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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตการช่วงชิงความหมาย “พื้นที่ท่องเที่ยว”
ของคนชายแดนที่อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่ งเกิดขึ้นเพื่อการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ระหว่างผูค้ นในพื้นที่ชายแดนด่านซ้าย กับพลังอานาจภายนอก ตลอดจนการช่วงชิง ความหมายของ
ตัวตน และการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอานาจ ในความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นในพื้นที่ชายแดน
ด่านซ้ายด้วยกันเอง ท่ามกลางบริ บทที่สังคมไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยว และอาเภอด่านซ้าย กลายมา
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวนับตั้งแต่ ทศวรรษ 2520 ถึง ปัจจุบนั
ผลการศึกษา ทาให้ทราบว่า “ด่านซ้าย” แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็ น “เมืองชายแดน” ซึ่ งผูค้ นทัว่ ไป
รับรู ้วา่ เป็ นเมืองชายขอบ ทุรกันดาร แต่ภาพดังกล่าว เพิ่งเริ่ มก่อตัวขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่25มานี้
เอง อันเป็ นผลสื บ เนื่ องจากมาจากการเปลี่ ย นแปลงความสัม พันธ์ ทางอานาจแบบรั ฐจารี ตมาสู่
รัฐสมัยใหม่ ที่ ทาให้ด่านซ้ายถู กกาหนดตาแหน่ งแห่ งที่ลงบนแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ สมัยใหม่อย่าง
ตายตัว และมีภาพลักษณ์ ที่ดอ้ ยกว่าพื้นที่อื่นๆ ยิ่งในช่วงหลังทศวรรษ2500 เป็ นต้นมา การพัฒนา
ด้า นการคมนาคมและโครงสร้ างพื้ นฐานที่ ทาให้คนไทยสามารถเข้าถึ ง พื้นที่ ใ นแต่ ล ะส่ วนของ
ประเทศได้อย่างเป็ นจริ ง และรับรู ้ได้ถึงตาแหน่ งแห่ งที่ของตนภายในขอบเขตการปกครองของรัฐ
ยิง่ ขับเน้นภาพลักษณ์การเป็ นเมืองชายแดน ชายขอบ ของด่านซ้ายให้เด่นชัดเพิ่มมากขึ้น
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อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่ วนให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่ทศวรรษ
2520 เป็ นต้นมา การท่ อเที่ ย วได้เอื้ อให้ค นด่ า นซ้า ยได้มี พ้ืนที่ ใ นการโต้ก ลับ ค านิ ย ามของสัง คม
ภายนอกที่ มีต่อบ้านของพวกเขาในเชิ งที่ ด้อยกว่า ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จและวัฒนธรรม ด้วยการร่ วม
ผลัก ดัน ให้ท ้อ งถิ่ นตนกลายเป็ น “พื้ นที่ ท่ องเที่ ย ว” ให้เ ป็ นที่ รู้ จกั กันดี ใ นหมู่ นัก ท่ องเที่ ย ว ตาม
ความหมายของพวกเขาเองขึ้นมา เป็ นต้นว่า การสนับสนุนให้พระธาตุศรี สองรักเป็ นที่รู้จกั แก่สังคม
ภายนอก การประกาศตนว่าเป็ น “ลูกผึ้งลูกเทียน” ในงานนมัสการพระธาตุฯให้เป็ นที่ประจักษ์แก่
ผูค้ นที่เข้ามาเที่ยวชม หรื อการส่ งเสริ มเทศกาลผีตาโขนให้มีศกั ยภาพระดับโลก เพื่อบ่งบอกถึ ง
ตัวตน และตาแหน่ งแห่ งที่ทางสังคมของพวกเขาว่าไม่ได้ดอ้ ยไปกว่ากลุ่มชนจากวัฒนธรรมอื่นๆ
หรื อคนบ้านอื่น เมืองอื่น
ความเคลื่ อนไหวของคนด่ านซ้ายดังกล่าวนี้ มิได้เป็ นไปอย่างแนบแน่ นกลมเกลียว หรื อ
ปราศจากความขัดแย้งใดๆไม่ เพราะแต่ละกลุ่มสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนให้ด่านซ้าย
กลายมาเป็ น “พื้นที่ท่องเที่ ยว”นั้น ต่างมีเหตุ ในมุมของตัวเองรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะยิ่ง เมื่อเข้าสู่
ทศวรรษ 2540 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งภายในและภายนอกสังคม
ด่านซ้าย ได้ก่อให้เกิดกลุ่มสังคมใหม่ๆ เข้ามาสมทบสร้างสรรค์ “พื้นที่ท่องเที่ยว” รวมทั้งมีมุมมอง
ต่อการท่องเที่ยวด่านซ้ายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ภาพของความขัดแย้ง ใน “พื้นที่ท่องเที่ยว” ด่าน
ซ้าย จึงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด และการท่องเที่ยวก็สามารถเป็ นได้ท้ งั “โอกาส” และ “ปั ญหา”
ในคราวเดียวกัน สาหรับกลุ่มสังคมที่ดาเนินชีวติ อยูใ่ นเมืองชายแดนแห่งนี้
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ABSTRACT
This thesis aims to study the dynamic of the contesting meanings of “tourist space” of
the people in the border area of Dan Sai district in Loei province. The negotiation of meaning of
tourist space changes the power relationship and the identity of various groups of people in Dan
Sai as well as the power relationship between Dansai people and external power. This has been
happening which was when travelling became popular among Thais. Dan Sai has been affected
by it.
The study reveals that the perception of “Dan Sai” as a remote border town was
constructed in the early 25th century B.E., as a result of a transformation of state from traditional
state to modern nation state. In this process, Dan Sai was located as a place on the modern geopolitical map. Thus, it was portrayed in the periphery. The development of infrastructure after the
2500s B.E. onward helped Thais reach each part of the nation and perceive their place in the
administrative realm of the state, emphasizing the perception of Dan Sai as a remote border town.
Dan Sai and its people, thus, have been portrayed as underdeveloped and credulous.
Since travelling has been since 2520s B.E., travelling gives an opportunity for people in
Dan Sai to contest and negotiate with ideology. The people constructed knowledge and meaning
toward their hometown while constructing the meaning of their local area as a travelling space.
By promoting Phratat Srisongruk to the outside world, the people declared themselves as
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“Lukpungluktian” in Phratat Srisongruk worship festival. By promoting Phi Ta Khon to the
world, the people of Dan Sai redefine their place and meaning, showing that they are not inferior
to the people from other culture and towns.
The people of Dan Sai are not a homogeneous group and thus their movement is not
without conflict; various social groups who promote Dan Sai to be a “tourist space” have their
own reasons for doing so. Since the beginning of 2540s B.E., the socio-economic and political
changes within Dan Sai and in the outside world have led to the birth of new social force
including Dan Sai’s “tourist space” creation. Therefore, the conflicts caused by the negotiating of
the Dan Sai “tourist space” become clear. In this sense, travelling can be both an “opportunity”
and a “problem” at the same time for the groups living in this border town.

