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บทคัดย่อ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพลวตัการช่วงชิงความหมาย “พื้นท่ีท่องเท่ียว” 
ของคนชายแดนท่ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ซ่ึงเกิดข้ึนเพื่อการปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ระหวา่งผูค้นในพื้นท่ีชายแดนด่านซา้ย กบัพลงัอ านาจภายนอก ตลอดจนการช่วงชิง ความหมายของ
ตวัตน และการปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ในความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นในพื้นท่ีชายแดน
ด่านซา้ยดว้ยกนัเอง ท่ามกลางบริบทท่ีสังคมไทยนิยมเดินทางท่องเท่ียว และอ าเภอด่านซ้าย กลายมา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวนบัตั้งแต่ ทศวรรษ 2520 ถึง ปัจจุบนั 

ผลการศึกษา ท าให้ทราบวา่ “ด่านซ้าย” แมจ้ะข้ึนช่ือวา่เป็น “เมืองชายแดน” ซ่ึงผูค้นทัว่ไป
รับรู้วา่เป็นเมืองชายขอบ ทุรกนัดาร แต่ภาพดงักล่าว เพิ่งเร่ิมก่อตวัข้ึนเม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี25มาน้ี
เอง อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากมาจากการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ทางอ านาจแบบรัฐจารีตมาสู่
รัฐสมยัใหม่ ท่ีท าให้ด่านซ้ายถูกก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีลงบนแผนท่ีภูมิรัฐศาสตร์สมยัใหม่อย่าง
ตายตวั และมีภาพลกัษณ์ท่ีดอ้ยกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ยิ่งในช่วงหลงัทศวรรษ2500 เป็นตน้มา การพฒันา
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีท าให้คนไทยสามารถเข้าถึงพื้นท่ีในแต่ละส่วนของ
ประเทศได้อย่างเป็นจริง และรับรู้ไดถึ้งต าแหน่งแห่งท่ีของตนภายในขอบเขตการปกครองของรัฐ 
ยิง่ขบัเนน้ภาพลกัษณ์การเป็นเมืองชายแดน ชายขอบ ของด่านซา้ยใหเ้ด่นชดัเพิ่มมากข้ึน  
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อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวอย่างเขม้ขน้นบัตั้งแต่ทศวรรษ

2520 เป็นต้นมา การท่อเท่ียวได้เอ้ือให้คนด่านซ้ายได้มีพื้นท่ีในการโต้กลับค านิยามของสังคม
ภายนอกท่ีมีต่อบ้านของพวกเขาในเชิงท่ีด้อยกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรม ด้วยการร่วม
ผลักดันให้ท้องถ่ินตนกลายเป็น “พื้นท่ีท่องเท่ียว” ให้เป็นท่ีรู้จกักันดีในหมู่นักท่องเท่ียว ตาม
ความหมายของพวกเขาเองข้ึนมา เป็นตน้วา่ การสนบัสนุนให้พระธาตุศรีสองรักเป็นท่ีรู้จกัแก่สังคม
ภายนอก การประกาศตนว่าเป็น “ลูกผึ้งลูกเทียน” ในงานนมสัการพระธาตุฯให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่
ผูค้นท่ีเขา้มาเท่ียวชม หรือการส่งเสริมเทศกาลผีตาโขนให้มีศกัยภาพระดบัโลก  เพื่อบ่งบอกถึง
ตวัตน และต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมของพวกเขาว่าไม่ไดด้อ้ยไปกว่ากลุ่มชนจากวฒันธรรมอ่ืนๆ 
หรือคนบา้นอ่ืน เมืองอ่ืน  

ความเคล่ือนไหวของคนด่านซ้ายดงักล่าวน้ี มิไดเ้ป็นไปอย่างแนบแน่นกลมเกลียว หรือ 
ปราศจากความขดัแยง้ใดๆไม่ เพราะแต่ละกลุ่มสังคมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนให้ด่านซ้าย
กลายมาเป็น “พื้นท่ีท่องเท่ียว”นั้น ต่างมีเหตุในมุมของตวัเองรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะยิ่ง เม่ือเขา้สู่
ทศวรรษ 2540 ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งภายในและภายนอกสังคม
ด่านซ้าย ไดก่้อให้เกิดกลุ่มสังคมใหม่ๆ เขา้มาสมทบสร้างสรรค ์“พื้นท่ีท่องเท่ียว” รวมทั้งมีมุมมอง
ต่อการท่องเท่ียวด่านซ้ายท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึน ภาพของความขดัแยง้ ใน “พื้นท่ีท่องเท่ียว” ด่าน
ซ้าย จึงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชดั และการท่องเท่ียวก็สามารถเป็นไดท้ั้ง “โอกาส” และ “ปัญหา” 
ในคราวเดียวกนั ส าหรับกลุ่มสังคมท่ีด าเนินชีวติอยูใ่นเมืองชายแดนแห่งน้ี 
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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 geo-
political 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. 
 


