวัฒนธรรมในสังคมที่เรียกว่า
การครอบครองความเป็นเจ้าทางอุดมการณ์ (Hegemony)
พื้นที่วัฒ นธรรมในด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๔๒) ได้สรุปว่าพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพว่ามีความหมายต่อการก่อเกิดของชุมชน เพราะมนุษย์มักจะให้ความหมายต่อพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ที่ก่อเกิดการสร้างบ้านแปงเมือง ดังนั้นในแทบทุกสังคมวัฒนธรรมจะให้ความหมายที่
ศักดิ์สิ ทธิ์แก่พื้น ที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยการให้ ความสาคัญ กับภูเขาในลักษณะที่สัมพันธ์กับสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล เพราะภูเขากับการเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าจะมีการกล่าวถึงในตานาน หรือระบบ
ความเชื่อ ในท้องถิ่นหรือภูมิภาคที่มีภูเขาอยู่ในธรรมชาติ ผู้คนในท้องถิ่นนั้นจะสังเกตและเลือกสรร
ภูเขาในภูมิประเทศ อาจเป็นจุดสูงสุดหรือจุดที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้าพุ ปล่อง
ภูเขาไฟ หรือเป็นบริเวณที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือวั ฒนธรรมเกิดขึ้นมาเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์
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หรื อสถานที่ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ในประเทศไทยการสร้างบ้ านแปงเมือ งกับ สิ่ งศั กดิ์สิ ท ธิ์นั้ น มีทั้ งภู เขาที่ เป็ น
ธรรมชาติ และภูเขาที่ทาเทียมขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ในรูปของพระสถูปเจดีย์หรือพระมหาธาตุ โดยมี
หลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประเพณีความเชื่อ และพิธีกรรม
ทั้งนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ (๒๕๕๑) ได้แบ่งพื้นที่วัฒนธรรมออกเป็น ๓
ระดับที่ผู้คนมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ และมีความสัมพันธ์กันของคนในชุมชน ตั้งแต่ระดับใหญ่สุด
ที่เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์จนถึงระดับหมู่บ้านซึ่ งเป็นระดับเล็กที่สุด ได้แก่ (๑) ภูมิวัฒนธรรม เป็น
บริบทของพื้นที่ในลักษณะที่เป็นภูมิประเทศของเมือง เห็นได้จากการกาหนดชื่อภูเขา แม่น้า ลาห้วย
หนองบึง ขุนน้าและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งทางคมนาคม เศรษฐกิจ และการเมือง (๒) นิเวศวัฒนธรรม คือ
พื้นที่ธรรมชาติที่ผู้คนมาตั้งกันถิ่นฐาน เป็นบ้าน เป็นเมือง โดยมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติร่วมกัน สร้างความรู้ร่วมกันในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร
ระหว่างกัน รวมทั้งการกาหนดแบบแผนในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมร่วมกัน และ (๓)
ชีวิตวัฒนธรรม เป็ นชีวิตของผู้คนในชุมชนที่เรียกว่า บ้าน ความเป็นบ้านหมายถึงชุมชน หรือกลุ่มชน
ทางชาติพันธุ์ที่เข้ามามีความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ร่วมกันในพื้นที่อยู่อาศัยจนเกิดเป็นครัวเรือนไม่ต่า
กว่าสามชั่วคน
ส่วน พื้นที่วัฒนธรรมในด้านเศรษฐศาสตร์ ไมเคิล ดี ฮิกกิ้นส์ (Michael.D. Higgins) (๒๐๐๗)
ประธานพรรคแรงงาน ประเทศไอร์แลนด์ ได้ให้ความหมายว่า พื้นที่วัฒ นธรรมเป็นพื้นที่ซึ่งมีความ
หลากหลายรู ป แบบในการท ากิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ พื้ น ที่ วั ฒ นธรรมก่ อ ก าเนิ ด ความคิ ด น าเสนอ
นวัตกรรมที่เป็นศักยภาพในการดารงชีวิต รวมไปถึงเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ ดี นอกจากนี้ใน
กลุ่มของการผลิตสินค้าที่มีความสร้างสรรค์ “สินค้าทางวัฒนธรรม” รวมไปถึงภาพยนตร์ และรายการ
โทรทัศน์, สื่อใหม่, เกมส์อิเลกโทรนิกส์, การตีพิมพ์, การโฆษณา, การออกแบบ, ดนตรี และการแสดง
ทางศิลปะ ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นมาก ไม่เพียงแต่คุณค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้ น แต่คนที่ประกอบอาชีพที่
สร้ างสรรค์ จะมี พื้ น ที่ ส าหรับ การวิพ ากษ์ ที่ ส ร้างสรรค์จากผู้ คน และมีกิ จกรรมทางวัฒ นธรรมที่ มี
ความหมายกว้าง
The Twin Cities Neighborhood Project (๒๐๑๒) ซึ่งเป็ นโครงการของนั กศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมินเนโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สนใจเกี่ยวกับการสื่อสารพหุวัฒนธรรม
เพื่อทาความเข้าใจความซับซ้อนของวัฒ นธรรมในบริเวณ Minneapolis-St.Paul ได้กล่าวว่า พื้นที่
วั ฒ นธรรมสามารถเป็ น ได้ ทั้ ง ทางกายภาพ เช่ น บ้ า นที่ เราเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น มา หรื อ พื้ น ที่ ในเชิ ง
อุปมาอุปไมย เช่น อินเตอร์เน็ต รวมหมายถึงสถานที่ ตั้งของบ้าน และระบบความสัมพันธ์ที่มีต่อบ้าน
องค์ประกอบอื่นที่ทาให้เกิดเป็นพื้นที่วัฒนธรรมคือ การปฏิบัติทางศาสนา อาหาร เครือข่ายทางสังคม
โรงเรี ย น โรงพยาบาล องค์ป ระกอบเหล่ านี้ ได้ส ร้างความเป็ นอัตลั กษณ์ การผสมผสานของแต่ล ะ
องค์ประกอบได้สร้างให้เกิดพื้นที่วัฒนธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีเอกลักษณ์ และไม่มีเขตแดน
ในกระบวนการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมและกระบวนการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ จากการศึกษาของ วรสิทธิ์ โอภาส และคณะ (๒๕๔๙) พบว่า กระบวนการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม
เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของแต่ ละกลุ่มชาติพันธุ์ ในการที่จะแสดงอัตลักษณ์ของตน
ผ่านสัญลักษณ์พิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน พื้นที่ในการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นพื้นที่เฉพาะ คือ
พื้นที่ส่วนตัว เช่น ร่างกาย บ้าน ชาติพันธุ์และผี ซึ่งเป็นการผลิตซ้าอย่างบริสุทธิ์ที่ยังไม่มีปัจจัยภายนอก
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เข้ามายุ่งเกี่ยว เป็นตัวแบบดั้งเดิมที่ชุมชนสร้างขึ้นมาเพื่อชุมชนเอง ส่วนการผลิตซ้าอีกแบบหนึ่งของ
ชุมชนคือ การผลิตซ้าในพื้นที่สาธารณะนั้น จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวในการผลิต ซ้ามากขึ้นทุก
ปี มีการทับซ้อนพิธีกรมต่างๆ การผสมผสานวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เข้าด้วยกั น และสิทธิ
การเป็นพลเมืองผ่านสัญลักษณ์ของรัฐแบบต่างๆ
ในขณะที่ อานั น ท์ กาญจนพั น ธ์ (๒๕๕๕) ได้ ก ล่ าวถึ งพื้ น ที่ วั ฒ นธรรม ซึ่ งจั ด อยู่ ในแนว
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ซึ่งเน้นพลังหรือศักยภาพของวัฒนธรรม ในแง่ที่เป็นสานึกร่วมกันของชุมชนหรือ
หน่วยทางสังคมในระดับท้องถิ่น ที่สามารถผสมผสานกันอย่างกลมกลืนภายใน จนกลายเป็นพลังทาง
ภูมิปัญญาในการก่อตัวขึ้นเป็นกลไกทางสถาบัน ที่ประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์และองค์กรทางสังคม เป็น
การทาความเข้าใจวัฒนธรรมตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนที่มีระบบคุณค่า เป็นสานึกร่วม และมีมิติใน
เชิงสถาบันในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาที่ ซับซ้อนมากขึ้นอีก การมองวัฒ นธรรมชุมชนในบริบทของภูมิ
นิเวศวัฒนธรรมหนึ่งๆ เช่น ลุ่มน้าที่เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการปรับตัวของสถาบันและองค์กรชุมชน
ต่างๆ ให้ความสาคัญของเครือข่ายความสัมพันธ์ระดับต่างๆ ทั้งเครือญาติ ชุมชน วัด พิธีกรรม และ
ตลาด ในฐานะที่ทาหน้าที่ต อกย้าความสัมพันธ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และถ่ายทอดคุณค่าความรู้
นอกจากนี้ ยั ง มองวั ฒ นธรรมในลั ก ษณะที่ เป็ น พลวั ต ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนสามารถปรั บ ตั ว กั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดมาจากอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ด้วยการธารงรักษาสานึก
เดิมไว้ได้
จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับพื้นที่และพื้นที่วัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Lefebvre
ซึ่งเป็นผู้สร้างแนวคิดพื้นที่ทางสังคม และแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 พื้นที่ พื้นที่แรกคือพื้นที่ทางกายภาพ
เป็นพื้นที่การรับรู้ มองเห็น (perceive) พื้นที่ที่สองคือพื้นที่ทางความคิดเป็นพื้นที่การเข้าใจ ตีความให้
ความหมาย พื้นที่ที่สามคือพื้นที่ทางสังคมเป็นพื้นที่ที่เราอยู่อาศัย กายภาพกับจินตภาพ รูปธรรมกับ
นามธรรมเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่สองประเภทแรก พื้นที่ทางความคิดก่อตัวขึ้นในสมองและ
ฉายภาพไปยังความเป็นจริงทางกายภาพและสะท้อนกลับมายั งจินตนาการของเรา โดย Soja นักคิดที่
อธิบ ายว่าพื้ น ที่ที่ ส ามนี้ คื อ “พื้ น ที่ ป ฏิบั ติการทางสั งคม ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงและเคลื่ อนย้ายของ
ความคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ และความหมายอยู่ตลอดเวลา”
ในการทาวิจัยครั้งนี้ ได้แนวคิดของนักคิดทั้งสองมาใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้ นของพื้นที่ทาง
วัฒ นธรรมหรือพื้นที่ที่สาม (Third space) จึงเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการทางสังคม หรือ การ
ประกอบสร้างทางสังคม (Social construction) ของผู้คนที่มีปฏิสั มพันธ์กับมิติ ทางประวัติศาสตร์
สังคม ลักษณะกายภาพ สิ่งแวดล้อม ความคิด จิตใจจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรมจึง
เป็นทั้งพื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางความคิด จิตใจที่เกิดจากการหล่อหลอมองค์ประกอบหลายอย่าง
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และระบบคุณค่าที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม
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๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจะได้นามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการทางานวิจัยในครั้งนี้ โดยแสดงในกรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ ๒.๑
ภาพที่ ๒.๑
กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual framework)

บริบทชุมชน
- ลักษณะทางภูมศิ าสตร์
- ประวัติศาสตร์
- กลุ่มชาติพันธุ์
- การประกอบอาชีพ
•
- การค้าชายแดน
- ความสัมพันธ์ทางสังคม
- ความเชื่อ

ปัจจัย/ศักยภาพในการสร้าง
พื้นที่วัฒนธรรม

พื้นที่วฒ
ั นธรรมข้าม
พรมแดนผ่าน
ประเพณีตักบาตร
สองแผ่นดินไทยสปป.ลาว

กระบวนการสร้างพืน้ ที่
วัฒนธรรม
๑) แบ่งตามวิธกี ารสร้าง
- สร้างจากภายใน
- สร้างจากภายนอก
๒) แบ่งตามการให้
ความหมาย
- การสร้างอัตลักษณ์ใหม่
- การฟื้นพลังชุมชน โดยทุน
ทางสังคม

ผลกระทบและข้อเสนอแนะ

จากแผนภาพ ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาแสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบ
ของความสัมพันธ์ ๔ ส่วนหลักที่ทาให้เกิดการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตร
สองแผ่นดินไทย-ลาว ได้แก่
๑) บริบทของเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศ
ไทยซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
กลุ่มชาติพันธุ์ ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การค้าชายแดน ความสัมพันธ์ทางสังคม ประเพณี
วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ของทั้ ง สองประเทศ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ (Space) ตามแนวคิ ด ของเลอแฟบว์
(Lefebvre) แบ่ ง พื้ น ที่ อ อกเป็ น 3 พื้ น ที่ คื อ พื้ น ที่ ท างกายภาพ (ธรรมชาติ ) พื้ น ที่ ท างความคิ ด
(นามธรรม) พื้ น ที่ ท างสั ง คม (ชี วิ ต ประจ าวั น ) และได้ เสนอทฤษฏี “ผลผลิ ต ของพื้ น ที่ ” ซึ่ ง รวม
ความหมายของพื้นที่ทั้ง 3 เข้าไว้ด้วยกัน แนวคิดเรื่องพื้นที่ 3 ประเภทซึ่งใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่นั้น
ป ระก อ บ ด้ ว ย ป ฏิ บั ติ ก ารท างสั งค ม (spatial practices) ภ าพ แ ท น ค ว าม จ ริ ง ข อ งพื้ น ที่
(representations of space) และพื้นที่ตัวแทน (representational space)
๒) กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทยลาว ระหว่างเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย แบ่ง
ออกเป็น ๒ ลักษณะ ลักษณะแรก แบ่งตามวิธีการสร้าง (๑) การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมจากภายใน
(พื้นที่เฉพาะ) ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ การเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มีประเพณีวัฒนธรรม
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ความเชื่อทางพุทธศาสนา มีรากเหง้าประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นดินแดนของประเทศไทยมาก่อน (๒) การ
สร้างพื้น ที่ทางวัฒ นธรรมจากภายนอก (พื้นที่สาธารณะ) ได้แก่ การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว
การค้าชายแดน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ลักษณะที่สอง แบ่งตามการให้ความหมายใหม่
เป็นการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมโดยการนิยามความหมาย ทาให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง
รวมทั้งการใช้ทุ น ทางสั งคมที่ มีในพื้ นที่เป็นเครื่องมือ เช่น สถาบันศาสนา สถาบัน ครอบครัว ผู้ น า
ประเพณี พิ ธีกรรม ความเชื่อ โดยการผลิ ตซ้าวัฒ นธรรมทางพุ ทธศาสนาคือการตักบาตร เพื่ อมา
ตอบสนองการค้าชายแดน การท่องเที่ยวทั้งในอาเภอภูซาง และการท่องเที่ยวในประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
๓) ปัจจัยและศักยภาพในการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาวระหว่างเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย โดยชุมชนทั้งสองประเทศมีปัจจัยและศักยภาพภายในที่ทาให้เกิด
การสร้างพื้นที่วัฒนธรรม เช่น ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่เป็นแบบเครือญาติ เป็นต้น ส่วนปัจจัยและศักยภาพภายนอกที่ผลักดันให้เกิด
การสร้างพื้นที่วัฒนธรรม เช่น การค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลักดันให้เกิดด่านชายแดนสากล การสารวจเส้นทางการค้าและการ
ท่องเที่ยวของภาคธุรกิจเอกชน การกาหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา การศึกษาวิจัย เป็นต้น
๔) ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ผ่าน
ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ต่อทั้งสองประเทศทั้งในระดับนโยบายระดับประเทศ และ
นโยบายในท้องถิ่น รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในด้านการค้าชายแดน การสร้างความสัมพันธ์ของ
ผู้คนทั้งสองประเทศ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
2.๓ บริบทชุมชน
๒.๓.๑ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมืองคอบ ตั้งอยู่เหนือสุดของแขวงไซยะบุลี ในอดีตเป็นดินแดนฝั่งขวาของแม่น้าโขงบริเวณ
ตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง ซึ่งประเทศไทยได้สู ญ เสี ยดิน แดนส่ วนนี้ให้ ประเทศฝรั่งเศส ใน ปีพ.ศ.
๒๔๔๖ (ร.ศ.๑๒๒) ปัจจุบันบริเวณนี้คือ แขวงไซยะบุลี ส่วนเมืองคอบเป็นเมืองที่จัดอยู่ในสี่เมืองเหนือ
ของแขวงไซยะบุลี ทิศเหนือติดกับเมืองปากทา กั้นด้วยแม่น้าโขง ทิศตะวันออกติดกับ เมืองเชียงฮ่อน
แขวงไซยะบุลี ส่วนทิศตะวันตก และทิศใต้ ติดกับจังหวัดพะเยา ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสี่เมืองของ
แขวงไชยะบุลีที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย ในสมัยที่ประเทศลาวมีเขตพิเศษ 2 แห่งคือ เขต
พิเศษไชยสมบูรณ์ กับเขตพิเศษเชียงฮ่อน-หงสา เมืองคอบตั้งอยู่ ในเขตพิเศษเชียงฮ่อน-หงสา ต่อมา
หลังจากเขตพิเศษเชียงฮ่อน-หงสาถูกยุบ เมืองคอบจึงเป็นเมืองหนึ่งของแขวงไซยะบุลี
ลักษณะสภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั่วไปของเมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นภูเขาและที่ราบ
สูง ทางทิศตะวันตกมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบเป็นที่ตั้งป่าสงวนแห่งชาติน้าพูน ทางตะวันออกสุดที่แม่น้าโขง มี
น้าตกหลายแห่ง เช่น นาข่า บ้านคา ตาดเหือง ฯลฯ แต่ยังไม่มีถนนเข้าถึง
สภาพภูมิอากาศของเมืองคอบ โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ จังหวัดน่าน และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ของประเทศไทย มีปริมาณฝนน้อยกว่าทั้ง 2 จังหวัด แต่ในฤดูห นาวจะมีอากาศที่
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ห น า ว เย็ น ก ว่ า ทั้ ง 2 จั งห วั ด ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย ต่ า สุ ด ป ร ะ ม า ณ ๑ ๐ อ ง ศ า เซ ล เซี ย ส
(http://www.oceansmile.com/Lao/ Chaiyaburi.htm)
ในเมื อ งคอบมี จ านวนหมู่ บ้ านทั้ งหมด 27 หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ 1) บ้ านปางมอน 2) บ้ า นหั ว
เมื อ ง 3) บ้ านม่ ว ง 4) บ้ านโพนสว่ า ง 5) บ้ านดอยแฮ่ 6) บ้ า นดอนตั น 7) บ้ า นใจสว่า ง 8) บ้ า น
หัวยเงิน 9) บ้านน้าโต้ม 10) บ้านเคิ่ง 11) บ้านผาบ่อง 12) บ้านสถาน 13) บ้านน้าป้าว 14) บ้าน
ถ้า 15) บ้านห้วยนกกุด 16) บ้านห้วยพะ 17) บ้านปางไฮ 18) บ้านป่าคา 19) บ้านห้วยเลา 20)
บ้านผักงาม 21) บ้านบ่อ 22) บ้านปากคอบ 23) บ้านโคกเมย 24) บ้านทุ่งเม้น 25) บ้านเล้ม 26)
บ้านน้าค่า และ 27) บ้านป่าซาง มีประชากรประมาณ 16,000 คน โดยเป็นชาวลาวลุ่มมากที่สุด
(คนลาวดั้งเดิมที่อาศัยตามที่ราบลุ่มแม่น้า) รองลงมาได้แก่ ลาวเทิง (เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รัฐบาลลาว
เรียกคนกลุ่มที่อาศัยบนที่สูง ประกอบด้วย ไทดา (ลาวโซ่ง) ขมุ (ข่า) มลาบรี และบางกลุ่มอพยพมา
จากประเทศจีน ได้แก่ คะฉิ่น อาข่ า ม้ง เมี่ยน (มาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์ (เขียน) จิราภรณ์ วิญ ญรัตน์
(แปล),๒๕๕๖)
ส่วนชาวไทลื้อมีมากเป็นอันดับสาม ซึ่งไทลื้อนั้นมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน
แล้วอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศตอนล่าง เช่น พม่า ลาว และในประเทศไทย ในประเทศลาว
ชาวไทลื้อตั้งถิ่น ฐานอยู่ ทางภาคเหนื อแถบเมืองสิงห เมืองหลวงพู คา เมืองลองในแขวงหลวงน้าทา
เมืองอูเหนือ เมืองอูใต้ เมืองงายเหนือ เมืองงายใต้ เมืองบุนเหนือ เมืองบุนใต้ในแขวงพงสาลี เมืองไซ
เมืองแบง เมืองฮุก เมืองหงสาในแขวงอุดมไซ เมืองเงิน เมืองเชียงฮอน เมืองเชียงลม และเมืองหงสาใน
แขวงไชยะบุลี นอกจากนี้ยังตั้งชุมชนอยูรอบๆ เมืองหลวงพระบางและกระจายกันอยูแถบลุมน้าอูและ
แม่ น้ าโขง ในแขวงหลวงพระบางและแขวงบ อแกวอี ก หลายหมู่ บ าน (สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เอกสารอัดสาเนา)
“เมื อ งคอบมี ๒๗ หมู่ บ้ าน ถ้ าเที ย บเมือ งชายแดน เมื องคอบก็ มี ป ระชากรไม่ ม าก แต่ ล ะ
หมู่บ้านมีประชากรระหว่าง ๕๐-๒๐๐ คน ที่นี่เรียกว่าสร้างป่าแปงเมือง แต่ที่อื่นเข้าสร้างบ้าน
แปงเมือง บริเวณที่ตั้งเมืองเรียกว่าผาบ่องเป็ นเมืองที่ตั้งใหม่ เมื่อก่อนเป็นป่าไม้ห นาแน่ น
ปัจจุบันต้นไม้มีน้อยลงเพราะมีการก่อสร้าง มีคนบุกรุกป่าไม้มากขึ้น และใช้ยาฆ่าหญ้ามาก
ขึ้น” (สัมภาษณ์: นางบุญสม กาวัน , ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
เมืองคอบเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าคอบไหลผ่านกลางเมืองก่อน
ลงสู่แม่น้าโขง ในภูมิภาคย่านภูเขาที่อยู่ติดกับพรมแดนประเทศไทยยังเป็นป่าไม้สมบูรณ์อยู่มาก มีไม้
สักและไม้มีค่าอื่น ๆ ทางแถบพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ส่วนในภาคเหนือมีแร่ธาตุสาคัญ เช่น ถ่าน
ลิกไนต์ ทองคา ทองแดง และ แมงกานีส เป็นต้น และมีการอุตสาหกรรมเหมืองหินแกรนิตในภาคใต้
ประชากรชาวเมืองคอบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยทานาปลูกข้าวไว้บริโภค
ในครัวเรือน ทาสวนครัว เข้าป่าไปหาของป่ามากินก็สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ เช่น สัตว์ป่า หน่อไม้ เห็ด
และผักชนิดต่างๆ และปลูกพืชไร่ ได้แก่ ลูกเดือย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และยังมีการทอผ้าเป็น
อาชีพเสริม โดยน ามาส่ งร้านค้าผ้ าทอฝั่ งประเทศไทย ปัจจุบัน ชาวบ้ านส่ ว นมากนิยมปลู กลู กเดือย
เพราะมีต้นทุนต่าและขายได้ราคาดี พ่อค้าจากประเทศจีนจะเข้ามารับซื้อทั้งหมด โดยจะนาไปแปรรูป
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เป็นเบียร์ลาว หรือขนม ส่วนการปลูกข้าวโพด คนเมืองคอบจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย และนา
ผลผลิตมาขายฝั่งประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“คนเมืองคอบ ทาการเกษตรปลูกลูกเดือย ข้าวโพด ถั่วดิน ยางพารามีบางส่วนไม่มาก เพราะ
ไม่ค่อยมีราคา ถ้าราคายางตกก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีทาหลายอาชีพ ต่างจากเมืองภูซาง ถ้ายาง
ราคาตกก็ลาบากเพราะทาอาชีพเดียว ปัจจุบันการทาเกษตรที่เมืองคอบ เริ่มมียาฆ่าหญ้าเข้า
มาแล้ว ชาวบ้านกาจัดหญ้าเองลาบาก ตอนนี้ปลูกหมากน้ามันเป็นเครือเถานามาจากจีน เพื่อ
นามาทาน้ามัน เวลาปลูกมีค้างเหมือนปลูกถั่ว เมืองไทยก็เคยเห็น เม็ดกินได้ คล้ายพืชตระกูล
ถั่ว ไปดูการปลูกที่เมืองไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกประมาณ ๔๐-๕๐ เฮกตาร์ ใบและยอดก็
กินได้ ราคาขายไม่แกะเปลือก กิโลกรัมละ ๑๐ พันกีบ ถ้าแกะเปลือก กิโลกรัมละ ๑๕ พันกีบ
ถ้าเป็นเงินไทย กิโลกรัมละ ๖๐ บาท เริ่มปลูกกันในเดือนมิถุนายน รอให้มีฝนตก”
ด้านอาชีพทอผ้า ปัจจุบันคนเมืองคอบจะรับ จ้างทอผ้าน้อยลงมากแล้ว จะเพียงไม่กี่หมู่บ้าน
เท่านั้นที่ยังรับทอผ้าอยู่ โดยจะทอช่วงที่ว่างจากงานฤดูการเกษตรเท่านั้น ผ้าทอที่ใช้กันอยู่ในเมืองคอบ
จะนาวัตถุดิบเส้นใยฝ้ายมาจากเมืองเชียงคา มาจ้างแรงงานในเมืองคอบ เมื่อทอแล้วส่งขายไปร้านค้า
ผ้าทอที่บ้านฮวก อาเภอภูซาง คนลาวที่อยากได้ผ้าก็ไปหาซื้อจากร้านค้าในอาเภอภูซาง (สัมภาษณ์:
นางบุญสม กาวัน, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
ด้านการค้าชายแดนของไทยที่บริเวณบ้านฮวก จั งหวัดพะเยา และบ้านปางมอน สปป.ลาว
มีการขยายตัวมากขึ้น รวมถึงการลงทุน และการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ทาให้การเดินทาง
และขนส่ งจากประเทศไทยเข้ าถึ งพื้ น ที่ ต่ างๆ ของ สปป.ลาว ได้ ส ะดวกรวดเร็ว ขึ้ น รวมถึ งมี ก าร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ
“พ่อค้าแม่ค้าจากเมืองคอบส่วนมากจะซื้อผัก ผลไม้จากประเทศไทยไปขาย เช่น ผักกาดขาว
ผักกะหล่าปลี หอมแดง เงาะ ทุเรียน มะม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดงานต่าง ๆ เช่น
ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช เป็นต้น นอกจากนี้ชาวบ้านยังซื้อ หมูพันธุ์ ปลาดุก ปลา
ตะเพียนจากประเทศไทยไปเลี้ยงเป็นอาหาร และเพื่อจาหน่ายอีกด้วย” (สัมภาษณ์: เสา แสน
สมบัติ , 30 เมษายน 2558)
การคมนาคม เส้ น ทางถนนติดต่อระหว่างเมื องในภาคเหนื อกับภาคใต้ของแขวงไซยะบุ ลี
เชื่อมต่อกับแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว รวมทั้งเส้นทางถนนเชื่อมต่อกับ บ้านห้วยโก๋น อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่าน นอกจากถนนสายหลักที่เชื่อมเมืองต่าง ๆ แล้ว ถนนสายรองอื่น ๆ ยังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างและปรั บ ปรุ ง หรือเป็นถนนในโครงการที่กาหนดแผนจะก่อสร้างทั่ว ทั้งแขวง
อย่างไรก็ตามถนนสายหลักก็ยังต้องได้รับการปรับปรุงให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ สัญจรไป
มาได้ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน นอกจากการคมนาคมทางบกโดยทางถนนแล้ว แขวงไซยะบุ
ลีสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับเมืองและแขวงอื่น ๆ ได้โดยทางน้า ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยทางเรือ

๑๘

โดยสารตามลาแม่น้าโขง ทั้งนี้เนื่องจากแขวงไซยะบุลีมีพื้นที่ติดกับแม่น้าโขงเป็นระยะทางประมาณ
๖๔๕ กิ โลเมตร การคมนาคมทางอากาศ โดยทางเครื่อ งบิ น ก็ ส ามารถเดิน ทางเชื่อ มต่ อ กั บ แขวง
เวียงจันทน์ได้โดยมีสนามบินที่เมืองไชยะบุลีและเมืองแก่นท้าว และมีเที่ยวบินประจาเดินทางติดต่อกับ
นครหลวงเวียงจันทน์ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนผู้โดยสารซึ่งเป็นปัจจัยประกอบสาคัญของเที่ยวบิน
ภาพที่ ๒.๒
แผนทีเ่ มืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว

ที่มา : สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมจากบ้านฮวก อาเภอภูซาง ไปยังเมืองคอบ สปป.ลาว อยู่ในช่วง
ของการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)- เมืองคอบ เมืองเชียง
ฮ่อน และเมืองคอบ- บ้านปากคอบ -บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว 1 ระยะทางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร
1 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมือง

คอบ บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้นในสปป.ลาว ก่อสร้างโดยบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน) ระยะทางรวมประมาณ 110 กิโลเมตร แบ่งเป็นช่วงดังนี้ ช่วงแรกตั้งแต่บ้านฮวก-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน
ระยะทาง 62.60 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้นระยะทาง 24.62 กิโลเมตร
ช่วงที่ 3 เส้นทางย่อยจากบ้านปากคอบถึงริมแม่น้าโขงระยะทาง 2 กิโลเมตร ช่วงที่ 4 ถนนในเมืองคอบระยะทาง 8
กิโลเมตร และช่ วงที่ 5 ตั้ งแต่ ถ นนในเมือ งเชีย งฮ่อ น ระยะทาง 12.93 กิโลเมตร และงานก่อ สร้างอาคารด่ าน
พรมแดน บ้านปางมอน รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,390 ล้านบาท เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่า 20% และ
เงินกู้ 80% จากสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สร้างถนนเชื่อม
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ดาเนินงานโดยสานักงานความร่วมมือพัฒ นาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ใช้
งบประมาณดาเนินงาน ๑.๓ พันล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการ
ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ ส ปป. ลาว กาหนดการก่อสร้างแล้ วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน
2559 เมื่อโครงการแล้วเสร็จทั้ง ๒ ประเทศจะได้ประโยชน์ โดยจะทาให้การเดินทางจากภาคเหนือ
ตอนบนของไทยไปยังเมืองหลวงพระบางรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาการเดินทางมากขึ้น และสามารถ
เดินทางต่อไปยังประเทศจีน (คุนหมิง) และประเทศเวียดนาม (เดียนเบียนฟู) โดยใช้ถนนหมายเลข 3
และหมายเลข 4
ด้านประเพณีและวัฒ นธรรมท้องถิ่น ชาวเมืองคอบให้ความเคารพพระธาตุปลวกซึ่งถือเป็น
พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในช่วงวันวิสาขบูชาในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะมี
ประเพณีสรงน้าพระธาตุปลวกเป็นประจาทุกปี ถือเป็นงานประจาของชาวเมืองคอบ จากการสัมภาษณ์
บุญสม กาวัน หัวหน้าห้องการจัดตั้ง เมืองคอบ สปป.ลาว กล่าวถึงงานสรงน้าพระธาตุปลวก ว่า
“ทาบุญพระธาตุปลวกปีละครั้ง ประมาณเดือนมีนาคม 2016 กิจกรรมในงานประเพณี ก็ มี
พิธีทางศาสนา และตลาดนัดขายสินค้าทั่วไปและสินค้าประเภทโอทอป ปีที่ผ่านมาสถานที่ไม่
ค่อยเหมาะสม เนื่องจากทาสถานที่ใหม่ ขุดดินออกไป ส่วนหนึ่งทาให้พิธีอยู่ด้านบน และคน
มาร่ ว มงานอยู่ ด้านล่ าง ขายสิ นค้ าทางเดิน ด้านล่ าง ปีนี้ (๒๐๑๕) งานเล็ กกว่าปี ที่ ผ่ านมา
(๒๐๑๔) และไม่ได้เชิญคนเยอะ มีนายอาเภอเชียงคาพร้อมคณะมาร่วมมาทาบุญ ด้วย การจัด
งานทางการพิธีทาบุญ ๓ วัน แต่งานอื่นที่จัดร่วมเช่นการขายสินค้า ๗ วัน (สัมภาษณ์: นางบุญ
สม กาวัน, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
นอกจากพระธาตุปลวกแล้ว ในเมืองคอบยังมีกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และ
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกเช่น ถ้า น้าตกตาดแจว สูง 30 เมตร อยู่ห่างจากท่าเดื่อประมาณ 1
กิโลเมตร วัดผาบ่อง ประเพณีแข่งเรือที่เชียงฮ่อน ที่หนองสางซึ่งเป็นหนองธรรมชาติขนาดใหญ่ จะมี
ทุกวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี
“ถ้ามีงานขึ้น ภูปลวก จะมีถ้าที่สวยงามอยู่ใกล้ๆ อาจจะจัดงานทาบุญธาตุภูปลวกเป็นการ
ท่ อ งเที่ ย ว โดยการมาท าบุ ญ แล้ ว เดิ น ไปเที่ ย วถ้ า ก่ อ นที่ จ ะท าบุ ญ ก็ ใ ห้ ร่ ว มประเพณี
นักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนอย่างน้อย ๑-๒ คืน ถ้ายังไม่เปิดตัวท่องเที่ยวทางการ ปากทางเข้า
แคบแต่ภายในกว้างมาก ยังไม่เปิดสถานที่ท่องเที่ยว มีเพียงช่วงปีใหม่สงกรานต์คนในพื้นที่จะ
ไปเที่ยวกัน” (สัมภาษณ์: นางบุญสม กาวัน, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ลาว ๒ ปีเสร็จ. ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ , วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014. สืบค้นจาก http://www.thanonline
.com/index.php?option=com_content&view=article&id=231138:2&catid=129:2009-02-08-1147-38&Itemid=479#.Va3wUKSqqko)
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นอกจากนี้ เมืองคอบ ได้ร่วมกับอาเภอภูซางจัดงานทาบุญตักบาตรสองแผ่นดินขึ้นเป็นประจา
ทุกปี ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ นอกจากการทาบุญตัก
บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งลาวและไทยแล้ว ยังมี กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดอาหารพื้นเมือง การ
ประกวดคู่รักสองแผ่นดิน การจาหน่ายอาหารพื้นเมือง การจาหน่ายสินค้าของทั้งสองประเทศ เป็นต้น
สภาพภูมิประเทศที่เป็นขุนเขาสลับซับซ้อน มีลาห้วยที่เป็นธรรมชาติ และแม่น้าคอบที่ไหลลง
แม่น้าโขง ทาให้การท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ เป็นที่นิยมกันอย่างมาก ถือเป็นจุดแข็งของเมืองคอบ
ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเช่น การคมนาคมยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนน ทาให้เกิด
ความลาบากในการเดิน ทาง รวมถึงที่พัก และร้านอาหารยังมีน้อย และไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเท่าที่ควร จากการสัมภาษณ์นายเสา แสนสมบัติ พ่อค้าจากเมืองคอบ
ที่นาผ้าทอจากเมืองคอบมาจาหน่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าผ้าทอที่บ้านฮวก กล่าวว่า
การเดิ น ทางเข้ า ไปเมื อ งคอบปั จ จุ บั น ค่ อ นข้ า งล าบาก เพราะอยู่ ในช่ ว งของการท าถนน
โดยเฉพาะฤดูฝนจะเป็นโคลนเป็นเลน และหากบางครั้งน้านองก็จะทาให้ข้ามไปมาไม่ได้ หาก
จะเดินทางไปต้องไปก่อนฤดูฝน เพราะรถไม่สามารถขึ้นดอยได้ และจะลื่นมาก แต่จะมีฝุ่น
เยอะมาก ส่ ว นใหญ่ ควรจะไปฤดูห นาว ระยะทางจากด่ านบ้ านปางมอน ไปถึงเมื องคอบ
ประมาณ 11 กิโลเมตร แต่หากถนนแล้วเสร็จและมีการเปิดด่านสากลจะทาให้การเดินทาง
สะดวกมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงเมืองคอบ (สัมภาษณ์ : เสา แสน
สมบัติ, 30 เมษายน 2558)
๒.๓.๒ อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น อาณาบริเวณเมืองโบราณที่ค้นพบหลักฐานจากพงศาวดาร
โยนก เดิมในบริเวณนี้ชื่อว่าเมืองเชียงแรงเป็นเมืองเก่าในยุคสมัยอาณาจักรพะเยา ในสมัยพ่อขุนจอม
ธรรม เป็นพระราชโอรสของขุนเงินหรือลาวเงิน กษัตริย์ผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน ได้มาสร้างเมือง
พะเยา ประมาณพุทธศักราช 1602 (จุล ศักราช 421) และมีหั วเมืองน้อยใหญ่ ที่ขึ้นอยู่ในอานาจ
ปกครองของอาณาจักรพะเยาคือ เมืองกวาสะเอียบ เชียงม่วน เมืองสระ เมืองออย สะลาว เมืองลอ
เมืองเทิง เมืองคอบ เมืองหงาว เมืองเชียงแรง เมืองปง เมืองเชียงคา เมืองเทิง แช่เหียง แช่ลุล ปากบ่อง
หนองขวาง เมืองป่าเป้า เมืองวัง แช่ซ้อน เมืองปราน แช่ห่ม ทิศใต้สุดจรดนครเขลางค์ และนครหริภุญชัย
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อแดนขรนคร (เมืองเชียงของ) (พระธรรมวิมลโมลี, ๒๕๔๖ หน้า ๓๕-๓๖)
ในปี พ.ศ. 2442 สมั ยรั ชกาลที่ 5 กรุงรั ตนโกสิ นทร์ ได้ มี การจั ดการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลพายัพ ด้วยการแบ่งเมืองน่านออกเป็ น 7 แขวง โดยเมืองเชียงแรงอยู่ในเขตการปกครอง
ของแขวงน้าอิง อันประกอบด้วยเมืองเชียงคา เมืองเทิง เมืองหงาว เมืองเชียงของ เมืองเชียงเคี่ยน
เมืองมิน และเมืองลอ (สมศักดิ์ ลือราช 2529, หน้า 149)
ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ ได้มีการจัดตั้งระเบียบการปกครองใหม่เป็นเจ้าเมืองข้าหลวง และได้ตรา
พระราชบัญญัติมณฑลพายัพในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองได้ยุบตาแหน่ง
เจ้าผู้ครองนคร เมืองต่างๆ จึงมีฐานะเป็นอาเภอ จังหวัด ซึ่งกิ่งอาเภอภูซางขึ้นอยู่กับการปกครองของ
อาเภอเชียงคามาโดยตลอด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกพื้นที่

๒๑

อาเภอเชียงคาจานวน ๕ ตาบล จัดตั้งเป็นกิ่งอาเภอใหม่มีชื่อว่า “กิ่งอาเภอภูซาง” ประกอบด้วย 5
ตาบล คือ ตาบลสบบง ตาบลภูซาง ตาบลเชียงแรง ตาบลทุ่งกล้วย และตาบลป่าสัก มีผลตั้งแต่ วันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และได้รับการยกฐานะจากกิ่งอาเภอเป็น “อาเภอภูซาง” เมื่อวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๐ ประกอบด้วย ๕ ตาบล ๕๙ หมู่บ้าน ได้แก่ ตาบลภูซาง ๑๓ หมู่บ้าน ตาบลป่าสัก ๑๐ หมู่บ้าน
ตาบลทุ่งกล้วย ๑๒ หมู่บ้าน ตาบลเชียงแรง ๑๒ หมู่บ้าน และ ตาบลสบบง ๑๒ หมู่บ้าน (เขตเทศบาล
ตาบลสบบง)
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยา ห่ างจาก
จังหวัดประมาณ ๘๕ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๒๒ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่ าการ
อาเภอเดิม ๓๕ กิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมระยะทาง
ยาวประมาณ ๒๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙๓,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๘๓,๔๒๘.๗๕ ไร่
ทิ ศ เหนื อ ติ ด เขต อ าเภอเทิ ง จั งหวั ด เชี ย งราย ทิ ศ ใต้ ติ ด เขต อ าเภอเชี ย งค า จั งหวั ด พะเยา ทิ ศ
ตะวันออก ติดเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตก ติดเขต อาเภอเชียงคา
จั งหวัด พะเยา จากการที่ มีพื้ น ที่ ติด ชายแดนประเทศเพื่ อ บ้ าน ท าให้ อ าเภอภู ซางมี ค าขวัญ ได้ แ ก่
“ประตูสู่หลวงพระบาง ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกาเนิดน้าตกอุ่น หวานละมุนน้าอ้อยสบบง สูงส่งถิ่น
พระธาตุ ตลาดชายแดนไทย-ลาว” ซึ่งเป็นคาขวัญที่บรรยายสภาพพื้นที่และวิถีแห่งวัฒ นธรรมของ
ภูซางได้อย่างน่าประทับใจ และด้วยความเป็นเมืองชายแดน มีหมู่บ้าน “บ้านฮวก” ชุมชนชายแดนที่มี
ศักยภาพสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้อนรับผู้มาเยือนได้ตลอดเวลา
สภาพพื้ น ที่ โดยทั่ ว ไปเป็ น ที่ ร าบสลั บ ภู เขาประมาณร้อ ยละ ๗๐ ภู เขาโอบล้ อ มตั้ งแต่ ทิ ศ
ตะวันตกขึ้นไปทางทิศเหนือ จนสิ้นทางทิศตะวันออก ด้านชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ทิศตะวันออก และทิศใต้เป็นที่ราบสลับภูเขาและเนินเขา
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดูคือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๕ องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ ๒๖.๘ องศาเซลเซี ย ส และฤดูห นาว เริ่มตั้ งแต่เดื อนตุล าคม-กุ มภาพั น ธ์ อุณ หภูมิ เฉลี่ ย
ประมาณ ๒๒.๗ องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๑๓๗.๗๕ มิลลิเมตร/ปี
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินภูเขา แบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ดินนา ๑๐%
ดินตื้น ๕% ดินภูเขา ๗ % ดินไร่ ๑๐ % ดินอื่นๆ ๕ % มีแม่น้าสายสาคัญ ๔ สาย ได้แก่ แม่น้ายวน
แม่น้าบง แม่น้าลาว และแม่น้าเปื๋อย มีอ่างเก็บน้า ๒ แห่ง คือ อ่างเก็บน้าห้วยไฟและ อ่างเก็บน้าขุนบง
(บ้ านสา) พื้ น ที่ป่ าไม้ ได้ แก่ อุท ยานแห่ งชาติ ภูซ าง พื้ น ที่ ๑๗๘,๐๔๙.๖๒ ไร่ หรือ ๒๔๘.๘ ตาราง
กิโลเมตร (บรรยายสรุป อบต.ภูซาง ปี 2558 อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, เอกสารอัดสาเนา)

๒๒

ภาพที่ ๒.๓
แผนที่อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ที่มา : บรรยายสรุป อบต.ภูซาง ปี 2558 อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเทือกเขาล้อมรอบ ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทา
การเกษตร ทานา ทาสวนลาไย ลิ้นจี่ มะม่วง ปลูกกระเทียม-หอมแดง ปลูกยางพารา ทอผ้า เป็นต้น มี
พื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น ๘๔,๔๙๑ ไร่ แบ่งเป็นที่นา ๓๓,๓๒๖ ไร่ พื้นที่ไร่(สวนข้าวโพด/มันสาปะหลัง/
ถั่วลิสง/อ้อย) ๓๔,๒๓๙ ไร่ พื้นที่พืชผัก ๑,๑๑๐ ไร่ จานวนเกษตรกร ๔,๙๖๖ ครัวเรือน ไม้ยืนต้น
(ยางพารา/สัก) จานวน ๒๑,๕๐๕ ไร่ นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนทางานรับราชการ บริษั ท
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป (บรรยายสรุป อบต.ภูซาง ปี 2558 อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, เอกสารอัด
สาเนา)
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๙ และมีร้อยละ ๑ นับถือศาสนาคริสต์ คือ
คนม้ง มีวัดจานวน ๓๕ แห่ง การประกอบพิธีกรรมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นการประกอบ
พิธีกรรมตามจารีตประเพณีที่นับถือกันมาแต่โบราณ ได้ แ ก่ ป ระเพ ณี ปี๋ ให ม่ เมื อ ง (ส งก ราน ต์ )
เข้าพรรษา ลอยกระทง นมั ส การพระธาตุขุน บง และพระธาตุภูซาง นอกจากนี้ ยังมีก ารประกอบ
พิธีกรรมอื่นๆที่เป็นส่วนรวม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ การรดน้าดาหัว การส่งเคราะห์บ้าน งานมงคล
สมรส งานขึ้นบ้านใหม่ งานฌาปนกิจศพ งานเลี้ยงหรื อทาบุญเพื่อการราลึกถึ งบรรพบุรุษในลักษณะ

๒๓

ต่างๆ เป็นต้น ประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญในรอบปี ดังแสดงในตารางที่ ๒.๑ (องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูซาง, ๒๕๕๘ เอกสารอัดสาเนา)
ตารางที่ ๒.๑
ประเพณีวฒ
ั นธรรมในรอบปีของอาเภอภูซาง
เดือน
กิจกรรม
เดือนมกราคม
มีป ระเพณี ตานข้าวใหม่ (ถวายข้าวใหม่) เป็ นการนาเอาข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวมา
ถวายทานหรือทาบุญที่วัด
เดือนเมษายน
มีประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ การ
บายศรีสู่ขวัญพระสงฆ์ สามเณร การส่งเคราะห์ (สะเดาะเคราะห์ ) การตานตุง
และสรงน้าพระพุทธรูป
เดือนพฤษภาคม ประเพณีในวันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญทางศาสนาพุทธ มีการทาบุญต กบาตร
สรงน้าพระธาตุ เข้าวัดฟังธรรมเทศนา การเวียนเทียน นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน
“ข่ ว งผญ๋ า ป๋ า เวณี ฮี ต ฮอยมะเก่ า จาวภู ซ าง” เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม โดยมีการแสดงภูมิปัญญาพื้นบ้าน การ
แสดงดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น
เดือนกรกฎาคม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา และการเวียนเทียน
เดือนตุลาคม
ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร)
วันออกพรรษา การตักบาตรเทโวโรหะนะ
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง การจุดประทีปโคมไฟ และโคมลอย
เดือนธันวาคม
ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ณ บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย - ลาว
บ้ าน ฮวก (กิ่ ว ห ก) ห มู่ ที่ 1 2 ต าบ ล ภู ซาง เพื่ อสื บ สาน และส่ ง เสริ ม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ก ารตั ก บาตรให้ ค งคู่ พุ ท ธศาสนา ประชาสั ม พั น ธ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ านและแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ส่ งเสริม ความสั ม พั น ธ์อั น ดี ร ะหว่า ง
ประเทศ การสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้น และเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วง
เทศกาลปีใหม่
อาเภอภูซางเป็น เมืองที่มีวัฒ นธรรมเก่าแก่ ประชากรอยู่ห นาแน่น เป็นเส้นทางเชื่อมเข้าสู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาหลายชั่วอายุคน กลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วย คนไทยวน
คนม้ง คนเมี่ยน คนไทลื้อ คนถิ่น โดยมี ๓ กลุ่มหลักที่สาคัญ ได้แก่
1. ไทยวน หรือ คนเมืองล้านนา เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานทางตอนเหนือของประเทศ
ไทยที่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา ในอดีตคนล้านนามีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แต่กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ
"ไทยวน" ซึ่งมีค าเรี ย กตนเองหลายอย่ าง ได้แก่ "ยวน โยน หรือ ไต (ไท)" โดยคนยวน ซึ่งเป็ น คน
พื้ น เมื อ งดั้ งเดิ ม ที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานเป็ น บ้ านเมื อ งตั้ งแต่ ในสมั ย ล้ านนา ถื อ เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี จ านวน
ประชากรมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน คนยวนที่ภายหลังเรียกตนเองว่า “คนเมือง” ได้อพยพ
มาจากหลายพื้นที่จากภาคเหนือตอนบน โดยมีการสืบทอดอัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคน
ยวนมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย บ้านเรือน ดนตรีพื้นเมืองประเภทค่าว

๒๔

จ้อย ซอ พิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีปู่ย่า ผีเจ้าบ้าน ผีขุนน้า ผีฝาย ผีนาผีทุ่ง การเลี้ยงผี การสร้ างหอผี
ประจ าทุกหมู่บ้ าน รวมทั้งประเพณี ทางพุท ธศาสนาในรอบปี เช่น ประเพณี แห่ ไม้ก้าสลี (ต้นโพธิ์)
ประเพณีสรงน้าพระธาตุ ประเพณีถวายข้าวใหม่ ประเพณีสืบชะตา ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณียี่เป็ง
ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น (สุชาติ ศรีสวัสดิ์, ๒๕๔๗ หน้า ๗-๔๘)
2. ไทลื้อ หรื อ ไตลื้อ เป็ น ชาวไทกลุ่มหนึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิ บสองปันนาของจีน มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการใช้ภาษาไทลื้อ และยังมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อื่นๆ เช่น การแต่งกาย
ศิลปะและประเพณีต่างๆ ชาวไทลื้อมีชีวิตที่คล้ายคลึงกับชาวไทยหรือชนเผ่าอื่นๆทางภูมิภาค คือมีการ
สร้ างบ้ านเรื อนเป็ น บ้ านไม้ มี ใต้ ถุน สู ง มี ค รัว ไฟบนบ้ าน ใต้ ถุ น เลี้ ยงสั ต ว์ แต่ ในปั จ จุ บั น วิ ถีชี วิ ตได้
เปลี่ยนไป การสร้างบ้านเรือนจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย บ้านที่ยังคงสภาพเป็นเรือนไม้แบบเดิมยังพอจะมี
ให้เห็นบ้างในบางชุมชน ชาวไทลื้อส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด นิยมสร้างวัดในชุมชน ทั้งยัง
ตกแต่งด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์งดงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวไทลื้อได้แก่งาน
ผ้าทอไทลื้อ นิยมใช้ผ้าฝ้าย ทอลวดลายที่เรียกว่า ลายน้า (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
๓. เมี่ยน หรือ เย้า เป็นชนชาติเชื้อสายจีนเดิม ชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่า เมี่ยน ซึ่งแปลว่า มนุษย์
มี ชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ งว่ า เย้ า การแต่ งกายของชาวเมี่ ย น ผู้ ห ญิ งนุ่ งกางเกงด้ ว ยผ้ า สี น้ าเงิน ปนด า
ด้านหน้าจะปักลวดลาย ใส่เสื้อคลุมสีดายาวถึงข้อเท้า ผ่าด้านหน้าตลอดติดไหมพรมสีแดงที่อกเสื้อรอบ
คอลงมาถึงหน้าท้อง ผ่าด้านข้าง อกเสื้อกลัดติดด้วยแผ่นเงินสี่เหลี่ยม ทาผมด้วยขี้ผึ้ง พันด้วยผ้าสีแดง
และพันทับด้วยผ้าสีน้าเงินปนดา ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงสีดาขายาว ขลิบขอบขากางเกงด้วยไหมสีแดง
สวมเสื้อดา อกไขว้แบบเสื้อคนจีน ติดกระดุมคอและรักแร้เป็นแนวลงไปถึงเอว เสื้อยาวคลุมเอว อาวุธ
ของเมี่ยนได้แก่ ปืนคาบศิลา ทาเอง ใช้คันร่มเป็นลากล้องปืน (สุ ช าติ ศรีส วัส ดิ์ , ๒๕๔๗ หน้ า ๒๙๗๓๐๗)
เนื่ อ งจาก ชายแดนด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกของอ าเภอภู ซ าง ติ ด ต่ อ สาธารณประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และเป็นเส้นทางผ่านขึ้นภูชี้ฟ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในอาเภอภูซาง ได้แก่ (องค์การบริหารส่วนตาบลภูซาง, ๒๕๕๘)
1. น้าตกภูซาง ตั้งอยู่ในเขตบ้านธาตุภูซาง หมู่ 10 เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหม่น เกิดจากสายน้าอุ่นเป็น
น้าตกที่มีน้าอุ่นเพียงแห่งเดียวที่พบในประเทศไทย อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และปราศจากกลิ่น
กามะถัน ไหลลงผาหินปูนสูง 25 เมตร เป็นเส้นทางผ่านต่อไปยังภูชี้ฟ้า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เหนื อน้ าตกภู ซางมี เส้ น ทางชมป่ าต้น น้ าซึ่ งเป็ น ป่ าดงดิ บ อยู่ ห่ างจากที่ ท าการอุ ท ยานแห่ งชาติ 1
กิโลเมตร
2. พระธาตุภูซาง เป็นพระธาตุเก่าแก่ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในอาเภอภูซางและ
อาเภอใกล้เคียง มาเป็นเวลาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างประมาณ ปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ตามเอกสารประวัติ
พระธาตุภูซาง กล่าวว่า เมื่อปีพ.ศ. ๒๓๙๐ ชาวเมืองน่านได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ได้เข้ามาบุกเบิกถางป่า
เพื่อทาไร่บริเวณเชิงดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุ โดยที่ไม่ทราบว่ามีองค์พระธาตุตั้งอยู่
ในขณะที่กาลังถางป่าอยู่นั้นพบว่า มีใบพลูเลื้อยพันอยู่กั บต้นซาง (ไผ่ชนิดหนึ่ง) จึงเก็บมาเคี้ยวกินกับ
หมาก ระหว่างที่เก็บใบพลูก็บังเอิญพบองค์พระธาตุตั้ งอยู่บนสันดอยท่ามกลางป่าร่มไม้ปกคลุมอยู่ จึง
เข้าไปกราบไหว้ และเรียกชื่อพระธาตุนั้นว่า “ปูซาง” (พลูซาง) ตามบริเวณที่ค้นพบ
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ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ชาวบ้ านที่ เข้ามาบุ ก เบิ ก ถางป่ า พบว่ามี อ งค์ พ ระธาตุ ตั้งอยู่ ตรงยอดด้ ว น
มองเห็นเหล็กเป็นแท่นโผล่ตรงกลาง ทางทิศตะวันออกติดกับ พระธาตุมีแท่นพระสูง มีพระพุทธรูป
ตั้งอยู่ ๓ องค์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามสันเขา พระประธานเรียกว่า พระแสนแซ่ เป็นแขน
ทอง ส่วนสององค์ข้างๆเป็นปูนข้างละหนึ่งองค์
ปี พ.ศ.๒๔๙๖ กานันตาบลเชียงแรง พร้อมกับศรัทธาผู้เฒ่าผู้แก่ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่บ้าน
พร้อมใจกันผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปถางหญ้าตัดต้นไม้ถางป่า ช่วยกันปั้นอิฐเก่าขึ้นเป็นองค์พระธาตุใหม่ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๓ พระอาจารย์คาหล้า สังวโร วัดสันโค้ง จังหวัดเชียงราย มาเสริมองค์พระธาตุ และสร้าง
วิหารหลังใหม่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล พระนักบุญ จากวัดเด่น สะหลีศรีเมืองแก่น อาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาสร้างพระธาตุ รื้อวิหารหลังเก่า และปรับปรุงสถานที่บนพระธาตุ
ภูซาง สร้างวิหารหลังใหม่ให้มั่นคงถาวร พร้อมทั้งเสริมดวงพระธาตุขึ้นใหม่ และได้นาพระพุทธรูปองค์
ใหม่มาประดิษฐานไว้ในพระวิหาร โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกหมู่บ้านในอาเภอภูซางและ
อาเภอเชียงคา (ประวัติพระธาตุภูซาง, เอกสารอัดสาเนา มปป. หน้า ๑-๑๖)
3. น้าตกห้วยโป่งผา ตั้งอยู่ในเขตบ้านฮวก หมู่ 3 เป็นต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น
และเป็นต้นกาเนิดของลาน้าเปื๋อย น้าตกห้วยโป่งผาเป็นน้าตกที่ใส มีน้าไหลตลอดปี มีทั้งหมด 19 ชั้น
และมีลาห้วยแยกออกเป็นน้าตกอีก 2 สาย ระยะทางจากชั้นแรกถึงชั้นบนสุดประมาณ 1,500 เมตร
อยู่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 700 – 900 เมตร มีความสวยงามทางธรรมชาติและยังเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของ “เต่าปูลู” ซึ่งเป็ นเต่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นเต่าขนาดเล็ก หนักประมาณครึ่ง
กิโลกรัม กระดองเล็กแบน หัวโตหดเข้ากระดองไม่ได้ ปากคมแข็งแรงคล้ายปากนกแก้ว ขาใหญ่หดเข้า
กระดองไม่ได้เช่นกัน ปลายเท้ามีเล็บสามารถปีนขึ้น บนขอนไม้หรือก้อนหินได้ หางยาวกว่ากระดอง มี
เดือยแหลมอยู่ระหว่างขาและก้นข้างละอัน กระดองสีน้าตาลเข้ม เมื่ออายุน้อยส่วนหัวมีสีออกส้ม เมื่อ
โตขึ้นหัวค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแก่ ความยาวที่พบสูงสุด 17 เซนติเมตร เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
4. ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตบ้านฮวก หมู่ 12 เป็นตลาดค้าขายสินค้าของป่า
ผ้าทอลายน้าไหล เครื่องครัวเรือน เสื้อผ้า ของใช้จาเป็น เปิดทุกวันที่ 10 และ ๓0 ของทุกเดือน
๒.๓.๓ การค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
๑) จุดผ่อนปรนกิ่วหก2 บ้านฮวก
2 จุดผ่อนปรน

เป็นจุดที่เปิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านมนุษยธรรม เพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ ใน
ระดับท้องถิ่น และอนุญาตให้ประชาชนทั้งสองประเทศสัญจรไปมา เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค
ระหว่างกัน โดยกาหนดระเบียบการสัญ จรไปมา ประเภทของสินค้า มูลค่าการค้า ระยะเวลาเปิด ปิดจุดผ่อน
ปรน มาตรการควบคุมการเดินทางเป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองประเทศ จุด
ผ่อนปรนชายแดนไทย-สปป.ลาว บริเวณบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดที่ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการเข้า
ออกของประชาชนทั้งสองประเทศ อยู่ในความดูแลของฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ทาการปกครองอาเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ซึ่งมีนายอาเภอภูซางเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ เป็นไปตามข้อตกลงของ
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา,ลาว-ไทย แขวงไชยะบุรี
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จากสภาพภูมิประเทศบริเวณเขตแดนระหว่ างอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับเมืองคอบ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีลักษณะเป็นภูเขาสูงทอดตลอดแนวทิศตะวันออกของอาเภอภูซาง ตั้งแต่
บ้านฮวก หมู่ที่ 3 ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง ถึงบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา เป็น
ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก (PB 502763) หมู่ที่ 12 ตาบลภูซาง อาเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางที่ติดต่อระหว่างบ้านฮวก ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
กับ บ้ านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุ ลี สปป.ลาว สภาพพื้นที่ช ายแดนส่ วนใหญ่ เป็ นภูเขา มี
ช่องทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการค้าชายแดน ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนทั้งสองประเทศใช้เป็น
เส้ น ทางสัญ จรเข้า -ออก ความสั มพั นธ์ระหว่างประชาชนไทย-สปป.ลาว ตามแนวชายแดนมีความ
ต่อเนื่ อ ง เนื่ อ งจากประชาชนทั้ งสองประเทศมี ความผู ก พั นกั นตามสายเลื อด ด้ว ยความเป็น เครือ
ญาติ ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนสินค้า และค้าขายระหว่างบุคคล โดยที่ผ่านมาไม่มีเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เป็นแนวร่วมในการดูแลจุดนี้เข้ามาประจา
จนกระทั่งรัฐบาลทั้งสองฝ่ ายได้เจริญ สัมพันธไมตรีต่อกัน ทาให้ มีการพัฒ นาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2536 ได้มีการ
เปิดจุดผ่อนปรนชายแดนที่กิ่วหก บ้านฮวกเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้ติดต่อสื่อสาร สามารถ
เดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน และจัดตลาดนัดทุก
วันที่ 10 และ ๓0 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้ านฮวก ในการขออนุญาตเดินทาง เข้า -ออก ให้
เป็นไปตามข้อตกลงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อานวยการป้องกันการกระทาอัน
เป็นคอมมิวนิสต์ (ศอป.ปค.) อาเภอภูซาง เปลี่ยนผลัดมาประจาอยู่ ณ จุดผ่อนปรน เพื่อดูแลการเข้า
ออกของประชาชน โดยอยู่ ในการดูแ ลของฝ่ ายกิ จการพิ เศษ ที่ ท าการปกครองอ าเภอภู ซ าง ซึ่งมี
นายอ าเภ อภู ซาง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และเจ้ า ห น้ า ที่ จากด่ า น ศุ ล กากรเชี ย งของ จั ง หวั ด
เชียงราย ควบคุมดูแลการนาเข้าสินค้าผ่านเข้า -ออกบริเวณจุดผ่านแดน นอกจากช่องทางกิ่วหกแล้ว
ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเดินทางติดต่อได้ แต่เป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ที่ไม่อนุญาตให้มีการ
เดินทางเข้า-ออก ได้แก่ ๑) ช่องทางห้วยขุนนก บ้านฮวก หมู่ ๑๒ ตาบลภูซาง ๒) ช่องทางดอยขุนห้วย
เหล็ก บ้านหัวนา หมู่ ๗ ตาบลทุ่งกล้วย ๓) ช่องทางขุนน้าบง บ้านสา หมู่ ๖,๗ ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา (สานักงานจังหวัดพะเยา,๒๕๕๗ หน้า ๔๐-๕๘)
ต่อมาจังหวัดพะเยาได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านฮวก สู่การเป็นด่านถาวร
โดยจั งหวั ด พะเยา และแขวงไซยะบุ ลี สปป.ลาวได้ จั ด ตั้ งคณะกรรมการร่ว มมื อ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว มีการประชุมร่วมกัน ดังนี้
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ มีการลงนามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ระหว่างนายวิจารณ์ ไชยนันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในสมัยนั้น และท่านทองบัน แสงอาพอน หัวหน้าเขตเชียงฮ่อน–หงสาใน
ขณะนั้น
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ มีการลงนามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดพะเยา และแขวงไซยะบุลี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๓๘ ณ
ที่ทาการแขวงไซยะบุลี

๒๗

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีการลงนามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดพะเยา และแขวงไซยะบุลี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๔๔ ณ
ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ผลการประชุมทั้งสามครั้ง มีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการค้าชายแดน ดังนี้ ให้ใช้จุดกิ่วหกเป็น
ช่องทางเข้าออกระหว่างบ้านฮวก อาเภอภูซาง กับบ้านปางมอน เมืองคอบ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐๑๗.๐๐ น. อนุญาตให้เฉพาะราษฎรของจังหวัดพะเยา และราษฎรของแขวงไซยะบุลีเท่านั้นที่ผ่านเข้า
ออกได้ โดยไม่เกิน ๒ วัน ระยะทางหรือขอบเขตให้เข้าไปในเขตสุขาภิบาลเชียงคา และเขตเทศบาล
เมืองคอบเท่านั้ น ทั้งนี้ มีการจั ดตลาดนัด ที่ฝั่ งไทยทุ กวัน ที่ ๑๐ และ ๓๐ ของทุกเดือน (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดพะเยา, ๒๕๔๕)
ในปีพ.ศ.๒๕๔๖ จังหวัดพะเยา ทาเรื่องการปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวจากพะเยา-หลวง
พระบาง เสนอต่อรัฐบาลพั นตารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรเกียรติ เสถียร
ไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา ในลักษณะที่
ขอให้ประเทศไทยเข้าไปช่วยเหลือด้านงบประมาณในการปรับปรุงเส้นทาง อาจเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
หรือการเจรจากับสปป.ลาวเพื่อร่วมกันหาเงินกู้จากแหล่งอื่น เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ พตท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น มีประเด็นสั่งการ
ข้อ เสนอแนะ และข้ อเรี ย กร้ อ งของประชาชนในการตรวจราชการพื้ น ที่ จั งหวัด พะเยา ให้ พั ฒ นา
โครงการเส้นทางคมนาคมจากด่านบ้านฮวกไปเมืองปากคอบ สปป.ลาว (สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, ออนไลน์)
วันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาใน
สมัยนั้น พร้อมด้วยนายอาเภอเชียงคา และปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอภูซาง ได้นาคาราวาน
นักท่องเที่ยวจากจังหวัดพะเยา เชียงราย และกรุงเทพฯ จานวน ๓๐๐ คน เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว
สายใหม่จากจุดผ่อนปรนบ้านฮวก –เมืองคอบ โดยเดินทางด้วยรถยนต์จากจุดผ่อนปรนบ้านฮวกไปยัง
บ้ านปากคอบ ริ มน้ าโขง แล้ ว ล่ องเรือต่ อไปยั งหลวงพระบาง (ผู้ จั ดการรายสั ป ดาห์ , ๑๘ มีน าคม
๒๕๕๘)
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้า แขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๕๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ จังหวัดเพชรบุรีและการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทยลาว (Joint Commission: JC) ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ แขวงหลวงพระบาง
สปป.ลาว ที่ประชุมได้มีมติให้สนับสนุนการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เป็นจุดผ่านแดนถาวร และยกระดับด่านท้องถิ่นปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดพะเยา ได้เตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อาเภอ
ภูซาง โดยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เตรียมการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกฯ เป็น จุดผ่าน
แดนถาวร เพื่อประสานงานกับแขวงไชยะบุลีโดยได้ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า การ
ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการค้าการลงทุน การ
ท่ อ งเที่ ย ว และอื่ น ๆ ผลั กดั น ให้ พั ฒ นาตลาดบ้ านฮวกเป็ น ตลาดการค้ า ชายแดนในระดั บ สากล
ก่อให้ เกิดกิจ กรรมการค้าชายแดน และการเปิดตลาดการค้ าใหม่ให้ สินค้าไทย ไปสู่สปป.ลาว และ
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ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ฝ่ายลาวมีความพร้อมจะพัฒนายกระดับ
ด่านประเพณีบ้านปางมอนฯ เป็นด่านท้องถิ่น โดยได้เตรียมการด้านงบประมาณไว้แล้ว
วัน ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ จากการประชุ ม คณะรัฐ มนตรี สั ญ จรที่ จั ง หวัด เชี ย งใหม่ มติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกฯ เป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของส านั ก งานสภ าความมั่ น คงแห่ งชาติ (สมช.) โดยให้ กระท รวงการต่ า งป ระเท ศ กั บ
กระทรวงมหาดไทยประสานกับ ฝ่ ายลาว ในการเร่งรัดจั ดตั้ งคณะท างานร่ว มกัน และมอบหมาย
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอานวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเป็ น จุ ด ผ่ า นแดนถาวร ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การของ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้จังหวัดพะเยาขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ๑๑๐, ๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันในระดับนโยบาย การสร้างอาคารด่านชายแดน การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้ น ฐาน การปรับ ปรุงภูมิทัศน์ และพัฒ นาชุมชน ทั้งสองฝ่ายได้แต่งตั้งคณะทางาน เพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มอบหมายให้กรม
โยธาธิการและผังเมือง ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบพื้นที่ วางกรอบการพัฒนาพื้นที่ และการ
ออกแบบพื้นที่ในเบื้องต้น และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดาเนินการวางผัง
เมื อ ง และออกแบบด่ า นการค้ า ชายแดน (ส านั ก โฆษก ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ส านั ก
นายกรัฐมนตรี, ออนไลน์)
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดพะเยาได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัด งบ
กลุ่มจังหวัด งบกระทรวงมหาดไทย งบส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทายุทธศาสตร์การพั ฒนาจุดผ่านแดน
ถาวร ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ในปีพ.ศ. 2558 มีงบประมาณพัฒนาด่านชายแดนที่บ้าน
ฮวก จานวน 77,940,900 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยล้านบาท)
๒) ข้ อ ตกลงชายแดนระหว่ า งจั ง หวั ด พะเยากั บ แขวงไชยะบุ ลี จากการประชุ ม
คณะกรรมการร่วมรักษาความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และ สปป.ลาว -ไทย เขต
เชียงฮ่อน- หงสา แขวงไชยะบุ ลี ได้มี บันทึ กการประชุมที่มี ผ ลให้ ทั้ ง 2 ฝ่ าย เป็ น ข้อตกลงระหว่าง
จั งหวั ด พะเยากั บ แขวงไชยะบุ ลี ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม ดั งนี้ (จั งหวั ด พะเยา. การค้ า ชายแดนไทย-ลาว,
ออนไลน์)
(1) ให้ใช้จุดกิ่วหก เป็นช่องทางเข้า-ออก ระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 3 อาเภอภูซางกับบ้าน
ปางมอน เมืองคอบ เวลา 08.00 -12.00 น. และ เวลา 13.00 – 17.00 น. (ปัจจุบันปรับเป็น
เวลา 06.00 – 18.00 น. โดยไม่มีการหยุดพั กเที่ยง) กรณี เจ็บป่วยสามารถเข้า -ออกได้ ไม่จากัด
เวลา แต่ต้องผ่านจุดตรวจคนเข้ า-ออก ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและอนุญาตให้เฉพาะราษฎรของ
จังหวัดพะเยา กับราษฎรแขวงไชยะบุรี เท่านั้นที่ผ่านเข้าออกได้ กาหนดเวลาเข้าออกของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ งไม่เกิน 2 วัน ระยะทางหรือขอบเขตให้ เข้าไป แต่ล ะฝ่ ายได้ในเขตสุ ขาภิบ าลเชียงคาและเขต
เทศบาลเมืองคอบเท่านั้น
(2) ประชาชนทั้ ง สองฝ่ า ยสามารถซื้ อ สิ น ค้ า เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิตในมูลค่า ไม่เกิน 30,000 กีบ หรือ 1,000 บาท ต่อหนึ่งคน ต่อหนึ่งเที่ยว โดยไม่ต้องเสีย
ภาษี (หากซื้อเกินต้องชาระภาษีตามกฎหมาย)
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(๓) ทั้งสองฝ่ ายจะร่วมกัน ในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดน
(4) ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการรักษาหลักเขตแดนไทย – สปป.ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุรี ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ถูกทาลาย ให้ความรู้ และดูแลประชาชนของตนให้เดิน
ทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนให้ถูกต้อง
(5) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้การร่วมมือ และพัฒนาด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
กัน รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขมากขึ้น
(6) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกฐานะจุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรและ
ด่านประเพณีปางมอน เป็นด่านท้องถิ่น โดยเห็นชอบนาเสนอรัฐบาลของแต่ละฝ่ายพิจารณา
๓) มาตรการในการเดินทางเข้า ออกชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี
ตามบั นทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ ๑/๒๕๓๗ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ได้กาหนดมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ขอบเขตอนุญาต ดังนี้
(๑) อนุญาตให้ราษฎรในเขตจังหวัดพะเยา ประเทศไทย และราษฎรในเขตแขวงไชยะบุลี
สปป.ลาว เดิ น ทางเข้า -ออก เพื่ อติ ดต่ อค้ าขาย เยี่ ยมญาติ ท่ องเที่ ยว และการเดิ น ทางเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ทางจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก หมู่ ๑๒ ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ประเทศไทย และตาบลปางมอน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว
(๒) ขอบเขตการอนุญาตให้ราษฎรไทยเดินทางเข้าไปถึงเขตเมืองคอบ และอนุญาตให้
ราษฎรลาว เดินทางเข้ามาถึงเขตเทศบาลตาบลเชียงคา (อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา)
(๓) วัน เวลา และจานวนวันที่อนุญาตให้ราษฎรของแต่ละฝ่ายเดินทางผ่านแดนทุก วัน
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๑๘.๐๐ น. มีกาหนดไม่เกิน ๓ วัน ๒ คืน
(๔) เอกสารการผ่านแดน ให้ใช้หนังสือรับรองการอนุญาตผ่านแดน ซึ่งต่างฝ่ายออกให้
ราษฎรของตนเอง (จังหวัดพะเยา. การค้าชายแดนไทย-ลาว, ออนไลน์)
๒.๓.๔ สถานการณ์การค้าชายแดนไทย – ลาว
จากข้อมูลของกลุ่มการค้าชายแดน สานักมาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
ระบุว่า ปริมาณการค้าผ่านจุดผ่านแดนในจังหวัดพะเยามีมูลค่าการค้าเป็นอันดับสาม และมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าสินค้าสาคัญคือ ไม้แปรรูปซึ่งรัฐบาล สปป.ลาวได้อนุญาตให้นาออกได้เฉพาะ
ในแขวงไซยะบุลีเท่านั้น
จากสถิติการค้าชายแดนไทย – ลาวด้านจังหวัดพะเยา สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาระบุว่า
ในปี พ .ศ. 2550–2555 มู ล ค่ า การน าเข้ า ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปี พ .ศ. 2550 มู ล ค่ า การน าเข้ า
68,801,120.20 บาท, ปี พ .ศ.2551 มูล ค่าการน าเข้ า 40,354,296.80 บาท, ปี พ .ศ. 2552
มู ล ค่ า การน าเข้ า 19,805,642.85 บาท, ปี พ .ศ. 2553 มู ล ค่ า การน าเข้ า 4,100,779.60
บาท มูลค่าการนาเข้า ปีพ.ศ.2554 มูลค่านาเข้า 564,028.61 บาท และปีพ.ศ. 2555 มูลค่าการ
นาเข้า 5,883,478.08 บาท สาเหตุจากผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่เป็นสินค้านาเข้าที่สาคัญได้มีมูลค่า
การนาเข้าลดลง เนื่องจาก สปป.ลาวลดการให้สัมปทานแปรรูปไม้ ประกอบกับผู้ประกอบการค้าบ้านฮ
วกไม่สามารถนาเข้าผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากประสบปัญหาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาม
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พัน ธกรณี ตามความตกลงองค์การการค้ าโลก (WTO) ท าให้ อัตราภาษี นาเข้าร้อยละ 73 รวมกั บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษการนาเข้า 180 บาท/ตัน ทาให้ไม่เอื้อต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ผู้ประกอบการค้าในระดับท้องถิ่น (สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, มิถุนายน ๒๕๕๘ เอกสารอัด
สาเนา)
รายการสินค้านาเข้าที่สาคัญได้แก่ ไม้แปรรูปเช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้แดง ไม้จาปี เปลื อกไม้
บง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลูกเดือย ในขณะที่มูลค่าการส่งออก ปี พ.ศ. 2550 – 2555 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีพ.ศ. 2550 มูลค่าการส่งออก 7,531,657.50 บาท, ปีพ.ศ. 2551 มูลค่า
การส่ งออก 5,126,064.00 บาท, ปี พ .ศ. 2552 มู ล ค่าการส่ งออก 10,080,861.26 บาท, ปี
พ .ศ .2553 มู ล ค่ าก ารส่ งอ อ ก 24,454,217.15 บ าท , ปี พ .ศ .2554 มู ล ค่ าก ารส่ งอ อ ก
38,386,132.86 บาท และปี พ .ศ. 2555 มู ล ค่ า การส่ งออก 77,681,954.37 บาท รายการ
สิ น ค้ าส่ งออกที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งวัส ดุ ก่ อ สร้ าง อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า เครื่อ งใช้ ไฟฟ้ า พาหนะ
เครื่องจักรหนัก และรถยนต์ (สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, มิถุนายน ๒๕๕๘ เอกสารอัดสาเนา)
โดยสรุป สินค้าจากประเทศไทยส่งออกไปสปป.ลาวส่วนใหญ่ เป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ใน
การอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง ยารักษาโรค เครื่องใช้ไฟฟ้า รถไถนา เครื่องตัดหญ้า เส้นด้ายและ
อุปกรณ์ทอผ้า ส่วนสินค้าจากสปป.ลาวเข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทพืชผลทาง
การเกษตร เสื้อผ้ามือสองจากจากจีนตอนใต้ ผ้าใยกัญชง และไม้แปรรูป
กล่ าวได้ว่า จุด ผ่ อนปรนบ้ านฮวก ในอดีตนั้ นเป็ นช่ องทางที่ช าวบ้ านทั้งสองประเทศได้ใช้
เดินทาง ทามาค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง หลังจากที่มีการทาข้อตกลงทั้งสอง
ประเทศตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาว จังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ ๑/๒๕๓๗ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ได้เปิดเป็นจุดผ่อน
ปรนบ้านฮวก อาเภอภูซาง ประเทศไทย และด่านประเพณีปางมอน เมืองคอบ สปป.ลาว และกาหนด
มาตรการในการเดิน ทางเข้า -ออกที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ห น่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนทั้งสองประเทศยังได้มีการเชื่อมสัมพันธ์กันผ่านการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมร่วมกัน
การแข่งขั น กี ฬ าเปตอง การเข้าร่ว มงานประเพณี แ ข่งเรือ ประเพณี ส รงน้ าพระธาตุ ป ลวก รวมทั้ ง
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว เป็นต้น
ถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวร แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
และโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นด่านสากล เพราะติดข้อกฎหมายในการใช้
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง จานวน ๓๒ ไร่ ส่วนในเมืองคอบ สปป.ลาว กาลังอยู่ใน
ระหว่างการทาถนนในเขตเมืองคอบ และไม่มีความสะดวกสบายในด้านที่พักและอาหาร ดังนั้นการเดิน
ทางเข้าออกของประชาชนทั้งสองฝ่าย จะเป็นในเรื่องของการค้าขายเป็นหลัก
๒.๓.๕ บทสรุป
กล่าวโดยสรุป เมืองคอบ ตั้งอยู่เหนือสุดของแขวงไซยะบุ ลี ในอดีตเป็นดินแดนฝั่งขวาของ
แม่น้าโขงบริเวณตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง เป็นหนึ่งในสี่เมืองของแขวงไชยะบุลีที่มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศไทย ภูมิประเทศทั่วไปของเมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นภูเขาและที่ราบสูง มีป่าไม้ แร่ธาตุ และ
แม่น้าคอบไหลผ่านกลางเมืองก่อนลงสู่แม่น้าโขง ในเมืองคอบมีหมู่บ้านทั้งหมด 27 หมู่บ้าน กลุ่มชาติ
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พันธุ์ในเมืองคอบ ได้แก่ ลาวลุ่ม ลาวเทิง ไทลื้อ ไทดา ขมุ คะฉิ่น กรี อาข่า และมลาบรี ชาวเมืองคอบ
ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ ด้านการเกษตร หาของป่ า และปลู กพื ช ไร่ และยังทอผ้ าเป็น อาชีพ เสริม
ชาวเมืองคอบให้ความเคารพพระธาตุปลวก จะมีประเพณีสรงน้าพระธาตุปลวกในช่วงวันวิสาขบูชาใน
วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เป็นประจาทุกปี
ส่ ว น อ าเภอภู ซ าง จั ง หวั ด พะเยา เป็ น อาณาบริ เวณเมื อ งโบราณที่ ค้ น พบหลั ก ฐานจาก
พงศาวดารโยนก ที่มีชื่อว่าเมืองเชียงแรงเป็นเมืองเก่าในยุคสมัยอาณาจักรพะเยา ได้รับการยกฐานะ
จากกิ่ ง อ าเภอเป็ น “อ าเภอภู ซ าง” เมื่ อ วั น ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๕๐ อ าเภอภู ซ าง ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยา มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ยาวประมาณ ๒๖ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับภูเขา มีแม่น้าสายสาคัญได้แก่ แม่น้า
ยวน แม่น้าบง แม่น้าลาว และแม่น้าเปื๋อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร ทานา ทา
สวน รวมทั้งทอผ้า กลุ่มชาติพัน ธุ์ป ระกอบด้วย ไทยวน ม้ง เมี่ยน ไทลื้อ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ด้านประเพณีวัฒนธรรมได้ทาตามจารีตประเพณีที่นับถือกันมา ได้แก่ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
(สงกรานต์) เข้าพรรษา ลอยกระทง นมัสการพระธาตุขุนบง และพระธาตุภูซาง เป็นต้น
ในด้านการค้าชายแดนไทย-ลาว ระหว่างชาวบ้านบ้านฮวก และเมืองคอบ ซึ่งการค้าขาย
ระหว่างบุคคลมีมานานแล้ว ต่อมาเมื่อมีการเปิดจุดผ่อนปรนกิ่วหก บ้านฮวก เพื่อให้ประชาชนทั้งสอง
ประเทศสามารถเดินทางติดต่อและค้าขาย ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.ของทุกวัน และจัดตลาด
นัดทุกวันที่ 10 และ ๓0 ของทุกเดือน นอกจากนี้ชาวเมืองคอบได้เข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่
อ าเภอเชี ย งค า จะซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ส่วนพ่อค้าแม่ค้าจะซื้อ ผัก ผลไม้ หมู ปลาจากประเทศไทยไปจาหน่ายที่ตลาดเมือง
คอบ
ทั้งนี้ตามแผนจังหวัดพะเยา ได้มีแผนพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อาเภอภูซาง ชายแดนไทยสปป.ลาว ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อยกระดับการค้า และการท่องเที่ยวไปยังประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง ที่กาลังมีการสร้างถนนรองรับ ปัจจุบันกาลังมีการก่อสร้างเส้นทางถนนจากบ้านฮวก อาเภอ
ภูซาง ไปยังเมืองคอบ สปป.ลาว อยู่ในช่วงของการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วง
บ้านฮวก (จ.พะเยา)- เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ- บ้านปากคอบ -บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
ระยะทางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร กาหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน 2559 เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ ทาให้การเดินทางจากภาคเหนือตอนบนของไทยไปยังเมืองหลวงพระบางรวดเร็ว
ขึ้น และสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองคุนหมิง ประเทศจีน และเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม
ได้อีกด้วย
๒.๔ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๔.๑ งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับพื้นที่
ภัทรพงศ์ คงวิจิตร (๒๕๔๓, บทคัดย่อ) ทาการศึกษา พื้นที่และความหมายของการท่องเที่ยว
ในเมืองหลวงพระบาง จากการศึกษาพบว่า สังคมสมัยใหม่ "การท่องเที่ยว" เป็น "วัฒนธรรม" สาคัญซึ่ง
ผลักดันให้คนจานวนมากเดินทางปลีกตัวออกจาก "ชีวิตประจาวัน" อันน่าเบื่อหน่ายจาเจ นักท่องเที่ยว
ในสังคมสมัยใหม่แสวงหา "ความจริงแท้ " ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับความไม่จริงแท้ของชีวิตในสังคม
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อุตสาหกรรมโดยการบริโภค "ความหมาย" ของพื้นที่เที่ยวและกระบวนการสร้าง "ภาพ" ของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นหลัก จากความต้องการดังกล่าวของนักท่องเที่ยว มีการให้ความหมายและจัดการ
พื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นวัตถุดิบแห่งการจับจ้อง ทั้งนี้โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อุดมการณ์ความคิด
และวั ฒ นธรรมเป็ น ปั จ จั ย ผลั ก ดั น พื้ น ที่ ห นึ่ ง ๆ เกิ ด ชุ ด ความหมายเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น อย่ างหลากหลาย
"ความหมาย" ของพื้นที่ตลอดจนผู้อธิบายความหมายแต่ละชุดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดย
มีหลักการเลือกใช้คาอธิบายให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ รูปลักษณ์ต่าง ๆ ของตนแตกต่างกันออกไป
ส าหรั บ เมื อ งหลวงพระบาง เป็ น พื้ น ที่ มี ค วามหมายส าคั ญ ในฐานะเมื อ งอั น เป็ น "ศู น ย์ ก ลางทาง
วัฒนธรรม" ของชาวลาวมาแต่เดิม ปัจจุบันคณะกรรมการมรดกโลกได้มอบให้พื้นที่เป็น "มรดกโลกของ
มวลมนุษยชาติ" และรัฐที่ใช้ความหมายทั้งสองชุดเพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในขณะที่ ภ าคธุ ร กิ จ เอกชนซึ่ งเป็ น ผู้ ได้ รั บ ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ จ ากการ
ท่องเที่ยวนั้น พยายามต่อรองกับอานาจของรัฐเพื่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของตน การสร้าง "การจับ
จ้ อ งอย่ างนั ก ท่ อ งเที่ ย ว"ของพื้ น ที่ ห นึ่ ง ๆ มี ก ระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นโดยร่ ว มมื อ ของคนหลายกลุ่ ม
นอกจากบทบาทของผู้ให้ความหมายสาคัญสามกลุ่มดังที่ได้กล่าวแล้ว ยังปรากฏบทบาทของสื่อมวลชน
ในฐานะกลุ่มคนที่กาหนดภาพหลักของเมืองหลวงพระบางด้วย ความแตกต่างของการรับรู้ที่คนไทยมี
ต่อหลวงพระบางในช่วงเวลาราวหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นพลังของสื่อสารมวลชนได้เป็นอย่างดี
สาหรับชาวเมืองหลวงพระบาง ความหมายของพื้นที่และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น พิธีกรรม หรือบุญ
ประเพณีต่าง ๆ มีรากฐานจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ชาวหลวงพระบางใช้สถานภาพความเป็นเมืองมรดก
โลกและการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจานวนมาก เพื่อรวมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเข้ากับโลก
ที่ขยายขอบเขตออกไปจากกรอบการรับรู้เดิม การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอานาจในการอธิบายความหมายของ
"เมืองหลวงพระบาง" กาลังดาเนินไปอย่างเข้มข้น โดยมีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยผลักดันที่สาคัญสาหรับ
คนทุกกลุ่ม
นิตยา อินญาวิเลิศ และคณะ (๒๕๔๙, บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
เพื่อเพิ่มพื้นทีท่ างวัฒนธรรมของปกาเกอะญอของเยาวชนลุม่ น้าแม่วาง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้าแม่วางเกิดขึ้นจากการเข้ าร่วมกระบวนการต่อสู้กับนโยบาย
การอนุรักษ์ของรัฐ พร้อมกับขบวนการของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้าวางตอนบน เครือข่ายกลุ่มเกษตร
ภาคเหนือ ฯลฯ เพื่อต่อรองให้ชุมชนได้มีอานาจในการจัดการทรัพยากรและกาหนดชีวิตของตนเอง
เครือข่ายเยาวชนเลือกใช้กระบวนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมปกาเกอะญอ และการเขียนอ่านอักษร
ปกาเกอะญอเป็ น ยุ ท ธวิธี ก ารสร้ างพื้ น ที่ ก ารต่ อ รอง โดยให้ ค วามหมายว่าเป็ น สิ่ งที่ ส ะท้ อ นตั ว ตน
อุดมการณ์ และคุณค่าของชาวปกาเกอะญอ ทาให้เยาวชนปกาเกอะญอมีความสนใจที่จะศึกษา และ
สื บ ทอด ท าให้ ค วามเป็ น ปกาเกอะญอได้ ป รากฎ และมี ต าแหน่ งแห่ งที่ ท างสั ง คม ท าให้ เยาวชน
ปกาเกอะญอเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีศักดิ์ศรี มั่นใจที่จะเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตของตนเอง
วรสิทธิ์ โอภาส และคณะ (๒๕๔๙, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในชุมชน
หลากหลายชาติพันธุ์ กรณีบ้านห้วยน้าขุ่น อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่า
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งภายใน-ภายนอก และรัฐ ในชุมชนบ้านห้วยน้าขุ่น การผลิต
ความเชื่อและค่านิยมย่อยทับซ้อนระหว่างกลุ่ม โดยเริ่มจากการผลิตประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่ทับ
ซ้อนกัน ระหว่างประวัต ศาสตร์ การตั้ งถิ่น ฐานดั้งเดิม กับ ชุมชนใหม่ เพื่ อให้ ความหมายถึงสิ ทธิอั น
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ยาวนาน ต่ อ เนื่ อ งในพื้ น ที่ นี้ กลุ่ ม คนเหล่ า นั้ น ได้ ใช้ ตั ว แบบตามสถานการณ์ เพื่ อ แสดงให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านพิธีเลี้ยงผีเจ้าเมือง ซึ่งจัดขึ้นทุกปี นอกจากประวัติศาสตร์กระแสหลักแล้ว
ยังมีการผลิตประวัติศาสตร์ของการตั้ งถิ่นฐานในชุมชนที่แสดงถึงความชอบธรรม การเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ด้วยเช่น ลาหู่ มูเซอ ในชุมชนแห่งนี้ มีการผลิตกิจกรรมวัฒนธรรมที่ร่วมกันผ่าน
ประเพณีทางพุทธศาสนาอย่างเห็นได้ชัด กลุ่มที่มีบทบาททางศาสนาได้แก่ กลุ่มไทใหญ่ เช่น ประเพณี
ปอยส่างลอง ซึ่งเป็นประเพณีของไทใหญ่ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ก็ส่งลูกหลานเข้าร่วมบวชลูกแก้ว
ด้วยเช่นกัน การจัดพิธีนั้นเป็นของไทใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ในหมู่บ้าน พิธีจะเป็นไป
ตามแบบของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ ความทับซ้อนที่ไม่สนิทนี้ ยังเห็นความชัดเจนในพื้นที่ ทางกายภาพใน
วิหาร การแยกเพศ และชาติพันธุ์ ยังเห็นรอยเชื่อมต่ออย่างชัดเจนโดยที่ยังไม่มีการผสมกลมกลืน
ในชุมชนที่มีการผลิตอัตลักษณ์ ที่แสดงถึงความเป็นชาติพันธุ์ทั้งที่เป็นระบบใหญ่และระบบ
ย่อยในตัวบุคคลเช่น เครื่องแต่งกาย ทรงผมที่มีการแสดงลักษณะทางชาติพันธุ์อ ย่างชัดเจนในผู้หญิง
และในชีวิตประจาวัน แต่เมื่อมีพิธีกรรมหรือประเพณีที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามานั้น การแสดงอัตลักษณ์
ของแต่ละชาติพันธุ์จะถูกจัดระเบียบมากขึ้น หมายความว่า พื้นที่ที่แสดงตัวตนนั้นได้ถูกลุกล้ามากขึ้น
จากปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลมากที่สุดต่อ พื้นที่ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์คือ
รัฐ เนื่องจากรัฐ ได้กักเก็บกลุ่มเหล่านั้นด้วยกฎหมาย ความเป็นพลเมืองไทยในเรื่องสัญชาติ การได้
สิทธิในสัญชาติที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
สังคมได้แตกต่างกัน
ในด้านกระบวนการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมและการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
พบว่า เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะแสดงอัตลักษณ์ของตน
ผ่านสัญลักษณ์ พิธีกรรมต่างๆ โดยมีพื้นที่ในการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมคือ พื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่ส่งตัว
เช่น ร่างกาย บ้าน ชาติพันธุ์ ผี และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยว มีการทับซ้อน
พิธีกรรมต่างๆ การผสมผสานวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เข้าด้วยกัน ในด้านศักยภาพและความ
หลายของชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ พบว่า ชุมชนสามารถมีพื้นที่ทางวัฒ นธรรมร่วมกันได้
ด้ว ยวิธีก ารต่ อ รองซึ่ งกั น และกั น โดยมี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน ไม่ มี กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งเสี ยเปรียบหรือ
ได้เปรียบ ในความเป็นจริงด้านความหลากหลายของทางชาติพันธุ์ได้ ถูกผนวกรวมกับเรื่องสัญชาติ
และสิทธิในความเป็นพลเมือง ทาให้ชุมชนแห่งนี้ยังต้องมีการเจรจาต่อรองเรื่องพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ข้อค้นพบในการวิจัยมี 3 ประเด็นคือ (1) ความสาคัญของพื้นที่ตรงข้าม เป็นพื้นที่วัฒนธรรม
ที่แต่ละฝ่ายควรให้ความสาคัญ พื้นที่นี้อาจเป็นพื้นที่เล็กๆ ขนาดครอบครัวจนถึงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับ
ระดับโลกภายนอกเช่น พื้นที่ของความเป็นพลเมือง รัฐไม่ได้เปิดกว้างให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองอย่างเป็นทางการ แต่ชุมชนได้แสดงออกผ่านพิธีกรรมที่แฝงอยู่ในประเพณีต่างๆ ของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง (2) การไหลและทับซ้อนของพื้นที่ทางวัฒนธรรม คือ การที่ชุมชนมีพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ที่แข็งและอ่อนแตกต่างกัน พื้นที่ ทางวัฒนธรรมที่แข็งมักเปลี่ยนแปลงยาก ส่วนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่
อ่อน มักเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมเช่น พื้นที่ทาง
ศาสนา ความเชื่อดั้งเดิม และ (3) พื้นที่ทางวัฒ นธรรมกับการสร้างความรู้ พบว่า ชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น มักจะมีความประนีประนอมในการแสดงออกทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
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ชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ เปิดกว้างให้เรียนรู้แตกต่างกัน ทาให้คนมีทางเลือกในการใช้ภูมิปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์
ศุภ ชัย สิงห์ย ะบุศย์ (2551, บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่อง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : พื้นที่
พิธีกรรมและการต่อรองเชิงอัตลักษณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์ หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกที่ได้รับการ
สถาปนาให้เป็นเมืองมรดกของรัฐชาติ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ระดับโลก ทาให้หลวงพระบางตกอยู่ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม พื้ นที่พิ ธีกรรมและการต่อรองเชิงอัตลักษณ์ ของคนหลวงพระบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๓
ประการ คือ ๑) ศึกษาอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางผ่านความสาคัญด้านการใช้พื้นที่ที่สืบทอดมาจาก
บรรพชน ๒) ศึกษาบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางในปัจจุบันและ
๓) ศึ กษาการต่ อรองเชิ งอั ตลั กษณ์ ของคนหลวงพระบางภายในบริ บทของกระแสโลกาภิ วั ตน์ เน้ น
การศึกษาในพื้นที่พิธีกรรมบุญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๙ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
ผลการวิจัยพบว่าเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่มีพื้นที่ทางกายภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัว รองรับ
พื้นที่ทางสังคม และพื้นที่พิธีกรรมของผู้คนที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์สืบเนื่องมาตั้งแต่บรรพกาล ในอดีต
หลวงพระบางเคยเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรลาว ปัจจุบันเป็นเมืองหลักของแขวงหลวงพระบาง เป็น
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกและเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
เมืองหลวงพระบางมีพัฒนาการ ๓ ช่วงเวลาสาคัญ คือ สมัยราชอาณาจักรปกครองด้วยระบบกษัตริย์
สมัยสังคมนิยมระยะแรกปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมอย่างเข้มงวด และสมัยจินตนาการใหม่ซึ่งรัฐชาติ
ลาวได้สร้างความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ภายใต้บริบทใหม่ รัฐชาติลาวกาหนดและสร้าง
ให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมควบคู่กับเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับโลก
หลวงพระบางจึ งตกอยู่ ใน “จิ น ตนาการ” และ “ปฏิ บั ติ การ” ของ ๓ อ านาจหลั กคื อ รั ฐชาติ ล าว
สานั กงานมรดกโลก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อบริโภคอดีต เงื่อนไขจากไตรภาคีแห่ งอานาจ
ข้างต้นได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สังคมและพิธีกรรมนาไปสู่การรื้อฟื้นและประดิษฐ์
สร้างประเพณีพิธีกรรมการทาให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นพื้นที่สามานย์ การต่อรองเชิงอัตลักษณ์และการ
สร้างพื้นที่เพื่อคืนดีทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่และประดิษฐ์สร้างความทรง
จาใหม่ทางสังคมให้กับคนหลวงพระบางในปัจจุบัน
ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ (2551, บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่อง นครแพร่จากอดีต
มาปัจจุบนั : ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชือ่ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น งานวิจัยนี้ได้นาเสนอให้เห็น
ถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของนครแพร่ในด้านภูมิวัฒนธรรม นิเวศวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม ความ
เป็นภูมิวัฒนธรรมของนครแพร่คือ บ้านเมือง และผู้คนที่พัฒนาขึ้นในภูมิประเทศที่เป็นแอ่งและหุบใน
ลุ่มน้ายมที่มีต้นน้าที่ภูเขาในเขตอาเภอปง จังหวัดพะเยา ความเป็นภูมิวัฒนธรรมนั้นสะท้อนให้เห็นจาก
ชื่อของสถานที่ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้า พืชพันธุ์ ต้นไม้
และสัตว์ คนที่อยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกันจะรู้จักสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน จากความรู้ความเข้าใจได้มีการ
สร้างและอธิบายความหมายในรูปแบบของตานาน นิทาน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดผ่านลาย
ลักษณ์และการบอกเล่า ส่วนนิเวศวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม มีเวียงแพร่เป็นศูนย์กลางของเมือง
แพร่ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นเวียงโบราณ มีคูน้าล้อมรอบ มีการอยู่อาศัยภายในรอบคูเวี ยง มีการ
จัดการน้ากิน น้าใช้จากแหล่งน้าธรรมชาติ มีพื้นที่ทากินและภูมินิเวศของการตั้งถิ่นฐานสะดวก เมือง
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แพร่มีระบบความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติ มีการสร้างศาสนสถานเป็นพื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการ
เคารพบูชาร่วมกัน และทาพิธีควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผีของชาวบ้านและชาวเมืองที่จาแนกออกเป็นผี
เมือง ผีบ้ านและผี ที่รักษาน้ าป่ าเขา มีการสื่ อสาร การต่อรองโดยทาพิธีกรรมการเลี้ยงผี การสร้าง
กฎเกณฑ์ข้อห้ามระหว่างเครือญาติควบคู่ไปกับพุทธศาสนา
จิตรกร โพธิ์งาม และเรืองเดช เขจรศาสตร์ (๒๕๕๒, บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมในพื้นที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ภายใต้บริบทเรื่องพื้นที่และเวลา กรณีศึกษาบุญ
ประเพณี พ ระเจ้ า ใหญ่ อ งค์ ตื้ อ วั ด พระโต บ้ า นปากแซง ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พบว่าบริบทของพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงคนไทยกับคนลาว ในกรณีบุญประเพณีพระเจ้า
องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง มิได้มีเพียงนัยทางด้านวัฒนธรรม หากยังรวมถึงการเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ของคนไทยบ้ านปากแซงกั บ คนลาวบ้ านปากตะพานอี ก ด้ ว ย ระบบการจั ด การพื้ น ที่ ศ าสนาข้ า ม
พรมแดน พบว่ารัฐไทยให้ส่วนราชการและทางวัดมีบทบาทในการจัดการพื้นที่ศาสนา ขณะที่รัฐลาว
อานาจการจัดการเบ็ดเสร็จอยู่ที่ท้องถิ่นโดยผู้นาหมู่บ้าน และเมื่อเปรียบเทียบนโยบายของสองบริบท
สังคมของรัฐและประชาชนไทย-ลาว พบว่านโยบายของรัฐลาวที่พยายามจะคงสถานะด่านปากตะพาน
ให้เป็นด่านวัฒนธรรมเป็นการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และวิถีชีวิตของ
ผู้ ค นมากกว่ านโยบายของรัฐ ไทยที่ เน้ น กรอบของรัฐ ชาติ และก าหนดนโยบายความสั ม พั น ธ์ข้ าม
พรมแดนจากมุมมองทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
สหัทยา วิเศษ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา“พื้นที่วัฒนธรรมทุ่งลอ” กับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ระบบทุ น นิ ย มของสั ง คม ผลการวิ จั ย พบว่ า ทุ่ งลอเป็ น พื้ น ที่ วั ฒ นธรรมที่ ป ระกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ท าง
ธรรมชาติ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนรวมในสังคมชาวนา ในอดีตผู้คนเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของผู้คนในระบบเครือญาติ ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในการดารงชีพ มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นมีสานึกร่วมของคนท้องถิ่นแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ การพัฒนาประเทศที่นา
ด้วยเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมา สังคมชาวนาในพื้นที่วัฒนธรรมทุ่งลออยู่ในช่วง
ของการเปลี่ยนผ่านใน 3 ระยะ ระยะแรกตั้งแต่การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในปี พ.ศ. 2504
ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมของชาวนา
เริ่มเปลี่ยนเข้าสู่การผลิตเพื่อขาย โดยใช้ปัจจัยการผลิตสมัยใหม่ และเครื่องจักรกลในการทานา แต่
ในช่วงนี้ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม มีการแลกเปลี่ยนแรงงาน การหาอาหารจาก
ธรรมชาติ การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ระยะนี้เรียกว่า สังคม
ชาวนายุคพัฒนา ระยะที่สอง จากการขยายตัวของทุนภายในและทุนภายนอกท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้าน
การค้าและการลงทุน เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง การทาเกษตรแบบพันธะ
สัญญา การกว้านซื้อที่ดินในทุ่งลอจากนายทุน ส่วนชาวนาที่สูญเสียที่ดินได้ไปทางานในเมืองใหญ่และ
ต่างประเทศ ทาให้แรงงานในภาคเกษตรลดลง และเกิดปัญหาสังคมขึ้นในชุมชน ระยะนี้เรียกว่า สังคม
ชาวนายุคการผลิตเชิงพาณิชย์ และระยะที่สาม เป็นช่วงที่วิถีชีวิตชาวนาได้เปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมือง
มากขึ้น ชาวนาผลิตข้าวเพื่อขาย น าเงินมาซื้อข้าวและอาหารจากตลาด และประกอบอาชีพอื่นที่มี
ความหลากหลาย มีการขยายตัวของการปลูกยางพาราในที่นาและที่ราบเชิงเขา ทรัพยากรธรรมชาติ
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เสื่อมโทรมลง เกิดการแย่งชิงการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรส่วนรวมจากคนภายในและทุนจากภายนอก
ความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติลดความสาคัญลง ระยะนี้เรียกว่า สังคมชาวนายุคสมัยใหม่
กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบทุนนิยมของสังคมชาวนาในพื้นที่วัฒนธรรมทุ่งลอ พบว่า
เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาขององค์กร
ต่าง ๆ ที่ มีการวางแผนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ด้ านโลกทัศน์ชาวนา ด้าน
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม และการเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย โดยมีปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านคือ ภาครัฐ นายทุน กลไกตลาด ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล และการ
แพร่กระจายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทาลายสานึกร่วมที่
เป็ น ระบบความสัมพัน ธ์ของผู้ คนในสังคมชาวนาไปจนหมดสิ้ น แต่ภ ายในชุมชนยังคงมีโครงสร้าง
กลไก และการสร้างกฎกติการ่วมที่เป็นทางเลือกของคนในท้องถิ่น เพื่อดารงสานึกร่วมสังคมชาวนาใน
ระบบความสัมพันธ์ทั้ง 3 มิติ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติในพื้นที่วัฒนธรรมทุ่งลอ
กล่าวได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ ดังที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความหมายของพื้นที่ ประเภทของพื้นที่ๆแบ่งออกเป็นพื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์กายภาพ พื้นที่ทางจินตนาการ เป็นพื้นที่ทางความคิดของผู้คน มีความหมาย หรือการให้
ความหมายใหม่ มีการต่อรองกัน และพื้นที่สังคมวัฒนธรรมที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นพื้นที่ทางประเพณี
วัฒนธรรม พิธีกรรมความเชื่อของผู้คนในชุมชนนั้นๆ กระบวนการสร้างพื้นที่ การให้ความหมายใหม่แก่
พื้ น ที่ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอั ต ลั ก ษณ์ ใ นพื้ น ที่ คื อ ระบบทุ น นิ ย มภายใต้ ก ระแส
โลกาภิวัฒน์ และการรวมเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นภูมิภาคเดียวกันของอาเซียน ซึ่งการท่องเที่ยว การค้า
ในระบบทุ น นิ ย มเป็ น จุ ด ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ ทั้ ง ๓ ประเภท รวมทั้ ง
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่อีกด้วย
๒.๔.๒ งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ วและการค้าชายแดน
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (๒๕๕๓, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อกาหนด
แนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ย วเมืองชายแดนภูซางอย่างยั่งยืน อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ น้าตกภูซาง บ่อน้าซับอุ่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้าตก
ภูซาง น้าตกห้วยโป่งผา ภูชมดาว ส่วนทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นประเพณี
และวิถีชีวิตของคนบ้านฮวก และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ คือ ตลาด
นัดชายแดนไทย-สปป. ลาว และการเข้าไปท่องเที่ยวเมืองลาว ส่วนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพบว่า
ลักษณะการเดินทางมากับกลุ่มครอบครัว การเดินทางมาเยือนเมืองชายแดนภูซางถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การเดินทาง สื่อที่ทาให้รู้จักเมืองชายแดนภูซาง ส่วนใหญ่รู้จ ากเพื่อน ญาติพี่น้องและคนรู้จักแนะนา
รองลงมาคือสื่ออินเตอร์เน็ต
ด้านสิ่งดึงดูดใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวมาเยือน คือ 1) ตลาดนัดชายแดนไทย- สปป.ลาว 2) วิถี
ชีวิตของผู้คนชนบท 3) ความเป็นมิตรไมตรีจากเจ้าบ้าน 4) โฮมสเตย์บ้านฮวกกับการสัมผัสวิถีชุมชน
5) งานตักบาตรสองแผ่นดินและการสัมผัสดินแดนประเทศเพื่อนบ้าน 6) งานหัตถกรรมผ้าทอและของ
ที่ระลึกแบบพื้นเมืองประจาถิ่น ในด้านขีดความสามารถในการรองรับทางด้านกายภาพและสิ่งอานวย
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ความสะดวกทางการท่องเที่ยว พบว่า ที่พักในบ้านฮวก รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 44 คน/วัน ด้าน
ร้านอาหาร– เครื่องดื่มภายในบ้านฮวก รองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 888 คน/วัน ด้านพื้นที่เล่นน้า
บริเวณน้าตกภูซางรองรับนักท่องเที่ยวได้ 2,214 คน/วัน เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้าตกภูซางรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 165 คน/วัน พื้นที่ปิคนิกบริเวณน้าตกภูซางรองรับนักท่องเที่ยวได้ 3,654 คน/วัน
พื้นที่ลานชมทิวทัศน์ภูชมดาวรองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,350 คน/วัน พื้นที่เล่นน้าบริเวณน้าตกห้วยโป่ง
ผารองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,080 คน/วัน ลานจอดรถสามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 357 คัน/วัน
รถทัวร์ได้ 217 คัน/วัน และรถจักรยานยนต์ได้ 1,813 คัน/วัน ที่พักในอุทยานรองรับนักท่องเที่ยวได้
ทั้งสิ้ น 2,411 คน/วัน ห้ องสุ ขาบริเวณอุ ทยานแห่ งชาติภู ซ าง จะสามารถรองรับ นั กท่ อ งเที่ย วได้
3,567 คน/วัน ห้องอาบน้า รองรับนักท่องเที่ยวได้ 432 คน/วัน ร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณ
อุทยานแห่งชาติภูซางได้ รองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,391 คน/วัน
ด้านการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและความเข้มแข็งของชุมชน ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านฮวก 2) กลุ่มการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 3) กลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกเป็น
กลุ่มย่อยคือ กลุ่มโฮมสเตย์ ที่พัก ร้านอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มมัคคุเทศก์และกิจกรรม
การแสดง กลุ่มคมนาคมขนส่ง กลุ่มชมรมพาแอ่วเมืองลาว กลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) กลุ่ม
การต้อนรับของชุมชน 5) กลุ่มพัฒนาการตลาดประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่ว มในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งหมดจัดอยู่ในระดับที่ดี
การกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นพบว่ามี 4
กลยุทธ์ คือ 1) การพัฒนาจุดแข็งของทรัพยากรการท่องเที่ยวให้โดดเด่นชัดเจน 2) การพัฒ นาภาค
ธุ ร กิ จ การบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง รุ ก 3) การส่ ง เสริ ม ตลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง รุ ก 4) การ
ปรับ เปลี่ย นภายในระบบบริ ห ารจัดการการท่องเที่ยว ส่ว นแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวเมือง
ชายแดนภูซาง พบว่ามี 3 แนวทางหลักในการพัฒนา คือ 1) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2) การ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาทางกายภาพชุมชน
กรรณิ กา พิมลศรี และอดิศร เรือลม (2555, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านอนุภูมิภ าคลุ่มแม่น้าโขง ผลการวิจัยพบว่า เมืองชายแดนภูซางเป็นพื้นที่ที่มีศัก ยภาพทางการ
ท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในระดับสูง ดังนี้ 1) ศักยภาพ
ทางกายภาพของตาแหน่งที่ตั้งชุมชน 2) ศักยภาพด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านฮวก
อาเภอภูซางในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ 3) ศักยภาพด้านการบริการจัดการการท่องเที่ยวและ
ความพร้อมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนให้ความร่วมมือและมีทัศนคติเชิงบวก
กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจัดอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้ใน
การจัดการการท่องเที่ยวเพิ่มเติมแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการพั ฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเมืองชายแดนภูซาง และ 4) ศักยภาพทางการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่าปัจจุบัน
ชุมชนเมืองชายแดนภูซางเป็นจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภูชี้ฟ้า นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนเพื่อเข้าพัก
โฮมสเตย์และจับจ่ายซื้อของที่ระลึกประเภทผ้าทอ อันเป็นจุดเด่น คือ ผ้าทอเจ็ดสี และผ้าทอจากสปป.
ลาว รวมทั้งนิยมมาสัมผัสกับตลาดนัดชายแดนไทย - สปป.ลาว และงานตักบาตรสองแผ่นดิน สาหรับ
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว นั้น ผู้มาเยือนส่วนใหญ่มีความสนใจในแหล่งเที่ยว/
กิจกรรม และบริการทางการท่องเที่ยว การเยี่ยมชมแม่น้าโขง ณ ฝั่งเมืองคอบ สปป.ลาว การไปเยือน
เมืองไชยะบุรี การเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนในฝั่ง สปป.ลาว และการไปเยือนเมืองหลวงพระบางโดยผ่าน
ด่านชายแดนบ้านฮวก
ภัทร พรหมอาสน์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา การค้าชายแดน : กรณีศึกษาจุดผ่อน
ปรนบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่ าง
ประเทศไทย –สปป.ลาวในระดับภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภ าคลุ่ มน้ าโขง (GMS) ความร่ วมมือ โครงการสี่ เหลี่ ยมเศรษฐกิจ ยุท ธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี- เจ้าพระยา–แม่โขง (ACMECS) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว
การลงทุ น ใน 3 ประเทศได้ แ ก่ สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย ม
เวียดนาม และสาธารณรั ฐประชาชนจีนตามแผนการสร้างเส้นทางประตูสู่อินโดจีน โครงการและ
นโยบายภายในประเทศไทยต่อการค้า ชายแดนจุดผ่ อนปรนบ้ านฮวก ได้แก่ โครงการพั ฒ นากลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนื อตอนบน นโยบายส่งเสริมการพัฒ นาการค้าชายแดนภาคเหนือ และนโยบายการ
พัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รูปแบบการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่ อนปรน
บ้านฮวก สินค้าที่ทาการค้าคือสินค้าทางการเกษตร โดยสินค้าที่เป็นที่นิยมได้แก่ ข้าวโพด ซึ่งเป็นผลมา
จากโครงการเกษตรพันธะสัญญา ตามกรอบความร่วมมืออิระวดี- เจ้าพระยา - แม่โขง เนื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกบริเวณหมู่บ้านบ้านฮวกไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรบ้านฮวกเข้าไปหา
พื้นที่เพาะปลูกในบริเวณเมืองคอบ ประเทศลาวโดยเป็นการทาข้อตกลงทางการค้าระหว่างเกษตรกร
บ้านฮวกและเมืองคอบ
ธวัชชัย คายอด (๒๕๕๗, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนกับการเตรียม
ความพร้อ มเพื่อ เข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน กรณี ศึก ษาจุด ผ่อ นปรนการค้าชายแดน อาเภอเขมราฐ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) ด้ า นงบประมาณในการลงทุ น การค้ า ชายแดน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการเตรียมเงินทุนเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ก็ไม่แน่ใจว่าจะทาให้ธุรกิจการค้ามีลูกค้าจาก สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้นจึงไม่มีการเตรียมตัวด้านเงินทุน
เพิ่มเติม เพราะปัจจุบันประชาชนที่มาจาก สปป.ลาว จะนิยมเดินทางมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และ
ของใช้จาเป็นเฉพาะวันจันทร์เนื่องจากมีการเปิดตลาด 2) ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ทราบถึงรายละเอียด
ในเรื่องของจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนเท่าที่ควร มีประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วน ที่รู้ว่าจุด
ผ่ อ นปรนการค้ าชายแดนเป็ น อย่ างไร ส าหรั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรค ส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ าหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับจุดผ่อนปรนการค้า และเรื่องของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซีย น จะทาให้ เกิดประโยชน์ กับ ประชาชนหรือผู้ ประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่จุดผ่ อนปรนการค้า
ชายแดนได้ อ ย่ างไร 3) ด้านการขนส่ งสิ น ค้ า พบว่า ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ปั ญ หาและอุป สรรค เนื่ องจาก
ประชาชนที่เดินทางมาจาก สปป.ลาว มีการเดินทางมาซื้อสินค้าเองเป็นประจา 4) จุดผ่อนปรนการค้า
ไทย – ลาว ในเขตพื้ น ที่ อาเภอเขมราฐ พบว่า ผู้ ประกอบการต้องการให้ ภ าครัฐ หรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒ นาจะเพื่อจะทาให้การค้าชายแดนมีการพัฒนายิ่งขึ้น 5) ข้อมูลเรื่องของ
การค้าชายแดน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบเรื่องของประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อโทรทัศน์
ส าหรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานในเขตพื้ น ที่ ยั งไม่ ห น่ ว ยงานใดมาให้ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจกั บ
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ผู้ป ระกอบการเท่าที่ควร 6) ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการ
ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจและ
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า หากทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามีบทบาทในการให้ความรู้
ส่งเสริมด้านการค้าให้กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม
แนวทางในการเตรีย มความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในเขตจุดผ่ อนปรนการค้า
ชายแดนอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 1) ด้านนโยบาย ปัจจุบันเทศบาลพยายามผลักดัน
ให้จุดผ่อนปรนการค้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเสริมสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทั้ง
สองประเทศ อาทิ เช่ น ประเพณี แ ข่ ง ขั น เรื อ ยาวนานาชาติ 2) ด้ า นงบประมาณ มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณในการในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการพัฒนาด้านโครงการต่างๆ ซึ่งจะรองรับเรื่อง
ของการค้าชายแดน และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 3) ด้านการสร้างองค์ความรู้
ให้กับผู้ประกอบการการค้า ณ ปัจจุบัน พื้นที่จุดผ่อนปรนการค้า อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเขมราฐ
โดยทางเทศบาลได้มีแนวนโยบายการให้ความรู้ด้านการค้าชายแดน และเรื่องของประชาคมอาเซียน
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 4) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทางานร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้พื้นที่อาคารเขมราษฎร์ธานี
ได้เป็นจุดตรวจคนเข้า-ออก ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว หน่วยงานปกครองอาเภอ มีการเพิ่ม
มาตรการรองรับด้านความมั่นคงด้านเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกของประชาชนตามแนวชายแดนและ
มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยงานด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง มีการส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ให้กับเจ้าหน้าที่ มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และป้ายข้อความภาษาอาเซียน หน่วยงานด่าน
ศุลกากร ด้านบุคลากรได้มีการฝึกอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม มีการ
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ
กล่าวได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ดังที่กล่าวมาข้างต้น การ
วิจัยครั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์ในประเด็นที่เกี่ยวกับศักยภาพของพื้นที่ ในด้านต่างๆ ในการที่จะรองรับการ
ท่ อ งเที่ ย วและการค้ า ชายแดน ดั ง นี้ ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ด้ า นวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเครือข่ายชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านนโยบายภาครัฐของทั้ง
สองประเทศ ด้านการตลาดชายแดน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด้าน
การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เนต
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวและ
การค้าชายแดน ผู้วิจัยได้นามาใช้ประโยชน์ในการวิจัยในการทาความเข้าใจประเด็นการแบ่งประเภท
พื้นที่ออกเป็น 3 พื้นที่คือ พื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ทางความคิด จินตนาการซึ่ง
เป็นนามธรรม และพื้นที่ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ในชีวิตประจาวัน ใน
ด้านการสร้างให้เกิดพื้นที่วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยภายในได้แก่ ระบบนิเวศ วิถีชีวิต การ
ประกอบอาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน ศักยภาพและบริบทของพื้นที่ ส่วนปัจจัยภายนอก
ที่เป็นปัจจัยผลักดันได้แก่ นโยบายภาครัฐของทั้งสองประเทศ การค้าชายแดน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสื่อสาร

๔๐

บทที่ ๓
วิธดี ำเนินกำรวิจยั
กำรวิจัยเรื่อง ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว: กำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดน
ระหว่ำงเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และอำเภอภูซำง จังหวัด
พะเยำ ประเทศไทย มีวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรศึกษำเอกสำร และ
ลงพื้นที่ศึกษำภำคสนำม เพื่อมุ่งศึกษำกระบวนกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดน ผ่ำนประเพณี
ตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว ปัจจัย ศักยภำพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรสร้ำงพื้นที่วั ฒนธรรม
ข้ำมพรมแดน ผ่ำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว มีวิธีกำรในกำรวิจัยโดยกำรสัมภำษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก กำรสนทนำกลุ่ม กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว
และเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว
3.2 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย
๓.๒.๑ ประชำกรในกำรวิจัย
ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มได้แก่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำน
ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว ประชำชนในบ้ำนฮวก และบุคคลทั่วไปที่มำร่วมงำนตักบำตร
ในบริเวณด่ำนชำยแดนกิ่วหก บ้ำนฮวก และช่ วงที่มีกำรจัดกิจกรรมภำยในงำนประเพณีตักบำตรสอง
แผ่นดินไทย-ลำว บริเวณตลำดบ้ำนฮวก ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
3.2.๒ กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย
ในกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัยทั้ง ๒ ประเทศ ผู้วิจัยใช้เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง
โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมน่ ำ จะเป็ น จำกผู้ ที่ ส ำมำรถจะให้ ข้ อ มู ล ได้ ๒ วิ ธี ก ำร ได้ แ ก่ (๑) กำรเลื อ ก
กลุ่ มเป้ ำหมำยแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive sampling) และ (๒) กำรเลื อกกลุ่ มเป้ ำหมำยแบบ
บั งเอิญ (Accidental sampling) ประเทศละ ๒๐ คน รวมทั้ งหมด ๔๐ คน เพื่ อ ให้ มี ก ำรกระจำย
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำครั้งนี้ ให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด ทั้งนี้กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑) กลุ่มเป้ำหมำยจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เนื่องจำกผู้วิจัยมีข้อจำกัดใน
กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยจำกเมืองคอบ สปป.ลำว ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในบทที่ ๑ นอกจำกนี้ สปป.ลำว
ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดงำน ทุกครั้งที่มำร่วมงำนเป็นแขกที่ได้รับเชิญจำกทำงกำรไทยเท่ำนั้น
และเดินทำงไปกลับ ไม่ได้พักค้ำงคืน จึงไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนหน้ำที่จะมีกำรตักบำตรสอง
แผ่ น ดิ น เช่ น กำรขี่จั ก รยำน กำรแข่งขั น จักรยำนเสื อ ภู เขำ กำรแสดงรำวงย้ อนยุค มหรสพต่ ำงๆ
กิจกรรมบริเวณเฮือนไทลื้อ เช่น นิทรรศกำร กำรจำหน่ำยสินค้ำไทลื้อ กำรแสดงวัฒนธรรมไทลื้อ ฯลฯ

๔๑

รวมทั้ งกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่ว งกลำงคืน เช่น กำรประกวดร้องเพลง กำรประกวดคู่รักสองแผ่ นดิน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยจำกเมื อ งคอบ สปป.ลำว ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ส ร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ น
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำผ้ำทอในบ้ำนฮวก และผ่ำนทำงผู้สื่อข่ำวท้องถิ่นในอำเภอภูซำงทีเ่ คยประสำนงำน
กับสหพันธ์แม่หญิงลำว เพื่อให้หำกลุ่มเป้ำหมำยจำกเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลำว ประกอบด้วย
เจ้ำหน้ำที่จำกเมืองคอบ ตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงลำว ผู้ประกอบกำรค้ำ และประชำชนทั่วไปจำกเมือง
คอบ ที่เคยมำร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว จำนวน ๒๐ คน ซึ่งในกำรจัดเก็บข้อมูล
จึงเป็นลักษณะของกำรพูดคุย บันทึกเสียง และบันทึกภำพ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่
ให้ข้อมูลทุกครั้ง
2) กลุ่มเป้ำหมำยจำกประเทศไทย เนื่องจำกประเทศไทยถือเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัด
กิจกรรมตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว โดยนำยอำเภอภูซำงเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำยจำกหนังสือเชิญของอำเภอภูซำง ที่ได้แต่งตั้งคณะทำงำนจำกหน่วยงำนที่เข้ำมำร่วมงำน
โดยให้ รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น กิจ กรรมในแต่ ล ะด้ ำ น ๑ รวมทั้ งบุ ค คลภำยนอกที่ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และ
สำมำรถให้ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ต่อกำรทำงำนวิจัยในครั้งนี้ จำนวน ๒๐ คน กลุ่มเป้ำหมำยจำก
ประเทศไทย ประกอบด้วย
(1) พระสงฆ์ที่เข้ำร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว ได้แก่ เจ้ำคณะ
จังหวัดพะเยำ เจ้ำคณะอำเภอเชียงคำ และเจ้ำคณะอำเภอภูซำง
(2) นำงลัดดำวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดพะเยำ
(3) หน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด พะเยำ ได้แก่ สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด
พะเยำ ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดพะเยำ พำนิชย์จังหวัดพะเยำ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยำ กำรค้ำภำยใน
จั งหวั ด พะเยำ ศู น ย์ พั ฒ นำสั งคมหน่ ว ยที่ 31 จั งหวัด พะเยำ และประชำสั ม พั น ธ์ จั งหวั ด พะเยำ
หน่วยงำนภำครัฐ ระดับอำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซำง ได้แก่ นำยอำเภอเชียงคำ นำยอำเภอภูซำง
อุทยำนแห่งชำติภูซำง
(4) หน่วยงำนภำคเอกชน ได้แก่ หอกำรค้ำจังหวัดพะเยำ ชมรมพ่อค้ำแม่ค้ำอำเภอ
ภูซำง สมำคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยำ สภำวัฒนธรรมอำเภอเชียงคำ สโมสรโรตำรี่เชียงคำ
(5) ภำคประชำสังคมและสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์เดลีนิวส์
พะเยำทีวีชุมชน สถำบันปวงผญำพยำว
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กำรบริหำรจังหวัดพะเยำ องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลภูซำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำสัก องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงแรง องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทุ่งกล้วย และเทศบำลตำบลสบบง
(7) ตัวแทนองค์กร กลุ่มคน และประชำชนในบ้ำนฮวก หมู่ที่ 3 และ 12 ตำบลภูซำง
ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้แก่ เจ้ำอำวำสวัดบ้ำนฮวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง ๒ หมู่ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนฮวก ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนฮวก และประชำชนในบ้ำนฮวก
๑ ที่ว่ำกำรอำเภอภูซำง .หนังสือที่พย. ๐๘๑๘/ ว ๖๓๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๕๗ เรือ
่ งส่งประกำศ

แต่งตัง้ คณะกรรมกำรและคณะทำงำนจัดงำนตักบำตรสองแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗.

๔๒

(๘) นักท่องเที่ยว และประชำชนทั่วไปที่ เคยมำร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว
บริเวณด่ำนชำยแดนกิ่วหก บ้ ำนฮวก และช่วงที่มีกำรจัดกิจกรรมภำยในงำนประเพณี ตักบำตร ๒
แผ่นดิน บริเวณตลำดบ้ำนฮวก ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
๓.๒.๓ เกณฑ์ ใ นกำรคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ ำ หมำย ในกำรวิ จั ย ครั้ง นี้ มี เกณฑ์ ในกำรคั ด เลื อ ก
กลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้
๑) กลุ่มเป้ำหมำยจำกเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลำว
(๑) ข้ำรำชกำรระดับสูงที่มำร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว มำกกว่ำ ๓
ปี ขึ้นไป
(๒) กลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่เมืองคอบ ที่ได้มำร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินทุกปี
และสำมำรถเดินทำงเข้ำ-ออก ที่ด่ำนปำงมอน สปป.ลำว และด่ำนบ้ำนฮวก ต.ภูซำง เป็นประจำ
(๓) ประชำชนชำวลำว ที่เดินทำงเข้ำ-ออก ระหว่ำงเมืองชำยแดนทั้งสองเป็นปกติ และมี
สำยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๒) กลุ่มเป้ำหมำยจำกประเทศไทย
(๑) ตัวแทนของหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม และสนับสนุนงบประมำณ บุคลำกร และทรัพยำกรในกำรทำกิจกรรมประเพณีตัก
บำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว
(๒) กลุ่มผู้น ำ ตัวแทนหน่วยงำนและประชำชนในบ้ำนฮวก ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง
จังหวัดพะเยำ
(๓) นักท่องเที่ยว และประชำชนทั่วไปที่มำร่วมงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทยลำว บริเวณด่ำนชำยแดนกิ่วหก บ้ำนฮวก และช่วงที่มีกำรจัดกิจกรรมภำยในงำนประเพณีตักบำตรสอง
แผ่นดินไทย-ลำว บริเวณตลำดบ้ำนฮวก ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
๓.3 เครื่องมือกำรวิจัย
ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือในกำรวิจัย ดังนี้
๓.๓.๑ แนวคำถำมประกอบกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview guideline)
๓.๓.๒ แนวกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group guideline)
๓.๓.๓ แนวกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory observation guideline) ใน
ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว ช่วงสิ้นปี ในเดือนธันวำคม พ.ศ.2557
๓.๓.๔ กล้องถ่ำยภำพนิ่ง
๓.๓.๕ เครื่องบันทึกเสียง
๓.4 วิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.4.๑ กำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จำกหนังสือ รำยงำนกำรวิจัย บทควำม งำนเขียน
ในวำรสำร และหนังสือพิมพ์ รวมทั้งกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

๔๓

1) แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่วัฒนธรรม
2) ประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว ที่ผ่ำนมำ
3) บริบทชุมชนของเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
และอ ำเภอภู ซ ำง จั ง หวั ด พะเยำ ประเทศไทย ในด้ ำนลั กษณะทำงภู มิ ศ ำสตร์ สั งคม เศรษฐกิ จ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรค้ำชำยแดน ประเพณีวัฒนธรรม
๓.4.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ประกอบด้วย
1) กำรส ำรวจสภำพทั่ ว ไปของเมื อ งคอบ แขวงไชยะบุ ลี สำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตย
ประชำชนลำว และอำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย ในด้ำนลักษณะทำงภูมิศำสตร์กำยภำพ
อำณำเขตติดต่อ ประชำกรและกลุ่มชำติพันธุ์ อำชีพและรำยได้ ประเพณีวัฒนธรรม สถำนที่สำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สินค้ำพื้นเมือง จุดแข็ง
จุดอ่อนของพื้นที่
2) กำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในประเด็นกำรกำรสร้ำงพื้นที่วัฒนธรรมข้ำมพรมแดน
ผ่ำนประเพณี ตักบำตรสองแผ่นดิน ไทย-ลำว ในด้ำนกระบวนกำร ปัจจัย เงื่อนไข ศักยภำพ ปัญหำ
อุปสรรค และแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคต (รำยละเอียดในภำคผนวก ก แนวคำถำมประกอบกำร
สัมภำษณ์)
3) จัดเวทีสนทนำกลุ่มในชุมชนบ้ำนฮวก หมู่ที่ 3 และ 12 ตำบลภูซำง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
กำรจั ดประเพณี ตั กบำตรสองแผ่ น ดิ น ไทย-ลำว ในกลุ่ มผู้ น ำชุมชนที่ เป็ นทำงกำร ผู้ อำวุโสในชุมชน
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนฮวก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนฮวก ด่ำน
ตรวจคนเข้ำเมืองบ้ำนฮวก รวมทั้งผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ และประชำชนในบ้ำนฮวก ในประเด็นบทบำท
ของชุมชน กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรดำเนินงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดิน ไทย-ลำว ปัญหำ
อุปสรรค และแนวทำงกำรดำเนินงำนประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำวในอนำคต (รำยละเอียด
ในภำคผนวก ข แนวคำถำมในกำรสนทนำกลุ่ม)
4) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในประเพณีตักบำตรสองแผ่นดินไทย-ลำว ช่วงสิ้นปี พ.ศ.
2557 ณ ชำยแดนกิ่วหก อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย และกิจกรรมที่จัดขึ้นภำยในงำน
โดยกำรสังเกต ในประเด็น (รำยละเอียดในภำคผนวก ค แนวกำรสังเกต)
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพได้กระทำไปพร้อมๆกับกำรลงพื้นที่ โดยหลังจำกได้ข้อมูลได้นำมำ
แยกประเภท ประมวล และใช้แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำรใช้ภำพรวมของปรำกฏกำรณ์ และ
บริบทของปรำกฏกำรณ์ มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว: การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน
ระหว่างเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ผู้วิจัยได้
นาเสนอผลการวิจัย เรียงลาดับตามหัวข้อต่อไปนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
๔.๒ กระบวนการการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน
ไทย-ลาว
๔.๓ ปัจจัย และศักยภาพในการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว
๔.๔ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว
๔.๑ ข้อมูลทัว่ ไปของประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
การนาเสนอข้อมูลทั่วไปของประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ระหว่างเมืองคอบ แขวง
ไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการศึกษา ใน
ประเด็น 1) ประวัติความเป็นมา 2) หน่วยงาน/องค์กร บทบาท และโครงสร้างการดาเนินงาน 3)
ลักษณะของกิจกรรม 4) งบประมาณดาเนินงาน ๕) ผลที่เกิดขึ้น ๖) ปัญหาอุปสรรค และ ๗) สรุป
พัฒนาการของการจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว รายละเอียดดังต่อไปนี้
๔.๑.1 ประวัติความเป็นมา
ประเพณี ตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ระหว่างเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และ
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา มีที่มา
จากการริ เริ่ ม ของนางลดาวัล ลิ์ วงศ์ ศ รีว งศ์ อดี ต สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั งหวัด พะเยา ซึ่ งเป็ น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานในขณะนั้น เพราะเคยไปร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดินที่จังหวัด
หนองคาย ช่ ว งเทศกาลออกพรรษา จั ด ขึ้ น ที่ วั ด โพธิ์ ชั ย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมื อ ง
หนองคาย ซึ่งเป็ นงานที่ยิ่งใหญ่ มีประชาชนทั้งชาวลาว และชาวไทยมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น
ทั้งนี้ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการทาบุญตักบาตรให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาและสังคมตลอดไป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวลาว อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธไมตรี
ที่ดีต่อกันของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของเมือง
และจังหวัดชายแดนอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ นางลดาวัล ลิ์ วงศ์ ศรี วงศ์ ได้ เล็ งเห็ นว่าจังหวัดพะเยามีศั กยภาพพื้น ที่ ที่ ใกล้ เคี ยงกั บ
จังหวัดหนองคาย โดยมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสปป.ลาวในบริเวณกิ่วหก เขตบ้านฮวก ตาบลภูซาง
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อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จึงได้มาปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นาในพื้นที่บ้านฮวก
เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว มีการสารวจพื้นที่ที่ชายแดน
บ้ า นฮวก และการออกแบบการจั ด งานตั ก บาตรสองแผ่ น ดิ น ไทย-ลาว โดยมี ที ม งานจากวั ด
พระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มาช่วยจัดงาน ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถือเป็นปีแรกของการจัด
งานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ณ บริเวณกิ่วหก ซึ่งเป็นเขตชายแดนประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“ก่อนหน้ านั้ นตนเอง ได้ไปร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดินที่จั งหวัดหนองคาย ไปเห็นความ
ยิ่งใหญ่ กลับมาบ้านที่พะเยาคิดว่าอยากมาทาที่บ้านฮวกบ้าง จึงได้หารือกับทางจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นาว่าถ้าอยากทา จะต้องทาอย่างไร แผ่นดินติดเพื่อนบ้านจึง
ตั้งใจจะตักบาตร 2 แผ่นดิน จึงมาที่ด่านบ้านฮวก ไปสารวจสถานที่แล้วเลือกได้ที่จุดกิ่วหกเข้า
มาทางฝั่งไทยเล็กน้อย ปลายปี 2547 มีการวางรูปแบบงานในปีแรก โดยมีทีมงานจากวัด
พระธรรมกายมาช่วยออกแบบงานให้ ซึ่งมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจากจั งหวัด พะเยา และ
จังหวัดเชียงราย ประมาณ 1,000 รูป มีกิจกรรมหลักสาคัญคือการตักบาตรสองแผ่นดิน เป็น
ปีแรกที่คนคึกคักมาก การจัดงานในปีแรกจึงไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าภาพหลัก เพราะมี
หน่วยงานหลายฝ่ายมาช่วยกันจัดงานจนประสบผลสาเร็จ” (สัมภาษณ์ : ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์,
6 กรกฎาคม 2558.)
การจัดงานในปีแรกได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดศรีโคมคา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระราชวิริยาภรณ์ อดีตเจ้าคณะ
จังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คา รวมทั้งครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัด
แสงแก้วโพธิญ าณ จั งหวัดเชียงราย มาเป็นพระผู้ใหญ่ฝ่ ายพระสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ให้มาร่วม
บิณฑบาตจากวัดต่างๆ ในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และจากเมืองคอบ สปป.ลาว
ประมาณ 1,000 รู ป ส่ ว นประธานฝ่ ายฆราวาส คื อ นายสุ ร เกี ย รติ เสถี ย รไทย รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ทางสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา รับผิดชอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และปัจจัยพร้อมเครื่องไทยทานสาหรับถวายพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนของ
พื้ น ที่ คื อ อ าเภอภู ซ าง และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบด้ านสถานที่ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“การเกิดขึ้นจากแนวคิดของผู้บริหารของไทย ที่นามาจากที่อื่นก่อนแล้ว ในสมัยนายสุรเกียรติ์
เสถีย รไทย เป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นหน่วยราชการจึงคิดหา
วิธีการให้เชื่อมโยงระหว่างลาวกับไทย จึง มีแนวคิดดังกล่าวขึ้น ” (สัมภาษณ์: พระครูสุภัทร
พรหมคุณ, ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)
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“ตักบาตรสองแผ่นดินนี้ มาจากคุณลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เล่าว่าได้ไปเห็นการตักบาตรที่จังหวัด
หนองคายเป็นการตักบาตรสองแผ่นดิน จากนั้นไม่นานก็มีการประชุมในหมู่บ้าน และหารือ
กัน ว่าถ้าที่บ้ านฮวกมีการตักบาตรสองแผ่ นดินร่วมกับลาวก็จะดีมาก ปีแรกมีครูบาบุญ ชุ่ม
มาร่วมด้วย กิจกรรมก็มีการนิมนต์พระมาบิณฑบาตถึง 1,000 รูป ปีแรกคนเยอะมากเพราะ
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งจั ง หวั ด มาที่ ม าเที่ ย วภู ชี้ ฟ้ า แวะมาจ านวนหนึ่ ง ประทั บ ใจมาก ”
(สัมภาษณ์: ลัดดา วิละแสง, 22 เมษายน 2558)
ภาพที่ ๔.๑
แผนทีแ่ สดงจุดตักบาตรบริเวณกิว่ หก ชายแดนไทย-ลาว

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
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กิจกรรมในวันที่ ๓๐ ธันวาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.มีพิธีกรรมทางศาสนา โดยพระสงฆ์
สวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้ ตั้งแถวออกบิณฑบาต
จากกิ่วหก (ในภาพที่ ๔.๑ จุดที่วงกลมสีแดงคือ บริเวณทาพิธีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาวอยู่ทางทิศ
ตะวันตกคือฝั่งไทย เรียกว่าดอยกิ่วหก ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ส่วนทิศตะวันออกคือ
เมืองคอบ สปป.ลาว) เป็นแนวยาวตามถนนลงมาถึงบริเวณที่ทาการจุดผ่ อนปรนบ้านฮวก (ปัจจุบันมี
สถานะเป็น จุ ดผ่ อนปรนถาวรชายแดน) มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร การจัดงานในปีแรกนี้มี
กิจกรรมการตักบาตรเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงาน และถือเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศที่
ทาขึ้นครั้งแรกในจังหวัดพะเยา ทาให้มีประชาชนสนใจมาร่วมงานเป็นจานวนมาก
ภาพที่ ๔.๒
พระสงฆ์เดินแถวบิณฑบาตจากกิว่ หก-จุดผ่อนปรนชายแดนที่บา้ นฮวก

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
หลังจากนั้น ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาวที่บ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้
เว้น ๑ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ หลังจากนั้นมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๕๗
ถือเป็นการจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐
๔.๑.2 องค์กร โครงสร้างการดาเนินงาน และบทบาท
๑) องค์ ก รในการด าเนิ น งาน องค์ ก รในการด าเนิ น งาน แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ระดั บ
ประกอบด้วย องค์กรดาเนินงานหลัก องค์กรสนับสนุน และองค์กรร่วมจัด ได้แก่
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(๑) องค์กรดาเนินงานหลัก ถือเป็นเจ้าภาพในการดาเนินงาน ได้แก่ สานักงานปกครอง
อาเภอภูซาง
(๒) องค์ ก รสนั บ สนุ น เป็ น องค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งาน ทั้ งด้ านงบประมาณ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ แรงงาน ได้แก่ จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอภูซาง ๕ แห่งได้แก่ เทศบาลตาบลสบบง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่ าสัก องค์การบริห ารส่ วนตาบลเชียงแรง องค์การบริห ารส่วนตาบลทุ่งกล้ วย องค์การ
บริหารส่วนตาบลภูซาง ชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐในบ้านฮวก
(๓) องค์ ก รร่ ว มจั ด เป็ น องค์ ก รที่ เข้ า มาร่ ว มจั ด งานทั้ ง ภาครั ฐ ธุ ร กิ จ เอกชน ภาค
ประชาชน ได้แก่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดพะเยา สานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา การค้าภายในจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพะเยา ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๑ จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติภูซาง สมาคมธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย วพะเยา หอการค้ า จั ง หวั ด พะเยา สภาวั ฒ นธรรมอ าเภอ เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ บ างองค์ ก รจะมี
งบประมาณมาดาเนินกิจกรรมภายในงานด้วย เช่น สานักงานพาณิชย์จังหวัดได้มาจัด ตลาดจาหน่าย
สินค้าของทั้งสองประเทศ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“เจ้าภาพเป็นอาเภอภูซางหลัก แต่งบประมาณดาเนินงานมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา หน่วยงานราชการที่จัดร่วมและมีงบประมาณไปร่วม เพื่อ ให้งานมีหลายวันมากขึ้น
เท่านั้น” (สัมภาษณ์: สุรพล ลัดลอย, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘.)
๒) โครงสร้างการดาเนินงานและบทบาท
จากการศึกษาโครงสร้างการดาเนินงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาวนั้น จะไม่มี
โครงสร้างที่ตายตัว แต่ละปีจะมีการประชุมเพื่อกาหนดรูปแบบการจัดงาน โดยนาปั ญหาจากปีที่ผ่าน
มาหารื อร่วมกัน และหาทางแก้ไข การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานที่ มีการเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมฝ่ายต่างๆ ไปตามรูปแบบของกิจกรรมของหน่วยงานที่เข้าร่วม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการ
ดาเนินงานที่แตกต่างกันไปตามภารกิจของตนเอง จากการสัมภาษณ์ร้อยโทเกรียงไกร อุทธิยา” นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกล้วย กล่าวว่า
“ทางอาเภอแต่งตั้ง นายกทุกท้องถิ่นเป็นกรรมการเข้าประชุม ซึ่งการประชุมเพื่อหารือจนกว่า
จะได้ทิศทางงานที่เข้าใจประมาณ ๓ ครั้ง บทบาทที่ท้องถิ่นได้รับ คือ นาขบวนของดีไปร่วม
ก่อนหน้านั้นมีการจัดขบวนอาหารไปร่ วมงาน แต่ปีถัดมางบประมาณมีน้อย จึงไม่มีกิจกรรม
ของท้องถิ่น ไปร่วม เพราะการบริห ารจัดการค่อนข้างล าบาก งบประมาณก็ใช้ไม่ส ะดวก”
(สัมภาษณ์: ร้อยโทเกรียงไกร อุทธิยา, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘.)
“การประชุมคณะกรรมการจัดงานเคยเข้าร่วมประชุม ต่อมามอบหมายรองนายกฯ ไปร่วม
แทนเนื่องจากถ้าเราต้องการนาเสนอรูปแบบในการจัดการจัดงาน ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ
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เท่ าที่ควร ครั้น จะไปด้วยตนเองเกรงว่าจะไปขัดความประสงค์ของผู้กากับดูแลท้ องถิ่นจึง
ตัดสินใจมอบหมายตัวแทนสะดวกใจกว่า” (สัมภาษณ์: บุญส่ง เขียวใจ, ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ในปีพ.ศ.๒๕๕๗ การจัดงานประเพณี ตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ถือเป็นครั้งที่ ๑๐ ทาง
อาเภอภูซางที่เป็นเจ้าภาพหลักได้มีการประชุม และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ที่มาจากส่วน
ราชการที่เข้าร่วมทั้งระดับจังหวัด และระดับอาเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านในอาเภอภูซาง โดยมีคณะกรรมการจานวน ๓๐ ชุด ที่มีบทบาทหน้าที่
แตกต่างกันไป ประกอบด้วย (หนังสือที่ว่าการอาเภอภูซางที่ พย ๐๘๑๘/ ว ๖๓๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๗)
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
๔. คณะกรรมการจัดและตกแต่งสถานที่ (จุดตักบาตร)
๕. คณะกรรมการจัดเวที เครื่องเสียง ไฟฟ้า (จุดตักบาตรและจุดตลาดการค้าชายแดน)
๖. คณะกรรมการประสานงานและต้อนรับคณะที่มาจากสปป.ลาว
๗. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกับพระสงฆ์
๘. คณะกรรมการฝ่ายดูแลสิ่งของที่ได้รับจากการบิณฑบาตร
๙. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร
๑๐. คณะกรรมการจัดหารถรับส่งจากที่จอดรถภายในบ้านฮวกถึงหน้ารพ.สต.บ้านฮวก
๑๑. คณะกรรมการจัดหาและจัดระเบียบรถรับส่งพระสงฆ์ และประชาชนผู้มาร่วมงาน
หน้ารพ.สต.บ้านฮวก ถึงด่านบ้านฮวก (๒๐ คัน)
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๗. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
๑๘. คณะกรรมการจัดเตรียมห้องน้า ห้องสุขา
๑๙. คณะกรรมการกองอานวยการ
๒๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
๒๑. คณะกรรมการจัดงานสวัสดีภูซาง (๒๘-๓๐ ธ.ค.๕๗)
๒๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานเสือภูเขา ๒ แผ่นดิน
๒๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ๒ แผ่นดิน
๒๔. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
๒๕. คณะกรรมการฝายประกวดอาหาร
๒๖. คณะกรรมการฝ่ายประกวดดนตรีพื้นเมือง
๒๗. คณะกรรมการการจัดกิจกรรมเฮือนไทลื้อ
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๒๘. คณะกรรมการฝ่ายประกวดแฟชั่นโอท้อป
๒๙. คณะกรรมการประกวดคู่รักสองแผ่นดิน
๓๐. คณะกรรมการฝ่ายประกวดสาวงามวัฒนธรรมสองแผ่นดิน
ทั้งนี้ ในส่วนของบทบาทคณะสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนั้น มีดังนี้ ๑) การจัดสถานที่ และ
จัดกิจกรรมทางศาสนาบนเวทีที่กิ่วหก ๒)การสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีล พร ๓) การประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๔) เชิญชวนประชาชนไปร่วมทาบุญ โดยแต่ละวัดจะร่วมกันรณรงค์ ให้
ประชาชนไปร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดิน จากการสัมภาษณ์เจ้าคณะอาเภอภูซาง กล่าวว่า
“พระสงฆ์ไปร่วมทุกวัด การประชุมคณะสงฆ์ประชุมต่างหาก และไปร่วมทางอาเภอด้วย
เช่น การจัดสถานที่คณะสงฆ์ก็รับไป การจัดระเบียบการบิ ณฑบาต เป็นแม่งาน กล่าวคือ
เป็นเจ้าภาพหลักด้านสถานที่ การจัดกิจกรรมของพระสงฆ์จริงๆ คือ นอกเหนือจากนั้น
คือการดูแลเรื่องจัดของที่ได้จากการบิณฑบาต ส่วนการประสานงานกับพระทางฝ่ายลาว
มอบให้ เจ้ าหน้ าที่บ้ านเมืองเขาเป็นคนติดต่อประสานงาน” (สัมภาษณ์: พระมหาจิตร
การณ์ อภิปุญฺโญ, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๔.๑.3 ลักษณะ/รูปแบบของกิจกรรม
กิจกรรมหลักของงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว แต่ละปี คือ การตักบาตรใน
บริเวณชายแดน โดยมีพระสงฆ์ไทยจานวนมาก และพระสงฆ์ลาวมาร่วมประมาณ ๑๐ รูป ขณะที่
ประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นคนไทยและนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มาเที่ยวช่วงวันหยุดส่งท้ายสิ้น
ปี มีประชาชนชาวลาวมาร่วมเป็นบางส่วน คือ ข้าราชการจากเมืองคอบ และประชาชนที่เดินทางมา
สะดวก แต่ก็จะมาเฉพาะช่วงใกล้พิธีตักบาตรเท่านั้น เสร็จพิธีตักบาตรแล้วประชาชนก็แยกย้ายกันไป
เที่ยวต่อที่อื่น ต่อมาทางอาเภอภูซางได้มีกิจ กรรมหลายหลายขึ้น ไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานตัก
บาตรโดยตรง เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานราชการอื่ น ได้ ไปจั ด ในช่ ว งเดี ย วกั น เช่ น กี ฬ าปั่ น จั ก รยาน วิ่ ง
มาราธอน การแสดงสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีงบประมาณของ
ตนเองไปจัดงานร่วม
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของกิจกรรมในงานตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว แบ่งออกได้ ๖
รูปแบบ ได้แก่
๑) กิจกรรมทางพุทธศาสนา
๒) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
๓) กิจกรรมด้านการกีฬา
๔) กิจกรรมด้านการประกวด และการแสดงพื้นบ้าน
๕) กิจกรรมด้านการออกร้านจาหน่ายสินค้า
๖) กิจกรรมด้านมหรสพ การแสดงและการละเล่น
กรณีตัวอย่างของการจัดงานในปี ๒๕๕๗ นั้น ลักษณะการจัดงานทั้ง ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖๓๐ ธันวาคม จะมีความหลากหลายทั้งงานศิลปวัฒ นธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาเชื่อม
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ความสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การประกวดและการแสดงบนเวที การจาหน่ายสินค้าในตลาดการค้า
ชายแดน-ไทยลาว ดังต่อไปนี้
วันที่ ๒๖ ธันวาคม 2557 กิจกรรมบริเวณเฮือนไทลื้อ บ้านสถาน หมู่ที่ ๕ อาเภอภูซาง โดยมี
การจัดนิทรรศการไทลื้ อ การจาหน่ายสินค้ า การแสดงวัฒ นธรรม และการแสดงสะล้ อซอซึง ส่ วน
กิจกรรมที่ เวทีกลางตลาดการค้าชายแดน-ไทยลาว บ้านฮวกมี การแสดงดนตรีของโรงเรียนภูซาง
วิทยาคม ราวงย้อนยุค และมหรสพต่างๆ
วันที่ ๒๗ ธัน วาคม 2557 กิจกรรมจักรยานมวลชนเพื่อสุ ขภาพ และกิจกรรมที่เวทีกลาง
ตลาดการค้าชายแดน-ไทยลาว บ้านฮวกมีการแสดงการแสดงดนตรีของโรงเรียนภูซางวิทยาคม ราวง
ย้อนยุค และมหรสพต่างๆ และการประกวดสินค้าโอท้อป
วันที่ ๒๘ ธันวาคม 2557 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา และกิจกรรมที่เวทีกลาง
ตลาดการค้าชายแดน-ไทยลาว บ้านฮวกมีมหกรรมสินค้าราคาถูก การแสดงของศิลปินจากสปป.ลาว
คาวบอยไนท์ ราวงย้อนยุค การแข่งขันชกมวย และมหรสพต่างๆ
วัน ที่ ๒๙ ธันวาคม 2557 มีกิจกรรมวิ่ งมินิมาราธอน และวิ่งผลัด ในบริเวณตลาดการค้า
ชายแดน-ไทยลาว บ้ านฮวก มีมหกรรมสินค้าราคาถูก การแข่งขันเปตอง การแสดงลุ่มน้าโขง ส่วน
กิจกรรมบริเวณข่วงวัฒนธรรม (ลานโพธิ์ บ้านฮวก) มีการแสดงฟ้อน การแสดงสะล้อ ซอ ซึง การขับ
ลื้อ ซอพื้นบ้าน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดคู่รักสองแผ่นดิน การเปิดงานสวัสดีภูซาง
วันที่ 30 ธัน วาคม 2557 เป็นกิจกรรมการตักบาตรสองแผ่ นดิน ณ เขตรอยต่อชายแดน
ไทย-ลาว บริเวณกิ่วหก โดยมีพระครูสุภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอาเภอเชียงคา ประธานฝ่ายสงฆ์ และ
นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมกับ ท่านจันเพ็ง พันธุอา
มาส และท่านสมนึ ก สิงห์คา รองเจ้าเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ
ชาวลาว หลังจากพระสงฆ์อาราธนาศีลให้พรวันปีใหม่ พระสงฆ์ จานวน 222 รูป มารับบิณฑบาต
ประชาชนทั้งคนไทยและคนลาวที่มาร่วมงาน โดยประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มาจากอาเภอภูซาง และ
อาเภอเชียงคา ส่วนทางสปป.ลาวมาจากหมู่บ้านบริเวณชายแดนใกล้เขตติดต่อ กับบ้านฮวก เช่น บ้าน
น้าพร้าว บ้านปางมอน เป็นต้น
หลั งจากตั กบาตรแล้ ว เสร็ จ คนที่ ม าร่ว มงานต่ างมาซื้ อ ของที่ ต ลาดชายแดนบ้ านฮวก ซึ่ ง
ชาวบ้ านไทย-ลาวน ามาจ าหน่ าย และมี ก ารแสดงดนตรีส ะล้ อ ซอซึ ง การขั บ ลื้ อ ซอพื้ น บ้ าน การ
ประกวดสาวงาม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนบริเวณลานหน้าน้าตกภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซาง
มีการจัดกิจ กรรมด้านศิลปวัฒ นธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดพะเยา เช่น การประกวดอาหาร
พื้นเมือง การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ลาหู่
เมี่ยน ไทลื้อ ไทยวน กิจกรรมในส่วนนี้รับผิดชอบโดยศูนย์พัฒ นาสั งคมหน่วยที่ ๓๑ จังหวัดพะเยา
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ซึ่งในช่วงกลางวันผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เชิญ
เจ้าเมืองคอบและคณะชมการแสดง และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณ อุทยานแห่ งชาติ
ภูซางด้วย
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ภาพที่ ๔.๓
ประชาชนจากสปป.ลาวมาร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดิน

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
ภาพที่ ๔.๔
ประชาชนจากสปป.ลาวพาครอบครัวมาร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดิน

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
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กล่าวได้ว่า ลักษณะของกิจกรรมในงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว แต่ละปีจะมี
ความแตกต่างกัน ตามแนวคิดของการจัดในแต่ละปี ในปีแรกจะมีการตักบาตรเพียงอย่างเดียว โดย
นิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ม าเป็ น จ านวนมากถึ ง ๑,๐๐๐ รู ป ในปี ต่ อ มาลั ก ษณะของกิ จ กรรมจะมี ค วาม
หลากหลาย มากกว่าการตักบาตรเพียงอย่างเดีย ว มีหน่วยงานเข้ามาร่วมจัดงาน และเพิ่มระยะเวลา
การจัดงานมากขึ้น เช่น งานดอกไม้บานที่ชายแดน งานสวัสดีภูซาง งานเปิดเมืองภูซางหุบเขาแห่งสาย
สัมพันธ์สองแผ่นดิน เป็นต้น
๔.๑.๔ งบประมาณดาเนินงาน
งบประมาณในการดาเนินงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว แบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ
๑) ลักษณะแรก เป็นงบประมาณที่แต่ละองค์กรได้สนับสนุนเพื่อมาใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอภูซาง จานวน ๕ แห่ง คือ เทศบาลตาบลสบบง องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งกล้วย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก และองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง ได้
ตั้งงบประมาณในส่ ว นเงิน อุดหนุ น เพื่ อสนั บสนุน งานประเพณี ตักบาตรสองแผ่ น ดิน ไทย-ลาว ปี ล ะ
20,000 บาท ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลภูซาง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณปีละ
๑๐๐,๐๐๐- ๑๘๐,๐๐๐ บาท (๒) องค์การบริห ารส่วนจังหวัดพะเยา สนับสนุนงบประมาณ ปีล ะ
๑๐๐,๐๐๐- ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๓) ปกครองอาเภอภูซาง รับผิดชอบงบประมาณในส่วนของการบริหาร
จัดการ และการประสานงานในภาพรวมทั้งหมด และ (๔) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
รับผิดชอบงบประมาณในส่วนของการประสานงานพระสงฆ์
๒) ลักษณะที่ส อง เกิดขึ้นภายหลังมีองค์กรที่มีภารกิจด้านการค้า ชายแดน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ ย ว และด้านพั ฒ นาชุม ชนมาร่วมจัดงานด้ วย โดยองค์ กรเหล่ านี้ จะมี รูป แบบในการดาเนิ น
กิจกรรมเฉพาะตามที่ได้วางแผนไว้ ได้แก่ (๑) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพะเยา (๒)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา (๓) ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๑ จังหวัดพะเยา (๔) สานักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และ (๕) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๔.๑.๕ ผลที่เกิดขึ้น
๑) ผลทีเ่ กิดขึน้ ในด้านบวก
(๑) เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รับทราบของประชาชนใน
จั งหวั ด พะเยา และนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ างจั งหวัด มาตั ก บาตรชายแดนก่ อ นวั น ขึ้ น ปี ใหม่ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคน กล่าวว่า
“จากการสะท้อนภาพของคนใกล้ตัว (กลุ่มวัยรุ่นนอกพื้นที่ ) ที่ได้เข้าไปตักบาตร ว่าแรกๆ ก็
รู้สึกแปลกใหม่ วัยรุ่นพากันไป คือมันอาจจะเป็นเทรนด์สมัยใหม่ เวลาตักบาตรได้ทาบุญ แต่
จะเข้าถึงหรือรู้ความหมาย ความเชื่อเรื่องใส่บาตรหรือไม่ จังหวะที่ไปเห็นคนมากน่าจะเกิด
จากภาพยุคแรกที่เผยแพร่ออกจากสื่อ ไปตักบาตรบนดอย มีหมอก แค่รู้สึกว่าอยากไปร่วม
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กิจกรรม สนุก ได้ตื่นเช้าทาบุญ ตักบาตรพระ ไม่รู้ว่าเป็นพระจากลาวหรือไทย” (สัมภาษณ์:
ชัยวัฒน์ จันธิมา, 22 เมษายน 2558)
“งานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินทาให้เรื่องการท่องเที่ยวเป็นไปได้ดีมาก เพราะแต่ละปีคน
จะมาเที่ยวหนาแน่น ทั้งที่ลงมาจากดอยภูชี้ฟ้าหรือเตรียมตัวจะขึ้นภูชี้ฟ้า ก็จะมาแวะทาบุญ
ตักบาตรก่อนไปเที่ยวต่อ ทาให้ชายแดนคึกคัก คนมาเที่ยวชายแดนมากทุกปี โดยเฉพาะช่วง
งานตั ก บาตรสองแผ่ น ดิ น คนสองฝั่ งทั้ งจากลาวและไทยก็ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ที่ ดี ยิ่ งขึ้ น ”
(สัมภาษณ์: จินดา หน่อคาบุตร, 10 ตุลาคม 2558)
(๒) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในเมืองชายแดนของทั้งสองประเทศ คือ
อาเภอภูซาง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย และ เมืองคอบ สปป.ลาว ดีขึ้น เพราะมีการ
ทากิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การทาบุ ญตักบาตร การเปิดตลาดการค้าชายแดน การจัดงานจาหน่าย
สินค้าของทั้งสองประเทศ รวมทั้งกิ จกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน เช่น กีฬา การประกวดอาหาร
พื้นบ้าน การประกวดคู่รักสองแผ่นดิน เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“งานตักบาตรนอกจากทาให้เศรษฐกิจดีในช่วงปีใหม่แล้ว ยังทาให้ความเข้าใจระหว่างคนไทย
กับคนลาวเข้าใจกันมากขึ้น เหมือนความสัมพั นธ์เป็นพี่น้อง แน่นมาก เขาและเรามีงานก็เชิญ
กันไปร่วม มีของก็แบ่งปันกัน มีงานทาบุญ แต่งงาน หรือขึ้นบ้านใหม่ เราก็จะไปร่วม การทา
การเกษตรก็ทาแลกเปลี่ยนกัน เช่น นาลูกเดือย ข้าวโพด ข้าว ข้ามมาขายที่บ้านเรา เวลาจะมี
งานตักบาตรสองแผ่นดินก็ชวนกันมาเที่ยว คนลาวที่ค่อนข้างมีฐานะ มีเงิน จะมาเลือกผ้าหรือ
เสื้อผ้าที่ร้าน และใส่มางานตักบาตร” (สัมภาษณ์: ลัดดา วิละแสง, 22 เมษายน 2558)
(๓) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐระดับสูงทั้งสองประเทศ
ได้แก่ เจ้าแขวงไซยะบุลี และเจ้าเมืองคอบ สปป.ลาว และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอาเภอภูซาง
และนายอาเภอเชียงคา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“ความสัมพันธ์สองเมืองชายแดนดีขึ้น มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญามาแลกเปลี่ยนกัน ผลผลิต
พื้นบ้านที่เป็นเสน่ห์ โดยทางประเทศลาวก็เข้าใจว่าทางเรา (ไทย) ให้เกียรติกัน ถ้าไม่มี
งานตักบาตรหรือการเอาบุญนา มีเพียงเฉพาะการเปิดตลาดชายแดนในวันที่ 10 และ
วั น ที่ 30 ของทุ ก เดื อ นก็ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะท าให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น มากขึ้ น ”
(สัมภาษณ์: ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์, 6 กรกฎาคม 2558)
“ทาให้ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศเป็นไปในทางที่ดี ทัศนคติที่ไม่ค่ อยดีต่อกันลดน้อยลง
และหมดไป ไม่ มีก ารเบี ยดเบียนกัน ระหว่างชายแดน ไม่ มีข้อ พิ พาท ไม่ก ระทบที่จ ะ
นาไปสู่การทะเลาะกัน เกิดการผ่อนปรนเพราะเจ้าเมือง ประชาชนก็มาร่วมกัน สิ่งที่เห็นที่
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ชั ด ที่ สุ ด คื อ การให้ ท าน อามิ ส ทาน คนมาท าบุ ญ ได้ ช่ ว ยเหลื อ ท้ อ งถิ่ น /พระสงฆ์ ต าม
ชายแดน-ชนบท ได้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์ ท าบุ ญ คนให้ ก็ สุ ข กายสบายใจ ศี ล ก็ ห ยุ ด การ
เบียดเบียน อภัยทาน ให้อภัย สังเกตว่าความสัมพันธ์ชายแดนดีขึ้น ลดการกระทบกัน
น้อยลง ไม่ค่อยมีข้อพิพาท” (สัมภาษณ์: พระมหาจิตรการณ์ อภิปุญฺโญ, ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๘)
(๔) บ้านฮวกเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้น และเกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนใน
บ้านฮวก จากการทากิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดินผนวกกับยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ส่งเสริมการค้า
ชายแดน และการท่องเที่ยวชายแดนในบริเวณบ้านฮวก ตาบลภูซาง ทาให้เกิดร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
จาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์งานหัตถกรรม ผ้ าทอและของที่ระลึ กแบบพื้ นเมืองประจาถิ่นในบ้านฮวก มีคน
ภายนอกเข้ามาซื้อที่ดินในชุมชนมากขึ้น ทาให้ที่ดินในชุมชนมีราคาสูงขึ้น มีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อร้านค้าตามรายทาง เพราะเป็นทางผ่านที่จะไปอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีน้าตกภู
ซาง ร้านค้า และร้านอาหาร ก่อนที่เข้าไปสู่บ้านฮวก รวมทั้งการเกิดขึ้นของร้านอาหาร เกสต์เฮาส์
รีสอร์ททั้งในอาเภอภูซาง และอาเภอเชียงคา เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาเที่ยวสัมผัสอากาศ
หนาวทางภาคเหนือช่วงปลายปี
“เศรษฐกิจของบ้านฮวกเจริญอย่างรวดเร็ว ก่อนจะมีการตักบาตรสองแผ่นดินบ้านฮวก
ยังเป็นชุมชนปกติทั่วไป นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมี เศรษฐกิจยังไม่คึกคัก แต่หลังจากที่มีงาน
ตักบาตรสองแผ่นดินแล้ว บ้านฮวกมีความคึกคัก เศรษฐกิจเติบโตเร็ว การท่องเที่ยวดีขึ้น
มาก และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนรายทางเกิ ด ขึ้ น เพราะมี นั ก ท่ อ งเที่ ยวไปงานตั ก บาตรสอง
แผ่นดิน” (สัมภาษณ์: สิงห์คา เชียงแรง, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ชาวบ้านบางคนในบ้านฮวกสร้างที่พักในลักษณะของโฮมสเตย์ โดยลักษณะโฮมสเตย์ที่
บ้านฮวก เป็นการเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวเข้ามาพักกับชาวบ้าน เพื่อให้ได้สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านฮวกโดยตรง สัมผัสวัฒนธรรมการต้อนรับ อาหารการกิน ภาษาพูด และมิตรไมตรีตามแบบ
ฉบับของคนบ้านฮวก ซึ่งเป็นจุดขายของกลุ่มโฮมสเตย์ และกลุ่มฯ ได้ผ่านการอบรมศึกษาดูงานด้าน
มาตรฐานการบริการและความสะอาด ได้รับใบรับรอง จานวน 9 หลัง เป็นหลักประกันด้านมาตรฐาน
การบริการขั้นพื้นฐานแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าพัก (ประกอบศิริและคณะ, ๒๕๕๓ หน้า ๒-๓๑) จาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคน กล่าวว่า
“ผลที่เกิดขึ้นจากงานตักบาตรสองแผ่นดินดีมาก เศรษฐกิจดี อยากให้ดีขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจาก
พ่อค้าในพื้นที่มาเช่าพื้นที่ขายของ เสร็จงานกลับไปจะได้เงินหลายหมื่น บางรายเป็นแสนบาท
ได้กันจริงๆ ไม่ใช่แค่คนไทยที่ซื้อแต่คนลาวก็มาซื้อ คนไทยก็ซื้อ” (สัมภาษณ์: ลัดดา วิละแสง,
22 เมษายน 2558)

56

๒) ผลทีเ่ กิดขึน้ ด้านลบ
(๑) การไม่ให้ความสาคัญกับพระสงฆ์และการตักบาตร ที่ผ่านมาคณะสงฆ์เป็นผู้ออกแบบงาน
ออกแบบกิจกรรม โดยมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเสริม แต่ไม่ได้รับความใส่ใจเรื่ องงานตักบาตรเท่าที่ควร
เสมือนว่าหน่วยงานราชการไม่เข้าใจว่างานตักบาตรเป็นประเพณี เพียงแต่มาจัดกิจกรรมร่วมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของงานตักบาตรเท่านั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“คณะสงฆ์ต้องการความจริงใจในการทางาน ไม่ควรผลักภาระมาให้คณะสงฆ์ คณะผู้จัด
งานควรให้ความสาคัญ ถ้าให้พระทาทุกอย่างเหมือนการใช้แรงงานพระสงฆ์หนักเกินไป
ไม่เหมาะสม ที่ผ่านมายกให้สานักงานพระพุทธศาสนา แต่คนก็มีน้อย ดังนั้นหลักควรเป็น
อาเภอ” (สัมภาษณ์: พระมหาจิตรการณ์ อภิปุญฺโญ, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
“ไม่มีกิจกรรมต่อเนื่อง หรือกิจกรรมจบลงคือตัว กิจกรรมกับสิ่งที่รับต่อช่วงตักบาตรไม่
สอดคล้ อง เช่น ร้านค้าขายของพื้น เมือง อาหารพื้นเมือง เป็นต้น ดูแล้ วงานที่เกิดขึ้น
อาจจะเกิดจากคนภายนอกไปจัดให้ชุมชน” (สัมภาษณ์: ชัยวัฒน์ จันธิมา, 22 เมษายน
2558)
(๒) การไม่ให้ความสาคัญ และขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากหน่วยงานและคนใน
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอภูซาง และคนบ้าน
ฮวก ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอภูซาง ๕ แห่ง ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ มีส่วน
ร่ว มในการสนั บ สนุ น งบประมาณสมทบให้ ทางอ าเภอภูซ างเป็ นฝ่ ายจัดการ แต่ ไม่ ได้มีห น้ าที่ห ลั ก
นอกจากเป็นคณะกรรมการร่วม การสนับสนุนด้านพาหนะ และบุคลากร ทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความรู้ สึ ก ว่าทางจั งหวัด และอ าเภอไม่ ได้ให้ ค วามส าคั ญ ไม่ ได้ ม อบหมายหน้ าที่ ส่ ว น
งบประมาณที่สนับสนุนให้ ไม่สามารถที่จะนามาใช้ในการทากิจกรรมได้เอง เพราะทางอาเภอจะนา
งบประมาณไปดาเนินงานเองทั้งหมด
ส่วนบ้ านฮวกในฐานะเจ้าของพื้นที่ มีเพียงชื่อที่เข้าร่วม แต่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
เจ้าของพื้นที่แต่อย่างใด การประชุมเตรียมงานที่อาเภอภูซาง มีเพียงกานัน และผู้ใหญ่บ้านที่ไปรับรู้
เท่านั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคน กล่าวว่า
“งานตักบาตรสองแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงานของจังหวัด อาเภอภูซางส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มี
ชื่อเสียงเท่าไหร่ การจัดงานก็จะใช้หน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสาคัญ
มากนัก ระดับอาเภอจะสาคัญเฉพาะนายอาเภอเท่านั้น ท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะทางาน
แต่ก็ไม่เคยมีบทบาทมากนัก จนไม่รู้ว่าจะทาหน้าที่อย่างไร ส่วนใหญ่อาเภอจะจัดการเอง
ท้ อ งถิ่ น เพี ย งอุ ด หนุ น งบประมาณไป ที่ เหลื อ อ าเภอด าเนิ น การเองทั้ งหมดบางครั้ ง
งบประมาณถูกนาไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ เอางบประมาณไปจัดงานบอล ขายบัตร ซึ่ง
เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม”(สัมภาษณ์: สมพล พึ่งพวก, ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)
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“ชมรมผู้ใหญ่บ้านกานัน ไม่มีบทบาท เพราะอาเภอไม่ให้มีส่วนร่วมเท่าที่ควร เนื่องจาก
มองว่าผู้ ใหญ่ บ้ าน กานัน ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทาให้ เกิดการเกี่ยงงอนระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น ผู้นาท้องที่จึงเกี่ยงให้ท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล ไปร่วมก็พอแล้ว ”
(สัมภาษณ์: สิงห์คา เชียงแรง, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘)
“ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานแต่ละครั้ง เคยเสนอรูปแบบการจัดงานไปแล้ว แต่
เสียงน้อยไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับ ขณะที่บ้านฮวกเจ้าของพื้นที่ก็อยากเสนอและ
อยากมีส่วนร่วมดาเนินการเอง แต่เ สียงน้อยไม่สามารถชนะหน่วยงานที่มีงบประมาณ
มาร่วมได้ เนื่องจากรูปแบบงานมีการจัดวางมาก่อนแล้ว” (สัมภาษณ์: บุญส่ง เขียวใจ,
๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)
(๓) การใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ
ภูซาง จานวน ๕ แห่ง ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็ นเงินอุดหนุนงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
ปีละ 20,000 บาท ในปี ๒๕๕๖ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการอุดหนุนโครงการตักบาตรฯ พบว่านาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพราะ
ภายใต้โครงการฯ ไม่ได้มีการทากิจกรรมตักบาตรเพียงอย่างเดียว แต่ได้มีกิจกรรมอื่นด้วย เช่น การเล่น
กีฬา การจัดจาหน่ ายสิน ค้า การละเล่นพื้นบ้าน การแสดง การประกวดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
อุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ถูกต้อง ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในปีต่อไปได้อีก
“ผมอยากให้งานตักบาตรสองแผ่นดินเป็นงานตักบาตรจริงๆ ไม่ใช่นางานอื่นมาผสม เช่น
งานของดีศรีภูซาง ไหนจะมีกีฬามาจัดร่วมในงานประเพณีตักบาตรฯ ทั้งปั่นจักรยาน วิ่ง
ฯลฯ ซึ่งมัน เกี่ย วพั น ถึงงบประมาณที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับ สนุน เพราะปี
2557 ที่ ผ่ า นมา ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เรี ย กเงิ น คื น เพราะให้ เหตุ ผ ลว่ า เงิ น
งบประมาณปี 2558 ที่ ท้ อ งถิ่ น อุ ด หนุ น ให้ ท างอ าเภอภู ซ างไปจั ด งานตั ก บาตรสอง
แผ่นดินนั้น ถูกนาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้จัดกีฬาปั่นจักรยาน งานของดีศรีภูซาง
ไม่ได้ใช้ในงานตักบาตรตามที่ได้ขอมา ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งไปยังปกครองอาเภอภูซาง ทาง
อาเภอได้ชี้แจงใช้เงินกลับมาที่ท้องถิ่นเรา ซึ่งทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่า
ไม่เหมาะสม ไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่น การถูกตรวจสอบใช้เงินเช่นนี้ ทาให้ท้องถิ่นลาบาก
ใจไม่สามารถอุดหนุ น งบประมาณต่อได้ ” (สัมภาษณ์ : สิงห์คา เชีย งแรง, ๘ มิถุนายน
๒๕๕๘)
(๔) การเข้ามาซื้อที่ดินจากนายทุน และข้าราชการบางคนเพื่อเก็ง กาไร ทาให้ราคาที่ดิน
ในบ้านฮวกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากชาวพะเยาผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเรื่องของการเข้ามา
กว้านซื้อที่ดินในบ้านฮวกว่า “ผมไม่แน่ใจว่า เชียงคาน จังหวัดเลย หรือบ้านฮวก จังหวัดพะเยา ที่แห่ง
ใดจะควรคู่กับการสถาปนาให้เป็น "ปาย 2" ได้เร็วกว่ากัน แต่ที่ทราบก็คือ ที่ดินแถบบ้านฮวก รวมถึง
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กิจการบ้านพัก ร้านตัดผม ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองฯลฯ ที่เคยเป็นทาเล และอาชีพให้ชุมชนท้องถิ่น
เลี้ยงชีพ มีรายได้เพียงพอสาหรับส่งเสียลูกหลานให้ได้ร่าได้เรียน มาบัดนี้มีนายหน้าและนักลงทุนทั้งใน
จังหวัดและต่างจั งหวัด เข้ากว้านซื้อจานวนมาก ไม่เว้นแม้แต่ที่ดินส.ป.ก.4-01 เพื่อทาแหล่งที่พัก
รองรับนักท่องเที่ยว และสวนยางพารา ซึ่งถือว่าเป็นทาเลทองคนบ้านฮวกจริงๆ บางครอบครัวพากัน
ขายที่ให้นายทุน ตอนนี้บางคนต้องเช่าจากนายทุนทามาหากิน บางคนต้องไปเป็นลูกจ้างเขา วิถีชีวิตที่
เคยเรียบง่ายเริ่มเปลี่ยนไป” (วัชระ ศรีคาตัน. หนังสือพิมพ์พะเยารัฐ, ฉบับวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓)
อย่ า งไรก็ ต าม เศรษฐกิ จ ที่ เติ บ โตขึ้ น ในบ้ า นฮวก เป็ น เพี ย งการเติ บ โตในช่ ว งแรก
ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ในช่วงของการจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว เพราะหน่วยงานภาครัฐ
ได้เข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา อีกทั้งมีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา
รวมทั้งการจัดประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน เพื่อผลักดันบ้านฮวกให้เป็นปาย ๒ ทาให้เกิดโฮมสเตย์
ร้านกาแฟ ที่พัก ร้านอาหาร ที่ดินมีราคาสูงขึ้นจากการซื้อเพื่อเก็งกาไรของข้าราชการ และนายทุน แต่
ผลที่เกิดขึ้นนั้นพบว่า มูลค่าตอบแทนด้านการท่องเที่ยวที่บ้านฮวกยังมีน้อย ไม่มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว
เหมือนอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่านที่ มีการขนส่งถ่านหิน
จากแขวงไซยะบุลีเข้ามาในประเทศไทย ทาให้ที่พักรีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟที่
เกิดขึ้นในช่วงของการผลักดันบ้านฮวกให้เป็นปาย ๒ ได้ปิดตัวลงเป็นจานวนมาก คงเหลือแต่ร้านค้าที่มี
เจ้าของเป็นคนในพื้นที่เท่านั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“ทุกวันนี้ด่านบ้านฮวกไม่ค่อยมีคนข้ามผ่านไป-มา เพราะการเดินทางข้ามไม่ค่อยมั่นคง ยัง
ไม่ใช่ด่านสากลหรือด่านถาวร จะมีผลแต่เพียงการค้าชายแดน แต่ไม่มีผลด้านวัฒ นธรรม”
(โกวิท ไชยเมือง, ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)
“ปี 2538-39 ตอนสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ สฤษดิ์ อึ้งอภินันท์ ที่เป็นประธานหอการค้า ตอนนั้น
เริ่มจะมีบลูม มีการสัมมนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ยุค พล.อ.ชาติชาย ชุณหะ
วัณ มีการผลักดันให้เปิดด่านชายแดนต่างๆ ทั้งบ้านฮวกและห้วยโก๋นก็ผลักดันพร้อมๆ กัน แต่
ปรากฏว่าด่านห้วยโก๋นไปเร็วกว่าเรา เพราะมีกลุ่มพ่ อค้าต้องการเข้าไปเอาไม้และถ่านหินออก
จากลาวมา ขับรถไปหลายรอบ นักธุรกิจรับนักข่าวไปบ่อยครั้งมาก เขาลงทุนจัดงานกันหลาย
ครั้ง” (สัมภาษณ์: ชัยวัฒน์ จันธิมา, 22 เมษายน 2558)
อีกทั้งการทากิจกรรมที่ผ่านมาเป็นลักษณะที่คนภายนอกมาคิดให้ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ใช้งบประมาณจากภาครัฐมาทากิจกรรมเพียงให้แล้วเสร็จ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จึงไม่มีแรงจูงใจ
ให้นักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนหลายวัน ในขณะที่ทางเมืองคอบ ก็เช่นกันในด้านสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่มี
ความพร้อม และการเดินทาง ที่พักในเมืองคอบก็ยังมีน้อย ไม่สะดวกเหมือนประเทศไทย
๔.๑.๖ ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว นั้น พบว่ามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น
ทั้งสองประเทศ ดังต่อไปนี้
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๑) ปัญหาด้านการจัดการของประเทศไทย
(๑) ผู้จัดงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประเพณีทางพุทธศาสนา และไม่ให้ความสาคัญ
ต่อบทบาทของคณะสงฆ์ในการจัดงาน เนื่องจากความพร้อมของผู้จัดกิจกรรมในด้านการดูแลพระสงฆ์
ไม่ว่าการเดินทาง การเตรียมอาหาร การจัดระเบียบในการออกรับบิณฑบาต ยังอยู่ในระดับน้อยมาก
เหมือนให้ความสาคัญกับพระสงฆ์เป็นเพียงส่วนประกอบของงานเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคน กล่าวว่า
“ผู้จัดงานยังไม่มีความพร้อม ขาดความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้
ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลพระสงฆ์ บางปีถึงขั้นอดข้าวเช้าหรือพ่วงถึงมื้อเพลก็มี ระบบการ
บริหารจัดการงานยังไม่ดีพอ จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์ที่จะร่วมงานลดน้อยลงทุกปี ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นผู้ดาเนินงานก็ไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ใช่มีเฉพาะพระสงฆ์
ไทย ยังไม่นับรวมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ลาว ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหา
ได้น้อยมาก มันจึงเกิดกระแสว่าใช้พระสงฆ์เป็นเครื่องมือหากินของผู้จัดงาน”(สัมภาษณ์:
พระราชปริยัติ, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
“ครั้งหนึ่งที่ไปหลวงพ่อใหญ่มา คนก็มาก แต่หนทางไม่ค่อยสะดวกสบาย การเดินทาง
การฉันลาบาก คาว่าตักบาตรเป็ นกิจของสงฆ์ ไม่ใช่ชาวบ้านไปตักเท่านั้น ดังนั้นจึงให้
ข้อคิดเรื่องการดูและพระสงฆ์ให้ ดี พระสงฆ์ล าวมาไม่ค่อยมาก แม้นใจจะอยากมากัน
มากมาย แต่ก็มาเท่าที่มาได้ อาจจะเพราะระบบการปกครองในบ้านเมืองของเขา(ลาว) ที่
เข้า-ออก ลาบาก แต่เจ้าเมืองก็มาทุกครั้ง ส่วนฝั่งไทยผู้ว่าฯ พะเยา ไปร่วม บางปีมี รมต.
ไปร่วม” (สัมภาษณ์: พระครูสุภัทรพรหมคุณ, ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)
“การให้ความสาคัญของหน่วยงานราชการต่อคณะสงฆ์ มีน้อย จะเป็นการผลักภาระ ไม่
ค่อยสนใจ ปีที่ผ่านมา ๒๕๕๗ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณ
จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ทาจริงไม่เพียงพอ เพราะต้องจัดเตรียมสถานที่ ตั้งโต๊ะ เต้นท์
ต่างๆ รวมทั้งสถานที่ไม่ค่อยสะดวก แต่ละปีเคยนิมนต์มาจากต่างอาเภอ ครั้งแรกนิมนต์
มานับพันรูป มีปัญหาเรื่องการจัดถวายภัตตาหาร ห้องน้า ช่วงแรกเรามีปัจจัยถวายรูปละ
๓๐๐ ต่อมาจึงได้ลดลงเรื่อยๆ สุดท้ายเหลือแต่พระสงฆ์ในอาเภอภูซาง และอาเภอเชียง
ค า เพื่ อ ไม่ ต้ อ งรบกวนพระสงฆ์ จ ากที่ ไกล ไม่ ต้ อ งล าบากเรื่ อ งห้ อ งน้ า ภั ต ตาหาร ”
(สัมภาษณ์: พระมหาจิตรการณ์ อภิปุญฺโญ, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
นอกจากพระสงฆ์ไทยแล้ว พระสงฆ์จากสปป. ลาว ยังได้รับผลกระทบจากการขาดการ
วางแผน และการจัดการที่เป็นระบบในด้านการแบ่งของที่ได้จากการบิณฑบาต ซึ่งพระสงฆ์จากสปป.
ลาวจะได้น้อย ทาให้ไม่อยากมาร่วมงาน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคนกล่าวว่า
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“พระสงฆ์ที่มาร่วมงานทั้งจาก สปป.ลาว และในพื้นที่ไม่ค่อยได้ของ หรือได้น้อย เวลาไป
นิมนต์พระสงฆ์ท่านก็จึงไม่ค่อยรับนิมนต์ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทาให้พระจากลาวไม่
ค่อยมาร่วมงาน” (สัมภาษณ์: สมพล พึ่งพวก, ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)
“ข้าวสารอาหารแห้งจากพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตมีจานวนมาก จึงต้องใช้คนมาช่วยรับของ
มากด้วย โดยใช้นักเรียนโรงเรียนภูซาง อย่างไรก็ตามการแบ่งปันไม่ค่อยทั่วถึง โดยแบ่ง
กันตามหัววัดทั้งของเราและจากเมืองคอบ สปป.ลาว แต่เราแบ่งให้เขาน้อย ถ้านับตามหัว
ก็ได้ไม่มาก” (สัมภาษณ์: ร้อยโทเกรียงไกร อุทธิยา, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
(๒) การประชาสั มพั น ธ์ การท่ องเที่ ยวในจังหวัดพะเยายังมีน้ อย โดยพบว่า มีเพียงป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงานที่หน้ าศาลากลางจังหวัดพะเยา และที่ว่าการอาเภอภูซางในช่วงปลายปี
เท่านั้น ทาให้นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร จากการสังเกตพบว่า คนที่มาตักบาตรส่วนใหญ่เป็น
คนในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในพื้น ที่อาเภอภูซาง และอาเภอเชียงคา แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
เองมีจานวนน้อยมาก โดยพบว่าส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มากับคนในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“ปัญหาอุปสรรคแต่ละปี อันดับหนึ่งคือขาดการประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณามีน้อย น่าจะมี
การโฆษณาในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และมีป้ายถี่มากขึ้นเมื่อใกล้ถึงพื้นที่จัดงาน คนไม่ค่อย
รู้ว่าจั ดงานตรงไหน จะจัดงานตรงไหนป้ายก็ต้องเด่น บางทีเราก็ชี้ไม่แน่ใจจุดที่จัดงาน
จริงๆ ต้องมีป้ ายมากขึ้น เห็ นแล้ว เด่น ชัด มี ลู กศรบอกทางเหมือนงานดอกไม้ที่ จังหวัด
เชียงราย” (สัมภาษณ์: ลัดดา วิละแสง, 22 เมษายน 2558)
(๓) การบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคนกล่าว
ว่า ที่ผ่านมาจะมีปัญหาด้านการจัดรถรับ -ส่งพระสงฆ์ และผู้ร่วมงานที่มีไม่เพียงพอและไม่เป็นระบบ
เท่าที่ควร ที่ผ่านมาประชาชนที่มาร่วมงานจะขับรถไปเอง ทาให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ และรถติดแน่น
มาก ดังนั้นการประชุมเตรียมงานตักบาตรสองแผ่นดินครั้งแรกในปี ๒๕๕๗ จึงนาข้อผิดพลาดที่ผ่านมา
วิเคราะห์ และแก้ไข โดยจัดบริเวณที่จอดรถให้ ประชาชนที่มาร่วมงาน และให้ นั่งรถสองแถวขึ้นไป
บริเวณด่านชายแดนกิ่วหก
(๔) ด้านการบริ ห ารงบประมาณที่ แยกส่ ว น ท าให้ งานขาดความเป็ น เอกภาพ แต่ ล ะ
หน่วยงานต่างจัดการงบประมาณเอง จากการศึกษาพบว่า ฝ่ายปกครองอาเภอภูซาง เป็นผู้รับมอบ
งบประมาณในการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕
แห่ง ในอาเภอภูซาง มาดาเนินการบริหารจัดการในงานพิธีตักบาตรสองแผ่นดิน ส่วนทางหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ มาร่วมจั ด เช่น สานั กงานพระพุท ธศาสนาจังหวัดพะเยา ส านักงานพาณิ ชย์จังหวัดพะเยา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ศูนย์พัฒนาสังคมที่
๓๑ จังหวัดพะเยา สานั กงานโยธาธิการและผั งเมือง จะมีงบประมาณส่วนของส านักงานนามาจัด
กิจกรรม โดยบริหารจัดการงบประมาณเอง
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(๕) ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดงานของหน่วยงานจากเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.
ลาว ยังมีน้ อยมาก เป็น การมาเข้าร่วมงานตามคาเชิญ ซึ่งจะเป็นระดับของเจ้าเมืองคอบ และคณะ
ผู้ติดตามจากเมืองคอบ ประมาณ ๑๕-๒๐ คน ลักษณะของการมีส่ วนร่วมจึงเป็นเพียงมาร่วมงาน
เท่านั้น แต่ไม่ได้มาประชุมวางแผนงาน และจัดกิจกรรมในงานร่วมกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะระยะทางจาก
แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ถึงอาเภอภูซาง ประเทศไทย ประมาณ ๒๗๓ กิโลเมตร อีกทั้งการเดินทางมี
ความลาบาก การมาร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ คนที่มาร่วมต้องเป็น ระดับเจ้าแขวง รองเจ้าแขวง
หรือเจ้าเมืองคอบเท่านั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคน กล่าวว่า
“ถ้าทางเมืองภูซางเชิญมาทางเมืองคอบให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ได้ เชิญมาก็ไป แต่ที่
ผ่านมาเชิญไปร่วมงานเท่านั้น ไม่ได้เข้าประชุมร่วม ที่ผ่านมาเป็นแขกไปร่วมไม่ได้เป็น
เจ้าภาพร่วม ถ้าเป็นเจ้าภาพและคิดร่วมกันก็อาจจะดี เพราะทางเมืองคอบมีอะไรก็นาไป
ร่วมขาย หรืออยากได้สิ่งใดก็หาซื้อกลับมา แต่สินค้าทางเมืองคอบไม่ค่อยมีสินค้าจะมีแต่
จากธรรมชาติเท่านั้น” (สัมภาษณ์: บุญสม กาวัน, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
“ตักบาตรสองแผ่นดินวัตถุประสงค์จากที่ประชุมระบุว่าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
แต่จากที่สังเกตพบว่า ฝั่งลาวมาร่วมงานกับเราได้เพียงสองปีเท่านั้น ที่ผ่านมาฝั่งเราทา
เชิงรุกเพียงฝ่ายเดียว จึงทาให้ความสาคัญของงานตักบาตรสองแผ่นดินที่มีต่อฝั่งลาวมี
น้อย เป็นเพียงกิจกรรมตักบาตรชายแดนไทยแล้วเชิญฝั่งลาวมาร่วม ตอนประชุมเตรียม
งานก็ไม่มีเจ้าหน้าที่จากฝั่งลาวมาร่วม” (สัมภาษณ์: สมพล พึ่งพวก, ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)
“ในมุมมองของตนเองคิดว่าเป็นแผ่นดินเดียว ถ้าจะให้ตักบาตรสองแผ่นดินที่แท้จริงคง
จะยาก เพราะสังเกตเห็นว่าทางลาวไม่ค่อยให้ความสาคัญ ทุกครั้งที่มีงานคนจากลาวมา
ร่วมกันน้อย มาซื้อของค้าขายก็พบเห็นเป็นปกติ แต่กับงานวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ค่อยมา
เท่าที่ควร เพราะการปกครองที่ต่างกัน เคยได้รับทราบข่าวว่าย้อนหลังไปหลายปีที่ผ่าน
มา พระสงฆ์จากลาวไม่พอใจ เพราะมาบิณฑบาตแล้วได้ของน้อย” (สัมภาษณ์:บุญส่ง
เขียวใจ, ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)
“การตักบาตรสองแผ่นดินชื่อเป็นชื่อร่วม แต่เราจัดฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วมของทางลาว
อาจจะยั งน้ อยไปหน่ อย ซึ่งทางเราควรจะได้ไปประสานงานกับทางลาวให้ มากขึ้น ให้
ความสาคัญกับลาวให้มากขึ้น อาจจะต้องเชิญทางลาวมาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงาน
ด้วย ดูว่าทางฝ่ายลาวอยากจะทาอะไร จะมีพระมาร่วมกี่รูป คนกี่คน รูปแบบจะนาเสนอ
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จะตักบาตรเหมือนประเพณีลาวหรือไม่ เช่น ตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่ง
ถ้าเรามีการคิดร่วมกันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมถึงกัน ” (สัมภาษณ์ : นพฤทธิ์ ศิริโกศล ,
22 เมษายน 2558.)
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๒) ปัญหาด้านการจัดการของสปป.ลาว
(๑) การขออนุญาตในเรื่องระหว่างประเทศทีม่ ีความเป็นทางการ โดยพบว่า สปป.ลาวจะ
ไม่อนุมัติในเรื่องระหว่างประเทศระดับเจ้าเมือง เช่น การเชิญมาร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดิน การแข่ง
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หรือมีกิจกรรมแต่ละครั้ง เจ้าเมืองคอบจะต้องส่งเรื่องไปยังแขวงไซยะบุลี เพื่อ
ขออนุมัติจากเจ้าแขวงไซยะบุลี ที่ผ่านมาเจ้าแขวงไม่ได้มาร่วม แต่จะมอบหมายให้เจ้าเมืองคอบมา
ร่วมงาน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“กรณีที่ทางเราจะไปร่วมงานกับทางลาว ถ้าไม่มีหนังสือเชิญมา และเราโทรไปแจ้งว่าจะ
ไป จะต้องรอให้ทางลาวตอบกลับมาก่อน ทางลาวจะมีหนังสือแจ้งกลับมาถามว่าเราจะ
ไปกันกี่คน มีใครบ้าง รถกี่คัน ทางประเทศเราสบาย ๆ อยากจะไปก็ไป แต่ทางลาวไม่ได้
ต้องเป็นทางการ แล้วต้องกาหนดเวลาเลยว่าจะถึงหน้าด่านเวลาเท่าไร จะมีคนมารับที่
หน้าด่านเวลานี้ มีคนพาเข้างานเวลานี้ เรื่องเวลานี่สาคัญมาก” (สัมภาษณ์ : นพฤทธิ์ ศิริ
โกศล, 22 เมษายน 2558.)
(๒) ชาวเมืองคอบมาร่วมงานจานวนน้อย จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านจากเมืองคอบ สปป.
ลาว กล่าวว่า การตักบาตรสองแผ่นดิน ควรมีการจัดงานหลายวัน และวันสุดท้ายถึงจะมีพิธีทาบุญตัก
บาตร เวลาก่อนที่จะตักบาตรทาให้ประชาชนจากเมืองคอบมีเวลาได้เที่ยวสนุกสนานมากขึ้น โดยการ
รับรู้ข่าวสารของงานตักบาตรสองแผ่นดิน ของชาวบ้านจะถามกัน การประกาศเสียงตามสายจากนาย
บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และดูข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต งานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ช่วง
ปีแรกๆ ชาวบ้านจะมาเที่ยวกันมาก แต่ระยะเวลาการจัดงานค่อนข้างน้อยเกินไป ทาให้ ปีต่อๆ มา
ชาวบ้านคิดว่าไม่คุ้มค่าที่จะเดินทางมา เพราะต้องเดินทางกลับ ทั้งนี้ควรจัดอย่างน้อยประมาณ ๓-๕
วัน เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ไกลๆ ได้เดินทางมา และเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านที่ นาสินค้า
มาขายเพื่อให้ขายได้มากขึ้น อีกทั้งรูปแบบของการจัดงานมีความเรียบง่ายมากเกินไป ชาวลาวที่มา
ร่วมงานไม่เกิดความประทับ ใจ เพียงแค่ ซื้อของมาร่ว มทาบุญ ตักบาตรเท่านั้ น ซึ่งส่ วนใหญ่ จะเป็ น
ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เป็นอันเสร็จพิธี ไม่มีกิจกรรมอื่นมาเสริม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“สาเหตุที่ชาวลาวข้ามมาเที่ยวน้อย เพราะมีปัญหาเรื่องด่านและการเดินทางไปมาลาบาก
เพราะเมื่อรีบข้ามมาแล้วก็ต้องรีบข้ามกลับไปเพราะกลัวด่านปิด แต่หากมีการเปิดด่าน
อย่ า งเสรี ช่ ว งที่ มี ก ารจั ด งานก็ จ ะท าให้ ช าวลาวข้ า มมาเที่ ย วมากยิ่ งขึ้ น และต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การข้ามด่าน ค่ากิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทาให้ไม่อยากข้ามมามาก
นัก เพราะหากข้ามมาก็ได้เพียงแค่สนุกเท่านั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เยอะ จึงไม่คุ้ม
หากจะข้ามมาเที่ยว แต่หากข้ามมาค้าขายก็จะคิดว่ายังได้มาหาค้าขาย ได้กาไรกลับไป
บ้างก็จะคุ้มมากกว่า” (สัมภาษณ์ : เสา แสนสมบัติ, 30 เมษายน 2558)
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“ทาไมลาวมาน้อย เพราะไม่ใช่งานประเพณีของลาว มันเป็นของไทย เพียงแต่ชื่อที่บอก
ว่าสองแผ่นดินไทยลาว แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งของฝั่งไทย อย่างไรก็ไม่ใช่สองวัฒนธรรม เรา
มี ใจมากแต่ ล าวเขายั งไม่ มี ใจร่ ว ม เหมื อ นเราอยากได้ แ ต่ เขาไม่ พ ร้ อ ม” (สั ม ภาษณ์ :
ชัยวัฒน์ จันธิมา, 22 เมษายน 2558)
๓) ประเทศไทย ไม่สามารถจัดงานตักบาตรในบริเวณชายแดนของทั้งสองแผ่นดินได้ แต่
ให้จัดในพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายด้านพื้นที่ชายแดนของ สปป.ลาว จึงทาให้
ไม่สามารถไปจัดงานที่จุดชายแดนระหว่างสองประเทศได้ จากการเดินทางมายังจุดจัดงานในบริเวณกิ่ว
หกที่ไม่สะดวก ส่งผลให้ชาวลาวเข้าร่วมงานจานวนน้อย จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“พระสงฆ์จากลาวและคนลาวที่มาเข้าร่วมน้อย อาจจะเป็นเพราะการเดินทางที่ไม่สะดวก
เหมือนกับทางบ้านเรา ถนนหนทางยังไม่ได้ลาดยางเลย ทาให้ดูว่าระยะทางไกลมาก ไหน
จะขึ้นดอยจากตัวเมืองคอบเข้ามาแบบทุลัก ทุเล แม้แต่กระทั่งบ้านสุดท้ายของเขา คือบ้าน
ปางมอนที่ จ ะมาถึ งบ้ านเราก็ เป็ น ทางลู ก รังและต้ อ งข้ ามภู เขามา ซึ่ งไม่ ส ะดวกในการ
เดินทาง” (สัมภาษณ์ : นพฤทธิ์ ศิริโกศล, 22 เมษายน 2558)
๔.๑.๘ พัฒนาการของการจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
จากข้อมูลทั่วไปของประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาในเชิง
พัฒนาการของการจัดงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา ในด้านการค้าชายแดน
ที่บ้านฮวก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยว ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ยุคดังต่อไปนี้
๑) ยุคเริ่มต้น :การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๔๗- ๒๕๕๐)
จังหวัดพะเยา อยู่ในช่วงของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2547-2550 โดยเน้ นมี จุด เน้ น ที่ส าคั ญ คื อ การบริห ารงานด้ว ยระบบแผนเป็น หลั ก
นอกเหนือจากการทางานในรูปของคณะผู้บริหารจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) ที่มีอานาจในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการต่างๆ ทั้งนี้ คณะ
ผู้บ ริห ารจังหวัดต้องจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดร่วมกัน โดยมองปั ญ หาเป็นองค์รวม
กระจายอานาจหน้าที่แต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการที่จังหวัดจัดทาขึ้น เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
(ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบู รณาการ, 25๔๘.) ซึ่งในการบริหารงานแบบบูรณาการ จะมี
การดาเนินการทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน รวม 8 จังหวัด โดย
จังหวัดพะเยาได้เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหลัก
ในยุคเริ่มต้นของการจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาวที่บ้านฮวก นั้น ในปีแรกจะ
มีความคึกคักมาก เพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในจังหวัดพะเยา ทาให้คนในพื้นที่และ
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจานวนมาก เพราะถือว่าเป็นการทาบุญโดยการตักบาตร
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เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง และให้ชีวิตดีขึ้นตลอดปี แต่เนื่องจากการจัดงานในปีที่สอง ไม่ต่อเนื่อง
และมาจัดในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ มีการประชาสัมพันธ์น้อยลง การจัดงานที่มีการตักบาตรเพียงอย่างเดียว
อีกทั้งพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตทั้งพระไทย และพระลาวมีจานวนน้อยลง ทาให้คนมาร่วมงานน้อยลง
"การตักบาตรสองแผ่นดิน เป็นสิ่งใหม่ที่จัดมาสี่ครั้ง แต่ปีหนึ่งเว้นปี ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของ
หน่วยงานที่จะโปรโมท ปีที่สองจริงๆน่าจะจัดต่อเนื่องตอนนั้นผมยังไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านผมยัง
ตื่นตัวขนาดหนัก มีงานตักบาตรสองแผ่นดินแล้วมีงานดอกไม้บานที่ชายแดน ตอนนั้นปีแรก
โอ้ลงทุนกันขนาดหนักไปซื้อดอกไม้ที่เชียงใหม่ มาประดับประดาหมู่บ้าน แต่ปีที่สอง งานก็
ไม่ได้จัด แต่สิ้นปีชาวบ้านได้มีการละเล่น ราวงกันธรรมดา ปีต่อมาที่จัดงานงานๆ กร่อยมาก
เพราะมันก็มีเหมือนเดิม แต่เราต้องมีการโปรโมทที่กว้างหน่อย เพราะงานตักบาตรคือ สุด
ยอด ตอนนี้เราอยากให้ เป็ นเอกลักษณ์ โดยการจัด ให้ ต่อเนื่อง ไม่ว่าผู้นาชุดใด การติดป้าย
โปรโมทก็อยากให้ติดถาวร กาหนดการให้แน่นอน ในจุดที่คนเห็นเยอะๆ เช่น สามแยกด่าน
แม่ตาที่จะไปเชียงใหม่ หรือสี่แยกแม่ตา" (สัมภาษณ์ : วิรัตน์ ใจอารีย์. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
“ปีแรกๆ มีการตักบาตรสองแผ่นดิน พระสงฆ์จานวนมาก ต่อมาการจัดงานยังเป็นรูปแบบ
การจัดการตักบาตรเหมือนเดิม แต่พระสงฆ์ที่เข้ามาร่วมเริ่มน้อยลง เพราะพระจากสปป.ลาว
เดินทางมาลาบาก” (สัมภาษณ์ : จินดา หน่อคาบุตร 10 ตุลาคม 2558)
๒) ยุคพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเมืองชายแดน : สร้างบ้านฮวกให้เป็นปาย ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๕๔)
ในช่วงนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนได้รับการส่งเสริม เพราะเมืองชายแดนแต่ละ
เมืองสามารถทาหน้าที่เป็นทั้งประตูการค้า การคมนาคมขนส่ง และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หรืออี กนัย
หนึ่ งเมื องชายแดน จะทาหน้ าที่ เป็ น ทั้ งเมื องผลิ ต เมื องรับ -ส่ งสิ น ค้ า เมื องท่ องเที่ ยวและบริการที่
ค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเอง โดยมีเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ตอนในทาหน้าที่เป็นเมืองสนับสนุน เพื่อให้เมือง
ชายแดนทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ ๑,๘๑๐ กิโลเมตร นับตั้งแต่สถานการณ์ชายแดน
สงบลงในปีพ.ศ. ๒๕๓๒ ประเทศไทยเริ่มเปิดจุดผ่านแดนอย่างเป็นทางการ โดยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
นั้นได้มีการเปิดจุดผ่านแดนรวมทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ๙ แห่ง จังหวัดน่าน ๓ แห่ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒ แห่ง จังหวัดเลย ๔ แห่ง และจังหวัดพะเยา ๑ แห่ง
ในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นมีพรมแดนติดกับแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ๒ อาเภอ คือ อาเภอ
เชียงคามีพรมแดนติดสปป.ลาว ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร และอาเภอภูซาง มีพรมแดนติดสปป.ลาว
ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขต มีช่องทางผ่านเข้าออก ๕ ช่องทางคือ ช่องทาง
ห้วยเมี่ยง ช่องทางปางมอน ช่องทางกิ่วหก ช่องทางน้าบง ช่องทางห้วยเหล็ก และช่องทางห้วยแฝก
ปัจจุบัน มีช่องทางที่ได้รับ อนุ ญาตให้เปิดเป็นจุดผ่ อนปรนเข้าออกจานวน ๑ แห่ งคือ จุดผ่ อนปรนที่
ช่องทางกิ่วหก บ้านฮวก อาเภอภูซาง ซึ่งติดต่อกับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี (โครงการ
จัดทาแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ. เมษายน ๒๕๕๑, หน้า ๕-๒๑)
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ภาพที่ ๔.๕
การสร้างถนนบริเวณด่านชายแดนบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
การพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ให้ เป็นด่านชายแดนถาวร เพื่อให้เป็นประตูการค้าและการ
ท่องเที่ยวนั้น ได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับทางแขวงไซยะบุลีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๗ (ดังที่ได้กล่าวใน
บทที่ ๒ หัวข้อ ๒.๓.๓ การค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา)
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ในสมัยที่นายเชิดศักดิ์ ชูศรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพะเยามีนโยบายยก
ฐานะของจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่กิ่วหก บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง เป็น
ด่านชายแดนถาวร ในการเตรียมความพร้อมนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้ เดินทางไปยังด่าน
ประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี และมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเจ้าแขวงไชยะบุลี พบว่า
ทางแขวงไชยะบุลี มีความพร้อมพัฒนาและยกระดับด่านประเพณีบ้านปางมอนเป็นด่านถาวรท้องถิ่น
โดยได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒ นาเอเชีย (ADB) ในการปรับปรุง และก่อสร้าง
ถนน 4A เส้นทาง ไชยะบุลี-หงสา-เมืองเงิน-เชียงฮ่อน-เมืองคอบ-บ้านฮวก ระยะทาง 273 กิโลเมตร
เมื่อเส้นทางเสร็จสมบูรณ์ จะทาให้การคมนาคมระหว่าง อาเภอภูซาง-เมืองคอบ มีความสะดวกส่งผล
ให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้มีมูลค่ามากขึ้น
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ภาพที่ ๔.๖
การก่อสร้างอาคารด่านชายแดนบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
ในส่ ว นของอ าเภอภู ซางเตรียมเสนอของบประมาณจากจังหวัด พะเยาในการก่ อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค อาคารสานักงาน ถนนคมนาคม เพื่อ เตรียมความพร้อมบริเวณจุดผ่อนปรนฯ โดยทาง
จังหวัดพะเยา จะนาข้อมูลเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อพิจารณายกระดับ จุดผ่อนปรน
ชายแดนไทย-ลาว กิ่วหก บ้านฮวก ให้เป็นด่านชายแดนถาวร (สายอรุณ ปินะดวง, ผู้จัดการออนไลน์,
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ได้
เดินทางไปสปป.ลาว เพื่อร่วมงานบุญออกพรรษา และแข่งเรือประจาปี พ.ศ.2552 ณ แขวงไซยะบุรี
ตามคาเชิญของ ดร.เลียน ทิแก้ว เจ้าแขวงไซยะบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ น ความร่วมมือ
รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามชายแดน การพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว และ
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ แขวงไซยะบุรี มีความพร้อมจะพั ฒนายกระดับด่านประเพณีบ้านปางมอน เมือง
คอบ ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นด่านถาวรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การค้ า การ
ลงทุ น การท่ อ งเที่ ย ว และอื่ น ๆ ซึ่ งถื อ เป็ น ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย–ลาว จังหวัดพะเยา–แขวงไซยะบุรี
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ณ จังหวัดพะเยา และมติที่ประชุมคณะผู้ว่าราชการจัง หวัด
และเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2550 ณ จังหวัดเพชรบุรี ให้
สาเร็จเป็นรูปธรรม
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ภาพที่ ๔.๗
การปรับปรุง และก่อสร้างถนน 4A ไชยะบุลี-หงสา-เมืองเงิน-เชียงฮ่อน-เมืองคอบ-บ้านฮวก

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
ทั้งนี้ แขวงไซยะบุ รีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒ นาเอเชีย ที่จะ
ปรับปรุงราดยาง ถนนสาย 4A ไซยะบุรี–บ้านฮวก รวม 273 กิโลเมตร การพัฒนาเส้นทางดังกล่าวจะ
ทาให้ เส้น ทางคมนาคมขนส่งระหว่างพะเยา-แขวงไซยะบุรี และเชื่อมต่อกับเส้นทางไปแขวงหลวง
พระบาง ซึ่งกาลังจะมีการปรับปรุงขยายเส้นทางและราดยางตลอดสาย หากดาเนินการแล้วเสร็จจะทา
ให้ การคมนาคมขนส่ งสะดวกมากยิ่ งขึ้น รองรับ การขยายตัว ของการค้ า การลงทุ นและท่ องเที่ย ว
ระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ให้เป็น
ด่านถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ เป็นด่านถาวรท้องถิ่นในอนาคตด้วย (ผู้จัดการ
ออนไลน์ วันที่ 19 ตุลาคม 2552)
โครงการพัฒนาเมืองชายแดน ณ ภูซาง เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในการดาเนิน งานด้านการท่องเที่ยว นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็ น
ประธานการประชุมคณะทางานพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวด่านชายแดนบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ภายใต้ “โครงการพัฒนาเมืองชายแดน ณ ภูซาง เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ”
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอาเภอภูซาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้นาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาเภอภูซาง ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือปาย 2 โดยได้มีการทากิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่
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๑) การปรับปรุงถนนลาดยางเข้าสู่บ้านฮวก อาเภอภูซาง
๒) ก่อสร้างอาคารที่ทาการด่านชายแดนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตารวจตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.) และเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ภาพที่ ๔.๘
การปรับปรุงอาคารด่านตรวจคนเข้าเมือง บ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
๓) จากนโยบายพัฒ นาชุ มชนบ้านฮวกเป็นชุมชนท่องเที่ยวชายแดนของจังหวัดพะเยา ได้มี
หน่วยงานระดับ จังหวัดหลายแห่งเข้ามาดาเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆในบ้านฮวก (สายอรุณ
ปินะดวง, ผู้จัดการออนไลน์ , วันที่ 7 มิถุนายน 2553) เช่น (๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุน
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ในการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชายแดนไทยลาวบ้ านฮวก เพื่ อ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว สร้ างงาน สร้างรายได้ แ ก่ ชุ ม ชน และการบริ ห ารจั ด การ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มี การอบรมเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน เพื่อ พัฒนาอาชีพทาของที่ระลึก และของฝาก
แก่นั กท่องเที่ยว (๒) สานั กงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ออกแบบการปรับภูมิทัศน์ให้
บ้ านฮวกเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ งยื น (๓) ส านัก งานประชาสั มพั น ธ์จังหวัดพะเยา ได้จัด โครงการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา เป็นต้น
๔) การท าป้ า ย “ประตู สู่ ห ลวงพระบาง” หน้ า โรงเรี ย นภู ซ างวิ ท ยาคม การจั ด ท าป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ “บ้านฮวก ประตูสู่อินโดจีน” บริเวณทางขึ้นไปยังด่านชายแดน
๕) การนาต้นพญาเสื้อโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย มาปลูกสองข้างทาง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
เส้นทางการท่องเที่ยวหลัก
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๖) การทาวิจัยโดยนักวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อ
กาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซางอย่างยั่งยืน อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา”
ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาและกาหนดขีดความสามารถในการรองรับทางด้านกายภาพ
และสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และประสานงานกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
“สหพันธ์การค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประเมินว่าการตักบาตรสองแผ่นดิน
เป็นการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว โดยรอให้เส้นทางระหว่างเมืองคอบ-บ้านฮวก ที่เชื่อมไปยัง
เมืองหงสาได้เรี ยบร้ อยก็จ ะเปิดเป็นเส้ นทางท่องเที่ ยว จากพะเยาไปลาว เพื่อกระตุ้น การ
ท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ เนื่องจากอนาคตด่านบ้านฮวกจะเป็นด่านถาวร การผ่านแดน
จะง่ายขึ้น จะมีนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละ ๓๐-๔๐ มาเที่ยวงานตักบาตร เนื่องจากมาเที่ยว
ภู ชี้ฟ้ าและลงมาร่ ว มงานหรือร่ว มงานก่อ นจะขึ้น ภู ชี้ฟ้ า ” (โกวิท ไชยเมื อง, ๔ มิถุ น ายน
๒๕๕๘)
ภาพรวมงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ การจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว เริ่มมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป แต่
เดิมที่มีการตักบาตรเพียงอย่างเดียว ได้ เพิ่มระยะเวลาและความหลากหลายของกิจกรรมในงาน เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอยู่นานขึ้น ปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ในขณะนั้นนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ย้ายมาเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแทนนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ทางสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ร่วมกับอาเภอภูซาง ได้จัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน ระหว่างอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยากับแขวงไชยะ
บุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2553
วันที่ 29 เป็นกิจกรรม “เปิดเมืองภูซางหุบเขาแห่งสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” มีกิจกรรมได้แก่
การเยี่ยมชมตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว การนาสื่อมวลชนเที่ยว โดยมั คคุเทศก์บ้านฮวก การนาเที่ยว
โดยกลุ่มซ้อปเปอร์แมลงปอ อาเภอเชียงคา การจัดพิธีส่งเคราะห์หมู่บ้าน พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน การแสดงของเด็กและเยาวชนบ้านฮวก การเดิน
แฟชั่นโชว์ สินค้าขึ้นชื่อของบ้านฮวก โดยเฉพาะผ้าทอเจ็ดสีของดีบ้านฮวก การประกวดคาขวัญภูซาง
การประกวดคุ้มบ้านน่าอยู่ Home Stay มาตรฐานไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอภูซางทั้ง ๕ แห่งได้มาร่วมจัดนิทรรศการของดีแต่ละตาบล เป็นต้น
วันที่ 30 เป็นกิจกรรมงานตักบาตรสองแผ่นดิน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 19.00 น. ซึ่ง
จะมีพระสงฆ์จากจังหวัดพะเยาประเทศไทย และพระสงฆ์จาก สปป. ลาวร่วมรับบิณฑบาตจานวน
108 รูป เป็นแถวยาวตั้งแต่ชายแดนติดต่อสองแผ่นดินจนถึงบริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วหก ทางจังหวัด
พะเยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทาหนังสือเชิญถึงเจ้าแขวงไชยบุลี สปป.ลาว เพื่อนาคณะมาร่วมงาน
พร้อมทั้งเชิญให้นาสินค้าของ สปป.ลาวมาร่วมออกร้านในงาน รวมถึงส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาเปตองสอง
แผ่นดินด้วย (ผู้จัดการออนไลน์, วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔)
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการจัดงาน "ของดีศรีภูซาง ประจาปี ๒๕๕๔" ของอาเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ในวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม จัดขึ้นโดยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรบริหารส่วน
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ท้องถิ่น องค์กรเอกชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอาเภอภูซาง ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอภูซาง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยวของอาเภอภูซาง ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม
ในงานมีการออกร้านของดีของแต่ละตาบล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดส้มตา
ลีลา การแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-ลาว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดา
แม่หม้าย เป็นต้น โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้
เชิญเจ้าเมืองคอบ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นแขกร่วมงาน ส่วนช่วงเช้า
วันที่ ๓๐ ธันวาคม เป็นงานตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ที่จุดผ่อนปรนกิ่วหก บ้านฮวก อาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตักบาตรสองแผ่ นดินไทย-ลาวที่ผ่านมา ชาวบ้านฮวกมีความคิดเห็นว่ า
งานตักบาตรสองแผ่นดิน โดยรวมแล้ว กระแสความคึกคักแผ่วเบาลง ทั้งจานวนพระที่เข้าร่วมจากฝั่ง
ไทยและลาว จานวนคนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง ชาวบ้านฮวกต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุน
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และอยากให้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณีไปทุกๆปี รวมถึงการ
เพิ่มความสัมพันธ์ทางการทูตในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือจากทางลาว เช่น จานวนพระสงฆ์ การผ่อน
ปรนการผ่านด่านในช่วงงานตักบาตรแก่ชาวลาว ผลทางบวกที่เกิดขึ้นคือ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาว
ในวันงานตักบาตรสองแผ่นดิน และคนลาวจากเมืองคอบจะเข้ามาเยอะมาก ทาให้การค้าขายที่บ้าน
ฮวกคึกคักขึ้น (ประกอบศิริ และคณะ, ๒๕๕๓ หน้า ๖-๓)
จากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนที่บ้านฮวก ที่ทางจังหวัดพะเยาได้พยายาม
ผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนมีคาเรียกว่าบ้านฮวกเป็น
“ปาย ๒” นั้นได้ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในบ้านฮวกซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่มีเศรษฐกิจ
ดีขึ้น เกิดร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักนักท่องเที่ยว ทาให้คนพะเยาและนักท่องเที่ยวรู้จักบ้ านฮวกมากขึ้น
แต่กระแสของการท่องเที่ยวนั้น มีเฉพาะช่วงฤดูหนาว หรือช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการจัดงานประเพณี
ตักบาตรสองแผ่นดินเท่านั้น ในส่วนของการค้าชายแดนนั้น มี การเติบโตมากขึ้น จากการเปิดตลาดนัด
ชายแดนไทย-ลาววันที่ ๑๐ และ ๓๐ ของทุกเดือน รวมทั้งการเข้ามาหาซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค
ของชาวเมืองคอบอีกด้วย
ในส่วนของประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว นั้น หน่วยงานภาครัฐได้มีบทบาทหลัก
ได้แก่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ร่วมกับอาเภอภูซาง โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ภาคธุ รกิ จ เอกชนเข้ าร่ ว มการจั ด งาน รูป แบบของการจั ด งานมี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น จากที่มีการตักบาตรเพียงอย่างเดียวได้มีการผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของอาเภอภูซาง การออกร้านของดีของแต่ละตาบล การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน
ต่างๆ การประกวดส้มตาลีลา การแข่งขันกีฬาเปตองเชื่ อมสัมพันธไมตรีไทย-ลาว การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเข้ามามีส่วนร่วมจากสปป.ลาว ยังเป็นลักษณะที่ประเทศไทย
เชิญเข้ามาร่วมในวันงานเท่านั้น ไม่ได้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือในการจัดงานร่วมกันแต่อย่างใด
๓) ยุค พัฒ นาสู่เมืองการค้าชายแดน : เตรียมความพร้อมเข้า สู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ.
๒๕๕๕ -๒๕๕๘)
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ยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
ในช่วงนี้ กระแสของประชาคมอาเซียนเริ่มมีการพูดคุยสื่อสารกันหลายฝ่าย ประเทศไทยได้
มีการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ในหลายๆ
ด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในด้านภาษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น จากการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ประชุมมีมติมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในการจัดตั้งคณะทางานร่วมกันเพื่อให้ดาเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน และ
มอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินงานด้านการอานวยความสะดวก และการบริหารจัดการ
บริเวณด่านพรมแดน เตรียมความพร้อมรองรับการยกระดับ"จุดผ่อนปรนบ้านฮวก" เป็น "จุดผ่านแดน
ถาวร" ที่บ้านฮวก หมู่ 12 ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เชื่อมกับบ้านปางมอน เมืองคอบ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว
ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้พัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านฮวก สู่การเป็นด่านถาวร โดยจังหวั ดพะเยาและ
แขวงไซยะบุลี สปป.ลาวได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยสปป.ลาว โดยมี การประชุม ร่ ว มกัน มาตั้ งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งได้มี ก ารประชุ ม หารือ กัน มาอย่ าง
ต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก
เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยให้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงมหาดไทยประสานกับฝ่ายลาว ใน
การเร่งรัดจัดตั้งคณะทางานร่วมกัน ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้จังหวัด
พะเยาขอรับการสนับ สนุ น เงิน งบประมาณ ๑๑๐, ๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และ
ผลั กดัน ในระดับ นโยบาย การสร้างอาคารด่านชายแดน การพั ฒ นาระบบโครงสร้างพื้น ฐาน การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาชุมชน ทั้งสองฝ่ายได้แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร (ผู้จัดการออนไลน์, วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานจัด
ระเบียบพื้นที่ วางกรอบการพัฒนาพื้นที่ และการออกแบบพื้นที่ในเบื้องต้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดาเนินการวางผังเมืองรายละเอียดและ
ออกแบบด่านการค้าชายแดน (กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดพะเยาได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัด งบ
กลุ่มจังหวัด งบกระทรวงมหาดไทย งบส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวร ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
ในปีพ.ศ. 2558 จังหวัดพะเยาได้งบประมาณเพื่อพัฒนาด่านชายแดนที่บ้านฮวก จานวน
77,940,900 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยล้านบาท)
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ภาพที่ ๔.๙
อาคารด่านชายแดนบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
ปัจจุบันสถานะของด่านชายแดนบ้านฮวก ยังเป็นเพียงจุดผ่อนปรน ยังไม่ใช่จุดผ่านแดนถาวร
โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติยกฐานะจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อต้นปี 2555 แต่ได้มี
การพัฒนาบริเวณด่านชายแดนบ้านฮวก โดยการสร้างอาคารด่านชายแดน การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เพื่ อ ให้ เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ ในแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด่านบ้านฮวก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) การพัฒนายกระดับด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ
และพั ฒ นาศั กยภาพด่านชายแดนไทย-ลาว 2) ปรับ ปรุงระบบไฟฟ้ า ประปา โครงสร้างพื้ น ฐาน
และโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย
ปรั บ ปรุ งเส้ น ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1093 สายสบบง-เลาอู (อ.ภู ซ าง จ.พะเยา-อ.เทิ ง จ.
เชียงราย) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงกับจีน และอาเซียน รวมทั้งการเปิดตลาดการค้า
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โอทอปและปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ให้เหมาะสม 3) การพัฒนาการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร มีการสร้างศูนย์อาคารเรียนรู้อาเซียน และ 4)
ส่งเสริมความสั มพัน ธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ดังกล่ าวจะใช้เวลาดาเนินการระหว่าง
ปี 2559-2562 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 65 ล้านบาท" โดยทางจังหวัดได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
บริเวณด่านชายแดนจากกรมป่าไม้ในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร
ด่านชายแดนในอนาคต
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ภาพที่ ๔.๑๐
ลานจอดรถและห้องสุขาสาธารณะ บริเวณด่านชายแดนบ้านฮวก

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สายอรุณ ปินะดวง
ในด้านการศึกษาวิจัย กรรณิกา พิมลศรี และอดิศร เรือลม (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางการท่องเที่ยวของชุมชนเมือง
ชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา ได้แก่ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และ
ธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว ด้านความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยว และด้านบริหารจัดการทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชน และเพื่อประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา ใน
การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง พบว่า เมืองชายแดนภูซางเป็ นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในระดับสูง
ในด้ า น 1) ศั ก ยภาพทางกายภาพของต าแหน่ งที่ ตั้ งชุ ม ชน 2) ศั ก ยภาพด้ านทรั พ ยากรทางการ
ท่องเที่ ย วของชุมชนบ้ านฮวก อาเภอภู ซางในด้านวัฒ นธรรมและธรรมชาติ 3) ศักยภาพด้านการ
บริการจัดการการท่องเที่ ยวและความพร้อมของประชาชนต่อการพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
ความร่วมมือและมีทัศนคติเชิงบวกกับการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวจัดอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็
ตาม ควรมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวเพิ่มเติมแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชนเมืองชายแดนภูซาง และ 4) ศักยภาพทางการตลาดและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวพบว่า ปัจจุบันชุมชนเมืองชายแดนภูซางเป็นจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภูชี้ฟ้า
นั กท่องเที่ย วนิ ย มมาเยื อนเพื่อเข้าพั กโฮมสเตย์ และจับจ่ายซื้ อของที่ระลึ กประเภทผ้ าทอ อันเป็ น
จุดเด่น คือ ผ้าทอเจ็ดสี และผ้าทอจากฝั่ง สปป.ลาว รวมทั้งนิยมมาตลาดนัดชายแดนไทย - สปป.ลาว
และงานตักบาตรสองแผ่นดิน สาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว นั้น ผู้มาเยือน
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ส่วนใหญ่มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยว การเยี่ยมชมแม่น้าโขง
ฝั่งเมืองคอบ สปป.ลาว การไปเยือนเมืองไชยะบุลี การเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนในฝั่ งสปป.ลาว และการ
ไปเยือนเมืองหลวงพระบางโดยผ่านด่านชายแดนบ้านฮวก
การค้าชายแดนทีบ่ ้านฮวก
ในด้านการค้าชายแดนที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้
รายงานสถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดพะเยา ปี 2557 เป็นยอดมูลค่านาเข้า-ส่งออกย้อนหลัง ปี
2555 -2557 (มกราคม-ตุลาคม) ดังนี้ ปี 2555 มูลค่ารวม 183.56 ล้านบาท ส่งออก (จากไทย)
177.68 ล้านบาท นาเข้า (จากสปป.ลาว) 5.88 ล้านบาท ดุลการค้า 171.80 ล้านบาท ปี 2556
มู ล ค่ า รวม 181.02 ล้ า นบาท ส่ ง ออก 180.76 ล้ า นบาท น าเข้ า 0.25 ล้ า นบาท ดุ ล การค้ า
180.51 ล้ านบาท ปี 2557 (มกราคม-ตุล าคม) มูลค่ารวม 172.49 ล้ านบาท ส่งออก 172.49
ล้านบาท ไม่มีการนาเข้า ดุลการค้า 172.49 ล้านบาท ประเภทสินค้าส่งออกในปี 2557 อาทิ น้ามัน
เชื้อเพลิง อุปกรณ์สาหรับงานโยธา วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เนื่องจากทางพื้นที่ของเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี
สปป.ลาว กาลังมีการก่อสร้างถนนเชื่อมภายในและจุดผ่ านแดนถาวรบ้านฮวก (สานักงานพาณิ ชย์
จังหวัดพะเยา. รายงานสถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดพะเยา ปี 2557. เอกสารอัดสาเนา)
ทั้งนี้ นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้กล่าวในโอกาสที่มาจุดผ่าน
แดนบ้านฮวก เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ว่า
"ทราบว่า ครม.อนุ มั ติย กฐานะจุด ผ่ อนปรนบ้ านฮวกเป็ นจุ ดผ่ านแดนถาวรแล้ ว เมื่อต้ น ปี
2555 ที่ผ่านมา ซึ่งชาวพะเยามีความประสงค์ต้องการให้มีการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้
เป็นด่านสากลระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคตด้วย
แล้ ว เมื่ อ ต้ น ปี 2555 ที่ ผ่ านมา โดยหลั ก การทางหอการค้ า ไทย ให้ ค วามส าคั ญ มากกั บ
ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนหลายๆ ที่ และที่บ้านฮวกก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองฝั่งตรงข้ามเรา โดยเฉพาะการพัฒนาชายแดนเราจะมอง
แต่ฝั่งประเทศไทยไม่ได้ ฝั่งที่เราจะข้ามไป ก็มีแขวงไชยะบุลี เมืองหงสา ซึ่งเรามีการลงทุนจาก
ภาคเอกชนอยู่แล้ว 2 โรงใหญ่ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังน้า"
(สายอรุณ ปินะดวง. 12 กุมภาพันธ์ 2557)
ภาพรวมงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
การจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการยกระดับการจัด
งานให้เชื่อมกับความเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น นอกเหนือจากเป็นการทาบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ ในโอกาสที่จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก จะได้รับการยกฐานะให้เป็นด่านถาวรเชื่อมระหว่าง
ประเทศไทย-สปป.ลาว ยังเป็นการเตรียมพร้อมเมืองชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง เพื่อให้ เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการสร้าง
ถนนลาดยางเชื่อมจากชายแดนจากบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ถึงเมืองคอบ
แขวงไชยบุลี สปป.ลาว
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ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว จัดขึ้นในระหว่างวันที่
29 - 30 ธันวาคม ๒๕55 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอภูซาง นายวิบูลย์ จิรากรณ์ นายอาเภอ
ภูซางในขณะนั้น ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเช่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน และงานของดีศรีภูซาง ประจาปี 2555
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดส้มตาลีลา การประกวดการออกร้านของดีแต่ละตาบล การ
แข่งขันเปตอง ภูซางโอเพ่น การแข่งขันชกมวย ราวงย้อนยุค ฯลฯ
วันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งเป็นประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ได้มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง
นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้ นมาเป็นประธานร่วมกับ ท่านพรม มิ่งบุปผา เจ้าเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี
สปป.ลาว โดยนิ ม นต์ พ ระเถระชั้ น ผู้ ใ หญ่ ทั่ ว จั ง หวั ด พะเยาและพระสงฆ์ จ ากเมื อ งคอบ รวม
จานวน 999 รูป นาโดยพระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด พะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งถือเป็น
การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก ได้รับการยกฐานะให้เป็นด่านถาวรเชื่อม
ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว อีกด้วย ในการจัดงานได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การ
บริห ารส่ วนจั งหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ ง ๕ แห่ ง รวมทั้งการทาป้าย
ประชาสัมพันธ์งาน เพื่อให้ประชาชนและนักท่ องเที่ยวที่สนใจได้ทราบกาหนดงานที่ชัดเจน นอกจากนี้
ยังจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และบริการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มางานเกิดความประทับใจ
(ผู้จัดการออนไลน์, วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔)
ในปี พ.ศ. ๒๕56 เป็นต้นมา งานของดีศรีภูซางที่จัดพร้อมกับงานตักบาตรสองแผ่นดินนั้น ได้
เลื่อนมาจัดในช่วงเดือนสิงหาคม โดยผนวกกับเทศกาลลาไย จัดบริเวณที่ว่าการอาเภอภูซาง ภายใน
งานมีสินค้าราคาถูกจากโรงงาน สวนสนุก มหกรรมอาหาร มีการประกวดลาไย นางงามลาไย ขบวน
แห่งของดีศรีภูซาง ร้องเพลงลูกทุ่ง คอนเสิร์ตศิลปินลูกทุ่ง ราวงย้อนยุค เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่ วนงานตักบาตรสองแผ่ นดิน ไทย-ลาว ปีพ .ศ. ๒๕๕๖ นายชูช าติ กีฬาแปง ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรสองแผ่นดิน เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่าง
ชนชาติไทยและลาว โดยมี นายกเหล่ากาชาดจั งหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
นักท่องเที่ยว และประชาชนทั้งสองประเทศ ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จานวน 252 รูป
(จั งหวัดพะเยา, ข้อมูล ออนไลน์ ) ในด้านการประชาสั มพั นธ์ ทางจังหวัดได้ ติด ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์
ประเพณี ตักบาตรสองแผ่น ดิน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา ส่วนในพื้นที่อาเภอภูซาง ฝ่าย
ปกครองได้ประสานขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และบริการให้ความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว (สายอรุณ ปินะดวง, มติชน 12 กุมภาพันธ์ 2557) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ที่มีนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี เพื่อ
อนุรักษ์และเป็นกิจกรรมสาหรับการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้ งส านั กงานพระพุท ธศาสนาจังหวัด พะเยาร่ว มเป็น เจ้าภาพกับทางอาเภอภูซาง และองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอภูซางทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลสบบง องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงแรง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกล้วย และองค์การบริหารส่วน
ตาบลภูซาง ได้มบี ทบาทในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานด้วย
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งานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ปีพ.ศ. 2557 ระยะเวลาการจัดงานได้เพิ่มขึ้น
เป็น ๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และสถานที่ในการจัด
งานได้กระจายทั้งในบ้านฮวก และบริเวณใกล้เคียงได้แก่ เฮือนไทยลื้อ บ้านสถาน หมู่ 5 อาเภอภูซาง
ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก และอุทยานแห่งชาติภูซาง โดยรูปแบบของกิจกรรมมีทั้งงาน
ศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา ได้แก่ จักรยานมวลชนเพื่อสุขภาพ แข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา วิ่ง
มินิมาราธอน การแข่งขันกีฬาเปตอง ส่วนบริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก มีกิจกรรม
การประกวดคู่รักสองแผ่นดิน การประกวดแฟชั่น จาหน่ายสินค้าโอทอป การจาหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
การจาหน่ายสินค้าของทั้งสองประเทศ การแสดงดนตรี สะล้อ ซอซึง การแสดงดนตรีพื้นเมือง กาด
ตามเตียน การประกวดธิดาสองแผ่นดิน และบริเวณอุทยานแห่งชาติภูซาง มีกิจกรรมการแสดงของ
กลุ่มชาติพันธุ์ และการประกวดอาหารพื้นเมือง
ในยุ คพัฒ นาสู่เมืองการค้าชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนนี้ เป็น
กระบวนการที่มีความเชื่อมโยงมาจากการพัฒนาบ้านฮวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยในช่วงนี้เป็นช่วงที่
มีก ารผลั ก ดัน จุ ด ผ่ อ นปรนบ้ านฮวก เพื่ อ ให้ เป็ น ด่านชายแดนถาวร ซึ่ งด่ านบ้ านฮวกถื อว่าเป็ น จุ ด
ยุทธศาสตร์สาคัญในด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การลงทุนด้านต่างๆ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับประเทศ
อื่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒ นาบริเวณด่านชายแดน ปรับภูมิทัศน์ และ
ก่อสร้างอาคารด่านชายแดน ในด้านการค้าชายแดนที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกมีมูลค่าการค้า
การส่ งออกที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ ส าหรับงานโยธา วัส ดุ
ก่อสร้าง เป็นต้น
๔.๒ กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว
ในการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ระหว่าง
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทยนั้น จากการศึกษา
พบว่าเป็นการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนทีเ่ กิดขึ้นความคิดของกลุ่มคนในประเทศไทย โดยผ่าน
กระบวนการ ดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ การผลิตซ้าทางวัฒนธรรมผ่านทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
การสร้างพื้น ที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดนผ่ านประเพณี ตักบาตรสองแผ่น ดินไทย-ลาว เป็ น
กระบวนการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม ที่ได้นาประเพณีตักบาตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยม
ทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพุทธศาสนา และวันสาคัญ ต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ
มาประยุกต์ใช้ในเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีการทากิจกรรมแบบนี้ จะปรากฏในพื้นที่ที่มีชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสปป.ลาว และประเทศพม่า ที่เคยมีการจัดงานตักบาตรสอง
แผ่ นดิน ที่จังหวั ดหนองคาย และการตักบาตรสามแผ่ นดินที่อาเภอแม่ส าย จังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
และการสร้างความสัมพัน ธ์ อัน ดี ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาวที่
จังหวัดพะเยา ถือเป็นกิจกรรมที่ทาต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยนาทุนทางสังคมคือ ความเป็นญาติพี่
น้องของคนบ้านฮวก และคนเมืองคอบที่มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติมายาวนาน และทุนทาง
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วัฒ นธรรมคือ ประเพณี การตักบาตรมาเป็น กุศโลบายหนึ่งที่ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกรรมที่ มีความ
เชื่อมโยงกับการเมืองและเศรษฐกิจของทั้งสองแผ่นดิน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การตักบาตรสองแผ่นดินควรทาให้เป็นประเพณี ไม่ต้องประชาสัมพันธ์มากคนก็รู้ วันที่ ๓๐
ธันวาคมของทุกปี ทุกหน่วยงานรู้อยู่แล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับนายอาเภอ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น
ว่าจะมีแนวทางหรือรูปแบบจัดอย่างไร ไม่ต้องจัดให้ใหญ่โต ขอแค่มีทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันและ
อวยพรกัน คือความสาคัญหรือหัวใจของงาน เพราะเครื่องปัจจัยไทยทานถวายพระสงฆ์ไม่ได้
มีสิ่งใดยุ่งยากเลย ลาวขอให้พระสงฆ์หันหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อให้เป็นระหว่างสองประเทศ
เป็นกลางไม่หันไปข้างใดข้างหนึ่ง และให้พระสงฆ์จากลาวขึ้นร่วมบนเวทีทาพิธีสวดด้วยกัน ”
(สัมภาษณ์: พระครูสุภัทรพรหมคุณ, ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)
“จริงๆ เป็นงานคณะสงฆ์ เพราะเป็นงานตักบาตร แต่เราพยายามดึงต่างประเทศเข้ามาให้มี
ความสัมพันธ์และมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างสองประเทศ เพราะกิจกรรม
อย่างอื่นไม่รู้จะดึงมาในแง่มุมใด เพราะถ้าเป็นการค้าก็เป็นธุรกิจมากเกินไป ศาสนาเป็นกลาง
ไม่มีความขัดแย้ง คิดว่าเป็นบุญเป็นกุศล จึงให้คณะสงฆ์เข้าไปดาเนินการ การตักบาตรเรานา
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการจัดกิจกรรม เราไปช่ วยพระสงฆ์เขามีรายได้ ทหารตารวจ
ตามแนวชายแดนก็ได้รับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงไปด้วย”(สัมภาษณ์: พระมหาจิตรการณ์
อภิปุญฺโญ, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๔.๒.๒ การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-ลาวที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ได้สร้าง
โดยกระบวนการของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา และการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-ลาวที่จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านฮวก ส่งผลให้มีมูลค่าของการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ในการพั ฒ นาด่ า นบ้ า นฮวก จั งหวั ด พะเยา ระหว่ า ง
ปี 2559-2562 ได้แบ่ งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพัฒ นายกระดับด่านบ้านฮวกเป็น
ด่านถาวร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนไทย-ลาว (2)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ
ท่ อ งเที่ ยว ระบ บ ไฟ ฟ้ าส่ อ งสว่ า งเพื่ อความ ป ล อดภั ย ป รั บ ป รุ ง เส้ น ท างห ลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 1093 สายสบบง-เลาอู (อ.ภูซาง จ.พะเยา -อ.เทิง จ.เชียงราย) เพื่อส่ งเสริมเศรษฐกิจ
ชายแดนเชื่อมโยงกับจีน และอาเซียน รวมทั้งการเปิดตลาดการค้า ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โอทอปและปรับ
ภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม (3) การพัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการยกระดับ
จุ ด ผ่ านแดนถาวร มีก ารสร้ างศู น ย์ อ าคารเรียนรู้อ าเซีย น และ (4) ส่ งเสริม ความสั มพั น ธ์ระหว่าง
ประเทศ (สายอรุณ ปินะดวง, มติชน 12 กุมภาพันธ์ 2557)
๒) การเพิ่มขึ้นของสินค้าส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา ประเภทสินค้าส่งออกไปยังสปป.ลาว ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์
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สาหรับงานโยธา วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจาก
ทางพื้นที่ของเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี กาลังมีการก่อสร้างถนน และการเพิ่มขึ้นของบ้านเรือนสมัยใหม่
ส่วนประเภทสินค้าที่นาเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าภาคเกษตร ได้แก่ ไม้แปรรูป ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกเดือย
เปลือกไม้ ดังแสดงตารางที่ ๔.๑
ตารางที่ ๔.๑
มูลค่าการค้าชายแดนในปี 2555 –255๘ (มกราคม-มิถนุ ายน)
ปีพ.ศ.

มูลค่ารวม
ส่งออก
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2555
183.56
177.68
2556
181.02
180.76
2557
172.49
172.49
๒๕๕๘
๒๑๖.๐๗
๒๐๕.๙๘
(ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, ๒๕๕๗)

นาเข้า
(ล้านบาท)
5.88
0.25
ไม่มีการนาเข้า
๑๑.๐๙

ดุลการค้า
(ล้านบาท)
171.80
180.51
172.49
๑๙๓.๘๙

๔.๒.๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ได้สร้าง
ผ่ านการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด พะเยาที่ เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง
รายละเอียดดังนี้
๑) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวัด พะเยาปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ได้ กาหนดวิสั ย ทั ศ น์
จังหวัดพะเยาให้เป็น “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” โดยด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้
กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า: การท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยเน้นการบูรณาการ การพัฒ นา การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้ ใช้ทุนทรัพยากรของจังหวัดให้มีประสิทธิภ าพให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน คงอยู่กับจังหวัด
พะเยาอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลให้มีการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ความมั่น คง และเน้นการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อหนุนเสริมศักยภาพการให้บริการประชาชนให้
บรรลุ ตามความต้ อ งการในการพั ฒ นาจั งหวัด (แผนพั ฒ นาจังหวัด พะเยาปี พ .ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖,
เอกสารอัดสาเนา.)
๒) การศึกษาวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็น
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในบ้านฮวก และอาเภอภูซาง
ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓) การจัดทา Road map เส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยอาเภอภูซางได้ทาปฏิทินการท่องเที่ยวภายในอาเภอภูซาง และการท่องเที่ยว
ในประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ได้ แ ก่ (๑) โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วแบบ ๑-๒ วัน โดยมี ส ถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญได้แก่ วัดก๊อซาว พ.ศ. ๒๒๒๕ โอท๊อปหญ้าแฝกครบวงจร โรงเรียนบ้านก๊อหลวง วัด
พระธาตุภูซาง น้าตกอุ่นภูซาง วัดร้องเชียงแรง เฮินไทลื้อ ศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้าห้วยไฟอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สัตว์ป่าคุ้มครองเต่าปูลู และจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก
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(๒) ปฏิ ทิ น การท่ อ งเที่ ย วประจาปี โดยมีกิ จกรรมในแต่ล ะเดื อนดั งต่ อไปนี้ เดือ น
ธัน วาคม (๒๖-๓๐ ธ.ค.)เทศกาลตั กบาตรสองแผ่ นดิน ไทย-ลาว เดื อนกุมภาพั น ธ์ (๑๔ ก.พ.) งาน
น้าอ้อยหวานสบบง และงานปีใหม่ไท้อิ้วเมี่ยน (ปีใหม่ชาวเย้า) เดือนมีนาคม (วันมาฆบูชา) งานพระ
ธาตุปลวก เมืองคอบ สปป.ลาว เดือนเมษายน (๒ เม.ย.) งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์
เรียนรู้อ่างเก็บน้าห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เดือนมิถุนายน (วันวิสาขบูชา) งานสรงน้าพระ
ธาตุภูซาง เดือนสิงหาคม งานของดีศรีภูซาง และเดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทงเฮือนไทลื้อ
ภาพที่ ๔.๑๑
แผนทีแ่ สดงเส้นทางการท่องเที่ยวอาเภอภูซาง

ที่มา : ที่ว่าการอาเภอเมืองภูซาง
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นอกจากนี้ อาเภอภูซางยังได้ทาการสารวจเส้นทางการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ๒ เส้นทางคือ เส้นทางที่ ๑ จุดเริ่มเดินทางจากด่านชายแดนบ้านฮวก
อาเภอภูซาง-เมืองหลวงพระบาง ระยะทาง ๓๔๑ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ๕ ชั่วโมง ๔๕ นาที
โดยผ่านเมืองต่างๆ ได้แก่ เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน เมืองหงสา แขวงไซยะบุลี และแขวง
หลวงพระบาง สปป.ลาว เส้นทางที่ ๒ จุดเริ่มเดินทางจากด่านชายแดนบ้านฮวก อาเภอภูซาง-เมือง
ฮานอย ระยะทาง ๑,๐๙๘ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ๒๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที โดยผ่านเมืองต่างๆ
ได้แก่ เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน เมืองปากแบง แขวงอุดมไชย เมืองไซ เมืองของ เมืองใหม่
ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม (ด่านสบพูน) ด่านเวียดนาม (ด่านไตจาง) เมืองเดียนเบียนฟู และเมือง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม
กล่าวได้ว่า กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน
ไทย-ลาว เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมจากฝ่ายประเทศไทยทางเดียว ที่มีอิทธิพลจาก
ภายนอก ประกอบด้วย ๑) ด้านการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ที่
ประกอบด้วยการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง ดังนั้น “ตักบาตรสองแผ่นดิน ” จึงเป็นเสมือนจุดขายของประเทศไทยที่ต้องการสร้างให้เกิด
พื้นที่ทางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยการใช้พุทธศาสนาและวัฒนธรรมนาไปสู่ความสัมพันธ์
ทางการเมือง และการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน
๔.๓ ปัจ จัย และศัก ยภาพของการสร้างพื้น ที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณี ตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว
ปัจจัยและศักยภาพของเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ประเทศไทย นาไปสู่การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนโดยผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน แบ่ง
ออกเป็นปัจจัยเฉพาะพื้นที่ และปัจจัยร่วมของสองเมืองชายแดน ซึ่งจะเป็นทั้งปัจจัยภายในพื้นที่ ได้แก่
วิถีชีวิต บริบทแวดล้อม และสภาพของพื้นที่ และปัจจัยภายนอกได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
การส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การผลักดันให้เป็นด่านสากล รายละเอียดดังนี้
๔.๓.๑ ปัจจัยและศักยภาพของเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว
๑) บริบทของพื้นที่ของเมืองคอบ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้าคอบที่
ไหลลงแม่น้าโขง มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา โดยมีพระธาตุปลวกซึ่งเป็นพระธาตุประจาเมืองคอบที่ชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือ และมีงานประเพณีไหว้พระธาตุเป็นประจาทุกปี
๒) วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความสัมพันธ์และพึ่งพาธรรมชาติใน
การดารงชีวิต มีสินค้าที่เป็นอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ผ้าทอ ผ้าปัก อาหารจากป่า
ของป่า ผักพื้นบ้าน จาหน่ายในราคาถูก
๓) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับเมืองภูซาง ประเทศไทย และแขวงไซยะบุลี ซึ่ง
ในอนาคตจะเป็นเส้นทางการค้า และการท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงที่สามารถ
เดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว และเมืองฮานอย เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม
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๔.๓.๒ ปัจจัยและศักยภาพของอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
๑) บริ บ ทของพื้ น ที่ อ าเภอภู ซ างที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
วัฒ นธรรม ทาให้พื้นที่ มีจุดที่น่าสนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง ได้แก่ น้าตกภูซาง
อุทยานภูซาง น้าตกโป่งผา ถ้าน้าลอด พระธาตุภูซาง และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นใน
จังหวัดเชียงรายเช่น ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของชุมชนติดต่อกับเมืองคอบ สปป.ลาว
๒) ตลาดนัดชายแดนไทย- สปป.ลาว ที่บ้านฮวก ซึ่งมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างคนสองแผ่นดิน สินค้าที่มีจาหน่ายของคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน
อุป กรณ์ การเกษตร อาหารทะเล ส่ ว นสิ นค้ าที่ มาจากสปป.ลาวส่ ว นใหญ่ เป็น จาพวกผ้ าทอ ผ้ าปั ก
อาหารจากป่า ของป่า โดยเปิดจาหน่ายสินค้าระหว่างสองประเทศทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน
๓) ศักยภาพของจุดผ่านแดนบ้านฮวกที่จะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นด่านสากล จากการ
ส่งเสริมด้านนโยบายของจังหวัดพะเยา โดยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน นอกจากนี้ภาคธุรกิจคือ หอการค้าไทย ให้
ความสาคัญมากกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดน โดยที่บ้านฮวกก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
สาคัญในด้านการค้าชายแดน
๔) ความพร้อมด้านเส้นทางการคมนาคม ร้านอาหาร และที่พักที่มีมากมายในอาเภอภูซาง
และอาเภอเชียงคา ซึ่งมีราคาไม่แพง รวมทั้งที่พักในลักษณะของโฮมสเตย์ในบ้านฮวก
๕) สภาพของพื้นที่ที่เป็นจุดจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินในบริเวณกิ่ วหก ชายแดนไทย-ลาว
มีบรรยากาศดี มีการพูดกันปากต่อปากว่าเช้ามืดขึ้นไปตักบาตรบนดอย ท่ามกลางสายหมอก อากาศ
หนาวเย็น ทาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดให้มาร่วมงาน และถ่ายรูป
๔.๓.๓ ปัจจัยและศักยภาพร่วมของทั้งเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
๑) การนาประเพณีทางพระพุทธศาสนาคือ การตักบาตรแก่พระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา และศาสนาพุทธถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งสองประเทศมาเป็นหลักในการ
จัดกิจกรรม เพื่อค้าจุนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในสังคม ซึ่งถือเป็นการทาบุญแก่พระสงฆ์ เพื่อให้ส่งบุญ
กุศลแก่ตนเอง และทาบุญให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
๒) การเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ของผู้คนร่วมกันของเมืองคอบ แขวงไซยะ
บุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ในอดีตถือเป็นพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้าโขง
ซึ่งถูกแบ่งแยกดินแดนในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน แต่ความเป็นญาติพี่น้องของผู้คนทั้ง
สองเมืองยังคงเหมือนเดิม มีการไปมาหาสู่ การเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง การแลกเปลี่ยน และการค้าขาย
สินค้าอย่างสม่าเสมอ
๓) เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย เป็น
เส้ น ทางคมนาคมเชิ งวั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเชื่ อ มโยงอนุ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง จาก
เชียงใหม่-พะเยา-หลวงพระบาง (สปป.ลาว) ที่มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตแล้ว และ
เส้นทางดังกล่าวนี้ทั้งมีผลเชิงบวกต่อคนไทยที่จะเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว และคนลาว
ที่จะเดินทางมาจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่
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๔) การสร้างถนนที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวระหว่างไทยสู่ สปป.ลาว
ผ่านไปยังประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามได้ รวมทั้งการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของผู้คน โดยมี
การติดต่อไปมาหาสู่มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
๕) การเปิ ดตลาดนั ดชายแดนไทย-ลาว เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าชายแดน ปัจจุบั น
ประชาชนทั้งสองประเทศ ดาเนินการค้าขายภายใต้ข้อตกลงที่จังหวัดพะเยาและแขวงไชยบุรี สปป.
ลาว ทาการบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนไทยลาว จังหวัดพะเยา สปป.ลาว-ไทย แขวงไชยบุลี เมื่อปีพ.ศ. 2538
๔.๔ ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน
ไทย-ลาว
การน าเสนอผลการวิจั ย ในประเด็น ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการสร้างพื้น ที่วัฒ นธรรมข้าม
พรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ผู้วิจัยนาเสนอผลกระทบทั้งทางด้านบวก และ
ผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้น ดังนี้
๔.๔.๑ ผลกระทบด้านบวก
๑) การพัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้วัฒนธรรมนาการเมืองเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ พบว่าทางกลุ่มของผู้ที่เป็นต้นคิดและออกแบบกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดินในครั้งแรก เพื่อ
ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศลาว เนื่องด้วยมีชายแดนติดต่อถึง
กันได้ จึงได้คิดนาวัฒ นธรรมการตักบาตรเป็นกลไกเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชายแดนของทั้ง
สองประเทศ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองเมืองชายแดน เพื่อนาไปสู่
ความก้าวหน้าด้านการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ คือ การค้าชายแดนระหว่างเมืองชายแดนของทั้งสอง
ประเทศ และพัฒนาไปสู่การผลักดันยกฐานะจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก ให้เป็นด่านถาวร ซึ่งจะ
เป็นด่านสากลระหว่างประเทศในอนาคต
๒) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน หมู่ บ้ า น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงาน
ราชการระดั บ อ าเภอ ระดั บ จั งหวัด โดยในระดั บ ต าบล เช่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ น า
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือของดีในท้องถิ่นนั้นๆ มาร่วมขบวนแห่ในวันเปิดงาน หรือมาร่วมจัดกิจกรรม
ภายในงาน ซึ่งงานตักบาตรสองแผ่นดินจากเดิมจัดเพียงหนึ่งวัน คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคมของทุกปี เพิ่ม
ระยะเวลาเป็น ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ ธันวาคมของทุกปี ทาให้หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด
จัดแผนงานและกิจกรรมมาร่วมจัด เช่น สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทวิ่ง สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด นาปราชญ์ท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้านมาสาธิตศิลปะต่างๆ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมด้านการค้าของผู้ประกอบการสองเมืองชายแดน เป็นต้น
๓) เกิดการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงานประเพณีตักบาตร
สองแผ่นดิน พบว่า สานักงานปกครองอาเภอภูซางเป็นหน่วยงานในฐานะผู้ประสานงานหลัก ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทั้ง ๕ แห่งในอาเภอภูซาง รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ในระดับจังหวัดที่ จัดสรรงบประมาณ
เพื่อมาจัดกิจกรรมร่วมภายในงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินฯ เป็นประจาทุกปี
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๔) เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
ท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องทั้ ง สองประเทศให้ ดี ยิ่ งขึ้ น และมี ก ารแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้วิถี ชี วิต ประเพณี
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งทางสปป.ลาวได้เชิญทางอาเภอเชียงคา และอาเภอภูซาง ประเทศไทยเข้า
ร่วมงานเป็นประจาทุกปี ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษา เมืองไซยะบุลี ประเพณีไหว้
พระธาตุปลวก เมืองคอบ การแข่งขันกีฬาเปตอง เป็นต้น
๔.๔.๒ ผลกระทบด้านลบ
๑) ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา มองว่าประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน เป็นการจัดงานที่
เน้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระยะสั้นมากกว่าวัฒนธรรมทางศาสนา เป็นเรื่องผลประโยชน์จนเป็น
การทาลายวัฒนธรรมทางศาสนา ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ยังขาดความเข้าใจว่าอะไรเป็นประเพณี
อะไรเป็นวัฒนธรรม แบบวิถีพุทธการจัดงานจึงทาให้ขาดความเรียบร้อยดีงามตามวัฒนธรรมวิถีพุทธ
“ไม่ใช่วัฒนธรรมวิถีพุ ทธที่ดีงามหรือสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอะไรที่เป็นแก่นแท้
ของวิถีวัฒนธรรมพุทธศาสนา” มีความเข้าใจเพียงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุนนิยม มองภาพการ
ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ หรือทาเพราะมีโครงการ มีงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
โดยขาดความเข้าใจวิถีวัฒนธรรมทางศาสนา กลายเป็นเพียงว่าใช้ศาสนาเป็นองค์ประกอบเท่านั้น
๒) รูปแบบของการจัดงาน พบว่า ต่างหน่วยงานมีรูปแบบและกิจกรรมของตนเอง ขาด
การบูรณาการในภาพรวมของกิจกรรม การจัดแยกส่วนไม่มีความสัมพันธ์กัน และส่วนใหญ่จัดกิจกรรม
ไม่สอดคล้องกับงานประเพณีตัก บาตรสองแผ่นดินฯ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานเป้าหมายของตนเองที่
ชัดเจน เพียงมาจัดกิจกรรมร่วมในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น ทาให้กิจกรรมที่หลากหลายไม่มีจุดเด่นที่
น่าสนใจนักท่องเที่ยวไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก ประกอบกับกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ หลายพื้นที่ของ
จังหวัดอื่นๆ ก็จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีทาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนจะ
มาในวันที่มีกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดินฯ เป็นหลัก
๓) การบริหารจัดการเงินงบประมาณ เป็นเพียงการนางบประมาณสานักงานของตนเอง
มาจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่มีงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินฯ เท่ านั้น เพื่อนาไปเป็นผลงานของแต่
ละหน่วยงาน แต่ไม่ได้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการกันแต่อย่างใด จึงส่งผลกระทบให้ส่วนที่เป็นผู้
ประสานงานหลักในการจัดงานประเพณี ตักบาตรสองแผ่นดินฯ คือ ปกครองอาเภอภูซาง ประสบ
ปัญหาขาดงบประมาณ เมื่อขอรับการสนับสนุนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่อาเภอภูซาง
ปรากฏว่าการนางบประมาณไปใช้ในกิจกรรมไม่ตรงตามรายการที่ขอรับการสนับสนุน เกิดผลกระทบ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกสานักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่าอุดหนุนงบประมาณผิดประเภท
กล่าวโดยสรุป ประเพณี ตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ที่บ้านฮวก เป็น กิจกรรมที่เกิดจาก
ความคิดของนักการเมืองในจังหวัดพะเยา ประจวบเหมาะกับฝ่ายข้าราชการต้องการที่จะผลักดันเรื่อง
การเปิ ด จุ ดผ่ อนปรนบ้ านฮวกให้ เป็ น ด่านถาวร เพื่ อส่ งเสริม การค้าชายแดนและการท่ องเที่ ยวใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ปีแรกของการจัดงานมีพระสงฆ์และประชาชนมาร่ว มงานเป็นจานวน
มาก องค์กรร่วมจัดก็ไม่มาก กิจกรรมหลักจะเป็นเรื่องการตักบาตรสองแผ่นดินเพียงวันเดียว ต่อมาได้มี
การปรับรูปแบบกิจกรรมทุกๆปี โดยมีการจัดงานอื่นร่วมด้วย เช่น งานของดีศรีภูซาง การออกร้านของ
ดีแต่ละตาบล การแข่งขัน เปตอง การแข่งขันชกมวย ราวงย้อนยุค เป็นต้ น โดยในปีที่ศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๗) ได้มีการจัดงานเป็นเวลา ๕ วัน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
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พื้นบ้าน กิจกรรมการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน การประกวด การจัดลานแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การ
จาหน่ายสินค้าจากประเทศไทย และสปป.ลาว ทั้งนี้พบว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ได้เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สปป.ลาว เช่น การประกวดธิดาแม่หม้าย การชก
มวย เป็นต้น ซึ่งมีความไม่เหมาะสมกับประเพณีทาบุญตักบาตร
หน่วยงานดาเนินการหลักคือ ปกครองอาเภอภูซางและหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณคือ
องค์การบริหารจังหวัดพะเยา รวมทั้งองค์กรปกครองส่ว นท้องที่และท้องถิ่นในอาเภอภูซาง สนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม สถานที่ บุคลากร และมีบทบาทดูแลรับผิดชอบการจัดงานในภาพรวมทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานมาร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดพะเยา ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๑ พะเยา ส่วนเจ้าเมืองคอบ และคณะร่วม
มาเป็น แขกในวันงานตักบาตรสองแผ่นดิน เฉพาะวันที่ ๓๐ ธันวาคมเท่านั้น ในส่วนของพระสงฆ์ที่
มาร่วมตักบาตรนั้น แต่ละปีจะมีจานวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการประสานงาน ซึ่งจะนิมนต์มาเฉพาะ
พระสงฆ์ในเขตอาเภอภูซาง อาเภอเชียงคา และส่วนหนึ่งจากสปป.ลาว ปัญหาที่พบคือ การจัดการ
เรื่องอาหารเช้า การเดินทางของพระสงฆ์ และการจัดการแบ่งของจากการบิณฑบาตรที่ได้ไม่เท่ากัน
ในด้านการมีส่วนร่วมของสปป.ลาว ในการจัดงานช่วงแรกๆ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสปป.ลาว
เข้ามาร่วมประชุมเตรียมงานในประเทศไทย แต่เนื่องด้วยขั้นตอนการประสานงานที่เข้มงวด และการ
เดินทางที่ไม่สะดวก จึงไม่ได้มาร่วมประชุม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของสปป.ลาว จึงมีน้อยมาก มีเพียง
ได้รับเชิญเป็นแขกให้มาร่วมงานเท่านั้น โดยมีพระสงฆ์และชาวบ้านบางส่วนในหมู่บ้านบริเวณชายแดน
เข้ามาร่วมตักบาตรและมาซื้อของที่ตลาดนัดบ้านฮวก
ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน ในทางบวกเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสอง
ประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น แต่เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในบ้านฮวก
เป็นเพียงการเติบโตในช่วงของการจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว เท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นในด้านลบ
นั้น เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในคุณค่าของการตักบาตรในทางพระพุทธศาสนาของผู้จัดงาน ทาให้
บทบาทและความสาคัญของพระสงฆ์มีน้อย หรือไม่มีความสาคัญ ไม่ใช่แต่เพียงคณะสงฆ์เท่านั้น แต่
หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่บ้านฮวก ยังไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้อย่างแท้จริง ผลที่
เกิดขึ้นอีกประการคือ การเข้ามาซื้อที่ดินจากนายทุน และข้าราชการบางคนเพื่อเก็งกาไร ทาให้ราคา
ที่ดินในบ้านฮวกเพิ่มสูงขึ้น
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บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว: การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ระหว่าง
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ศึกษาปัจจัย และศักยภาพ
การสร้างพื้ น ที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดนผ่ านประเพณี ตักบาตรสองแผ่ นดินและวิเคราะห์ ผ ลกระทบและให้
ข้อเสนอแนะต่อการสร้างพื้นที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินระหว่างเมืองคอบ
สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่ม เป้าหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากพระสงฆ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่องค์กรภาคเอกชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน หรือเกี่ยวข้อง
รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว จากเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.
ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ และการสนทนากลุ่ม ประเทศละ ๒๐ คน รวมทั้งหมด ๔๐ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก การสนทนา
กลุ่ม แนวการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และการถ่ายภาพ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ได้กระทาพร้อมกับการลงพื้นที่ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
ใช้ภาพรวมของปรากฏการณ์ บริบทของปรากฏการณ์ และพื้นที่มาเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
๕.๑ สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว: การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ระหว่าง
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ผู้วิจัยได้สรุป ผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ กระบวนการสร้างพืน้ ที่วฒ
ั นธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ได้
แบ่งตามวิธีการสร้าง ได้แก่
๑) การสร้า งพื้ น ที่ วั ฒ นธรรมจากภายในเฉพาะพื้ น ที่ คื อ การน าทุ น ทางสั งคมและทุ น ทาง
วั ฒ นธรรมของทั้ ง สองประเทศที่ มี ป ระเพณี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนา เหมื อ นกั น และ
ความสัมพันธ์ของประชาชนในบ้ านฮวกกับ เมืองคอบที่ มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นดินแดนของ
ประเทศไทยมาก่อน เป็นการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมผ่านทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ที่ได้นาประเพณีตัก
บาตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพุทธศาสนา และวันสาคัญต่างๆ
เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชายแดน
ติดต่อกับ ประเทศเพื่ อนบ้ าน เช่ น สปป.ลาว และประเทศพม่า ซึ่งเป็ นประเทศที่ มีการนับ ถือพุ ท ธศาสนา
เช่นเดียวกับประเทศไทย
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๒) การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ได้แก่
(๑) การส่ ง เสริม การค้ า ชายแดนไทย-ลาวที่ จุ ด ผ่ า นแดนถาวรบ้ า นฮวก การสร้ างพื้ น ที่
วัฒ นธรรมข้ ามพรมแดนผ่ านประเพณี ตั ก บาตรสองแผ่ น ดิ น ไทย-ลาว ได้ ส ร้ างโดยกระบวนการของแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ที่จะยกระดับจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นด่านสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ การปรั บ ปรุ งระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ส่ งเสริม การค้ า การลงทุ น และการ
ท่อ งเที่ย ว การปรั บ ปรุ งเส้ น ทางหลวงแผ่ น ดิ นหมายเลข 1093 (อ าเภอภู ซาง จั งหวัด พะเยา -อาเภอเทิ ง
จังหวัดเชียงราย) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงกับจีน และอาเซียน รวมทั้งการเปิดตลาดการค้า และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โอท๊อป ในด้านมูลค่าการค้าชายแดนที่จุด ผ่านแดนถาวรบ้านฮวกไปยังสปป.ลาว ตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา มีการเพิ่มขึ้นของสินค้าส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นสินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณ์สาหรับงานโยธา เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
(๒) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง การสร้างพื้นที่
วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว ได้สร้างผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพะเยาที่ เชื่อมโยงกับ ประเทศในอนุ ภูมิภ าคลุ่ มน้าโขง มีการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดพะเยาปี พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๖ ได้กาหนดวิสัยทัศน์จังหวัดพะเยาให้เป็น “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ ยวที่ยั่งยืน” การ
ศึกษาวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการ
หาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในบ้านฮวก และอาเภอภูซาง ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่มีความสัมพันธ์กับ
การเติบโตของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และการจัดทา Road map เส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยอาเภอภูซางได้ทาปฏิทินการท่องเที่ยวภายในอาเภอภูซาง
และการท่องเที่ยวในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงซึง่ จากด่านบ้านฮวกสามารถเชื่อมโยงไปสู่แขวงไซยะบุลี และ
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และอีกเส้นทางไปยังเมืองเดียนเบียนฟู และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
กล่าวได้ว่า กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
เป็ น กระบวนการสร้ า งพื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมจากฝ่ า ยประเทศไทยทางเดี ย ว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลจากภายนอก
ประกอบด้วย ๑) ด้านการเมือง และความสั มพันธ์ระหว่างประเทศและ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ที่ประกอบด้วย
การค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ดังนั้น “ตัก
บาตรสองแผ่นดิน” จึงเป็นเสมือนจุดขายของประเทศไทยที่ต้องการสร้างให้เกิดพื้นที่ ทางความสัมพันธ์ของทั้ง
สองประเทศ โดยการใช้พุทธศาสนาและวัฒ นธรรมนาไปสู่ ความสัมพันธ์ทางการเมือง และการเติบโตของ
เศรษฐกิจชายแดน
๕.๑.๒ ปัจ จัยและศักยภาพในการสร้างพื้นที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดน ผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่
๑) ปัจจัยและศักยภาพภายใน ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ได้แก่
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒ นธรรม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบด้วย
บริบทของชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีแม่น้า มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีกลุ่มชาติพันธุ์
ที่หลากหลาย วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มี
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา การนาประเพณีทางพระพุทธศาสนาของคนทั้ง
สองประเทศมาเป็นหลักในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพัน ธ์คนทั้งสองประเทศ ที่มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
และความสัม พัน ธ์ข องผู ้ค นร่ว มกัน มาก่อ นตั้ง แต่อ ดีต ก่อ นถูก แบ่ง แยกดิน แดนในช่ว งที่ฝ รั่ง เศสเข้า มามี

87
อิท ธิพ ลในอิน โดจีน ปัจ จุบัน ความเป็น ญาติพี่น้อ งของผู้ค นทั้งสองเมืองยังคงเหมือ นเดิม มีก ารไปมาหาสู่
การแลกเปลี่ยนสินค้า และการค้าขายที่ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว
๒) ปัจ จัย และศักยภาพภายนอก ส่ว นปัจจัยและศักยภาพภายนอกที่ผ ลักดันให้เกิดการสร้าง
พื้นที่วัฒนธรรม ประกอบด้วย
(๑) การค้าชายแดน โดยจุดผ่ านแดนบ้านฮวกที่จะสามารถพัฒ นาให้กลายเป็นด่านสากล มี
ตลาดนัดชายแดนไทย- สปป.ลาว ที่บ้านฮวก โดยเปิดจาหน่ายสินค้าระหว่างสองประเทศทุกวันที่ 10 และ 30
ของทุกเดือน โดยหอการค้าไทย ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดน โดยที่บ้านฮวกถือว่าเป็นจุดหนึ่ง
ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในด้านการค้าชายแดน เพราะมูลค่าการค้า การส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
สินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์สาหรับงานโยธา วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
(๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กาลังมี
การพัฒ นาเส้น ทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับเมืองภูซาง ประเทศไทย และแขวงไซยะบุลี ซึ่งในอนาคตจะเป็น
เส้นทางการค้า และการท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงที่สามารถเดินทางไปยังเมืองหลวง
พระบาง สปป.ลาว และเมืองฮานอย เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม รวมทั้งการพัฒ นาเส้นทางการ
คมนาคมทางบก ที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวจากประเทศไทยสู่สปป.ลาว ผ่านไปยัง
ประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนาม
(๓) การกาหนดยุทธศาสตร์ของจั งหวัดพะเยา การพัฒ นาสู่เมืองการค้าชายแดนเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีการผลักดันให้จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่กิ่วหก บ้านฮวก อาเภอ
ภูซางโดยการมีนโยบายยกฐานะให้ เป็นด่านชายแดนสากล การจัดทาโครงการพัฒนาเมืองชายแดน ณ ภูซาง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงถนนลาดยาง ปรับปรุงอาคารด่านชายแดน พัฒนาบริเวณ
ด่ านชายแดน ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ การศึ ก ษาวิจั ย ในเรื่อ งศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย วบ้ า นฮวกจากนั ก วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยพะเยา การเดินทางสารวจเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวในเมืองคอบ และแขวงไซยะบุลีของ
ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน
๕.๑.๓ วิเคราะห์ผลกระทบจากการสร้างพื้นที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดิน
การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการสร้างพื้นที่วัฒ นธรรมข้ามพรมแดน
ผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านนโยบายระดับประเทศ ระดับจังหวัด
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนทั้งสองประเทศ รายละเอียดดังนี้
๑) ผลกระทบด้านนโยบายระดับประเทศ
(๑) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน โดยใช้วัฒนธรรมการตัก
บาตรนาการเมือง และเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่ความก้าวหน้าด้านการค้า
ชายแดนระหว่างเมืองชายแดนของทั้งสองประเทศ และพัฒนาไปสู่การผลักดันยกฐานะจุดผ่อนปรนชายแดน
บ้านฮวก ให้เป็นด่านถาวรในอนาคต
(๒) การสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งสองประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนกิจกรรม เรียนรู้วิถี
ชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมของทั้งสองประเทศตามมา ซึ่งทางอาเภอเชียงคา และอาเภอภูซาง ประเทศ
ไทยได้เชิญสปป.ลาวได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรรมของอาเภอ และทางเมืองคอบ สปป.ลาวได้เชิญทางประเทศไทย
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มาร่วมงานประเพณีแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษา เมืองไซยะบุลี ประเพณีไหว้พระธาตุปลวก เมืองคอบ การ
แข่งขันกีฬาเปตอง เป็นต้น ทาให้ความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งสองประเทศดียิ่งขึ้น
๒) ผลกระทบระดับจังหวัด
(๑) เกิดการผลักดัน ให้ งานประเพณี ตักบาตรสองแผ่ นดินถือเป็นงานประจาปีของจังหวัด
พะเยา ซึ่งทาให้มีการจัดงานเป็นประจาทุกปี ช่วงปลายเดือนธันวาคม
(๒) ผู้รับ ผิ ดชอบในการจัดงาน ขาดความเข้าใจในคุณ ค่าของประเพณี การตักบาตรที่เป็ น
วัฒ นธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา เน้ น แต่ ก ารท่ อ งเที่ ย วและการสร้ างรายได้ หรื อ ท าเพราะมี โครงการ มี
งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยขาดความเข้าใจวิถีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา กลายเป็นเพียง
ว่าใช้พุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบเท่านั้น
๓) ผลกระทบระดับท้องถิ่น
(๑) การส่งเสริมและการขยายตัวด้านการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ ผ่านการเปิดตลาด
การค้าชายแดนที่ บ้ านฮวกทุ ก วัน ที่ 10 และ 30 ของทุ กเดือ น ซึ่งจะเป็ นสิ น ค้ าประเภทอาหาร ข้ าวของ
เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคต่างๆ และผ้าทอมือ นอกจากนี้ผู้ประกอบการและชาวบ้านจากสปป.ลาวยังเข้ามาซื้อ
สินค้าที่ในอาเภอเชียงคาอีกด้วย โดยสินค้าที่ส่งออกจะเป็นสินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์สาหรับงาน
โยธา และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
(๒) เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดพะเยา ในการนากิจกรรมมาร่วมในงานตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว และสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินเป็นประจาทุกปี
(๓) องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในพื้ น ที่อ าเภอภู ซ าง ถูกตรวจสอบการใช้ เงิน อุด หนุ น ใน
ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน เพราะนางบประมาณไปใช้ในกิจกรรมไม่ตรงตามรายการที่ขอรับการสนับสนุน
เป็นการอุดหนุนงบประมาณที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(๔) จากกระแสการพัฒนาบ้านฮวกให้เป็นปาย ๒ ทาให้การขยายตัวด้านการค้าการลงทุนใน
บ้านฮวก ได้แก่ เกิดร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ที่พัก ส่งผลให้ราคาที่ดินในบ้านฮวกเพิ่ม สูงขึ้น
กว่าเดิม และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านฮวกเพิ่มมากขึ้น
๕.๒ ข้อค้นพบ
การวิจัยเรื่อง ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว: การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ระหว่าง
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว เป็น ประเพณี ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้กระบวนการ
โลกาภิวัตน์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจชายแดน ในช่วงที่มีการขยายตัวของการค้า
และการท่องเที่ยว โดยใช้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนไทยและคนลาวมาเป็นกุศโลบายหรือ
เครื่องมือในการเชื่อมโยงผู้คนสองประเทศ เพื่อผลักดันให้จุดผ่อนปรนบ้านฮวก ประเทศไทยเป็นด่านถาวร
เชื่อมโยงกับด่านประเพณีบ้านปางมอน สปป.ลาว ที่กาลังจะยกระดับเป็นด่านสากล หลังจากการสร้างถนน
และอาคารด่านชายแดน ซึ่งกาหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 นาไปสู่การพัฒนาการค้าชายแดน
และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงมีความสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการทากิจกรรมนั้น ไม่ได้ให้
ความสาคัญในหลักการและคุณค่าทางพระพุทธศาสนา มีแต่การตักบาตรเพียงอย่างเดียว และการทากิจกรรม
อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อของงาน

89
๕.๒.๒ ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว เป็นพื้นที่ทางสังคมที่เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จากการริเริ่มของฝ่ายไทยที่คิดและดาเนินการ โดยเลียนแบบกิจกรรมจากจังหวัดอื่นที่มีพื้นที่ ทางกายภาพเป็น
ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งลักษณะของพื้นที่เป็นด่านถาวรที่ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้
สะดวก ในขณะที่การตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาวที่บ้านฮวก ลักษณะของพื้นที่เป็นเพียงจุดผ่อนปรน สภาพ
พื้นที่บริเวณจัดงานเป็นป่าเขา การเดินทางยังไม่สะดวก อีกทั้ง พื้นที่จัดงานอยู่ในแผ่นดิน ของประเทศไทย ไม่
สามารถจัดงานในบริเวณพรมแดนของประเทศไทย-สปป.ลาว ได้เพราะติดขัดข้อกฎหมายด้านความมั่นคงของ
สปป.ลาว และข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงทาให้ทางแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ไม่ให้ความสาคัญ และไม่ได้เข้า
มาเป็นเป็นเจ้าภาพร่วมกับฝ่ายไทย
๕.๒.๓ ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว เป็นเสมือนจุดขายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มี ส ปป.ลาวมาเป็ น ส่ ว นประกอบ โดยใช้ วิ ธี ก ารของการตลาดเชิ งกิ จ กรรม (Event Marketing) เช่ น การ
จาหน่ายสินค้า การแสดงบนเวที การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การจาหน่ายอาหารพื้นบ้าน ฯลฯ เพื่อถ่ายทอด
และสื่อสารการจัดงานต่อกลุ่มเป้าหมาย สื่อมวลชน และสาธารณชน เป็นการนาเสนอว่าภาพการตักบาตรที่
ชายแดนไทย-ลาว มีพระจากสปป.ลาว และประชาชนลาวเข้ามาร่วมงาน แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการตักบาตร
แผ่นดิน เดียวคือ แผ่นดิน ประเทศไทยที่มีพื้นที่ชายแดนใกล้ กับสปป.ลาว ดังนั้นงานนี้ ถือเป็นการจัดอีเวนท์
ทางการท่องเที่ยว
๕.๒.๔ กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
เป็นการสร้างจากภายนอกและคิดโดยคนนอกชุมชนแบบบนลงล่าง (Top-down) ได้แก่ การเมือง หน่วยงาน
ภาครัฐ การผลักดันจากกลุ่มนักธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตความ
เป็ น อยู่ ของชุม ชนท้อ งถิ่น อย่ างแท้จ ริง ซึ่งวัน ขึ้น ปี ใหม่ ของคนในพื้ น ที่ (คนเมือ ง คนไทลื้ อ คนลาว) จะให้
ความสาคัญกับวันปีใหม่เมือง ในช่วงประเพณีสงกรานต์ในเดือนเมษายนมากกว่าวันขึ้นปีใหม่ในเดือนมกราคม
ที่เป็นไปตามสากล
๕.๒.๕ กระบวนการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
สร้างขึ้นภายใต้ปัจจัยและศักยภาพของทุนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ประกอบด้วยทุนทางสังคมคือ ความเป็นเครือญาติพี่น้องของคนบ้านฮวก
และเมืองคอบที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ทุนทางวัฒ นธรรมคือ การนับถือพระพุทธศาสนา มีประเพณี
วัฒ นธรรม และความเชื่อที่คล้ ายคลึงกัน และทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ สภาพแวดล้ อมที่มีความเป็น
ธรรมชาติ ป่าเขา และบรรยากาศที่เย็นสบาย
๕.๒.๖ พื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ระหว่างเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นมานานจากความเป็นเครือญาติพี่น้องที่มีสายสัมพันธ์สืบทอดกันมาหลาย
ชั่วอายุคน ก่อนที่จะมีเส้นแบ่งพรมแดนของรัฐชาติ มีการเดินทางไปมาหาสู่เพื่อเยี่ยมญาติ แลกเปลี่ยนผลผลิต
ทาการค้า และการประกอบประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เมื่อมีการเกิดขึ้นของพรมแดนรัฐชาติ ก็ยังมีการ
เดินทางข้ามพรมแดนไปมาหาสู่กัน ตามปกติ รวมทั้งการค้าขายตามแนวชายแดนซึ่งขยายตัวมากขึ้นภายหลัง
การสิ้นสุดของสงครามเย็น ทาให้พื้นที่ทางวัฒนธรรมตามธรรมชาติถูกทับซ้อนด้วยพื้นที่ทางเศรษฐกิจ (การค้า
ชายแดนและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง) โดยการผลักดันจากภาครัฐและภาคเอกชนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งงานตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว
โดยนั ยนี้ พื้น ที่ ชายแดนและชุมชนชายแดน จึงอยู่ในฐานะของ “ผู้ ถูกกระทา” จากภายนอก คือ
ภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนขึ้นมา ดังนั้น ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน
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ไทย-ลาว จึงเป็นเพียง “วัฒนธรรมเทียมและวัฒนธรรมเลียนแบบ” เพื่อการท่องเที่ยว จากนโยบายของรัฐไทย
ที่เน้นกรอบของรัฐชาติ และกาหนดนโยบายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนจากมุมมองทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่
เหมือนประเพณีสรงน้าพระธาตุ ซึ่งทั้ง ๒ เมืองจะมีพระธาตุที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ พระธาตุ
ปลวก เมืองคอบ และพระธาตุภูซาง อาเภอภูซาง คนเมืองคอบ และชาวภูซางจะมี ประเพณีสรงน้าซึ่งเป็น
ประเพณีดั้งเดิมที่ทากันเป็นประจาในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นงานที่มีรากเหง้า มีความหมายทาง
จิตใจต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับพระธาตุที่ตนเองให้ความนับถือ เป็นการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และวิถีชีวิตของผู้คนมากกว่า
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว: การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ระหว่าง
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย พบว่าการตักบาตรซึ่งเป็น
วั ฒ นธรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมด้ า นพุ ท ธศาสนาแก่ ป ระชาชนร่ ว มกั น ระหว่ า งสองแผ่ น ดิ น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประชาชนทั้งสองแผ่นดิน ส่วนการท่องเที่ยวเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น ดังนั้น
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน ๓ ระดับ ดังนี้
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ในระดับนโยบาย
ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระดั บ นโยบายของทั้ งสองประเทศนั้ น จากการศึ ก ษาพบว่า งาน
ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาว โดยใช้ประเพณีตักบาตรซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมมาเป็นกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ เกิดขึ้นมาจากประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นการคิดโดยนักการเมืองแบบบน
ลงล่าง ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสิน ใจในการวางแผนการดาเนิ นงาน รวมทั้งรูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้น ในงาน บางกิจกรรมไม่มีความ
เชื่ อ มโยง และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ งานคื อ ประเพณี ตั ก บาตรสองแผ่ น ดิ น ไทย-ลาว เป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว แต่ขาดความเข้าใจวิถีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา จากเหตุผลดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายระดับประเทศ ดังต่อไปนี้
(๑) ควรให้ความสาคัญกับเนื้อหาของประเพณีตักบาตร ซึ่งเป็นงานที่มีความเป็นสิริมงคลที่จัดขึ้น
ในช่วงวันปีใหม่ที่พุทธศาสนิกชนจะนิยมทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทั้งนี้ควรให้คณะสงฆ์มี
บทบาทหลักในการทากิจกรรมด้านเสริมสร้างความเข้าใจ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และตระหนักในคุณค่า
ทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรข้าวเหนียว การสวดมนต์ร่วมกัน การบรรยายธรรมะ การเทศน์
มหาชาติ การทาบุญทอดผ้าป่า เป็นต้น เพื่อดึงดูดชาวพุทธทั้งสองประเทศให้มาร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ซึ่งอาจร่ว มมือกับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา นาพระนิสิ ตไปทากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมสัมพันธ์กับพระสงฆ์ และชาวบ้านสปป.ลาว
(๒) ควรมีกิจกรรมร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสองแผ่นดินของทั้งสอง
ประเทศที่จัดก่อนจะมีการตักบาตร เช่น การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
สองแผ่นดิน และวิถีชีวิตคนไทยและคนลาว เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ของคนทั้งสอง
เมืองชายแดน และในระดับประเทศของทั้งสองประเทศ และสอดคล้องกับคาว่าสองแผ่นดิน
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(๓) ควรมีการประชุมวางแผนทางานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทยลาว โดยเชิญผู้ บริหาร
ระดับเมืองทั้งสองเมืองชายแดนมาหารือ และวางแผนร่วมกันทั้งประเทศไทยและสปป.ลาว การแบ่งบทบาท
หน้าที่ เช่น สปป.ลาวอาจมีบทบาทด้านเรื่องนิมนต์พระสงฆ์ การรับส่งพระสงฆ์ เป็นต้น
(๔) ควรมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพดาเนินงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจในสปป.ลาวด้วย ทั้งในช่วงที่มีการจัดงานและผลประโยชน์ในระยะยาว
(๕) เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนและการเปิดด่านชายแดนสากลที่เมืองคอบ สปป.ลาว ควรจะ
มีการแก้ไขข้อกฎหมายความมั่นคงชายแดนของสปป.ลาว เพื่อให้สถานที่ในการทากิจกรรมเป็นชายแดนที่ทั้ง
สองแผ่นดินได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่มีความสะดวกในการเดินทางเข้าออกมากขึ้น
(๖) ควรจัดทาเป็นแผนงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด พะเยาทุกปี เพื่อให้การจัดกิจกรรมมี
ความยั่งยืน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
๒) ในระดับพื้นที่
จากประเด็น ของผลการศึ กษาที่ พ บว่า การพั ฒ นาบ้ านฮวกให้ เป็ นปาย ๒ โดยการส่ งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษา ทาให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนในบ้าน
ฮวก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ที่พักแบบโฮมสเตย์ ส่งผลให้ราคาที่ดินในบ้านฮวกเพิ่มสูงขึ้น
กว่าเดิม และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านฮวกเพิ่มมากขึ้น ในช่วงแรกของการจัดประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน
ชุ ม ชนบ้ านฮวกถื อ ว่ าเป็ น แกนน าหลั ก ในการท ากิ จ กรรม ในระยะต่ อ มาหน่ ว ยงานในระดั บ จั งหวัด ได้ น า
งบประมาณมาจัดงานเอง และจ้างบริษัทมาเป็นฝ่ายดาเนินงาน ทาให้คนบ้านฮวก ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มีส่วน
ร่วมในงานประเพณีลดน้อยลง นอกจากนี้พบว่าคณะสงฆ์ในระดับอาเภอเชียงคาและภูซาง มีบทบาทในการจัด
งานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินน้อยมาก จากเหตุผลดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับ
พื้นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักในชุมชน ในลักษณะของการพักแบบโฮมสเตย์ ทาให้ชาวบ้าน
รายได้เสริม ถึงจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แท้จริง และทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจด้วย
(๒) ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในบ้านฮวก ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพใน
การจัดกิจกรรมในงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน เช่น ก่อนที่จะมีพิธีตักบาตรสองแผ่นดิน อาจจะมีการ
เตรียมข้าวของที่จะใช้ทาบุญใส่บาตรในวันงาน ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวตามบ้านของชาวบ้านร่วมกิจกรรม
ทาขนมถวายพระ เตรียมสังฆทาน จะทาให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
เกิดความตระหนักในคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นเพี ยงการซื้อของตามร้านของชาหรือในตลาดมาใส่
บาตรเท่านั้น
(๓) ควรให้คณะสงฆ์อาเภอภูซาง และอาเภอเชียงคามีบทบาทหลักในการดาเนินงานประเพณีตัก
บาตรสองแผ่นดิน โดยให้มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมในสัดส่วนที่มากขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณค่าทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆ และมีความสอดคล้องกับชื่อของงาน
(๔) ควรแก้ไขปัญหาด้านการจัดการในงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน เช่น ปัญหาการเดินทาง
ขึ้น-ลง ไปทาบุญตักบาตรที่กิ่วหก โดยวางระบบเรื่องรถรับ-ส่ง คนขึ้นไปตักบาตรสองแผ่นดินให้สะดวก และมี
รถให้บริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งการประสานงานองค์กรธุรกิจภาคเอกชน เพื่อมาร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยให้
บริษัทรถยนต์ นารถยนต์มาร่วมให้บริการรับ -ส่ง พระสงฆ์ หรือผู้มาร่วมทาบุญ ทาให้คณะผู้จัดงานประหยัด
งบประมาณในการจัดจ้างรถโดยสาร และบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์จากการโฆษณารถยนต์ได้อีกด้วย
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๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปปฏิบตั ิ
คณะสงฆ์อาเภอภูซาง ชุมชนบ้านฮวก หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการดาเนินงาน ควรนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดงานประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว ระหว่างเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป. ลาว และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
ในปีต่อไป เพื่อให้การจัดงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานมากขึ้น ดังต่อไปนี้
๑) การท าความเข้ า ใจกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของการจั ด งาน ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งมิ ต รภาพ
ความสั ม พั น ธ์ส องแผ่ น ดิน โดยน าประเพณี วัฒ นธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ มี พื้ นฐานร่ว มกัน ของทั้งสอง
ประเทศมาเป็นกิจกรรมหลักในการจัดงาน
๒) รูปแบบของกิจกรรม ควรจะมีความสอดคล้องกับงานประเพณีตักบาตร โดยเน้นด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรมสองแผ่นดินและการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนทั้งสองประเทศ ได้แก่
(๑) กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมที่ให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วม นอกเหนือจากการตักบาตร
เช่น การเสวนาพระพุทธศาสนาในชุมชนทั้งสองแผ่นดิน เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับความสาคัญของพระพุทธศาสนา เป็นต้น
(๒) กิจกรรมสาหรับ ประชาชนทั่ว ไป เช่น การทาอาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปะหั ตถกรรม
พื้นบ้านของทั้งสองประเทศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น
(๓) กิจกรรมส าหรับนั กเรียน นักศึกษา เช่น การประกวดอ่านบทสวดมนต์ ทานองสรภัญญะ
การตอบปัญหาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การแสดงละครที่เกี่ยวกับธรรมะ เป็นต้น
(๔) กิจกรรมด้านบันเทิง เช่น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การฉายภาพยนตร์กลางแปลงที่มีเนื้อหา
ส่ งเสริม คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ไม่ มีเนื้ อหาที่ มีความรุนแรง เช่น พระพุ ทธเจ้ามหาศาสดาโลก พระเจ้าอโศก
มหาราช หรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเยาวชน ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ควรจัดให้มีกิจกรรมประเภทความรุนแรง หรือ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การเหยียดเพศ เช่น
การประกวดส้มตาลีลา การแข่งขันชกมวย การประกวดธิดาแม่ม่าย เป็นต้น
๓) การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยตั้งคณะกรรมการฝ่ายคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศ เพื่อทา
หน้าที่ด้านการจัดการ วางแผน วางระบบงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และท้องที่ ท้องถิ่นในอาเภอภูซาง โดยมีสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พะเยาเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงกับคณะสงฆ์ และนาความคิดเห็นของคณะสงฆ์ไปปรับใช้ ในการวางแผนและ
จัดระบบการดาเนินงานต่อไป
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านประเพณีตักบาตรสอง
แผ่นดินไทย-ลาว ซึ่งยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกด้านสังคมและวัฒนธรรมในเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี
สปป.ลาว ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในเชิงพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เห็น
ถึงพลวัตของสังคมชายแดน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
๑) การศึกษาข้ามวัฒนธรรมโดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ทั้งใน
ด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนาไปเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผน การกาหนดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมสัมพันธ์กับเมืองคอบในอนาคต
๒) การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ลาวในสังคมที่มีการปกครองแบบสังคมนิยม
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๓) การศึกษาประเพณีสรงน้าพระธาตุปลวก เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาวที่มีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตของชาวเมืองคอบ
๔) การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง จากอาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ไปยัง แขวงไซยะบุลี แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมืองฮานอย และเมืองเดียน
เบียนฟู ประเทศเวียดนาม
๕) การศึ ก ษาสั งคมชายแดนบ้ านฮวก ประเทศไทย –เมื อ งคอบ สปป.ลาว ในลั ก ษณะของ
พหุวัฒนธรรม เพื่อให้เห็นพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของเมืองชายแดนในยุคโลกภิวัฒน์
๖) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้ามพรมแดนกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองชายแดน

