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 การวิจัยน้ี วาดวยการศึกษาถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมในบริเวณ 8 จังหวัดของไทย ที่มีพื้นที่ติดแมนํ้า

โขง เริ่มตนตั้งแตจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อ

นํามาซ่ึงฐานองคความรูตอยอดสูแนวทางในการออกแบบอัตลักษณองคกร โดยมุงหมายใหมีภาพลักษณที่เหมาะสม 

จูงใจนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย รวมถึงบูรณาการความรูดังกลาว และศาสตรทางการออกแบบนิเทศศิลป-ประยุกต

ศิลป สรางสรรคส่ือตนแบบที่เก่ียวเน่ืองกับการสงเสริมการทองเที่ยวอันจะเปนประโยชนตอนักทองเที่ยวทั้งในชวง

กอน และระหวางการทองเที่ยว 

 โดยกระบวนการศึกษาเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร และภาคสนาม รวมถึงการสราง

เครื่องมือการวิจัยแบบสอบถาม เพื่อใหไดมาซ่ึงขอสรุปเก่ียวกับชุดขอมูลวัฒนธรรมทั้ง 8 จังหวัดพื้นที่ศึกษาใน

รูปแบบ “อัตลักษณรวม” และ “อัตลักษณเฉพาะ” ทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทย โดยผลการวิเคราะห-สังเคราะห

ขอมูลดังกลาวน้ีเอง ผูวิจัยไดถายทอดการตีความแปรนัยความเชื่อมโยง สะทอนองคความรูที่ไดรับผานการ

ออกแบบอัตลักษณองคกรสมมติ “ศูนยการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยอยางยั่งยืน” แลประเมินผลงานการ

ออกแบบเชิงคุณภาพ ดานความสวยงาม-จูงใจ ดานการส่ือสารภาพลักษณที่ชัดเจนเหมาะสม และดานประโยชนใน

การใชงาน-ตอยอดผลงานการออกแบบน้ีในภายภาคหนา 

 ผลงานศึกษาโดยรวมพบวา... 

 1.  อัตลักษณรวมทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงใน 8 จังหวัดพื้นที่ศึกษา ที่สามารถส่ือสารไดชัดเจนและ

เหมาะสมที่สุด คือ ประเด็นของ “พญานาค” นอกจากในขอมูลทุติยภูมิแลว จากการสอบถามประชาชนกลุม

ตัวอยาง ยังใหความสําคัญในประเด็นน้ีดวยคาเฉล่ีย 4.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 รวมถึงผลการประเมินผล

งานการออกแบบตราสัญลักษณ ที่ออกแบบโดยยึดพญานาคเปนหลัก สามารถส่ือสารถึงลุมนํ้าโขงไทยในระดับ

คาเฉล่ีย 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 

 2.  อัตลักษณเฉพาะทางวัฒนธรรมในแตละจังหวัดพื้นที่ศึกษา มีความคาบเก่ียวรวมกัน ไมสามารถ

ระบุไดดวยอัตลักษณโดดเดนเพียงหน่ึง และอาจเกิดจากการผสมผสานความโดดเดนทางวัฒนธรรมหลายสวน ขมวด

เปนเรื่องราวเฉพาะของพื้นที่น้ัน ๆ จึงนํามาซ่ึงการสรางสรรคผลงานการออกแบบเฉพาะพื้นที่ไดหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้นภายใตกรอบแนวความคิดและทิศทางการออกแบบเดียวกัน อาทิ การตอยอดการออกแบบตราสัญลักษณ

องคกรยอย หรือลวดลายแพทเทิรน 
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 This research is concerned with the study of cultural identity of the 8 Mekong 

provinces of Thailand; Chiangrai, Loei, Nong Khai, Buengkan, Nakhonphanom, Mukdahan, 

Amnatchareon and Ubonratchathani, and linking to the sustainable tourism system that fulfill the 

aspects of economic, environmental as well as social and ethical sustainability, combine with 

knowledge in Visual Communication Design and Applied Arts, and lead to the knowledge base for 

designing the destination branding that can communicate the cultural identity of Thai Mekong to 

the tourists clearly and effectively 

 The research process begins with the collection of data, both of the documentary 

data and field data that surveys with internet-based questionnaires, to achieve the useful 

summary about the ‘common-identity’ and ‘specific-identity’ of Mekong's culture in Thailand. 

With knowledge base, researcher expects to build on the prototype business ‘Mekong Route’: 

The GMS Sustainable Tourism Center: Thailand to study the design guidelines and has evaluated 

the design outputs in terms of visual appeal, communication and usability. 

 Overall study has showed; 

 1. Many points can communicate clearly and effectively to the "common-identity" 

of Mekong's culture. But in case of ‘Great Naga’, not only ability to communicate clearly and 

directly, that is acknowledged from the authors and people living within the Mekong River that 

tend to give the importance with Mean: 4.96, and SD: 0.21, also can connect to the other cultural 

identity. Besides, the result of corporate marks design evaluation shows that design with Great 

Naga can relate to the Mekong with Mean : 4.60, and Standard Deviation : 0.49 

 2. There is relation and overlap in the individual cultural identity of the 8 provinces. 

The identity of each 8 provinces cannot be separately significantly. This may cause by the 

combination of various cultural mix which lead to the other output designs in the same direction 

and concept such as pattern design and sub-corporate marks. 
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 ดวยเพราะความชวยเหลือ คําแนะนํา และการสนับสนุนจากอาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 

และ รองศาสตราจารยประภากร สุคนธมณี ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาในการวิจัยต้ังแตแรกเริ่มจนแลว

เสร็จ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

กราบขอบพระคุณคณาจารยของหลักสูตรศิลปะการออกแบบทุกทาน ผูถายทอดศาสตร

ความรูมากมายตลอดการศึกษา เพื่อนํามาปรับใช และบูรณาการในการวิจัย รวมถึงเปนความรูติดตัว

ขาพเจาสืบไปในภายภาคหนา 

 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่สละเวลาใหขอมูล และขอแนะนําที่เปน

ประโยชนตอการวิจัย 

 ขอบพระคุณคุณพงษ มัคคุเทศกผูนําทาง และนําเที่ยว ในการลงพื้นที่เก็บขอมูล 

 ขอบพระคุณครอบครัวของขาพเจา บิดา มารดา พี่ชาย ผูเปนแรงผลักดันสวนสําคัญที่ทํา

ใหขาพเจาพยายามทํางานวิจัยฉบับน้ีจนแลวเสร็จ และพี่สาว ผูใหการชวยเหลือและสนับสนุนขาพเจา

อยางเต็มที่เสมอมา 

 รวมถึงขอขอบพระคุณบุคคลผูมีอุปการคุณทุก ๆ ทาน แมไมไดกลาวถึงมา ณ ที่น้ี 

 และในทางกลับกัน ขาพเจาตองขอบคุณ... “การวิจัยในครั้งน้ี” ที่ทําใหโลกของขาพเจา

กวางข้ึนผาน “การเดินทาง” อีกครั้งหน่ึง แลคาดหวังเปนอยางย่ิงวาวิทยานิพนธฉบับน้ีจะเปน

ประโยชนตอผูที่สนใจศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของในบริบททางการออกแบบตราสัญลักษณแหลงทองเที่ยว 

(Destination Branding) ไมมากก็นอย  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา  

สืบเน่ืองจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับ “การทองเท่ียว” ของโลกที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็วในชวงเวลา 3 ทศวรรษที่ผานมาและยังเช่ือวาจะสามารถเจริญเติบโตตอไปอยางไมหยุดย้ังบงช้ี

วา “การทองเที่ยว” น้ันมีความสําคัญและเปนปจจัยระดับตน ๆ ที่สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากเปนภาคสวนที่นํามาซึ่งรายไดจากเงินตราตางประเทศ มีสวนชวยในการสรางงาน กระจาย

รายไดสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ สําหรับประเทศไทยในสถานการณปจจุบันก็เชนเดียวกัน ที่การ

ทองเที่ยวมีบทบาทสาํคัญตอการพาประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อประตูการคาระหวางประเทศ

เปด จะเกิดการหลั่งไหลทั้ง “คน” และ “ทุน” ภายในภูมิภาคเพิ่มข้ึน อัตรานักทองเที่ยวและตัวเลข

การคาขายจะสูงข้ึนตามลําดับ  

สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเอเชียแปซิฟก (Pacific Asia Travel Association : PATA) 

ไดจัดการประชุมสัมมนาและงานสงเสริมการขายในป พ.ศ. 2555 วาดวยเรื่อง “การทองเที่ยวที่มี

คุณคาสูง และสรางผลกระทบทางลบตํ่า” (High Value Tourism, Low Impact Footprints) หรือ

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน ซึ่งการประชุมสัมมนาน้ีมีการนําเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับแนวทางการ

บริหารจัดการการทองเที่ยวที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แทจริงและ

เอกลักษณที่มีความแตกตางกันไปของแตละทองถ่ิน นอกจากการนําเสนอความสวยงามของแหลง

ทองเที่ยวแลว การเพิ่มเติมคุณคาของแหลงทองเที่ยวโดยผานเรื่องราวความเปนมาของเอกลักษณของ

แตละพื้นที่ จะย่ิงเพิ่มคุณคาของแหลงทองเที่ยวน้ันไดมากย่ิงข้ึน (พิจาริณี โลชัยยะกูล , 2555) 

สอดคลองกับวิสัยทัศนภายหลังป 2558 เปนตนมา ซึ่งใหความสําคัญและเนนยํ้ากับการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนอยางเห็นไดชัด และเมื่อกลาวถึง “การทองเท่ียวอยางยั่งยืน” (Sustainable Tourism) บุญ

เลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2542) ไดนิยามความหมายไววา หมายถึงการทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่มี

การจัดการอยางดีเย่ียม เพราะสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเสื่อม

คลาย และธุรกิจทองเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพใหไดผลกําไรอยางเปนธรรม โดยมีนักทองเที่ยวเขา

มาเย่ียมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมีผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดอยางยืนยาว  

จากประเด็นความสําคัญของการทองเทีย่วดังกลาว ผนวกกับกรณีศึกษาพื้นที่อนุภูมิภาคลุม

แมนํ้าโขง ซึ่งประเทศไทยก็เปนหน่ึงในกลุม 6 ประเทศความรวมมืออนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (The 
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Greater Mekong Sub-region) และมีความเช่ือมโยงกับแมนํ้าโขงในสถานะสายนํ้าที่มีความสําคัญ 

หลอเลี้ยงชีวิตของผูคนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการ ‘หลอเลี้ยง’ ในที่น้ีหมาย

รวมทั้งในเชิงกายภาพ แงของการเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ บงช้ีความอุดมสมบูรณ และ

ในเชิงจิตภาพกับสังคม ในแงที่เปรียบสายนํ้าโขงประดุจสื่อกลางหลอหลอมวัฒนธรรม ชาติพันธุ 

ประเพณี ความเช่ือ ไมวาจะความเหมือนที่มีรวมกันก็ดี หรือความหลากหลายก็ตาม ดังที่บทความ 

“ตามรอย ‘เมืองโบราณริมโขง’ อาณาจักรศรีโคตรบูรณ” ที่เขียนโดย รสวรรณ หงษสุวรรณ (ม.ป.ป.) 

ไดกลาวไววา “‘เมืองโบราณริมโขง’ เช่ือมโยงสายสัมพันธจากวันวานสูปจจุบัน บอกเลาเรื่องราวรอบ

ดานใหไดเลาขานและสืบคนหา ‘แกนแท’ ของตัวตนสงผานโบราณสถาน วัดวาอาราม ศิลปหัตถกรรม 

ประเพณีวิถีชุมชน การที่มีอารยธรรมคงอยูไดน้ัน เปรียบด่ังมี ‘เข็มทิศของชีวิต’ จะไดไมหลงทิศหลง

ทาง” 

นอกจากน้ี “ภูมิภาคลุมน้ําโขง” ยังเปนเปาประสงคในการพัฒนาจากภาครัฐ รวมถึง

องคกรความรวมมือระหวางประเทศอีกหลากหลายองคกร ทั้งยังมีโครงการและนโยบายตาง ๆ เพื่อ

รองรับการเปดประชาคมอาเซียน อาทิ การจัดต้ังสมาคมรถไฟในอนุภูมิภาค การพัฒนาโครงขาย

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) จากแมสอด-พิษณุโลก-

เพชรบูรณ-ขอนแกน-มุกดาหาร-ลาว-เวียดนาม ซึง่จะชวยพัฒนาการขนสงทางถนนใหเปนถนน 4 ชอง

จราจร เปนตน ซึ่งโครงการที่กลาวมาในเบื้องตน ลวนมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนการทองเที่ยวทั้ง

ในประเทศ และระหวางประเทศควบคูกัน 

ดวยเหตุปจจัยทั้งมวลที่ไดกลาวถึง โครงการวิจัยครั้งน้ีจึงเกิดข้ึนเพื่อเปนสวนหน่ึงของการ

สรางสรรค “ตราสินคาแหลงทองเท่ียว” (Destination Branding) โดยบูรณาการศาสตรและศิลป

ของการออกแบบเขามามีสวนรวม เพื่อเปนโครงการตนแบบในการพัฒนาภาพลักษณแหลงทองเที่ยว

อยางเหมาะสม สามารถสะทอนอัตลักษณของพื้นที่ ทั้งยังเปนการสรางเอกภาพแกองคกร บริการ 

และสื่อตาง ๆ ใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกันอยางเหมาะสมผานการออกแบบ “อัตลักษณองคกร” 

(Corporate Identity) และประยุกตสูการออกแบบสื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีจุดเขาถึง (Touch 

Point) ทายที่สุดคือ “สื่อปฏิสัมพันธ” (Digital Signage: Kiosk) ที่มุงเนนรูปลักษณที่ตอบโจทยการ

สื่อสารอัตลักษณและสุนทรียศาสตร ซึ่งการบูรณาการเหลาน้ีคาดหวังผลในการกระตุนความสนใจ 

สรางความเช่ือมั่นแกนักทองเที่ยว สงเสริมเศรษฐกิจในมุมของการทองเที่ยว ภายใตการทํางานของ

องคกรที่ผูวิจัยกําหนดข้ึนเปนตนแบบสําหรับทดลองการวิจัยน้ีอยาง “ศูนยการทองเท่ียวอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขงไทยอยางยั่งยืน” (The Greater Mekong Sub- region Sustainable Tourism Center: 

Thailand)  โดยเลือกกําหนดศึกษาและสื่อสารอัตลักษณของลุมนํ้าโขงผานประเด็น “ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม” อันมีแนวความคิดมากมายที่สอดคลอง และมองวามีความเกี่ยวของทับ



3 

ซอนกับแนวคิด ‘อัตลักษณ (Identity)’ เปนทุน ในขณะเดียวกัน ศาสตรของการออกแบบก็มีหนาที่

และวัตถุประสงคในการถายทอดสื่อสารอัตลักษณ ขอมูลหน่ึง ๆ สูผูรับสารหรือกลุมเปาหมาย  

นอกจากน้ี การพัฒนาอัตลักษณการทองเที่ยวที่ดี ยังสอดคลองกับหน่ึงในยุทธศาสตรการ

พัฒนาการทองเที่ยวในประเด็น “การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเท่ียว” (กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา, 2554: 35-37) โดยยุทธศาสตรน้ีมุงเนนใหนักทองเที่ยวรับรูและเขาใจใน

ภาพลักษณที่ดีของประเทศ สรางความเช่ือมั่นและเปดประสบการณใหม ๆ แกนักทองเที่ยวดวย

เชนกัน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาขอมูลอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทย นํามาซึ่งฐานองค-

ความรูในการออกแบบในเชิงนิเทศศิลป-ประยุกตศิลป 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบอัตลักษณองคกรที่สะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุม

นํ้าโขงไทยอยางมีเอกภาพ โดยมุงหมายใหมีภาพลักษณที่เหมาะสมจูงใจนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการผสานองคความรูในการออกแบบนิเทศศิลป-ประยุกตศิลป และ 

เทคโนโลยีปจจุบันเขากับสื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับการสงเสริมการทองเที่ยว 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

การออกแบบอัตลักษณที่สะทอนวัฒนธรรมกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และพัฒนาสื่อการ

ทองเที่ยวใหสอดคลองกับยุคสมัย สามารถชวยสงเสริมการทองเที่ยวอยางย่ังยืนได 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกศึกษา 8 จังหวัดในประเทศไทยที่มีพรมแดน

ติดตอหรือคาบเกี่ยวกับแมนํ้าโขง ประกอบดวยจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยเลือกศึกษาขอบขายขอมูลดังตอไปน้ี 

1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงในเขตพื้นที่ประเทศไทย โดยมุงเนนศึกษา

ความนาสนใจทางวัฒนธรรม ซึ่งจําแนกตามประเภทดังตอไปน้ี 

   1.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือ  

   1.2 ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม และโบราณคดี  

   1.3 การละเลน ดนตรี และการพักผอนหยอนใจ  

   1.4 ชีวิต ความเปนอยู ลักษณะบานเรือน อาชีพ 

   1.5 วิทยาการ และภูมิปญญา 
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2.  ศึกษาประเด็นทางการตลาด  แนวโนม  สถานการณ และพฤติกรรมการทองเที่ยวถึง

ความ พึงพอใจตอสถานที่ สิ่งที่ควรปรับปรุง พัฒนา สํารวจกิจกรรมระหวางการทองเที่ยว การบริการ

ที่มีอยูเดิม การคมนาคมและการเขาถึงสถานที่น้ัน ๆ เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดเสนทาง

ทองเที่ยวตัวอยางสําหรับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธขององคกร 

3.  ศึกษาแนวทางการออกแบบอัตลักษณองคกร และทฤษฎีการออกแบบในทางประยุกต

ศิลปที่สอดคลองกับการทองเที่ยว เชน สื่อปฏิสัมพันธใหบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (Tourist 

Information Kiosk) 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1.  ศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

   1.1 แหลงขอมูลทุติยภูม ิประกอบดวยเอกสารอางอิง หนังสือ ตํารา รวมถึงขอมูลจาก

กรณีศึกษา หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   1.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจลงพื้นที่ และการสรางเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลประเภทแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนกลุมประชากรไทยชวงอายุ 15 ปข้ึนไป 

2.  วิเคราะหขอมูลเบื้องตน  

3.  สรางสรรคงานออกแบบทั้งสวนของอัตลักษณองคกร (นิเทศศิลป) และสื่อปฏิสัมพันธ

สงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบคีออส (นิเทศศิลป-ประยุกตศิลป) 

4.  นําผลงาน ใหผูเช่ียวชาญหรือที่ปรกึษาโครงการแนะนําและพัฒนาผลงานออกแบบ 

5.  สรางแบบประเมินวัดผลการออกแบบที่เหมาะสมและตอบโจทย และประเมินจากกลุม

ตัวอยางและผูเช่ียวชาญ 

6.  รวบรวมผลการประเมิน มาวิเคราะหแนวทางการขยายผล และการนําไปใช 

7.  อภิปรายผลการศึกษา 

8.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

ขอตกลงเบื้องตน  

ขอบขายผลงานการออกแบบ “สื่อปฏิสัมพันธคีออส (สําหรับใหบริการขอมูลดานการ

ทองเที่ยว)” ซึ่งเปนงานบูรณาการระหวางนิเทศศิลปและประยุกตศิลปพื้นที่เฉพาะ รวมถึงสื่อเสริม   

อื่น ๆ ที่นับเปนสื่อเฉพาะ (รายจังหวัด) ผูวิจัยเลือกออกแบบพื้นที่เฉพาะเพียงหน่ึงจังหวัด เพื่อเปน

ตนแบบ คือ จังหวัดหนองคาย 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ไดศึกษารวบรวมองคความรู และวิเคราะหเกี่ยวกับอตัลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง 

เพื่อเปนฐานในการตอยอดสูการสรางสรรคผลงานออกแบบสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี และเปน

ประโยชนตอผูที่ตองการศึกษาวิจัยประเด็นขอบขายใกลเคียงกันในภายภาคหนา 

 2.  ผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัย และผลงานการออกแบบตนแบบน้ี จะสามารถตอบโจทย

ในมุมของการสงเสริมการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม ทั้งในภาคของการสงเสริมภาพลักษณ และการ

ประยุกตศาสตร-ศิลป ผนวกเขากับเทคโนโลยีปจจุบัน เช่ือมโยงกับสื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

 3.  จากองคความรูที่วิเคราะหได ผูวิจัยมีความมุงหมายในการสังเคราะหองคความรูสู

การสรางสรรคอัตลักษณองคกร และสื่อปฏิสัมพันธ เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และตองการขยายผลความรูดานน้ีสูการวิจัยที่จะเปนประโยชน

ในอนาคต 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  อัตลักษณทางวัฒนธรรม หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ หรืออัตลักษณรวมที่

แสดงถึงความรูสึกของกลุมหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเช่ือ 

ขนบ ประเพณี และศิลปะที่มีการสืบทอดปฏิบัติและมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม ซึ่งสําหรับ

งานวิจัยน้ี ไดจําแนกประเภทวัฒนธรรมที่ใชเปนเกณฑระบุอัตลักษณ 5 ประเภทดังที่ไดระบุไวใน

ขอบเขตของการศึกษา  

 2.  การทองเท่ียวอยางยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาการทองเที่ยว ที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของนักทองเที่ยว และคนในชุมชน โดยมีการปองกันและสงวนรักษาโอกาสตาง ๆ 

สําหรับคนรุนหลัง ซึ่งการทองเที่ยวที่ย่ังยืนเปนการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทาง

เศรษฐกิจสังคม ความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม

และระบบนิเวศเอาไวดวย ทั้งน้ีทั้ง น้ันผลของการวิจัยที่ครอบคลุมการศึกษาประเด็นวิถีชีวิต 

สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ซึ่งมุงเนนในมุมของเศรษฐกิจการทองเที่ยว จะมีประโยชนและบรรลุผล 

(Outcome) ของการเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการทองเที่ยงอยางย่ังยืนในทายที่สุด  

 3.  อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง หมายรวมถึง ผูคน แผนดิน และผืนนํ้า ซึง่เปนดินแดนที่อุดมไป

ดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยสราง ซึ่งแมนํ้าโขงน้ีเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของ 6 

ประเทศ ไดแก ประเทศจีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ทวาสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัย

กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเปน 8 จังหวัดในประเทศไทยที่มีพรมแดนติดแมนํ้าโขง ประกอบดวย

จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบอัตลักษณทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไทยอยางยั่งยืน” ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน

แนวทางการศึกษาวิจัย โดยแบงขอมูลดังน้ี 

  ตอนที่ 1   แนวความคิดเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  

  ตอนที่ 2   แนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณวัฒนธรรม 

  ตอนที่ 3   ขอมูลพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแมนํ้าโขง  

  ตอนที่ 4   แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

 ตอนที่ 5   แนวความคิดทางนิเทศศิลป  เกี่ยวเน่ืองกับการออกแบบอัตลักษณ และสื่อ 

     มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 

 ตอนที่ 6   แนวความคิดทางประยุกตศิลป เกี่ยวเน่ืองกับการออกแบบสรางสรรคศิลปะ 

      กับหนาที่เฉพาะ และพื้นที่เฉพาะที่เช่ือมโยงกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 

 ตอนที่ 7   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ตอนท่ี 1 

แนวความคิดเก่ียวกับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 

เกริ่นนําถึงแมน้ําโขง  

 แมน้ําโขง เปนแมนํ้าสายสําคัญสายหน่ึงของเอเชีย และเปนแมนํ้าที่ยาวที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีความยาว 4,909 กิโลเมตร เคลื่อนตัวไหลจากที่ราบสูงธิเบตผาน 6 ประเทศใน         

อนุภูมิภาค อันไดแก จีน (มณฑลยูนนาน) พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ออกไปยังทะเลจีนใต  

 แมนํ้าสายน้ีคงสถานะการเปนแมนํ้านานาชาติที่มีคุณูประการตอแหลงชุมชนมากมาย ไม

เพียงแตความร่ํารวยทางทรัพยากรทางธรรมชาติหลอเลี้ยงประชากรในแตละพื้นที่ของ 6 ประเทศ

ดังกลาวแลว ธารนํ้าสายสําคัญสายน้ียังเปนเสนทางคมนาคมที่เอื้อประโยชนใหเกิดการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและสินคาระหวางเช้ือชาติหรือกลุมประเทศมาต้ังแตครั้งอดีตกาลดวยเชนกัน กลาวคือ 

แมนํ้าโขงมีจดุกําเนิดอยูบรเิวณละติจูดที ่33 องศา 45 ลิปดา 48 ฟลิปดา เหนือ ลองจิจูด 94 องศา 40 
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ลิปดา 5 ฟลิปดา ตะวันออก ซึ่งเปนที่ต้ังของที่ราบสงูธิเบต แถบเทือกเขาตังกลุา (Tanggula) มณฑลชิง

ไห (Qinghai) ประเทศจีน จากจุดเริ่มตนจุดน้ี แมนํ้าโขงไหลผานมณฑลยูนนานออกจากประเทศจีนที่

เมืองเชียงรุง (Cheingrong) และผันหนาที่เปนเสนกั้นเขตแดนระหวางประเทศจีนและประเทศพมา 

ระหวางประเทศพมาและประเทศลาว รวมถึงกั้นระหวางประเทศไทยและประเทศลาว (ชวงตอนบน) 

ดวยความเช่ือมโยงน้ีจึงกอเกิดกรอบความรวมมือระหวางประเทศภายใตนาม “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

(Economic Quadrangle)” อีกทั้งในสายนํ้าโขงบริเวณน้ียังประกอบดวยพื้นที่รอยตอสามประเทศ 

คือ ประเทศพมา (แขวงทาข้ีเหล็ก, รัฐฉาน) ประเทศลาว (แขวงบอแกว) และประเทศไทย (เขตบานสบ

รวก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) ซึ่งรูจักกันในนามของ “สามเหลี่ยมทองคํา (Golden 

Triangle)” ซึ่งนอกจากจะเปนอีกหน่ึงเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญแลว ในเชิงนิเวศบริเวณน้ียังมีทิวทัศน

ที่สวยงามอีกดวย 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  พื้นที่กลุมประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  พื้นที่รอยตอสามเหลี่ยมทองคํา และบริเวณดินดอน 

            สามเหลี่ยมแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ ตุลาคม 2558) 
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 จากพื้นที่รอยตอสามเหลี่ยมทองคํา เสนทางแมนํ้าโขงตัดเขาประเทศลาว กระทั่งมา

บรรจบเปนเสนกั้นเขตแดนประเทศไทยและประเทศลาว (ชวงตอนลาง) อีกครั้งที่เมืองสานะคาม นคร

หลวงเวียงจันทน (เดิมช่ือ กําแพงนครเวียงจันทน) ซึ่งกั้นพรมแดนระหวางพื้นที่ 7 จังหวัดของประเทศ

ไทย ไดแก จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด

อํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี กับพื้นที่ของประเทศลาว ไดแก นครหลวงเวียงจันทน แขวง 

บอลิคําไซ แขวงคํามวน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก จากน้ันไหลเขาไปใน

ประเทศลาวอีกตอนหน่ึงที่เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก แลวไหลออกจากประเทศลาวที่เมืองโขง แขวง

จําปาสัก เขาสูประเทศกัมพูชาที่จังหวัดสตึงเตรง (Stung treng) ไหลออกจากประเทศกัมพูชาที่จังหวัด

พนมเปญ (Phanom Phen) เขาสูประเทศเวียดนามและแยกออกเปนหลายสาย บริเวณที่เรียกวา “ดิน

ดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง (Mekong Delta)” กอนที่จะไหลลงสูทะเลจีนใต (เทพชัย เสรีอํานวย, 

2552: 1-2, อางจาก จเร ศิลา, 2537: รายงานการประชุม, สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 และสืบเน่ืองจากสถานะการเปนแมนํ้านานาชาติ “แมน้ําโขง” จึงมีช่ือเรียกแตกตางกัน

ไปตามแตพื้นที่น้ัน ๆ  

 ลาว-ไท-ไทย    แมนํ้าของ-แมนํ้าโขง   Mekong 

 ธิเบต     แมนํ้าตาจู (= แมนํ้าหิน)  Dza Chu River 

 จีน      แมนํ้าลานชาง  Lancang Jiang 

 กัมพูชา         แมนํ้าตนเลธม  Tonle Thom 

 เวียดนาม    แมนํ้ากิ๋วลอง  Cuu Long 

 กลาวโดยสรุป แมนํ้าโขงมีลักษณะพิเศษสําคัญ 3 ประการ (ชาญวิทย เกษตรศิริ และอัคร

พงษ คํ่าคูณ, บรรณาธิการ, 2549: 16-18) คือ 

 1.  ขนาดที่ใหญโตมโหฬาร และยาว  

 2.  ทรัพยากรธรรมชาติอันร่ํารวย  

   ลุมนํ้าโขงมีทั้งแรธาตุ ปาไม สัตวบกสัตวนํ้าที่หายากและมีที่เดียวในโลก แมนํ้าโขงมี

ความหลากหลายของชนิดพันธุปลามากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากแมนํ้าอะเมซอนในอเมริกาใต 

และแมนํ้าแซรในทวีปแอฟริกา มีจํานวนพันธุปลาที่สํารวจพบ 1,245 ชนิด มีพื้นที่ชุมนํ้า 795,000 

ตารางกิโลเมตร  มีความหลากหลายทางชีวภาพของปาเขตรอน ดวยความอุดมสมบูรณน้ีเองจึงเปนที่

ตองตาตองใจของนักลาอาณานิคมและนักจักรวรรดินิยม (ทั้งสมัยเกาอยางนักอาณานิคมภิวัตนแบบ

ยุโรปในอดีต และนักโลกาภิวัตนแบบอเมริกันในปจจุบัน) 

 3.  พหุลักษณอันหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 

   ดวยเสนทางความยาว 4,909 กิโลเมตรของแมนํ้าโขง รวมทั้งอาณาจักรสองฟากฝง

เต็มไปดวยพหุลักษณของชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรม ถาตีวงแคบ ๆ เพียงแคสองฝงแมนํ้าก็มีผูคน
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เกือบ 100 ลานคนแลว ผูคนเหลาน้ีสวนใหญกินอยูอยางยากจน มีลักษณะสังคมด้ังเดิมตามประเพณี 

ดอยการศึกษา และมีความลาหลังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลกสมัยใหม ดังน้ัน 

นักวิชาการ (โดยเฉพาะอยางย่ิงของตะวันตก) จะบอกวาน่ีเปนสวรรคของนักมานุษยวิทยาเลยทีเดียว 

และไมเพียงเแตนักมานุษยวิทยาที่ใหความสนใจ ในวงการนักเศรษฐศาสตร นักโลกาภิวัตน รวมถึงนัก-

ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็เชนกัน 
 

ลุมน้ําโขงประเทศไทย: สายน้ํากับชีวิต 

 มีผูกลาววา “คนไทยผูกพนักบัสายนํ้ามาต้ังแตดึกดําบรรพ” คนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู

กับสายนํ้าและธรรมชาติการสรางบานสรางเมอืง สรางชุมชน นับต้ังแตครั้งโบราณกาล ผูคนมักจะ

เลือกทําเลทีม่ีแมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้าเปนสําคัญ เพือ่ใชในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม

ยังชีพแหงชีวิตและชุมชน สายน้ํา จึงเปรียบเสมือน “สายโลหิต” ของชีวิตคนไทยมาแตอดีตจวบจน

ปจจุบันจนถึงอนาคต ไมเพียงแตนํ้าคือชีวิต ทวานํ้ายังนํามาซึ่ง “คติธรรม” ในการดําเนินชีวิตของชาว

ไทยใหเขาใจถึงสัจธรรมในธรรมชาติของชีวิต เชนเดียวกับ บุหลง ศรกีนก (ม.ป.ป., อางถึงใน บาราย, 

2556) ซึง่ไดกลาวไววา “คนไทยต้ังถ่ินฐานใกลสายนํ้าสบืเน่ืองตอกนัมา นอกจากไดอาศัยนํ้าอปุโภค 

บรโิภค ทําเกษตรกรรม ไดผลผลติอุดมสมบรูณ ยังเปนทีม่าของวัฒนธรรมประเพณี” 

 สําหรับประเทศไทย แมน้ําโขง ไหลผานในชวงตอนลางของแมนํ้า ซึ่งไหลผานต้ังแต

อําเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เปนระยะทาง 84 กิโลเมตรกอนเขาสู

ประเทศลาว และไหลเปนพรมแดนกั้นไทย-ลาวอีกครั้ง โดยเริ่มจากจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดบึงกาฬ (ผูวิจัยสืบคนขอมูลของสองจังหวัดน้ีควบคูกันไป ดวยเดิมทีเปนจังหวัดเดียวกัน) 

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาวที่ไหล

ผานประเทศไทยเปนระยะทางประมาณ 976 กิโลเมตร  

 ลักษณะทางภูมิศาสตรในเบื้องตนของพื้นที่บริเวณลุมนํ้าโขง ในภาคเหนือ แมนํ้าคํา 

แมนํ้ากก และแมนํ้าอิงจะไหลลงสูแมนํ้าโขง บริเวณน้ีจะมีลักษณะภูเขาและเนินเขาทอดยาวในแนว

เหนือใต โดยจะมีที่ราบลุมระหวางหุบเขาและบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าและหนองนํ้าตาง ๆ ซึ่งเปนระบบ

นิเวศนที่มีความสําคัญตอการขยายพันธุปลา สัตวนํ้า พันธุไมนํ้า เปนพื้นที่ดูดซับนํ้า ปองกันอุทกภัย 

ตลอดถึงการกรองสารเคมี สิ่งแปลกปลอมกอนลงสูแมนํ้าโขง (กํามัชพล ภูรีพงศ, 2550: 4) 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สวนใหญจะอยูในเขตที่ราบสูงโคราช ซึ่งมีลักษณะ

เปนแองกระทะเอียงลงไปทางตะวันออกเฉียงใต มีแมนํ้ามูลและแมนํ้าชีไหลลงสูแมนํ้าโขง ที่อําเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณตอนปลายของที่ราบสูงจะเปนเนินกวางลาดชันแยกจากลุม

นํ้ายอยของทะเลสาบเขมร  ในภาคอีสานยังถูกแบงโดยแนวเทือกเขาภูพาน  ตอนเหนือเปนแอง

สกลนคร มีแมนํ้าสงคราม แมนํ้าอูน และไหลไปลงสูแมนํ้าโขง (ณัฐฐิญา ทองปลูก, 2550: 7) 
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 สภาพแมนํ้าโขงในภาคเหนือ เปนแกงหินและหนาผา แมนํ้าไมกวางนักไหลผานขุนเขา

สองขางไปจนสุดแดนไทยลาวที่อําเภอเวียงแกน และเปนลักษณะเชนน้ีไปจนถึงหลวงพระบางในลาว  

 สภาพแมนํ้าโขงในภาคอีสาน สายนํ้าจะแผกวางออก ประกอบไปดวยชายฝงและหาด

ทราย และจะพบเกาะแกงเปนจํานวนมากอีกครัง้ทีส่ี่พันดอนในประเทศลาว 

          แมนํ้าโขงในบริเวณของประเทศไทย มีความแตกตางของระดับนํ้าในฤดูแลงกับฤดูนํ้า

หลากสูงถึง 20 เมตร เปนฤดูกาลของนํ้าตามธรรมชาติที่นําไปสูวิถีชีวิตของชุมชนที่พึ่งพากับแมนํ้าสาย

น้ี แตในปจจุบันฤดูกาลของนํ้าไมเปนไปตามธรรมชาติ มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เน่ืองจากการสราง

เข่ือนกั้นแมนํ้าโขงตอนบนในมณฑลยูนนานของประเทศจีน  และสภาวะแลงของตนนํ้าลําธาร (เสขิย

ธรรม, 2547, อางถึงใน กํามัชพล ภูรีพงศ, 2550: 5) 

           สําหรับผูคนในถ่ินน้ี  แมนํ้าโขงเปรียบเสมือนเสนเลือดหลักที่หลอเลี้ยงชีวิตของพวกเขา 

และยังเปนเหมือนจิตวิญญาณของพวกเขาดวย ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวา 

60 ลานคน มีชีวิตผูกสัมพันธกับแมนํ้าโขงรวมถึงแมนํ้าสาขาดวย ลุมนํ้าโขงจึงเปนแหลงอาหารที่สาํคัญ 

เปนแหลงนํ้าใชเพื่อการเกษตร การะประมง และการเลี้ยงสัตวเลี้ยงพืช ซึ่งอาชีพเหลาน้ีเปนกิจกรรม

หลักทางเศรษฐกิจของผูคนในลุมนํ้า 62.6 เปอรเซ็นตของประชากรวัยทํางานในภูมิภาค หาเลี้ยง

ตัวเองจากงานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรของแมนํ้าโขงเปนหลัก (MRC, 2010: 48)  

 “คนไทยดูเหมือนจะใชเวลากวาครึ่งหน่ึงของชีวิตเขาในนํ้า อันเปนที ่ๆ เขาไดอาหารหลัก 

คือ ปลา” แฟรงก วินเซนต ฝรั่งผูเดินทางมาเย่ียมเยือนสยามในแผนดินพระพุทธเจาหลวงเคยกลาวไว

เชนน้ัน (ศราวุธ โพธิลักษณ, 2553) 

 ทั้งน้ีทั้งน้ัน ชุมชนริมฝงโขงจะรูและเขาใจดีวา เมื่อถึงปลายพฤษภาคม-ตนเดือนมิถุนายน 

เปนเวลาที่นํ้าจะข้ึนสัมพันธกับฤดูกาล  คือเปนชวงฤดูฝน และจะเริ่มยกระดับนํ้าข้ึนไปเรื่อยจนถึง

เดือนสิงหาคม  เมื่อถึงตุลาคม นํ้าจะทรงตัว และเริ่มลดระดับลงเรื่อยในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเขาสูฤดู

แลง ขณะเดียวกัน เดือนที่นํ้าลดลงมากที่สุด คือเดือนเมษายน และเดือนที่นํ้าข้ึนในระดับสูงมากที่สุด 

คือประมาณเดือนสิงหาคม     

 ฤดูกาลของนํ้าข้ึนหรือลงในแมนํ้าโขงสงผลใหชุมชนมีวิถีการผลิตที่แตกตางกันไป ในชวง

นํ้าลงจึงสามารถทําการเพาะปลูกพืชผักบนที่ดินริมโขง สวนการหาปลา สามารถหาไดตลอดทั้งป คน

หาปลาแมนํ้าโขงจะรูดีวาชวงที่ปลาข้ึนจะข้ึนตามนํ้า คือเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน และชวงที่

ปลาลงก็จะลงตามนํ้าเชนกัน คือในเดือนตุลาคม ปลาจะรูจักสภาพนํ้า เมื่อนํ้าข้ึนก็ข้ึนตามนํ้า เมื่อนํ้าลงก็

ลงตามนํ้า 

 ฤดูกาลนํ้าข้ึนลงตามธรรมชาติในทุกป ทําใหชุมชนริมฝงโขงเรียนรูจนสามารถทํานาย

อนาคตไดวา เมื่อถึงตอนที่นํ้าลดลง วิถีการทํามาหากินจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหน่ึง และเมื่อถึงเวลา

ที่นํ้าข้ึน ก็เปนอีกวิถีหน่ึงเชนกัน การปลูกผัก ปลูกขาว ทําไร ทําสวน จึงมีความสัมพันธกันไปกับ
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ธรรมชาติของแมนํ้า ปรับตัวไปตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความกลมกลืนและความเหมาะสมตาม

ฤดูกาล แมนํ้าโขงจึงเปนแหลงอาหาร แหลงชีวิต เสมือนแมนํ้าที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคนมาเปนเวลาเน่ิน

นานป (จันธิภา วัฒนกุล, 2552: 9) 

ตอนท่ี 2 

แนวความคิดเก่ียวกับอัตลักษณวัฒนธรรม 

 

นิยามและประเภทของวัฒนธรรม 

 นิยามความหมาย “วัฒนธรรม” 

 “วัฒนธรรม” เปนองคประกอบอันสําคัญย่ิงของมนุษย จนทําใหสังคมมนุษยไดช่ือวา 

“สังคม-วัฒนธรรม” (Socio-cultural) ซึ่งมีความหมายวา สังคมที่มีวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดสภาพ

หรือลักษณะของสังคม วัฒนธรรมจะเปนแบบแผนในการปฏิบัติ ในการดํารงชีวิตและการดําเนินชีวิต

ของคนในสังคม จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมหรือความประพฤติของมนุษยในแตละสังคม วัฒนธรรม

ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยมีความแตกตางไปจากสตัวอื่น ๆ  และในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดความแตกตาง

ในสังคมของมนุษยดวยกันอีกดวย ดังน้ันถาเปรียบสังคมมนุษยเปนรางกาย วัฒนธรรมของสังคมก็จะ

เปรียบเสมือนกับเปนวิญญาณของสังคมน้ัน  

 คําวา “วัฒนธรรม” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Culture” และ “Cultural” มีรากศัพท

มาจากคําภาษาฝรั่งเศส ซึ่งดัดแปลงมาจากภาษาละตินวา “Cultura” แปลวา การเพาะปลูกและ

บํารุงใหเจริญงอกงาม ซึ่งกลุมเกษตรกรในทวีปยุโรปใชมาแตเดิม ตอมาไดเปลี่ยนเปนความเจริญ

ทางดานตาง ๆ ของมนุษย (กรมศิลปากร, 2542: 37)   

 “วัฒนธรรม” เปนคําที่ พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ทรง

บัญญัติข้ึน โดยนําคําภาษาบาลีมารวมกับคําภาษาสันสกฤต คือ “วัฒน” มาจากคําวา “วฑฺฒน” ใน

ภาษาบาลี แปลวา ความเจริญงอกงาม และ “ธรรม” มาจากคําวา “ธรฺม” ในภาษาสันสกฤต แปลวา 

สภาพที่เปนอยูจริง รวมความแลวหมายถึง สภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงามหรือความมีระเบียบ

วินัย (สถาบันราชภัฏเชียงใหม, คณะกรรมการจัดทําหนังสือวิถีไทย, 2543: 57)  

 นักวิชาการหลายทานนิยามความหมายคําวา “วัฒนธรรม” ไวแตกตางกันออกไป อาท ิ

 อานนท อาภาภิรมย (2516: 42) กลาวถึง วัฒนธรรมในความหมายทางสังคมวิทยา มี

ความหมายกวางขวางกวาความหมายที่ใชกันอยูในการพูดหรือการเขียนทั่วไป กลาวคือ สังคมวิทยา

ถือวาวัฒนธรรมเปนศัพทวิชาการ (technical Vocabulary) หมายถึง วิธีการดําเนินชีวิต กระบวน 

การแหงพฤติกรรม และผลงานทั้งมวลที่มนุษยไดสรางสรรคข้ึน ตลอดจนความคิด ความเช่ือ และ

ความรูเปนตน  
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 สุพัตรา สุภาพ (2542: 85) กลาวไววา “วัฒนธรรม” มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุก

อยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดกลุมหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึงที่

ประกอบดวยความรู ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี วิทยาการ และทุกสิ่งทุกอยางทีคิ่ด

และทําในฐานะเปนสมาชิกของสังคม 

 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 101) ไดให 

ความหมายและอธิบายไววา “วัฒนธรรม” เปนช่ือรวมสําหรับแบบอยางของพฤติกรรมทั้งหลายที่ไดมา

ทางสังคม และที่ถายทอดกันไปทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณ วัฒนธรรมจึงเปนช่ือสําหรับสัมฤทธิผลที่

เดนชัดทั้งหมดของกลุมมนุษย รวมทั้งสิ่งทั้งหลายเหลาน้ัน เชน ภาษา การทําเครื่องมือ อุตสาหกรรม 

ศิลปะ วิทยาศาสตร กฎหมาย การปกครอง ศีลธรรมและศาสนา กับรวมถึงอุปกรณที่เปนวัตถุหรือ

สิ่งประดิษฐ ซึ่งแสดงรูปแบบแหงสัมฤทธิผลทางวัฒนธรรม และทําใหลักษณะวัฒนธรรมทางปญญา

สามารถยังผลเปนประโยชนใชสอยได เชน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องมือสื่อสาร ศิลปวัตถุ 

เปนตน 

 Cohen (อมรา พงศาพิชญ, 2549: 17, อางจาก Cohen, Yahudi, ed., 1968) เสนอ

ขอคิดวา “วัฒนธรรม คือ ระบบสญัลกัษณ องคประกอบแตละสวนมคีวามหมายที่ลึกซึ้งและกวางขวาง

กวาขอเท็จจริง เชน ธงมีความหมายมากกวาผาผืนหน่ึง” 

 จากคํานิยามที่อางอิงมาขางตน อาจสรปุไดวา “วัฒนธรรม” คือ แบบแผน หรือทุกสิ่งที่

เกี่ยวเน่ืองกับวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยที่เกดิข้ึน ดํารงอยู และสืบตอจากรุนสูรุนจากอดีตสูปจจุบันจน

เปนที่ยอมรับภายในสงัคมหน่ึง ๆ  มนุษยที่อยูในแตละสงัคมอาจมีวัฒนธรรมแตกตางกัน เน่ืองจากปจจยั

แวดลอมที่หลากหลาย หรือมีลักษณะจําเพาะของพื้นที ่จึงกลาวไดวา “วัฒนธรรมเปนเครือ่งบงช้ีใหเห็น

ถึงความแตกตางของสังคมมนุษย” ดวยเชนกัน 

 วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญหลายประการ ดังตอไปน้ี 

 1.  เปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน ไมใชเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการ

ของมนุษยและสังคม 

 2.  เปนผลรวมของแบบแผนในการดํารงชีวิต หรือวิถีชีวิตหลาย ๆ ประการของมนุษย 

 3.  เปนของสังคมสวนรวม ไมใชของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเทาน้ัน 

 4.  เปนสิ่งจําเปนของมนุษยและสังคม ซึ่งตองมีในทุก ๆ สังคมมนุษยและสังคมไม

สามารถดํารงอยูไดถาปราศจากวัฒนธรรม 

 5.  เปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู โดยการขัดเกลาทางสังคมและการถายทอดดวยภาษา

และสัญลักษณตาง ๆ ดวยคุณภาพของมันสมองที่เหนือกวาสัตวโลกชนิดอื่น ๆ 

 6.  เปนมรดกทางสังคมที่คนรุนหน่ึงถายทอดไปสูคนอีกรุนหน่ึง 

 7.  เปนรูปแบบพฤติกรรมในอุดมคติและบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งบุคคลตองปฏิบัติตาม 
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 8.  เปนสิ่งที่อยูเหนืออินทรีย (Superorganic) คือ สามารถเรียนรูจากสิ่งแวดลอม 

และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับตัวเองไดดวยการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ข้ึน  

 9.  ในแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมทั้งสวนที่เหมือนกันและแตกตางกันออกไป ไมใชมีสวน

ใดสวนหน่ึงเพียงสวนเดียวเทาน้ัน 

 10.  เปนสิ่งที่ไมคงที่แตเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ คือเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได

โดยมนุษยเอง เพื่อใหเหมาะสมกับแบบแผนในการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 ประเภทของวัฒนธรรม 

 การแบงประเภทของวัฒนธรรมน้ัน มีลักษณะเชนเดียวกับการใหนิยามความหมาย กลาว 

คือ มีการแบงโดยใชหลักเกณฑหรือแนวทางหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแบงตามความหมาย การ

แบงของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา การแบงตามลักษณะของวัฒนธรรม การแบงตามอุดมคติ 

การแบงตามระดับของวัฒนธรรม การแบงตามบริเวณวัฒนธรรม การแบงตามเน้ือหาของวัฒนธรรม 

การแบงของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ การแบงตามลักษณะหนาที่ การแบงตาม

ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแตละทองถ่ินและชาติ การแบงตามฐานันดรของสงัคมไทย และ

การแบงตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2495 ของประเทศไทย 

 ทั้งน้ีทั้งน้ัน สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยยึดเกณฑการแบงหมวดหมูวัฒนธรรมตามหลัก

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงองคการสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ ่งไดแบง

วัฒนธรรมออกเปน 2 สาขา คือ มรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย (กรมศิลปากร, 2542: 

100-105) โดยจําแนกเปนสาขายอย ๆ ดังน้ี 

 1. มรดกทางวัฒนธรรม มีสาขายอย คือ 

   1.1 ภาษาและวรรณกรรม เชน จารึก หนังสือ เอกสารตาง ๆ 

   1.2 อนุสรณสถาน เชน อนุสาวรีย สถาปตยกรรม สัญลักษณประจําเมือง ยาน 

ประวัติศาสตร อุทยานประวัติศาสตร โบราณสถานและแหลงโบราณคดีตาง ๆ 

   1.3 วัตถุหลักฐานรองรอย เชน หลักฐานทางโบราณคดี ศิลปกรรมตาง ๆ 

 2. วัฒนธรรมรวมสมัย มีสาขายอย คือ 

   2.1 การดํารงชีพ เชน การทํามาหากิน อาหาร เสื้อผาการแตงกาย สุขภาพ พลานามัย 

ที่อยูอาศัย 

   2.2 ภาษาและวรรณกรรมท้ังภาษาถ่ิน ภาษาประจําชาติและภาษาสากล เชน การ

พูด การเขียน การอาน เอกลักษณในการสื่อความหมาย ฐานันดรทางภาษา วิทยาการ 

   2.3 ศาสนา เชน ประวัติความเปนมาของศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสน-

ธรรมและหลักปฏิบัติ การศึกษาและการสืบทอดศาสนา อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ความเช่ือ พิธีกรรมตาง ๆ 

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนา 
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   2.4 ศิลปะการละเลนและรสนิยม ดังน้ี 

    2.4.1 ศิลปะ เชน บานเรือน ที่อยูอาศัย การเขียนภาพ ลวดลาย ชางศิลป การ

รองขับกลอม การรํา-นาฏศิลป 

    2.4.2 การละเลน เชน ดนตรี กีฬา การพนัน การนันทนาการตาง ๆ 

    2.4.3 รสนิยม เชน ศิลปะช้ันสูง ศิลปะพื้นบาน 

   2.5 สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ดังน้ี 

    2.5.1 สังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันสังคม คานิยม ชนช้ัน ประเพณี

เกี่ยวกับวิถีชีวิต 

    2.5.2 เศรษฐกิจ เชน มรดกทางธรรมชาติ ทรัพยากรทองถ่ิน อาชีพพื้นฐาน การ

อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    2.5.3 การเมือง เชน หนาที่และบทบาทในชุมชน การปกครองตนเอง ความ 

สัมพันธกับรัฐ กฎหมาย ระเบียบ ความสัมพันธกับตางประเทศ การแกไขความไมเปนธรรมในสังคม 

 กอรปกับการทีผู่วิจัยไดอานบทความ “แปรรูป ‘วัฒนธรรมทองถ่ิน’ อยางไร…ใหไดเงิน

ลาน” ของ พลอย มัลลิกะมาส (2554) ซึ่งกลาวถึง “วัฒนธรรม” ที่เช่ือมโยงกับ “การออกแบบ” ไว

ดังน้ี...  

 “ใครบางคนเคยกลาวไววาการออกแบบท่ีมี ‘วัฒนธรรม’ เปนตัวตั้งน้ันเปนเร่ืองไมสนุก 

ดวยวาเปนการออกแบบท่ีถูก ‘ปดลอม’ อยูภายใตเอกลักษณสําคัญประจําถิ่น อันจะตอง

ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ฯลฯ ของมนุษยทุกคนราวกับเปนเงาตาม

ตัว การจะขยับออกนอกเสนวัฒนธรรมท่ีมีมาแตเดิมน้ันก็ดูจะเปนเร่ืองยากเย็น  

 ขณะท่ีคนอีกกลุมหน่ึงกลับเช่ือม่ันวา ‘วัฒนธรรม’ และ ‘การออกแบบ’ เปนสองสิ่งท่ี

สามารถอยูรวมกันได เพียงแตตองสรางความเขาใจเก่ียวกับคําวา ‘วัฒนธรรมทองถิ่น’ ให

ตรงกันเสียกอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมตะวันออกน้ัน เร่ืองของวัฒนธรรมทองถิ่นไดฝง

รากลึกจนกลายเปน ‘จุดแข็ง’ และ ‘ตนทุน’ ท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ (เม่ือวิเคราะหใน

เชิงความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณีอันเปนเอกลักษณ ประวัติศาสตรที ่แสน

ยาวนาน ความละเอียดออนในการสรางสรรคผลงานท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับจากทั่ว

โลก ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นท่ีไดรับการ      สืบทอดจากรุนสูรุน) ซ่ึงหากคนในชาติมีความ

เขาใจในเร่ืองของ ‘วัฒนธรรมทองถิ่น’ ท่ีตรงกันแลว ก็จะทําใหการออกแบบภายใตกรอบของ

วัฒนธรรมกลายเปนเร่ืองของความสรางสรรครวมสมัย และทําไดงายโดยไมยากเย็น” 

 และในบทความน้ีเองทีม่ีการนิยามความหมายและการจําแนกประเภทของ  “วัฒนธรรม

ทองถ่ิน” ไววาหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่มีคุณคา ซึ่งคนในสังคมประพฤติหรือแสดง

ออกมาชานาน สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก  
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   1. ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือ 

   2. ภาษา วรรณกรรม ศิลปะและโบราณคดี  

   3. การละเลน ดนตรี และรสนิยม  

   4. การดํารงชีพ ความเปนอยู  

   5. วิทยาการ 

 ดวยความสอดคลองระหวางหลักการจําแนกตามเกณฑขององคการศึกษาวิทยาศาสตร

และวัฒนธรรมแหงองคการสหประชาชาติ (UNESCO)  และจากบทความของ พลอย มัลลิกะมาส  

ผูวิจัยจึงกําหนดขอบขายการศึกษาคนควาอัตลักษณทางวัฒนธรรมภายใตขอบเขตการจําแนกตาม

หลักครอบคลุมทั้งสองทฤษฎี ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับการออกแบบโดยตรงเปนสําคัญ ดังตอไปน้ี 

   1. มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม ศิลปะและโบราณคดี  

   2. ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือ 

   3. การละเลน ดนตรี และรสนิยม  

   4. การดํารงชีพ ความเปนอยู  

   5. วิทยาการ-ภูมิปญญา ซึง่ผูวิจัยเลือกศึกษาภูมิปญญาหัตถกรรมผาทอเปนสําคัญ 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 

 จตุพร ดอนโสม (2555) ไดเกริ่นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ ‘อัตลักษณ’ ในทัศนคติทาง

สังคมศาสตรไววา “การศึกษาทําความเขาใจแนวคิดทางสังคมวิทยาเรื่องตาง ๆ น้ัน หลีกเลี่ยงไมไดที่

จะยอนกลับไปศึกษาถึงวงศาคณาญาติหรือรากเหงาของแนวคิดน้ัน ๆ แนวคิดเกี่ยวกับ ‘อัตลักษณ’ ก็

เชนเดียวกัน มีความจําเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองยอนกลับไปทบทวนถึงแนวคิดและทฤษฎีในยุคสมัยที่ผาน

มา และพลวัติการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดดังกลาว” 

 เมื่อพูดถึงลักษณะเฉพาะของกลุมคนหรือชุมชน เดิมทีอาจคุนเคยกับคําวา “เอกลักษณ” 

ทวาปจจุบันนิยมใชคําวา “อัตลักษณ (Identity)” เน่ืองจากความหมายของคําวาเอกลักษณน้ัน

สะทอนในแงมุมที่มีอยูหน่ึงเดียว อันเดียว แตในความเปนจริงกลุมคน หรือชุมชนมีไดหลายเอกลักษณ 

ดังน้ันในปจจุบันจึงนิยมใชคําวา “อัตลักษณ” เพื่อสื่อถึงคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหน่ึง ๆ ที่เปน

คุณสมบัติเฉพาะทําใหสิ่งน้ัน ๆ โดดเดนข้ึน หรือแตกตางจากสิ่งอื่น  

 อัตลักษณ ในนิยามศัพทของคําในภาษาอังกฤษ คําวา “Identification” แปลวาการ

กําหนดเอกลักษณ หมายถึง กระบวนการทีบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงนิยามตนเอง หรือเอกลกัษณของตน

โดยยึดถือบุคคลอื่นหรือสิง่อื่นนอกจากตัวเองเปนหลกั 

 ในขณะที่ “อัตลักษณ” ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย ระบุถึงคําวา “Identity” ไว

วาหมายถึง ‘สิ่งที่เปนคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหน่ึงและมีนัยขยายตอไปวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของ
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คนหรือสิ่งน้ัน ที่ทําใหสิ่งน้ันโดดเดนข้ึนมาหรือแตกตางจากสิ่งอื่น’ (อภิญญา เฟองฟูสกลุ, 2546: 1-5,

อางถึงใน วราลักษณ ศรีกันทา, 2555: 12) 

 ผูวิจัยขออางอิงถึงประวัติศาสตรทางปรัชญาที่เกี่ยวเน่ืองกับอัตลักษณอยางคราว ๆ  2 

ชวงดวยกัน คือ ชวงยุคสมัยใหม และยุคหลังสมัยใหม เพื่อนําไปสูขอสนับสนุนในการออกแบบ      

อัตลักษณของงานวิจัยในครั้งน้ี 

 อัตลักษณในยคุสมัยใหม (Modernism)  

 กลาวถึงหัวใจของวิธีคิดในรูปแบบยุคสมัยใหม ซึ่งอยูที่ “ปรัชญาในยุคแสงสวางแหงภูมิ

ปญญา” (Enlightenment) ดังปรากฏในศตวรรษที่ 18 การสรางทฤษฎีทางสังคมในยุคดังกลาวมี

ลักษณะที่เปน  Grand Theory  คือ มุงแสวงหากฎสากลที่จะทําใหเขาใจและอธิบายพฤติกรรมมนุษย

ได ทฤษฎีตองมีลักษณะครอบคลุม มีพลังการอธิบายสูง วิธีคิดกระแสหลักของยุคน้ีจึงเช่ือในแนวคิดที่

เรียกวา “สารัตถะนิยม” (Essentialism) คือ เช่ือวาธรรมชาติของสังคม หรือมนุษยมีคุณสมบัติอะไร

บางอยางเปนแกนแกนหรือสารัตถะ เปนสิ่งที่ซอนแฝงอยูลึก ๆ และกําหนดทิศทางของพฤติกรรมที่เห็น

จากภายนอกอีกที ภาพมุมกวางของปจเจกบุคคลและอัตลักษณในยุคสมัยใหมที่ปรากฏในทฤษฎีสังคม

วิทยาคือ เมื่อสังคมวิทยากอรูปรางข้ึนมาเปนสาขาวิชาหน่ึงในปลายศตวรรษที ่19 ลักษณะสําคัญก็คือ 

การเสนอมโนทัศนของปจเจกภาพภายในบริบทสังคมผูบุกเบิกกอต้ังวิชาน้ีในรมของปรัชญาปฎิฐาน

นิยม สะทอนไดจากแนวความคิดของนักปรัชญา (วราลักษณ ศรีกันทา, 2555: 15) อาทิ  

 เอมิล เดอรไคม (Emile Durkheim) ผูซึ่งเห็นวาสังคมมีแรงยึดเหน่ียวโดยธรรมชาติที่อยู

เหนือกวาและมีอํานาจบังคับปญเจก  แรงยึดเหน่ียวที่เปนจิตวิญญาณรวม หรืออัตลักษณรวมของ

สังคมมิอาจทอนลงไปเปนจิตสํานึกของปญเจกคนใดคนหน่ึง หรืออีกนัยหน่ึงคือ อัตลักษณรวมของ

สังคมไมใชผลรวมของอัตลักษณของปจเจก   

  Stryker, (1991: 873) เบอรค และ ไรซ (Burke & Reitzes, 1991: 242) กลาววา     

อัตลักษณ คือ  สิ่งที่บุคคลใหความหมายทางสังคมที่คนซึ่งอยูในบทบาทเดียวกันมีรวมกัน  (Shared 

Social Meanings) โดยอัตลักษณมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ (วราลักษณ ศรีกันทา, 2555: 17) คือ 

 1.  อัตลักษณตาง ๆ เปนผลผลิตทางสังคม (Social Products) กลาวคือ อัตลักษณถูก

กอรูปและธํารงรักษาผานกระบวนการทางสังคม 3 ประการคือ 

   1.1 การนิยาม (Naming) หรือใหความหมาย เกี่ยวกับตัวตน ตามการแบงประเภท

ตาง ๆ ทางสังคม (Interaction with Others in Terms of These Categories) เชน เพศ อายุ 

อาชีพ เปนตน (Burke & Reitzes, 1991: 242; quoting Foote, 1951; Stryker, 1968) 

   1.2 การมีปฎิสัมพันธกับคนอื่น ๆ ตามการแบงประเภทตาง ๆ สังคม (Interaction 

with others in Terms of these categories) (Burke & Reitzes, 1991: 242; quoting McCall 

& Simmons, 1966; Stone, 1962)  
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   1.3 การแสดงตน  โดยการประนีประนอมหรือยืนยันการใหความหมายและการแสดง 

พฤติกรรมตามตัวอยางเชน การที่ครูแนะแนวแสดงออกตามอัตลักษณของตนเมื่ออยูในโรงเรียน ซึ่ง

ตองประนีประนอมบทบาทอื่น ๆ จากทางบานเพื่อมาแสดงบทบาทครูแนะแนวในโรงเรียน 

 2.  อัตลักษณตาง ๆ เปนการใหความหมายกับตนเอง (Self-meaning) กลาวคือ       

อัตลักษณเปนสิ่งที่เราไดมาจากการเขาไปอยูในสถานการณใดสถานการณหน่ึงและอัตลักษณเกิดข้ึน

บนพื้นฐานความคลายคลึงและความแตกตางของบทบาทอื่น ๆ  

 3.  อัตลักษณเปนสัญลักษณ (Symbolic) และผลสะทอนกลับ (Reflexive) มีประเด็น

สําคัญ 2 ประเด็น คือ อัตลักษณเปนสัญลักษณ หมายความวา คนที่มีอัตลักษณเดียวกัน มีการ

แสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมน้ันเหมือนกัน เชน อัตลักษณวิชาชีพครูแนะแนวเกี่ยวกับการ

ชวยเหลือนักเรียนในการวางแผนการศึกษาและอาชีพ สวนประเด็นหลังคือ อัตลักษณเปนผลสะทอน

กลับ หมายความถึงการใชอัตลกัษณเปนสิง่ที่อางองิในการประเมินพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น ตาม

กระบวนการประเมินคาซึ่งกันและกัน (Burke & Reitzes, 1991: 242; quoting Burke, 1980; 

Felson, Well, 1978)  

 จากลักษณะสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวาประเด็นเกี่ยวกับ ‘อัตลักษณ’ น้ันมีความ

เช่ือมโยงกับ ‘สัญลักษณ’ ทับซอนนัยยะกันอยู ผูวิจัยจึงขอยกทัศนคติบางประการของนักคิดในสาย

ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactions) ที่มีตอคําวา ‘อัตลักษณ’ อาทิ 

 ชารลส คูลีย (Charles Cooley) เช่ือวาสังคมและปจเจกบุคคล เปนปรากฏการณที่ไม

อาจแยกออกจากกันได สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิตของคนหลาย ๆ คนที่มี

ปฏิสัมพันธตอกัน ความรูสึกเกี่ยวกับตัวเราเองพัฒนาข้ึนมาจากปฏิกิริยาของเราตอความเห็นของผูอื่น

เกี่ยวกับตัวเรา เขาเรียกตัวตนที่เกิดจากกระบวนการน้ีวาตัวตนในกระจกเงา มันประกอบไปดวย

ภาพลักษณของเราที่เรามีตอตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผูอื่นตอภาพลักษณน้ัน  

 เออรวิง กอ็ฟมัน (Erving Goffman) เปนนักสังคมวิทยาในสายปฏิสมัพันธเชิงสัญลักษณ

ที่จําแนกแยกแยะความแตกตางระหวาง  อัตลกัษณสวนบคุคล และ อัตลักษณทางสังคม เขานิยาม

ความคิดความรูสึกปจเจกที่มีตอตนเองวา Ego Identity และเรียกภาพปจเจกของผูอื่นในฐานะที่

เปนบุคคลที่มเีอกลักษณเฉพาะตัว Personal Identity ซึ่งทกุสงัคมมีกระบวนการแจกแจง และ

ระบุอัตลักษณสวนบุคคลแตกตางกันไป เชน สังคมสมัยใหมใชบัตรประชาชน หรือการพิมพรอยน้ิวมือ

เปนตน สวน Social Identity ของบุคคล ไดแก สถานภาพทางสงัคม อาทิเชน อาชีพ ชนช้ัน เพศ ชาติ

พันธุหรือศาสนาที่ปจเจกบุคคลน้ันสังกัดอยูน่ันเอง (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 21-28, อางถึงใน        

วราลักษณ ศรีกันทา, 2555: 16) 
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 อัตลักษณในยคุหลังสมัยใหม (Postmodernism)  

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณในยุคสมัยใหมที่มองวาอัตลักษณคือความเปนปจเจก

ที่เช่ือมตอและสัมพันธกับสังคม สูยุคสมัยที่นิยามความหมายของคําวา “อัตลักษณ” ไดแปรเปลี่ยนไป 

แนวโนมทางทฤษฎียุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) ทําใหเกิดการต้ังคําถามอยางมากกับวิธีการ

มองโลกการเขาถึงความจริงของสิ่งตาง ๆ  

 “ความเปนปจเจก” กลายเปนเรื่องของการนิยามความหมายซึ่งสามารถเลื่อนไหล

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ‘อัตลักษณ’ จึงเปนมโนทัศนที่คาบเกี่ยวสัมพันธกับวิชาหลายแขนง

ทางดานสังคม ศาสตร ทั้งสังคมวิทยามนุษยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา  

 ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (2547: 32-33) ไดกลาวถึง อัตลักษณ (Identity) วามีรากศัพทมา

จากภาษาลาติน คือ Identitas เดิมใชคําวา Idem ซึ่งหมายความวา เหมือนกัน (The Same) อยางไร

ก็ตามโดยพื้นฐานภาษาอังกฤษแลว “อัตลักษณมีความหมายสองนัยยะดวยกัน คือ ความหมายเหมือน

และความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป” น่ันคือการตีความหมายเหมือนกันบนพื้นฐานของ

ความสัมพันธและการเปรียบเทียบกันระหวางคนหรือสิ่งของในสองแงมุมมอง คือ ความคลายคลึงและ

ความแตกตาง (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2547: 33, อางจาก Richard Jenkins, 1996: 3-4)  

 นอกจากน้ันแลว Jenkins ยังช้ีใหเห็นวาอัตลักษณมิใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของมันเอง 

หรือกําเนิดข้ึนมาพรอมคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางข้ึนมาและมีลักษณะความเปนพลวัตอยู

ตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของ Peter Berger and Thomas Luckmann 

(1967: 173, อางถึงใน ประสิทธ์ิ ลีปรีชา 2547: 33) ที่วาอัตลักษณถูกสรางข้ึนโดยกระบวนการทาง

สังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแลวอาจมีความคงที่ หรือแมกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความ 

สัมพันธทางสังคมเปนหลัก  

 กลาวโดยอีกนัยหน่ึง อัตลักษณเปนเรื่องของความเขาใจและการรับรูวาเราเปนใคร และ

คนอื่นเปนใครน้ัน คือเปนการกอปรข้ึนและดํารงอยูวาเรารับรูเกี่ยวกับตัวเราเองอยางไร และคนอื่น

รับรูเราอยางไรโดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ  ทั้งน้ียอมข้ึนอยูกับ

บริบทของความสัมพันธทางสังคมที่มีตอคนหรือกลุมอื่น ๆ ดวย อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546, อางจาก 

Kathryn Woodward, 1997) กลาววาสวนใหญแลวอัตลักษณจะถูกกําหนดโดยความแตกตาง ซึ่งอาจ

มองเห็นไดในลักษณะของการแบงแยกออกจากกัน เชน อัตลักษณในรูปแบบของความแตกตาง

ระหวางชนชาติ หรือความขัดแยงดานความเช่ือ เปนตน  

 จากแนวความคิดที่ไดดังกลาวถึง ทั้งขอขัดแยง หรือขอสนับสนุนก็ดี นํามาซึ่งการจัดสรร 

อัตลักษณ (Identity) ออกเปน 2 ระดับ คือ อัตลักษณระดับปจเจก (Individual Identity) และ   

อัตลักษณรวมของกลุม (Collective Identity) ในระดับปจเจก บุคคลหน่ึงอาจมีหลายอัตลักษณอยู

ในตัวเอง ในขณะที่อัตลักษณรวมกอใหเกิดความสงบอยูรวมกันของกลุมชน และไมสามารถแยกออก
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จากการกระทําหรือละทิ้งสถานภาพของปจเจกในกลุมได (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2547: 33) คําวา        

“อัตลักษณ” จึงมีความหมายที่ครอบคลุมต้ังแตเรื่องของเช้ือชาติ เพศ สีผิว 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 แนวความคิดในเรื่องพหุนิยม (Pluralism) ปรากฏอยูอยางเดนชัดในสังคมที่มีความ

หลากหลายของกลุมชาติพันธุและวัฒนธรรม ซึ่งมีความตระหนักถึงสภาพของความหลากหลายน้ัน

และพยายามที่จะทําใหความหลากหลายน้ันดํารงอยูไดรวมกันในสังคมอยางเปนปกติ  

             กอนที่จะมีมนุษยเกิดข้ึนก็มีความหลากหลายในธรรมชาติเปนพื้นฐานมากอน มนุษยก็

เกิดข้ึนในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน ในที่แตละแหงมนุษยก็ยอมเรียนรูที่จะอยูรวมกัน และอยูรวมอยาง

สอดคลองกับธรรมชาติ จึงมีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน เรียกวาเปนความหลากหลายทางชีวภาพ กับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่เช่ือมโยงกัน  พัฒนาการและการแพรกระจายทางวัฒนธรรม  

สงผลใหเกิดความสมัพันธทางวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ  ทั้งน้ีต้ังอยูบนฐานความคิดของนักโบราณคดี  

เชน  กอรดอน  ไซลด  และเรื่องการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของสํานักโคลัมเบียชวงทศวรรษที่  

1920 นําโดยฟรานซ  โบแอส  ซึ่งเช่ือวาวัฒนธรรมมีศูนยกลางและแพรกระจายสูชายขอบและสังคม

อื่น  การปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมทําใหเกิดการยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน  ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเปนผลจากการที่วัฒนธรรมพัฒนาการที่แตกตางกัน และมีการผสมผสาน

เอาบางสวนของวัฒนธรรมอื่นมาดวย  การปรับรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันน้ีมีรูปแบบตาง ๆ  ข้ึนอยู

กับกระบวนการปรับตัวในอดีต 

 ในประเด็นของการศึกษาวัฒนธรรมในสงัคมทุนนิยมน้ัน อภิญญา เฟองฟสูกลุ (2546) ได

ช้ีใหเห็นถึงประเด็นสําคัญประการหน่ึงของการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมในระบบโลกานุวัตร คือ จะตองไม

มองระบบโลกานุวัตรในแงของการแยกเปนข้ัวตรงขามหรือ หรือการตอสูกับโลกานุวัตรจะตองปฏิเสธ

โลกานุวัตรเสมอไป หากแตเราตองมองใหเห็นดวยวาพลวัตของระบบโลกานุวัตรน้ันสามารถผลิตพลงั

ดานตรงขามตัวมันออกมาดวย  ซึ่งน่ันก็คือการศึกษาวัฒนธรรมในแงของความหลากหลาย    

 สุริยา  สมุทรคุปต์ิ  และพัฒนา กิติอาษา (2542) เสนอแนวทางการศึกษาวัฒนธรรม

ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน โดยการกลาวถึงวัฒนธรรมมวลชนโลก ที่ถูกนําเสนอโดยนักสังคมวิทยา

ชาวอังกฤษ คือ ฮอลล (Hall) นําเสนอวาวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตนจะถูกควบคุมโดยเครื่องมือ

สมัยใหมที่ทําหนาที่ในการผลิต “วัฒนธรรม” ถูกกําหนดโดยภาพลักษณที่สงผานขามพรมแดนภาษา

ไดอยางรวดเร็วและงายดาย  ตัวอยางเชน  ศิลปะ  บันเทิง  กีฬา  เครือขายโทรทัศน  ภาพยนตร  

การโฆษณาที่มุงตลาดในวงกวาง สื่อสารมวลชน ซึ่งทั้งหมดน้ีอยูภายใตการควบคุมของเครือขาย

โทรทัศนที่รับสงดวยสัญญาณดาวเทียม ที่มีเครือขายทั่วโลก 
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 แนวคิด “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”  มีความเกี่ยวของและทับซอนกับแนวคิด  

“อัตลักษณ (Identity)”  น่ันคือ  เมื่อเกิดกระแสโลกาภิวัตนน้ันไดเกิดแนวคิดหรือกระแสที่จะ

ตอตานการเปลี่ยนแปลงและการรักษาความหลากหลายวัฒนธรรมใหคงอยูดวยการเกิดคูตรงขามของ

โลกาภิวัตน คือ ทองถ่ินนิยม (Localism) และ แนวคิดของอัตลักษณ (สํานึกแหงความเปนตัวตน)  

  Stuart Hall (1992) ใหความหมายของอัตลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) 

ไววาเปนความหมายรวม (Shared Meaning) ที่มีภาษาเปนสื่อกลางทําใหคนที่มีอัตลักษณรวมกัน

สามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ รวมกันได อัตลักษณทางวัฒนธรรมสื่อความหมายดวยระบบสัญลักษณเปน

ตัวแทนความหมายที่ผลิตและแลกเปลี่ยนผานการใชภาษาในลักษณะรูปแบบตาง ๆ เชน เสียง ภาษา

เขียน ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวจังหวะดนตรีและสิ่งของ นอกจากน้ี Hall (1997, อางถึงใน  จตุพร 

ดอนโสม, 2555: 6-8) ยังไดนิยามเทคนิคการสรางภาพลักษณตนแบบวาหมายถึง การเลือกดึงเอา

คุณสมบัติบางอยางของบุคคลที่เดนชัด มีชีวิตชีวา มองเห็นแลวสามารถเขาใจไดงาย เปนที่รับรูทั่วไป  

และลดทอนอัตลักษณที่หลากหลายของบุคคลลงใหเหลือไวเพียงแคคุณสมบัติเพียงไมกี่อยาง โดย

วิธีการชูคุณสมบัติน้ันใหเกินจริง เพื่อความเขาใจงายและการสรางอัตลักษณคูตรงขามข้ึนมากดทับ 

ประเด็นสําคัญ คือ คูตรงขามสรางข้ึนมาน้ันมีการใหคาที่ไมเทากันดวย หรืออาจกลาวไดวาคูตรงขามน้ัน

คือการสรางอุดมการณอํานาจเพื่อปดกั้น กีดกัน และใหคาเชิงลบแกสัญลักษณที่อยูตรงขาม ที่สําคัญ

ยังทําใหอัตลักษณของคนหยุดน่ิง กลายเปนคุณสมบัติแกนแกนและการสรางภาพตัวแทนมักพองกับ

รสนิยมทางชนช้ันของกลุมเปาหมาย   
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับระบบสญัลักษณ 

 ดังที่ไดเกริ่น และอางอิงไวในขอมูลภาคสวนของแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของ Stuart 

Hall (1992) ซึ่งไดกลาววา “...อัตลกัษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) สื่อความหมายดวย

ระบบสญัลกัษณเปนตัวแทนความหมายที่ผลิตและแลกเปลีย่นผานการใชภาษาในลักษณะรปูแบบตาง 

ๆ เชน เสียง ภาษาเขียน ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวจงัหวะดนตรีและสิ่งของ...”  

 ดังน้ันการสืบคนขอมูลถัดมา ผูวิจัยจึงอางอิงถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “สัญศาสตร” ดวย

เพราะระบบสัญลักษณหาไดมีความเช่ือมโยงเพียงแคประเด็นอัตลักษณและวัฒนธรรมแตเพียงเทาน้ัน 

ในทางการออกแบบ แนวความคิดเกี่ยวกับสัญลักษณก็มีความสําคัญดวยเชนกัน 

    สัญวิทยา (Semiology) หรือ สัญศาสตร (Semiotics) เปนศาสตรที่เพิ่งไดรับการ

พัฒนาอยางจริงจังในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยมีนักวิชาการหลายทาน  เชน ชารล เพียร ส         

(C. Peirce: 1839-1914) นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน และ เฟอรดินองด เดอ โซซูร (F. de 

Saussure: 1857-1913) นักภาษาศาสตรชาวสวิส ซึ่งปจจุบันทฤษฎีดังกลาวไดรับความนิยมในการ

ใชอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ (กาญจนา แกวเทพ, 2552) 
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 สัญญะตามแนวคิดของเพียรซ (C. Peirce) ไดใหความสนใจในความสัมพันธระหวาง

ตัวสัญญะกับวัตถุจริงที่จะมีองคประกอบ 2 สวนคือ สวนที่เปนตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง   

(Signified) โดยจัดแบงประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเปน 3 แบบ   

        1.  ไอคอน (Icon) เปนสัญญะที่มีรูปรางหนาตาคลายกับวัตถุมากที่สุด เชนภาพถาย 

รูปปน รูปวาด โดยการถอดรหัสของ Icon เพียงแคเห็นก็สามารถถอดความหมายถึงตัววัตถุไดงาย 

        2.  อินเด็กซ (Index) เปนสัญญะที่มีความเกี่ยวพันแบบเปนเหตุเปนผลโดยตรงกับ

วัตถุที่มีอยูจริงเชน ควันไฟเปน Index ของไฟหรือรอยเทาสัตวก็จะเช่ือมโยงถึงสัตว การถอดรหัส

ของ Index จึงจําเปนจะตองอาศัยเหตุผลเช่ือมโยงเพื่อหาความสัมพันธระหวาง Index กับวัตถุจริง 

        3.  ซิมโบล (Symbol) เปนสัญญะที่ไมมีความเกี่ยวพัน หรือเชื่อมโยงอันใดระหวาง

ตัวสัญญะกับวัตถุจริง หากแตความหมายเกิดจากการตกลงรวมกันในหมูผูใชสัญญะ เชน ตัวอักษร 

หรือโลโกตาง ๆ ที่สรางข้ึน การถอดรหัสจึงจําเปนตองอาศัยการเรียนรูรวมกันของผูใชสัญญะ 

   สัญญะตามแนวคิดของ เดอ โซซูร (Ferdinan de Saussure) ใหความสนใจกับ

ความสัมพันธระหวาง ตัวหมาย (Signifier) และ ตัวหมายถึง (Signified) โดยระบุวา สัญญะทุก

อยางจะมี 2 มิติ มิติที่หน่ึงคือมิติที่เปนสวนรวมซึ่งเรียกวา “Language” หรือหลักเกณฑที่ใช และ

มิติที่สองเรียกวา “Speech” หรือลีลาการใช  โดยโซซูรยังเสนอวา สัญญะยอยตัวหนึ่งจะยังไมมี

ความหมายในตัวเองจนกวาจะไปเทียบเคียงกับสัญญะยอยตัวอื่น ๆ ที่อาศัยการเปรียบเทียบแบบคู

ตรงขาม (Binary Opposition) เฟอรดินองด เดอ โซซูร (Ferdinan de Saussure) ไดทําการ

แยกแยะประเภทและระดับของความหมายที่บรรจุอยูในสัญญะออกเปน 2 ประเภท  

 ประเภทแรก คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) ไดแก ความหมายที่

เขาใจกันตามตัวอักษร ซึ่งเปนความหมายที่เขาใจตรงกันโดยสวนใหญ ตัวอยางเชน ความหมายที่มี

การระบุในพจนานุกรม เชน แม คือสตรีผูใหกาํเนิดลูก หมีเปนสัตวสี่เทา เปนตน  

 ประเภทที่สอง คือ ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ไดแก ความหมาย

ทางออมที่เกิดจากขอตกลงหรือความเขาใจเฉพาะกลุม หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะของบุคคล 

เชน เวลาพูดถึง “แม” บางคนอาจนึกถึงความอบอุน บางคนอาจนึกถึงความเขมงวด หรือบางคน

อาจนึกไปถึงประสบการณอันขมข่ืนเน่ืองจากโดนแมทิ้งในวัยเด็ก  

 ตอมา นักสัญวิทยาอยาง โรล็องด บารตส (Roland Barthes) ไดสนใจศึกษาสัญญะ

ประเภท ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เน่ืองจากมองวาเปนความหมายที่มี

ความสําคัญอยางแทจริงในแงของการรับรู  สามารถอธิบายไปไดอีกหลายแนวคิด  ซึ่งความหมายใน

ข้ันน้ีจะเปนการตีความหมายในระดับที่มีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของดวย ไมไดเกิดจากตัว

ของสัญญะเอง เปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนเมื่อสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณของ

ผูใชและคุณคาทางวัฒนธรรมของเขา ซึ่งสัญญะในข้ันน้ีจะทําหนาที่ 2 ประการ คือ  ถายทอด
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ความหมายโดยนัยแฝง และถายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่ง Barthes เรียก

กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปด บิดเบือนฐานะการเปนสัญญะของสรรพสิ่งในสังคม

ใหกลายเปนเรื่องของธรรมชาติ เปนสิ่งปกติธรรมดา หรือเปนสิ่งที่มีบทบาท "ความคุนชิน" (จอหน

นพดล วศินสุนทร, 2556) 

 เถกิง พัฒโนภาษ (2551: 36) ไดแปลและขยายความเกี่ยวกับนิยามของคําวา สัญ-

ศาสตร (semiotics) จากบทความ “Semiotics and Visual Representation” ของอาจารย ดร. 

Brian Anthony Curtin ไววา “เปนศาสตรวาดวยความหมาย เปนการศึกษาวา ‘สิ่งแทนความ’ 

(Representation) อาจกอใหเกิดความหมายไดอยางไร ทั้งยังศึกษาถึงกระบวนการที่ทําใหเรา 

‘เขาใจความหมาย’ ของสิ่งใด ๆ (Comprehend Meanings) หร ือกระบวนการที ่เรา ‘ให

ความหมาย’ แกสิ่งใด ๆ (Attribute Meanings) ซึ่งหากพิจารณา ‘สัญศาสตร’ อยางสัมพันธกับ 

‘ภาพ’ (Visual Images) หรือขยายกรอบการพิจารณาออกไปถึง ‘ทัศนธรรม’ (Visual Culture) 

และ ‘วัตถุธรรม’ (Material Culture) สัญศาสตร จะหมายถึงการศึกษาเกี ่ยวกับ ‘ระบบ

สัญลักษณ’ (Symbolism) นอกจากนี้ ‘สัญศาสตร’ ยังมีการเสนอวิธีคิดที่มีประโยชนแกการ

วิเคราะหทางรูปนิยม (formalism) การวิเคราะหทางสัญศาสตรจะชวยใหเราตระหนักถึงความสัมพันธ

อันหลากหลาย ระหวางตัวเรา กับ ‘สิ่งแทนความ’ (Object) ดวยเหตุนี้เอง เราจึงอาจเขาใจไดวา 

‘ความหมายของภาพใด ๆ หรือวัตถุใด ๆ ยอมมีพลวัต (คือมีการเปลี ่ยนแปลงเลื ่อนไหลของ

ความหมายอยางไมหยุดนิ่ง) อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เราไมอาจเขาใจ ‘ความหมายอางอิง’ 

(significance) ของภาพหรือวัตถุใด ๆ  ไดจากกระบวนการสื่อสารทางเดียว แตเราจําเปนตองเขาใจ

ภาพหรือวัตถุใด ๆ จากปฏิสัมพันธอันซับซอนระหวาง ‘ผูรับสาร’ กับ ‘ภาพหรือวัตถุ’ และปจจัย

อื่น ๆ เชน วัฒนธรรม หรือ สังคม’” 

 ระบบสัญลักษณ (Symbolic Systems) กับ ความหมาย (Meaning) ตางลวนเปน

องคประกอบสําคัญในการสรางหรือการผลิต (Production) การบริโภค (Consumption) การ

ควบคุมจัดการ (Regulation) การสรางภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Representation) 

และ  อัตลักษณของผูคน 

 สัญลักษณ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญญะ (Sign) ที่เช่ือมโยงระหวาง ความหมาย 

(Meaning) กับ เครื่องหมาย หรือ สญัญะ น้ัน และความเช่ือมโยงน้ีเปน สิ่งสรางทางสงัคมวัฒนธรรม

มากกวาที่เปน การเช่ือมโยงตามธรรมขาติ ตัวอยางเชน ไฟจราจรสีแดงหมายถึงหยุด นอกจากน้ัน

สัญลักษณหรือเครื่องหมาย ยังหมายถึงการเปนภาพตัวแทนแบบออม ๆ Indirect (Representation) 

ของความหมายที่แฝงอยู ตัวอยางเชน สญัลกัษณตาง ๆ ของศาสนาและลัทธิความเช่ือตาง ๆ ทีบ่ง

บอกความหมายที่เปนเน้ือหาสาระที่ศาสนา ความเช่ือน้ัน ๆ ตองการสือ่สาร อน่ึงสัญลักษณถูกสงออก
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มาในหลายรูปแบบ เชน เปนเครื่องหมายรปู ปนรปูเขียน (เห็นไดดวยตา) ภาษา ดนตรี (เสียง) และ

กิริยาทาทาง Body (Language) 

 สัญวิทยาตามแนวคิดของ Pierre Guiraud (1975, อางถึงใน สุรีย ศิริพัฒน, 2532) ถือ

เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสญัลกัษณ (Sign) ที่ปรากฏอยูในความคิดของมนุษย ซึ่งหมายถึง

ทุกสิ่งทุกอยาง เชน ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย เปนตน ตามคํานิยามความหมายของ 

สัญลักษณวิทยาน้ัน ภาษาจึงจัดเปนสวนหน่ึงของสญัวิทยา แตอยางไรก็ตาม Pierre Guiraud ไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา เฉพาะระบบสัญลักษณที่ไมใชภาษา คือ อยูนอกขอบเขตของเรื่องภาษา   

 

ตอนท่ี 3 

ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษา 8 จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดแมน้ําโขง 

 

 ในการจะศึกษาและทําความเขาใจภายใตกรอบของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (The Greater 

Mekong Sub-region) ประการแรกสุดที่จะละทิ้งเสียมิไดก็คือ “วัฒนธรรมและสังคมของกลุม

ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” เปนเรื่องที่สําคัญในการทําความเขาใจถึงการรวมกลุมทางอนุ-

ภูมิภาค (ยุวดี วงศวีระประเสริฐ, 2551) 

 รสวรรณ หงษสุวรรณ (ม.ป.ป.) ไดกลาวไววา “‘เมืองโบราณริมโขง’ เช่ือมโยงสาย

สัมพันธจากวันวานสูปจจุบัน บอกเลาเรื่องราวรอบดานใหไดเลาขานและสืบคนหา ‘แกนแท’ ของ

ตัวตนสงผานโบราณสถาน วัดวาอาราม ศิลปหัตถกรรม ประเพณีวิถีชุมชน การที่มีอารยธรรมคงอยูได

น้ัน เปรียบด่ังมี ‘เข็มทิศของชีวิต’ จะไดไมหลงทิศหลงทาง” 

 ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมรวมน้ัน สวนใหญแลวเกิดจากการอาศัยอยูในกลุมภูมิ 

ภาคเดียวกัน  มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่คลายคลึงกัน รวมใชทรัพยากรเดียวกัน กลาวคือ ‘นํ้า’ หรือ

แมนํ้าโขง ทั้งน้ีทั้งน้ัน แมจะมีความคลายคลึงกันในหลายประการ ทวาความแตกตางก็ยังคงมี

ประชากรในแตละพื้นที่ลวนดํารงชีวิตไดดวยการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และการปรับตัวให

เขากับพื้นที่เฉพาะน้ีเองที่สรางความแตกตาง จนกลายเปนลักษณะทางวัฒนธรรมของทองที่น้ัน ๆ 

จากรุนสูรุน  

 เน่ืองจากพื้นที่ที่ติดแมนํ้าโขงในประเทศไทย มีทั้งพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญ จึงมีทั้งความเหมือนและความตางทางวัฒนธรรมความ

เปนอยูที่คอนขางชัดเจน ผูวิจัยศึกษาขอมูลดานวัฒนธรรมภายใตขอบเขตประเภทวัฒนธรรมทั้ง 5 

ประเภทดังที่กลาวไวกอนหนาน้ี  ซึ่งความเหมือนจะมีสวนในการวิเคราะหอัตลักษณรวม เพื่อนํามาซึ่ง

ภาพรวมใหญของการออกแบบอัตลักษณศูนยการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยอยางย่ังยืน 

ในขณะที่ขอมูลความตางในแตละทองที่ซึ่งอาจมีวัฒนธรรมที่เหลื่อมกันเล็กนอย จึงนํามาซึ่งขอมูล
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สําคัญตอการออกแบบอัตลกัษณองคกรยอยในแตละจังหวัด ทวาในขอมูลทางวัฒนธรรมบางสวน เชน 

มรดกทางภาษาและวรรณกรรม จากการศึกษาเบื้องตน ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงรวบยอดตามแองอารย-

ธรรม เพื่อไมใหเปนการซ้ําซอนในการกลาวถึงขอมูลบางสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 พื้นที่อารยธรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

           (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 

 

ภาคเหนือ:  

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

--- 

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผนดิน 

ถ่ินวัฒนธรรมลานนา ล้าํคาพระธาตุดอยตุง 

--- 

 ท่ีต้ังและขนาด  

 จังหวัดเชียงราย ต้ังอยูภาคเหนือของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร มี

เน้ือที่ประมาณ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,298,981 ไร 
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 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด สหภาพพมา และสปป.ลาว 

     ทิศใต ติด จังหวัดลําปาง และจงัหวัดพะเยา 

     ทิศตะวันออก ติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     ทิศตะวันตก ติด  จังหวัดเชียงใหม และสหภาพพมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายที่ติดแมนํ้าโขง  

           (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กมุภาพันธ 2559) 

 

 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนพิกัดแรกของไทยที่แมนํ้าโขงไหลผาน ซึ่งเริ่มตน

จาก “สามเหลี่ยมทองคํา หรือ Golden Triangle” ผานอําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และไหล

เขาสูดินแดนลาวที่บริเวณแกงผาได อําเภอเวียงแกนแมนํ้าโขงสวนน้ีไหลผานมาจากการเปนเสนพรม 

แดนระหวางรัฐฉาน สหภาพพมากับแขวงบอแกว สปป.ลาว ชาวเชียงรายไดใชประโยชนจากแมนํ้า

สายน้ี โดยเฉพาะชาวอําเภอเชียงแสน ซึ่งใชประโยชนในดานเกษตรกรรม การปลูกพืชไร เชน ยาสูบ 

ผักกาด กะหล่ําปลี เปนตน ดังน้ันอาชีพเกษตรกรรมจึงนับเปนอาชีพสวนใหญของประชาชนในจังหวัด 

 นอกจากน้ีบทบาทของ “นํ้า” กับจังหวัดเชียงรายยังหมายรวมถึงการประมง... แมนํ้า

สายสําคัญเปนทั้งแหลงอาศัยและแหลงสืบพันธุออกลูกหลานของทรัพยากรสัตวนํ้า ในแมนํ้าโขงและ

ลํานํ้าสาขา พบพันธุปลากวา 180 ชนิด 
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 แมนํ้าในจังหวัดเชียงรายทุกสายจะไหลข้ึนไปทางเหนือหรอืทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี

เพราะจังหวัดเชียงรายมีทิวเขาอยูรอบอาณาเขต โดยเฉพาะทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต 

ดวยภูมิศาสตรที่มีภูเขากั้นอยูหนาแนนเชนน้ี จึงไมมีทางนํ้าที่จะไหลไปได นอกจากทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนลุมแมนํ้าโขง ทําใหแมนํ้าสวนใหญไหลไปในทิศทางน้ันลงสูแมนํ้าโขง ซึ่ง

เปนลักษณะที่พิเศษกวาจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ  

 ไมเพียงแคการดํารงชีพที่พึ่งพิงแมนํ้าโขงและลาํนํ้าสาขา การคมนาคมก็เชนกัน ปจจุบันมี

การเดินเรือตามแมนํ้าโขง ทั้งเรือขนสงสินคาและเพื่อการทองเทีย่ว เปนการเดินเรือระหวางเชียงแสน-

มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เรือที่ใชการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว เปนเรือขนาด 40-100 ที่น่ัง 

เดินทางถึงเมืองเชียงรุงในแควนสิบสองปนนา สวนเรือที่ใชขนสงสินคาเปนเรือใหญ ขนาดระวาง 120-

150 ตัน  
 

มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม และโบราณคดี  

      ประชากร ชาติพันธุ และภาษา 

 สําหรับปจจุบัน ประชากรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (กระทรวงศึกษาธิการ และ

กระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 

2544ก: 21-25) แบงออกไดเปน 5 กลุม ดังน้ี 

 1. คนไทยพ้ืนราบ ประกอบดวย คนเมือง คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ 

   1.1 คนเมือง นับเปนกลุมใหญที่สุด ในอดีตถูกเรียกวา “ไทยยวน” หรอื “ลาวพุงดํา” 

ลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมจัดอยูในกลุมชาติพันธุมองโกลอยด (Mongoloid) ผูชายมีรปูราง

โปรงบางกวาคนไทยในภาคกลางเล็กนอย สวนผูหญิง จะมีรปูราง ผิวพรรณ หนาตางดงาม  

   1.2 ไทลื้อ เปนกลุมชนที่มีถ่ินฐานเดิมอยูในที่ราบลุมแมนํ้าโขงและสาขาตอนกลาง

และตอนบน ต้ังแตแขวงไชยบุรีข้ึนไป อพยพจากแควนสบิสองปนนา ผานทางประเทศลาวและพมา 

ปจจุบันมเีขตชุมชนไทลื้ออยูในอําเภอขุนตาล อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแกน ภาษาของชาวไท

ลื้อมีตัวอกัษรเฉพาะ  

   1.3 ไทเขิน เปนชนเผาไทยที่มีถ่ินฐานเดิมอยูบริเวณลุมแมนํ้าข่ินในรัฐฉาน ประเทศ

พมา จึงมีช่ือเรียกวาไทยขึน ไดเขามาอาศัยอยูในจังหวัดเชียงราย บริเวณอําเภอเมือง อําเภอแมสาย 

อําเภอเชียงสาย เปนตน ภาษาไทยขึนจัดเปนกลุมภาษาไทยหลวงเชนกัน มีอักษรเปนของตัวเอง 

เรียกวา ตัวขึน ลักษณะตัวอักษรใกลเคียงกับตัวอักษรธรรมลานนา แตมีคํายืมบางคําเปนภาษาพมา  

   1.4  ไทใหญ เรียกตัวเองวา “ไต” ถูกคนเมืองเรียกวา “เงี้ยว” และพมาเรียกวา 

“ฉาน” ซึ่งตามภาษาพมาแปลไดวา คนภูเขา เน่ืองจากรัฐฉานอันเปนถ่ินฐานของไทยใหญในปจจุบัน 

อยูในเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหภาพพมา ลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมจัด



27 

อยูในกลุมชาติพันธุมองโกลอยดเชนเดียวกับคนไทย ผูชายมีรูปรางสูงใหญกวาคนไทย โปรง แต

แข็งแรง มือเทาเล็ก ผูหญิงมีรูปรางหนาตางดงาม ผิวนวลเนียนกวาผูหญิงพมาเล็กนอย หนาตาเฉลียว

ฉลาด  

 ปจจุบันชาวไทยใหญอาศัยอยูแถบหมูบานเวียงพางคํา อําเภอแมสาย บานสันปากอและ

หมูบานหัวฝาย อําเภอแมจัน บานหวยนํ้าขุน อําเภอแมฟาหลวง และบานสบรวก อําเภอเชียงแสน 

 2. ชาวไทยภูเขา ประกอบดวย อีกอ มูเซอ เยา กะเหรี่ยง ลซีอ แมว 

   2.1 อีกอ เรียกตัวเองวา “อาขา (Akha)” เปนแขนงหน่ึงของชนเผาทเิบต-พมา มี

รูปรางเล็ก แตล่ําสัน แข็งแรง ผิวเน้ือสีนํ้าตาลออนและกราน ผูชายสูงกวาผูหญงิ ผูหญิงมีศีรษะกลม 

ลําตัวยาวกวานองและขา แขนและขาสั้นผิดกับผูชาย 

   2.2 มูเซอ เรียกตัวเองวา “ลาหู (Lahu)” สืบเช้ือสายมาจากพวกโล-โล ทางตอนใต

ของจีน รปูรางสันทัด ผิวสีนํ้าตาลออนคล้ํากวามงหรือเยา ผูหญงิตัวเล็กกวาผูชายเล็กนอย ชอบกิน

หมาก มีภาษาพูดเฉพาะทวาไมมีตัวอักษรใช ภาษามูเซอไมมีตัวสะกด มีเสียงวรรณยุกต 6 เสียง ชาว

มูเซอสามารถแบงออกเปนกลุมยอย ๆ หลายกลุมตามลกัษณะการแตงกายของฝายหญิง ซึ่งจะมีความ

แตกตางกันเล็กนอย  

   2.3 เยา เรียกตัวเองวา “เมี่ยน (Mien)” เปนชนชาติเกาแก เช้ือสายจีน-ทิเบต รปู

กายและผิวพรรณคลายกับคนจีนมาก ความสูงเฉลี่ยเทากบัคนไทยโดยทัว่ไป ผูหญงิมรีูปรางหนาตา

คอน ขางสวย นิสัยขยันขันแข็ง ทรหดอดทน รกัสงบ มีภาษาพูดเฉพาะตัว สัมพันธใกลชิดกับภาษา

แมว และไดรับอทิธิพลจากภาษาจีนเชนเดียวกัน  ไมมีตัวอักษรใช ตองยืมอักษรจีนมาใชเขียนเปน

ภาษาเยาและอานออกเสยีงแบบเยา ชาวเยามีชุมชนอยูในเขตอําเภอขุนตาล อําเภอเวียงแกน และ

บานผาด่ือ อําเภอแมฟาหลวง 

   2.4 กะเหรี่ยง (Karen) จัดอยูในตระกูลทิเบต-พมา ผูชายมีรูปรางดี สูงปานกลาง 

แข็งแรง สันทัด ชวงขาใหญ ขาสั้นแตไดสัดสวนกับรางกาย ผูหญิงมีรูปรางสมบูรณ เรือนกายต้ังตรง 

เพราะตองแบกของไวบนศีรษะหรือบนหลังเสมอ ผิวของชาวกะเหรี่ยงจะแตกตางกันต้ังแตสีเหลืองไป

จนถึงนํ้าตาลคล้ํา มีรูปหนากลมแบนเหมือนชนเผามองโกเลีย แมโดยทั่วไปจะแบงแยกเปนหลายเผา 

และภาษามีความใกลเคียงกัน แตไมสามารถสื่อสารเขาใจกันได 

   2.5 ลีซอ หรือลีซู (Lisu) สืบเช้ือสายมาจากพวกทิเบต-พมา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของชาติ

พันธุมองโกลอยด ลีซอมีผิวขาวมากกวามูเซอ ผูหญิงมีผิวขาวมากและรูปรางหนาตาดี ผูชายมีรูปราง

บึกบึน ล่ําสัน มือและเทาใหญหนา หนาตากวางกลม พูดภาษาที่จัดอยูในกลุมทิเบต-พมา แตไมมี

อักษรเปนของตนเอง มีชุมชนอยูในเขตอําเภอแมจัน 
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   2.6 แมว เรียกตัวเองวา “มง (Hmong)” มีเช้ือสายตระกูลจีน-ทิเบตเชนเดียวกับเยา 

รูปราง ลักษณะผิวพรรณ ทาทางและการพูดการจาคลายคนจีน แตมีผิวคล้ํากวาเล็กนอย ผูชาย

คอนขางสูง ผูหญิงรูปรางไดสัดสวน ไมมีภาษาที่แนนอน สวนใหญจะยืมภาษาอื่นมาใช  

 3.  จีนฮอ เปนกลุมชนที่เคยเปนอดีตทหารจีนคณะชาติ คือ อดีตทหารกองพล 93 ของ

ไตหวันที่หลบหนีการปราบปรามของจีนคอมมิวนิสตเขามาทางประเทศพมา และถูกทางการพมา

ปราบปราม  จึงอพยพเขามาในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2493-2499 อาศัยอยูในเขตจังหวัด

เชียงใหม เชียงรายและแมฮองสอน 

     แหลงโบราณคดี 

 แหลงโบราณคดี: โบราณสถานสาํคญัเมืองเชียงแสน 

 ดังที่ไดกลาวในเบื้องตนถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร  เชียงแสนเปนเมืองโบราณที่

สําคัญย่ิงเมืองหน่ึงของอาณาจักรลานนา ตลอดระยะเวลารวม 500 ป นับต้ังแตพระเจาแสนภู พระ

ราชนัดดาของพญามังรายสรางเมืองข้ึนเพื่อเปนที่มั่นในการควบคุมดูแลหัวเมืองตาง ๆ ในเขตโยนก 

ต้ังแตป พ.ศ. 1871 เปนตนมา 

 ปจจุบันรองรอยของโบราณสถานในอําเภอเชียงแสนทีห่ลงเหลือใหเห็น มักเปนซากปรกั 

หักพังของสิง่กอสรางทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระเจดียและพระวิหาร ซึง่สวนใหญมรีายช่ือปรากฏ

อยูในพงศาวดารเมอืงเงินยางเชียงแสน มีวัดอยูทัง้สิ้น 140 วัด แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก วัดในเมือง 

76 วัด และวัดนอกเมือง 65 วัด (กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการ

อํานวยการจัดงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2544ก: 88) ช่ือโบราณสถานบาง

แหงในพงศาวดารอาจไมไดถูกเรียกตามทีป่ระชาชนในพื้นที่ปจจุบันเรียกขานกัน  

 ผูวิจัยจะขอยกตัวอยางโบราณสถานบางสวนในบริเวณเขตอําเภอของจังหวัดเชียงรายที่

ติดแมนํ้าโขงเปนสําคัญ ดังน้ี 

 วัดพระธาตุจอมกิตติ ต้ังอยูบนยอดดอยนอย อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สิ่งสําคัญ

ภายในวัด ไดแก เจดียจอมกิตติที่ต้ังบนฐานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเต้ีย ๆ ถัดข้ึนไปเปนฐานบัวควํ่ายอมุม

ซอนกันสี่ช้ันรองรับเรือนธาตุยอมุม ซึ่งมีซุมประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนประทับยืนทั้งสี่ดาน สวน

ยอดเปนองคระฆังกลมสูง มีลายดอกกลมระหวางเสนคูขนานรัดตรงกลาง สวนยอดทําเปนกลีบ

มะเฟองรองรับปลองไฉนและปลียอด สวนเจดียจอมแจงและเจดียสวนสนุกน้ันอยูในบริเวณใกลเคียง 

 ศิลาจารึกวัดพระธาตุจอมกิตติไดกลาวไววา เมื่อตอนที่พระพุทธองคไดเสด็จมา ณ ที่น้ี 

พระองคไดทรงดึงพระเกศาและประดิษฐานไวที่พระธาตุจอมกิตติ แลวพระองคจึงทรงพยากรณวา 

แวนแควนแหงน้ีจะคงสืบพระพุทธศาสนาดํารงไดครบ 5,000 ป บางตํานานบอกวา เมืองเชียงแสนน้ัน

เกิดมาต้ังแตสมัยพระพุทธองคยังดํารงพระชนมชีพ และเคยเสด็จมายังเชียงแสน ประทานเสนพระ

เกศาใหไว จึงสรางพระธาตุข้ึนมาเพื่อประดิษฐาน 
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ภาพที่ 4 วัดพระธาตุจอมกิตติ 

ที่มา: Amazing Thailand,  เขาถึงเมือ่ 18 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก http://thai.tourism 

thailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระธาตุจอมกิตติ—204 
 

 ตํานานตอมาที่คอนขางจะแนนอนกวาคือการสรางพระธาตุจอมกิตติโดยพระเจาพังคราช 

เมื่อป พ.ศ. 1481 เมื่อสรางแลวเสร็จจึงไดพระบรมธาตุมา โดยมีพระพุทธโฆษาจารย ชาวมอญ ซึ่ง

หลังจากเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากประเทศลังกาแลว จึงกลับมาเผยแผพระพุทธศาสนาใน

มอญ พมา ตามลําดับจนเขามาในโยนกนคร (เชียงแสน) ตรงกับสมัยของพระเจาพังคราช ซึ่งยุคน้ีพระ

เจาพรหมไดทรงขับไลขอมไปสิ้นจากโยนกหมดแลว และพระเจาพรหมไดอัญเชิญพระเจาพังคราช 

ราชบิดากลับมาข้ึนครองเมืองเชียงแสน สวนพระเจาพรหมมหาราช ซึ่งเปนนักรบที่ย่ิงใหญพระองค

หน่ึง ไปสรางเมืองใหมคือเมือง “ชัยปราการ” ที่ริมแมนํ้ากก เพื่อเปนเมืองหนาดาน ปองกันการ

รุกรานของขาศึก ซึ่งชัยปราการน้ีจะเปนเมืองหนาดานใหเชียงแสน จะสกัดการรุกรานของขาศึกที่จะ

ยกมาทางดานทิศตะวันตกไวกอน และไดครองเมืองชัยปราการ 

 เมื่อพระพุทธโฆษาจารยไดนําพระพุทธศาสนามาเผยแผในเชียงแสน พรอมกับไดอัญเชิญ

พระบรมธาตุของพระพุทธเจามาดวยจํานวนถึง 16 พระองค เปนพระบรมอัฐิธาตุสวนพระนลาฏ 

(หนาผาก) มีหลายขนาด พระเจาพังคราชจึงไดแบงพระบรมธาตุขนาดใหญ 1 องค ขนาดกลาง 2 องค 

และขนาดเล็กอีก 2 องค ใหกับพระยาเรือนแกว (เจาเมืองเชียงราย) ซึ่งไดนําไปประดิษฐานไวในพระ

เจดียในเมืองเชียงราย ซึ่งเช่ือกันวาคือวัดจอมทอง 

  พระเจาพงัคราช นําพระโกศเงิน พระโกศทอง และพระโกศแกว รองรับพระบรมธาตุ

แลวจึงประทานแกพระเจาพรหมมหาราช นําไปประดิษฐานไวบนดอยนอย หรอืจอมกิตติ  

 วัดพระธาตุผาเงา ต้ังอยูบนฝงแมนํ้าโขงทางดานทิศตะวันตก ตรงกันขามกับประเทศ

ลาว อยูในหมูบานสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน อยูทางทิศใตของตัวอําเภอเชียงแสนประมาณ 3 

กิโลเมตร หรอือยูหางจากสามเหลี่ยมทองคําประมาณ 15 กิโลเมตร มพีื้นที่ทัง้หมด 743 ไร พื้นที่สวน
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ใหญเปนเนินเขาเล็ก ๆ ทอดยาวลงมาต้ังแตบานจําป ผานบานดอยจันและ มาสิ้นสุดที่บานสบคํา แต

กอนเขาเรียกดอยลูกน้ีวา “ดอยคํา” แตมาภายหลงัชาวบานเรียกวา “ดอยจัน” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 วัดพระธาตุผาเงา 

ที่มา: 3KKK, วัดพระธาตุผาเงา...เงาแหงรมกาสาวพัตรและมรดกอันล้ําคาของแผนดิน, เขาถึงเมื่อ 

18 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/ 

E9959915/E9959915.html 
 

ช่ือของวัดน้ีมาจากช่ือของพระธาตุผาเงาที่ต้ังอยูบนยอดหินกอนใหญ คําวาผาเงาก็คือ 

เงาของกอนผา (กอนหิน) หินกอนน้ีมีลักษณะสูงใหญคลายรูปทรงเจดียและทําใหรมเงาไดดีมาก ชาว 

บานจึงต้ังช่ือวา “พระธาตุผาเงา”  ความจริงกอนที่จะยายวัดมาที่น่ี เดิมมีช่ือวา “วัดสบคํา”  ซึ่งต้ังอยู

บนฝงแมนํ้าโขง ฝงนํ้าไดพังทลายลง ทําใหบริเวณของวัดพัดพังลงใตนํ้าโขงเกือบหมดวัด คณะศรัทธา

จึงไดยายวัดไปอยูที่ใหมบนเนินเขา ซึ่งไมไกลจากวัดเดิม 

 แหลงโบราณคดี: ศลิปะลานนาเมืองเชียงแสน 

 ศิลปะเชียงแสนมีความเกี่ยวพันกับศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท เมื่อเรายอนไปดูศิลปะขอม

หรือลพบุรีไดอิทธิพลดานรูปแบบจากขอมในเขมรเพราะเช้ือชาติ ภูมิศาสตรและการปกครองซึ่งอยู

ใกลชิดกัน ในทํานองเดียวกันศิลปะลานนาหรือที่เดิมเรียกวาเชียงแสน เปนศิลปะที่ไดรับอิทธิพลจาก

ศิลปะพมา สมัยราชธานีพุกามคอนขางมากดวยเหตุผลดานภูมิศาสตรและการเมืองการปกครอง

เชนกัน เดิมเรามักเรียกศิลปะยุคน้ีวาเชียงแสน ดวยเขาใจวาเมืองเชียงแสนมีความเกาแกต้ังแตราว

พุทธศตวรรษที่ 17 และมีความสําคัญวาเปนเมืองหลักแตภายหลังพบวาความสําคัญไมเกากวากอน

พุทธศตวรรษที่ 19 และเมืองอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ไม

ย่ิงหยอนกวาเชียงแสนการเรียกวาศิลปะลานนาจึงจะครอบคลุมพื้นที่ไดมากกวา อยางไรก็ตามกับ

พระพุทธรูปก็ยังนิยมเรียกวาพระเชียงแสนอยูดี 
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 ประติมากรรม 

 นอกจากน้ี ประติมากรรมที่ข้ึนช่ืออีกแขนงของเมืองเชียงแสน คือศิลปะการปนปูน ที่มี

ความสวยงามยากย่ิงที่จะมีชางสกุลใดเทียบเทียม อาทิ ปูนปนสถูปเจดียประธานวัดปาสัก ซึ่งสราง

สมัยพุทธศตวรรษที่ 19 ปจจุบันลวดลายปูนปนยังหลงเหลืออยูประมาณ 40 เปอรเซ็นตของทั้งหมด 

ประกอบดวยรูปหนากาลหรือเกียรติมุข ไดแก มกรคายนาค เทวดายักษมาร พญาครุฑ สัตวในเทพ

นิยาย และลวดลายพรรณพฤกษา นอกจากวัดปาสักแลว ยังมีสถูปเจดียวัดอื่น ๆ ที่มีลวดลายปูนปน

ประดับ เชน วัดจอมกิตติ วัดมุงเมือง ซึ่งจะมีลวดลายคลาย ๆ กัน แตจะตางกันในเรื่องเทคนิควิธี 

 ดังที่ไดกลาวไววารูปแบบทางศิลปะที่ชางนําเสนอน้ัน  สวนใหญจะผูกพันอยูกับระบบ

ศาสนา เชน ในเรื่องราวของสวรรค สัตวในปาหิมพานต และการประดับตกแตงตามธรรมชาติ 

ตัวอยางที่เห็นชัด คือ หนากาลหรือเกียรติมุขที่เปนอสูรในลัทธิพราหมณ สวนใหญใชประดับยอด

ซุมศาสนสถานในชวา เพื่อตองการใหความรูสึกวาคอยปกปกรักษาสิ่งสําคัญที่ประดิษฐานในอาคาร 

สัตวอีกแบบหน่ึง คือ มังกร เปนสัตวในจินตนาการวาเปนสัตวดุราย โดยมีความหมายเชนเดียวกับหนา

กาล คือเปนผูพิทักษรักษา ผูปกปกรักษาอีกแบบหน่ึงที่มีปรากฏ คือ มารแบก เดิมมีปรากฏใน

สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี เปนคติจากเรื่องเขาพระสุเมรุ โดยถือวาสถูปเจดียเปนเขาพระสุเมรุที่ควร

เคารพนับถือ นอกจากน้ีก็มีลวดลายประเภทพรรณพฤกษา พวกกลีบบัว ลายเครือเถา ประจํายาม 

เปนตน  

 ศิลปะการปนปูนในเมืองเชียงแสนมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิควิธี แรกเริ่มการ

ปนแกะจากตัวเน้ือปูนมาเปนปนแปะประดับ และการปนแบบใชวัสดุสมัยใหมโดยเลียนแบบของเดิม

เชนในปจจุบัน 

 จิตรกรรม 

 ภาพจิตรกรรมมักจะสะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวและความรูสึก ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยูของมนุษย บางภาพผูเขียนก็จะสอดแทรกความรูสึกนึกคิด

ของตนเองผสมผสานไปกับการเขียนภาพดวยแงมุมตลกขบขันตาง ๆ นานา ที่เรียกกันวา ศิลปะกาม

วิสัย เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความรูสึกทางกามารมณ มักจะขัดแยงกับศีลธรรมและความรูสึกของผูชม 

ในประเทศไทยงานจิตรกรรมเริ่มมีบทบาทมาต้ังแตสมัยโบราณ สวนใหญมักอยูในลักษณะจิตรกรรม

ฝาผนังตามศาสนสถาน จิตรกรรมในสมุดไทยภาพพระมาลัย ตูพระธรรม ตามโบราณสถานตาง ๆ ที่

พอมีใหเห็นได คือ ภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน 

 ในจังหวัดเชียงราย จิตรกรรมสวนใหญเปนภาพเขียนประยุกตรูปแบบสมัยใหม โดยมาก

อาจเปนเพราะความนิยมของคนในปจจุบัน  จิตรกรรมแบบด้ังเดิมที่พอมีใหเห็นอยูที่วัดเจริญเมือง 

อําเภอพาน วัดพระธาตุผาเงา อําเภอเชียงแสน 
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 สถาปตยกรรม 

 อาคารหลังคาคลุม เชน โบสถวิหาร มักไดรับการบูรณะเปลี่ยนแปลงหรือสรางข้ึนใหม

เรื่อยมาจนคาดเดาเคาเดิมไดลําบากดังน้ันการศึกษาจึงนาจะอยูที่การศึกษาเรื่องเจดียมากกวา เจดีย

ลานนาแบงออกไดเปน 2 สายใหญ ๆ คือสายเจดียทรงปราสาทและสายเจดียทรงระฆัง 

 สายเจดียทรงปราสาท เจดียทรงปราสาทแบบลานนาวิวัฒนาการเริ่มราวพุทธศตวรรษ  

ที่ 21 และนิยมเรื่อยมาจนกระทั่งอาณาจักรลานนาเสื่อมอํานาจราวพุทธศตวรรษที่ 22 เปนงานที่สืบ

ทอดมาจากสมัยหริภุญชัย (หริภุญชัยราวพุทธศตวรรษที่ 13-18 ซึ่งไดรับอิทธิพลทวาราวดี) ไดแก 

เจดียทรงปราสาทในผังสี่เหลี่ยม เชน พระเจดียสี่เหลี่ยม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งแสดงใหเห็นวาไดรับ

อิทธิพลมาจากเจดียแบบทวารวดีที่วัดกูกุฏหรือจามเทวี เมืองลําพูน เจดียอีกกลุมเปนทรงปราสาท

ยอดหรือปราสาท 5 ยอดไดรับอิทธิพลจากพุกาม เชนเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสนแตในสมัยหลัง ๆ 

ไดเปลี่ยนเปนยอดเดียว 

 สําหรับพระเจดียทรงระฆังมีที่มาจากลังกา ในลานนารับมา 2 ทางคือจากพุกามและจาก

สุโขทัยแตสวนใหญจะเปนแบบทีไ่ดรับอิทธิพลมาจากสุโขทัย สวนมากองคพระเจดียเปนทรงกลมแบบ

ลังกา แตมีฐานสูงยอมุม พระเจดียแบบน้ีมีอยูหลายแหงทางภาคเหนือของประเทศไทย เปนตนวา 

พระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลําพูน เปนตน รูปแบบเจดียแบบน้ี

ไดรับความนิยมราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 และไดสืบทอดเรื่อยมาจนถึงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

แตก็มีบางสวนที่มีวิวัฒนาการดานรูปแบบแตกตางออกไป เชน นิยมองคระฆังและบัลลังกแปดเหลี่ยม 

สิบเหลี่ยม สิบสองเหลี่ยม เชนกลุมเจดียพระธาตุดอยสุเทพ เปนตน 

  แหลงโบราณคดี: มรดกทางภาษา 

 ในลานนามีความเจริญมากอนอยางยาวนานนับไดหลายศตวรรษ คือมีทั้งภาษาพูด และ

ภาษาเขียน  และนอกจากน้ันก็ยังมีกฎหมายที่เขียนไวในใบลานหรือพับสามาต้ังแตสมัยพญามังราย 

(พ.ศ. 1805) คนในลานนาจะทั้งภาษาและวรรณกรรม บางอยางเปนแบบอยางของวรรณกรรมในสมัย

ตอมาจนถึงปจจุบัน เชน โครงสี่สุภาพในลิลิตพระลอ เปนตน 

 ภาษาลานนา หรือคําเมือง เปนภาษาประจําราชอาณาจักรลานนามาเปนระยะเวลานาน 

ตามประวัติศาสตรลานนา ภาษาลานนาเปนภาษาที่มีสัณฐานกลมปอม คลายอักษรมอญ มีเสียงสระ

ภายในตัว ใชในการติดตอสื่อสารกันในอดีต เปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ ความเปนชนชาติที่มี

อารยธรรมที่ย่ิงใหญ ปราชญพื้นบาน และปราชญราชสํานัก สามารถอานออกเขียนได มีการใหการ

สนับสนุนการเรียนภาษาลานนาทั้งฝายอาณาจักร และฝายศาสนจักร  สิ่งที่เปนวิถีชีวิตพื้นบาน ความ

เปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร

ความเปนมาของบานเมืองในอดีต กฎหมายตาง ๆ วรรณกรรมพื้นบาน ตํารายาสมุนไพร การรักษา
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โรค โหราศาสตร ฯลฯ  สิ่งเหลาน้ีไดถูกบันทึกไวลงบนใบลาน พับสา ขอย ศิลาจารึก ฝาผนังภาพ

โบราณที่ตาง ๆ  

 ศิลปกรรม นาฏศิลป และดนตร ี

 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดเปนวัฒนธรรมแบบผสมผสานสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุ

คน นับต้ังแตเปนปกแผนแวนแควนลานนาข้ึนมา เกิดวัฒนธรรมทัง้เกาและใหมมากมายหลายสาขา 

ทั้งเปนของด้ังเดิมและสบืทอดแลกเปลี่ยนรบัมาจากประเทศเพื่อนบานอันมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน 

 การฟอน 

 การฟอนของชาวลานนาในอดีตประกอบไปดวยทาทางที่เลียนแบบ หรือดัดแปลงมาจาก

ธรรมชาติ มักมีลักษณะเปนศิลปะตามเผาพันธุโดยแทจริง กลาวคือเช่ืองชาแชมชอย สวยงาม ไมมีลีลา

ทารําที่ซับซอนยุงยาก ไมมีกฎเกณฑขอบังคับใด ๆ เปนกระบวนทางาย ๆ สั้น ๆ มักแสดงเปนชุด ๆ มี

มากมายหลายรูปแบบ และขนานนามชุดการแสดงกระบวนฟอนน้ัน ๆ ตามเช้ือชาติของผูฟอน ซึ่ง

เรียกตามภาษาถ่ินพื้นเมืองวา “ชางฟอน” (อาน “จางฟอน”) และหมายรวมกันไปหมดทั้งชายและ

หญิง ดังน้ัน ‘ฅนมาน’ หรือชาวพมาฟอน ก็จะเรียกการแสดงหรือการฟอนชุดน้ันวาฟอนมาน คนไต

หรือคนไทใหญ หรือคนเงี้ยวฟอนก็เรียก “ฟอนเงี้ยว” หรือฟอนไท (อาน “ไต”) แตไมเรียก ฟอนไท

ใหญ” 

  ฟอนสาวไหม เปนการแสดงพื้นเมืองเหนือที่มีความสวยงาม มีลักษณะพิเศษที่แตกตาง

ไปจากการฟอนแบบอื่น ๆ คือฟอนสาวไหมเปนแบบการฟอนที่เลียนมาจากการทํางานในชีวิต 

ประจําวันของคนพื้นเมือง ในการปลูกฝาย ทอผา ตัดเย็บเปนเสื้อผาเครือ่งนุงหม ซึ่งเปนงานหตัถกรรม 

ที่ในทองถ่ินที่ทํากันโดยทั่วไป การฟอนสาวไหมเปนการฟอนที่มีมานาน และเปนลักษณะของการฟอน

ของพื้นเมืองเหนืออยางแทจริง แตเดิมการฟอนสาวไหมเปนทาการฟอนที่รวมอยูกับการฟอนเจิง 

ตอมาภายหลังจึงไดแยกการฟอนสาวไหมออกมาเปนทาการฟอนเฉพาะ 

 แตเดิมน้ันใชผูชายเปนผูฟอนและใชฟอนในงานปอย แหครวัทาน ฯลฯ ตอมาภายหลังจึง

มีผูหญิงเปนผูฟอน ลกัษณะทาการฟอนใชทาเดียวกบัทีผู่ชายใชฟอน เปนลักษณะการฟอนเด่ียว 

 ตุง คือ “ธง” หรือ “ธงตะขาบ”  

 คือธงที่ใชวิธีแขวนใหหอยชายลงดานลาง  แตธงน้ันจะผูกติดดามธงและคันธงใหสะบัด

ออกดานขาง ชาวลานนานิยมสรางตุงเพื่อเปนการบูชาตามความเช่ือ เพื่อประดับตกแตงริ้วขบวน 

ประดับตกแตงสถานที่ใหเกิดความสวยงามอลังการ เพื่อเปนเครื่องแสดงถึงความปติยินดี การฉลองชัย

ชนะ นอกจากน้ีตุงยังแสดงออกถึงศิลปะอันประณีตงดงาม ออนชอย และย่ิงใหญในรูปของความเช่ือ 

บงบอกถึงวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชนเผา เชียงรายมีความโดดเดนในเรื่องของตุง ดวยมีประวัติและ

ตํานานการสรางที่ย่ิงใหญของพระธาตุเจาดอยตุง อันเกี่ยวเน่ืองในพระพุทธศาสนาต้ังแตอดีตกาล จึง

มักพบเห็นตุงในพิธีการและพิธีกรรมตาง ๆ ในเชียงรายอยูเสมอ 
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  โคม  

 มีความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวลานนามาตลอด  นอกจากโคมจะถูกสรางข้ึนมาเพื่อใช

ประโยชนแลว โคมยังถือเปนสัญลักษณหน่ึงที่บงบอกใหทราบถึงวิถีชีวิตและความเช่ือ แสดงใหเห็นถึง

ศิลปะที่งดงามของชาวลานนา เมื่อถึงเทศกาลงานบุญ จึงมักพบเห็นโคมไฟและโคมลอยแทบทุกที่ใน

จังหวัดเชียงราย 

   วัฒนธรรมประเพณ ี

 เชียงรายเปนดินแดนเหนือสุดของประเทศ นอกจากจะมีลักษณะโดดเดนทางธรรมชาติ

แลว เชียงรายยังเปนเมืองประวัติศาสตร ดวยปรากฏรองรอยแหงอารยธรรมที่ยังสามารถพบเห็นไดใน

ปจจุบัน อาทิ เมืองโบราณเชียงแสน เวียงหนองหลม เวียงกาหลง เวียงพางคํา ซึ่งช่ือเวียง หมายถึง 

เมืองเกาที่สําคัญ คือ อาณาจักรสิงหนวัติ อันเกรียงไกรในอดีต มีกษัตริยปกครองถึง 46 พระองค ถือ

เปนตนกําเนิดแหงแวนแควนลานนา สืบทอดตอกันมาหลายราชวงศ เชน ราชวงศสิงหนวัติ (ราชวงศ

เชียงแสน) ราชวงศลวจงักราช ราชวงศเม็งราย ราชวงศกาวิละ (ราชวงศเช้ือเจ็ดตน) เปนตน ซึ่งสราง

ความเจริญรุงเรืองเปนปกแผน ทั้งทางสถาปตยกรรมศิลปกรรม วรรณกรรม วัฒนธรรมประเพณีและ

ศาสนา ดังจะไดกลาวถึงตอไป ประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย ไดแก 

 ประเพณสีงกรานตและประเพณีแขงเรือ 

 “สงกรานต” แปลวา ยายที่ หรือเคลื่อนที่ คือ ดวงอาทิตยจากราศีมีน ยกเขาสูราศีเมษ 

กําหนดใหวันที่ 13 เมษายน เปนวันข้ึนปใหมของไทยในสมัยกอน และยังคงประเพณีสืบทอดกันมาดังน้ี 

 13 เมษายน เปน “วันสังขารลอง” ในตอนเชามืดจะมีการยิงปนจุดประทัดเพื่อเปนการ

ขับไลเสนียดจญัไร 

 14 เมษายน เปน “วันเนาหรือวันเนาว” 

 15 เมษายน เปน “วันพญาวัน” ชวงเชาจะมีการทําบุญตักบาตรตานขันขาว ตานเจดีย

ทราย ตานตุงปใหม ปลอยนก-ปลา ฟงเทศน สรงนํ้าพระพทุธรูป ดําหัวพระสงฆ แลวจึงไปดําหัวญาติ

ผูใหญ นอกจากจะเปนวันพญาวันแลว ในวันเดียวกันน้ียังเปน “วันปากป” หรือวันเริ่มตนปใหม ซึ่งจะมี

การประกอบพิธี สะเดาะเคราะห สงเคราะห สงสะตวง สืบชะตา บางแหงมีการสูขวัญเพื่อความเปนสิริ

มงคล 

 สําหรับเมืองเชียงแสนปจจบุันจัดงานสงกรานตต้ังแต 13-18 เมษายนของทกุป มกีารจัด

กิจกรรมปใหม 4 ชาติ (ไทย ลาว จีน และพมา) ซึ่งภายในงานมีการแขงเรือ 3 ชาติ (ไทย ลาว-พมา) 

ชมการละเลนพื้นเมืองและมหรสพมากมาย รวมถึงการประกวดธิดาสามเหลี่ยมทองคํา ขบวนพาเหรด

ไดถูกจัดอยางสวยงามพรอมกบัทีป่ระชาชนไดสรงนํ้าพระพทุธรูปพระเจาลานทอง  

 เดิมการแขงเรือ  เกิดจากการที่ชาวบานอําเภอเชียงแสนและชาวบานจากฝงสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชเรือในการประกอบอาชีพประมง เน่ืองจากอําเภอเชียงแสนมีเขตพื้นที่
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ติดกับแมนํ้าของ (โขง) ในการหาปลาชาวบานจะใชอวนในการจับปลา ซึง่ในแตละครั้งที่ทําการหาปลา

จะตองใชเวลานานรอจนกวาปลามาติดอวนจากการหาปลาในตอนเย็น จึงมีกิจกรรมทํายามวางระหวาง

ที่รอปลามาติดอวน เชน การแขงกันวายนํ้าขามเกาะและการแขงพายเรือรอบเกาะ ที่ชาวบานเรียกวา 

เกาะดอนแหง แตปจจุบันเกาะกลางนํ้าไดจมหายลงไปใตแมนํ้าของ จึงทําใหเหลือแตการแขงเรือพาย

เทาน้ัน การแขงเรือพายในอดีตเปนการแขงเพื่อความสนุกสนาน นิยมแขงกันเฉพาะในกลุมวงเหลา

ของชาวบานที่หาปลาดวยกัน เพื่อทาประลองกัน และสรางความสนุกสนาน ความทาทาย โดยการ

ดวลเหลา ถาผูใดเปนฝายแพก็จะตองเลี้ยงเหลากับผูที่ชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ประเพณีแขงเรือที่อําเภอเชียงแสน 

ที่มา:  บรรยากาศการแขงเรือพาย ท่ีเชียงแสน, เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.sobkok.com/community/index.php ?topic=991.0 

 

  ประเพณยีี่เปง (ลอยกระทง) 

 ในวันเพ็ญเดือนย่ีของทุกป คือ วันลอยกระทง ชาวลานนามีพิธีสําคัญนอกเหนือจากการ

ลอยกระทง คือ พิธีกรรมต้ังธรรมหลวงหรือฟงเทศนมหาชาติ ชาวบานจะมีการประดับประดาวัดวา

อาราม และบานเรือนดวยประทีปโคมไฟ โคมระยา ทําอุบะดอกไมไปถวายวัด ทําซุมประตูดวยตนกลวย 

ออย กานมะพราว เตรียมขาวปลาอาหารเปนพิเศษ เชน หอน่ึง แกงออม แกงฮังเล และขนมตาง ๆ ไป

ทําบุญ บางแหงมีพิธีกวนขาวมธุปายาส หรือขาวพระเจาหลวงถวายเปนพทุธบูชาในตอนเชามืดของวัน

เพ็ญเดือน 12 น้ีดวย จากน้ันก็จะมีการทานขันขาวหรือสํารับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย ถวาย

อาหารและกัณฑเทศนแดพระภิกษุสงฆ และมีการฟงธรรมมหาชาติ ต้ังแตเชาถึงกลางคืน บางแหงก็จะ

มีการสืบชะตาดวย ในชวงพลบคํ่าจะมีการเทศนธรรมช่ือ “อานิสงสผางประทิส” และชาวบานจะมี

การจุดประทีป โคมหูกระตาย โคมแขวน เปนพุทธบูชากันทุกครัวเรือนสวางไสว 
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 ประเพณีจุดบองไฟ 

 ภาษาถ่ินเรียกช่ือประเพณีน้ีวา “จิบอกไฟ” บอกไฟ คือ กระบอกไมไผอัดดินปนขางใน 

ใชไมไผยาวทั้งลําผูกเปนหาง  รอบหัวของบอกไฟติดกระบอกไมไผขนาดเล็กหลายขนาดลดหลั่นกัน 

ยาวประมาณ 1 ฟุต เรียกวา “โหว” เพื่อใหเกิดเสียงเมื่อบอกไฟข้ึนและลง การประดิษฐบอกไฟแตละ

ครั้งใชเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 1 เดือนแตเดิมการจุดไฟจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน คือกอนที่

จะมีการทํานา คงจุดเพื่อบูชาเทวดาที่ช่ือปชชุน คือเทวดาแหงฝน เพื่อเปนการขอฝนใหตกตองตาม

ฤดูกาล เช่ือวาฝนจะตกมาก ตกนอยหรือไมตกข้ึนอยูกับเทวดาองคน้ี ตอมาจะจุดกันในชวงต้ังแตเดือน

มีนาคม-มิถุนายน  ความมุงหมายของการจุด เช่ือวาจะทําใหหมูบานเจริญรุงเรือง และมีฝนตกตาม

ฤดูกาล นิยมจุดกันในเวลาพลบคํ่าถึงกลางคืน 

 ชาวอีสานที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงราย ก็มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟเชนกัน นิยมจัดชวง

เดือน 5-6 เหนือ (ราวเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกป) เชนที่ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุง 

มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเปนประจําทุกป ราวเดือนพฤษภาคม โดยมีความเช่ือวาการจุดบั้งไฟ

เปนการขอฝนจากพญาแถน ถือวาฝน ลม ฟา เปนอิทธิพลของพญาแถน หากทําใหพญาแถนโปรด

ปรานมนุษยก็จะมีความสุข  ดังน้ันจึงมีวิธีบูชาพญาแถน  การจุดบั้งไฟอาจเปนวิธีหน่ึงที่แสดงความ

เคารพหรือสงสัญญาณความภักดีไปยังพญาแถนหรือเพื่อบูชาพญาแถน 

 วิทยาการ ภูมิปญญา 

 การทอผาพ้ืนเมืองลายเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 เน่ืองมาจากเชียงแสนหรือเมืองหิรัญยาง เปนเมืองของอาณาจักรลานนา มีกษัตริย

ปกครองสืบกันมา มีความเจริญทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และพุทธศาสนา มีอารยธรรมสูงสงทั้ง

ดานภาษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เมื่อถึงพุทธศักราช 2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 

พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ใหกรมหลวงเทพหริรักษและพระยายมราชยกทัพมาตีเมืองเชียง

แสน  และกวาดตอนผูคน 23,000 คน ลงไปไวเมืองเชียงใหมสวนหน่ึง เมืองนานสวนหน่ึง เมืองลําปาง 

เมืองหลวงพระบาง สวนที่เหลือจากอพยพไปยังกรุงเทพฯ โปรดฯ ใหอยูที่เมืองราชบุรีและเมอืงสระบุร ี

พรอมกับนําเอกลักษณศิลปะทอผาเชียงแสนไปเผยแพรที่เมืองน้ัน ๆ ดวย 

 ในป พ.ศ. 2529 กลุมแมบานสบคํา อําเภอเชียงแสน ไดรวมตัวกันและจัดต้ังกลุมทอผา

ดวยกี่กระตุก โดยมีเจาหนาที่จากสํานักอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายเขามาทําการฝกอบรมการทอผา

แกสตรีในหมูบาน หลังจากฝกอบรม กลุมสตรีไดทําการทอผาตลอดมาโดยมีนางอารีย ทองผาง เปน

ประธานกลุม ลวด ลายที่ทอกันน้ัน ไดแก ผาทอพื้นเมืองลายขอพันเสา ลายกาแล ลายไขปลา ลาย

ดอกมะลิ และลายเสื่อยอย  

 จากคําบอกเลาผูสูงอายุในหมูบาน การทอผาไดสืบทอดมาจากพอแม ลายทอของผาก็

หยิบยกมาจากของดั้งเดิม ทั้งการย อมสี ใชเสนดายหมักในโคลนดินดําที่มีความละเอียดและตก 
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ตะกอน แชเสนดายไว 3 วัน 3 คืน ตอจากน้ันนําเสนดายมาแชในโองนํ้าที่มีตนฮอมแชอยู แชเสนดาย 

ไว 3-7 วัน แลวบีบเอานํ้าออก ตอจากน้ันเอานํ้าปูนใส และกลวยนํ้าวาสุกใสลงในภาชนะ จากน้ันจึง

นําเสนดายลงไปค้ัน เสร็จแลวนําไปตากแดดและนํากลับมาแชใหมจนไดสีที่นาพอใจ ถาอยากไดสีดํา

มาก ๆ ใหนําเสนดายไปแชตมที่ควายนอนก็จะไดสีดําที่เขมมาก จากน้ันจึงนําเสนดายมาทอเปนผืน

ตามตองการ ในคืนสมโภชจุลกฐิน  จะมีการปนฝายการยอมเสนดายและการทอผา ใหเสร็จภายใน

ภายใน 1 คืน จากน้ันนําผาทอที่ไดมาเย็บเปนสบงผาจีวรไปถวายพระ เรียกผาทอแบบน้ีวาผาทันใจ 

ซึ่งผาทอลายเชียงแสนจะสามารถจําหนายไดมากที่สุดในรอบป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผาจกเมอืงเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย  

           (ก) ลายขอพันเสา  (ข) ลายไขปลา  

           (ค) ลายกาแล   (ง) ลายมะลิ  

ที่มา: ขอบฟาผาสวย, เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม, เขาถึงไดจาก https://kobfa1.wordpress.com 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การสืบคนอารยธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยแหลงอารยธรรม ดังน้ี 

 1. แองสกลนคร เปนแหลงอาศัยของมนุษยมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอเน่ือง

จนถึงปจจุบัน เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดี อาจกลาวไดวาบริเวณดังกลาวมีผูคนเขามา

อาศัยต้ังหลักแหลงทํามาหากินนับต้ังแตยุคบานเชียงเปนตนมา การปรับปรนและปรับตัวของคนกลุม

ชาติพันธุตาง ๆ ใหเขากับสภาพทางนิเวศวิทยาและสภาพแวดลอม  ทําใหเกิดความหลากหลายทาง

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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วัฒนธรรม มีการสั่งสมและสืบสานเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดทั้งในดานโบราณสถาน โบราณ 

วัตถุ ความเช่ือ คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ตํานาน ฯลฯ มาจนทุกวันน้ี บริเวณแอง

สกลนครจึงเปนที่ที่ปรากฏมรดกทางวัฒนธรรมอนัเปนเอกลกัษณซึ่งอาจกลาวไดวาเปน “อูอารยธรรม

ในแองสกลนคร” ปจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี 

หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร 

 2. แองโคราช ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 ใน 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย กาฬสินธุ ยโสธร สุรินทร ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ แมนํ้าในบริเวณน้ีสวนใหญมีตนกําเนิดจากเทอืกเขาที่เปนขอบแองทาง

ทิศเหนือและทิศตะวันตกที่สําคัญ ไดแก แมนํ้ามูล แมนํ้าชี แมนํ้าทั้งสองสายไหลผานที่ราบตอนกลาง

ของแองและบรรจบรวมกันเปนแมนํ้าขนาดใหญ กอนจะไหลลงสูแมน้ําโขงทางทิศตะวันออกบริเวณ

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี     

 ขอมูลบางสวนที่จะกลาวถึงตอไปน้ี  ผูวิจัยจะกลาวถึงภาพรวมของอารยธรรมโดยภาพ 

รวมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอนเขาสูขอมูลจําเพาะในแตละจังหวัด ซึ่งประกอบไปดวย 

 - ชาติพันธุและกลุมภาษาในแองสกลนคร 

 - แหลงศิลปะและโบราณคดี: ศาสนศิลป  

 - วัฒนธรรมประเพณีอสีาน 
 

ชาติพันธุและกลุมภาษาในแองสกลนคร 

 การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากจะเปนการสรางแนวความคิดที่

แตกตางแลว ยังชวยใหเขาใจและยอมรับความแตกตางดวย โดยเฉพาะความแตกตางทางชาติพันธุ 

ภาษา ศาสนา ฯลฯ  ในหัวขอน้ีจะวาดวยเรื่องของภาษาและวรรณกรรมที่ปรากฏในแองสกลนคร ซึ่งมี

ลักษณะเดนเฉพาะ คือบริเวณแองอารยธรรมสกลนครมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ภาษา 

และวรรณกรรมซึ่งประกอบดวยวรรณกรรมที่เปนมุขปาฐะและลายลักษณ (ดนัย ชาทิพฮด, นันตพร 

นิลจินดา และวิจิตรา ขอนยาง, 2552) 

 กลุมชาติพันธุ (Ethnic group) หมายถึงกลุมคนที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ภาษาพูดเดียวกันและเช่ือวาสืบเช้ือสายจากบรรพบุรุษกลุมเดียวกัน ดังน้ันกลุมชาติพันธุจึงเปนกลุม

ยอยของเช้ือชาติ (อมรา พงศาพิชญ, 2549: 28) 

 บริเวณแองอารยธรรมสกลนคร มีกลุมชาติพันธุหลากหลายที่อพยพมาจากเมืองตาง ๆ 

ทางฝงซายของแมนํ้าโขง มีภาษาพูดที่แตกตางกัน มีกลุมชาติพันธุที่สําคัญ ดังน้ี 
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 กลุมชาติพันธุและภาษาผูไท 

 ผูไท ผูไทย หรือ ภูไท เปนชนชาติไทกลุมหน่ึงทีอ่พยพมาจากเมืองนานอยออยหนู หรือ

เมืองแถง (เดียนเบียนฟ)ู ประเทศเวียดนาม มีการขยายบานเมืองแลวเรียกช่ือวาแควนสิบสองจุไทหรือ

สิบสองเจาไท ประกอบดวยเมือง 12 เมือง มีเมืองที่เปนศูนยกลางการปกครอง 2 เมือง คือเมืองแถง 

(มีเมอืงบริวาร 7 เมือง) และเมืองไล (มเีมืองบริวาร 3 เมือง)  

 ตอมามีการแบงแยกความแตกตางทางวัฒนธรรมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมไทดํา และ 

กลุมไทขาว หากแตกลุมเมืองสิบสองจุไทตางก็ตกอยูภายใตอํานาจของสยาม ลาว เวียดนาม (มี

ลักษณะเปนเมืองสองฝายฟา) (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2535: 22, อางถึงใน ดนัย ชาทิพฮด, นันตพร นิล

จินดา และวิจิตรา ขอนยาง, 2552) เมื่อมีศึกสงครามก็มีการกวาดตอนเชลยศึก บางคนก็อพยพหนีภัย

สงคราม ทําใหบางกลุมอพยพเขามาอยูในประเทศลาว เมื่อสมัยกรุงธนบุรีมีการกวาดตอนพวกไทดํา 

บางกลุมไปไวที่เพชรบุรี ราชบุรี เรียกวา “ลาวโซง” สวนผูไทที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เปน

กลุมที่อพยพมาจากฝงซายของแมนํ้าโขงแถบเมืองคําเกิด คํามวน แลวเขามาต้ังถ่ินฐานบานเรือนใน

หลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สกลนคร นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ (เรือง

เดช ปนเข่ือนขัติย, 2531: 68, อางถึงใน ดนัย ชาทิพฮด, นันตพร นิลจินดา และวิจิตรา ขอนยาง, 

2552)  

 ภาษาผูไท มีความคลายคลึงกับภาษาทองถ่ินอีสาน ผูพูดภาษาถ่ินพื้นเมือง (อีสาน) และ

ผูพูดภาษาผูไทสามารถที่จะสื่อสารกันไดรู เรื่องดวยภาษาพูดของตนเองได    แตภาษาผูไทก็มี

ลักษณะเฉพาะของตนเองหลายประการ ซึ่งมีความแตกตางดังกลาวมีทั้งเรื่องเสียงของพยัญชนะและสระ 

วรรณยุกต คําและประโยค 

 กลุมชาติพันธุและภาษาลาว 

 ลาวเปนพลเมืองพวกใหญที่สุดตามประวัติศาสตรเรียกวา “ไทลานชาง” ชนกลุมน้ีถือกัน

วาเปนชาติพันธุไทกลุมหน่ึง สวนมากอาศัยอยูในประเทศลาวและประเทศไทย นับถือพระพทุธศาสนา

นิกายเถรวาท และบางสวนยังนับถือลัทธิภูติผีวิญญาณและพราหมณ แมชาวลาวจะตกอยูภายใต

อํานาจของชาติตางตาง ๆ แตก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไดเปนอยางดี การต้ังชุมชน

กลุมวัฒนธรรมไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏชัดในพุทธศตวรรษที ่ 19 ซึ่งรวมสมัยกบั

กรุงสุโขทัย เพราะมกีารกลาวถึงชุมชนลุมแมนํ้าโขงตอนเหนือในศิลาจารึกหลกัที ่ 1 และจาก

พงศาวดารลานชางทีก่ลาววา อาณาจักรลานชางไดครอบคลุมไปถึงบรเิวณทีร่าบสงูโคราชดวย สวน

พงศาวดารไทยไดกลาวถึงเมืองสําคัญ ๆ ของอาณาจักรลานชางในสมัยอยุธยา การขยายวัฒนธรรม

ไทย-ลาว เขาสูดินแดนแองโคราช ในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานกลาววา พื้นที่เขตมณฑลลาว 

เมื่อป พ.ศ. 2181 เปนทําเลปาดง เปนที่อาศัยของคนเช้ือสายขอม ตอมาเรียกกันวาพวกขา สวย 

(บังอร ปยะพันธุ, 2529: 27) 
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 กลุมชาติพันธุและภาษาโซ หรือกะโส 

 “โซ หรือ กะโส” เปนขาอีกพวกหน่ึง อยูแถบเทอืกเขาภูพานและบริเวณหนองหานใน

เขตจังหวัดสกลนคร และนครพนม กลุมชาติพันธุน้ีมีอยูประมาณหน่ึงหมื่นคน  

 เติม วิภาคยพจนกิจ ไดกลาวไวในประวัติศาสตรอีสานวา 

 “พวกขากะโสเมืองกุสุมาลยมณฑลเกิดวิวาทชิงตําแหนงราชการ โดยมีทาวขันติยะ ไทย

ชาวกะโซเปนหัวหนารองขอเปนเมืองข้ึนเมืองสกลนคร ขอแยกออกจากเมืองกุสุมาลย จึงโปรดเกลาฯ 

ต้ังใหทาวขันติยะเปนพระไพศาลสิมานุรักษ เจาเมือง ยกบานนาโพธิในแขวงเมืองสกลนครเปนเมือง

โพธิไพศาลนิคล ข้ึนเมืองสกลนคร” (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2513: 318, อางถึงใน ดนัย ชาทิพฮด, นันต

พร นิลจินดา และวิจิตรา ขอนยาง,  2552: 6) 

 ชาวกะโสมีภาษาพูดและพิธีกรรมที่แตกตางไปจากกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว  โดยเฉพาะ

พิธีปลงศพของชาวโสน้ันเปนพิธีกรรมทางภูติผี ปรากฏในพิธีกรรมเซนผีที่เรียกวา “โสทั่งบั้ง”  

 กลุมชาติพันธุโซนอกจากจะต้ังถ่ินฐานอยูที่เมืองกุสมุาลย จังหวัดสกลนครยังมีอยูในหมู 

บานและอําเภอตาง ๆ ของจงัหวัดนครพนมดวย ไดแก บานพะทาย บานคอ บานนาขมิ้น อําเภอโพน

สวรรค อําเภอปลาปาก อําเภอทาอุเทน และอยูในอําเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหารดวย 

 กลุมชาติพันธุและภาษากะเลิง 

 กะเลิง เปนชาวกลุมนอยที่เปนชาติพันธุทางภาษากลุมหน่ึง เชนเดียวกับชนกลุมญอ โส  

แสก ผูไท และเวียดนาม ซึ่งมีอยูในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม กะเลิงมีถ่ินฐานเดิมอยูทางฝงขวา

แมนํ้าโขง ชนกลุมกะเลิงไดอพยพมาต้ังแหลงอยูในประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ปเศษ ต้ังแตมีการ

ปราบเจาอนุวงศในรัชกาลที่ 3 และมีการอพยพครั้งใหญ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเกิดศึกกบฏฮอในป 

พ.ศ. 2416  ปจจุบันมีชนกลุมชาติพันธุกะเลิงในประเทศไทย ที่จังหวัด สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ

และมุกดาหาร   

 วิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเลิงเหมือนกบัชาวอีสานทั่วไป คือ ยึดถือฮตีสิบสอง คองสบิ

สี่ เปนหลกัในการดําเนินชีวิต และมีคติความเช่ือถือในเรือ่งผี นับถือผีมเหสักขหลักบาน วิญญาณ

บรรพบรุุษ ผีตาแฮก ผีปา ผีเขา ประเพณีที่ชาวกะเลิง บานกุรุคุ จัดทําเปนงานบญุย่ิงใหญ คือ บุญ

เผวส (เทศนมหาชาติ) ซึ่ง 3 ปจะจัดใหมีข้ึนครัง้หน่ึง นอกจากน้ีก็มีประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดเปนประจําทุก

ป (สุรัตน วรางครัตน, 2542: 144-145, อางถึงใน ดนัย ชาทิพฮด, นันตพร นิลจินดา และวิจิตรา 

ขอนยาง, 2552) 

 กลุมชาติพันธุและภาษาแสก 

  แสก เปนชนกลุมนอยภาคอีสานกลุมหน่ึงในจํานวนหลาย ๆ กลุมชาติพันธุ เดิมชาวแสก

มีภูมิลําเนาอยูที่เมืองรองข้ึนกับกรุงเว ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม เมื่อเห็นภูมิลําเนาเดิมไม

เหมาะสมจึงไดรวมสมัครพรรคพวกอพยพหาที่อยูใหม โดยอพยพลงมาจากลํานํ้าโขงแลวมาต้ังถ่ินฐาน
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ช่ัวคราวอยูระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศลาว โดยมีทาวกายซุ และทาวกายชา เปนหัวหนาใน

การอพยพมาอยูที่แขวงคํามวน ประเทศลาว ตอมาพวกแสกไดอพยพขามแมนํ้าโขงมาอยูฝงไทยใน

สมัยพระเจาปราสาททอง พวกแรกที่ขามมาไปต้ังถ่ินฐานที่บานอาจสามารถ มีเจาเมืองปกครองและ

ไมไดข้ึนตอหัวเมืองตาง ๆ อพยพกระจัดกระจายไปอยูหลายหมูบานในจังหวัดนครพนม (ทองคูณ 

หงสพันธุ, 2522: 257, อางถึงใน ดนัย ชาทิพฮด, นันตพร นิลจินดา และ วิจิตรา ขอนยาง, 2552) 

  ภาษาแสก เปนภาษาตระกูลไท-กะได ที่ใชพูดในลาวและจังหวัดนครพนม ประเทศไทย 

บริเวณสองฝงแมนํ้าโขง ไมมีภาษาเขียน แตจัดเปนกลุมภาษาแขยงทางภาคเหนือและจะคอย ๆ สูญ

หายไปในที่สุดเพราะไมมีผูใช ผูพูดภาษาน้ีเหลือนอยเพราะคนรุนใหมหันไปพูดภาษาลาวหรือภาษา 

ไทยถ่ินอีสานมากข้ึน  

 กลาวโดยสรุปแลว แองสกลนครเปนบริเวณที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง

ภาษาศาสตรและชาติพันธุ แตละกลุมชาติพันธุก็มีภาษาพูดเปนของตนเอง ไดแก ผูไท ญอ ลาว กะเลิง 

โยย โซและแสก ซึ่งในทามกลางความหลากหลาย ก็ยังคงมีความคลายคลึง กลาวคือ การดํารงอยูของ

ชาติพันธุตาง ๆ  ในบริเวณแองสกลนครเปนไปในลักษณะถอยทีถอยอาศัยและพึ่งพา แตละกลุมชาติ

พันธุก็มีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม หากแตวัฒนธรรมดังกลาว

มรดกทางวัฒนธรรมดังกลาวมีการปรับปรนและถายทอดและหยิบยืมกันอยูอยางไมขาดสายนับเปน

การถายโยงทางวัฒนธรรมระหวางกันของกลุมชน 

 ทางดานภาษา แมจะมีความแตกตางที่หลากหลาย ก็ไมเปนปญหาของความขัดแยง

เพราะแตละกลุมชาติพันธุสามารถที่จะใชภาษาของตนเองในการสื่อสารขามกลุมไดอยางเขาใจ และ

ไมมีปญหาหรือความขัดแยงที่เกิดข้ึนจากภาษา การกีดกันทางภาษา การเหยียดภาษา เพราะแตละ

กลุมชาติพันธุสามารถที่จะใชภาษาของกลุมชาติพันธุตนเองเพื่อการสื่อสาร  
 

แหลงศิลปะและโบราณคดี: ศาสนศลิป  

 สถาปตยกรรมอีสาน 

 อาจารย ต๊ิก แสนบุญ (2553) ไดจําแนกรูปแบบออกเปนลักษณเฉพาะถ่ิน และ

ลักษณะรวม ตลอดจนคติความเช่ือในสวนตกแตงองคประกอบสถาปตยกรรมศาสนาคารพื้นถ่ินไทย

อีสาน กับสปป.ลาว โดยเนนศึกษาเฉพาะสวนประณีตศิลปของศาสนาคาร ประเภท สิม วิหาร หอแจก 

หอไตร มีขอบเขตพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคอีสานที่ใกลริมน้ําโขง และ 8 แขวงของสปป.ลาวตอนกลาง-

ตอนลาง ออกตามคุณลักษณะเปน 3 สวน ดังน้ี 

 1. สกุลชางพ้ืนบาน  ชางกลุมน้ีมักสรางสรรคผลงานฝากไวตามวัดในชุมชนรอบนอก

ของชนบทอันหางไกลจากตัวเมือง โดยเฉพาะเทคนิคการใชสีสันที่ฉูดฉาดหรือรูปทรงสัดสวนที่แปลก

แตก ตางจากที่พบเห็นโดยทั่วไป ปรัชญาชางกลุมน้ีคือ เนนการพึ่งพาตนเอง มีความเปนอิสระเสรีทาง
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ความคิด ไมมีแบบแผนที่ตายตัว ทั้งน้ีจะพบวาสกุลชางพื้นบานน้ันมีความพยายามที่จะรักษาลักษณะ

บางอยางของวัฒนธรรมด้ังเดิมซึ่งไดรับมาจากเผาพันธุเดิม (Ethnic origins) ของตนน้ันไวแต

ขณะเดียวกัน ก็ยอมรับและตองการที่จะนํารูปแบบบางอยางของวัฒนธรรมแบบเมืองเขามาผสมผสาน

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมของตนอยูเรื่อย ๆ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2525: 316, อางถึงใน ต๊ิก แสน

บุญ, 2553: 47) แตทั้งหมดลวนมีพลังตอรองดวยจารีตแหงระบบความเช่ือของสังคมวัฒนธรรมเดิม 

 2. สกุลชางพ้ืนเมือง (อิทธิพลชางหลวงทั้งราชสํานักลานชางและสยาม) เปนกลุมสกุล

ชางที่มีทักษะฝมือที่พัฒนามาจาก ‘ชางพื้นบาน’ ซึ่งกลาวไดวาเปนชางมืออาชีพ หรือก็คือกลุมชาง

หลวงที่มีประสบการณ มีทักษะฝมือ นิยมใชเทคนิคการตกแตงดวยลงรักปดทอง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

งานชางดานการกอสรางทั้งชางไมและชางปูน จนฝมือพัฒนาอยูในข้ันสูงสามารถเทียบเคียงกับชาง

หลวงหรือชางราชสํานัก ผลงานของชางสกุลน้ีมักฝากฝมือไวตามวัดวาอารามในเขตเมืองเปนสวนใหญ  

 3. สกุลชางญวน เปนกลุมสกุลชางที่เกิดจากเงือ่นไขทางการเมืองจากการเคลื่อนยายหนี

ภัยสงครามเขามาในอีสานและสปป.ลาว ในยุคลาอาณานิคมของฝรั่งเศส ที่มีการนําเขารูปแบบศิลปะ

อยางจีนเวียดนามและฝรั่งเศสเขามาใชในศิลปะอีสานและลาวโดยแสดงออกผานรูปแบบและเทคนิค

ดานวัสดุรวมถึงคติสัญลักษณตาง ๆ ในเชิงชาง โดยต้ังแตประมาณป พ.ศ. 2460-2500 (วิโรฒ ศรีสุโร, 

2536: 310, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 48) โดยเฉพาะชวงระหวางป พ.ศ. 2460-2480 ในพื้นที่

ภาคอีสานตอนใตแถบจังหวัดอํานาจเจริญ อุบลราชธานี และยโสธร ยุคน้ีมีความนิยมศิลปะแบบอยาง

ญวนมาก โดยกลุมชางญวนถือเปนกลุมชางผูรับเหมากอสรางเปนอาชีพกลุมแรกของอีสานโดยชาง

ญวนจะรับผิดชอบในสวนงานปูนและโครงสรางที่เปนความเช่ียวชาญ สวนการตกแตงงานไมสวนใหญ

จะเปนผลงานของชางในทองถ่ินน้ัน ๆ ที่เขามามีสวนรวม  

 องคประกอบสถาปตยกรรมศาสนาคาร  

 1. สวนฐาน จําแนกออกเปน 2 สวน คือ  

   1.1 สวนฐานมุขบันได  

    ทั้งอีสานและลาวนิยมทํารูปสัญลักษณอยางที่เรียกวา ทวารบาลโดยเฉพาะรูป

สัตวตาง ๆ โดยจําแนกเปนกลุมรปูสตัวแบบเหมือนจรงิและแบบอยางสตัวหิมพานต ที่มีการผสมผสาน

กันของสัตวหลากหลายชนิด ดังที่ปรากฏอยูในวรรณคดี อันประกอบดวย พญานาค ที่สืบคติมาจาก 

ลัทธิบูชางู ตามความเช่ือด้ังเดิมผูคนในแถบถ่ินอุษาคเนยที่เคารพบูชางูมาไมนอยกวา 3,000 ปต้ังแต

ยุคโลหะ (ปราณี วงษเทศ, 2543: 226) ซึ่งพบอยูทุกกลุมสกุลชางทั้งอีสานและสปป.ลาว รองลงมา

ไดแกรูป จระเข มกร หรือ ตัวเหรา คายนาค ซึ่งเปนสัตวที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธกับวัฒนธรรมความ

เช่ือเกี่ยวเน่ืองกับเทพเจาหลายองค แตทั้งหมด ลวนเก่ียวของสัมพันธกับนํ้า โดยถูกนําไปใชเปนสัตว

สัญลักษณที่เปนพาหนะของเทพเจาที่เกี่ยวกับน้ําโดยรัชกาลที่ 6 ทรงประทานอธิบายวา มกร คือ 

เหรา (ส.พลายนอย, 2532: 224) ทั้งน้ีในฝงลาว นิยมทําเปนรูปจระเข หรือตัวเหราจับปลา และคาย
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นาค ซึ่งพบอยูในทุกกลุมสกลุชาง ขณะที่อีสานใต เชน มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี นิยม

ทํารูปจระเขควบคูไปกับรูปพญานาค โดยเฉพาะในกลุมชางพื้นบานอีสานมีการนําสัตวอยางตัวแลน 

หรือตะกวดซึ่งมักถูกเรียกวาตัวเหี้ย ที่มีความหมายไปในทางลบของสังคมไทย (โดยคําวา “แลน” น้ี

เปนคําลาว สวน “ตะกวด” เปนคําเขมร) ที่เปนสัตวศักด์ิสิทธ์ิในวัฒนธรรมสุวรรณภูมิและเปนสัตว

สัญลักษณอยางหน่ึงของความอุดมสมบูรณ (สุจิตต วงษเทศ, 2552, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 

49) ดังปรากฏอยูที่มุขบันไดทางข้ึนสิมวัดราสิยาราม เมืองอํานาจเจริญ เปนตน และกลุมชางญวน

นิยมนําเอารูปแบบศิลปะรสนิยมอยางจีนมาผสมผสาน เชน รูปนาคที่มีลักษณะอยางรูปมังกร หมา 

เสือ สิงห มา ชาง สิงโตจีน ตัวมอม โดยเฉพาะในอีสานใตแถวอํานาจเจริญ อุบลราชธานี ซึ่งทั้งหมด

ลวนมีความหมายในเรื่องความเปนมงคลและเสริมพลังอํานาจที่จะปกปองคุมครอง เปนกรอบแนวคิด

หลัก หรือจะเปนรูปอยางมนุษยหรือเทพอารักษ เชน ทหารยาม แขกยาม เซี่ยวกาง (มีการสันนิษฐาน

วา เซี่ยวกาง อาจจะแผลงจาก คําวา “จิ๊นกางเสียว” หรือเรียกสั้น ๆ วา “กางเสียว”แปลวาพระ-

อินทรในภาษาจีน) ซึ่งเปนที่นิยมในอีสาน โดยถาเปนศาสนาคารที่สรางโดยชางพื้นบาน-เมืองทั้งของ

ลาวและอีสานจะมีลักษณะของผังพื้นบันไดตรง ๆ แตกตางจากชางญวนทั้งที่อยูในอีสาน และลาวที่

นิยมทําฐานมุขบันไดที่มีสวนปลายผายออกอยางบันไดแบบตะวันตก โดยเฉพาะการตกแตงพนัก

ลูกกรง หรือชองเจาะเปนรูปวงรีมีปลายโคงมน การตกแตงสวนบนราวจับบันไดเปนรูปสัตวสัญลักษณ

ตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว โดยศาสนาคารที่ปรากฏการทําฐานมุขแบบเครื่องกอมากที่สุด ไดแก สิม 

และหอแจก หรือวิหารบางแหงอยางวัดมโนภิรมย จังหวัดมุกดาหาร ทั้งน้ีในแถบจังหวัดเลยยังมี

รูปแบบสัตวเชิงบันไดอยางนาคที่นิยม ทําเลื้อยลงมาจากผนังและทํามุขบันไดดานขางอยางวัฒนธรรม

ราช-สํานักหลวงพระบาง และลานนาและนิยมทําทวารบาลเปนรูปสิงหคู ดังวัดศรีคุณเมือง และวัดศรี

สัตตนาค (วัดใต) จังหวัดเลย 

   1.2 ฐานตัวเรือน  

    ในภาษาพื้นเมืองอสีานและลาว จะเรียกวา “แอวขัน” โดยช่ือน้ียังถูกใชเรียก

สวนฐานในงานพุทธหัตถศิลปอื่น ๆ ดวย โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ  

    (1) สวนที่มลีักษณะแบบบัวคว่ําและบัวหงายที่แยกสวนดานบนและสวนลาง  

    (2) สวนที่เรียกวาทองไม ที่ทําหนาที่เปนสวนค่ันกลางระหวางบัวทั้งสอง 

    (3) สวนเสนแนวตกแตงที่เปนลวดบัว  

    (4) สวนที่เรียกวา ดูกงู หรือ กระดูกงู หรือที่เรียกวาลูกแกวอกไก ในภาษาชาง

ราชสํานักกรุงเทพฯ โดยสวนน้ีเปนตัวเสริมค่ันจังหวะบริเวณทองไมใหมีจังหวะลูกเลนมากข้ึน

โดยเฉพาะกรณีที่พื้นที่วางบริเวณทองไมมีที่วางมาก 

 ลักษณะรวมของฐาน แอวขันของไทยอีสานและลาวอยูที่มีการตวัดปลายบัวงอนเชิดข้ึน-

ลง พบมากในกลุมชางพื้นเมือง โดยสวนบัวคว่ําบัวหงายจะมีลักษณะอวนปอมรวมถึงการผายปากบัว
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และการซอนบัวที่ไมมีระเบียบแบบแผนตายตัว กลุมชางพื้นบานมีเอกลักษณที่พื้นผิวของงานพื้นบาน

ที่มีเอกลักษณที่ผิวขรุขระไมเรียบเนียน ดวยขอจํากัดดานวัสดุและเครื่องมือ โดยฐานแอวขันถือเปน

การสืบทอดคติและตีความมาจากดอกบัวอันเปนดอกไมแหงสัญลักษณของพระพุทธศาสนาในรสนิยม

ของกลุมวัฒนธรรมลาวทุกกลุมสกุลชาง ทั้งน้ีในสกุลชางญวน จะมีลักษณะแบบฐานปทมแบบภาค

กลางของไทย แตตางตรงสวนหนากระดานที่เปนลูกแกวอกไกหรือดูกงูเปนแบบกลม รวมถึงเสนรอบ

นอก มีลักษณะของเสนแข็งไมโคงออนหวานอยางกลุมไทยลาว ที่ไดสรางอัตลักษณเปนของตนเองเฉก

เชน แอวขัน ปากพาน หรือ แอวขันดูกงู ซึ่งมีลักษณะอยางเอาสวนที่เปนดูกงูที่อยูในสวนหนากระดาน

ทองไมนําไปขยายสวนและวางไวที่ช้ันดานบนสุดถามีเฉพาะบัวหงายเรียก แอวขันปากพาน แตถามี

บัวคว่ําทับบัวหงายอีกเรียก แอวขันดูกงู ในยุคหลังชางทองถ่ินทุกสกุลชางนิยมทําฐานปทม หรือมีขา

สิงหอยางศิลปะภาคกลางกรุงเทพฯ ทั้งฝงไทยอีสานและลาวโดยศาสนาคารที่พบการทําฐานแอวขัน

สวนใหญจะเปนศาสนาคารที่ทําดวยเทคนิคการกออิฐถือปูนเปนหลัก ทั้งไทยอีสานและลาว แตพื้นที่

แถบเมืองเลยและหนองคายไมนิยมทําฐานแบบแอวขันโดยนิยมทําเปนฐานบัวคว่ําธรรมดา 

 2. สวนตัวเรือน แบงเปน  

   2.1 ชองเปดประตู และหนาตาง-ชองแสงหรือชองลม มี 2 รูปแบบ  

    2.1.1 ทรงซุมปราสาทยอสวนมีเครื่องยอด  

     รูปแบบดังกลาวน้ีถือเปนการตกแตงชองเปด-ปดดวยเทคนิคการกออิฐถือ

ปูนและงานปนปูน โดยนิยมทําแบบที่มีสวนยอดถาเปนรปูหลังคาจั่วที่เรียกวาทรงคฤห หรือซุมทรงบัน

แถลง (บรรพแถลง) ที่เปนการยอสวนขององคประกอบหนาบัน อยางรูปลักษณะเดียวกันกับซุมเรือน

แกวน้ันเอง โดยมีบางสวนเสริมสวนยอดของหลังคาประตู หรือหนาตางดวยเครื่องยอดทรงรูปจอมแห 

รูปลักษณะตาง ๆ เชน รูปทรงเลียนแบบยอดปราสาทขอมกลุมน้ีสวนใหญจะมีอิทธิพลศิลปะแบบราช

สํานักทั้งกรุงเทพฯ และลานชาง พบอยูในกลุมชางพื้นเมืองอยางที่ปรากฏอยูกับอาคารเครื่องกอขนาด

ใหญอยางเชน วัดมโนภิรมย และวัดศรีมงคลใต-จังหวัดมุกดาหาร วัดทุงศรีเมือง-จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยสวนใหญพบวา ในวัฒนธรรมลาวมีการตกแตงยอดซุม “แบบยอดธาตุแบบบัวเหลี่ยมซอนชั้น” 

โดยมีการตกแตงสวนยอดเหลาน้ันดวยตัวกาบซอนสลับคลายกลีบขนุนอยางศิลปะขอม ที่นาจะ

เช่ือมโยงสัมพันธกับรูปแบบยอดของดอกไมเครื่องบูชาที่เรียกวายอดขันหมากเบ็ง...  

    2.1.2  ทรงกรอบซุมทรงเครื่องและกรอบซุมธรรมดา  

     เปนสวนที่เนนการใชสอยและตกแตงอยางเรียบงายเหมาะสม ซึ่งนิยมทํา

แบบบานเปด-ปด และแบบชองแสงเจาะตามแนวต้ังธรรมดารวมถึงชองลูกกรงไมกลึงที่เรียกวา ชอง

แสง แบบลูกมะหวด ซึ่งพบมากในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งภาษาถ่ินอีสานนิยม เรียกวา “ชองแสงลูกด่ิง” 

และลาว รับเอารูปแบบชองเปด ดังกลาวมาใชอยูเปนจํานวนมากในพื้นที่การศึกษา ทั้งในสายสกุลชาง

หลวงและชางชาวบาน แตในงานชางญวนจะนิยมทําบานหนาตางอยางบานเกล็ดไมหรือลูกฟก
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กระดานดุนบางแหงทําเปนหนาตางหลอก โดยมีการตกแตงซุมหนาตางเปนอารคโคง หรือซุมโคงแบบ

ซาราเซน (Saracen) ที่คลายโคงแบบกอทิก (Gothic) หรือชองโคงแบบกลีบบัว (Pointed arch) 

บางสวนยังทําชองแสงแบบวงกลมมีการตกแตงอยางคติจีน (Moo gate) ภายใตความเช่ือในการ

จําลองดินแดนสวรรค (สมคิด จิระทัศนกุล, 2546: 21, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 51)  

   2.2 บัวหัวเสา ดอกบัวเปนสัญลักษณในพระพุทธศาสนาถูกนํามาใช มารังสรรคเปน

องคประกอบตกแตงสถาปตยกรรมบัวหัวเสา ถามีลักษณะเปนบัวกลีบยาวที่ไทยเรียกวา บัวแวง ทาง

ลาวนิยมเรียกวา ลายหัวเสาแบบกาบป หรือถามีลักษณะสั้นอยางบัวโถ จะเรียกวาลายหัวเสาแบบบัว

ถวยน้ํา (บุนเลิง เวินวิลาวง, 2001: 91, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 51) สําหรับในภาคอีสานไม

คอยพบกับอาคารประเภทสิม โดยเฉพาะสิมขนาดเล็ก โดยถามีก็จะปรากฏอยูในสวนที่เรียกวา เสา

หลอกเสาเก็จเสาอิง (Pilaster) หรือเสาประดับ รวมถึงอาคารประเภทหอแจก หรือวิหารขนาดใหญ 

สวนหอไตร ยกเวนหอไตรที่วัดอินทรแปงนครเวียงจันทน สวนที่อื่น ๆ ไมปรากฏวามีการตกแตงหัวเสา 

โดยเฉพาะที่เปนงานไม สวนถาเปนอาคารแบบเครื่องกอ โดยเฉพาะสายสกุลชางญวนในพื้นที่ศึกษา 

พบวานิยมตกแตงดวยบัวหัวเสาโดยใชรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก อาทิ หัวเสาแบบคอ

รินเทียนที่หอแจก และสิมสกุลชางญวน วัดบานกระเดียน อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี แตที่โดด

เดนเปนหัวเสาเอกลักษณของอีสาน คือ หัวเสาของวิหารวัดมโนภิรมย เมืองมุกดาหาร ที่แสดงความ

เปนตัวตนอีสานไดมากที่สุดในเรื่องรูปทรงและการตกแตง 

   2.3 คันทวย จําแนกออกได 3 รูปแบบคือ 1) ทวยแผง 2) ทวยนาคเกี่ยว 3) ทวย

ลักษณะพิเศษ 

 ทั้งน้ีชางทองถ่ินจะนิยมเรียกตามลักษณะการใชงาน เชนเรียกวา ไมยัน หรือ คํ้ายัน บาง

ก็เรียกวา แขนนาง ตามอยางวัฒนธรรมกระแสหลักที่รับมาจากสปป.ลาว หากแตในกลุมชางพื้นบาน

อีสานโบราณ ยังมีคําเรียกที่ตางออกไป เชน ทวยแผง ชางจะเรียกวา “ปกบาง” (วิชิต คลังบุญครอง, 

มปป.: 7, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 51) ในพื้นที่อีสานมักปรากฏอยูกับศาสนาคาร ในวัดที่เคย

เปนหัวเมืองสําคัญอยางเชน วิหารเกาวัดหลวง-เมืองอุบลราชธานี วิหารวัดมโนภิรมย และวิหารวัดศรี

มงคลใต-เมืองมุกดาหาร อีกทั้งจะพบอยูตามศาสนาคารประเภท สิม วิหาร หรือหอไตรเปนหลัก 

ลวดลายที่ปรากฏอยูในทวยแผง หรือปกบาง และแขนนาง กลุมน้ีคือการผูกลวดลายอยางกนกใบผัก

กูด ลายเครือวัลย มากกวาที่จะเนนรูปสัตว สัญลักษณอยางพญานาค หรือสัตวอื่น ๆ ไมค้ํายัน ซึ่งกลุม

น้ีในสปป.ลาว หรือในอีสานบางแหง จะเรียกรวมกับ ทวยนาคเก่ียว โดยเฉพาะที่อยูในวัฒนธรรม

หลวง ซึ่งมีลักษณะรวมอยางเดียวกัน คือ ความออนหวานของรูปทรงของคันทวยนาคแบบราชสํานัก

สยาม ขณะที่คันทวยแบบนาคขดหรือนาคเกี่ยว สายสกุลชางพื้นบานอีสาน ชางจะสื่อความหมายไป

ทางบุรุษเพศดวยลักษณะที่แลดูบึกบึน แข็งแรงมีพลัง สวนในกลุมชางญวนพบการทําคันทวยนอยมาก 

บางแหงที่พบก็เปนฝมือชางไทยบานที่เขามามีสวนรวมในงานไมแกะสลักไมวาหนาบันหรือการ



46 

แกะสลักบานประตูหนาตาง (วารุณี ภูสนาม, 2539: 49, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 52) คันทวยที่

ถือไดวาโดดเดนเปนฝมือชางญวนจะเปนคันทวยที่วัดมัชฌิมาวาส อําเภอดอนตาล เมืองมุกดาหาร ที่มี

อิทธิพลตะวันตก (รูปทรงแบบโครงไมสามเหลี่ยม) ผสมผสานรวมกับลวดลายกระบวนจีน โดยทวย

กลุมน้ีจัดเปนทวยลักษณะพิเศษที่ตางทั้งรูปแบบและลวดลาย อยางกลุมทวยเทพพนม ทวยรูปหงส ที่

โดดเดนในกลุมน้ีพบอยูที่วัดโกเสยเขต เมืองหนองคาย ดวยรูปแบบทวยคอนกรีตเปนรูปตาง ๆ อยาง

สรางสรรคแบบศิลปะพื้นบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 คันทวย  

  (ก) คันทวยนาคเกี่ยวและทวยปกบาง สกุลชางเมืองอุบลราชธานี 

  (ข) คันทวยปกบาง สกุลชางเมืองมุกดาหาร  

ที่มา: ต๊ิก แสนบุญ, “อัตลักษณในสวนตกแตงองคประกอบสถาปตยกรรมศาสนา-คาร พื้นถ่ินไทย

อีสาน กับ สปป.ลาว,”  วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน 

1/2553: 45-60. 

 

   2.4 ฮังผึ้ง คือแผงกันแดดฝนที่ใชตกแตงบริเวณโถงดานหนาและดานหลังที่อยูใตสี

หนาหรือหนาบันมีทั้งแบบที่เปนไมและคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแบงเปน  

      2.4.1 ฮังผึ้งเอก (อยูใตสวนหนาจั่วใหญ ถาเปนอาคารขนาดเล็กและเต้ีย นิยม

แบง 3 จังหวะตามชวงเสา)  

    2.4.2 ฮังผึ้งโท (อยูใตสวนหนาอุดปกนก) นิยมใชทั้งในกลุมชางพื้นบาน-เมือง คํา

วา ฮังผึ้ง เปนช่ือเรียกในวัฒนธรรมลาวชาวอีสาน ซึ่งตรงกับคําทางภาคกลางที่เรียกวา รวงผึ้ง และ

ทางภาคเหนือเรียก โกงคิ้ว (วิโรฒ ศรีสุโร, 2540: 16, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 53) ในดาน

ประโยชนใชสอย ชวยรับน้ําหนักในเชิงโครงสรางอาคารบริเวณสีหนาหรือหนาบัน และชวยยึดปลาย

หัวเสาในสวนโครงสรางของหลังคา ลักษณะกึ่งคาน หรือกําแพงผนัง สามารถรับน้ําหนักตามหลักการ

(ก) (ข) 
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ถายแรงที่สะทอนผานรูปทรงสัณฐาน อีกทั้งชวยปองกันแดดฝนไมใหสาดสองเขาสูพื้นที่วางภายใน

อาคารโดยมีลักษณะกึ่งเปดกึ่งปดของพื้นที่  

 บริเวณโถงทางข้ึนลงโดยเฉพาะอาคารที่มีรูปทรงหลังคามุขโถงจั่วเปด ซึ่งพบมากตามสิม

และวิหารเปนหลัก จะพบการทําฮังผึ้งเปนสวนใหญ สวนสีหนาและฮังผึ้งเปนสวนที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธ

กันอยางแยกไมออก ทั้งในแงสัจจะโครงสรางและความงาม  

 กลุมชางญวนไมนิยมทําฮังผึ้ง โดยชางญวนจะใชการทําแผงผนังโปรงแบบซุมโคง อารค

โคง หรือซุมโคงแบบซาราเซน (Saracen) ที่คลายโคงแบบกอทิก (Gothic) แทนการทําฮังผึ้งแบบแผง

ไมอยางไทยบาน หรือไทยพื้นเมือง และมีตกแตงลวดลายอยางศิลปะจีนผสมศิลปะไทยซึ่งพบมากใน

ฝงอีสาน  

  3. สวนยอด  

   3.1 สีหนา หรือหนาบัน คือ พื้นที่สามเหลี่ยมอุดโพรงจั่วหลังคาทั้งดานหนาและ

ดานหลัง เพราะวาอาคารแบบไทยจําตองมีหลังคาเปนทางแหลม เหตุน้ีจึงตองมีจั่ว หรือหนาบันปด

เพื่อปองกันแดดฝน (น. ณ ปากน้ํา, 2543: 5, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 53) โดยมีทั้งแบบเครื่อง

กอ และเครื่องไม โดยศาสนาคารที่เปนเครื่องไม สีหนาจะมีลักษณะอยางสีหนาของเฮือนอีสานโบราณ 

โดยลวดลายที่สีหนาแบงออกเปน  

    - กลุมลวดลายเครือเถาธรรมชาติ  

    - ลวดลายรูปสัญญะทางสังคม การเมือง ดวยตราสัญลักษณ เชน สามเศียร ตรา

ครุฑ ใบเสมาธรรมจักร  

    - ลวดลายแบบสีหนาเฮือน 

    - ลวดลายทางลัทธิความเช่ือตามคตินิยม เชน สัตวมงคลตาง ๆ ของจีนที่ชาง

ญวนนิยมใช อยางตัวกิเลน มังกร เปนตน ขณะที่ชางพื้นบาน-เมืองในชวงรับวัฒนธรรมกรงุเทพฯ นิยม

ทําลวดลายโดยมีสวนประธานเปนรูปเทพพนม หรือพระอินทรทรงชางเอราวัณ และนารายณทรงครุฑ  

 ในอีสานมีรูปแบบสีหนาที่สะทอนปรากฏการณทางการเมืองอยางนาสนใจ ดังศาสนาคาร

ประเภทสิมในแถบมุกดาหาร นครพนม มีการนํารูปพานรัฐธรรมนูญมาใช อยูที่สวนประธานที่สีหนา

โดยเฉพาะสกุลชางญวน โดยแสดงนัยยะทางการเมือง สื่อสารกับชาวบานวาประเทศชาติไดเปลี่ยนเขา

สูยุคใหมที่มีรัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏอยูตามแสตมป เข็มกลัด และที่สําคัญที่สุด คือ อนุสาวรีย

ประชาธิปไตย (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2550: 302, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 54) ดังปรากฏอยู

ที่สิมวัดโพธ์ิศรีวิทยาลัย  บานเอี่ยนดง  ตําบลน้ําเที่ยง  อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร อันเปนพื้นที่ที่

มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนที่สําคัญอีกแหงหน่ึงในอีสาน และในชวง พ.ศ. 2480-

2500 กลุมชางญวนในแถบอีสานใตมีการปรับตัวดานรูปแบบ โดยออกแบบใหมีความเปนไทยมากข้ึน 

โดยเฉพาะสวนหนาบัน มีการนํารูปเทพพนมอยางภาคกลางมาใช (หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
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ศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี, 2541: 27, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 54) รวมถึงรูปเสมา

ธรรมจักร ซึ่งเปนตรากระทรวงศึกษาธิการ ดวยกรมการศาสนาก็ข้ึนตรงตอโครงสรางการบริหาร 

ควบคูกับคตินิยมในการทํารูปสัญลักษณชางสามเศียร ซึ่งเปนสัญลักษณศิลปะลานชาง (สุจิตต วงษ

เทศ, 2549: 112, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 54) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หางหงส 

         (ก) หางหงสหัวนาค สกุลชางพื้นบาน สิมวัดศรีโพธ์ิชัย เมืองเลย                                

         (ข) หางหงสหัวนาค สกุลชางพื้นเมืองหอแจก วัดศรีอุบลเมืองอุบล  

         (ค) หางหงสแบบพื้นเมืองแบบกานดก หอไตรหนองขุหลุ เมืองอุบล 

ที่มา: ต๊ิก แสนบุญ,  "อัตลักษณในสวนตกแตงองคประกอบสถาปตยกรรมศาสนาคาร พื้นถ่ินไทย

อีสาน กับ สปป.ลาว,"  วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน 

1/2553: 45-60. 
 

   3.2 หางหงส เปนสวนตกแตงปลายไมดานลางของปานลม โดยวางอยูบนบาระหวาง

แปหัวเสา กับเชิงกลอน ในสปป.ลาวนิยมเรียกองคประกอบสวนตกแตงน้ีวา ตีนดอก ปานลม หรือ 

ดอกปานลม (สมมณี ประทุมไชย, 2545: 155, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 55) สวนในบริบท

อีสานนิยมเรียกวา กานดก ที่มีลักษณะเปนกนกหัวมวน (วิโรฒ ศรีสุโร, 2536: 377, อางถึงใน ต๊ิก 

แสนบุญ, 2553: 55) หรือที่ภาคเหนือของไทย เรียกวา หางวัน โดยนิยมทําอยู 2 รูปแบบคือ 1) แบบ

หัวนาค และ 2) แบบลายกนกหัวกลม  

 ศาสนาคารประเภท สิม วิหาร หอแจก นิยมแบบหัวนาคเปนสวนใหญ ขณะที่หอไตร 

และวิหารบางแหง มีการทําหางหงสแบบกานดกอยางกนกหัวมวน ดังมีตัวอยางอยูทีห่อไตรหนองขุหลุ 

เมืองอุบลราชธานี หรือหอไตรวัดสระไตรนุรักษ เมืองยโสธร และวิหารวัดมโนภิรมย เมืองมุกดาหาร 

โดยหางหงสลาวและอีสานไมนิยมทําเปนรูปแบบ นาคเสี้ยว ที่เปนโครงรูปของนาค 3 เศียรซอนกัน 

(ก) (ข) (ค) 
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ซึ่งรูปแบบดังกลาวเปนหางหงสสายสกุลชางหลวงกรุงเทพฯ ขณะที่ชางพื้นถ่ินอีสานและลาวนิยมทํา

เปนหางหงสในลักษณะแบบหัวนาคตามคตินิยมทองถ่ิน มีทั้งลดทอนรายละเอียดและเสริมเติมแตง  

 กลุมชางพื้นเมืองของอีสานที่โดดเดนมาก คือ กลุมเมืองอุบล ดังที่ปรากฏอยูที่หอแจกวัด

ศรีอุบล ซึ่งมีการสะบัดปลายหงอนที่ดูพลิ้ว อีกทั้งยังมีการทําปากนาคลักษณะอยางปากคีม ซึ่งพบอยู

ในเมืองอุบลเทาน้ัน โดยเฉพาะแถบอําเภอเมืองที่เปนกลุมชางพื้นเมือง สวนในกลุมชางญวน

องคประกอบสวนน้ีจะเปนฝมือชางทองถ่ินน้ัน ๆ และยังมีการทําหางหงสดวยการแกะฉลุบนสังกะสี

ของชางพื้นบานในแถบเมืองนครพนม เชน หอแจกวัดกัณฑศรีราราม อําเภอนาแก เมืองนครพนม 

เปนตน 

   3.3 โหงว เปนภาษาถ่ินไทยลาว ซึ่งเขียนอยูหลายแบบ แบบลาวจะเขียนวา โง (สม

มณี ประทุมไชย, 2545: 155, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 55) ในขณะที่นักวิชาการไทยเรียกและ

เขียนวา โหง หรือ โหงว (สมชาย นิลอาธิ: 2554, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 55) โดยภาคกลาง

เรียกสวนน้ีวา ชอฟา เปนองคประกอบสวนยอดปลายสุด สวนไมแปนลม สวนดานสกัดดานหนา และ

ดานหลังที่ทําหนาที่ชวยยึดสวนปลายไมแปนลม และตอบสนองสุนทรียภาพความงามที่มีนัยยะแหง

ลัทธิความเช่ือผานรูปสัญญะตาง ๆ โดยอีสานและลาวนิยมทําอยู 3 รูปแบบ โดยมีวัสดุทั้งที่เปนไม 

และปูนปน คือ 1) แบบหัวนาค 2) แบบลูกกรงไมกลึง 3) แบบชอฟาปานลม (ราชสํานักกรุงเทพฯ

เรียกวาชอฟามอญ) 

 โดยอีสานและลาวสวนใหญนิยมใชรูปแบบหัวนาค ทั้งน้ีนาคในสกุลชางหลวงลาวนิยมทํา

แบบทั้งลดทอนและแบบทรงเครื่องที่ตกแตงอยางวิจิตร โดยถาเปนกลุมชางพื้นเมือง นิยมทําลาย    

วันแลนปกอยูบนสันหลังคาหรือปูนหลบหลังคา เปนตัวเช่ือมตอระหวางโหงว กับชอฟากลางสัน

หลังคา (ทําหนาที่คลายบราลีที่รับแบบอยางมาจากศิลปะขอม) โดยโหงวสกุลชางพื้นเมืองแถบ

เวียงจันทนจะยกคอนาคสูงรวมถึงการสะบัดปลายปาก และหงอนนาคที่ดูพริ้วไหวเปนอิสระ สําหรับ

อีสานรูปแบบของโหงวที่ดูโดดเดน คือ กลุมชางพื้นเมืองอุบลที่สะบัดปลายหงอน รวมถึงลักษณะปาก

นาคแบบปากคีมที่กวางแหลม และที่สําคัญคือนิยมการทําปก ซึ่งถือไดวาเปนคุณลักษณะพิเศษของ

กลุมชางพื้นเมืองอุบล สวนในกลุมชางญวนจะเปนลักษณะของนาคคอนขางแข็งแบบงานเครื่อง

คอนกรีต ซึ่งจะไมออนหวานอยางงานไม สวนชอฟาแบบลูกกรงไมกลึง เปนสวนตกแตงที่พบมากใน

เฮือนอีสานยุคหลัง เปนวัฒนธรรมนําเขาจากกรุงเทพฯ ที่นิยมใชกับเฮือนขนมปงขิง ตอมาภายหลัง

ชางทองถ่ินไดนํามาใชกับศาสนาคารเปนจํานวนมาก เชน หอแจกวัดพระเหลาเทพนิมิตร จังหวัด

อํานาจเจริญ โดยรูปแบบดังกลาวมุงเนนในเรื่องความงามมากกวาแสดงสัญญะทางความเช่ืออยาง

ลักษณะของหัวนาค และแบบชอฟาแปนลม เปนตน 

   3.4 ชอฟา เปนช่ือเรียกสวนตกแตงบริเวณกลางสันหลังคาของศาสนาคาร ในอีสาน

นิยมเรียกวา ชอฟา หรือภาษาเกาเรียก ผาสาด หรือ ปราสาท (วิโรฒ ศรีสุโร, 2536: 377, อางถึงใน 
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ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 56) ทั้งน้ีตําแหนงที่ต้ังของชอฟาอีสานและลาวจะอยูบริเวณกึ่งกลางของสัน

หลังคาช้ันสูงสุดเหมือนกัน ซึ่งเรียกไมตรงกับความหมายของชอฟาที่รับรูกนัในวัฒนธรรมสวนกลาง ซึ่ง

อยูบนยอดจั่วสามเหลี่ยมตรงรวบจอมปานลม ที่ในภาษาถ่ินไทยลาวเรยีกสวนน้ีวา โหงว ดังที่ไดกลาว

มาแลว ทั้งน้ีลาวนิยมเรียกวาสวนตกแตงกลางสันหลังคาน้ีวา ชอฟา หรือ จอมปราสาท และ    

สัตตะบูริพัน ก็เรียก (สมมณี ประทุมไชย, 2545: 155, อางถึงใน ต๊ิก แสนบุญ, 2553: 56) โดยชอฟา

จะมีหน่ึงเดียวตอหน่ึงศาสนาคาร (แตในสิบสองปนนามีมากกวาหน่ึงชอฟา) ทั้งน้ีพบวา “ชอฟา” ทั้ง

อีสานและลาวมีการใชกับศาสนาคารอื่น ๆ ดวย โดยมิไดจํากัดเพียงแคสิมวิหารเทาน้ัน ในอีสานชาง

พื้นถ่ินจะใชไมเปนหลัก โดยมีการใชปูนปนเฉพาะในกลุมชางญวนซึ่งพบอยูในแถบจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย  

 จากบทความของ ต๊ิก แสนบุญ กอนหนาน้ี ไดมีการเอยถึงศาสนสถานหลายสวน ผูวิจัย

จึงเสริมขอมูลบางสวนที่เกี่ยวของกับ ‘สมิ’ ดวยสิมนับเปนสถาปตยกรรมทีม่ีความโดดเดนรปูแบบหน่ึง

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 “สิม” มีที่มาจากคําวา “สมีา” หมายถึง “หลกั” หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา “ใบสีมา” 

ที่ใชปกลอมรอบพระอุโบสถ เพื่อเปนนิมิต กลาวคือ การแสดงขอบเขตศักด์ิสทิธ์ิของอุโบสถ (ศักด์ิชัย 

สายสงิห, 2555: 109) 

 ศักด์ิชัย สายสิงห (2555: 111-113) ยังไดกลาวถึงนัยยะแฝงเชิงสัญลักษณของสิมไววา 

“ในศาสนาพุทธ เมื่อสรางพระอุโบสถหรือสิมใหเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งเปนสิ่งแทนองค

พระพุทธเจา ก็ตองสรางเปนอาคารที่มีหลังคาซอนกันเปนช้ัน ๆ ซึ่งการสรางหลังคาซอนช้ันน้ี ก็คือรูป

จําลองของอาคารที่มีหลายช้ันน่ันเอง 

 การสรางหลังคาซอนช้ันในแตละทองที่ อาจมีความแตกตางกันบาง เชน ศิลปะ

รัตนโกสินทรนิยมสรางใหซอนกันหลายช้ันและมีหลายตับ ศิลปะลานนามีการซอนช้ันหลังคาและมี

การลดช้ันที่เรียกวา ‘ชด’ สวนไทลื้อซอนช้ันแบบคอสอง เปนตน สําหรับศิลปะลานชางพบระเบียบ

การซอนช้ันหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับอิทธิพลและลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน 

 นอกเหนือจากความหมายที่แฝงอยูกับการซอนช้ันของหลังคาแลว  ยังมีงานประดับ

ตกแตงและองคประกอบอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นวาสิมเปนอาคารที่มีฐานันดรสูง และถือเปนสัญลักษณ

ของศูนยกลางจักรวาลหรือสวรรคอีกดวย ที่เห็นไดชัดคือการประดับดวย “ชอฟา” หรือเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา “สัตตะบูริพัน” (สัตบริภัณฑ) ที่ประดับอยูกลางสนัหลงัคา ทําเปนรูปของเขาพระสเุมรุและเขา

สัตตบริภัณฑ ซึ่งเช่ือกันวาต้ังอยู ณ ศูนยกลางจักรวาล 

 นอกจากน้ีงานประดับตกแตงอื่น ๆ ก็ชวยเสริมความหมายใหสิมเปนสัญลักษณของศูนย 

กลางจักรวาลที่สมบูรณย่ิงข้ึน เชน ภาพสลักหรือจิตรกรรมเทวดาและเทวสตรีที่บานประตูหนาตาง 

สื่อถึงทวารบาลที่ดูแลศาสนสถานหรือแสดงถึงความเปนสวรรค สวนนาคหรือมกรคายนาคที่ราวบันได 
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นา จะหมายถึงสะพานรุงที่เช่ือมตอระหวางโลกมนุษยกับสวรรค ทั้งยังมีภาพเทพทวารบาล ยักษ สิงห 

ซึ่งเช่ือวามีหนาที่คอยพิทักษอยูที่เชิงเขาพระสุเมรุเสริมอยูอีกดวย”  

 ในขณะเดียวกัน ภายหลังจากการที่ ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ (2553-2554: 205) ไดลง

พื้นที่สํารวจ ยังสรุปแนวความคิดตาง ๆ ที่ปรากฏในการออกแบบสิมไดดังน้ี 

 1.  แนวความคิดเรื่องในเรื่อง พทุธประวัติ พุทธชาดกและพทุฑาภินิหารตาง ๆ 

 2.  แนวความคิดเกี่ยวกับนิยายพื้นบาน ปรัมปราคติ 

 3.  แนวความคิดเรื่อง นรก-สวรรค การทําความดีและการเกรงกลัวตอความช่ัว 

 4.  แนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับพญานาค หรือนาคาคติ 

จาก “วาทกรรมท่ีวาดวยเรื่องอัตลักษณของสิมอีสาน” (ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ, 2553-

2554: 190-191) กลาวไววา “สิมอีสานโดยทั่วไปมักมีขนาดเล็กกะทัดรัด และมีรูปทรงที่แสดงถึง

ความบึกบึนแข็งแรง แตในความแข็งแรงน้ันก็มีความออนชอยอยูในที มีนักวิชาการหลายทาน

นับต้ังแต รศ.วิโรฒ ศรีสุโร เปนตนมา (สิมอีสาน, 2536) ไดตีความวาลักษณะดังกลาวของสิมไดแสดง

ใหเห็นถึงตัวตนของคนอีสานไดเปนอยางดี นอกจากน้ีสิมยังถูกมองวาเปนสถาปตยกรรมที่มีความสงบ 

สมถะ เรียบงาย เปนสมถะสถาปตยกรรมที่ต้ังอยูอยางถอมตน สะทอนลักษณะสภาพสังคมและวิถี

ชีวิตผูคนใชวงสมัยน้ัน และสะทอนบุคลิกชาวอีสานที่ไมคุยโตโออวดใคร เปนความงามแบบที่ไมมีจริต

มารยา” 

 ฮูปแตม หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังในอาคารท่ีเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ  วิหาร  เปนงานจิตรกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับพุทธศาสนา

ลัทธิลังกาวงศ  ภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคอีสานหรือที่เรียกวา “ฮูปแตม” มีปรากฏอยูที่สิม (โบสถ) 

วิหารหอไตร  และหอแจก (ศาลาการเปรียญ) ฮูปแตมที่พบกันเปนสวนมากทางภาคอีสานมักจะเขียน

อยูบนผนังดานนอกของสิมหรือโบสถ  

 รูปแบบและกรรมวิธีการจัดองคประกอบศิลปในฮูปแตมอีสานไมมีกฎเกณฑตายตัว  ชาง

แตมมีอิสระเสรีในการแสดงออกอยางเต็มที่  ชางแตมคนเดียวกันหากไดไปเขียนภาพ  ณ สถานที่ที่

ตางกันรูปลักษณขององคประกอบศิลปรวมทั้งรายละเอียดก็จะแตกตางกันออกไป  ชางแตมจะเลือก 

สรรเรื่องราวจากพุทธประวัติหรือจากวรรณกรรมพื้นบานเฉพาะสวน หรือตอนที่ชางแตมประทับใจนํา 

มาพรรณนาดวย เสนสี  และองคประกอบภาพที่ตอเน่ืองกันไป  จากภาพหน่ึงเช่ือมตอกับอีกภาพหน่ึง

เพื่อสื่อสารความคิดใหผูชมเกิดจินตนาการ  เห็นความงามทางสุนทรียศาสตรและคุณคาทางคุณธรรม

ที่แฝงอยูในปฐมธาตุทัศนศิลป  เน้ือหาของภาพแตละตอนจะจบลงในตัวของมันเอง 

 องคประกอบภาพสวนรวมในฮูปแตมอีสานคลายกับการแสดงหนังตะลุง  ผืนผนังภายใน

และภาพภายนอกของสิม คือ จอหนัง  ตัวละครที่กําลังแสดงอิริยาบถตาง ๆ ตามทองเรื่อง คือตัวหนัง

ตะลุงที่ชางแตมนํามาประดับบนผืนผนัง  จากตอนหน่ึงเช่ือมตอกับอีกตอนหน่ึง ใกล ๆ กับเน้ือเรื่อง  
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แตละตอนจะมีคําบรรยายภาพดวยตัวอักษรกํากับไวดวย  ชางแตมจะใชเสนแถบเปนสิ่งแทนการค่ัน

เน้ือเรื่องแตละตอนหรือไมก็ปลอยชองวางรอบองคประกอบภาพ  เพื่อมิใหเกิดความสับสนระหวาง

เน้ือหาแตละตอน  ชองวางจะเกิดคุณคาคลายกับที่พักสายตาคลายกับการเวนวรรคของประโยค  หรือ

การข้ึนบรรทัดใหมของคอลัมนในการเขียนหนังสือ  พื้นผนังหรือฉากหลังไมมีการรองพื้นดวยสีหนัก  

จะรองพื้นดวยสีขาวลวนหรือขาวนวล  ชางแตมจะรางรูปทรงของตัวละครตาง ๆ ลงบนผืนผนังสีขาว

น้ัน มีการลงสีตกแตงเครือ่งประดับตัดเสนลงรายละเอยีดในแงมุมบางสวนเฉพาะสวนที่เปนรูปทรงของ

ตัวละคร  จุดเดนขององคประกอบภาพจึงอยูที่ตัวละคร  บรรยากาศของภาพก็ดูสวางสดใส  ฮูปแตม

ลักษณะเชนน้ีพบมากในบริเวณแถบจังหวัดในกลุมอีสานกลาง  สิมบางหลังชางแตมจะระบายสีบาง ๆ 

มีนํ้าหนักออน ๆ บริเวณใกลเคียงกับตัวภาพหรือตัวละคร  ทําใหเกิดความเดนชัดมากข้ึน  มีคุณคา

ทางสุนทรียภาพ  เกิดความรูสึกนุมนวลมากกวาที่เปนสีขาวโดด ๆ  ดังเชนงานจิตรกรรมฝาผนังจาก

วัดพุทธสีมา  บานฝงแดง  อําเภอธาตุพนม  หรือวัดโพธ์ิคํา  บานนํ้าก่ํา  อําเภอธาตุพนม  จังหวัด

นครพนม (ฮูปแตม หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังในอาคารที่เกี่ยวเน่ืองกับพุทธศาสนา, 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ฮูปแตม   

             (ก) ฮูปแตมวัดพุทธสีมา บานฝงแดง  อําเภอธาตุพนม 

             (ข) ฮูปแตมวัดโพธ์ิคํา บานนํ้าก่ํา  อําเภอธาตุพนม   

ที่ ม า :  ไพ โรจน  ส โมสร ,  จิตรกรรมฝาผนั ง อีสาน ,  ( ขอนแกน :  ศูนย วัฒนธรรมอี ส าน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532), อางถึงใน ฮูปแตม หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังในอาคารท่ีเก่ียวเนื่อง

กับพุทธศาสนา, เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://isan.tiewrussia.com/ 

index_news.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=11 
 

(ก) 

(ข) 
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วัฒนธรรมประเพณีอีสาน 

 จารีตประเพณีที่ชาวอีสานไดสืบทอดตอกันมาน้ันเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา 

เรียกวา ฮีตสิบสอง คองสิบสี ่(ฮีต-คอง) ซึ่งประกอบดวยจารีตประเพณีสิบสองอยางในสิบสองเดือน 

เรียกวา ฮีตสิบสอง อันเปนแนวปฏิบัติที่สืบตอกันมาจนเปนแบบแผนและขนบธรรมเนียม สวน

แนวทางที่ใชปฏิบัติในการดําเนินชีวิตภายใตการอยูรวมกันในสังคม เรียกวา คองสิบสี่ โดยแบงเปน

คองสําหรับผูปกครอง และคองสําหรับประชาชนทั่วไป (ธวัช ปุณโณทก, อางถึงใน นพดล พรามณี,  

2556: 36) ในอดีต นอกจากฮีต-คองจะมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตที่เปรียบเสมือนเข็มทิศและ

ปฏิทินชีวิตของชุมชนแลว ยังเปนบรรทัดฐานของสงัคมทีเ่มือ่ปฏิบัติแลวจะทําใหเกิดความสงบสุข เปน

สิ่งที่ทุกคนในสังคมตองเคารพและถือปฏิบัติดังน้ัน ฮีต-คอง จึงเปรียบเสมือนกฎหมายของสังคมที่ทุก

คนจะตองปฏิบัติตาม เพราะไดกํา หนดหนาที่ จริยธรรมของทุกคนในสังคมไวแลว โดยมีความเช่ือวา

สังคมใดปฏิบัติตาม ฮีต-คอง ก็จะอยูเย็นเปนสุข (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2519; ธวัช ปุณโณทก,2547; 

ปรีชา พิณทอง,2534; พระครูวิมลกิตติสุนทร และคณะ, 2548; สาร สาระทัศนานันท, 2527, อางถึง

ใน นพดล พรามณี,  2556: 36) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 11 ภาพวาดประกอบประเพณีฮีตสบิสองคองสิบสี่   

ที่มา: ฮีตสิงสอง, เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2559,เขาถึงไดจาก http://www.karuudon.org/ 

eduonline52/courses/SE00112/ 

 

 ฮีตสิบสอง 

 บุญเดือนอาย: “ฮีตบุญเขากรรม” 

 เปนบุญที่ทําในเดือนอาย (เจียง) เดือนแรกของปที่ชาวอีสานทํากันจนเปนประเพณี ทํา

ในวันขางข้ึน/แรมก็ได เปนบุญที่เกี่ยวกับพระโดยตรง มีความเช่ือวาทําบุญรวมกับพระแลวจะได
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อานิสงสมาก จึงมีการทําบุญเขากรรมข้ึน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําเพื่อใหพระตองอาบัติสังฆาทิเสส และ

ตองทําพิธีเขากรรมที่เรียกอีกอยางวา “วุฏฐานวิธี” คือระเบียบอันเปนเครื่องออกจากอาบัติ ประกอบ

พิธีปริวาสมานัต ปฏิกัสสนาและอัพภาน เปนข้ันตอนการอยูกรรมของพระทีต่องจาํกัดที่อยูเพื่อทรมาน

รางกายใหหายจากกรรม เปนการชําระจิตใจใหหายมัวหมอง  

 บุญเดือนยี:่ “ฮีตบุญคณูลาน” 

 เปนบุญที่ทําข้ึนเพื่อแสดงความเคารพในปจจัยยังชีพของคน ซึ่งหมายถึง “ขาว” ที่สราง

ความภาคภูมิใจใหกับลูกหลาน กับการที่จะไดขาวมาน้ันยากลําบากและถือวาปใดบุญลานมีขาวเยอะ

แสดงวาปน้ันมีความอุดมสมบูรณดี กอใหเกิดสิริมงคลแกชาวบาน อีกทั้งยังเพื่อขอบคุณสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลาย ผีปูตา ผีตาแฮก เจาแมโพสพ ที่ประทานขาวใหอยางอุดมสมบูรณ        

 บุญเดือนสาม: “ฮีตบุญขาวจ่ี” 

 บุญขาวจี่นิยมทํากันในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม  คือ  ภายหลังการทําบุญวัน

มาฆบูชา  (เดือนสาม ข้ึน 14 คํ่า) แลว สวนใหญจะกําหนดวันแรม 13 คํ่า และ 14 คํ่า เดือนสาม   

 ขาวจ่ี คือ ขาวเหนียวน่ึงใหสุกแลวนํามาปนเปนกอนทาเกลือเคลาใหทั่ว เอาไมเสียบยาง

ไฟเหมือนไกยาง เมื่อขาวสุกเกรียมแลวก็เอาไขซึ่งตีไวแลวทาแลวยางซ้ําอีกกลายเปนไขเคลือบขาว

เหนียว เสร็จแลวถอดไมออกแลวเอานํ้าออยหรือนํ้าตาลที่เปนกอนยัดใสแทนกลายเปนขาวเหนียวยัด

ไส แลวถวายพระเณรฉันตอนเชา สวนมากชาวบานจะรีบทําแตเชามืด พอสวางก็ลงศาลาการเปรียญ 

(ชาวบานเรียกหัวแจก) นิมนตพระเณรสวดแลวฉัน เปนทั้งงานบุญและงานรื่นเริงประจําแตละหมูบาน 

เพราะไดทําขาวจี่ไปถวายพระหลังจากพระฉันแลวก็เลี้ยงกันเองสนุกสนาน มีคําพังเพยอีสานวา 

“เดือนสามคอยเจาหัวคอยปนเขาจี่ เขาจี่บใสนํ้าออยจัวนอยเช็ดนํ้าตา” 

เดือนน้ีชาวนาสวนใหญถือกันต้ังแตโบราณมาวาเปนเดือน “สูขวัญขาว” 

 สําหรับมลูเหตุทีท่ําบุญขาวจี่ในเดือนสาม เน่ืองจากเปนเวลาที่ชาวนาไดมีการทํานาเสรจ็

สิ้น  ชาวนาไดขาวข้ึนยุงใหมจึงอยากรวมกันทําบุญขาวจี่ถวายแกพระสงฆ     

 บุญเดือนสี:่ “ฮีตบุญเผวสหรือบุญมหาชาติ” 

 บุญพระเวส หรือ บุญเผวส หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา บุญมหาชาติ งานบุญในชวง

ระหวางออกพรรษาจะเปนขางข้ึนหรือขางแรมก็ได แตสวนมากนิยมทํากันในเดือนสี่ดังมีคําพังเพยวา 

“เดือนสามดอยเจาหัวคอยปนขาวจี่ เดือนสี่ดอยจัวนอยเทศนมะที” (คําวา “เจาหัว” หมายถึงพระ 

ภิกษุ “จัว” หมายถึง สามเณร “มะที” หมายถึง มัทรี) บางแหงทําในเดือนหกหรือเดือนเจ็ดก็มี ซึ่ง

มักจะทําบุญบั้งไฟรวมดวยกอนจัดงาน  

 ชาวบานจะจัดอาหารการกิน เชน ขนม ขาวตม และอาหารคาวตาง ๆ สําหรับถวาย

พระภิกษุสามเณร และเลี้ยงแขกเลี้ยงคนที่มารวมงาน และจัดหาปจจัยไทยทานสําหรับใสกัณฑเทศน 

เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร สวนทางวัดก็แบงหนังสือออกเปนกัณฑ ๆ หนังสือผูกหน่ึงอาจแบงเปน
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หลายกัณฑก็ได เพื่อใหชาวบานไดรับกัณฑโดยทั่วถึงกัน มอบหนังสือใหพระภิกษุสามเณรในวัดน้ัน 

เพื่อเตรียมไวเทศน นอกน้ันจะมีการนิมนตพระจากวัดอื่นมาเทศน  

 วันแรกของงานเรียกวา “วันรวมหรือวันโฮม”  ในวันโฮมนอกจากจะมีประชาชนตาม

ละแวกบานและหมูบานอื่นที่ใกลเคียงหลั่งไหลกันมารวมงานแลว จะมีพิธีงานที่สําคัญ 2 อยางคือ 

            1. การนิมนตพระอุปคุต ในตอนเชามือของวันโฮม ประมาณสี่หรือหานาฬิกา มีพิธี

นิมนตพระอุปคุตโดยกอนเริ่มพิธีการ มีการนํากอนหินขนาดโตพอสมควรสามกอนไปวางไวในวังนํ้า

หรือถาไมมีวังนํ้าอาจเปนที่ใดทีห่น่ึงก็ได ซึ่งอยูไมหางจากวัดที่ทําบุญเผวสเทาใดนัก พอถึงกําหนดเวลา

ก็มีการแหพานดอกไมธูปเทียนขันหาขันแปด (พานเทียนและดอกไมอยางละหาคูและแปดคู) ไปยัง ณ 

สถานที่กอนหินวางอยูซึ่งสมมุติวาเปนพระอุปคุต พอไปถึงที่ดังกลาวจะมีผูหยิบกอนหินชูข้ึนและถาม

วาเปนพระอุปคุตหรือไม สองกอนแรกจะไดรับคําตอบวา “ไมใช” พอถึงกอนที่สามจึงจะตอบวา “ใช” 

จึงมีการกลาวคําอาราธนาพระอุปคุตแลวอัญเชิญกอนหินกอนที่สามที่สมมุติใสพาน การแหพระอุปคุต

เขาวัดจะเปนไปอยางครึกครื้น แลวจึงนํามาประดิษฐสถานไวที่หออุปคุต การนิมนตพระอุปคตมาเมื่อ

มีงานบุญเผวส เพื่อใหมีความสวัสดีมีชัย และเพื่อใหการจัดงานสําเร็จราบรื่นดวยดี        

 2. การแหเผวส พิธีในชวงบายของวันโฮม ชาวบานจะมารวมกันที่วัด เตรียมตัวจัดขบวน

แหไปอัญเชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเขาเมือง โดยสมมติใหพระเวสสันดร และนางมัทรีไปอยูปา

แหงใดแหงหน่ึงซึ่งอาจเปนปาจริง ทุงนา หรือลานหญากอน พิธีการอัญเชิญพระพุทธรูป 1 องค และ

พระภิกษุ 4 รูป ข้ันน่ังบนเสลี่ยงหามไปยัง ณ ที่สมมุติวาพระเวสสันดรและนางมทัรปีระทับอยู (ไมหาง

จากวัดเทาใดนัก) พอไปถึงที่ดังกลาวซึ่งเปนที่เริ่มตนแหเผวส เริ่มตนแหดวยการอาราธนาศีลและรับ

ศีลและหากอน แลวทําพิธีบายศรีสูขวัญพระเวสสันดรกับนางมัทรี นิมนตพระเทศนกัณฑฉกษัตริย 

จากน้ันจึงอันเชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเขาเมือง โดยหามเสลี่ยงพระพุทธรูป และพระภิกษุออก

กอน บางแหงหากมีรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดร ก็จะแหรูปภาพดังกลาวไปในขบวนดวย พอ

ขบวนแหถึงวัดจึงทําการแหรอบวัดหรือศาลาโรงธรรมโดยเวียนขวารอบ แลวนําพระพุทธรูปไป

ประดิษฐานไว ณ ที่เดิม นําดอกไมธูปเทียนไปวางไว ณ ที่จัดไว ประชาชนจึงกลับไปพักผอน  

 พอถึงตอนคํ่าประชาชนจะมาโฮม (รวม)  กันอีกครั้งจึงอาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธ

มนต เมื่อพระสวดพระพุทธมนตจบ ประชาชนจะกลับไปพักหรือคบงับกันตอไปตามอธัยาศัย  ระหวาง

น้ันพวกหนุม ๆ สาว ๆ  จะพูดจาเยาหยอกเกี้ยวพาราสีกัน  บางก็รองรําทําเพลงเปาแคนและดีดพิณ

จนกระทั่งใกลสวาง  ชาวบานจึงแหขาวพันกอนไปถวายพระอุปคุตที่วัดแลววางขาวพันกอนไวตามธง 

หรือตามภาชนะที่จัดไว  พระจะเทศนมหาชาติตลอดวัน  ข้ึนตนจากกัณฑทศพรจนถึงนครกัณฑ  เมื่อ

จบแลวมีเทศนฉลองพระเวสสันดรอีกครั้งหน่ึง  ซึ่งกวาจะเทศนจบทุกกัณฑก็ตอนคํ่าพอดีเมื่อเทศน

มหาชาติจบจัดขันดอกไมธูปเทียนกลาวคําคารวะพระรัตนตรัยเปนอันเสร็จพิธีบุญเผวส 
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 บุญเดือนหา: “ฮีตบุญสงกรานต” 

 ทําบุญข้ึนปใหมหรือตรุษสงกรานต สรงนํ้าพระพุทธบาท เก็บดอกไมปามาบูชาพระใน

ระหวางบุญน้ี ทุกคนจะหยุดงานธุรกิจประจําวัน โดยเฉพาะมีวันสําคัญดังน้ี คือ 

         ก. วันสังขารลวง เปนวันแรกของงานจะนําพระพุทธลงมาความสะอาดและต้ังไว ณ 

สถานที่อันสมควร แลวพากันสรงพระดวยนํ้าหอม 

         ข. วันสังขารเนา เปนวันที่สองของงาน พากันทําบญุอุทิศสวนกุศลใหบิดามารดาผูลวงลับ 

         ค. วันสังขารข้ึน เปนวันที่สามของงาน ทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแดพระ-เณร แลวทํา

การคารวะบิดามารดาและคนแก สงทายดวยมีพิธีบายศรสีูขวัญ 

 บุญเดือนหก: “ฮีตบุญบั้งไฟ” 

 เปนประเพณีเกาแกที่ไดปฏิบัติกันมานานเกี่ยวกับการบูชาเทวดาขอฝนตามความเช่ือ

ต้ังแตโบราณกาล มีการจัดประกวดบั้งไฟประเภทตกแตงสวยงาม ความคิดสรางสรรค ประกวดขบวน

แห และการจุดข้ึนสูงสุด 

 บุญเดือนเจ็ด: “ฮีตบุญซาํฮะ” 

 ทําบุญบูชาเทวดาอารกัษหลงัเมือง (วีรบุรุษ) ทําการเซนสรวง หลักเมือง ผีพอแม ผีปูตา 

ผีเมอืง (บรรพบุรุษ) ผีแฮก (เทวดารักษานาไร) ทํานองเดียวกันกับแรกนาขวัญ ซึ่งเปนพิธีกรรมกอนจะ

มีการทํานา กลาวคือ ใหรูจกัคุณของผูมีพระคุณและสิ่งทีม่ีคุณ จึงจะเจริญ 

 บุญเดือนแปด: “ฮีตบุญเขาพรรษา” 

 ทําบุญเขาพรรษา ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเชาและเพลแกพระสงฆ บายมีการฟง

ธรรมเทศนา และมีการปาวรองใหชาวบานนําข้ีผึ้งมาหลอเทียนใหญนอย สําหรับจุดไวในโบสถเปน

พุทธบูชาตลอดฤดูกาลเขาพรรษา ในเมืองหลวงมีการถวาย “เทียนจํา” แกอารามสําคัญ 

 บุญเดือนเกา: “ฮีตบุญขาวประดับดิน” 

 ทําบุญขาว อาหารคาวหวาน พรอมทั้งหมากพลูบหุรี่หอดวยใบตองกลวย แลวนําไปวาง

ไวตามตนไมและพื้นหญา เพื่ออุทิศใหแกบรรดาญาติผูลวงลบัไปแลว โดยกําหนดทําในวันแรมสบิสี่คํ่า

เดือนเกา ตอมาภายหลังนิยมทําภัตตาหารถวายแกพระภิกษุสงฆ สามเณร แลวอุทิศใหผูแกตายดวย

การหยาดนํ้า (กรวดนํ้า)  

 ทั้งน้ีทั้งน้ัน บุญขาวประดับดินน้ีเกิดจากความเช่ือตามนิทานชาดก และเปนทีม่าของการ

แจกขาวดวย 

 บุญเดือนสิบ: “ฮีตบุญขาวสาก” 

 ทําบุญขาวสากหรือขาวสลาก (สลากภัต) ในวันเพ็ญ เปนการอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย

เชนเดียวกับบญุขาวประดับดิน โดยมีเวลาหางกัน 15 วัน เปนระยะเวลาทีพ่วกเปรตจะตองกลบัคืนไป

เมืองนรก (ตามนิทานชาดก) โดยผูที่ถวายทานจะเขียนช่ือของตนไวในภาชนะที่ใสของทานและบาตร 
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เมื่อภิกษุสามเณรรูปใดจับไดสลากของผูใดกจ็ะเรียกใหเจาของสลากนําเอาของถวาย ครั้นพระเณรฉัน

แลวก็ประชุมกันฟงเทศน บรรยายนิทานวัตถุและภาษิตตาง ๆ เปนเวลาหน่ึงวันหน่ึงคืน 

 บุญเดือนสิบเอ็ด: “ฮีตบุญออกพรรษา” 

 ทําบุญออกพรรษา มีการตามประทปีโคมไฟ หรือเรียกวาทาํบุญจุดประทีป ถาไมใชโคม

แกวหรือกระดาษ ก็มักขูดเปลือกลูกตูมกา หรอืเปลือกลูกฟกทองใหใสบางทําเปนโคม ใชนํ้ามันมะเยา

หรือมะพราวมีไสลอยอยูมีหูหิ้วและนําไปแขวนไวตามตนไม อีกทั้งยังมีการทําปราสาทผึ้งถวายพระดวย 

 บุญเดือนสิบสอง: “ฮีตบุญกฐนิ” 

 เดือนสิบสอง เปนเดือนสงทายปเกาตามคติเดิม มีการ “ทําบุญกองกฐิน” ซึ่งเริ่มต้ังแต

วันแรมหน่ึงคํ่าเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง มีทั้งมหากฐิน (กองใหญ) และ

บุญจุลกฐิน (กองเล็ก) ซึ่งทํากันโดยดวน อัฐบริขารที่จําเปนตองทอดเปนองคกฐิน คือ บาตร สังฆาฏิ 

จีวร สบง มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ สายรัดประคด ผากรองนํ้า และเข็ม นอกจากน้ันเปนเพียง

องคประกอบ อีกพิธีบุญเดือนสิบสองที่สําคัญของชุมชนริมแมนํ้าก็คือการ “ซวงเฮือ” (แขงเรือ) เพื่อ

บูชาอุสุพญานาค 15 ตระกูล รําลึกถึงพระยาฟางุมที่นําพระไตรปฎกข้ึนมาแตเมืองอินทปตถะนคร 

(เขมร) 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แองสกลนคร: 

วัฒนธรรมจังหวัดเลย 

--- 

เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม 

--- 

 ท่ีต้ังและขนาด 

 จังหวัดเลยต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 

520 กิโลเมตร 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด แขวงไชยบุรีและเวียงจันทน  สาธารณรฐัประชา-

ธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแมนํ้าโขงและแมนํ้า

เหืองไหลกั้นพรมแดนระหวางกัน 

     ทิศใต  ติด  จังหวัดขอนแกน และจังหวัดเพชรบรูณ 

     ทิศตะวันออก ติด จังหวัดหนองคาย จงัหวัดอุดรธานี และจงัหวัด 

หนองบัวลําภู 

     ทิศตะวันตก  ติด  จังหวัดพิษณุโลก 
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 จังหวัดเลยต้ังอยูบนพื้นที่ราบสูง มีภูเขาลอมรอบตัวเมือง เทือกเขาวางตัวในแนวทิศ

เหนือใตโดยมีที่ราบลุมระหวางหุบเขาจึงควบคุมใหเกิดที่ราบลุมระหวางหุบเขา ลักษณะเปนแอง

กระทะมีแม นํ้าเลยไหลจากใตข้ึนเหนือ  

 แมน้ําโขง เมื่อไหลผานไปจนถึงแกงผาได บานหวยลึก จงัหวัดเชียงรายก็เปนอันสิ้นสุด

เขตแดนประเทศไทย และจะเวียนมาบรรจบพบกบัพรมแดนไทยลาวอีกครัง้ที่ปากแมนํ้าเหือง บานทา

ดีหมี อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พื้นที ่2,354 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 20.6 ของพื้นที่จงัหวัด 

เปนชวงที่แมนํ้าโขงไหลผานอําเภอเชียงคาน และอําเภอปากชม จังหวัดเลย ไปยังจังหวัดหนองคาย

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดเลยที่ติดแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 

 

มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม และโบราณคดี 

 ประชากร ชาติพันธุ และภาษา 

 ประชาชนที่อาศัยอยูในจงัหวัดเลย มีอยูหลายกลุม คือ 

 คนไทเลย เรียกตนเองวา “ไทเลย” เรียกคนจงัหวัดอื่น แมแตคนอีสานดวยกันเองวา 

“ไทใต” แตเรียกคนกรุงเทพฯ วา “ไทกรงุเทพฯ” คําวา “ไทเลย” ก็ใชวาจะใชเรียกคนเมืองเลยทุกคน

เสมอไป แตกอนยังมีการแบงกันเองอีก ชาวบานปาอยางแถบอําเภอดานซาย นาแหว มักถูกคนใน

เมืองเรียกวา “ไทดาน” หมายถึงคนลาสมัย ตอเมื่อถนนตัดผาน คําน้ีจึงหมดความหมายไป  
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 คนเมืองเลยถาจะกลาวไปแลว ทั้งผูหญิงและผูชาย ผิวขาว ละมายกับคนทางเหนือ 

โดยเฉพาะหญิงในวัยชราน้ัน นิยมไวผมยาวเกลามวยไมดานหลัง เก็บไรผม หวีเรียบแปล บุคลิกสมถะ 

เรียบงาย รักสงบ อยูในศีลสัตย เอยเอื้อนดวยถอยสําเนียงที่เปนเอกลักษณที่เรียกวา “ภาษาไทเลย” 

ซึ่งชวนใหรูสึกเย็นใจ เมื่อไดรวมโอภาปราศรัย  

  สําเนียงและภาษาพูด คนเมืองเลยเปนใคร มาจากไหน คงตอบแนชัดลงไปไมได ดวย

เพราะไมมีหลักฐานทีช้ี่ชัดแนนอน แตอาจารยสาร สาระทัศนานันท นักประวัติศาสตรทองถ่ินเมืองเลย

ใหความเห็นวา “มีสําเนียงพูดคลายประชาชนในเขตอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอนํ้าปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ และคลายประชาชนในแขวงไชยบุรีและหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สําเนียงพูดบางพยางคออกเสียงสูงคลายชาวปกษใต เสียงพูดไพเราะ

นุมนวล จึงไมเหมือนชาวจังหวัดใดในภาคอีสานดวยกัน  อีกทั้งสําเนียงในบางอําเภอยังตางกันไปอีก 

เชน คนอําเภอเชียงคาน เปนที่ยอมรับของคนเมืองเลยดวยกันเองวามีสําเนียงนุมนวล พูดชาคลาย

ภาษาเหนือ ฟงแลวไพเราะออนหวาน สวนอําเภอนาดวง อําเภอภูกระดึง อําเภอผาขาว อําเภอภูหลวง 

พูดภาษาอีสานกันเปนสวนมาก เพราะเปนกลุมคนจากอุดรธานี ขอนแกนเขามาต้ังรกรากใหม สวนคน

วังสะพุงมีสําเนียงที่เปนเอกลักษณชัดเจน เพราะพูดเร็วและหวนกวาที่อื่น  

  ชาวไทดํา ในอําเภอเชียงคาน ยังมีชนกลุมนอยอีกสองกลุม หน่ึงในน้ันคือ ไทดํา อพยพ

หนีมาจากเมืองเชียงขวาง แควนพวน ในป พ.ศ. 2417 เพราะจีนฮอเขามาปลน ทางหลวงพระบาง

ขอใหฝายไทยสงกองทัพไปชวยเหลือ เมื่อเหตุการณสงบ ไทยไดกวาดตอนชาวไทดําเขามาดวย โดยให

ทํามาหากินตามที่ตาง ๆ  เชน เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี และพิษณุโลก หลังจากน้ันประมาณ 

8 ป ฝรั่งเศสเขาครอบครองดินแดนลานชางและไดขอใหไทยสงคนอพยพคืนสูภูมิลําเนาเดิม ชาวไทดํา

บางสวนเห็นวาตองบุกปาฝาดงจึงขอหยุดต้ังหลักแหลงที่บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน มา

จนกระทั่งปจจุบัน 

 สภาพเปนอยูของชาวไทดํา คอนขางเรียบงาย การแตงกายผูชายจะสวมเสื้อที่ทอดวยผา

สีดํา ผาหนา แขนกระบอก ติดกระดุมเงิน 11 เม็ด ลักษณะกระดุมเปนรูปผักบุง ตัวเสื้อผูชายจะยาว

กวาเสื้อผูหญิง มีกระเปาทั้งสองขางตรงชายลาง กางเกงจะเปนขายาว ลักษณะรูปทรงคลายกางเกงจนี 

ใชผาสีดําเขมในการตัดเย็บ สวนผูหญิงจะใสเสื้อที่เปนสีดําคอกลมผาหนา แขนกระบอก เขารูป ติด

กระดุมเปนรูปผีเสื้อ และนุงผาซิ่นที่ทอเปนลายพื้นเมือง นิยมโพกศีรษะดวยผาซึ่งทอดวยฝายยอมดํา

ความกวางประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.20 เมตร ชายผาจะปกดวยดายสีที่เปนลวดลาย

ตาง ๆ สวนรองเทาทั้งชายและหญิงจะใสรองเทาไมยกพื้นสูงแบบคีบ 

 ชาวไทดําเดิมมีความเช่ือเรื่องผีฟา หรือ “แถน” คือ เช่ือวาแถนเปนผูสรางโลกและ

บันดาลใหมีทุกสิ่งทุกอยาง นอกจากน้ียังนับถือผีบรรพบุรุษอีก หรือที่เรียกวา “ผีเฮือน” หรือ “ผี

เรือน” ซึ่งเมื่อตายแลวจะไมไปไหน ยังคงวนเวียนคอยชวยเหลือลูกหลานอยู  
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 ไทยพวน ในอําเภอเชียงคานมีชาวไทยพวนอยู 2 หมูบาน คือ บานกลางและบานบฮุม 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ชาวไทพวนมีความเปนอยูทีเ่รียบงายแบบสงัคมชนบททั่วไป มีอาชีพ

เกษตรกรรม การทอผา การตีเหลก็ การทําเครือ่งเงิน เครือ่งทอง บานเรือนของชาวไทพวกจะยกพื้น

สูงมีใตถุนเรือน 

 การแตงกายของชาวไทพวนน้ัน ผูชายจะนุงกางเกงหรือนุงผาโจงกระเบนใสเสื้อมอฮอม 

มีผาขาวมาพาดบาหรือคาดเอว ผูหญงิจะนุงผาซิ่น ผาขาวมารัดอกหรือใสเสื้อแขนกระบอกสีดําสีคราม

หรือสีทบึ สวนเด็กผูชายจะใสกําไลเทา เด็กผูหญิงจะใสกําไลมือ กําไลเทา 

 ชาวไทยพวนเหลาน้ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และยังเช่ือเรื่องการเขาทรงอยางแนน

แฟน คนวังสะพุงน้ัน รกรากอยูที่น่ีมาแตเดิม ไมเคยโยกยาย  เพราะสภาพพื้นที่เหมาะสม ดินดี นํ้าดี 

ทําการเกษตรไดผลดี คนอําเภอน้ีไดช่ือวาเปนพุทธศาสนิกชนที่อยูในศีลธรรมอยางเขมขน  สวนมากไม

เช่ือเรื่องผีหรือไสยศาสตร ชาวนาแหวถือพระธาตุดินแทนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เพื่อควบคุมความประพฤติของ

คนในหมูบาน สะทอนลักษณะความผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนไทเลย 

 ชาวไทใต  

 ชาวไทใตไดอพยพจากภาคอีสานเขามาต้ังถ่ินฐานอยูในจังหวัดเลย สวนใหญมาจาก     

จังหวัดกาฬสินธุ อุบลราชธานี ยโสธร โดยไดอพยพเขามาเมื่อ พ.ศ. 2506 และมีจํานวนเพิ่มข้ึน ใน 

พ.ศ. 2508 จะพบชาวไทใตจํานวนมากที่กิ่งอําเภอเอราวัณ อําเภอนาดวง สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ปลูกขาว เลี้ยงสัตว สภาพบานเรือนจะเปนกระตอบและนิยมสรางบนที่

ดอนนํ้าทวมไมถึง หลังคามุงดวยหญาคา การแตงกายของชาวไทใตผูชายจะใสเสื้อผาฝายคอกลมสีขาว

ผาหนาตลอดและนุงโสรงลายตารางหมากรุก มีผาขาวมาคาดที่เอวและคลองที่คอ ผูหญิงจะใสเสื้อคอ

กลมแขนกระบอก นุงผาถุงฝายมัดหมี่ มีภาษาพูดที่แตกตางจากภาษาไทเลย ทั้งน้ีเพราะไดสืบทอด

วัฒนธรรมทางดานภาษามาจากถ่ินที่อยูเดิมของตน เชน ภาษาไทอีสานหรือภาษาลาวจากจังหวัด

อุบลราชธานี ภาษาไทโคราชจากจังหวัดนครราชสีมา 

      ศิลปะและแหลงโบราณคดี 

 แหลงโบราณคดี 

 แหลงโบราณคดีที่พบในเขตจังหวัดเลยสวนใหญเปนชุมชนโบราณ ซึ่งพบในทุกอําเภอ ได

มีการสํารวจเบือ้งตนแลวไดแกชุมชนโบราณทรายขาว ชุมชนโบราณเมืองขวาง ชุมชนโบราณเมืองทา

จําปา ชุมชนโบราณเมอืงสารแพ ชุมชนโบราณ เมืองเวียงสา ชุมชนโบราณบานดานขาว ชุมชนโบราณ

เมืองหงษ ชุมชนโบราณบานกลาง และชุมชนบานวังสวน เปนตน 
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 แหลงโบราณคดี: โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

 โบราณสถาน  โบราณสถานทีส่ําคัญสวนใหญเปนวัดในพระพุทธศาสนา เชน พระธาตุศรี

สองรัก อยูในเขตอําเภอดานซาย วัดทาแขก อยูในเขตอาํเภอเชียงคาน วัดศรีคุณเมือง อยูในเขต

อําเภอเชียงคาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                     (ข) 
 

ภาพที่ 13 วัดทาแขก และวัดศรีคุณเมือง 

            (ก) วัดทาแขก  

            (ข) วัดศรีคุณเมือง 

ที่มา: jaijainoi, สิมอีสานศิลปะลานชาง ความงดงามท่ีกําลังเลือนหาย , เขาถึงเมื่อ 27 เมษายน 

2559,  เขาถึงไดจาก http://pantip.com/topic/32447592 
 

      วัฒนธรรมประเพณ ี

 ประเพณผีีตาโขน 

 ประเพณีน้ีมีมาต้ังแตโบราณ เปนสีสันแหงการเฉลิมฉลองในงาน “บุญหลวง” และ

โดยเฉพาะในพิธีอันเชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเขาเมือง ตามบุญพระเวสสันดร (ฮีตเดือน 4) และ

บุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) รวมกันนับเปนเวลานานหลายรอยป หรืออาจจะมีต้ังแตเมื่อครั้งพระพุทธศาสนา

เขามาเผยแผในประเทศไทย  ซึ่งผีตาโขนน้ีจะ เฉพาะงานบุญประเพณีที่ดานซาย จังหวัดเลย  

 ประเพณีผีตาโขนมีลักษณะที่ใกลเคียงกับการบูชาบรรพบุรุษของอาณาจักรลานชาง 

หลวงพระบาง ซึ่งมีอาณาเขตติดกับอําเภอดานซาย เชียงคาน และหลมเกา ในปจจุบัน นอกจากน้ันยัง

มีการกลาวกันวา “ผีตาโขนเกิดข้ึนเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรี จะเดินทางออกจากปา 

กลับสูเมืองบรรดาผีปาหลายตนและสัตวนานาชนิดอาลัยรักจึงพาแหแหนแฝงตัวแฝงตนมากับชาว 
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บานเพื่อมาสงทั้งสองพระองคกลับเมือง เรียกกันวา ‘ผีตามคน’ หรือ ‘ผีตาขน’ จนกลายมาเปน ‘ผีตา

โขน’ อยางในปจจุบัน” 

 “ผีตาโขน” จัดวาเปนช่ือการละเลนชนิดหน่ึง  โดยผูเลนทํารูปหนากากที่มีลักษณะนา

เกลียดนากลัวมาสวมใสและแตงตัวมิดชิด แลวเขาขบวนแหแสดงทาทางตาง ๆ ในระหวางมีงานบุญตาม

ประเพณีประจําปของทองถ่ินพื้นบาน  

   

 

 

 

 
 

ภาพที่ 14 ขบวนประเพณีผีตาโขน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

ที่มา: Voravud Santiravee, ตามลาหาผีท่ี ดานซาย จ.เลย,  เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม  

2559, เขาถึงไดจาก http://voravudstudio.blogspot.com/2015/07/blog-post_94.html? 

view=flipcard 
  

 ประเพณผีีขนน้าํ 

 ผีขนน้ํา เปนการละเลนพื้นบานของชาวนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย การเลนผีขนนํ้าแตละปของชาวบานนาซาว ถือเอาชวงกอนที่จะมีการลงมอืทําการเกษตรชาวบาน

จะมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําบุญเดือนหก ประมาณวันแรม 1 คํ่า ของทุกป  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 15 ประเพณีผีขนนํ้า ชาวนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน 

ที่มา: Chaomuang, เบิ่ง ผีขนน้าํ เชยีงคาน งานบุญเดือนหก, เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม 2559, เขาถึง

ไดจาก http://www.muangthai.com/thaidata/10258 
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 กอนวันทําบุญจะมีการบอกบญุไปยังหมูบานใกลเคียงใหมารวมงานบุญที่หมูบานจะจัดให

มีข้ึน ซึ่งบรรดาชาว บานในหมูบานก็จะเตรียมประรําพิธีไวเพื่อตอนรับชาวบานถ่ินอื่น ๆ รวมทั้งชาว

ตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวดวย ผูที่เลนผีขนนํ้าสวนมากเปนชายหนุมในหมูบานและเด็ก ๆ ที่ช่ืน

ชอบความรื่นเริง 

 ประเพณีออกพรรษา (ฮีตเดือน 11) 

 ดังที่ไดกลาวถึงกอนหนาน้ีในเรื่องของประเพณีชาวอีสานถึง งานออกพรรษา ซึ่งเปน

ประเพณีฮีตเดือนสิบเอ็ดด้ังเดิม ณ เชียงคาน ก็เชนกันที่ชุมชนคุมวัดตาง ๆ จะรวมจัดทําปราสาทผึ้ง ผา

สาดลอยเคราะห และแขงขันเรือยาว  

 ประเพณีไหลเรือไฟ  หรือ  “ไหลเฮือไฟ” ในภาษาอีสานเปนประเพณีลอยกระทงตาม

แบบอีสานจะจัดในเทศกาลออกพรรษาของชาวจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ 

จังหวัดที่ต้ังอยูริมแมนํ้าโขงจะจัดข้ึนในวันเพ็ญข้ึน  15 คํ่า เดือน 11 เพื่อบูชาพระพุทธเจาในวันที่

พระพุทธเจาเสด็จลงมาจากเทวโลก  หลังจากที่พระพุทธองคไดเสด็จข้ึนไปจําพรรษาที่สวรรคช้ัน    

ดาวดึงสเพื่อแสดงพระธรรมโปรดพระพุทธมารดา และเปนความเช่ือวาถาจัดพิธีน้ีข้ึน ก็จะเปนการ

แสดงความคารวะตอพญานาคที่สถิตอยูตามแมนํ้าใหญใหคุมครองรักษาผูสัญจรไปมาทางนํ้าไมใหมีภัย

อันตรายเกิดข้ึน โดยพิธีน้ีจะจัดข้ึนในแมนํ้าใหญ ๆ เชน แมนํ้ามูลแมนํ้าชีในจังหวัดเลย และในแมนํ้า

โขงที่อําเภอเชียงคาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ประเพณีไหลเรือไฟ กระทงงานผาสาดลอยเคราะห และแหปราสาทข้ีผึง้ตามลําดับ 

ที่มา: ประเพณีไหลเรือไฟ-แหปราสาทผึ้ง, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.sawasdeenakhonphanom.com/2419.html 

 

 “เรือไฟ” หรือ “เฮือไฟ” คือเรือที่ทําดวยทอนกลวยและไมไผตัวเรือยาวประมาณ 20-30 

เมตร แลวใชไมไผซีกจัดทําโครงเปนรปูเรือประดับดวยไต หรือตะเกียงนํ้ามันวางเรยีงหางกัน ประมาณ 

1-2 คืบ ภายในเรือบรรจุไปดวยดอกไม ธูปเทียน และขนม ขาวตม ฝาย ไหม และเครื่องไทยธรรม 

ตาง ๆ  อีกมากมายที่พุทธศาสนิกชนผูมีศรัทธานํามารวมทําบุญ  ครั้นพอตกคํ่าบรรดาเจาของเรือจะ
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จุดไตหรือตะเกียงใหสวาง  แลวนําเรือของตนออกไปกลางแมนํ้าแลวปลอยใหเรือไหลไปตามแมนํ้า

คลายกับการลอยกระทง  

 ประเพณผีาสาดลอยเคราะห ผาสาดลอยเคราะหของชาวเชียงคาน ทําจากหยวกกลวย

คลายกระทง ตกแตงดวยดอกผึง้ เทียน ดอกไม ของคาว และของหวาน แลวนําไปลอยลงสูแมนํ้าโขง

เพื่อเสรมิดวงชะตา และระลึกถึงพระคุณแมนํ้าโขง (พระเมตตา) ถือวาเปนวัฒนธรรมเกาแก และ

นับวามีเพียงแหงเดียวที่อําเภอน้ี 

      วิทยาการ ภูมิปญญา 

 หัตถกรรมสิ่งทอ 

 ผาทอมือลายผีตาโขน ของกลุมสตรีทอผาบานเครือคู ต้ังอยูที่ตําบลปากหมัน อําเภอ

ดานซาย มีนางถาวร อุนแกว เปนประธานกลุม กอต้ังกลุมเมื่อป 2540 เริม่ทอผาเพื่อจําหนายดวยผาสี

พื้น ผาขาวมา ผาถุงลายหมี่ยอย ตอมาไดเพิ่มเปนผาถุงลายผาซิ่นบานไร ผาลายเกล็ดเตา จนกระทั่งป 

2545 จึงเริม่เกิดแนวคิดในการพัฒนาลายผาของกลุม โดยนําเอกลกัษณของอําเภอดานซาย คือ งาน

ประเพณีการละเลนผีตาโขน มาผสมผสานกบัวัฒนธรรมการทอผา โดยออกแบบลายผาโดยการมัดหมี่ 

เปนผาทอมอืลายผีตาโขน ซึ่งเอกลักษณ หรือจุดเดนของผาทอมอืลายผีตาโขนของบานเครอืคู คือ 

ลวดลายทีป่รากฏ คือการมัดหมีเ่ปนรูปผีตาโขน ทั้งเฉพาะสวนหนา (หนากาก) รูปแบบการยืนเต็มตัว 

การน่ัง หนาตรง หนาเอียง เปนตน 

 ผาซิ่นไทดําลายนางหาญ  

 งานวิจัยของนางสาวชมภูนาฏ ชมภูพันธ และนางสรินทร คุมเขต คณะคุรุศาสตร มหา 

วิทยาลัยราชภัฏเลย ไดเขียนบทความเรื่อง “นางหาญ: การถายทอดภูมิปญญาลายผาทอพื้นบานกลุม

ชาติพันธุไทดํา ซึ่งกลาวถึงตํานานเกี่ยวกับซิ่นนางหาญ” ความวา...  

 ...มีพ่ีนองท่ีเปนหญิงไทดํา 3 คน คนแรกเปนผูมัดลายและทําการทอ แตทอยังไมทันเสร็จ

นางก็เสียชีวิตลง คนท่ีสองจึงทอตอในระหวางทอเธอก็เสียชีวิตตามคนแรกไป หญิงคนท่ีสามจึง

บอกผีเรือนวาหากทอซ่ินสําเร็จ เม่ือถึงเวลาเสนเรือนตนจะใสในสํารับไปให ทําใหหญิงคนท่ีสาม

สามารถทอซ่ินผืนดังกลาวไดสําเร็จ ตัง้แตน้ันมาชาวไทดําจึงนิยมใชซ่ินนางหาญประกอบพิธีการ

เสนเรือนมาจนถึงปจจุบัน...  

 ลายผานางหาญ ประกอบดวย 

 1. ลายนาคเกี้ยวกัน ลายหมี่นาค 2 ตัวเกี้ยวกันเลนนํ้า คือ พญานาค 2 ตัวลงมาเลนนํ้าที่

เมืองมนุษย ทําใหมีนํ้าทาอุดมสมบูรณ บางคนเลาวาเปนนาคตัวพอ ตัวแม ลงมาเลนนํ้าเกี้ยวกัน

กอใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

 2. ลายนาคเกาะกัน ลายหมี่นาคเลี้ยงลูก ประกอบดวยนาคสองแมลูก ลกูเกาะหลังแมมา

เลนนํ้าใหมนุษยมีนํ้าทําไรทํานา บางวา ลายนาคเกาะกัน เปรียบเหมอืนรุงเกาะกับนํ้า ไดเอานํ้ามาใช 
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 3. ลายรุง ลายรุงเปนลายแถบถัดจากลายขิด ประกอบดวยสีเหลือง เขียว ขาว และดํา 

สลบัเปนรุงกินนํ้า 

 4. ลายขิด ม ี2 ลายคือ 

   4.1 ลายตุม หมายถึง ความรักใครกลมเกลียวของชาวไทดําที่มาตุมมาโฮมกัน 

   4.2 ลายผีเสื้อหรือตัวบี้ หมายถึง กอนฝนตกผีเสื้อจะบินออกมา และเปนสัตวที่อยู

ระหวางฟากับดินซึ่งอีกนัยหน่ึงก็คือสวรรคกับเมืองมนุษย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ผาซิ่นไทดําลายนางหาญ  

ที่มา: ซิ่นนางหาญ, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/ 

permalink.php?story_fbid=630824387064462&id=100004107181301 

 

 ผาหมอนิล ปจจุบันผาหมอนิลเมืองเลยเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนที่รูจักกันดีและมีมา

แตโบราณ วัตถุดิบที่ใชในการทําผาหมอนิลแบบโบราณ ไดแก ตนครามหรือตนหอม สําหรับหมักเปน

นํ้าคราม เพื่อสกัดใหไดสีสําหรับยอมผาผาทอมือหรือผาดิบ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แองสกลนคร: 

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ 

จังหวัดหนองคาย 

--- 

วีรกรรมปราบฮอ หลวงพอพระใส สะพานไทย-ลาว 

--- 
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 ท่ีต้ังและขนาด  

 จังหวัดหนองคาย ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 615 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 3,026.5 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 1.9 ลานไร คิดเปนพื้นที่รอยละ 0.59 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม

       นํ้าโขงกั้นพรมแดน 

     ทิศใต ติด จังหวัดอุดรธานี 

     ทิศตะวันออก ติด จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร 

     ทิศตะวันตก ติด  จังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดหนองคายที่ติดแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 

 

จังหวัดบึงกาฬ 

--- 

ภูทอกแหลงพระธรรม คาล้ํายางพารา งามตาแกงอาฮง 

บึงโขงหลงเพลินใจ น้าํตกใสเจ็ดสี ประเพณีแขงเรือ เหนือสุดแดนอีสาน 

นมัสการหลวงพอใหญ ศูนยรวมใจศาลสองนาง 

--- 
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 ท่ีต้ังและขนาด  

 จังหวัดบึงกาฬ มีที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูหางจาก

กรุงเทพมหานคร 751 กิโลเมตร และมีพื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 

2,690,625 ไร 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยมี 

       แมนํ้าโขงกั้นพรมแดน 

     ทิศใต ติด อําเภออาเภอคาตากลา บานมวง และอากาศอํานวย 

       จังหวัดสกลนคร 

     ทิศตะวันออก ติด อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 

     ทิศตะวันตก ติด  อําเภอรัตนวาป และเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 19 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬที่ติดแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 
 

 พระราชบัญญัติ ต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ตราพระราชบัญญัติข้ึน เน่ืองจากจังหวัด

หนองคาย เปนจังหวัดที่มีทองที่ติดชายแดน และมลีักษณะภูมิประเทศเปนแนวยาว ทําใหการติดตอ

ระหวางอําเภอทีห่างไกลและจังหวัดเปนไปดวยความยากลําบาก และใชระยะเวลาในการเดินทางมาก

เกินควร ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชนในทองที่ สมควรแยกอําเภอบงึกาฬ อําเภอเซกา อาํเภอโซพสิยั อาํเภอบุง

คลา อําเภอบงึโขงหลง อําเภอปากคาด อาํเภอพรเจรญิ และอําเภอศรีวิไล จงัหวัดหนองคาย ออกจาก

การปกครองของจงัหวัดหนองคาย รวมต้ังข้ึนเปน “จังหวัดบงึกาฬ” มีผลต้ังแตวันที ่23 มีนาคม 2554 
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 เน่ืองจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิมีทั้งฉบับใหมและเกา ซึ่งเอกสารฉบับกอน 

พ.ศ. 2555 กอนการประกาศพระราชบัญญัติขางตน มักกลาวถึงจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ รวบ

ยอดในความหมายของ “จังหวัดหนองคาย” ทั้งน้ีทั้งน้ัน ทั้งจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬยังมี

ความเหมือนหรือคลายคลึงในวัฒนธรรมหลาย ๆ สวน ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงอยางรวบยอดในขอมูลที่

สืบคนบางประการ 

 จังหวัดหนองคาย มีแมนํ้าโขงเปนลํานํ้าไหลผานต้ังแตเขตอําเภอสังคม  อําเภอศรี

เชียงใหม  อําเภอทาบอ อําเภอเมือง อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาป  เปนระยะทาง 210.6 

กิโลเมตร ตอเน่ืองมายังอําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอบุงคลา อําเภอปากคาด และอําเภอบึงโขงหลง 

จังหวัดบึงกาฬอีก ประมาณ 120 กิโลเมตร 

 พื้นที่บริเวณสองจงัหวัดน้ี แบงลักษณะภูมิประเทศไดเปน 4 บริเวณ ไดแก 

 1.  พื้นที่คอนขางราบในเขตอําเภอเมืองหนองคาย ทาบอ และศรีเชียงใหม จังหวัด

หนองคายซึ่งใชประโยชนดานเกษตรกรรม ทํานาและปลูกพืชสวนบริเวณฝงแมนํ้าโขง 

 2.  พื้นที่ที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีกระจายอยูในทุกอําเภอ ใชทํานาเปนสวนใหญ รวมถึง

ปลูกพืชไร ทําสวนผลไมและปาธรรมชาติ 

 3.  พื้นที่คลื่นลอนชันและเปนเขาเปนแหลงปาไมธรรมชาติ ไดแก ปาเบญจพรรณ และปา

เต็งรัง ซึ่งพื้นที่สวนใหญถูกบุกรุกเปนพื้นที่ทํากิน พบในเขตอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอําเภอ

บึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอบุงคลา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอพรเจริญ อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

 4.  สภาพพื้นที่ที่เปนภูเขาสูงชันทางดานตะวันตกกั้นพรมแดนระหวางจังหวัดเลยและ

จังหวัดหนองคาย และบริเวณเขตอําเภอบึงกาฬ 

  ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรที่แมนํ้าโขงไหลผานเกือบทุกอําเภอของทั้งสองจังหวัด ราษฎร

จึงไดอาศัยแมนํ้าโขงเปนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 

มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม และโบราณคดี 

      พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

 รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม อดีตอาจารยภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาศิลปากรไดกลาวไวในหนังสือแองอารยธรรมอีสาน ซึ่งเปนผลงานการสํารวจวิจัยที่ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวางวาพื้นที่ภาคอีสานน้ันมีแองอารยธรรมดึกดําบรรพ คือ แองโคราชและแอง

สกลนคร ซึ่งมีหนองหานเปนศูนยกลาง พัฒนาข้ึนจากยุคหินใหมเปนเขตที่สัง่สมวัฒนธรรมจนเปนบาน 

เมืองเวียง (นคร) เปนอาณาจักรใหญโต บานเชียงซึ่งมีการขุดคนโบราณวัตถุอยางสมบูรณ จึงทําให

สรุปไดวา หนองคาย-เวียงจันทน พัฒนาจากแองสกลนครแลวเจริญเติบโตกลืนทั้งสองฝงโขง  
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 การต้ังถ่ินฐานสมัยประวัติศาสตร 

 เมื่อชุมชนแถบลุมแมนํ้าโขงไดมีการพัฒนาทั้งทางสังคม การเมืองการปกครอง มาจนถึง

ยุคประวัติศาสตร ปรากฏหลักฐานการต้ังถ่ินฐานของคนในหนองคายหนาแนนมากที่สุดแหงหน่ึง คือ 

มีลายลักษณอักษรกลาวถึงบานเมืองในแถบหนองคาย-เวียงจันทนมาต้ังแตยุคเจนละและฟูนัน มีการ

ปก ครองที่เปนอิสระจากอาณาจักรอื่น แตมีการติดตอกับอาณาจักรใกลเคียงมาโดยตลอด ดังแสดงให

เห็นจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบอยูในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬในปจจุบัน

รวมทั้งฝงนครเวียงจันทน ดังที่รองศาสตราจารย ดร.ธิดา สาระยา ไดวิเคราะหถึงประวัติศาสตร

อีสานไวในเรื่องอาณาจักรเจนละวา...  

 “...กอนชวงท่ีจะมีการเรียกชุมชนโบราณแถบน้ีวาเจนละบก อาจจะมีการตั้งถิ่นฐานของ

ชนเผาพ้ืนเมืองโบราณกลุมหน่ึง ซ่ึงกลุมคนพวกน้ีมีอาจอพยพไปมาในพ้ืนท่ีใกล  เคียง ดัง

หลักฐานท่ีปรากฏอยูท่ีอุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

ภายหลังเม่ือสีการติดตอกับกลุมชายฝงทะเล ก็รับเอาอิทธิพลทางศาสนาเขามาในวิถีชีวิตชุมชน

เดิม โดยเฉพาะกลุมชนชาติจาม ซ่ึงเปนกลุมท่ีนําเอาความเช่ือในลัทธิพราหมณ-ฮินดูมาเผยแผ

ในดินแดนอุษาคเนย บริเวณท่ีอยูของพวกจามในอดีต คือแถบฝงทะเลประเทศเวียดนาม

ปจจุบัน โดยอิทธพลจากลัทธิพราหมณ-ฮินดูท่ีคนโบราณแถบลุมนํ้าโขงรับมาปรากฏเปน

ศิลปกรรมท่ีผสมผสานกันอยูในโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีเก่ียวของกับโบราณสถานทาง

ศาสนาพุทธในชวงตนประวัติศาสตร...” 

 ในขณะเดียวกัน ขอความใน “ตํานานพระอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน)” ของชาวอีสานก็

ไดแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามาในดินแดนน้ีต้ังแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 3 ดัง

ปรากฏหลักฐานทางโบราณสถานประเภทพระธาตุองคตาง ๆ ที่หลงเหลืออยูในดินแดนลุมนํ้าโขงตอน 

ลาง รวมทั้งจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏช่ือเวียงหลายแหง ซึ่งไดฐาปนาพระธาตุเจดีย

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาในชวงที่พระพุทธศาสนาในอินเดียไดสงสมณฑูตเจามา

พรอมกับนําพระบรมสารีรกิธาตุมาแจกจายแกบานเมืองแถบน้ี จึงบงช้ีไดวาชุมชนที่ต้ังมั่นอยูในชวงลุม

แมนํ้าโขงตอนกลางที่หมายถึงจงัหวัดหนองคายมาต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรและประวัติศาสตรอยาง

แนนอน โดยมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด จนถึงยุคที่มีหลักฐาน

ทางโบราณคดีชัดเจน เชน ศิลาจารึก ศิลปกรรมในโบราณสถาน โบราณวัตถุยุคตาง ๆ 

 ชวงการต้ังถ่ินฐานของกลุมประชากรในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-16  เรียกชวงเวลาน้ีวา 

“สมัยทวาราวดี” ชนพื้นเมืองแถบหนองคาย-เวียงจันทน อุดรธานีไดรับเอาอิทธิพลความเช่ือของขอม

อยางเต็มที่ หมายรวมถึงการยอมรับอํานาจการปกครองของชนชาติขอมทางดานลุมนํ้าโขงตอนลาง

ดวยเชนกัน จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 19-20 อํานาจขอมเสื่อมลง จึงปรากฏกลุมประชากรลานชาง

อพยพมาต้ังมั่นอยูที่ลุมแมนํ้าโขงตอนน้ีต้ังแตน้ันจนถึงปจจุบัน 
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 ลําดับประวัติศาสตรของบานเมืองกับชื่อบานนาม “เวียง” 

 เวียงคํา-เวียงคุก ปรากฏช่ือเรียกทางฝงหนองคายวา “เวียงคุก” ที่อําเภอเมืองติดเขต

อําเภอทาบอ อยูตรงขามกับเมือง “เวียงคํา” (เมืองซายฟอง) ทางฝงลาว เปนแหลงศึกษาพัฒนาการ

ต้ังถ่ินฐานของหนองคายโบราณในชวงพุทธศตวรรษที่ 14-20 โดยเฉพาะพุทธศตวรรษที่ 16 พบ

หลักฐานการปกครองเหนือดินแดนน้ีของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ทั้งฝงเวียงคํา-เวียงคุก ที่ต้ังวัดพระธาตุ

บังพวนซึ่งอยูถัดจากแมนํ้าโขงเขามา 5 กิโลเมตร มีซากวัดและสถูปเจดียรูปแบบตาง ๆ รวมกวา 100 

แหง ทําใหการศึกาษรูปแบบทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมของศิลปะลานชางไดดีกวาที่อื่น 

 เวียงงัว ปรากฏช่ืออยูในตํานานพระอุรังคธาตุวา พระรัตนเถระและจุลรัตเถระ ไดนํา

พระบรมธาตุเข้ียวฝาง 3 องคมาประดิษฐานที่โพนจิกเวียงหัว เช่ือวาเปนพื้นที่ตําบลบานฝาง อําเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย พระธาตุเวียงงัว เปนรูปแบบศิลปะปะโค (สําเนียงเขมรวาเปรียะโค) ของเขมร

โบราณ พ.ศ. 1420-1440 (พุทธศตวรรษที่ 15) มีทั้งเทวาลัย ภาพสลักหิน และประติมากรรมหินใน

กัมพูชา ตอเน่ืองจากศิลปะแบบกุเลน (จามกับชวา)  

 เวียงนกยูง อยูติดหวยโมง เขตกิ่งอําเภอโพธ์ิตาก มีเสมาหินยุคทวารวดีถึง 52 ช้ิน ซึ่งได

ขนยายไปไวที่วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม  ปรากฏช่ือปากโมงหรือหวยโมงในตํานานพระ       

อุรังคธาตุวา “หมื่นนันทอาราม มีครัว 50,000 ครัว อพยพมาต้ังอยูปากหวยนกยูง หรือปากโมงก็

เรียก” หวยโมงมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภูพานแดนที่ต้ังของอุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท  จาก

หลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุตาง ๆ  ตามเสนทางน้ีพบวามีความเช่ือมโยงกนัอยูมากและนาจะเปน

ถึงเสนทางการคา ในสมัย “สามเหลี่ยมทองคําโบราณ” ดวย “โมง” ไมมีในภาษาถ่ินอีสานแตในภาษา

ของชาวโส(กะโซ ขาโซ) ซึ่งพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร (ยังมีคนชาวโสอาศัยอยูที่อําเภอโซพิสัย 

จังหวัดหนองคาย) มีคําวา “โหมง” แปลวา “นกยูง” และที่โบสถพระเจาองคต้ือ อําเภอทาบอ ซึ่งเดิม

หวยโมงมาออกแมนํ้าโขงตรงน้ีมีเจดียสําคัญเปนที่หมายเรียกวา “ธาตุนกยูง” 

 เปงจานนครราช กิ่งอําเภอรัตนวาป (จงัหวัดหนองคาย) ปจจุบัน บรเิวณที่ทําการนิคม

สรางตนเอง มีเสมาหินขนาดใหญเหลืออยูช้ินหน่ึงทีเ่หลือรอดจากการกวาดทิ้งลงแมนํ้าโขง เมือ่ 50 ป

ที่แลว ชาวบานเรียกวา “เจาพอเปงจาน” มีอายุอยูในยุคทวาราวดี พุทธศตวรรษที ่12 ที่ฐานมีอักษร

ปลลวะอินเดียจารึกไว แตเลือนจนอานไมได ยังมีรองรอยของเมืองโบราณอยูทั่วบริเวณรมิแมนํ้าโขง

เปนแนวยาวถึง 10 กิโลเมตร  เมื่อลองขุดลึกลงไปใตบรเิวณน้ีเพียงไมกี่น้ิวก็พบซากกองอิฐกองอยูมาก 

สันนิษฐานไดเลยวานาจะเปนเมืองโบราณขนาดใหญและมีความสําคัญมากแหงหน่ึง 

 เมืองหลาหนอง-หนองคาย หลักฐานเกาแกที่สุดของเมืองหลาหนองคือ  พระธาตุ

หนองคาย เช่ือวาเปนพระธาตุฝาตีนขวา อายุราว ๆ เดียวกับพระธาตุบังพวน ชาวบานยังใหความ

เคารพกราบไหว เช่ือกันวาเวลาเขาพรรษาจะมีพญานาคมาถือศีลภาวนาอยูบริเวณพระธาตุหนองคาย

น้ีเปนประจํา 
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 เมืองเวียงคุก (เวียงคํา) 

 เมืองเวียงคุกในพุทธศตวรรษที ่14-15 เมืองเวียงคําเปนคูแฝดของเมืองเวียงจันทน ในขณะ

ที่ศูนยอํานาจการปกครองของพวกลาวลานชางยังอยูทางแควนเหนือ ซึ่งหลักฐานที่มีอยูในเมืองเวียงคุก

เริ่มปรากฏชัดข้ึนในสมัยทวาราวดีตอนตน จนถึงตอนปลายเน่ืองจากพบทั้งเทวรูปหินสมัยกอนพระ

นคร (นครวัด-นครธม) ที่วัดยอดแกว สันนิษฐานวาอาจจะเปนรูปเคารพพระอิศวร ของกลุมผูนับถือ

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู นอกจากนี้ก็ม ีเสมาหินในพระพุทธศาสนาสมัยทวาราวดีอีกมากตาม

โบราณสถานวัดวา อารามเกาในเขตเมืองเวียงคุกรวมทั้งศิลปสมัย ทวาราวดีแบบลพบุรีดวย 

 สมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 ตรงกับชวงการสรางบานแปงเมืองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่ง

นักประวัติศาสตรวิเคราะหวา “ชาวสยาม ชาวสุโขทัย” ก็คือกลุมชนในลุมแมนํ้าโขงตอนกลางเวียง 

จันทน-เวียงคํา-เวียงคุก ที่พัฒนาการเมืองการปกครองจนกระทั่งสามารถขับไลอํานาจขอมใหพนไป

จากแวนแควนของตนเองได พรอมทั้งทําการแผอิทธิพลของกลุมตนไปยังดินแดนที่เคยเปนของขอมมา

กอนดวย สรุปวาชาวสยาม สุโขทัย คือกลุมที่อพยพไปจากเมืองเวียงจันทน-เวียงคําน่ันเอง ปจจุบัน

เมืองเวียงคุกมีฐานะเปนตําบลเวียงคุก อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคายนอกจากเปนแหลง

โบราณสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของจังหวัดหนองคายดวย  

 เมืองพานพราว (ศรีเชียงใหม) 

 เมืองพานพราว เปนตําบลที่ต้ังอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคายปจจุบันซึ่งแตเดิม

เปนสวนหน่ึงของเมืองเวียงจันทน โดยเริ่มตนเปนบานเปนเมืองมาพรอม ๆ กับการต้ังเมืองเวียงจันทน

ในสมัยทวาราวดีตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 14-16) ชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณสองฟากแมนํ้าโขง ทั้งฝง

เวียงจันทนและเมืองพานพราวในยุคเริ่มตนการสรางบานแปงเมืองคือกลุมเดียวกัน  มีวัฒนธรรม

ประเพณีเดียวกัน (ต้ังแตยุคด้ังเดิมที่กลุมคนพื้นเมืองยังนับถือผีและนาค)  

 ในสมัยอาณาจักรลานชางเมื่อพระเจาไชยเชษฐาธิราช ทรงยายราชธานีจากหลวงพระ

บางมายังเวียงจันทน ในป พ.ศ. 2103 แลวทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดําเนินตามรอยบรรพชน

ผูสรางนครเวียงจันทนดวยการบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุสําคัญ จนเปนผลใหมีศิลปวัตถุ-สถานที่ผสม 

ผสานกันระหวางแบบลานนากับแบบลานชางดังน้ีคือ 

 “พระเจาองคต้ือ” พระพุทธรูปขนาดใหญหนัก 1 ต้ือ (ประมาณ 12,000 กิโลกรัม “ต้ือ” 

เปนมาตรวัดของคนลานนา) ศิลปะลานนา สรางเมื่อ พ.ศ. 2165 คาดวาเปนพระพุทธรูปฉลอง

พระองคของพระนางยอดคําทิพย พระบรมราชชนนีของพระเจาไชยเชษฐาธิราช ทั้งกําหนดเปนพระ

ราชพิธีที่กษัตริยเวียงจันทนตองเสด็จมานมัสการพระเจาองคต้ือทุกเดือน 4 เสด็จพรอมขบวนชางมา

กราบสักการะจากวัดทาคกเรือ - ถึงวัดพระเจาองคต้ือ ดวยระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรถนนน้ีจึง

มีช่ือวา “จรดลสวรรค” ถึงทุกวันน้ี 
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 เมืองหนองคาย (บึงคาย-บานไผ) 

 บริเวณที่ต้ังของตัวอําเภอเมืองหนองคายปจจุบัน ในอดีตเปนเพียงชุมชนหมูบานเล็ก ๆ 

เรียกวา “บานไผ” และนาจะเปนชุมชนหมูบานในเขตการปกครองเมืองเวียงคุกของอาณาจักรลาน

ชาง เมื่อกองทัพไทยยกทัพมาปราบเจาอนุวงศ ในป พ.ศ. 2369-2471 และต้ังมั่นอยูที่คายพานพราว

ฝงตรงขามกับเวียงจันทน ภายหลังหลงกลขาศึกจึงทิ้งคายพานพราวมาต้ังมั่นที่ “คายบกหวาน” หาง

จากคายพานพราวมาทางใต 50 กิโลเมตร  ตอมาเมื่อรบชนะเจาอนุวงศ จึงมีการต้ังเมืองใหมแทนที่เมือง

เวียงจันทน ซี่งกองทัพไทยไดทําลายจนไมเหลือใหเปนที่ต้ังมั่นของชาวลาวลานชางไดอีกตอไป 

 บึงคาย ที่มาของเมืองหนองคาย คายบกหวานซึ่งเหมาะสมทั้งตําแหนงสถานที่และจุด 

ประสงคในการยายฐานการปกครองจากที่เกา (เวียงจันทน-พานพราว)  มายังแหงใหม ดวยเหตุที่คาย

น้ีไมติดแมนํ้า ทหารจึงตองอาศัยนํ้าจากหนองบึงมาบริโภค หนองบึงน้ันคงเรียกกันในคราวน้ันวา 

“บึงคาย” หรือ “หนองคาย” เปนที่ต้ังของทหารไทยจนรบชนะเวียงจันทนถึงสองครั้งคือ พ.ศ. 

2321 และ พ.ศ. 2371 จึงไดช่ือเมืองใหมแหงน้ีวา “เมืองหนองคาย” เมื่อถือหนองนํ้าเปนนิมิตเมือง 

จึงถือเปน “นาคนาม” ที่เหนือกวา “จันทบุรี สัตนาคนหุต อุตมราชธานี” ของเวียงจันทนที่ถือนิมิต

พญาชาง และไมจันทนหอม (ใชบูชาเทพเจาของลัทธิพราหมณ) ดังน้ันนักปราชญไทยจึงไดใช 

“ดอกบัว” ซึ่งเปนไมพุทธอาสน (อาสนะพระพุทธเจา) และเปนไมนํ้าตามนิมิตช่ือเมืองหนองคาย 

รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหทาวสุวอธรรมา (บุญมา) เปน “พระปทุมเทวาภิบาล” เมืองหนองคาย 

(นิมิตนามเจาเมืองแปลวา “เทวดาผูรักษาดอกบัว”) ทั้งน้ีเพื่อเปนการขมดวงเมืองเวียงจันทน ซึ่งถือ

เปนเมืองที่เคยเจริญรุงเรืองมาแตอดีตน่ันเอง 

      ประชากร ชาติพันธุ และภาษา 

 จากแผนดินที่มีสายนํ้าอุดมสมบูรณและการเปนเมืองชายแดนหนาดานศึกในอดีต ดึงดูด

ผูคนหลากหลายเช้ือชาติใหเขามาต้ังถ่ินฐาน ทั้งจากดินแดนใกลเคียงและจากทีถู่กอพยพกวาดตอนเขา

มา สังคมหนองคายในปจจุบันน้ี จึงหลอมรวมคนหลายเช้ือชาติ หลากเผาพันธุ (กระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ, 2542ค: 21-25) ซึ่งผูคนบริเวณน้ี ประกอบดวย กลุมชาติพันธุและภาษาลาว และ กลุม

ชาติพันธุและภาษาภูไท (ผูไท) ซึ่งผูวิจัยไดกลาวถึงไวใน สวนของเน้ือหา “ชาติพันธุและกลุมภาษาใน

แองสกลนคร”  

      ศิลปะและโบราณคดี 

 แหลงโบราณคดี: โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 หนองคาย ที่ราบลุมริมแมนํ้าโขงที่เจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนามาตั้งแตอดีตกาล 

จึงทําใหหนองคายเปนเมืองพุทธที่มากดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุเกาแกล้ําคากระจายอยูตาม
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อําเภอตาง ๆ และมากดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ นอกเหนือจากที่กลาวถึงในสวนของพัฒนา 

การทางประวัติศาสตรแลวยังมีอีกมากมาย อาท ิ

 โบราณวัตถุจังหวัดหนองคาย 

 ใบเสมาหินศาลเจาพอเปงจาน นิคมสรางตนเองอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

ภายในศาลเจาพอเปงจานมีใบเสมาหินขนาดใหญ ตั้งเปนที่เคารพของชาวโพนพิสัย และอําเภอ

รัตนวาป ซึ่งเรียกใบเสมาหินน้ีวา “เจาพอเปงจาน” เดิมทีที่ต้ังของเสมาหินนี้คงไมใชที่ตั้งปจจุบัน 

อาจเปนเสมาหินปกเขตศาสนสถานในลัทธิพราหมณ-ฮินดู ที่เคยเจริญรุงเรืองอยูบริเวณนี้มากอน 

นับไดวาเปนใบเสมาหินที่เกาแกที่สุดหลักหนึ่งในจังหวัดหนองคาย และนาจะมีความสําคัญตอ

ประวัติความเปนมาของการต้ังถ่ินฐานยุคแรก ๆ ของพื้นที่อําเภอโพนพิสัย 

 กลุมหลักศิลาท่ีวัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย มีจํานวน 52 

ช้ิน พบที่บริเวณลําหวยถอน บานโพธ์ิตาก กิ่งอ.โพธ์ิตาก ปจจุบันเปนที่ต้ังสํานักสงฆดงนาคํา ใน

จํานวนหลักศิลาน้ีมีลวดลายคลายใบเสมาสมัยทวารวดี บางหลักมีภาพจําหลักเรื่องราวชาดก และ

อีกจํานวนหน่ึง พบวามีรูปทรงคลายแทงหินหลักศิลาที่ใชการปกแสดงเขตการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาและพิธีกรรมตามความเช่ือของกลุมวัฒนธรรมหินต้ัง (Megalis) ในยุคหินใหมตอนปลาย ตอ

มาถึงไดพัฒนาข้ึนเปนใบเสมาเมื่อไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา 

 โบราณสถานจังหวัดหนองคาย 

 โบราณสถานเมืองวัดพระธาตุบังพวน: ตําบลพระธาตุบังพวน อาํเภอเมือง 

 เรื่องเลาปฐมเหตุที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิลุมนํ้าโขง  จาก 

พระคัมภีรอุรังคธาตุ  ตํานานพระธาตุพนม  ซึ่งถือเปนตํานานที่บันทึกเปนลายลักษณอักษรเกาแก

ที่สุดในภาคอีสาน ไดกลาวไววา “...เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาทรงประทับอยูที่พระเชตะวันวิหาร ใกล

กรุงสาวัตถี  ทรงรําพึงพิจารณาดูพุทธโบราณประเพณีของพระพุทธเจาทั้ง 3 พระองคที่ลวงมาแลว 

คือ พระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ  และพระกัสสปะ ซึ่งเสด็จเขาสูพระนิพพานไปแลวในอดีตน้ัน  

พระองคทรงรูดวยพระญาณวา พระสาวกของพระพุทธเจาทั้ง 3 องคดังกลาวนั้น ลวนไดอัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจาเหลาน้ันไปประดิษฐานไว ณ ดอยกปณคีรี (บางตําราเขียน ดอย 

กัปปนคิรี  ปจจุบันสถาน  คือภูกําพรา  ที ่ประดิษฐานองคพระธาตุพนม อําเภอพระธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม)  ใกลเมืองศรีโคตรบอง” 

 จากที่ไดกลาวถึงตํานานเลาเหตุการณที่พระพุทธองคทรงทอดพระเนตรเห็นแลนคํา

แลบลิ้นที่โพนจิกเวียงงัวใตปากหวยกุคํา (บางตําราเขียน คุคํา) และทรงมีพุทธพยากรณแกพระ

อานนทวา  “ดูราอานนท ตถาคตเห็นแลนคําแลบลิ้นใหเปนเหตุ ดินแดนสุวรรณภูมิน้ี เปนที่อยูแหง

นาคทั้งหลาย  มีสุวรรณนาคเปนเคา แลผีเสื้อนํ้าเสื้อบก ยักษทั้งมวล” อีกทั้งมีพุทธพยากรณเกี่ยวกับ
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ความเปนไปของบานเมืองและกษัตริยที่จะครอบครองเมืองในอนาคตในดินแดนสุวรรณภูมิลุมนํ้าโขง

อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                (ข)   
 

ภาพที่ 20 พระธาตุบังพวน 

             (ก) พระธาตุบังพวนองคเดิมทีล่มไปเมื่อป พ.ศ. 2513  

             (ข) พระธาตุบังพวนในปจจุบัน  

ที่มา: วัดพระธาตุบังพวน, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก http://www.dham-

majak. net/forums/viewtopic.php? t=48322 

 

 ในคัมภีรอุรังคธาตุยังไดกลาวอีกตอนหน่ึงวา…  

 “แลนคําตัวน้ัน คือ ‘ปพพาละนาค’ ท่ีอาศัยอยูภูลวงริมนํ้าบังพวน (ปจจุบันสถาน คือ 

วัดพระธาตุบังพวน ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย) ไดเนรมิตเปนเหตุ

ใหนาคตัวน้ัน ประดับสังวาลยคอดวยแกวประพาฬ  จึงไดช่ือวา  ‘ปพพาละนาค’ คร้ันแลว 

นาคตัวน้ันก็กลายรางเปนมนุษยนุงหมขาวเขามารับเอาบาตร ทูลอาราธนาพระพุทธเจาไปสูภู

ลวง เม่ือเสด็จถึงภูลวง พระพุทธองคไดประทับภายใตรมไมปาแปงตนหน่ึง (ตนโพธ์ิ) ปพพา

ละนาคถวายภัตตาหาร หลังจากพระพุทธองคทรงกระทําภัตตกิจเสร็จแลว  จึงประทานผา

กําพลผืนหน่ึงแกปพพาละนาคน้ัน จากน้ันจึงเสด็จไปฉันเพลท่ีใกลเวินหลอด หรือเวินเพลก็

เรียก  (ปจจุบันสถาน คือโพนฉัน  อยูฝงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  บริเวณริมฝง

โขงตรงกันขามกับบานโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย) เม่ือฉันเพลเสร็จแลว 

“สุกขหัตถีนาค” เนรมิตตนเปนชางถือดอกไมมาขอเอารอยพระพุทธบาท พระองคไดย่ํารอย

พระพุทธบาทไวท่ีแผนหินใกลริมฝงแมนํ้าโขง ช่ัวระยะชางรองไดยิน (ปจจุบันสถาน คือพระบาท

โพนฉัน) แลวจึงเสด็จไปยังเมืองศรีโคตรบอง แควนโคตรบูรณ มีพญาปลาตัวหนึ่งไดเห็นรัศมี

พระพุทธเจา จึงมาวนเวียนขอรอยพระพุทธบาทไวสักการะ พระองคทรงทราบดวยพระญาณ 
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จึงอธิษฐานรอยพระพุทธบาทไวท่ีแผนหินในนํ้า (ปจจุบันคือ พระบาทเวินปลา) เสร็จกิจแลว

พระพุทธองคก็เสด็จประทับท่ีดอยกปณคีรี หรือภูกําพรา แควนโคตรบูรณ วันรุงขึ้นก็เสด็จ

กลับสูพระเชตะวันวิหาร” 

 ในขณะเดียวกัน จากหลักฐานการขุดแตงในคราวที่พระธาตุบังพวนลม เมื่อวันที่  20   

มิถุนายน 2513 พบวามีการกอสรางพระธาตุแหงน้ีอยู 3 สมัย คือ ฐานเดิมเปนศิลาแลง ชั้นที่สอง

กออิฐครอบช้ันแรก และตอมาระยะที่สาม ไดมีการสรางขยายใหญขึ้นเปนเจดียทรงปราสาทตาม

รูปแบบที่นิยมในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 21 สวนหน่ึงของสัตตมหาสถาน ในวัดพระธาตุบังพวน  

ที่มา: theTripPacker, พระธาตุบังพวน ชวนดูสัตตมหาสถาน, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, 

เขาถึงไดจาก http://www.thetrippacker.com/th/review/พระธาตุบงัพวน/4468 

 

 โบราณสถานเมืองเวียงงัว: ตําบลปะโค อาํเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 เมืองน้ีมีปรากฏในตํานานอุรังคธาตุตามความเช่ือทองถ่ินวา พระรัตนเถระและจุลรัตน

เถระไดนําพระบรมธาตุเข้ียวฝาง 3 องคมาประดิษฐานไวที่โพนจิกเวียงงัว ซึ่งเชื่อกันวาอยูบริเวณ

บานโคกปาฝาง ตําบลปะโค อําเภอเมือง โบราณสถานที่ยังพอหลงเหลือปรากฏในปจจุบัน คือ 

 วัดพระธาตุโพนจิกเวียงงัว (วัดพระธาตุบุ) ต้ังอยูบานโคกปาฝาง ตําบลปะโค อาํเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลปะโค 
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 พระธาตุโพนจิกเวียงงัว คือ พระมหาเจดียที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเข้ียว

ฝาง  ตั้งอยูที่พระธาตุบุ  บานโคกปาฝาง  ตําบลปะโค  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ไดถูก

บันทึกหลักฐานโดยพระอรหันต  มหสังขวิชัยเถระ  ที่ไดกลาวถึงการสรางพระธาตุพนมและพระ

ธาตุบริวารตามอุรังคตัง  โดยพระธาตุโพนจิกเวียงงัวเปนพระธาตุที่ถูกกลาวถึงในจํานวนพระบรม

เจดีย ธาตุทั้งหกดังกลาว  ซึ่งไดบรรจุพระทันตธาตุรวม  3  องค  เรียกวา  “พระเขี้ยวฝาง”  คือ

เปนฟนซี่แหลมที่มีสีแดงดังฝางเสน  

 กรมศิลปากรไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหพระธาตุโพนจิกเวียงง ัวเป น

โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่เปนสมบัติอันล้ําคาของชาติ  พระธาตุโพนจิกเวียงงัว มี

ความสําคัญประดุจกายที่สองของพระพุทธเจา มีอํานาจคํ้าจุนพระพุทธศาสนา มีความศักดิ์สิทธ์ิ

บันดาลใหบานเมืองรมเย็น  ผูสักการะบูชาจักเปนศิริมงคลย่ิง 

  โบราณสถานจังหวัดบึงกาฬ 

 วัดถํ้าศรีธน หรือ วัดสวางอารมณ เปนสถานที่สําคัญอีกแหงของอําเภอปากคาด 

จังหวัดบึงกาฬ โดยวัดตั้งอยูบริเวณลานหินเนินเขา รมรื่นดวยตนไมและลําธารเล็ก  ๆ ไหลผาน 

บริเวณใตโขดหินใหญประดิษฐานพระนอนใหผูคนสักการะบูชา บนโขดหินมีอุโบสถ ทรงระฆังควํ่า 

หากข้ึนไปถึงดานบนสามารถมองเห็นทิวทัศนไดไกลจนถึงฝงลาว  

 ตามขอสันนิฐานเลาสืบกันตอมาวา ‘ทาวศรีธน’ เปนโอรสของพระเจาอาทิตยวงศ  

แหงเมืองปญจานคร ตอมาเรียกวาเมืองเปงจานนคร (ปจจุบันบานเปงจาน อยูหางจากถํ้าศรีธน

ประมาณ 10 กิโลเมตร) ทาวศรีธนไดติดตามหานางมโนราหซึ่งเปนมเหสีผานมาถึงถํ้าฤาษีกัสสปะ 

พระองครําพึงวา “เรามีความชํานาญ แตดานยิงธนูควรที่จะเรียนวิชาอาคมอื่นเพิ่มเติมเผื่อไดใชใน

คราวจําเปน” ทาวศรีธนจึงไดหยุดเรียน ณ สถานที่แหงน้ีกับพระฤาษีกัสสปะ  

 หลังจากเรียนอาคมจบ พระองคก็ลาพระฤาษีกัสสปะ ตามหานางมโนราหมเหสีผูมีคา

เทาชีวิต ไปจนพบที่เมืองภูเงินแหงเขาไกรราช แลวตอมาพระองคกับมเหสีมโนราหก็กลับมาปก 

ครองเมืองเปงจานตอจากพระราชบิดาดวยความผาสุขจนสิ้นสมัยของพระองค  

 โดยนิทานพื้นเรื่องน้ีสถานที่เกิดคือตําบลปากคาด อําเภอปากคาด และตําบลโพนแพง 

กิ่งอําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย เปนเรื่องที่อานแลวสนุกสนาน บงบอกถึงพลังแหงความรัก ถึง

แมนจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นสักเทาใดก็ตาม ก็ไมสามารถมากั้นรักอันทรงมีพลังเหนือชีวิตไปไดสม

กับคํานิยามของเรื่องน้ีที่วา “รักที่เพียรพยายาม” ดวยเหตุน้ีชาวบานจึงเรียกบริเวณถํ้าดังกลาววา 

“ถํ้าศรีธน” 

 วัดอาฮงศิลาวาส ต้ังอยูเขตพื้นที่บาน อาฮง หมู 3 ตําบลไคสี อําเภอบึงกาฬ จังหวัด

บึงกาฬ ต้ังอยูหางจาก อ.บึงกาฬ 21 กิโลเมตร หางจากจังหวัดหนองคาย 115 กิโลเมตร วัดต้ังอยู

ริมฝงแมนํ้าโขงบริเวณแกงอาฮง 
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 แกงอาฮง เปนแกงหินกลางลํานํ้าโขง บริเวณหนาวัดอาฮงศิลาวาส บานอาฮง ตําบล

หอคํา ถือวาเปนจุดที่แมนํ้าโขงมีความลึกที่สุดไมสามารถวัดความลึกได ชาวบานเชื่อกันวาเปน 

“สะดือแมน้ําโขง” จะสามารถมองเห็นแกงไดในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกป  

 ชาวบานอาฮง เปนกลุม “ลาวพวน” ที่อพยพโยกยายขามนํ้าโขงมาจากบานนาเยีย 

เมืองหอ เมืองโฮง จากแถบบานสองคอน ในบริเวณฮูนํ้าเงี้ยบ แถบเมืองหมอกเมืองเชียงแสน เมือง

เชียงรุง เมืองเชียงตุง เมืองเชียงคํา และเมืองตาง ๆ ตําบลลําแมนํ้าโขง และลํานํ้าซัน จากแขวง     

บริคําไซยประเทศลาวในปจจุบัน 

 บริเวณแกงอาฮง นับเปนจุดที่ลึกที่สุดของแมนํ้าโขง ดวยเปนชวงที่แมนํ้าโขงไหลและตี

โคงเปนเว้ิงกวาง กอนที่จะไหลตรงเปนชองแคบทําใหนํ้าไหลดัน รวมถึงเปนบริเวณที่ลํานํ้าสาขา

หลายแหงไหลลงมา เชน ปากนํ้าฮง ปากหวยเตา จึงทําใหกระแสนํ้าแรงมากข้ึน กอนที่จะไหลเขา

ชวงที่แมนํ้าโขงเริ่มกวางขึ้น และมีดอนอยูหางออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ทําหนาที่ชะลอ

กระแสนํ้าที่ไหลหลากมา ประกอบกับสภาพนิเวศใตนํ้าที่มีความลึกมากถึง 200 เมตรและเปนโพรง

ถํ้าขนาดใหญ จึงทําใหเกิดกระแสนํ้าวนเปนวงกวาง เศษซากไมตาง ๆ  ที่ไหลมากับแมนํ้าโขง จึงลอย

วนมาติดอยูบริเวณน้ีเปนจํานวนมาก 

 บริเวณสะดือแมนํ้าโขงมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่คนเคารพบูชาคือ “เทพธิดาสะดือแมนํ้าโขง” ต้ัง 

อยูใตตนโพธ์ิ จากคําบอกเลาวา เมื่อประมาณป พ.ศ. 2514 มีผูปนรูปผูหญิงสี่มือลองแพลอยมาตาม

ลํานํ้าโขงพอมาถึงบริเวณสะดือแมนํ้าโขงแหงน้ี ก็ลอยวนอยูถึง 5 วัน ชาวบานและพระที่วัดจึงได

อัญเชิญรูปปนดังกลาวข้ึนมาต้ังไว และสรางศาลใหที่ใตตนไมใหญในบริเวณวัด ตั้งชื่อวา เทพธิดา

สะดือแมนํ้าโขง เพื่อใหผูคนไดกราบไวบูชาตอไป 

 นอกจากน้ี บริเวณแกงอาฮงแหงน้ีเปนจุดชมบั้งไฟพญานาคที่สําคัญอีกแหงหน่ึงในเขต 

จังหวัดบึงกาฬในชวงออกพรรษา และที่กลาววาเปนเมืองหลวงของพญานาค เน่ืองจากวา มีดวงไฟ

สีเขียวที่ขึ้นจากนํ้าโขง ชาวบานเรียกวา “แกวเสด็จ” สวนบั้งไฟพญานาคก็ขึ้นมากเชนเดียวกับ

หลาย ๆ แหง 

      วัฒนธรรมประเพณ ี

 ประชาชนจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวิถีชีวิต

ความเปนอยูแบบเรียบงาย ภายใตทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมอันสวยงาม มี

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน 

 ประเพณีของชาวไทยโดยทั่วไปในภาคอีสาน  ไมมีขอแตกตางกันมากนักในแตละ

ทองถ่ิน โดยทั่วไปจะมีความคลายคลึงกันใน “แกน” ของความเช่ือที่ผูกพันจนแยกไมออกจากคําสอน

ของพุทธศาสนา ประเพณีหลายอยางสืบเน่ืองกันมานานนับพันปเทาที่มีการบันทึกไว เทศกาลตาง ๆ 

จะอิงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา กลมกลืนและเปนหน่ึงเดียว อาท ิ
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 ประเพณีบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) ประเพณีเกาแกที่ไดปฏิบัติกันมานานเกี่ยวกับการบูชา

เทวดาขอฟาขอฝนตามความเช่ือ 

 บั้งไฟพญานาค (ฮีตเดือน 11) ปรากฏการณลูกไฟสีแดงอมชมพูที่พุงข้ึนจากแมนํ้าโขง

ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 มีขนาดต้ังแตหัวแมมือถึงฟองไขไก ไมมีกลิ่น ไมมีควัน ไมมีเสียง ไมมีการ

ตกลงมา ซึ่งแตกอนต้ังแตสมัยปูยาตายายเมื่อรอยกวาป ชาวหนองคายเรียกวา “บั้งไฟผี” สวนชาว

เวียงจันทน สปป.ลาว เรียก “ดอกไมไฟน้ํา” ความอัศจรรยแหงการเกิด “บั้งไฟพญานาค” สราง

ความมหัศจรรยใหกับประชาชนทั้ง 2 ฝง ไทย-ลาว ซึ่งมีความเช่ือและศรัทธาเหมือนกัน  

 

 

 

 

(ก)                       (ข)                         (ค)                        (ง) 
 

ภาพที่ 22 จุดชมบั้งไฟพญานาคของอําเภอรัตนวาปที่นิยมชมทั้งฝงไทยและลาว  

(ก) บริเวณบานโพนแพง และบานอาญา - จุดที่ธรรมชาติสวยงาม และชมบั้งไฟพญานาค 

            (ข) บริเวณบานหนองกุง  จุดชมวิวแมนํ้าสองสี 

            (ค) บริเวณวัดไทย และริมแมนํ้าโขงตลอดตัวเมืองโพนพิสัย  

            (ง) บริเวณแกงอาฮง และ วัดอาฮงศิลาวาส อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตามลําดับ 

ที่มา: Dr pap, รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ท่ีดีท่ีสุดในโลก, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, เขาถึง

ไดจาก http://pantip.com/topic/32554856 

 

ทั้งน้ีทั้งน้ันยังไมมีสิ่งใดช้ีชัดวา ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 น้ัน

เกิดข้ึนจากสิ่งใด ทวาชาวบานในทองถ่ินเช่ือวาเปนบั้งไฟที่พญานาคจุดข้ึนมา เพื่อเปนพุทธบูชาตอ

พระพุทธเจาเน่ืองในเทศกาลออกพรรษา 

  อีกหน่ึงกิจกรรมที่ควบคูกับการชมบั้งไฟพญานาคในเทศกาลออกพรรษา คือ ประเพณีไหล

เรือไฟ หรือที่ในภาษาทองถ่ินเรียกวา “เฮือไฟ” มีความเช่ือเกี่ยวโยงสัมพันธกับขอมูลความเปนมา

หลายประการ เชน สืบเน่ืองจากการบูชารอยพระพุทธบาท การสักการะพระพรหม การบวงสรวงพระ

ธาตุจุฬามณี การระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคา เปนตน 

 สําหรับประเพณีการไหลเรือไฟในจังหวัดหนองคาย ทั้งการประดิษฐเรือไฟและพิธีการมี

ความคลายคลึงกับทางจังหวัดนครพนมเปนอยางมาก ทวามีรายละเอียดแตกตางออกไป คือ เมื่อมี

การทําบุญและฟงเทศนจบแลว ก็จะมีการรองรําทาํเพลงฉลองเรือไฟ พอเวลาคํ่าชาวบานจะนําของกิน



79 

ของใช เชน ขนมขาวตม กลวย ออย ฝาย ผาไหม หมากพลู บุหรี่ ใสกระจาดบรรจุไวในเรือไฟ ครั้นได

เวลาก็จุดไต หรือคบเพลิงในเฮือไฟใหสวาง ชาวบานจุดธูปเทียนบูชา และคารวะแมคงคา เสร็จแลว

นําเอาธูปเทียนไปวางไวในเรือไฟ เมื่อบูชากันหมดทุกคน จึงปลอยเรือไฟออกจากฝงใหลอยไปตามลํา

นํ้า พอรุงเชาเรือไฟไปติดที่ฝงไหนก็จะมีคนไปเก็บของออกจากเรือไฟ 

           นอกจากการลอยเรือไฟ เดิมทีที่จังหวัดหนองคายยังมีการลอยกระทง โดยใชหยวกกลวย

ทั้งตนมาตอกัน มีไมเสียบ ยาวหลายวาวางขนานกัน 2 แถว กวางหางกันพอประมาณ แลวปกเสาบน

หยวกกลวยเปนระยะบนปลายเสา สรางเปนรูปพญานาค แลวเอาผาข้ีริ้วชุบนํ้ามันยางจุดบนปลายไม

บาง ๆ เปน ระยะ ๆ หรือไมก็ใชจุดดวยไต หัวหยวกกลวยเทากับเปนทุน วัดในตําบลหน่ึง ๆ ทํากระทง

อยางน้ีกระทงหน่ึง แลวลากไปไวเหนือนํ้าจอดอยูริมฝงทั้งสองขาง เวลาเย็นชาวบานทั้ง 2 ฝงแมนํ้าพา

กันลงเรือไปชุมนุม กันรองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน พอไดเวลากลางคืนก็จุดไตที่กระทงเอาเชือก

ลากไปที่กลางนํ้า แลวปลอยใหลอยไป  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 23 การไหลเรือไฟในรปูแบบปจจบุัน และการแสดงภายในงาน 

ที่มา: Dr pap, รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ท่ีดีท่ีสุดในโลก, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, เขาถึง

ไดจาก http://pantip.com/topic/32554856 

 

 เปนงานประเพณีของทองถ่ินทีจ่ัดข้ึนกอนวันออกพรรษา ซึง่จะจัดใหมกีารแขงเรือยาวใน

ลํานํ้าโขง บางปอาจมเีรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มารวมการแขงขัน

ดวย เปนการแสดงถึงความสามัคคีไมตรีที่มีตอกันมานาน 

      วิทยาการ ภูมิปญญา 

        จังหวัดหนองคาย 

 การทอผานับเปนภูมิปญญาไทยที่ถือเปนเอกลักษณอันโดดเดนอยางหน่ึงที่เปนที่ยอมรับ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ จังหวัดหนองคายมีกลุมหัตถกรรมผาทออยูหลายกลุม ทั้งการทอผา
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ฝายและผาไหมลวนมีความโดดเดนในเรื่องความประณีต โดยเฉพาะอยางย่ิงผาทอมัดหมี่  อันเปน

เอกลักษณของภาคอีสาน นอกจากผาทอมือแลว จังหวัดหนองคายยังมีกลุมหัตถกรรมผาแปรรูปอีก

หลายกลุม อาทิ กลุมหัตถกรรมการถักโครเชต รวมถึงผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปจากผาทอมือที่มีฝมือ

ประณีต ณ ตลาดทาเรือ ร.ศ. 183 ตลาดทาเสด็จ อําเภอเมืองหนองคาย  ซึ่งลวนเปนงานอนุรักษ 

สงเสริมงานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยอาชีพรองของชาวอีสานสวนใหญจะเปนงานทอผา (สกุล

ไทยออนไลน, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 24 ผาทอยอมคราม 

ที่มา: โมกหลวง, ตามหาผาทอยอมคราม...ริมลําน้ําโขง, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.yingthai-mag.com/?q=magazine/ตามหาผาทอยอมครามริมลํานํ้าโขง 

 

 ผาทอยอมคราม 

 “ผาทอยอมคราม” เปนผาทอที่รูจักกวางขวางในหมูผูช่ืนชอบผาทอมือ ซึ่งคนอีสานมี

อาชีพ และรายไดเสริมจากการปลูกคราม ซึ่งรายไดดีกวาปลูกฝาย เพราะเน้ือของตนครามมีราคา

กิโลกรัมละเกือบหน่ึงรอยบาท ในรายที่มีพื้นที่เทา ๆ กัน การขายครามจะไดเงินมากกวาขาว ทั้งยังใช

เวลานอยกวาคือเพียงแค 3-4 เดือน ครามก็ไดผลผลิตแลว ขณะที่การทํานามีข้ันตอนมากกวา ตอง

เตรียมดิน ไถ หวานกลา ย่ิงนับวันความตองการครามมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะกระแสความ

ตองการธรรมชาติของกลุมผูบริโภคทั่วโลก ซึ่งครามถือเปนสีธรรมชาติที่ยอมแลวมีความคงทนมากที่ 

สุด คือ สีไมตก 

 ผาฝายยอมคราม บานนาสิงห อําเภอศรีวิไล จงัหวัดหนองคาย เปนผาฝายยอมครามที่

สืบทอดจากบรรพชนจากการเรียนรูโดยการปฏิบัติจรงิ (Learning by doing) ลวดลายตาง ๆ ของผา

ไดมาจากสิง่แวดลอมโดยรอบวิถีชีวิต เครื่องใช การจินตนาการ การคิดคนใหม ๆ อาท ิ

 ลายสรอยพราว เกิดข้ึนจากคนชราไกวเปลกลอมหลานใหนอนจึงเหลือบข้ึนไปบนฟา

เห็นใบมะพราวเปนเสน ๆ แกวงไกวไปมาดวยแรงลมสวยงาม 
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 ลายนิ้วมือนาง เกิดจากน้ิวมือเด็กผูหญงิ  

 ลายพญานาค เกิดจากแรงดลใจเกี่ยวกับปรากฏการณบั้งไฟพญานาคเกิดข้ึนที่แมนํ้าโขง  

 ลายขอนาค จากตะขอสรอยทองนาคที่ใสกันมากในสมัยโบราณ 
 

      จังหวัดบึงกาฬ 

 ผามัดหมีล่ายหมากเบ็ง 

 มัดหมี่ เปนเทคนิคการทอผาที่ใชกรรมวิธีการมัดและการยอม ทําใหเกิดการสรางสรรค

ลวดลายบนเสนใยคําวา “มัดหมี”่ มาจากกรรมวิธีการ “มัด” เสนดายเปนกลุม ๆ กอนการยอมสี สวน 

“หมี”่ หมายถึง เสนดาย ในภาคเหนือนิยมเรียกกวา “มัดกาน” ในตางประเทศนิยมใชคําวา ikat ซึ่ง

เปนคําศัพทภาษาอินโดนีเซีย-มลายู 

 การทอผามัดหมี่น้ันเปนศิลปะการทอผาชนิดหน่ึงที่นิยมทํากันมานาน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ภาคอีสานของประเทศไทย สวนภาคอื่น ๆ มีการทออยูบางแตไมมากนัก เทคนิคการมัดหมี่สามารถทํา

ไดทั้งกับเสนใยจากฝายและไหม แตผาไหมมดัหมี่มกัมีลวดลาย รายละเอียดและเลนสสีันไดมากกวาผา

ฝายมัดหมี่ การมัดหมี่ทําไดกับทั้งดายเสนยืนและเสาพุง ซึ่งการมัดหมี่ดายเสนยืนอาศัยการกําหนด

ความยาวของผา สวนการมัดหมี่ดายเสนพุงสามารถสรางลายไดไมจํากัดความยาวของผา ซึ่งการ

มัดหมี่ดายเสนพุงทําไดงายกวามัดหมี่ดายเสนยืน จึงเปนที่นิยมมากกวา เทคนิคการทอผามัดหมี่

สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 

 1. มัดหมี่เสนพุง เปนผามัดหมี่ที่มัดยอมลวดลายเฉพาะเสนพุงเทาน้ัน 

 2. มัดหมี่เสนยืน เปนผามัดหมี่ทีม่ัดยอมลวดลายเฉพาะเสนยืนเทาน้ัน 

 3. มัดหมี่เสนหมี่และเสนพุง หรือเรียกวา มัดหมี่ซอน เปนผามัดหมี่ที่มัดยอมลวดลายทั้ง

เสนพุงและเสนยืน 

 จากการศึกษาขอมูล ลายผาพื้นเมืองบึงกาฬมีลายที่เปนเอกลัษณคือ ลายหมากเบ็ง 

หมากเบ็งเปนอุปกรณที่ชาวพื้นเมืองบึงกาฬ และในแถบลุมนํ้าโขงใชสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โดยเฉพาะ

พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ในโอกาสสําคัญตาง ๆ ทางพุทธศาสนา  

 “หมากเบ็ง” ทํามาจากใบตองกลวยตานี ซึ่งชาวบานมักจะนําไปไหวพระเปนคู ชาวบาน

โดยเฉพาะผูเฒาผูแกทีเ่ปนผูหญิงจะมฝีมอืในการประดิษฐหมาก คุณแมณิศาชณ บุปผาสังข ศิลปน

ดีเดนดานการทอผาของอีสาน ไดอธิบายไววา “หมากเบ็ง” เปนวัฒนธรรมประเพณีของชาวลานนา ที่

มีการเผยแพรมาสูอาณาจักรลานชางในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช พระองคไดนําขาราชบริพารจาก

เชียงใหมมาครองอานาจักรลานชาง คําวา “เบ็ง” นาจะมาจาก “เพ็ง” หรือ “เปง” หมายถึงพระจันทร

เต็มดวง หรือวันเพ็ญ 
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ภาพที่ 25 ผามัดหมี่ลายหมากเบง็ 

ที่มา: ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม, ผามัดหมีล่ายหมากเบ็ง, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559,   

เขาถึงไดจาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/192165/ผามัดหมี่ลายหมากเบ็ง/ 

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แองสกลนคร: 

วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 

--- 

พระธาตุพนมคาลา วัฒนธรรมหลากหลาย 

เรณูผูไท เรือไฟโสภา งามตาฝงโขง 

--- 

 ท่ีต้ังและขนาด  

 จังหวัดนครพนม เปนจังหวัดชายแดน ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝงขวาของแมนํ้าโขง ในชวงที่เปนสวนโคงคมขวานของแผน

ที่ประเทศไทย (ขวานทอง)  หรือเรียกไดวาเปนพื้นที่สุดแผนดินสยามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประมาณ 153 กิโลเมตร อยูระหวางเสนรุงที่ 16-18 องศาเหนือ และระหวางเสนแวงที่ 104-105 

องศาตะวันออก มีระยะทางหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 735 กิโลเมตร  

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด อําเภอเซกา และบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

     ทิศใต ติด อําเภอดงหลวง และหวานใหญ จงัหวัดมกุดาหาร 
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     ทิศตะวันออก ติด แขวงคามวน   และแขวงบลิคาไช   สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแมนํ้าโขงเปน

เสนกั้นพรมแดน   

     ทิศตะวันตก ติด  อําเภอกุสุมาลย และอากาศอํานวย จังหวัดสกล 

นคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 26 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดนครพนมที่ติดแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 
 

 พื้นที่จังหวัดนครพนม เปนสวนหน่ึงของที่ราบสงูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากเปรียบ 

เทียบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถมองภาพเปนแองกระทะใบใหญที่ตะแคงขอบดานหน่ึง

เอียงลงไปทางเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครพนมเปนหน่ึงในจังหวัด

ที่เปนพื้นที่ขอบสูงระดับกลาง เมื่อพิจารณาขางตนจะพบวาจังหวัดน้ีประกอบดวยพื้นที่ที่ราบสูงและ

เปนที่ราบลุมชายฝงแมนํ้าโขง  
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 แมนํ้าโขงซึ่งอยูทางดานตะวันออกของจังหวัดน้ันไหลผานอําเภอบานแพง อําเภอทา     

อุเทน อําเภอเมืองนครพนม และอําเภอธาตุพนม แลวไหลตอไปทางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยูทางทิศใต 

แมนํ้าสายน้ีนับไดวามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและการเมืองเปนอยางมาก  

 

มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม และโบราณคดี 

      ประชากร ชาติพันธุ และภาษา 

 ภาษาถ่ินของชนเผาตาง ๆ ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม มีอยูหลายเผาพันธุ มีภาษา

และสําเนียงพูดแตกตางกันออกไป เผาที่สําคัญ คือ 

 เผาไท-ลาว  เปนชาวไทยกลุมใหญในจังหวัดนครพนม เชนเดียวกับชาวไทยอีสานใน

จังหวัดอื่น ๆ อีกหลายจังหวัด ชาวไทยอีสานไดสืบเช้ือสายตอเน่ืองมานานนับแตพอขุนบรมปฐมวงศของ

กษัตริยเผาไทย จนถึงสมัยอยุธยาต้ังแตป พ.ศ. 2232 ไทยอีสานสวนหน่ึงไดอพยพลงมาตามลํานํ้าโขง 

แลวแผขยายตอไปตามลํานํ้าชี ลํานํ้ามูล และลํานํ้าสายสําคัญอื่น ๆ ที่ไหลมาบรรจบแมนํ้าโขง  

 การแตงกาย ชาย ใสเสื้อคอกลม แขนสั้นสีดํามีแถบแดง กางเกงขาทรงกระบอก มี

ผาขาวมาคาดพุง หญิง ใสเสื้อคอกลมแขนยาวสีดํา มีแถบแดง นุงผาถุงสีดํา คาดเข็มขัดสีแดง สวม

สรอยเงิน ตุมหูเงินเกลาผมมวย ผูกผาแดงที่ผม หรือประดับดอกไม ถาเปนหญิงสูงศักด์ิจะมีผาสไบ  

และผาถุงถักทอดวยด้ินเงิน และด้ินทองเพิ่มไปดวย 

 เผาไทยอ  ถ่ินฐานเดิมอยูที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาวในปจจุบัน ตอมาได

อพยพมาต้ังถ่ินฐานที่เมืองไชยบุรี ปากแมนํ้าสงครามริมฝงแมนํ้าโขง ซึ่งปจจุบันอยูในเขตตําบลไชยบุรี 

อําเภอทาอุเทน  

 การแตงกาย ชาย ใสเสื้อคอพวงมาลัยสีเขียว นุงโจงกระเบนสีนํ้าเงิน มีผาสไบไหมสีนํ้า

เงินคลองคอ และมีผาสไบสีแดงคาดเอว  หญิง สวมเสื้อสีบานเย็นแขนทรงกระบอก นุงผาถุงไหมมีเชิง

เปนตีนจก มีเข็มขัดคาดเอว และมีผาสไบสีแดงพาดไหล 

 เผาผูไท ต้ังถ่ินฐานอยูในเขตอําเภอเรณูนคร อําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม อําเภอนาหวา 

เดิมไดต้ังอยูในแควนสิบสองจุไท สิบสองปนนา ไดอพยพมาอยูในถ่ินฐานปจจุบัน เมื่อป พ.ศ. 2369  

 การแตงกาย ชาย นุงกางเกงขากวย สวมเสื้อหมอหอมนิลสีนํ้าเงิน คอพระราชทานขลิบ

แดง กระดุมทองหรือเงิน ผาแพรลายเลงไหม (ผาขาวมาไหม) มัดเอง ประแปง แตงหนา มีดอกไมทัดหู 

สวมกําไลเงินที่ขอมือและขอเทา หญิง นุงผาถุงสีนํ้าเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกสีนํ้าเงินขลิบแดง 

ประดับดวยกําไล และสรอยทอง หรือเงิน คาดสไบสีตาง ๆ สวนมากจะเปนสีขาว 

 เผาไทกะเลิง  มีถ่ินฐานเดิมอยูทางฝงซายแมนํ้าโขง และไดอพยพเขามาอยูทางฝงขวา

ของแมนํ้าโขง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. 2416 โดยมาต้ังถ่ินฐานในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร 

และกาฬสินธุ  

  เผาไทแสก  เดิมมีถ่ินฐานอยูที่เมืองรองข้ึนกับกรุงเว ทางตอนกลางของประเทศ

เวียดนาม ตอมาไดอพยพลงมาตามลํานํ้าโขง มาต้ังถ่ินฐานช่ัวคราวอยูระหวางประเทศเวียดนามกับ

ประเทศลาว ตอมาในสมัยอยุธยา ในรัชสมัยพระเจาปราสาททอง ชาวแสกไดอพยพขามแมนํ้าโขง มา

ต้ังถ่ินฐานอยูที่ปาหวายโศก ซึ่งตอมาไดช่ือวา บานอาจสามารถ หรือเมืองอาจสามารถ และตอมาก็ได

โยกยายไปอยูในที่ตาง ๆ อีกในเขตอําเภอนาหวา อําเภอศรีสงคราม และในประเทศลาว  

 การแตงกาย ชาย สวมเสื้อหมอหอม และนุงกางเกงขากวยสีดํา มีผาขาวมาคาดเอว และ

มีผาสไบคลองคอ หญิง สวมเสื้อหมอหอมแขนยาว นุงผาถุง เชิงผาถุงเปนตีนจก คาดเข็มขัด เปนผา

ปกลายดวยด้ินเงิน ด้ินทอง และสไบ 

 เผาไทโส หรือไทกะโซ  เปนตระกูลเดียวกับไทยขา ไดอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานทางฝงขวา

แมนํ้าโขง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดต้ังเมืองข้ึนหลายเมืองคือ เมืองรามราช 

เปนชาวกะโซจากเมืองเชียงฮม ในแขวงสุวรรณเขต ปจจุบันอยูในเขตตําบลรามราช ตําบลพะทาย 

ตําบลทาจําปา อําเภอทาอุเทน ตําบลโพนสวรรค ตําบลบานคอ ตําบลนาขมิ้น อําเภอโพนสวรรค 

นอกจากน้ียังอยูในเขตอําเภอปลาปาก และอําเภอเมืองฯ  

  เผาขา  มีถ่ินกําเนิดเดิมอยูทางฝงซายแมนํ้าโขงในแขวงสุวรรณเขต สาละวัน และอัตปอ

ในประเทศลาว ไดอพยพมาอยูทางฝงขวาแมนํ้าโขงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาฯ ชาวขาสืบ

เช้ือสายมาจากขอมโบราณ ภาษาไทยขาเปนภาษาในสาขามอญ เขมร 

      แหลงโบราณคดี 

 โบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร 

 ใบเสมาหินทราย  แหลงโบราณคดีที่พบใบเสมาคือ แหลงโบราณคดีบานทู บานโปรง 

และบานหลักศิลา เปนตน ชุมชนชาวพุทธที่ใชใบเสมาเปนกลุมที่ต้ังถ่ินฐานบริเวณสองฟากของลํานํ้า

ก่ําในเขตอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม ลักษณะของใบเสมามีทั้งที่มีทรงเรียวแหลมคลายใบหอกปาน 

และทรงปอมทั้งสั้นยอดโคงมน บริเวณกึ่งกลางใบมีลายสลักรูปสันนูน ลายสัญลักษณทางพระพุทธ 

ศาสนาเชนสถูป หมอปุรณฑฏ ลายกลีบบัว ลายค่ันลูกประคํา ใบเสมาบางใบไมมีลวดลาย 

 ประติมากรรมรูปสิงหหรืออัจจมุข ีพบที่วัดพระธาตุพนม ตามตํานานอุรังคธาตุกลาววา 

ไดสรางรูปอัจจมุขีข้ึนไวสองตัว อยูที่มุมทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือหน่ึงตัว และฝงไวที่มุมทาง 

ดานทิศตะวันออกเฉียงใตอีกหน่ึงตัว อัจจมุขีมีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะถ่ิน ไมพบในชุมชนโบราณแหง

อื่น ๆ 
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 ตัวอยางแหลงโบราณคดี 

             แหลงโบราณคดีบานโปรง  ต้ังอยูระหวางบริเวณรอยตอสามหมูบาน คือบานโปรง บาน 

อุมเหมา และบานขาวหลาม ตําบลนํ้ากํา อําเภอธาตุพนม ลักษณะเปนเนินดินกลางทุงนา มีพื้นที่

ประมาณหน่ึงไร มีลําหวยคําฮีไหลผานเนินทางดานทิศตะวันออก แลวไหลไปลงหนองฮี และหวยบง 

ซึ่งไหลไปลงแมนํ้าโขง แหลงโบราณคดีบานโปรง เปนที่ต้ังของกลุมใบเสมาหินทราย ซึ่งเดิมมีอยู 5 ใบ 

ลักษณะของใบเสมามีทรงสั้น สูงเหนือพื้นดิน ประมาณ 108 เซนติเมตร สวนยอดโคงมน บริเวณ

กึ่งกลางใบมีลายสลักรูปสันนูน บางใบเรียบไมมีลวดลาย เกือบทุกใบจะมีจารึกดวยอักษรธรรม เปน

จารึกที่นักปราชญโบราณ สรางข้ึนไวดวยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ลักษณะของตัว 

อักษรมีอยูหลายกลุม ทั้งอักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมลานนา และตัวหนังสือไทย   

             ถํ้าแกงดานมะเขือ อยูในเขตตําบลบานแกง อําเภอนาแกในเทือกเขาภูพาน ลักษณะเปน

เพิงผาหินทรายยาวประมาณ 30-40 เมตร ดานหนาเปนชะงอนย่ืนออกมาคลายหลังคาเพิง ในบริเวณ

พื้นถํ้าที่ระดับลึกประมาณ 80-90 เซนติเมตร พบโครงกระดูกมนุษย 15-16 โครง ฝงรวมกับภาชนะ

ดินเผาเน้ือไมแกรง ทรงกนกลมปากผาย ตกแตงผิวดวยลายขูดขีดเปนเสนโคงคูขนานคลายเสนคลื่น 

นอกจากน้ียังมีขวานเหล็ก ลูกปดหอย บางโครงมีแทงหินขัดทรงกระบอกสีดํายาว 4.5 เซนติเมตร วาง

อยูบนหนาอก มีอายุอยูในชวงสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  

 ตัวอยางแหลงประวัติศาสตร 

 ดอนแกวกอง  เปนเกาะเล็ก ๆ อยูในแมนํ้าโขง คอนมาทางฝงไทย อยูที่บานหนองจันทร 

ตําบลทาคอ อําเภอเมืองฯ มีลักษณะเปนหาดทรายงอกยาวข้ึนมาทางดานเหนือจดทายตัวเมืองนคร 

พนม เมื่อถึงฤดูแลงจะเห็นหาดแหงน้ีย่ืนออกไปกลางแมนํ้าโขง เกือบจรดเมืองทาแขกของลาว  

 แหลงเตาเผาโบราณลุมแมน้าํสงคราม  

             พบกระจายกันอยูบริเวณสองฝงแมนํ้าสงคราม และบรเิวณระหวางหวยนํ้ายามกับนํ้าอูน 

ซึ่งเปนสาขาสําคัญของแมนํ้าสงคราม ในเขตบานทาพันโฮง บานนาทม บานหาดแพง บานศรเีวินชัย 

บานดงเจาจันทร บานขา วัดศรีสงคราม  

 โบราณสถานท่ีสาํคัญ 

 พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู ณ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร ริมฝงแมนํ้าโขง ถนนชยางกรู 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปนเจดียรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสักอดวยอิฐ กวางดานละ 10 เมตรเศษ สูง

ประมาณ 50 เมตร มีกําแพงลอมองคพระธาตุ 4 ช้ัน องคพระธาตุต้ังอยูบนภูกําพรา (เนินดินสงูจาก

พื้นประมาณ 3 เมตร) 

 ตํานานเลาวา “พระธาตุพนม” สรางมานานไมนอยกวา 2,300 ป โดยพระมหากัสสปะ

พรอมดวยพระอรหันต 500 รูป ไดนําพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหนาอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจามาเพื่อบรรจุไวในพระธาตุ มี “พญานันทเสน” เจาเมืองศรีโคตรบูรณ “พญาจุลนีพรหมทัต” เจา
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เมืองจุลนีพรหมทัต “พญาอินทปตถนคร” เจาเมืองอินทปตถนคร “พญาดําแดง” เจาเมืองหนอง

หารนอย และ “พญาสุวรรณพิงคาระ” แหงเมืองหนองหารหลวง ยกโยธามาชวยสรางพระธาตุและ

บรรจุอุรังคธาตุพรอมของมีคาไวภายในเปนจํานวนมาก เปนไปตามรับสั่งพระพุทธองคครั้งเสด็จมาทาง

ทิศตะวันออก  ทรงพยากรณที่ต้ังเมืองมรุกขนคร (นครพนม) และไดประทับพักแรมที่ภูกําพรา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 พระธาตุพนมในอดีต และปจจุบัน 

ที่มา: kit007, พระธาตุพนม, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก http://www. 

baanjompra.com/webboard/thread-1762-1-1.html 

  

 เมื่อสรางอุโมงคเสร็จแลว พระมหากัสสปะจึงอัญเชิญพระอุรังคธาตุเขาบรรจุภายในที่อัน

สมควร แลวใหใสดาลปดประตูอุโมงคสรางประตูดวยไมประดูทั้ง 4 ดาน นําเอาเสาศิลาจากเมืองกุสิ

นารา 1 ตน มาฝงไวที่มุมเหนือตะวันออก แปลงรูปอัศมุขี (ยักษิณีหนาเปนมา) ไวโคนตนเพื่อเปนหลัก

ชัยมงคลแกบานเมือง นําเอาเสาศิลาจากเมืองพาราณสี 1 ตน ฝงไวมุมใตตะวันออก แปลงรูปอัศมุขีไว

โคนตน เพื่อหมายมงคลแกโลก นําเอาเสาศิลาจากเมืองตักศิลา 1 ตน ฝงไวมุมเหนือตะวันตก 

 พญาสุวรรณพิงคาระใหสรางรูปมาอาชาไนยไวตัวหน่ึง หันหนาไปทางทิศเหนือ เพื่อแสดง

วาพระบรมธาตุเสด็จออกมาทางทิศทางน้ัน และพระพุทธศาสนาจักเจริญรุงเรืองจากเหนือเจือมาใต 

พระมหากัสสปะใหสรางมาพลาหกไวตัวหน่ึงคูกัน หันหนาไปทางทิศเหนือ เพื่อเปนปริศนาวา พญาศรี

โคตรบูรณจักไดสถาปนาพระอุรังคธาตุไวตราบเทา 5,000 พระวัสสา เกิดทางใตและข้ึนไปทางเหนือ 
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 พระธาตุพนมไดรับการบูรณะและอุปถัมภโดยกษัตริยแหงลานชาง  การบูรณะครั้งแรก

และครั้งที่สองไมไดบันทึกปไว การบูรณะครั้งที่สาม พ.ศ. 2157 ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2233 ครั้งที่หา พ.ศ. 

2349 ครั้งที่หก พ.ศ. 2444 เปนการบูรณะครั้งใหญ และตอจากน้ันมาก็มีการบูรณะทั่วไป กระทั่ง 

พ.ศ. 2518 องคพระธาตุพนมชํารุดลมลง ทางราชการไดดําเนินการกอสรางข้ึนใหมใหคงสภาพเดิม

ภายในปเดียวกนั และไดยืนยงคงอยูมาจนถึงทุกวันน้ี 

 ดวยความเช่ือที่วา “เมื่อพระอุรังคธาตุเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและสูงคาย่ิง จึงจะตองมีเทวดา

ผูวิเศษมารักษา” และน่ันจึงเปนหนาที่ของพญานาค โดยไดรับคําสั่งจาก “พระอินทร” เพราะพญา 

นาคอยูใกลกับโลกมนุษยที่สุด 

 อน่ึง นอกจากจะมีหนาทีอ่ารักขาพระธาตุแลว พญานาคราชทั้งหลายยังมเีมตตาจิต คือ 

อนุเคราะหประทบัรางทรงชวยเหลือชาวบาน ในชุมชนน้ันและชุมชนใกลเคียงดวย 

      ศิลปกรรม นาฏศิลป และดนตร ี

 การฟอนรํา 

 การฟอนผูไท (ภูไท) เรณูนคร เปนการฟอนประเพณีที่มมีาแตบรรพบรุุษ ที่สรางบาน

แปลงเมือง การฟอนภูไทน้ีถือวาเปนศิลปะเอกลกัษณทางดานวัฒนธรรม ประจําเผาของภูไทเรณูนคร 

ถือวาฟอนภูไทเปนการฟอนทีเ่ปนสัญลักษณของจังหวัดนครพนม   

 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  ได

เสด็จมานมัสการพระธาตุพนมในป พ.ศ. 2498 น้ัน นายสงา จันทรสาขา ผูวาราชการจังหวัดนครพนม

ในสมัยน้ัน ไดจัดใหมีการฟอนผูไทถวาย นายคํานึง อินทรติยะ ศึกษาธิการอําเภอเรณูนคร ได

อํานวยการปรับปรุงทาฟอนผูไทใหสวยงามกวาเดิม โดยเชิญผูสูงอายุที่มีประสบการณในการฟอนผูไท

มาใหคําแนะนํา จนกลายเปนทาฟอนแบบแผนของชาวเรณูนคร และไดถายทอดใหแกลูกหลานสืบ

ทอดตอจนปจจุบัน 

 ลักษณะการฟอนผูไทเรณูนคร ชายหญิงจับคูเปนคู ๆ แลวฟอนทาตาง ๆ ใหเขากับ

จังหวะดนตรี โดยฟอนรําเปนวงกลม แลวแตละคูจะเขาไปฟอนกลางวงเปนการโชวลีลาทาฟอน 

 หญิงสาวที่จะฟอนผูไทเรณูนครตอนรับแขกไดจะตองเปนสาวโสด ผูที่แตงงานแลวจะไมมี

สิทธ์ิฟอนภูไทเรณูนคร เวลาฟอนทั้งชายหญิงจะตองไมสวมถุงเทาหรือรองเทา และทีส่ําคัญคือในขณะ

ฟอนภูไทน้ัน ฝายชายจะถูกเน้ือตองตัวฝายหญงิไมไดเด็ดขาด (มิฉะน้ันจะผิดผี เพราะชาวภูไทนับถือผี

บานผีเมือง อาจจะถูกปรับไหมตามจารีตประเพณีได) 

 เครื่องดนตรีแบบด้ังเดิม ประกอบดวย แคน กลองสองหนา กลองหาง ฆองโหมง พังฮาด 

และกั๊บแกบ สวนในวงโปงลาง ก็ใชเครื่องดนตรีครบชุดของวงโปงลาง ลายเพลง ใชลายลมพัดพราว 

 

 



89 

 การแตงกาย 

 ฝายชาย จะนุงกางเกงขากวย สวมเสือ้สีนํ้าเงิน คอต้ังขลบิแดงกระดุมเงิน มีผาขาวมา

ไหมมัดเอว สวมสายสรอยเงิน ขอเทาทําดวยเงิน ประแปงดวยแปงขาว มีดอกไมทัดหูอยางสวยงาม 

 ฝายหญิง น้ันนุงผาซิ่นและสวมเสื้อแขนกระบอกสนํ้ีาเงินขลบิแดง ประดับดวยกระดุมเงิน 

พาดสไบสีขาวที่ไหลซายติดเข็มกลัดเปนดอกไมสีแดง สวมสรอยคอ กําไลขอมือ ขอเทาหรือทําดวย

ทองหรือเงินตามควรแกฐานะของตน เกลาผม มีดอกไมสีขาวประดับผม 
 

 

 

 

 

 

 
 

(ก)                                                  (ข) 
 

ภาพที่ 28 การฟอนผูไทเรณู และการฟอนศรีโคตรบรูณ  

            (ก) การฟอนผูไทเรณู 

            (ข) การฟอนศรีโคตรบูรณ  

ที่มา: Jessadaporn Buasai, เพ่ิงนครพนม ฉวีวรรณ ดําเนิน, เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, 

เขาถึงไดจาก http://www.nkp2day.com/2012/page/67/ 
 

 ฟอนศรีโคตรบูรณ 

 ศรีโคตรบูรณ  เปนอาณาจักรที่ย่ิงใหญในอดีตอาณาจักรหน่ึงแหงภูมิภาคลุมนํ้าโขง  ซึ่ง

ศูนยกลางอาณาจักรอยูในเขตนครพนมและสกลนคร มีเกล็ดประวัติศาสตรเลาวา เมื่อครั้งศรีโคตร

บูรณรุงเรือง บานเมืองสงบสุข ศิลปะตาง ๆ เจริญเปนอันดี ศิลปะดานดนตรี และนาฏศิลป ตามหัว

เมืองนอยใหญก็รุงเรอืงเปนทีนิ่ยมมาก อยูมาวันหน่ึง เจาเมืองศรีโคตรบรูณจึงดํารใิหมกีารเลนแอวแคน

ประกอบการฟอนรําประกวดประชันกัน ระหวางคณะแอวแคนตาง ๆ โดยทํานองเพลงและฟอนรํา 

ขอใหประดิษฐข้ึนใหมทั้งหมด ขอใหเปนการแสดงใหมที่ไมเคยมีมากอน 

 ฟอนศรีโคตรบูรณ ใชผูหญิงลวน ด้ังเดิมเปนรําประกอบลายแคน จังหวะโยก โยน โอน

เอน ออนไหว จังหวะเพลง และทารําก็ออนชอย งดงาม สมเปนการแสดงระดับสูงซึ่งแสดงตอหนา  
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เจาเมืองฟอนศรีโคตรบูรณ ผูฟอนสวมเสื้อแขนกระบอกสีดําขลิบแดง ผาถุงสีดํา ผาคาดเอวสีแดง 

เครื่องประดับใชเครื่องเงินต้ังแตตุมหู สรอยคอกําไลเงิน ผมเกลามวยสูง รัดเกลาดวยผาแดง 

 ลายเพลงที่ใชประกอบ คือ “ลายศรีโคตรบูรณ” หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “ลมพัดไผ” 

(เหตุที่เรียกวา ลายลมพัดไผ เน่ืองจากทวงทํานองโยกโอนเอน คลายกับลําไผยามตองลมซึ่งโอนเอนไป

มา และในลูกเลนปลีกยอยภายในทํานองเพลง ก็สะบัดพลิ้วไหว ราวกับเรียวใบไผสะบัดพลิ้วเลนลม)  

      วัฒนธรรมประเพณ ี

 นอกจากประเพณีฮีตสิบสอง โดยเฉพาะวันออกพรรษา อาทิ งานประเพณีไหลเรือไฟ 

การแขงเรือ ที่มีความคลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดกลาวถึงไวกอนหนา

น้ี ยังมีประเพณีเฉพาะ อันเปนเอกลักษณของจังหวัด เชน 

 ประเพณีนมัสการองคพระธาตุพนม วันเพ็ญเดือนสาม 

 ประเพณีหน่ึงที่ชาวลุมนํ้าโขงถือเปนภารกิจที่ทุกคนจะตองเขารวมพิธี คือประเพณี

นมัสการองคพระธาตุพนมในวันเพ็ญเดือนสาม พระธาตุพนมเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและเปนพระธาตุสําคัญ

คูบานคูเมือง เปนมิ่งขวัญของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของชาวลุมแมนํ้าโขงทุกคน พระธาตุ

พนมประดิษฐานอยู ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม ตามตํานานกลาววาสรางมา

นานไมนอยกวา 2,300 ป ในเทศกาลเพ็ญเดือน 3 ของทุกป พุทธศาสนิกชนจะหลั่งไหลมาจากทุก

สารทิศ นับเปนจํานวนแสน พากันมาสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม งานนมัสการพระธาตุประจาํป

ถือเอาวันข้ึน 10 คํ่า เดือน 2 ของทุกป เปนวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม 1 คํ่า เดือน 3 

(กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2542ก: 237) 

 ประเพณีราํบชูาพระธาตุพนม  

 การฟอนรําบูชาพระธาตุพนม  ถาถือตามตํานานแลวมีมาต้ังแตสรางพระธาตุพนมในยุค

แรก  คือยุคของพระมหากัสสปะเถระและพญาทั้ง  5  แหงอาณาจักรศรีโคตรบูร  ในยุคตอมาก็ได

ปรากฏวามีการฟอนรําบูชาองคพระธาตุพนมเชนเดียวกัน  แตมิไดกระทําติดตอกันทุกป  มูลเหตุของ

การฟอนรําบูชาองคพระธาตุพนมในอดีตน้ัน  สืบเน่ืองมาจากพระธาตุพนมเปนเจดียเกาแกคูบาน     

คูเมือง  เปนที่เคารพบูชา  เปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธทั้งสองฝงโขง  ดวยแรงศรัทธาผลักดันให

เกิดการเคารพบูชาในลักษณะแตกตางกัน  ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา  สําหรับอามิสบูชาน้ัน  

นอกจากจะบูชาดวยดอกไม  ธูปเทียน  และถวายจตุปจจัยไทยธรรมแลว  ยังมีการบรรเลงพิณพาทย  

มโหรี  การแสดงฟอนรําบูชาในโอกาสอันควรดวย  โดยเช่ือวาการแสดงออกเปนกุศลและความดีงาม

อยางหน่ึง  ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคม 
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      วิทยาการ ภูมิปญญา 

 จังหวัดนครพนม ดินแดนริมฝงแมนํ้าโขงที่ร่ํารวยดวยอารยธรรมอันเจริญรุงเรืองมาชา

นาน มากดวยมรดกทางวัฒนธรรม โดดเดนในความมีเอกลักษณเปนของตนเอง มีที่ราบและสภาพ

อากาศอันเหมาสมกับการเพาะปลูก มีประชากรที่ยึดมั่นสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

สืบทอดเรื่องราวตาง ๆ มาอยางตอเน่ืองจนปรากฏถึงปจจุบัน  

 งานหัตถกรรมนครพนม เรียกไดวามีความหลากหลายแทบจะครบทกุรปูแบบ ไมวาจะ

เปนงานทอผาไหม ผามัดหมี่ ทอเสือ่กก งานจักสาน เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับเงิน เครื่องดนตร ี   

ตีเหล็ก และอาจจะเรียกไดวานครพนมเปนจังหวัดที่โดดเดนทีสุ่ดในแงของงานหัตถกรรม  

 ที่น่ีมีการทอผาพื้นเมืองที่เรียกวาเปนผาพื้นเมืองประจําจังหวัด คือ ผามุก มีกรรมวิธีการ

ทอผาโดยใชกี่ที่เรียกวากี่ตําหูกใชดายโทเรเปนวัตถุดิบในการทอ แบงลวดลายออกเปน 2 แบบ คือ 

ลายใหญและลายเล็ก ในแตละผืนมีหลายสี แลวแตการสั่งทอ มีการทอผามุกอยูที่ศูนยสงเสริม

หัตถกรรมพื้นเมืองทอผามุก วัดสวางสุวรรณาราม อําเภอเมืองนครพนม และเรียกไดวาชาวนครพนม

แทบทุกคนจะตองมีเสื้อผาที่ตัดเย็บดวยผามุกไวใสในวันสําคัญกันคนละ 1 ตัว 

 กลุมทอผาไหมบานทาเรือ มีการดําเนินการข้ึนเองทั้งหมดทุกข้ันตอน ต้ังแตเลี้ยงไหม 

ปนดาย และทอจนสําเร็จ มีการทอผามัดหมี่ ผาไหมลายพื้นเรียบ ลายหางกระรอก ลายลูกแกว 

 และทีฝ่งตรงกันขามกับกลุมทอผาไหมคือที่ต้ังของสภาวัฒนธรรมตําบลทาเรอื จัดต้ังกลุม

แคนโหวดข้ึนที่บานกํานัน มีการทําแคน โหวด และพิณ เพือ่สงจําหนายตามแหลงตาง ๆ ดวยฝมือที่มี

คุณภาพ ผลิตเครื่องดนตรีทีม่ีรปูทรงสวยงาม            

 นอกจากน้ีที่ อําเภอทาอุเทน มีการทําเครือ่งปนดินเผาที่บานโนนตาล ทําครก โองนํ้า ไห

ปลารา และยังมีการทอผาฝายทําเครื่องดนตรีอยูทั่วไปในอําเภอ สวนที่ อําเภอศรีสงคราม ก็มีช่ือเสียง

ในดานการผลิตงานจักสาน การทอผาไหมและผามัดหมี่เชนกัน (นางชม, 2542) 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แองสกลนคร:  

วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร 

--- 

หอแกวสูงเสียดฟา ภูผาเทิบแกงกะเบา แปดเผาชนพ้ืนเมอืง 

ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้าํเลศิ 

ถ่ินกําเนิดลาํผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน 

--- 
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 ท่ีต้ังและขนาด  

 จังหวัดมุกดาหาร ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแมนํ้าโขงเปนเสนกั้นพรมแดนเปนระยะทาง

ประมาณ 72 กิโลเมตร ต้ังอยูเสนรุงที่ 16-17 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 104-105 องศาตะวันออก มี

พื้นที่ทั้งหมด 4,407 ตร.กม. หรือ 2,712,400 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 

กิโลเมตร  

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด อําเภอนาแก  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

       และอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

     ทิศใต ติด อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอชานุมาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ และอําเภอหนองพอก อําเภอ

เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด   

     ทิศตะวันออก ติด แขวงสะหวันนะเขต (สุวรรณเขต) สปป.ลาว โดยมี

แมนํ้าโขงเปนเสนกั้นพรมแดน  

     ทิศตะวันตก ติด  อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

และอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 29 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารที่ติดแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 
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 สภาพพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร อยูทางตอนใตของแองสกลนคร (Sakon Nakhon 

Basin) ประกอบดวยเทือกเขาภูพาน ซึ่งมีแนวตอเน่ืองเขามาจากจังหวัดสกลนครทางดานตะวันตก 

เทือกเขาน้ีจะคอย ๆ แยกออกเปนสี่แถว คลายน้ิวมือไปทางตะวันออก แบงพื้นที่ของจังหวัดออกเปน

กลุมเล็ก ๆ เอียงลาดลงสูแมนํ้าโขง ที่ราบระหวางหุบเขาของลุมนํ้าเหลาน้ีมีสภาพเปนลูกคลื่น 

นอกจากบริเวณปากนํ้า ในชวงที่ไหลไปบรรจบกับแมนํ้าโขงจะมีสภาพเปนคันดินธรรมชาติแคบ ๆ ซึ่ง

เกิดจากการทับถมของตะกอนแมนํ้าขนานไปกับลํานํ้าโขง นอกจากน้ียังมีลํานํ้าสายสําคัญที่ไหลลงลํา

นํ้าโขง คือ หวยมุก หวยบังอี่ หวยชะโนด หวยบางทราย รวมถึงลํานํ้าบริเวณอําเภอดอนตาล 

(กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2544ข: 2-7)  
 

มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม และโบราณคดี 

      ประชากร ชาติพันธุ และภาษา 

 ประชากรมุกดาหาร ประกอบดวยชน  8  กลุมชาติพันธุ  ไดแก ไทยยอ  ไทยขา  ไทยโซ  

ไทยกะเลิง  ไทยแสก  ไทยกุลา  ผูไท และไทยอีสาน  

 ชาวไทยอีสาน เปนชาวไทยกลุมใหญในจังหวัดมุกดาหาร เชนเดียวกับชาวไทยอีสานใน

จังหวัดอื่น ๆ ชาวไทยอีสาน ไดสืบเช้ือสายตอเน่ืองกันมานับพันป  ชาวไทยอีสานไดอพยพลงมาตาม

ลํานํ้าโขงต้ังแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อทานพระครูโพนสิมนําสานุศิษยจากอาณาจักร

ลานชางอพยพลงมาตามลํานํ้าโขงแลวแผขยายออกไปตามลํานํ้าอื่น ๆ ซึ่งแยกออกจากแมนํ้าโขง ต้ัง

เปนเมืองตาง ๆ 

 ชาวผูไท ในสมัยรัชกาลที ่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 มีการจัดต้ังต้ังเมืองหนองสูง และใหชาวผู

ไทที่อพยพมาจากเมืองคําออ คําเขียว และเมืองวัง (อยูในแขวงสุวรรณเขตของลาว) จํานวน 2,476 

คน ไดอาศัยอยูในบริเวณบานหนองสงูและบานคําสระอี (ภายหลังเพี้ยนเปนคําชะอี) ในดงบงัอี่ เขต

เมืองมุกดาหาร เอกลักษณของชาวผูไท คือ เหลาอุ (เหลาไหที่ทําดวยขาวเปลือก มีไมซางดูด) จึงอาจ

กลาวไดวา มีชาวผูไทอยูที่ใด ตองมีเหลาไหอยูที่น่ัน 

 ชาวขา (บรู) เปนกลุมชาติพันธุหน่ึงในจังหวัดมุกดาหาร ชาวขามีถ่ินกําเนิดด้ังเดิมอยูใน

แขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงอัตปอของลาว ซึง่เมื่อรอยปกอน (กอน พ.ศ. 2436) ยังเปน

ดินแดนของราชอาณาจักร สวนมากอพยพเขามาในทองทีจ่ังหวัดมุกดาหารในสมัยรัชกาลที ่3  

 นักมานุษยวิทยาถือวา ชาวขาเปนชนเผาด้ังเดิมเผาหน่ึงในแถบลุมแมนํ้าโขง ซึง่อาจจะสบื

เช้ือสายมาจากขอมโบราณที่เคยอยูในดินแดนของอาณาจักรเจนละ ซึ่งตอมาเปนอาณาจักรขอมและ

อาณาจักรศรีโคตรบูรณ ชาวขาเรียกตัวเองวาเปนพวก “บรู” ซึ่งแปลวา “ภูเขา” ในสมัยโบราณเคยมี

ประวัติวา พวกขามีศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมที่สูงสงมากอน  มีความรอบรูในการประดิษฐของใชในการ
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ดํารงชีวิต เชนการปนไหขา การหลอโลหะ (กลองมโหระทึก) นําหินมากรอฟนใหราบเรียบสวยงาม 

อันเปนเอกลักษณของพวกขา ชาวขาด้ังเดิมมักจะมีผิวกายดําคล้ํา ผมหยิกทั้งหญิงและชาย ชายแตง

กายดวยการนุงผาเต่ียว มีผมมายาวประบา นิยมใหผาแดงผูกคอหรือโพกศีรษะ ผาแดงนับเปน

เอกลักษณของชาวขา ดวยตามประวัติเลาวาบรรพบุรุษไดใชผาชุบเลือดสีแดงแนบติดกายไวกอนสิ้น 

ชีวิตในการตอสูแยงชิงถ่ินที่อยูทางฝงซายแมนํ้าโขงกับชาวผูไทในอดีต  

 ชาวไทยกะโซ ในมุกดาหาร มีชาวกะโซอยูในทองที่อําเภอดงหลวงเปนสวนมาก ซึ่ง

อพยพเขามาในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2359  

 ชาวไทยกะเลิง “กะเลิง” มาจากคําวา ขาเลิง หมายถึง ขาพวกหน่ึงในตระกลูมอญเขมร 

ขา กะโซและกะเลงิ อยูในตระกลูเดียวกัน ภาษาพูดอยูในตระกลู ออสโตรอาเซียติค ถ่ินกําเนิดของ

ชาวกะเลิงอยูในแขวงคํามวน และแขวงสุวรรณเขต ของลาว อพยพขามโขงมาอยูทางฝงขวาแมนํ้าโขง

ในสมัยรัชกาลที ่ 3 หลังจากการปราบกบฏเจาอนุวงศเวียงจันทนแลว สวนใหญจะอยูในทองที่จังหวัด

สกลนคร นครพนม และจงัหวัดมุกดาหาร 

            ในอดีตผูชายกะเลิงชอบสักรูปนกแกวที่แกม และปลอยผมยาวประบา สวนผูหญิงเกลา

มวยผม ปจจบุันผูชายกะเลงิทีส่ักขาลายต้ังแตขอเทา ข้ึนไปถึงบั้นเอว ยังมีหลงเหลืออยูบางในทองที่

อําเภอดอนตาล เชนที่ตําบลนาสะเมง็ และในทองที่อําเภอคําชะอี ที่ตําบลบานซง บางหมูบานตําบล

เหลาสรางถอ บางหมูบาน และทีบ่านโนนสังข บานนาหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

 ชาวไทยแสก ชาวไทยแสกในปจจุบันอาศัยอยูในทองที่จังหวัดนครพนม และจังหวัด

มุกดาหาร ผูหญิงแสกนิยมการแตงกายที่แปลกกวาชาวอีสานทั่วไป คือ การนุงผาซิ่นสองช้ันปลอยให

ชายผาซิ่นขางในแลบยาวออกมาเปนเอกลักษณด้ังเดิมของชาวแสก 

 ไทยยอ เปนชาวไทยในภาคอสีานอีกกลุมหน่ึงซึง่ชอบเรียกตัวเองวา “ชาวยอ” ชาวยอใน

จังหวัด จงัหวัดมุกดาหาร อาศัยอยูในบริเวณตําบลดงเย็น อําเภอเมือง และยังมีไทยยออยูในทองที่

อําเภอนิคมคําสรอย บางหมูบาน ซึง่อพยพมาจากเมืองคําเกดิคํามวนในสมัยรัชกาลที ่3 

 ชาวไทยกุลา  คําวา “กุลา” มาจากภาษาพมาซึ่งแปลวาคนตางถ่ิน กุลา คือ “พวก

เง้ียว” หรือ “พวกตองซู” ในรัฐไทยใหญของพมา พวกเงี้ยวหรือตองซูเมื่อเดินทางมาคาขายในภาค

อีสานถูกชาวอีสานต้ังช่ือใหใหมวา “กุลา” คือคนตางถ่ิน กุลาชอบเดินทางมาคาขายในหัวเมืองภาค

อีสานแถบกลุมแมนํ้าโขงในสมัยโบราณเปนจํานวนมาก จนมีช่ือเปนอนุสรณวา “ทุงกุลารองไห” ชาว

กุลาชอบเรรอนคาขายโดยนําเอาผาแพรพรรณ หรือเครื่องใชในการดํารงชีวิต ตลอดทั้งเครื่อง

ทองเหลือง เชน ฆอง มีดดาบ ฯลฯ มาเรขายในภาคอีสาน โดยเฉพาะในแถบกลุมแมนํ้าโขง แลวซื้อวัว

ควายตอนกลับไปพมา กุลาบางพวกไดต้ังรกรากและแตงงานกับชาวผูไทหรือชาวอีสานจนมีบุตรหลาน

สืบเช้ือสายตอมา ผูชายกุลามีรูปรางสงูใหญ ชอบนุงโสรง หรือไมก็นุงกางเกงขายาวปลายบานและโพก

ศีรษะทรงสูง  
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     แหลงโบราณคดี: ศาสนสถาน 

 วัดศรีมงคลใต  อยูในตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองฯ  เปนวัดเกาแก สรางสมัยกรุง  

ธนบุรี ภายในวิหารประดิษฐานพระเจาองคหลวง   ซึ่งเปนพระพุทธรูปเกาแกและศักด์ิสิทธ์ิคูบาน     

คูเมืองมุกดาหาร ประชาชนชาวไทยและลาวเลื่อมใสศรัทธามาหลายช่ัวอายุคน  

              วิหารวัดศรีมงคลใต  เปนวิหารขนาดใหญ กออิฐถือปูนต้ังอยูบนฐานไมสูงนัก หลังคา

เปนหลังคาจั่วลดช้ัน สรางเมื่อป พ.ศ. 2313  ดานหนาจั่วตกแตงดวยลายปูนปนสลักลายตาง ๆ  ที่เสา

และผนังดานขางมีคันทวยไมแกะสลักเปนลายดอกไมสวยงาม มีบันไดทางข้ึนวิหารสามทาง คือ 

ดานหนาเปนประตูสําคัญ  บานประตูเปนไมแกะสลัก เหนือประตูเปนหนาบันอยูภายใตซุมปูนขนาด

ใหญ เปนรูปสัตวในเทพนิยาย ขางบันไดหนาวิหารมีรูปราชสีห สิงห ยักษ หนาตางเจาะเปนรูป

สี่เหลี่ยม มีเฉพาะที่ผนังดานขางเทาน้ัน 

 วัดพระศรีมหาโพธิ ์

 เปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองมานานนับ 100 ป ต้ังอยูกลางใจเมอืงบริเวณรมิฝงแมนํ้าโขง  

จึงเปนศูนยรวมแหงธรรมะ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปของสองฝงโขง ทั้งไทย-ลาว เปนที่ยึดเหน่ียว 

จิตใจ  และแสวงหาความผาสุขสบืทอดกันมา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 ภายในวัดพระศรีมหาโพธ์ิ  มีสิ่งที่นาสนใจ คือ  

 1.  สิม หรือ อุโบสถเกาแกหลังเลก็ ๆ สรางข้ึนป พ.ศ. 2459 โดยขุนวิรุฬคาม (ดี เมือง

โคตร) เปนกํานันในสมัยน้ัน รูปแบบเปนสิมทบึ เขาออกทางดานหนาอยางเดียว กออิฐถือปูน โครง 

สรางทําดวยไม หลังคามงุสงักะสี ดานหนามีมุขย่ืนออกมา ลักษณะเปนแบบสกุลชางญวนผสมผสาน

กับชางพื้นบาน คันทวยแกะสลักไมไดสัดสวนสวยงาม หนาตางดานละชอง มลีูกมะหวดไมกั้นไว เจาะ

ชองระบายอากาศ มีการปนนูนสูงครอบชองไวใหสวยงาม ซึง่เปนรูปแบบชางญวน   ข่ือคานไมภายใน

สิมแกะสลกัลวดลายสวยงามย่ิงนัก มีฐานชุกชีประดิษฐานพระประธานรปูแบบชางพื้นบาน สรางผนัง

ทําเปนกรอบรัศมรีอบองคพระ รูปแบบน้ีไมพบเห็นที่ใดมากอน ฝาผนังมีฮูปแตมเขียนเรื่องเวสสันดร

ชาดก ใชสีและจัดวางองคประกอบ ไดเหมาะสมสวยงามทรงคุณคามากอีกวัดหน่ึง 

 2.  กุฏิทรงยุโรป ป พ.ศ. 2467 ชาวบานหวานใหญไดกอสรางกุฏิทรงยุโรปข้ึน 1 หลัง ได

ชางญวนช่ือแกวบุญสี (ศรี) เปนนายชาง ซึ่งแกวบุญสีน้ีเปนชางกอสรางอาคารยุโรปในประเทศลาว 

เมื่อไดเดินทางมาเที่ยวที่บานหวานใหญและไดทราบขาว จึงตกลงกับชาวบานวาจะเปนชางกอสราง

เองใหแลวเสร็จ สวนชาวบานก็เกรงวา หากแกวบุญสี กลับไปเย่ียมบานตนแลวไมกลับมา งานกอสราง

อาจจะไมแลวเสร็จ จึงไดขอรองใหแกวบุญสี บวชอยูที่วัดน้ีเลย และเมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จ ก็

อนุญาตใหลาสิกขากลับไปบานเมืองของตน 

 

 



96 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 30 สิม และฮูปแตมภายในวัดพระศรีมหาโพธ์ิ 

ที่มา: พัฒยา จันตากูล,  วัดพระศรีมหาโพธิ์ จ.มุกดาหาร,  เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559,  เขาถึง

ไดจาก http://isan.tiewrussia.com/wat_srimongkol_ nua/ 

  

 วัดศรีมงคลเหนือ  อยูในเขตเทศบาลเมอืงมกุดาหาร ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าโขงตรงปากหวย

มุก เปนวัดแรกของเมืองมุกดาหาร  

             “สิมหวยมุก” ต้ังอยูตรงจุดที่ลํานํ้าหวยมุกไหลมาบรรจบลํานํ้าโขง เปนบริเวณที่นํ้าไหล

เช่ียวมาก “สิม” เปนศิลปะที่สวยงามแหงหน่ึงในเมืองมุกดาหาร มีการกอสรางออกแบบไดสวยงาม

เหมาะกับพื้นที่ 
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ภาพที่ 31 วัดศรีมงคลเหนือ 

ที่มา: วัดศรีมงคลเหนือ จ.มุกดาหาร,  เขาถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก 

http://isan.tiewrussia.com/wat_srimongkol_nua/ 

 

      แหลงโบราณคดี: สิ่งสําคญัคูบานคูเมือง  

 จังหวัดมกุดาหารเปนเมอืงตํานาน มีประวัติความเปนมายาวนาน มีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับ

สิ่งที่ตนเคารพสักการะบูชา จนเปนสิ่งสําคัญคูบานคูเมืองคือ 

 พระเจาองคหลวง  เปนพระพทุธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง 2.20 เมตร สูงถึงยอด

พระเมาล ี 2.00 เมตร รวมทั้งฐานสูง 3.00 เมตร มผีูเลาสบืตอกันมาวา องคพระภายในเปน

พระพุทธรูปทองคํา แตภายนอกเหมือนสรางอิฐถือปูน ปจจบุันประดิษฐานอยูในวิหารวัดศรมีงคล  

 ตามประวัติกลาววา เมื่อป พ.ศ. 2310  เจาเมืองโพนสิน ไดอพยพผูคนมาแสวงหาที่ต้ัง

เมืองใหม ไดขามแมนํ้าโขงมาลาสัตวตรงปากหวยมุก พบตนตาลเจ็ดยอดและกองอิฐปรักหักพังอยูใน

บริเวณน้ัน เห็นวาเปนทําเลเหมาะที่จะต้ังเมืองใหม ขณะกําลังหักรางถางพงอยูใกลตนตาลเจ็ดยอด ก็

ไดพบพระพุทธรูปเหล็กอยูใตตนโพธิสองตน จึงไดสรางวิหารข้ึนครอบพระพุทธรูปองคใหญแลวต้ังช่ือ

วา “วัดศรีมงคล” สวนพระพุทธรูปองคเล็กคอย ๆ จมลงในดิน พระพุทธรูปองคใหญ ชาวเมือง

มุกดาหารไดถวายนามวา “พระเจาองคหลวง” ซึ่งเปนที่ศรัทธาของชาวมุกดาหารและพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป  

 หลวงพอสิงหสอง  เปนพระพุทธรปูปางมารวิชัย ขนาดหนาตักกวาง 1.00 เมตร สูงถึง

ยอดพระเมาล ี 1.20 เมตร สงูรวมทั้งฐาน 2.00 เมตร ปจจบุันประดิษฐานอยูที่วัดศรีบญุเรือง ในเขต

เทศบาลเมอืงมกุดาหาร หลวงพอสิงหสอง มปีรากฏมาพรอมกับการสรางวัดศรบีุญเรือง เปนทีเ่คารพ

สักการะเลื่อมใสศรทัธาของชาวมุกดาหารและพทุธศาสนิกชนทั่วไป  เปนทีเ่ลือ่งลือทัง้ในดานความ

ศักด์ิสิทธ์ิ และพุทธานุภาพ 
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 ศาลเจาพอฟามุงเมือง  อยูในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีมาต้ังแตสมัยทาวกินรี สราง

เมืองมุกดาหาร เมื่อป พ.ศ. 2320   ชาวเมืองถือวาเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ปกปกรักษาชาวเมืองมุกดา 

หาร ใหอยูรมเย็นเปนสุข จึงไดมีพิธีบวงสรวงเจาพอ ในวันแรม 11 คํ่า เดือน 6 ของทุกป  

                หนาศาลเจาพอมุงเมือง มีหลักเมือง หรือมเหศักด์ิ ต้ังอยูบริเวณเดียวกัน เมื่อถึงวัน

บวงสรวงเจาพอเจาฟามุงเมืองกอน แลวจึงไปบวงสรวงหลักเมือง 

 ศาลเจาแมสองนางพ่ีนอง  ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าโขง หนาวัดศรีมงคลใต เปนสถานที่ศักด์ิ 

สิทธ์ิคูกับศาลเจาพอฟามุงเมือง และมีพิธีบวงสรวงพรอมกันในคราวเดียวกันทุกป 

 พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร  ชาวมุกดาหารสรางไวสององค องคที่หน่ึงสรางดวยเน้ือ

เงินบริสทุธ์ิ หนาตักกวาง 20 น้ิว องคที่สองสรางดวยทองเหลือง หนาตักกวาง 20 น้ิว  

  องคแรก ไดอัญเชิญไปประดิษฐานไวบนหอแกวมุกดาหารช้ันสูงสุด องคทีส่องไดอญัเชิญ

ไปประดิษฐานไวที่ อาคารช้ันลางของหอแกวมุกดาหาร เพือ่ใหประชาชนไดไปสักการะบูชา 

      วัฒนธรรม ประเพณ ี

 ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ยึดมั่นและสบืทอดประเพณีวัฒนธรรมอยางเหนียวแนนและ

ตอเน่ือง คนมุกดาหารเปนคนใจดี กริิยามารยาท ออนนอมถอมตน และเอือ้เฟอซึ่งกันและกัน 

 ชาวมุกดาหารสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีทีส่ําคัญ และยังคง

ถือปฏิบัติสบืตอกันมา คือ ฮีตสบิสอง คองสบิสี่ และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผาที่ควร

อนุรักษ ฟนฟู และยังคงมอียูในปจจุบันเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว คือ ประเพณีปดบาน ประเพณีสวง

เฮือ ประเพณีแหกัณฑหลอน พิธีกรรมโซถ่ังบัง้ พิธีเหยา พิธีบายศรีสูขวัญ การรําเตยหัวดอนตาล การ

รําวงภูไท การลําผญา เปนตน 

 งานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดมุกดาหาร ไดแก  งานประเพณีแขงเรือออกพรรษา 

ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต จัดข้ึนในวันข้ึน 13-15 คํ่า เดือน 11 ของทุกป งาน

กาชาดและงานประจําปจังหวัดมุกดาหาร จัดข้ึนเปนประจําทุกปในชวงเดือนธันวาคม 

 การฟอนผูไท เปนศิลปะการแสดงที่ข้ึนช่ือของชาวผูไท อาจใชหญิงลวนหรือทัง้ชายและ

หญิง ข้ึนอยูกับลักษณะเน้ือหาของทาที่ฟอน และจํานวนผูที่ฟอน ซึง่อาจมีต้ังแตสองคนข้ึนไป จนถึง

จํานวนเปนรอยคน 

 การแตงกายฝายหญิงประกอบดวย เสื้อ ผาซิ่น ผาสไบ ดอกไม ตุมหู สรอยสังวาล และ

เข็มขัด เสื้อฝายหญิงเปนเสื้อแขนกระบอกยาว หรือแขนสามสวน สีครามหรือดํา คอรัด หรือคอ

ธรรมดา ตรงปลายแขนหรือปลายคอเสือ้อาจทาํเปนแถบสีหรือแถบผาขิดที่สวยงาม ผูที่ใสผาซิ่นที่แยก

กับเสื้อ จําเปนตองใสเข็มขัด เชน เข็มขัดนาค หรือเข็มขัดเงิน ผาสไบจําเปนสําหรับฝายหญิง อาจเปน

ผาขิด หรือผาถัก ใชพาดไหลซาย หรอืพันเฉียงไหลซายหรือคลองคอ นอกจากน้ียังนิยมใชดอกไมสด

แซมผม มีตุมหู และสรอยสังวาล 
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 งานบุญสวงเฮือมุกดาหาร 

 ในชวงเทศกาลออกพรรษาของทุกป มีการจัดงาน 2-3 วัน ติดตอกันคือ ในชวงวันข้ึน 

13-15 คํ่า เดือน 11 เปนงานที่จัดข้ึนตามความเช่ือ ความศรัทธาตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมือง และเทพ

เจาแหงลํานํ้าโขงของกลุมคนทั้งสองฝงโขง ระหวางเมืองมุกดาหารกับเมืองสะหวันนะเขต  ถือไดเปน

ประเพณีสองฝงโขง นอกจากจะจัดทําพิธีที่ฝงเมืองมุกดาหารแลว ยังมีการจัดทําพิธีที่เมอืงสะหวันนะเขต 

อีกดวย  

 พิธีตีชางน้าํนอง เปนพิธีทีม่ีมาต้ังแตสมัยโบราณ ในงานประเพณีแขงเรือออกพรรษาของ

จังหวัดมกุดาหาร กอนเริ่มพิธีการแขงขัน เรอืทุกลําจะตองเขารวมขบวนเรือไปรวมกัน ณ ทานํ้าจุดใด

จุดหน่ึง จากน้ันจะรวมกันพายเรือลองลงมาตามลํานํ้าโขง ระหวางการพายเรือก็จะโหรองเอาฤกษเอา

ชัย เคาะเกราะ ตีกลองเปนจงัหวะ ขณะที่ฝพายจะวิดนํ้าข้ึนบนฟา ฝอยนํ้าจากไมพายจะกระเซ็นข้ึน

บนอากาศ คลายกับโขลงชางกําลงัเลนนํ้า จนทําใหบริเวณนํ้าแหงน้ันเปนคลื่นใหญ ซัดเขากระทบฝง 

นํ้าลนตลิ่งและเกิดเสียงดัง คนโบราณจึงเปรียบลกัษณะดังกลาววาเปน “พิธีตีชางน้ํานอง” 

        วิทยาการ ภูมิปญญา 

 กลุมชาติพันธุในจังหวัดมุกดาหารมอียูถึง 8 กลุมชาติพันธุ ไดแกชาวผูไท (ภูไท) ชาวไทย

อีสาน ชาวกะโซ ชาวขา ชาวแสก ชาวกุลา และชาวกะเลิง มีการทอผาฝายและผาไหมเปนภูมปิญญา

มาต้ังแตโบราณกาล (ระบบสารสนเทศศูนยอนุรักษผาไหม, 2554) 

         ในป 2545 นายไพรัตน สกลพันธุ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ไดมีดําริใหมผีาทีเ่ปน

เอกลักษณของจงัหวัดมกุดาหารข้ึนตามภูมปิญญาทองถ่ินทีม่ีอยูเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี และได

พิจารณาให “ผาลายแกวมกุดา” เปนผาเอกลักษณของจงัหวัด  

 ผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา เปนการนําเอาลวดลายผาโบราณที่มีเอกลักษณและมีความ 

หมายของจังหวัดมามัดเปนลวดลายบนเสนไหมและทอเปนผืนผา  แตละลายมีเอกลักษณและความ 

หมายสําหรับจังหวัดมุกดาหาร ดังน้ี 

        1.  ลายสายน้ํา (ลายงอกแง็กหรือซิกแซก) มีลักษณะเปนเสนโคงสีขาว หมายถึง 

สัญลักษณแทนแมนํ้าโขงซึ่งเปนสายนํ้าคูจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเปนเสนกันเขตแดนระหวางประเทศ

ไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 

      2.  ลายนาคนอย (หรือลายพญานาค) เปนสัตวแหงความอุดมสมบูรณ เกี่ยวกับศาสนา

พุทธ ชาวอีสานจะมีการนับถือนาคเปนวัฒนธรรมรวมกัน จะปรากฏมีลายนาคในผืนผาชาวอีสาน

มากมายหลายแบบ หมายถึงพญานาคที่อาศัยอยูในแมนํ้าโขงเฝาดูแลความเปนอยูของชาวเมือง

มุกดาหาร 

        3.  ลายดอกชางนาว (ลายดอกกระบวนนอย) เปนลายสีเหลืองดอกชางนาว ซึ่งเปนไม

มงคล ประจําจังหวัดมุกดาหาร 
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        4.  ลายตุมเล็ก (ตุมลายไม) แทนดวงแกวเล็ก (ดวงดาวในทองฟา) 

        5.  ลายตุมใหญ หรือลายมุก มีลักษณะเปนดอกสีขาวหรือที่เรียกวาลายตุม หมายถึง

แกวมุกดา ซึ่งเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองของชาวเมืองมุกดาหาร 

        ผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา เปนการนําเอาลวดลายผาโบราณที่มีเอกลักษณและมีความ 

หมายของจังหวัดมามัดเปนลวดลายบนเสนไหมและทอเปนผืนผา แตละลายมีเอกลักษณและความ 

หมายสําหรับจังหวัดมุกดาหาร ลักษณะของผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา เปนผามัดหมี่ มีสี 5 สี คือ สี

ฟา สีเหลืองเขม สีนํ้าเงิน สีขาว และสีบานเย็น ค่ันลายดวยเสนไหม 4 สี ไดแก ไหมเข็นควบสีนํ้าเงิน

และสีขาว (ไหมหางกระรอก) เสนไหมสีบานเย็น เสนไหมสีเหลือง เสนไหมสีฟาคราม เปนผาทอดวยกี่

พื้นเมือง ทอดวย 5 กระสวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ผาไหมมดัหมีล่ายแกวมุกดา  

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรมหมอนไหม, ภูมิปญญาการฟอกยอมสีไหมจากวัสดุ

ธรรมชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 

2553) 

 

 นอกจากน้ี ยังพบเห็นการทอผาไดที่อําเภออื่น เชน อําเภอหวานใหญ อําเภอดอนตาล 

ทอผาโดยใชดายโทเรมีลายขอหัวนาค ลายหมากจับ ลายตุมนอย ลายขอ ลายตนสน และที่อําเภอ

หนองสูงทอผาฝายและผาขิด กลุมลายผามีทั้งลายโบราณ เชน ผาจอง ผาสไบหรือผาเบี่ยง 

ผาหางกระรอก สวนผามัดหมี่ที่เปนลวดลายปจจุบันแบงเปนกลุม เชน กลุมลายเรขาคณิต กลุมลาย

สัตว กลุมลายพันธุไม กลุมลายสิ่งของเครื่องใช กลุมลายเบ็ดเตล็ด กลุมลายประดิษฐและลวดลาย

ประยุกต ซึ่งเปนการนําลวดลายโบราณมาประยุกตใหม สําหรบัผาที่มีช่ือเสียงของจังหวัดมุกดาหารคือ 

ฝายหางกระรอกและผาไหมมัดหมี่ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แองโคราช: 

วัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจรญิ 

--- 

พระมงคลมิ่งเมือง แหลงรุงเรืองเจ็ดลุมน้ํา 

งามล้าํถํ้าศักด์ิสิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแกงเขาแสนสวย  

เลอคาดวยผาไหม ราษฎรเลื่อมใสใฝธรรม 

--- 

 ท่ีต้ังและขนาด  

 จังหวัดอํานาจเจริญ  เดิมข้ึนอยูในการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี  เน่ืองจากมี

ประชากรมาก และเพื่อประโยชนในการปกครอง   การรักษาความมั่นคง และการอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยมีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 

พ.ศ. 2536 ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เปนตนมา (กระทรวงศึกษาธิการ และ

กระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ,  

2544ง: 2-7) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 33 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดอํานาจเจรญิที่ติดแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 
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 จังหวัดอํานาจเจรญิ ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประมาณละติจูดที ่ 15 

องศา 39 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 15 ลิปดาเหนือ และประมาณลองติจูดที ่ 104 องศา 26 ลิปดา

ตะวันออก ถึง 105 องศา 2 ลิปดาตะวันออก มพีื้นที่ทัง้สิ้น 3,161,248 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

1,475,780 ไร เปนจงัหวัดทีม่ีพื้นที่นอยที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และอําเภอดอน-

       ตาล จังหวัดมุกดาหาร 

     ทิศใต ติด อําเภอเข่ืองใน และอําเภอมวงสามสบิ จงัหวัด

อุบลราชธานี  

     ทิศตะวันออก ติด อําเภอเขมราฐ  อําเภอกุดขาวปุน  และอําเภอ

ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  และติด

พรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีแมนํ้าโขงกั้น   

     ทิศตะวันตก ติด  อําเภอปาต้ิว และอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

 แมนํ้าโขงไหลผานจังหวัดอํานาจเจริญในเขตอําเภอชานุมานเปนระยะทาง 38 กิโลเมตร  

ซึ่งในชวงที่ผานเขตอําเภอน้ีมีความกวางประมาณ 2,000 เมตร  ซึ่งถือเปนหน่ึงในแหลงนํ้าผิวดินที่

สําคัญของจังหวัด                      
 

มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม และโบราณคดี 

      ประชากร ชาติพันธุ ภาษาและวรรณกรรม 

 ภาษาชาวอํานาจเจริญ สวนใหญใชภาษาอีสานเชนเดียวกับชาวอีสานในจังหวัดอื่น 

ภาษาอีสานจัดเปนประเภทภาษาถ่ินของภาษาไทย  สวนภาษาเขียนใชภาษาไทย และอักษรไทย ถา

เปนเอกสารโบราณ เชน หนังสือออก หนังสือกอน บทสวด และตํานาน นิยมบันทึกดวยตัวอักษรธรรม 

เปนภาษาอีสาน ภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาขอม และภาษาไทย  

 ภาษาอีสานถ่ินอํานาจเจริญ  มีอยูสามสําเนียง ไดแก สําเนียงอุบลฯ สําเนียงบานนํ้าปลกี 

และสําเนียงชายแดน ซึ่งชาวอํานาจเจรญิสวนใหญพูดสําเนียงอุบลฯ 

 ภาษาผูไท  ชาวผูไทมีภาษาใชเฉพาะเผาคือ ภาษาผูไทเปนภาษาพูด ไมปรากฏวามีภาษา

เขียน ชาวผูไทสวนใหญจะพูดไดทั้งภาษาอีสานและภาษาผูไท มีหลายหมูบานที่ใชภาษาผูไทในการ

สื่อสารประจําวันคือ อําเภอเสนางคนิคม ที่บานนาสะอาด ตําบลเสนางคนิคม อําเภอชานุมาน  ใน

ตําบลคําเข่ือนแกว มีบานคําเดือย บานเหลาแกวแมง และบานสงยาง ในตําบลชานุมาน มีบานโนนกุง 

และบานหินสิ่ว ในตําบลโคกกง มีบานหินกอง บานบุงเขียว บานนางาม และบานพุทธรักษา  
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 ภาษาขา  พวกขาเปนชาวพื้นเมืองด้ังเดิม  ที่ต้ังบานเรือนอยูตามสองฝงแมนํ้าโขง  มี

วัฒนธรรมกลมกลืนกับชาวพื้นเมืองในทองถ่ิน เชน พวกสวย และลาว ชาวบานที่ใชภาษาขาคือ 

ชาวบานดงแสนแกว และบานดงสําราญ ตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอชานุมาน  

 ภาษาในพิธีกรรมตาง ๆ  มีแตกตางกันไปตามลักษณะของพิธีกรรม คือ ภาษาพิธีกรรม

เน่ืองดวยพระพุทธศาสนา  เชน การสวดมนต การเทศน ตอนตนของพิธี กรรม นิยมใชภาษาบาลีและ

สันสกฤต  เมื่อจบแลวจึงเปนภาษาไทย หรอืภาษาอีสาน และเมื่อจบพิธีกรรมใชภาษาบาลี และ

สันสกฤต  

 ภาษาพิธีกรรมทางไสยศาสตร   เชน  การเขาทรง สูตรขวัญ สะเดาะเคราะห บวงสรวง 

สวนใหญมักมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาเกีย่วของดวย จึงมักเริ่มตนดวยภาษาบาลี และสันสกฤต 

ตอจากน้ันจะตามดวยภาษาขอม ภาษาไทย และภาษาอีสาน  

      ศิลปะและโบราณคดี 

 ศาสนสถานและศาสนวัตถุ 

 พระมงคลมิ่งเมือง  เปนพระพุทธรูปสําคัญคูบานคูเมือง ต้ังอยูที่พุทธอุทยาน  ในเขต

อําเภอเมืองฯ มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือ แควนปาละ  ซึ่งไดแผอิทธิพลดาน

ศิลปะมายังภาคอีสานของไทย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16  เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

หนาตักกวาง 11 เมตร สวนสูงจากฐานถึงยอดเปลว 20 เมตร โครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว

นอกฉาบปูน ปูประดับดวยกระเบื้องโมเสกสีทอง สรางเสร็จ เมื่อป พ.ศ. 2508 เปนที่เคารพสักการะ

ของชาวจังหวัดอํานาจเจรญิ และจังหวัดใกลเคียง  

 ทุกปในวันข้ึนสบิหาคํ่า เดือนสาม (วันมาฆบูชา)  ชาวบานจะจัดงานนมสัการ พระมงคล

มิ่งเมือง เปนงานประจําปที่ย่ิงใหญของจังหวัด 

 พระเหลาเทพนิมิต  เปนพระประธานประดิษฐานอยูในอุโบสถวัดพระเหลาเทพนิมิต   

ในเขตอําเภอพนา สรางดวยอิฐถือปูน สูง 2.70 เมตร หนาตักกวาง 2.85 เมตร เปนพระพุทธรูปปาง

มารวิชัย  มีพุทธลักษณะที่งดงามย่ิง  และมีอภินิหารเปนที่เลาลือกันในกลุมชาวบาน นักโบราณคดี

สันนิษฐานวา ทั้งโบสถและองคพระประธานเปนสถาปตยกรรมในศิลปะลาว มีอายุอยูประมาณป พ.ศ. 

2263  

 ในวันเพ็ญเดือนสาม ของทกุป ถือวาเปน “เทศกาลปดทององคพระเหลาเทพนิมิต” จะ

มีพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมานมสัการและบาํเพ็ญบญุ โดยนําปราสาทผึ้งมาถวาย นํา

ดอกไมธูปเทียนมาเคารพสกัการะ เปนประเพณีสบืตอกันมา 

 กลุมใบเสมาวัดโพธิศิลา  อยูที่บานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลืออํานาจ ปกอยู

บริเวณเนินศาสนสถาน บนใบเสมาสลักเปนรูปหมอนํ้า หรือบูรณฆฏะ ซึ่งเปนสัญลักษณของความ

เจริญงอกงาม พบมากในศิลปะอินเดียแบบอมราวดี 
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      วัฒนธรรม ประเพณ ี

 ชาวอํานาจเจริญมีวิถีชีวิตอยูบนพื้นฐานของประเพณี อันเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาว

อีสานทั่วไป คือ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 

 ประเพณีบุญคูณลาน  

 ความหมายของคําวา “คูณลาน” หมายความวา เพิ่มเขา หรือทําใหมากข้ึน สวนคําวา 

“ลาน” คือสถานที่สําหรับนวดขาว การนําขาวที่นวดแลวกองข้ึนใหสูง เรียกวา “คูณลาน” การทํา

ประเพณีบุญคูณลานกําหนดเอาเดือนย่ีเปนเวลาทํา เรียกอีกอยางหน่ึงวา “บุญเดือนย่ี” ซึ่งการ

ทําบุญคูณลานของชาวบานจะไมพรอมกัน ข้ึนอยูกับการเก็บเกี่ยวขาววาจะเสร็จเมื่อไร วันที่จะขนขาว

ข้ึนเลา (ฉางขาว) จะเปนวันทําบุญคูณลานและทําที่นาน่ันเลย แตกอนที่จะทําการนวดขาวน้ันใหทํา

พิธียายแมธรณีออกจากลานเสียกอน และบอกกลาวแมโพสพ ทั้งยังมีอุปกรณที่จะตองเตรียมดังน้ี 

 1.  ใบคูณ ใบยอ อยางละ 7 ใบ        2.  เขาควายหรือเขาวัว 1 คู   

 3.  ไข 1 ฟอง                4.  มัน 1 หัว 

 5.  เผือก 1 หัว                        6.  ยาสูบ 4 มวน 

 7.  หมาก 4 คํา   8.  ขาวตม 1 มัด 

 9.  นํ้า 1 ขัน   10. ขัน 5 ดอกไม ธูปเทียน 

 เมื่อพรอมแลวก็บรรจุลงในกองขาว (หรือกระต๊ิบขาว) ยกเวนนํ้าและเขาควาย  ซึ่ง

เรียกวา “ขวัญขาว” เพื่อเตรียมเชิญแมธรณีออกจากลานและบอกกลาวแมโพสพ นํากองขาว เขา

ควาย ไมนวดขาว 1 คู ไมสน 1 อัน คันหลาว 1 อัน มัดขาว 1 มัด ขัดตาแหลว 1 อัน (ตาแหลว เปน

อุปกรณใชเพื่อปองกันไมใหคาถากุมขาวใหญของลานอื่นดูดไป) นําไปวางไวที่หนาลอมขาว (กอง

ขาว) เสร็จแลวเจาของนาก็ต้ังอธิษฐานวา “ขอเชิญแมธรณีไดยายออกจากลานขาว และแมโพสพ

อยาตกอกตกใจไปลูกหลานจะนวดขาวจะเหยียบยํ่าอยาไดโกรธเคืองหรืออยาใหบาป” อธิษฐานแลว

ก็ดึงเอามัดขาวที่ฐานลอม (กองขาว) ออกมานวดกอนแลวเอาฟอนฟางขาวที่นวดแลวหอหุมกองขาว

มัดใหติดกัน เอาไมคันหลาวเสียบฟาง เอาตาแหลวผูกติดมัดขาวที่เกี่ยวมาจากนาตาแฮกเขาไปดวย 

แลวนําไปปกไวที่ลอมขาวเปนอันวาเสร็จพิธี ตอไปก็ลงมือนวดขาวทั้งลอมไดเลย เมื่อนวดเสร็จก็ทํา

กองขาวใหเปนกองสูงสวยงาม เพื่อจะประกอบพิธีบายศรีสูตรขวัญใหแกขาว โดยเอาตนกลวย ตน

ออย และตาแหลวไปปกไวขางกองขาวทั้ง 4 มุม นําตาแหลวและขวัญขาวไปวางไวยอดกองขาวพัน

ดวยดายสายสิญจนรอบกองขาวแลวโยงมายังพระพุทธรูป  ถึงวันงานก็บอกกลาวญาติพี่นองใหมา 

รวมทําบุญ นิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต เสร็จแลวก็ถวายภัตตาหารแกพระสงฆ พระสงฆ

อนุโมทนาประพรมนํ้ามนต นําพระพุทธมนตไปรดกองขาว วัว ควาย เมื่อเสร็จพิธีทางพระสงฆแลวก็

จะเปนการประกอบพิธีบายศรีสูตรขวัญใหแกขาว 



105 

 จุดมุงหมายของการทําประเพณีบุญคูณลาน เพื่อเปนสิริมงคลแกขาวในลานของตน 

และเพื่อเปนการขออานิสงสตาง ๆ การสูตรขวัญขาวจะกระทําที่ลานนาหรือที่ลานบานก็ตามแตจะ

สะดวก หลังสูขวัญขาวเสร็จก็จะเปนการขนขาวข้ึนยุง กอนขนข้ึนยุงเจาของจะตองไปเก็บเอาใบคูณ

และใบยอเสียบไวที่เสายุงขาวทุกเสา ซึ่งถือเปนเคล็ดวาขอใหคํ้าคูณยอ ๆ ย่ิง ๆ ข้ึนไป และเชิญขวัญ

ขาวและแมโพสพข้ึนไปยังเลาดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2554) 

      วิทยาการ และภูมปิญญา 

 หน่ึงในภูมิปญญาของชาวอํานาจเจริญที่มีช่ือเสียงก็คือ “การทอผาไหม” ที่มีเอกลักษณ

เปนของตนเอง เชน ผาไหมบานจานลาน ผาไหมบานสรอย ที่อําเภอพนา และผาไหมบานเปอย ผา

ไหมบานหัวดง และผาไหมบานนํ้าทวม ที่อําเภอลืออํานาจ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ก)                                                     (ข)  

 

ภาพที่ 34 ผาเบี่ยงขิด และการแตงกายของสาวภูไท 

(ก) ผาเบี่ยงขิด อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  

(ข) การแตงกายของสาวภูไท บานหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร  

ที่มา: ชมรมศิลปวัฒนธรรมอสีาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ผาเบี่ยงขิด, เขาถึงเมื่อ 22 มกราคม 

2560, เขาถึงไดจาก http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/?transaction=post_ 

view.php&room_no=0&id_main=2007&star=0 
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 นอกจากน้ันที่ “อําเภอชานุมาน” ประชาชนสวนใหญสืบเช้ือสายมาจากชาวภูไท หรือผู

ไทที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวภูไทมีความสามารถใน “การทอผาขิด” 

เปนพิเศษ  การใหสีสันและลวดลายของผาจะเปนเอกลักษณของภูไทโดยเฉพาะ และยังมีดนตรี

นาฏศิลปพื้นบาน ไดแก หมอลํา ที่มีเน้ือหาในการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข  นอกจากน้ันชาวอํานาจเจริญยังมีดําริที่จะฟนฟูประเพณีลงขวง ซึ่งเปน

วิถีชีวิตแบบหน่ึงของชาวจังหวัดอํานาจเจริญในสมัยเกาใหเปนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําจังหวัด 

การลงขวงเปนการชุมนุมกันของหนุมสาว ที่ฝายสาวจะมีกิจกรรมทอผา สาวไหม เปนตน 

ขณะเดียวกันพวกหนุม ๆ ก็จะมารวมวงสนุกโดยบรรเลงเพลงพื้นบานดวยเครื่องดนตรีพื้นบาน อาทิ 

แคน พิณ ประกอบกับกิจกรรมทอผา และสาวไหม 

 ผาหม แถบอําเภอชานุมาน นิยมทอผาหมแบบยกดอกเพื่อใหผาหมหนาข้ึนเหมาะแกการ

ใชงาน เทาที่พบมีลาย แปดตะกรอ ลายกางปลาและลายขัดสอง ถาเปนผามานนิยมทอเปนมานกั้น

ประตูหองหอบาวสาว (ชาวบานเรียกกันวาแพรกั้นสวม) สวนใหญทอลายขิด 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แองโคราช: 

วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธาน ี

--- 

เมืองดอกบัวงาม แมน้ําสองสี มปีลาแซบหลาย 

หาดทรายแกงหิน ถ่ินไทยนักปราชญ ทวยราษฎรใฝธรรม 

งามล้าํเทียนพรรษา ผาแตมกอนประวัติศาสตร 

--- 

 ท่ีต้ังและขนาด  

 จังหวัดอบุลราชธานี ต้ังอยูสุดชายแดนตะวันออกทางดานตะวันออกของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือของประเทศไทย อยูหางจากกรงุเทพมหานครประมาณ 630 กิโลเมตร หรือ 575 กิโลเมตร

โดยทางรถไฟ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน รวมความยาว 428 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 

16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ลานไร 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติด จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร  

       และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     ทิศใต ติด จังหวัดศรสีะเกษ และราชอาณาจักรกมัพูชา 

     ทิศตะวันออก ติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     ทิศตะวันตก ติด  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 35 แผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ติดแมนํ้าโขง 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2559) 

 

มรดกทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา วรรณกรรม และโบราณคดี 

      ประชากร ชาติพันธุ และภาษา 

 ตามหลกัฐานทางประวัติศาสตร ผูที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมาต้ังแตอดีต มี

หลายเผาพันธุ คือ ขอม จาม ละวา ในกลุมวัฒนธรรมไต-ลาว และกลุมวัฒนธรรมมอญ-เขมร  

 การสรางบานเมอืงอบุลราชธานี เริ่มเมื่อพระยาวรราชภักดี (พระวอ) และพระปทุมวร

ราชสุริยวงศ (เจาคําผง) ไดนําผูคนและครอบครัวจํานวนหลายพันคน อพยพจากนครเข่ือนขัณฑกาบ

แกวบัวบาน (หนองบัวลําภู) เมื่อป พ.ศ. 2323 ไปยังเมืองจําปาศักด์ิ แลวจึงมาต้ังเมอืงอบุลราชธานี 

ในบริเวณปจจบุัน ดังน้ันชาติพันธุของคนเมืองอุบลราชธานี จึงสบืเช้ือสายมาจากคนไทย-ลาวพื้นเมือง

อีสาน เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาษาไทยอีสานเปนภาษาพูด และมีชน

เผาพื้นเมืองเดิมในสายวัฒนธรรมมอญ-เขมรอยูบาง 

 ชนเผาขา ทีบ่านเวินปก อําเภอโขงเจียม ซึ่งมีภาษาบรเูปนภาษาพูดเฉพาะตน ชนกลุมน้ี

มักอาศัยอยูตามปาเขา ตามแนวริ่มฝงแมนํ้าโขงทั้งฝงไทยและฝงลาว  
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 ชนเผาบรูหรือขาน้ีนับถือผีสาง มีทั้งผีประจําตัว ประจําครอบครัว ประจําตระกูล ประจํา

คุม และประจําหมูบาน  ซึ่งความสําคัญลดหลั่นตามฐานะของผี  เปนเผาที่จารีตแปลกไปจากกลุมอื่น  

เชน ถามีลูกชายเมื่อไปขอหญิงแตงงานเปนสะใภ ยอมไมใหสะใภข้ึนบนบานของยา (แมของสามี) 

ตลอดชีวิต  ทั้งไมใหใชเครื่องใชสวนตัวรวมกัน  เชน กระจก หวี นํ้ามันแตงผม แปง ฯลฯ นอกจากน้ัน

ความเช่ือทางไสยศาสตรเกี่ยวกับภูติผีประจําตัวและบานมีบันได 2 ทาง คือ ข้ึนดานหน่ึงแลวไปลงอีก

ดานหน่ึง เปนตน 

 ชนเผาเขมร อยูในหมูบานชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตอําเภอนํ้ายืน อําเภอนาจะหลวย 

อําเภอบุณฑริก กิ่งอําเภอนํ้าขุน และอําเภอทุงศรีอุดม มีภาษาเขมรพื้นเมืองเปนภาษาพูด  

 ชนเผาสวยหรือกุย ในเขตอําเภอเข่ือง ในอําเภอวารินชําราบ อําเภอเดชอุดม และ

อําเภอพิบลูมงัสาหาร อยูเปนจํานวนเล็กนอย 

 ภาษา ชนพื้นเมืองเดิมของจังหวัดอุบลราชธานี เปนกลุมชนที่ใชภาษาตระกูลมอญ-เขมร 

ตอมาเมื่อกลุมชนวัฒนธรรมไทย-ลาวเคลื่อนยายเขามาต้ังถ่ินฐาน  ทําใหเกิดการผสมกลมกลืนกับ

วัฒนธรรมด้ังเดิม ภาษาพื้นเมืองด้ังเดิมในปจจุบัน คงเหลืออยูบางในกลุมผูสูงอายุ ตามหมูบานที่อยู

หางไกล แถบชายแดนลาวและเขมร เชน แถบอําเภอสําโรง อําเภอเดชอุดม อําเภอนํ้ายืน อําเภอนา

จะหลวย อําเภอบุณฑริก และอําเภอโขงเจียม เปนตน เรียกวา “ภาษาสวย” ไดแกสวยบานสะโหงน 

สวยบานเวินบึก 

      แหลงโบราณคดี 

 แหลงโบราณคดีท่ีสําคัญ 

 แหลงศิลปะถํ้า  ชุมชนที่อาศัยอยูแถบแมนํ้าโขง ต้ังแตอําเภอเขมราฐ ถึงอําเภอโขงเจียม 

มนุษยกอนประวัติศาสตรในบรเิวณดังกลาว มีวัฒนธรรมในการประดิษฐศิลปกรรมตามถํ้าและเพิงผา  

 - ในเขตอําเภอตระการพืชผล มีศิลปะถํ้าในบริเวณภูโลง ที่บานเกงอะฮวน ตําบลโนน

กุง เปนภาพคน ภาพมือ ภาพสัตว และภาพสัญลักษณ เขียนดวยสีแดงแบบนํ้าหมาก การจัดภาพเปน

การสื่อความหมาย เพื่อบอกเลาเหตุการณ  

 - ในเขตอําเภอโพธิไทร ที่ถํ้าโลง ถํ้าเด่ิน โนนหินต้ัง และถํ้าแตม บริเวณบานผาชัน ตําบล

สําโรง สวนใหญเปนภาพสัญลักษณลายเสน และภาพมือ  

 - ในเขตอําเภอศรีเมืองใหม ที่ถํ้าแตมภูดงนา บานดงนา และถํ้าแตมบานหนามแทง 

ตําบลหนามแทง สวนใหญเปนภาพมือ  

 - ในเขตกิ่งอําเภอนาตาล ที่ถํ้าตาลาง หรือถํ้าชางสี ตําบลกองโพน สวนใหญเปนภาพมือ 

และภาพสัญลักษณ  

 - ในเขตอําเภอโขงเจียม ที่ภูผาขาม มีอยูสี่แหง ที่ผาขาม ผาหมอน และผาหมอนนอย ใน

พื้นที่บานกุม ตําบลหวยไผ  
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 ผาแตม  เปนกลุมภาพเขียนที่สําคัญที่สุดในกลุมศิลปะถํ้าของบริเวณภูผาขาม มีภาพ 

เขียนและภาพสลักรูปรอยลงในผนังหินเรียงกันเปนแนวยาวในพื้นที่ประมาณ 900 ตารางเมตร มี

ภาพเขียนมากกวา 300 ภาพ สวนใหญเขียนดวยสีแดง เปนภาพสัตวขนาดใหญ เชน ชาง ปลาบึก เตา 

หรือตะพาบนํ้า เครื่องมือจับปลา ภาพวัตถุ ภาพสัญลักษณ และภาพมือ เปนตน  

 แหลงโบราณคดีท่ีสําคัญ: มรดกทางพระพุทธศาสนา 

 วัดมหาวนาราม เรียกวาวัดใหญ ต้ังอยูในเขตตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ เปนวัดเกาแก

คูบานคูเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุกวา 200 ป เริ่มกอสรางเปนสํานักสงฆ เมื่อป พ.ศ. 2335 

ระยะแรกเรียกวาวัดปาหลวงมณีโชติศรีสวัสด์ิ  ตอมาเรียกวาวัดปาใหญ หรือมหาวัน ตอมาเปลี่ยนช่ือ

เปนวัดมหาวนาราม เมื่อป พ.ศ. 2488 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อป พ.ศ. 2465 และไดรับ

โปรดเกลาฯ ใหเปนวัดหลวงช้ันตรีชนิดสามัญ เมื่อ ป พ.ศ. 2521 เปนพระอารามหลวงแหงเดียว ของ

ฝายมหานิกายในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 วัดมหาวนาราม และพระเจาใหญอินแปง 

ที่มา: พระเจาใหญอินแปลง – วัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ), เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2559. เขาถึง

ไดจาก http://wachalife.com/worldtravel/ 2038.html 
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             วัดมหาวนาราม เปนวัดที่มีความสําคัญตอชาวอุบลอุบลราชธานีมาต้ังแตในอดีตจนถึง

ปจจุบันอยางมาก เปนที่ประดิษฐาน “พระเจาใหญอินแปง” พระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

เคารพบูชา ในหลักศิลาจารึกที่ฝงอยูดานหลังชุกชีพระเจาใหญอินแปง จารึกวาสราง เมื่อป พ.ศ. 2335 

พระพรหมวรราชสุริยวงศ เจาเมืองอุบลราชธานีคนที่สอง ไดสรางวิหารอารามในวัดปาหลวงมณีโชติ

ศรีสวัสด์ิ เมื่อ ป พ.ศ. 2348 เพื่อเปนที่บําเพ็ญแกพระพุทธรูป ในป พ.ศ. 2350 พระมหาราชครู        

สีสัทธรรมวงศาเจาอาวาสรูปแรกไดนําลูกศิษย และญาติโยมทั้งหลายสรางพระพุทธรูปอินแปง หรือ

พระเจาใหญอินแปง ในศิลาจารึกมีขอความตอนหน่ึงวา พญาตนใดมาน่ังกินเมืองที่น่ีแลว ใหเคารพ

สักการะพระเจาใหญอินแปงดวยเครื่องสักการะอยางใดอยางหน่ึง คือ ใหมีมหรสพสมโภชเมื่อถึงเพ็ญ

เดือนหา เมษายนของทุกป ดังน้ัน จึงจะไดความวุฒิสวัสด์ิแกชาวบานชาวเมือง ดวยเหตุวาพระเจา

ใหญอินแปงน้ีประกอบดวยบุญคุณมากมาย  

 พระพุทธรูปสําคัญน้ีสรางพรอมกับสิมวัดมหาวนาราม ซึ่งปจจุบันสิมหลังน้ีไดรื้อไปแลว 

จากรูปถายเปนสิมโปรง ฝมือไทยอีสานแท ผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ฐานกอเอวขันธปากพาน (บัวควํ่า 

บัวหงาย) แตผนังดานพระประธานกอสูงข้ึน ผนังกอดวยอิฐดินฉาบดวยประทาย (ปูนขาวผสมทราย 

และยางบง) หลังคาทรงจั่วช้ันเดียวมุงแปนไม โครงสรางไมเน้ือแข็ง เปดเพดาน ปดหนาจั่วทั้งสองดาน 

รายลํายองเปนแบบเรียบงาย ไมมีชอฟา นาคสะดุง และหางหงส 

  หอไตรวัดทุงศรีเมือง อยูที่วัดทุงศรีเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ สรางในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาฯ ตรงกับสมัยเจาเมืองอุบลราชธานี คนที่สอง คือ พระพรหมวรราช          

สุริยวงศ ชางใหญที่ควบคุมการกอสรางเปนพระสงฆชาวเวียงจันทนช่ือ “ญาคูชาง”  

 ลักษณะทางสถาปตยกรรม สรางดวยไมทั้งหลัง ขนาดกวาง 37 เมตร ยาว 47 เมตร 

ต้ังอยูกลางสระนํ้า เพื่อปองกันมดปลวกไปทําลายพระไตรปฎกที่เก็บรักษาไว เปนลักษณะผสมของ

ศิลปะสามสกุลชางคือ ไทย พมา ลาว ตัวอาคารเปนแบบไทย นําศิลปะสถาปตยกรรมจากภาคกลาง

มาประยุกตใชในภาคอีสานเปนครั้งแรก แลวยึดถือปฏิบัติในการกอสรางตอกันมาจนถึงปจจุบัน ผนัง

ภายในเขียนลายลงรักปดทองทีบ่านหนาตาง และประตูเขียนรูปทวารบาล สวนหลังคามีชอฟาใบระกา 

ตัวอาคารซอนกันหลายช้ัน แสดงอิทธิพลศิลปกรรมพมาที่สงผานมาทางศิลปะลานชาง คลายหลังคา

ศาลาการเปรียญวัดโนนใหญของชาวกุลา (พมา) ที่ตําบลกอเอ อําเภอเข่ืองใน สวนลวดลายแกะสลัก

บนหนาบันทั้งสองดานเปนลักษณะของศิลปกรรมช้ันสูง ระดับชางหลวงจากเมืองเวียงจันทน บริเวณ

ฝาปะกนแกะสลักเปนรูปราศีตาง ๆ  

 ลักษณะพิเศษอีกประการหน่ึงของหอไตรน้ีคือ คันทวยดานซายและขวาของประตูทาง 

เขาสลักเปนเทพพนม คันทวยอื่น ๆ รอบตัวอาคารเปนรูปทวยพญานาค หอไตรแหงน้ีเปนหอไตรที่

ไดรับการจัดอันดับหน่ึงในสามของของดีเมืองอุบลราชธานี ดังในอดีตที่กลาววา “พระบฏวัดกลาง 

พระบางวัดใต หอไตรวัดทุง”  
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 สิมวัดแจง ต้ังอยูที่วัดแจง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ วัดแจงเดิมเปนวัดเกา สรางเมื่อ

ประมาณป พ.ศ. 2431 เจาราชบุตร หน่ึงในอาญาสี่ผูปกครองเมืองอุบลราชธานี ในสมัยน้ันเปนผูริเริ่ม

สราง โดยไดสรางสิมหลังน้ีภายหลังจากที่ไดสรางพระประธานแลว โดยมีญาทานเพ็งผูเปนลูกศิษย   

ญาทานหอเปนผูสราง  

 ลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนแบบไทยอีสาน ทึบ กออิฐถือปูนขนาดสามหอง กวาง 6 

เมตร ยาว 15 เมตร สูง 10 เมตร หลังคาช้ันเดียว เดิมมุงดวยเกล็ดไม ตอมาเปลี่ยนเปนกระเบื้องดิน

เผา ดานหนามีเสาสี่ตนประดับ ลายไมแกะสลักเปนรปูรวงผึง้ ลายดอกบัว หนาบันแกะสลักเปนรูปชาง

เอราวัณอยูกลางระหวางคชสีหสองตัว คันทวย และหางหงสเปนรูปหัวพญานาค มีมุขหนาประตู

ทางเขาดานเดียว หนาตางสามบาน กรอบหนาตางเปนรังผึ้งยอยลงมา สวนกรอบลางเปนลูกกรงสลัก

ลายเชนเดียวกัน โครงหลังคามุกหนาใชเสากลมสี่ตนรับหนาบัน (แผงสี่หนา) มีรังผึ้งยอยรวงแหลมลง

ระหวางเสาทั้งสามชวง กระจังรวบแกะเปนไมข้ึนไปติดจึงลอยโดดเดนออกจากพื้นหลังมากกวาการสลัก

ลงบนเน้ือไม ยอดแหลมสวนบนเปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ แตปจจุบันสูญหายไปแลว สวนลาง

ลงมาแกะเปนดอกพุดตานทําเปนช้ิน ๆ แลวนําไปปะติดไวเชนกัน หลังคาทรงจั่วสูงมีปกนกสองขาง 

กรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานที่ควรแกการอนุรักษ เมื่อป พ.ศ. 2527  

             รูปแบบโดดเดนของสิมเปนรูปทรงที่ตอบสนองประโยชนใชสอย หลังคาลดช้ันอยางเรียบ

งาย ฐานเอวขันธที่ทําเปนฐานบัวดวยชางพื้นบาน และคันทวยแกะสลักแบบหยาบ ๆ เมื่อเทียบกับสิม 

อีสานหลังอื่น ๆ สวนการแกะหนาบันคอนขางเต็มที่แตเรียบงาย ชอฟาและหางหงสเปนรูปแบบของ

สกุลชางเมืองอุบลราชธานีที่นิยมกนัมาก บันได จระเข เหหัวลงมา มีลักษณะกบดาน เพื่อคอยเฝารักษา  

     ศิลปกรรม นาฏศิลป และดนตร ี

 นาฏศิลปของชาวจังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญดําเนินการในลักษณะกลุม หรือหมูคณะ 

ดังตอไปน้ี  

 ลําพ้ืน  เปนลําทีเ่กาแกทีสุ่ด เปนตนกําเนิดของการลําแบบอื่น ๆ คําวาพื้นแปลวาเรือ่ง 

ราว หรือนิทาน เรื่องที่นํามาแสดง จะเปนนิทานชาดก เชน จําปาสี่ตน นางสิบสอง สงัขศิลปชัย 

การะเกด พระเจาสิบชาติ เปนตน สวนมากผูลําจะเปนผูชาย ในอดีตเปนการลําบนบาน ตอมานิยมลํา

ที่ลานบาน บางแหงจะลําบนเวทียกพื้น ผูฟงจะน่ังลอมรอบ กลางเวทมีีหลักปกไวผูไต หรือติดรางวัล 

เพราะลําพื้นไมมีคาจาง แลวแตสินนํ้าใจของผูฟง ผูแสดงประกอบดวยหมอลําชายหน่ึงคน หมอแคน

หน่ึงคน หมอลําคนเดียวสวมบทบาททุกตัวในทองเรื่อง การแตงกาย จะนุงโสรงสวมเสื้อคอกลมสีขาว 

มีผาขาวมาพันเอว เมื่อรับบทข่ีมาจะใชผาขาวมาสอดเขาระหวางขา ใชผาหมเฉียงแทนสไบเมื่อรับบท

นางเอก ถารับบทโจร จะใชผาขาวมาโพกศีรษะ ถารับบทเปนชายหนุมจะใชผาขาวมาคาดเอว และถา

รับบทเปนผูชายแกจะใชผาขาวมาพาดบา สวนหมอแคนก็แตงแบบเดียวกัน วิธีแสดง เริ่มจากหมอลํา
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ทําคายหรือเครื่องบูชาครู เมื่อไหวครเูสร็จ หมอลําจะนําคายไปวางในที่สูง เพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่น

ลวงเกิน และดําเนินเรื่องไปจนจบถึงสวาง  

 การเลนโปงลาง  

 โปงลางเปนเครื่องดนตรีทีเ่ลนกันในภาคอสีาน เดิมเปนช่ือของ “โปง” เครื่องมือของคน

ชนบท เพื่อตีบอกเวลา เชา เย็น โปงที่ตีบอกเวลาจะแขวนไวที่วัด นอกจากน้ันก็เปนกระด่ิงผูกคอวัว

ควาย เพื่อเปนสญัญาณบอกเจาของวาวัวควายของตนอยูที่ไหน ความไพเราะของเสียงโปง ทําใหมีผู

คิดนําโปงมารอยติดกันเปนพวง แขวนไวบนคาคบไม ใชไมเคาะเปนเสียงดนตรี โปงลางทําดวยทอนไม

รอยตอกันเหมือนระนาด ลกูของโปงลางแตละลกูมีความยาวไมเทากัน มีทั้งหมดสิบสองลูก เจาะรทูั้ง

สองดาน รอยใหลกูโปงลางติดตอลดหลั่นกันเปนลําดับตามความยาวของลูกโปงลาง แลวนําไปแขวน

กับกิ่งไม หรือขาต้ัง หรือตนเสาเพื่อยกระดับใหสูงข้ึนจากพื้น เมื่อเลิกแสดงแลวกม็วนเก็บ 

      วัฒนธรรม ประเพณ ี

 อุบลราชธานี ดินแดนแหงปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนถ่ินกําเนิดของพระอาจารย

ทางวิปสนา คือ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล เปนตน  

 กลาวกันวา... 

 “เมืองอุบลราชธานีเปนตนรากแหงการขยายพระพทุธศาสนา 

และวัดวาอารามใหแพรหลายย่ิงกวาในทุกหัวเมืองในภาคอีสาน” 

 เชนเดียวก ับจังหวัดอื ่น  ๆ ในภาคตะว ันออกเฉียง เหน ือ นอกจากชาวท องถิ ่น

อุบลราชธานีจะยึดถือฮีตสิบสองเปนจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีในรอบ 12 เดือนแลว ยังมี

ประเพณีที่โดดเดนดังจะกลาวถึงตอจากน้ี 

 ประเพณีแหเทียนพรรษา 

 เปนประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบมาเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชาและสงัฆบูชา และ

เพื่อใหสัมฤทธ์ิผลในสิ่งที่ตนปรารถนา มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด ดุจแสงเทียนที่สวางไสวของเทียนข้ีผึ้ง 

การจัดงานจะจัดงานประมาณ 3-5 วันตอเน่ืองกอนถึงวันเขาพรรษาทกุป 

 ประเพณสีวงเรือ (เเขงเรือ) 

 การสวงเรือ เปนกีฬาที่มีมาแตสมัยโบราณของชาวอีสานที่มีภูมิลําเนาอยูใกลแหลงนํ้า 

นิยมทํากันในเทศกาลออกพรรษา เมื่อพระเณรออกพรรษาแลว และชาวนาก็หมดภาระการทํานา 

นิยมทําคูกับการไหลเรือไฟ ปจจุบันจังหวัดตาง ๆ ในภาคอีสานที่มีแมนํ้าสายสําคัญไหลผานจะมีเรือส

วงไวสําหรับเส็ง(แขง)ในเทศกาลออกพรรษา อีกทั้งประเทศเพื่อนบานเชนลาวก็มีเชนกัน เปนการเช่ือม

สัมพันธไมตรีโดยการจัดเส็งเฮือสวงทุกป 
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 เรือที่ใชแขงมีช่ือเรียกวา “เฮือสวง” เปนเรือที่ขุดจากไมเน้ือแข็งใน เชน ไมจิก (ไมเต็ง) 

โดยเฉพาะ ไมเเคน (ไมตะเคียน) จะเปนที่นิยมเพราะเน้ือแนน คงทน ไมที่ใชขุดเรือจะไดมาจากเเรง

ศรัทธาของชาวบานที่ชวยกันเสาะหาและจัดทําข้ึน 

 กอนนําเรือสวงไปแขงขัน หัวหนาคณะจะนําขาวตอกดอกไมบูชาหัวเรือเพื่อความเปนสิริ

มงคล (มีขันหา ขันแปด ขันหมากเบ็งซาย-ขวา มีหมอนใบเล็ก ๆ วางไวบนหัวเรือ มีสาด (เสื่อ) หมอน

ปู มีพระพุทธรูปวาง หากไมมีพระสงฆน่ังที่หัวเรือ) ฝพายของเรือสวงจะไดรับการคัดเลือกและฝกปรือ

มาอยางดี จะเเพหรือชนะเวลาข้ึนจากเรือจะนําดวยฆอง กลอง ฉาบ พรอมคนรองรําทําเพลง 

สนุกสนานอยางเต็มที่ (กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการอํานวยการจัด

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2544ค: 224-225) 

 ประเพณบีุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) 

 ประเพณีบญุบั้งไฟเปนประเพณีทีเ่กาแก เพื่อสักการะพระบรมสารีรกิธาตุ หรือเพื่อขอให

ฝนตก อาจจะมีทีม่าจากการเลนไฟของลัทธิพราหมณ ในนิทานพื้นบานเรื่องผาแดงนางไอ ก็มีการ

กลาวถึงบญุบั้งไฟ ตามความเช่ือถาจดุบัง้ไฟข้ึน เเสดงวาเปนลางดีจะนํ้าจะอุดมสมบรูณ แตถาไมข้ึน จะ

ถือเปนลางราย ตองหามเจาของบัง้ไฟไปทิง้โคลนตม ประเพณีบุญบั้งไฟจงึเหมือนเปนการเลนสนุกอยาง

เต็มที่ของชาวนาอสีานกอนเริ่มทํานา  

 บั้งไฟมี 3 ขนาด ขนาดใหญเรียก “บั้งไฟแสน” ขนาดกลางเรียก “บั้งไฟหมื่น” ขนาดเล็ก

เรียก “บั้งไฟฮอย” บั้งไฟที่ทําเสร็จแลวจะประดับประดาใหสวยงาม เรียกวา “เอบั้งไฟ” สําหรับชาง

ทําบั้งไฟจะเรียกกันวา “ฉบับบั้งไฟ” เมื่อทําบั้งไฟเสร็จจะมีการเลี้ยงอาหารแขกตางหมูบานที่ออก

ใบฎีกาเชิญ และมีการแหบั้งไฟ รอบโบสถหรือศาลาการเปรียญ เเลวออกไปตามถนนสายสําคัญ ๆ มี

การรําฟอนหรือที่เรียกวาเซิ้งบั้งไฟ (การเซิ้งสามารถแบงเปน 3 ประเภท คือช้ันสูง ช้ันกลาง ช้ันตํ่า 

ช้ันสูงจะใชบทเซิ้งเปนกาพยกลอนช้ันสูง ช้ันกลางจะใชบทแบบเรียบ ๆ สวนช้ันตํ่าจะแตงตัวหยาบโลน 

บทเซิ้งเปนบทเกี้ยวผูหญิง เซิ้งไมคอยมีระเบียบ) (กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, 

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2544ค: 223-224) 

      วิทยาการ ภูมิปญญา 

 หัตถกรรมผาทอ: ผาพ้ืนเมืองอุบลราชธาน ี

 จังหวัดอุบลราชธานี  มีช่ือเสียงในดานการทอผาพื้นเมืองมาชานาน เห็นไดจากวรรณ 

กรรมโบราณอีสานและประวัติศาสตร  ในสวนที่เกี่ยวของกับจังหวัดอุบลราชธานี ไดปรากฏใหเห็นเดน 

ชัดถึงความประณีตสวยงาม  แสดงออกถึงภูมิปญญาของผูทอผาที่ไดรังสรรคบรรจงดวยจิตวิญญาณ 

ออกมาเปนลวดลายอันวิจิตร สืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

 ผาพื้นเมืองของอุบลราชธานีมีหลายประเภท ไดแก ผาซิ่นไหมเงินไหมคํา เปนผาซิ่นที่ใช

ไหมเงิน ไหมคํา มาทอรวมกับไหมธรรมชาติ ตองใชความสามารถในการทอเปนอยางมาก จึงจะทอได
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อยางสม่ําเสมอ ลายที่พบในผาชนิดน้ีไดแกลายสรอยดอกหมาก ลายสรอยดอกพราว ขิดดอกแกว ขิด 

ดอกพิกุลนิยมใชในกลุมสตรีช้ันกลาง-ช้ันสูง ทวาเอกลักษณของผาลายพื้นเมืองที่ไดรับการกลาวขาน

ถึงจากครั้งอดีตจนถึงปจจุบันของชาวอุบลราชธานีคือ “ผากาบบัว” 

 ผาซิ่นมุก เปนผาซิ่นลายค่ันสลับยกดอกสีขาวคลายมุก เปนผาอีกชนิดที่ทอยาก ปจจุบัน

ไมมีการทอแลว สามารถหาดูไดในพิพิธภัณฑ 

 ผาซิ่นมับไมหรือมบัมาย มับไมหมายถึงการเกี่ยวพันกันโดยใชเสนไหมต้ังแต 2 เสนข้ึน

ไปใหเปนเสนเดียวกัน เมือ่ทอเปนผืนผาแลวจะมลีักษณะเดนคือเน้ือผาจะหนาสวยเเปลกตา 

 ผาซิ่นทิว เปนผาซิ่นลายขวางทีม่ีจงัหวะสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ ผูทอมีความแมนยําในการ

นับเสนพุงจึงทําใหลายสม่ําเสมอ 

 ผาซิ่นมัดหมี่หรือผาซิ่นหมี่ การมัดหมี่คือการมัดเสนดายพุงใหเปนลวดลายตามตองการ 

แลวยอมกอนนํามาทอ การมัดและยอมอาจทําหลายครัง้ในลวดลายเดียวกันเพื่อใหไดสีหลากหลาย 

 ผาเบี่ยง เปนสวนประกอบในการแตงกายแบบอีสาน เทคนิคการทอจะสลับสีและลวด 

ลายอยางสวยงามตามความนิยมของแตละทองถ่ิน 

 ธุงหรือตุง คือธงยาว ๆ ที่ใชในงานกฐินทําดวยผาฝายเปนลายขิด สวนใหญทําเปนลวด 

ลายสัตว คน ตนไม พระพุทธรูป ชาวบานนิยมทอเพื่อถวายวัดโดยเฉพาะ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 กาบบัวธรรมดา กาบบัวจก และกาบบัวคํา 

ที่มา: ขอบฟาผาสวย, ผาไหมกาบบัว จ.อุบลราชธานี, เขาถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก 

https://kobfa1.wordpress.com/บทความ-สาระนารู/ผาทอพื้นบานของไทย/ผาไหมกาบบัว-จ-อุบล

ราชธา/ 

 

 ผากาบบัว เปนช่ือผาที่ไดรับการกลาวถึงในวรรณกรรมโบราณอีสานหลายเรื่อง  คําวา 

“กาบ” ในภาษาอีสานมีความหมายถึง เปลือกหุมช้ันนอกของตนไมบางชนิด เชน เปลือกหุมตนกลวย 

เรียก กาบกลวย หุมไมไผเรียก “กาบลาง” กลีบหุมดอกบัวเรียก “กาบบัว” ผากาบบัวอาจจะทอดวย
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ไหมหรือฝาย โดยมีเสนยืน (Warp) ยอมอยางนอยสองสีเปนริ้ว ตามลักษณะ “ซิ่นทิว” เสนพุง (Weft) 

จะเปนไหมสีมับไม (ลายเหลือบหางกระรอก) มัดหมี่และขิด  

 

ตอนท่ี 4 

แนวความคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวอยางยั่งยนื 

 

 ปจจุบัน “การทองเท่ียว” เปนอุตสาหกรรมการบริการที่มีความสําคัญสูงสุด สามารถ

สรางรายไดใหกับประเทศไทยมาเปนอันดับหน่ึง รายไดที่เปนรูปของเงนิตราตางประเทศที่ไดมาน้ัน ยัง

ชวยสรางงาน สรางรายไดใหกับประเทศอีกดวย ดังน้ันจึงจําเปนที่หนวยงานของรัฐและเอกชนตอง

รวมมือกันพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวทั่วโลกวา 

ไดรับความคุมคาในการเดินทางทองเที่ยว ตลอดจนการจายเงินเพื่อซื้อสินคาตาง ๆ ดังน้ัน ปญหาที่

เกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่วจะสงผลกระทบกับรายไดของประเทศโดยสวนรวม จึงเปนเรื่องที่

ทุกหนวยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวควรทราบ   และนําไปวางแผนพัฒนาใหการ

ทองเที่ยวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 องคการสหประชาชาติ (2506) ไดกําหนดคุณสมบัติของการทองเที่ยวไวดังน้ี 

 1.  เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการช่ัวคราว 

 2.  เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 

 3.  เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตามที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเปน

การหารายได 

 ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวไดกําหนดข้ึนในป ค.ศ. 1963 ในการประชุมวาดวยการเดินทางและ

การทองเที่ยว เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําไปพิจารณาเปนแนวทางใหเกิดความเขาใจรวมกัน มี

มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อนําไปใชรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวซึ่งสามารถนําไป

ใชใหเกิดประโยชนในการบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ (ศรัญ

ยาวรากุลวิทย, 2551: 28) 
 

ความหมายและความสาํคัญของการทองเท่ียว 

 นักวิชาการหลายทาน หรือองคกรตาง ๆ ไดใหความหมายของ “การทองเท่ียว” ไว

แตกตางกันไป อาทิ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540: 112) กลาวถึงความหมายของการทองเทีย่ววาเปนรูปแบบ

หน่ึงของการสันทนาการของมนุษยซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหวางเวลาวาง โดยผูกพันอยูกับการ

เดินทางจากที่หน่ึงซึ่งสวนมากเปนบานของตนเองไปยังอีกสถานที่หน่ึงซึ่งถือวาเปนแหลงทองเที่ยว 
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ทั้งน้ีเพื่อเปนการผอนคลายรางกายและจิตใจจากกิจการงานตาง ๆ เปนการตอบสนองความตองการ

ในการเปลี่ยนบรรยากาศของสิ่งแวดลอมมนุษย 

 พอนด (Pond, 1993: 35) กลาววา การทองเที่ยว หมายถึงกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการ

จัดบรกิารและการอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดความสุขสบายในการเดินทาง 

 มิลล (Mill, 1990: 359) กลาววา การทองเที่ยว หมายถึงการจัดกจิกรรมทั้งหมดทีเ่กี่ยว 

ของกับการสรางความประทับใจการบรกิารและการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว 

 คอลทแมน (Coltman, 1989: 3) กลาววา การทองเทีย่ว หมายถึงความสัมพันธซึ่ง

เกิดข้ึนจากความเกี่ยวของซึง่กันและกันระหวางนักทองเที่ยว ผูจัดบรกิารดานการทองเที่ยว หนวยงาน

ของรัฐบาลในทองถ่ิน และประชาชนในแหลงทองเที่ยว ความเกี่ยวของสัมพันธขององคประกอบทัง้ 4 

ประการดังกลาวควรกระทําอยางตอเน่ือง เพื่อใหนักทองเทีย่วเกิดความประทับใจ  

 นอกจากน้ีคอลทแมนยังอธิบายวา การทองเที่ยว เปนผลรวมของกิจกรรมที่เกิดจากการ

ผสมผสานในการใหบริการตาง ๆ แกนักทองเที่ยวอันเกิดจากหนวยงานของรัฐบาล เชน ระบบการ

คมนาคม การสื่อสาร ระบบความปลอดภัย ฯลฯ การบริการของภาคเอกชน เชน การจัดที่พัก ราน

อาหาร รานขายของที่ระลึก การจัดนําเที่ยว หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ และประการสุดทายคือ 

การตอนรับดวยไมตรีจิตของประชาชนในทองถ่ินอันเปนแหลงทองเที่ยว 

 โดยสรุปแลว “การทองเท่ียว” จึงหมายถึง การเดินทางออกจากที่พักเปนการช่ัวคราว 

เพื่อพักผอนหยอนใจ เย่ียมญาติ หรือวัตถุประสงคอื่นใด ที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได 

เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผอนคลายความเครียดในยามวาง ซึ่งอาจเปนการ

ทองเที่ยวที่ใหความรูและประสบการณจากการเดินทางทองเที่ยวอีกดวย (ไพฑูรย และวิลาสวงศ 

พงศะบุตร, 2536; นิคม จารุมณี, 2536; สงศรี วงษเวช, 2545; ภูสวัสด์ิ สุขเสียง, 2545, อางถึงใน    

ธีระ เจี่ยสกุล, 2553) 

 ปจจุบันถือไดวาการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะกับประเทศที่ไมมีอุตสาหกรรมหนักเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  “การทองเที่ยว”  น้ัน

ประกอบดวยธุรกิจโดยตรง  และธุรกิจทางออมหรือการสนับสนุนการบริการนักทองเที่ยว  โดยเฉพาะ

แกชาวตางชาติ  ถือไดวาเปนสินคาสงออกที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได  (Invisible Export) 

เปนการซื้อขายเงินตราตางประเทศ โดยการขายสินคาคือบริการตาง ๆ ซึ่งผลประโยชนจะตกอยูใน

ประเทศ เพราะกอใหเกิดอาชีพหลายแขนง นอกจากน้ีการทองเที่ยวยังเปนการพักผอนคลายความตึง

เครียด และไดรับความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ทั้งยังเปนการนําทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิด

ประโยชนอยางกวางขวาง  (เสรี วังสไพจิตร, 2534, อางถึงใน สุพัตรา วิชัยประเสริฐกุล, 2545) 
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องคประกอบของการทองเท่ียว 

 ทรัพยากรทองเทีย่วที่นักทองเทีย่วจะเขาเย่ียมชมน้ันจะตองมีองคประกอบที่สําคัญและมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกัน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542), Collier and Harraway (1997) ไดกลาววา

การที่การทองเที่ยวจะบรรลุวัตถุประสงคข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ หรือ 3As ดังน้ี 

 1.  ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เปนองคประกอบสําคัญที่สุด

ของทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีสิ่งดึงดูดใจอยางใดอยางหน่ึงในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางไป

เย่ียมเยือนสถานที่น้ัน ๆ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจการทองเที่ยวยอมแตกตางกันไปตามประเภทของทรัพยากร    

ทองเที่ยว โดยแตละกลุมจะสนใจสิ่งดึงดูดใจของทรพัยากรทองเที่ยวแตละประเภทแตกตางกันไป เชน 

นักทองเที่ยวกลุมหน่ึงอาจสนใจดานความสวยงามของธรรมชาติ ก็ชอบที่จะไปเที่ยวภูเขา หรือหาด

ทราย หรือนักทองเที่ยวอีกกลุมหน่ึงอาจสนใจดานศิลปวัฒนธรรม ก็ชอบที่จะไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของ

ชาวเขา หรือนักทองเที่ยวอีกกลุมหน่ึงอาจสนใจดานโบราณสถาน ก็ชอบที่จะไปเที่ยวชมอุทยาน

ประวัติศาสตร เปนตน นอกจากน้ันภาพลักษณและราคาคาเขาชมของทรัพยากรทองเที่ยว ก็มีสวนใน

การดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขาไปเย่ียมชมทรัพยากรทองเที่ยวน้ัน 

 2.  ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีเสนทางขนสงเขาถึง (Accessibility) เปนองคประกอบ

ที่สําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีเสนทาง หรือเครือขายคมนาคมขนสงที่สามารถเขาถึงแหลง  

ทองเที่ยวน้ัน ตลอดจนสามารถติดตอเช่ือมโยงกันระหวางทรัพยากรทองเที่ยวหน่ึงกับอีกทรัพยากร   

ทองเที่ยวหน่ึงที่อยูบริเวณใกลเคียง อีกทั้งตองมีที่จอดรถ หรือสถานีรถไฟ หรือทาเรือ หรือทาอากาศ

ยานเพื่อใหธุรกิจการขนสงสามารถนํานักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวยังทรัพยากรทองเที่ยวไดอยาง 

สะดวก และปลอดภัย  

 3.  ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ถือเปนองค

ประกอบที่สําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว ที่จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการนักทอง

เที่ยวที่เขามายังทรัพยากรทองเที่ยวน้ัน ๆ ใหไดรับความสะดวกสบายและความประทับใจ ทําให     

นักทองเที่ยวอยากจะอยูทองเที่ยวนานวันข้ึน หรือกลับมาทองเที่ยวซ้ํา 

 โครงการศึกษาวิจัยมนุษยและสิง่แวดลอม (2541) กลาววา นอกเหนือจากปจจัยดังกลาว

ขางตนแลว องคประกอบดานการตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing) เปนอีกหน่ึงปจจัย

สําคัญทีจ่ะชักนําใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว ดวย “การตลาดทองเท่ียว” หมายถึงความพรอมที่

จะทําใหนักทองเทีย่วกลุมเปาหมายเดินทางเขามาทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่วของตน ใชทรัพยากรการ

ทองเที่ยวทั้งดานสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ ซึ่งการตลาดการทองเที่ยวอาจทํา

ได 2 วิธี คือ  1.  การใหบรกิารขอมูลขาวสารการทองเที่ยว  

 2.  การโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสื่อตาง ๆ  
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 องคประกอบดังกลาวขางตนเปนปจจัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยว  ซึ่งผูเกี่ยวของตอง

พิจารณาในปจจัยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับรูปแบบลักษณะการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวแตละ

ประเภทมีความแตกตางกันไป เชน การทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) การทองเที่ยวเชิง

นิเวศ (Eco Tourism) การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(Cultural Tourism) และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ

ทรัพยากรการทองเที่ยวหรือการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศหรือวัฒนธรรมทองถ่ิน จึงตองมีการบริหาร

จัดการใหเหมาะสม 
 

รูปแบบการทองเท่ียว 

 วรรณาวงษ วานิช (2546: 141-148)  กลาววา  การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งรายไดจากการทองเที่ยวและรายไดจากกิจการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกอใหเกิดความรวมมือเพื่อพัฒนาและขยายเครือขายการทองเที่ยว 

โดยเนนการอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ว และการทองเที่ยวอยางย่ังยืนกอใหเกิดการพัฒนารูปแบบ

การทองเที่ยวแบบใหมดังน้ี  

 1.  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) คือ การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบใน

แหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศสิ่งแวดลอม

และการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรยีนรูรวมกันของผูทีเ่กี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวม

ของทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบอยางย่ังยืน (ลักขณา พัฒนดํา, 2550: 8) 

  2.  การทองเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) คือ เปนรูปแบบการทองเที่ยวอยาง

หน่ึง   ที่ไดรับความนิยมสูงในหมูนักทองเที่ยว เปนการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มี

ลักษณะพิเศษเฉพาะอยาง ทาทายและใหประสบการณที่แปลกใหม 

  3.  การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo Tourism) คือ เปนรูปแบบการเดินทางไป

ทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบตาง ๆ ที่เกิดจากการผันแปร

ของเปลือกโลก เชน ภูเขา หนาผา ถํ้า ดินถลม ฟอสซิส เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และไดรับความรูทางธรณีวิทยาควบคูกันไป 

  4.  การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) คือ เปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงที่

เกิดข้ึน และไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยนักทองเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่ทางการเกษตร สวน

เกษตร ฟารมปศุสัตว เพื่อชมความงามทางการเกษตร ชมวิถีชีวิตของเกษตรกร ขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรม ความเปนอยูของชาวบานในทองถ่ินหรือชนบท ตลอดจนภูมิป ญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งทัศนียภาพอันสวยงาม อันกอใหเกิดความสนุกสนาน และไดรับความรูพื้นฐานดานการเกษตร 
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  5.  การทองเที่ยวเพื่อสขุภาพ (Health Tourism) คือ การทองเที่ยวพักผอนไปทามกลาง

ธรรมชาติ เรียนรูวิธีการใชพลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดหรือเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง จิตใจสด

ช่ืนแจมใส ควบคูไปกับการทองเที่ยวเห็นวัฒนธรรมทองถ่ินและนําสิ่งที่ไดรับมาปรับปรุงคุณภาพ     

ชีวิตใหดีข้ึน สวนใหญนิยมเดินทางไปพักผอนยังตางจังหวัด ซึ่งปจจุบันนิยมกันมากในรูปแบบของศูนย

สุขภาพ 

  6.  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) คือ การทองเที่ยวไปตาม

สถานที่ ทางประวัติศาสตรโบราณสถานที่สําคัญ ๆ หรือมีช่ือเสียงเปนการแสวงหาความรู  ความ

เพลิดเพลิน และไดเห็นคุณคาทางดานวัฒนธรรมซึ่งมีมาแตโบราณ อันเปนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและ

การดํารงชีวิตของประชาชนในปจจุบัน 

  7.  การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) คือ การ

จัดรูปแบบ การทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมงานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน เน่ืองในเทศกาลตาง ๆ เปนการสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของแต

ละทองถ่ินไว โดยประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเพื่อประโยชนของทองถ่ิน 

  8.  การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism) คือ เปนการเดินทางไปตามชนบท 

ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติที่งดงาม สงบ หรือสังคมที่เรียบงายเปนการสัมผัสการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวชนบท

ที่หางไกลจากสังคมเมืองและใกลชิดกับธรรมชาติ 

  9.  การทองเที่ยวแบบผสมผสาน (Integrated Tourism) คือ การจัดการทองเที่ยวใน

รูปแบบใหมเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในดานตาง ๆ ผสมกับกระแสความตองการ

ในดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน 

  10.  การทองเที่ยวอยางย่ังยืน (Sustainable Tourism) คือ การพัฒนาและจัดการ

ทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมอยางฉลาดรอบคอบระมัดระวัง ใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม และสามารถธํารงรักษาเอกลักษณของธรรมชาติและวัฒนธรรมไวไดนานที่สุด เกิดผล

กระทบนอยที่สุดและใชประโยชนไดนานที่สุดโดยไมทําใหสูญเสียเอกลักษณทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 

สถานการณการทองเท่ียวในอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง 

 มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ รวมกันศึกษาโครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่

ย่ังยืนในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อจะผลักดันใหเกิดการเรียนรูทั้งในระดับภูมิภาค 

จังหวัด และชุมชน และเกิดการรวมวิทยาการแบบครบวงจร หรือมีการบูรณาการดานการทองเที่ยว 

เกิดศูนยองคความรู (Knowledge Hub) และเพื่อเปนขุมปญญาของภาคเอกชนและผูที่สนใจทั่วไป 
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การศึกษาในระยะที่ 2 ของโครงการน้ี มุงเนนศึกษาในเรื่องการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยว

ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและอินโดจีน รวมทั้งการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชจายของ

นักทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เปนการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้า

โขง 3 ประเทศ ประกอบดวย สปป.ลาว กัมพูชา และประเทศไทย จากการศึกษามีหลายประเด็น

ดวยกัน และมีการพูดถึงแนวโนมการทองเที่ยวของประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไวดังน้ี 

 เมื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามา

ในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2538-2547) พบวามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย

รอยละ 8 ตอป โดยมีการชะลอตัวในป พ.ศ. 2546 เน่ืองจากผลกระทบจากโรคซารส และสําหรับ

แนวโนมในป พ.ศ. 2558 คาดวาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงจะมีนักทองเทีย่วตางชาติมาเยือนประมาณ 52.02 

ลานคน นอกจากน้ีรูปแบบการทองเที่ยวภายในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ยังมีแนวโนมใหม

เกิดข้ึน กลาวคือ การทองเที่ยวชายแดนของประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง จะทวีความสามารถมาก

ข้ึน ในขณะเดียวกันตลาดจีนและอินเดียจะเปนตลาดที่สําคัญของประเทศในกลุมน้ี 

 อีกทั้งจากครั้งวิเคราะห Gap Analysis ระหวางประเทศที่มีศักยภาพสูงที่สุด เทียบกับ

ประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง พบวา ไทยไดคะแนนจากแหลงดึงดูดใจในการทองเที่ยวมากที่สุดใน

เอเชียอาคเนย แตตํ่ากวากัมพูชาในดานประวัติศาสตร และตํ่ากวาสิงคโปรเพียงสองดานคือ สวนสนุก 

และการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในขณะที่การจัดการของภาคเอกชน ไทยตกเปนรองสิงคโปร โดย 

เฉพาะดานมาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งมีคะแนนตํ่ากวารอยละ 16.36 และดานการจัดการภาครัฐ ที่

ประเทศสิงคโปรมีศักยภาพสูงสุดในทุกดาน (ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2551: 251-254) 
 

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ไดใหความหมาย การทองเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable 

Tourism) วา หมายถึงการทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่มีการจัดการอยางดีเย่ียม เพราะสามารถ

ดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเสื่อมคลาย และธุรกจิทองเที่ยวมีการปรบัปรุง 

คุณภาพใหไดผลกําไรอยางเปนธรรม โดยมีนักทองเที่ยวเขามาเย่ียมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมี

ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมทีน่อยสุดอยางยืนยาว 

 การทองเที่ยวแบบย่ังยืน มลีักษณะสําคัญอยู 6 ประการดังน้ี คือ 

 1.  เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทกุประเภท ทกุแหง 

 2.  เปนการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความเปนเอกลกัษณของแตละแหลงทองเที่ยว 

 3.  เปนการทองเที่ยวที่รบัผิดชอบตอทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม 

 4.  เปนการทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวของกับ

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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 5.  เปนการทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวอยางยืนยาว 

 6.  เปนการทองเที่ยวที่ใหผลประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน และคืนผลประโยชนกลับสู

ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

 สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเอเชียแปซิฟก (Pacific Asia Travel Association: PATA) 

ไดจัดการประชุมสัมมนาและงานสงเสริมการขาย PATA Adventure Travel and Responsible 

Tourism Conference and Mart 2012 (AT & RTCM) ข้ึนระหวางวันที ่4 - 7 กุมภาพันธ 2555 ที่

เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ในงานดังกลาวไดมีการประชุมวาดวยเรื่อง “การทองเท่ียวท่ีมีคุณคาสูง 

และสรางผลกระทบทางลบตํ่า” (High Value Tourism , Low Impact Footprints) หรือ “การ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2555 โดยมีผูเขารวมสมัมนา 232 คน จาก 8 ประเทศ 

ประกอบดวย ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากสีถาน สิงคโปร  ศรีลังกา และประเทศไทย          

(พิจาริณี โลชัยยะกูล, 2555) 

      ในการประชุมสัมมนามีการนําเสนอแนวคิดหลัก เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แทจริง   และเอกลักษณที่มีความ

แตกตางกันไปของแตละทองถ่ิน รวมทั้งการนําเสนอตัวอยางการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

 Ms. Anna Pollock ประธานบริษัท  DestiCorp ประเทศอังกฤษ ไดนําเสนอปาฐกถา

พิเศษ แนวคิดของการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ซึ่งกอใหเกิดคุณคา และสรางมลภาวะตํ่า  โดยไดนําเสนอ

การคาดการณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มุงเนนปริมาณนักทองเที่ยวเปนเปาหมายการ

ดําเนินงาน กําลังจะกาวไปสูชวงภาวะถดถอย ตามกฎวงจรชีวิตของสินคา (Product Life Cycle) ซึ่ง

การทองเที่ยวในรูปแบบอุตสาหกรรมขณะน้ีเติบโตจนถึงจดุสูงสุด และกําลังเผชิญกับกฎการลดลงของ

ผลผลิต จึงควรตองมีการพัฒนาสินคาการทองเที่ยว เพื่อชวยรักษาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไว ผูประกอบการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังไดนําเสนอ Model ของ

การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

 “From the old model to a new one for tourism” 

   Old Paradigm         New Paradigm 

        Product               Place 

          Brand            Personality 

         Profit             Purpose 

         Price                    Value 

        Volume           Net Benefit 
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 From Product to Place  

 สําหรับการทองเที่ยวรูปแบบเดิม ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมักจะทํา

การตลาดเพื่อขายสินคาเฉพาะอยาง ซึ่งเปนสินคาที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวเปนหลัก เชน โรงแรม 

และกิจกรรมนําเที่ยว โดยไมไดคํานึงถึงการนําเสนอคุณคาของแหลงทองเที่ยวที่เปนองคประกอบหน่ึง

ของสินคาเหลาน้ันรวมเขาไปดวย ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวควรตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาว โดยพวงการนําเสนอความสวยงามของแหลงทองเที่ยว เชน ภูฏาน แวนคูเวอร และซามัว 

เปนตน ซึ่งแตละแหงตางมีลักษณะความแตกตางของแตละพื้นที่ มีความเกาแกทางภูมิศาสตร รวมทั้ง

เรื่องราวประวัติการต้ังรกรากของชุมชนแตละแหงที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  จะเปนเรื่องราวที่ดึงดูด

สรางความสนใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเย่ียมเยือนไดมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเที่ยวไดเรียนรู และ

รูสึกเกิดความภาคภูมิใจในประสบการณจากการไดเดินทางมาเย่ียมเยือนแหลงทองเที่ยวที่มีความพิเศษ

เหลาน้ัน ทั้งน้ี แหลงทองเที่ยวแตละแหงสามารถเปรียบไดกับผูผลิตที่สามารถผูกขาดการผลิตไดแต

เพียงรายเดียว ตามหลักการกฎของราคา เมื่อสินคามีปริมาณนอย หายาก สินคาน้ันยอมมีราคาสูง 

ดังน้ันในเมื่อสินคาการทองเที่ยวมีปริมาณนอย จึงไมสมเหตุผลในการลดราคา หรือขายการทองเที่ยว

ในราคาถูกแตอยางใด 

 From Branding to Personality 

 ในการดําเนินงานดานการตลาดประเทศตาง ๆ มักมีการนําเสนอตราสัญลักษณ (Brand) 

เปนเครื่องมือสื่อสารความเปนเอกลักษณและตัวตนดานการทองเที่ยวที่แตกตางจากผูอื่นให

นักทองเที่ยวไดรับรู จดจําได โดยใหความสําคัญในลําดับตน ๆ วาเปนสิ่งหน่ึงที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว

ตัดสินใจเดินทางมาเย่ียมเยือน แตในความเปนจริงแลวนักทองเที่ยวหลาย ๆ คนแทบจะไมสังเกตเห็น

ตราสัญลักษณที่ประเทศตาง ๆ จัดทําข้ึนเลย 

 ขณะเดียวกันการทําใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แทจริง และรูไดถึง

เอกลักษณความแตกตางกันของแตละประเทศ  แมวาประเทศเหลาน้ันจะมีลักษณะทรัพยากรการ

ทองเที่ยวที่ใกลเคียงกัน  ตัวอยางเชน ทิเบต เนปาล สิกขิม เปนตน ทําอยางไรใหเมื่อต่ืนข้ึนมา

นักทองเที่ยวสามารถตระหนักไดถึงความเปนภูฏาน อันเปนจิตวิญญาณที่แตกตางไปจากสถานที่ที่

นักทองเที่ยวจากมาและแตกตางจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งสรางความประทับใจ และใหคุณคาในการ

ทองเที่ยวกับนักทองเที่ยวไดอยางมาก วิธีการนําเสนอที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส และเกิดความ

ประทับใจถึงคุณคาเอกลักษณดังกลาว นาจะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ พรอมทั้งเปนสิ่งที่

ดึงดูดนักทองเที่ยวใหกลับมาทองเที่ยวซ้ําไดเปนอยางดี 

 From Profit to Purpose 

 เปาประสงคของการทองเทีย่วไมควรมุงหวังผลตอบแทนในรูปแบบของกําไร หรือเม็ดเงิน

ที่จะเขาสูระบบเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  เปาหมายที่แทจริงของอุตสาหกรรมทองเที่ยวควรตระหนัก
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ถึงความเปนอยูที่ดีของผูเกี่ยวของโดยรวม  ตัวช้ีวัดประการหน่ึงที่ควรนํามาพิจารณาความสําเร็จของ

องคกร ซึ่งวัดไดดวยดัชนีความสุขมวลรวม (Gross Happiness Index) ทั้งน้ีผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว อาทิ ผูประกอบการดานโรงแรม ผูประกอบการนําเที่ยว ผูประกอบการใหเชารถยนต ควร

เปนผูนําในการดําเนินงาน โดยนําเสนอวาธุรกิจของพวกเขาจะนําสิ่งที่ดีกลับคืนมาสูสิ่งแวดลอมและ 

สังคมอยางไร 

 Shift from Place to Value 

 นอกจากการนําเสนอความสวยงามของแหลงทองเที่ยวแลว การเพิ่มเติมคุณคาของแหลง

ทองเที่ยวโดยผานเรื่องราว ความเปนมาของเอกลักษณของแตละพื้นที่ จะย่ิงเพิ่มคุณคาของแหลง

ทองเที่ยวน้ันไดมากย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะถาการนําเสนอเรื่องราวน้ันใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวม ทั้งน้ี

การเรียนรูความเปนมาของชุมชนอาจทําโดยผานบทกวี หนัง เพลง การแสดงพื้นเมือง อาหาร และ

ศิลปหัตถกรรม เปนตน แลวใหเจาของทองถ่ินน้ันเปนผูถายทอดแกนักทองเที่ยวโดยตรง การมี

ประสบการณรวมกับสิ่งดังกลาวจะย่ิงทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจในความเปนเอกลักษณ

ของพื้นที่น้ัน ๆ มากข้ึน 

 From Volume to Value, from Quantity to Quality 

      ควรมีการใหคํานิยามความสําเร็จของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเสียใหม จากการมุงเนนอัตรา

การเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว ไปสูการพิจารณาผลประโยชนองครวมที่สังคมไดรับจาก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยในเบื้องตนอาจพิจารณาจากการนับอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ย

ตอคนของนักทองเที่ยว การควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการดานการทองเที่ยว เชน 

สถานประกอบการโรงแรม และบริษัทนําเที่ยว เปนตน เพื่อจํากัดปริมาณทรัพยากรการทองเที่ยว

ไมใหมีปริมาณมากเกินความตองการ จนกระทบตอระดับราคาการทองเที่ยวโดยรวม 

 จากการประชุมสัมมนาดังกลาว ไดบงช้ีทิศทางการทองเที่ยวโลกในปจจุบันวามีแนวโนม

ที่ใหความสําคัญกับ “การทองเที่ยวอยางย่ังยืน” สําหรับประเทศไทยน้ัน มีทรัพยากรการทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ภูเขา ปาไม และทะเลที่มีความอุดมสมบูรณอยูมาก รวมทั้ง

วัฒนธรรมเฉพาะถ่ินของชุมชนยอยภายในประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณโดดเดนที่ควรคาแกการทองเที่ยว

อยางย่ังยืน 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียว 

 พฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละ

บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้งกระบวนการใน

การตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก  หรือการกระทําทุกอยางของนักทองเที่ยวไมวาการกระทําน้ัน 

นักทองเที่ยวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม และบุคคลอืน่จะสังเกตการณกระทําน้ันไดหรือไมก็ตามก็เพื่อมุง
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ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสภาพการณใดสภาพการณหน่ึง  โดยพฤติกรรมภายนอกของนักทองเที่ยว 

(Tourist’s Overt Behaviour) เปนพฤติกรรมที่ผูอื่นสังเกตไดโดยอาศัยประสาทสมัผัส โดยพฤติกรรม

ภายใน (Tourist’s Covert Behaviour) จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเปนสวนใหญ 

 กองวิชาและการฝกอบรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ม.ป.ป) กลาวถึงปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการทางการทองเที่ยว มีดังน้ี 

 1.  ปจจัยภายใน ไดแก 

   1.1 ทรัพยากรการทองเท่ียว (Tourism Resource) คือ สิ่งที่ดึงดูดใจใหผูเดินทางมา

เยือนทองถ่ินน้ัน ๆ อาจจะเปนสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือมนุษยสรางข้ึน รวมถึงงาน

เทศกาล หรืองานประเพณีประจําป ที่อยูในทองถ่ิน สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

    1.1.1 ประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงาม และเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ เชน ภูเขา ทะเล เกาะ นํ้าตก ถํ้า นํ้าพุรอน เขตรักษาพันธุสัตว อุทยานแหงชาติ เปนตน 

    1.1.2 ประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุ และศาสนสถาน เปนแหลงทองเที่ยว

ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เชน โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ เปนตน 

    1.1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เปนการทองเที่ยวอีก

รูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน 

   1.2 ความปลอดภัย (Security) การตัดสินใจเลือกจุดหมายในการเดินทางทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนสําคัญ  มาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวจึงมีความจําเปนอยางมาก และตองมีประสิทธิภาพ 

  1.3 โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructures) คือ สิ่งอํานวยความสะดวกหลัก เชน ถนน 

สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร ทาเรือ ไฟฟา นํ้าประปา ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย 

เปนตน โดยปกติรัฐบาลจะเปนผูที่ดูแลลงทุนจัดทางดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อที่จะอํานวยความ

สะดวกสบายแกประชาชนในทองถ่ิน หรือเปนการลงทุนที่ชวยสงเสริมภาพลักษณทางการทองเที่ยว 

ซึ่งประชาชนในทองถ่ินจะเปนผูไดรับผลประโยชนอยางถาวร 

   1.4 สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) เปนสถานที่หรือบริการ  ที่ภาคเอกชนสวน

ใหญเปนผูจัดหาไวบริการแกนักทองเที่ยว แตนอกจากบริการของภาคเอกชนแลวยังมีภาครัฐบาลอยู

ในบางสวนดวย ดังน้ี 

    1.4.1 การคมนาคม เมื่อผูซื้อเดินทางมาซื้อบริการถึงที่ผลิต การคมนาคมทั้ง

ภายในและตางประเทศ จะตองมีความสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัย ทั้ง 3 ทาง คือ ทางบก 

ทางนํ้า และทางอากาศ 

    1.4.2 วิธีการเขาเมืองและบริการขาวสาร มีการผอนคลายวิธีการเขาเมืองให

สะดวกรวดเร็ว มกีารบริการดานขาวสาร บริการจองที่พัก บริการขนสง เปนตน 
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    1.4.3 ที่พัก มีโรงแรมระดับตาง ๆ ใหเลือก รวมถึงมีอัตราคาที่พักที่เหมาะสมกับ

คุณภาพ และมีบริการตามหลักมาตรฐานสากล 

    1.4.4 รานอาหาร นอกจากจะมีอาหารใหเลือกมากมายหลายชนิดแลว ควรถูก

สุขลักษณะ มีการบริการที่สุภาพ และมีการกําหนดราคาที่แนนอน 

    1.4.5 บริการนําเที่ยว มีการนําเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ โดยมีมัคคุเทศก

ที่ใหความรู และความเขาใจที่ถูกตอง มัคคุเทศกตองอัธยาศัยดีและมีความรับผิดชอบตอหนาที ่

   1.5 สินคาของท่ีระลึก (Souvenirs) มีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา รวมทั้งการ

สงเสริมสินคาที่ใชวัตถุดิบหรือวัสดุพืน้บาน และออกแบบสินคาใหมีเอกลักษณ นักทองเที่ยวจดจําได

งาย รวมทั้งการบรรจุหีบหอที่มีความสวยงาม 

   1.6 การโฆษณาเผยแพร-ประชาสัมพันธ (Advertising and Public Relation) 

เปนอีกหน่ึงปจจยัที่สาํคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนกรรมวิธีที่จะทําใหแหลง

ทองเที่ยวเปนที่รูจัก และทําใหเปนที่สนใจแกนักทองเที่ยวทั้งจากตางประเทศ และภายในประเทศ 

   1.7 ภาพลักษณ (Image) เปนตัวที่กําหนดกลุมนักทองเที่ยว ดังน้ันภาพลักษณของ

แตละประเทศตองมีความนาสนใจ และสามารถที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวได 

 2. ปจจัยภายนอก ไดแก 

   2.1 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เปนสวนที่สําคัญในการกําหนดกระแส

การเดินทางของนักทองเที่ยว  

   2.2 ความนิยมในการทองเที่ยว  

   2.3 การขยายเสนทางคมนาคม ควรรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

   2.4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง และระบบคมนาคมขนสง  

 กระบวนการตัดสินใจทองเท่ียว  

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 38 กระบวนการการตัดสนิใจซื้อ 5 ข้ันตอนของผูบรโิภค  

ที่มา: Kotler, Philip, Marketing Management: Analysis, Planing, Implementation and 

control (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1997), อางถึงใน ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ, การ

วิจัยธุรกิจ (กรุงเทพฯ: เพชรจรสัแสงแหงโลกธุรกิจ, 2541) 
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 ข้ันตอนการตัดสินใจ (Buying decision process) เปนลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจ

ของผูบริโภค โดยมลีําดับกระบวนการ 5 ข้ันตอน 

 1.  การรับรูถึงปญหา (Problem recognition) คือ การที่บุคคลรับรูถึงความตองการ

ภายในของตนซึ่งอาจเกิดข้ึนหรือเกิดจากสิ่งกระตุน 

 2.  การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิง่ที่

สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจทันที 

ดังน้ันนักการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูล ซึ่งผูบริโภคแสวงหา และอิทธิพลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลือกแหลงขอมูลของผูบริโภค ประกอบดวย 4 กลุม คือ 

   2.1 แหลงบุคคล (Personal source) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก 

   2.2 แหลงการคา (Commercial source) ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน

การคา การบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา 

   2.3 แหลงชุมชน (Public source) ไดแก สื่อมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค 

   2.4 แหลงประสบการณ (Experiential source) 

   2.5 แหลงทดลอง (Experimental source) ไดแก หนวยที่สํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ 

 3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of altenative) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลว

จากข้ันที่สอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจําเปนตองรูถึง

วิธีการตาง ๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก  

 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) การประเมินผลพฤติกรรมในข้ันที่ 3 จะชวย

ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนทางเลือกโดยทั่วไป ผูบริโภคจะตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากทีสุ่ด และปจจัยตาง ๆ ที่เกิดข้ึนระหวางการประเมินผลพฤติกรรมและการ

ตัดสินใจซือ้ 3 ประการคือ หลงัจากประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) กอนที่จะเกิด

ความต้ังใจซื้อ (Purchase intension) และเกิดการตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

 5.  ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) หลังจากซื้อและทดลองใช

ผลิตภัณฑไปแลวผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ  ซึ่งนักการ

ตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ 

 นอกจากน้ียังมีอีกทฤษฎีสําคัญทีเ่กี่ยวของกบัพฤติกรรมนักทองเที่ยว คือ แบบจําลองสิ่ง

กระตุน และการตอบสนองของพฤติกรรมนักทองเท่ียว (Tourist Behavior Stimuli-Response 

Model)  ซึ่ง V. Middleton ไดอธิบายแบบจําลองน้ีวาประกอบไปดวย 4 องค ประกอบ คือ 

 1.  เปนสิ่งกระตุน ซึ่งถูกกําหนดโดยผูประกอบการ  

 2.  เปนชองทางการสื่อสาร ซึ่งใหความสําคัญตอการสื่อสารระหวางเพื่อน ครอบครัว 

และกลุมอางอิง ที่มีสวนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ 
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 3.  เปนลักษณะการทองเที่ยว และกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะเกี่ยวของกับแรงจูงใจ 

 4.  เปนความพอใจของนักทองเที่ยวจากการใชบริการ  ซึ่งจะกระตุนใหนักทองเที่ยว

กลับมาซื้อซ้ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 39 แบบจําลองสิง่กระตุน-การตอบสนองพฤติกรรมนักทองเที่ยวของ V. Middleton  

ที่มา: บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, จิตวิทยาและคุณภาพบริการทองเท่ียว (นนทบุรี: เฟรนขาหลวง) 

 

 จากแบบจําลองดังภาพที่ 39 เช่ือมโยงถึงประเด็น “คุณคาในใจของนักทองเท่ียว” 

(Tourist Value) ซึ่งหมายถึง “การเปรียบเทียบคุณประโยชนที่นักทองเที่ยวรับรูอยูในใจ อาทิ คุณคา

ดานเศรษฐกิจ ดานความครบครันทางใจ และทรัพยากรที่นักทองเที่ยวมี ไดแก เงิน เวลา และ ความ

พยายาม” แตการเปรียบเทียบ หรือการวัดคุณคาที่รับรูอยูในใจเหลาน้ีเปนเรื่องเฉพาะบุคคลยากตอ

การกําหนดกฎเกณฑในการวัด แตความสม่ําเสมอในมาตรฐานดานบริการที่ผูใหบริการสงมอบใหกับ

ลูกคาหรือนักทองเที่ยวมีสวนอยางมากในการสรางการรับรูคาในใจของลูกคาได  

 นอกจากขอมูลทางทฤษฎีแลว  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวอันเปนขอเท็จจริงมาประกอบในการวิเคราะห ดังน้ี 
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ตารางที ่1  ชวงอายุและปจจัยที่มผีลตอการเลือกแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ 
 

 

 

ลักษณะสําคญั

ทางประชากร 

(อายุ) 

ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ความ

สวยงาม

ของแหลง

ทองเท่ียว 

ความ

ปลอดภัย

ของแหลง

ทองเท่ียว 

ความ

สะดวกใน

การเดิน

ทางเขาสู

แหลง

ทองเท่ียว 

ความ

พรอมของ

ส่ิงอํานวย

ความ

สะดวก 

เปนแหลง

ทองเท่ียว

เดิมท่ีไป

แลว

ประทับใจ 

เปนแหลง

ทองเท่ียว

ใหมท่ียัง

ไมเคยไป

มากอน 

มีกิจกรรม

ทองเท่ียว

ใหทํา

หลาก 

หลาย 

จากการ

แนะนํา

ชักชวน

ของ

เพ่ือน-

ญาต ิ

การ

โฆษณา

แหลง

ทองเท่ียว

ตามส่ือ

ตาง ๆ 

การ

สงเสริม

การขาย 

15-19 ป 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

41.6 

45.6 

11.8 

1.0 

- 

100.0 

36.3 

45.6 

16.6 

1.4 

0.1 

100.0 

30.9 

47.4 

19.9 

1.8 

- 

100.0 

26.0 

49.8 

21.9 

2.2 

0.1 

100.0 

28.6 

48.1 

20.2 

2.6 

0.5 

100.0  

30.9 

44.0 

21.7 

2.7 

0.7 

100.0 

23.9 

47.5 

25.2 

3.3 

0.1 

100.0 

20.1 

44.8 

29.4 

5.0 

0.7 

100.0 

19.6 

44.3 

29.9 

5.2 

1.0 

100.0 

16.7 

35.7 

31.1 

11.8 

4.7 

คาเฉล่ีย 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.5 

20-29 ป 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

38.9 

45.8 

13.9 

1.3 

0.1 

100.0 

34.1 

45.4 

18.0 

2.3 

0.2 

100.0 

29.7 

47.5 

20.4 

2.2 

0.2 

100.0 

26.4 

46.9 

24.0 

2.5 

0.2 

100.0 

28.9 

47.9 

20.6 

2.4 

0.2 

100.0 

26.3 

45.7 

24.3 

3.2 

0.5 

100.0 

20.4 

46.0 

28.9 

4.1 

0.6 

100.0 

17.9 

45.1 

31.0 

5.4 

0.6 

100.0 

17.7 

42.2 

32.2 

6.8 

1.1 

100.0 

15.6 

35.4 

32.9 

12.3 

3.8 

คาเฉล่ีย 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.5 

40-49 ป 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

32.5 

47.1 

18.0 

2.2 

0.2 

100.0 

30.2 

46.7 

20.6 

2.3 

0.2 

100.0 

25.2 

49.0 

22.8 

2.8 

0.2 

100.0 

21.5 

47.5 

27.5 

3.2 

0.3 

100.0 

22.5 

46.6 

26.9 

3.5 

0.5 

100.0 

21.9 

45.3 

28.1 

4.3 

0.4 

100.0 

17.2 

43.8 

32.4 

6.0 

0.6 

100.0 

15.3 

42.4 

35.2 

6.5 

0.6 

100.0 

13.9 

40.0 

35.6 

8.7 

1.8 

100.0 

12.7 

34.0 

35.9 

12.9 

4.5 

คาเฉล่ีย 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.4 

50-59 ป 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

30.8 

46.8 

19.7 

2.5 

0.2 

100.0 

29.3 

46.2 

21.5 

2.8 

0.2 

100.0 

23.7 

48.5 

24.2 

3.3 

0.3 

100.0 

21.4 

46.2 

28.5 

3.7 

0.2 

100.0 

21.4 

45.6 

28.3 

4.2 

0.5 

100.0 

20.8 

44.2 

29.7 

4.9 

0.4 

100.0 

15.3 

42.9 

34.2 

6.9 

0.7 

100.0 

14.4 

42.3 

35.6 

7.0 

0.7 

100.0 

12.8 

39.0 

37.2 

9.4 

1.6 

100.0 

11.6 

34.0 

37.2 

13.3 

3.9 

คาเฉล่ีย 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 

 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว, การสํารวจพฤติกรรมการ

เดินทางทองเท่ียวชาวไทย พ.ศ. 2558, เขาถึงเมื่อ 2 มนีาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://tatic. 

tourismthailand.org/wpcontent/uploads/2015/11/Travel_ 58.pdf 
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ตารางที่ 2  รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป (ในป 2557) จําแนกตามปจจัยที่มผีลตอการ

เลือกแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ 
 

 

 

 

จังหวดั 

ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ความ

สวยงาม

ของแหลง

ทองเท่ียว 

ความ

ปลอดภัย

ของแหลง

ทองเท่ียว 

ความ

สะดวกใน

การเดิน

ทางเขาสู

แหลง

ทองเท่ียว 

ความ

พรอมของ

ส่ิงอํานวย

ความ

สะดวก 

เปนแหลง

ทองเท่ียว

เดิมท่ีไป

แลว

ประทับใจ 

เปนแหลง

ทองเท่ียว

ใหมท่ียัง

ไมเคยไป

มากอน 

มีกิจกรรม

ทองเท่ียว

ใหทํา

หลาก 

หลาย 

จากการ

แนะนํา

ชักชวน

ของ

เพ่ือน-

ญาต ิ

การ

โฆษณา

แหลง

ทองเท่ียว

ตามส่ือ

ตาง ๆ 

การ

สงเสริม

การขาย 

เชียงราย 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

42.1 

39.2 

18.2 

0.5 

- 

100.0 

32.4 

49.9 

16.1 

1.6 

- 

100.0 

22.4 

49.7 

25.4 

2.5 

- 

100.0 

15.7 

45.1 

36.8 

2.4 

- 

100.0 

15.9 

46.3 

33.4 

4.4 

- 

100.0  

15.1 

45.5 

34.1 

5.3 

- 

100.0 

13.3 

38.9 

42.2 

5.4 

0.2 

100.0 

10.6 

38.8 

44.9 

5.3 

0.4 

100.0 

8.3 

36.8 

46.8 

7.8 

0.3 

100.0 

10.3 

36.1 

45.4 

8.2 

- 

คาเฉล่ีย 4.2 4.1 3.9 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 

เลย 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

33.2 

55.8 

11.0 

- 

- 

100.0 

24.0 

53.4 

21.6 

1.0 

- 

100.0 

24.2 

57.3 

18.3 

0.2 

- 

100.0 

22.1 

57.5 

19.1 

- 

- 

100.0 

23.6 

57.3 

19.1 

- 

- 

100.0 

20.8 

57.5 

21.5 

0.2 

- 

100.0 

21.0 

54.7 

23.9 

0.4 

- 

100.0 

21.2 

51.1 

26.4 

1.3 

- 

100.0 

20.9 

52.3 

25.7 

1.1 

- 

100.0 

19.9 

51.9 

26.4 

1.8 

- 

คาเฉล่ีย 4.2 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 

หนองคาย 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

17.2 

51.4 

27.6 

3.6 

0.2 

100.0 

12.9 

43.0 

38.4 

5.6 

0.1 

100.0 

5.7 

50.1 

36.6 

7.3 

0.3 

100.0 

3.0 

48.7 

40.2 

7.9 

0.2 

100.0 

8.1 

49.5 

33.6 

8.5 

0.3 

100.0 

10.2 

38.3 

40.8 

10.6 

0.1 

100.0 

1.9 

39.8 

44.1 

11.1 

3.1 

100.0 

5.4 

36.3 

43.3 

14.6 

0.4 

100.0 

5.7 

38.9 

37.4 

13.6 

4.1 

100.0 

2.4 

33.8 

39.3 

16.8 

7.7 

คาเฉล่ีย 3.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 3.3 3.3 3.3 3.1 

บึงกาฬ 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

61.4 

26.7 

11.0 

0.9 

- 

100.0 

41.4 

42.1 

15.5 

0.8 

0.2 

100.0 

43.0 

39.2 

15.6 

2.2 

- 

100.0 

34.7 

38.7 

23.8 

2.8 

- 

100.0 

39.1 

36.0 

22.2 

2.7 

- 

100.0 

41.9 

40.7 

14.4 

2.8 

0.2 

100.0 

33.9 

35.1 

24.8 

6.1 

0.1 

100.0 

34.0 

37.0 

23.1 

5.3 

0.6 

100.0 

22.8 

32.6 

31.4 

10.8 

2.4 

100.0 

14.1 

24.7 

39.4 

17.1 

4.7 

คาเฉล่ีย 4.5 4.2 4.2 4.1 4.1 4.2 4.0 4.0 3.6 3.3 
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ตารางที่ 2  รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป (ในป 2557) ฯ (ตอ) 
 

 

 

 

จังหวดั 

ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ความ

สวยงาม

ของแหลง

ทองเท่ียว 

ความ

ปลอดภัย

ของแหลง

ทองเท่ียว 

ความ

สะดวกใน

การเดิน

ทางเขาสู

แหลง

ทองเท่ียว 

ความ

พรอมของ

ส่ิงอํานวย

ความ

สะดวก 

เปนแหลง

ทองเท่ียว

เดิมท่ีไป

แลว

ประทับใจ 

เปนแหลง

ทองเท่ียว

ใหมท่ียัง

ไมเคยไป

มากอน 

มีกิจกรรม

ทองเท่ียว

ใหทํา

หลาก 

หลาย 

จากการ

แนะนํา

ชักชวน

ของ

เพ่ือน-

ญาต ิ

การ

โฆษณา

แหลง

ทองเท่ียว

ตามส่ือ

ตาง ๆ 

การ

สงเสริม

การขาย 

นครพนม 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

49.2 

34.2 

15.5 

1.1 

- 

100.0 

42.1 

34.8 

21.0 

2.1 

- 

100.0 

36.8 

36.4 

24.7 

1.8 

0.3 

100.0 

35.0 

33.4 

29.8 

1.8 

- 

100.0 

34.8 

36.8 

24.5 

3.0 

0.9 

100.0 

34.4 

37.9 

25.8 

1.2 

0.7 

100.0 

33.4 

33.7 

30.1 

2.0 

0.8 

100.0 

26.6 

35.4 

33.9 

3.6 

0.5 

100.0 

26.5 

28.9 

34.0 

7.8 

2.8 

100.0 

23.3 

24.2 

28.7 

12.3 

11.5 

คาเฉล่ีย 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.7 3.4 

มุกดาหาร 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

37.1 

53.9 

9.0 

- 

- 

100.0 

27.8 

57.6 

14.6 

- 

- 

100.0 

20.5 

57.1 

21.5 

0.9 

- 

100.0 

15.4 

58.1 

24.0 

2.5 

- 

100.0 

16.8 

56.8 

24.5 

1.9 

- 

100.0 

17.9 

52.6 

27.1 

2.4 

- 

100.0 

13.0 

58.8 

26.1 

2.1 

- 

100.0 

11.8 

52.2 

29.5 

6.5 

- 

100.0 

9.6 

45.5 

32.6 

12.2 

0.1 

100.0 

7.9 

45.6 

30.9 

15.0 

0.6 

คาเฉล่ีย 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.5 3.5 

อํานาจเจริญ 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

7.7 

78.0 

13.8 

0.5 

- 

100.0 

13.8 

70.2 

15.7 

0.3 

- 

100.0 

10.0 

68.7 

20.9 

0.4 

- 

100.0 

7.0 

67.4 

25.2 

0.4 

- 

100.0 

5.9 

63.1 

29.1 

1.9 

- 

100.0  

5.7 

64.7 

27.2 

2.4 

- 

100.0 

4.4 

48.8 

39.8 

6.8 

0.2 

100.0 

1.3 

50.3 

41.6 

6.8 

- 

100.0 

1.7 

45.4 

43.9 

9.0 

- 

100.0 

1.1 

35.8 

46.8 

16.3 

- 

คาเฉล่ีย 3.9 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.5 3.5 3.4 3.2 

อุบลราชธานี 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

52.0 

41.7 

6.1 

0.2 

- 

100.0 

42.6 

40.3 

15.2 

1.9 

- 

100.0 

41.2 

43.6 

13.9 

1.3 

- 

100.0 

36.7 

42.1 

19.8 

1.2 

0.2 

100.0 

33.8 

37.6 

21.8 

3.4 

3.4 

100.0 

34.8 

37.4 

25.4 

1.6 

0.8 

100.0 

27.9 

40.4 

29.1 

2.6 

- 

100.0 

24.6 

41.1 

30.7 

3.4 

0.2 

100.0 

23.9 

40.2 

31.8 

3.9 

0.2 

100.0 

19.1 

29.5 

31.3 

11.7 

8.4 

คาเฉล่ีย 4.5 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.4 

 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว, การสํารวจพฤติกรรมการ

เดินทางทองเท่ียวชาวไทย พ.ศ. 2558, เขาถึงเมื่อ 2 มนีาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://tatic. 

tourismthailand.org/wpcontent/uploads/2015/11/Travel_ 58.pdf 
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ตารางที ่3  รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เดินทางทองเที่ยว (ในรอบป 2557) จําแนก 

ตามประโยชนที่ไดรับจากการเดินทางทองเที่ยวและภาคที่อยูอาศัย 
 

จังหวดั 

ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ทําใหเกิดความเขาใจสนิทสนมมากข้ึน ทําใหไดรับ

ประสบการณ 

และความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับ 

ประเทศไทย 

ทําใหมี 

สวนรวม 

ในการ

อนุรักษ 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

ทําให 

มีสวนรวมใน 

การรกัษา/

ฟนฟู 

แหลง

ทองเท่ียว 

ทํา 

ใหชีวิตทานมี 

ความสุขมาก

ข้ึน 

ทานคิดวา 

“การ

ทองเท่ียว 

เปนสวนหน่ึง 

ของชีวิต” 

 

ความ 

สนิทสนม

ภายใน 

ครอบครัว 

ความ 

สนิทสนม

ภายใน 

หมูญาติ 

ความ 

สนิทสนม

ระหวาง 

แฟน/คูรัก 

ความ 

สนิทสนม 

ระหวาง

เพ่ือน 

เชียงราย 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

35.5 

43.8 

17.1 

0.6 

3.0 

100.0 

23.0 

50.9 

19.3 

0.9 

5.9 

100.0 

24.0 

46.4 

19.3 

1.9 

8.4 

100.0 

17.5 

51.3 

22.2 

1.3 

7.7 

100.0 

20.7 

46.9 

28.2 

2.0 

2.2 

100.0 

7.3 

55.7 

29.9 

1.7 

5.4 

100.0 

9.8 

50.4 

33.1 

2.9 

3.8 

100.0 

13.8 

57.9 

26.4 

1.9 

- 

100.0 

16.4 

38.6 

37.0 

8.0 

- 

คาเฉล่ีย 4.1 3.8 3.8 3.7 3.8 3.6 3.6 3.9 3.6 

เลย 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

35.6 

56.8 

7.6 

- 

- 

100.0 

38.3 

50.3 

11.4 

- 

- 

100.0 

37.8 

53.7 

8.3 

0.2 

- 

100.0 

34.4 

49.6 

16.0 

- 

- 

100.0 

28.6 

59.6 

11.8 

- 

- 

100.0 

25.3 

57.9 

16.8 

- 

- 

100.0 

22.5 

55.9 

21.6 

- 

- 

100.0 

29.4 

53.8 

16.2 

0.6 

- 

100.0 

31.4 

51.5 

11.3 

5.8 

- 

คาเฉล่ีย 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1 4.1 

หนองคาย 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

20.1 

63.8 

12.6 

3.5 

- 

100.0 

18.2 

55.5 

23.0 

3.3 

- 

100.0 

20.8 

52.1 

20.8 

6.3 

- 

100.0 

15.4 

47.6 

28.4 

8.3 

0.3 

100.0 

10.6 

62.1 

27.3 

- 

- 

100.0 

12.8 

57.6 

29.3 

0.3 

- 

100.0 

8.5 

51.2 

38.7 

1.6 

- 

100.0 

13.4 

58.6 

26.7 

1.3 

- 

100.0 

11.0 

50.1 

34.9 

4.0 

- 

คาเฉล่ีย 4.0 3.9 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8 3.7 

บึงกาฬ 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

80.5 

15.9 

3.5 

0.1 

- 

100.0 

65.0 

28.7 

6.0 

0.3 

- 

100.0 

59.7 

29.3 

8.7 

0.9 

1.4 

100.0 

49.9 

35.1 

13.2 

1.0 

0.8 

100.0 

61.9 

31.9 

6.2 

- 

- 

100.0 

51.8 

42.0 

6.2 

- 

- 

100.0 

50.5 

40.3 

8.5 

0.5 

0.2 

100.0 

60.9 

32.8 

6.0 

0.3 

- 

100.0 

59.0 

27.9 

11.8 

1.2 

0.1 

คาเฉล่ีย 4.8 4.6 4.5 4.3 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 
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ตารางที ่3  รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปทีเ่ดินทางทองเที่ยว (ในรอบป 2557)ฯ (ตอ) 
 

จังหวดั 

ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ทําใหเกิดความเขาใจสนิทสนมมากข้ึน ทําใหไดรับ

ประสบการณ 

และความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับ 

ประเทศไทย 

ทําใหมี 

สวนรวม 

ในการ

อนุรักษ 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

ทําให 

มีสวนรวมใน 

การรกัษา/

ฟนฟู 

แหลง

ทองเท่ียว 

ทํา 

ใหชีวิตทานมี 

ความสุขมาก

ข้ึน 

ทานคิดวา 

“การ

ทองเท่ียว 

เปนสวนหน่ึง 

ของชีวิต” 

 

ความ 

สนิทสนม

ภายใน 

ครอบครัว 

ความ 

สนิทสนม

ภายใน 

หมูญาติ 

ความ 

สนิทสนม

ระหวาง 

แฟน/คูรัก 

ความ 

สนิทสนม 

ระหวาง

เพ่ือน 

นครพนม 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

49.8 

41.0 

9.0 

0.2 

- 

100.0 

43.8 

44.4 

11.6 

0.2 

- 

100.0 

45.3 

37.3 

14.0 

1.8 

1.6 

100.0 

44.6 

39.8 

14.2 

1.4 

- 

100.0 

34.9 

43.5 

21.4 

0.2 

- 

100.0 

31.3 

41.1 

26.5 

0.5 

0.6 

100.0 

28.4 

39.0 

27.1 

5.5 

- 

100.0 

36.2 

46.0 

17.8 

- 

- 

100.0 

28.9 

36.0 

25.9 

8.6 

0.6 

คาเฉล่ีย 4.4 4.3 4.2 4.3 4.1 4.0 3.9 4.2 3.8 

มุกดาหาร 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

37.5 

60.4 

2.1 

- 

- 

100.0 

30.4 

65.0 

4.6 

- 

- 

100.0 

22.2 

64.1 

12.7 

- 

- 

100.0 

23.9 

62.5 

13.6 

- 

- 

100.0 

24.2 

71.1 

4.7 

- 

- 

100.0 

17.1 

69.2 

13.4 

0.3 

- 

100.0 

17.4 

63.8 

18.4 

0.4 

- 

100.0 

14.5 

69.1 

15.5 

0.9 

- 

100.0 

10.7 

62.0 

26.0 

1.3 

- 

คาเฉล่ีย 4.4 4.3 4.1 4.1 4.2 4.0 4.0 4.0 3.8 

อํานาจเจริญ 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

15.2 

76.4 

8.4 

- 

- 

100.0 

10.3 

74.5 

15.0 

0.2 

- 

100.0 

12.7 

63.5 

22.9 

0.9 

- 

100.0 

7.6 

63.8 

28.6 

- 

- 

100.0 

7.8 

80.4 

11.8 

- 

- 

100.0 

6.5 

77.4 

16.1 

- 

- 

100.0 

5.5 

70.3 

24.2 

- 

- 

100.0 

16.3 

73.6 

10.1 

- 

- 

100.0 

8.4 

72.2 

17.1 

2.3 

- 

คาเฉล่ีย 4.1 3.9 3.9 3.8 4.0 3.9 3.8 4.1 3.9 

อุบลราชธานี 

       มากท่ีสุด 

       มาก 

       ปานกลาง 

       นอย 

       นอยท่ีสุด 

100.0 

45.7 

40.0 

14.3 

- 

- 

100.0 

35.1 

39.1 

24.1 

1.7 

- 

100.0 

35.0 

40.7 

22.4 

1.7 

0.2 

100.0 

30.5 

43.3 

24.3 

1.9 

- 

100.0 

31.2 

55.6 

13.2 

- 

- 

100.0 

35.0 

50.6 

14.2 

0.2 

- 

100.0 

26.4 

52.9 

20.4 

0.3 

- 

100.0 

43.0 

45.6 

11.4 

- 

- 

100.0 

34.2 

49.3 

15.9 

0.6 

- 

คาเฉล่ีย 4.3 4.1 4.1 4.0 4.2 4.2 4.1 4.3 4.2 

 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว, การสํารวจพฤติกรรมการ

เดินทางทองเท่ียวชาวไทย พ.ศ. 2558, เขาถึงเมื่อ 2 มนีาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://tatic. 

tourismthailand.org/wpcontent/uploads/2015/11/Travel_ 58.pdf 
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ตอนท่ี 5 

แนวความคิดทางนิเทศศิลป  เก่ียวเนื่องกับการออกแบบอัตลักษณ 

และสื่อมัลติมเีดียปฏิสัมพันธ 

 

 สําหรับขอมูลสวนน้ี  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่แสดงถึงความเช่ือมโยงระหวางการทอง 

เที่ยวและการออกแบบอัตลักษณเพื่อสรางอัตลักษณและสงเสริมการทองเที่ยว โดยเกริ่นนําถึงแนวคิด

สําคัญที่บงช้ีวา “การสรางตราสินคาแหลงทองเที่ยว” น้ันมีความจําเปนแงมุมประการใดตอการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน โดยเทียบเคียงจากบทความ “การสรางตราสินคาแหลงทองเที่ยว 

(Destination Branding) เพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกัษของชุมชนอยางย่ังยืน” ที่มองเห็น

วา นอกจากการนําแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและหลักการจัดการทองเที่ยวมาใชสําหรับ

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืนแลว กลยุทธทางการตลาดก็เปนสิ่งที่จําเปนซึ่งหลีกเลี่ยงไมได

ตองนํามาใชรวมกับแนวคิดหรือกลยุทธอื่น ๆ ในการสรางตราสินคาแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปนเรื่อง

ของการทําการตลาด 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) ที่ในปจจุบันน้ันไมเพียงพอ

เน่ืองจากแนวโนมของตลาดจะเริ่มจากความตองการของกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาเปนหลัก จึง

จําเปนตองมองในเรื่องของ 4Cs (Customer, Cost, Convenience, Communication) โดยการ

สรางตราสินคาทองเที่ยวที่จะประสบความสําเร็จ สิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือความคิดสรางสรรคที่ดีใน

ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการ เปนตน แลวใชชองทางอื่น ๆ มา

ผสมผสานกัน อาทิ การประชาสัมพันธผานทางสื่อ Social Network (facebook, twitter ฯลฯ) การ

สรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM: Customer Relation Management) การตลาดออนไลน        

e-marketing เปนตน 

  ซึ่งเมื่อมีความคิดสรางสรรคที่ดีที่แตกตาง ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการสราง

ตราสินคาแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืนได  โดยอาจจะจัดใหมีโปรแกรมการทองเที่ยวที่แตกตางไปจาก

แหลงทองเที่ยวอื่น ๆ โดยการนําเอาจุดเดนของแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอมตลอดจนวิถีการ

ดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนน้ัน ๆ มาเปนจุดขาย (Brand Idea) และสื่อสารไปยังกลุมนักทองเที่ยว 

(Brand Communication) เพื่อสรางการรับรู (Brand Awareness) และสัมผัสประสบการณ 

(Brand Experience) จนเกิดเปนกระบวนการทองเที่ยว  

 โดยแหลงทองเที่ยวเชิงชุมชนตาง ๆ ตองนําขอมูลของลูกคาหรือนักทองเที่ยวที่เดินทาง

มาทองเที่ยว  จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อนําขอมูลเหลาน้ีมาทําการตลาดดานการสรางความ 

สัมพันธกับลูกคา (CRM: Customer Relation Management) ใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 

ประทับใจไมรูลืม และอยากที่จะกลับมาทองเที่ยวยังสถานที่น้ัน ๆ อีก เมื่อถึงเวลาน้ันการสรางตรา

สินคาแหลงทองเที่ยว (Destination Branding) เพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชน
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อยางย่ังยืนก็จะสัมฤทธ์ิผล เศรษฐกิจของชุมชนในทองถ่ินก็จะเขมแข็งและมีความมั่นคงสามารถพึ่งพา

ตัวเองไดโดยไมตองพึ่งพาใคร (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา คณะนิเทศ

ศาสตร,  ม.ป.ป.) 
 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณองคกร 

 David A. Aaker (Seiki Okuda, Keiko Ihara, and Kazuko Fujimoto, 2006: 4) 

กลาวไวในบทนําของหนังสือ Branding Design 2 วา การออกแบบสะทอนภาพลักษณอัตลักษณ

องคกรที่ดี เริ่มตนดวยความเขาใจวาองคกรน้ันควรต้ังอยูบนตําแหนงใด ภาพลักษณไหน หรืออัต

ลักษณเชนไร ทุกองคกรควรมีแกนสําคัญเพื่อเปนหลักในการพัฒนา 

 การออกแบบและพัฒนาอัตลักษณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จึงเปนอีกหน่ึงวิธีการ

สะทอนเอกลักษณของสถานที่น้ัน ๆ รวมถึงเปนการพัฒนาภาพลักษณ สรางเอกภาพขององคกร 

บริการและสื่อตาง ๆ ใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกันอยางเหมาะสม เพื่อจูงใจและอํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว 

 คําวา “อัตลักษณองคกร” หรือ Corporate Identity หมายถึงการแสดงออกใหเห็น

ถึง ภาพลักษณ (Image) ที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นพรอม ๆ กับแสดงถึงความเปนอัตลักษณ (Identity) 

ขององคกรน้ันโดยอาศัยองคประกอบกราฟก (De Neve, 1992: 3, อางถึงใน ภาณุพงศ คณนานุกูล 

ชัย, 2555) หรืออาจกลาวใหเขาใจงาย ๆ ก็คือหมายถึงการสื่อสารภาพลักษณองคกรอยางเปนระบบ

และเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อสรางความเปนอัตลักษณและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันรวมทั้งสราง

ความเขาใจอันดีใหเกิดแกองคกร บุคลากร ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรน้ัน ๆ จะเห็น

ไดวาอัตลักษณองคกรเปนสิ่งที่มีความสาคัญอยางย่ิงตอองคกรโดยเฉพาะในโลกที่มีการแขงขันกันอยาง

มากเชนปจจุบัน คําวา “Corporate Identity” เดิมทีเปนคําที่ใชเกี่ยวกับการวางระบบอัตลักษณของ

องคกรเทาน้ัน แตในปจจุบันการวางระบบเอกลักษณองคกรมิไดใชเฉพาะองคกรหรือบริษัทหางราน

อีกตอไป แตมีการใชตอเน่ืองไปถึงตราสนิคา (Brand) ดวยเน่ืองจากองคกรบางแหงอาจใหความสําคัญ

กับตราสินคามากกวาช่ือขององคกร  จึงเปนที่มาของการสรางระบบอัตลักษณใหกับสินคา (Brand 

Identity) ดังน้ันจึงมักพบวามีบางคนใชคําวา “Brand Identity” แทนคําวา “Corporate Identity” 

ในความหมายของอัตลักษณองคกรดวยเชนกัน (Bonnici, P, 1999: 85)  

 Philip Kotler (2000: 553, อางถึงใน ภาณุพงศ คณนานุกูลชัย, 2555) ผูเช่ียวชาญพิเศษ

ดานการตลาดอธิบายถึงคําวา “ภาพลักษณ” (Image) วาเปนองครวมของความเช่ือ ความคิด และ

ความประทับใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติและการกระทําใด ๆ ที่คนเรามีตอสิ่งน้ันจะมี

ความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพลักษณของสิ่งน้ัน ๆ สวน Frank Jefkins (1993: 21-22, อางถึงใน 

ภาณุพงศ คณนานุกูลชัย, 2555) นักประชาสัมพันธชาวอังกฤษไดอธิบายภาพลักษณขององคกรธุรกิจ
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ไววา ภาพลักษณของบริษัทหรือภาพลักษณขององคกรธุรกิจ (Corporate Image) หมายถึง ภาพของ

องคกรใดองคการหน่ึงซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคกรที่ประชาชนรูจักเขาใจ และไดมี

ประสบการณในการสรางภาพลักษณขององคกรน้ัน สวนหน่ึงกระทําไดโดยอาศัยการนําเสนอ        

อัตลักษณขององคกร (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย เชน สัญลักษณ

เครื่องแบบ ฯลฯ  
 

องคประกอบและโครงสรางของแบรนด (Brand Anatomy) 

 สวนประกอบที่สําคัญและโครงสรางของแบรนด คือ การมสีวนรวมระหวางองคประกอบ

ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งประกอบไปดวย 

 แบรนด ถือเปนสัญลักษณ (Symbol) ซึ่งถูกออกแบบและถูกกําหนดดวยหลายปจจัย ทั้ง

ในดานแนวคิด รสนิยม คุณคาเชิงทัศนศิลป ทั้งในสวนขององคกรและกลุมเปาหมาย โดยปจจัยที่

สําคัญที่สุด น่ันคือ “เพื่อการสื่อสาร”  ซึ่งเปนองคประกอบแรกสุดที่ทําใหกลุมผูบริโภคเกิดการรับรู 

และจดจําภาพลักษณองคกร  การใหความสําคัญในเรื่องของการสรางแบรนดจึงควรคํานึงถึง

ภาพลักษณทั้งภายนอกและภายในของแบรนดไมวาจะเปนเรื่องคุณคา  คุณประโยชน และบุคลิกภาพ 

โดยองคกรไมควรใหความสําคัญแตเพียงช่ือของแบรนดเพียงอยางเดียว (วรินทรธร กิจธรรม, 2558: 

76-77) 

 1.  Attributes ภาพลักษณภายนอกหรือรูปรางหนาตาภายนอกที่ผูบริโภคจดจาํแบรนด

น้ันได อาทิ สีที่ใช ช่ือของโลโก รูปลักษณของบรรจุภัณฑ เปนตน 

 2.  Benefits คุณประโยชนที่ผูบริโภคสามารถรูสึกได หรือสามารถจับตองไดกับสินคา

น้ัน อาทิ รสชาติของสินคาที่อรอย สระผมแลวรูสึกหอมติดทนนานและเสนผมนุมลื่น ซักผาแลวขาว

สะอาดหมดจด เปนตน 

 3.  Values คุณคาที่อาจจะจับตองไมไดโดยตรง แตผูบริโภคมีความรูสึกกับแบรนดน้ัน

ได อาทิ ความรูสึกนาเช่ือถือ มั่นใจที่จะใช คุนเคยเพราะอยูมานาน หรือความทันสมัย เปนตน 

 4.  Personality แบรนดสามารถสะทอนบุคลิกภาพของผูบริโภคได และคิดวาผูอื่นจะ

มองดูตนเองแบบน้ัน อาทิ ดูหรูหรามีรสนิยม ดูเปนวัยรุน เปนคนฉลาดซื้อ เปนตน 
 

Brand Equity: องคประกอบเชิงอารมณความรูสึก ท่ีนอกเหนือจากองคประกอบเชิงกายภาพ 

 Brand Equity มีการแปลเปนไทยวา “คุณคาตราสินคา” เปนคําที่นิยมกลาวถึงมาก

ในชวง 10 ปที่ผานมา โดยนิยมใชโมเดลของ David Aaker เปนตนแบบ  

 จากโมเดลของ David Aaker (1991) “คุณคาตราสินคา” มีองคประกอบหรือสิ่งที่ขับ 

เคลื่อนคุณคาอยู 5 สวน คือ 
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1. Brand Awareness การรับรู รูจักตรา คือ ความสามารถที่ผูบริโภคคนหน่ึงจะจดจํา

หรือระลึกถึงตราสินคาใด ๆ ไดไวตราสินคาน้ัน อยูในหมวดสินคาใด สามารถเช่ือมโยงระหวางหมวด

สินคาและตราสินคาได ดังน้ัน การคนหาปญหาดาน “คุณคาตราสินคา” ที่อาจเกิดจากการรับรู การ

รูจักตราน้ัน ตองไปดูวิธีการโฆษณา การสื่อสารของอัตลักษณของตราสินคา ประสบการณที่ลูกคา

ไดรับจากการซื้อ ใชบริการหรือพูดคุยกับพนักงานฝายเทคนิค ตองคนหาวาปญหาที่เกิดคืออะไร ไมวา

จะเปนประสบการณตรง หรือไดยินมากส็ั่งสมเปน Equity ทั้งหมด ระดับของการรับรู น้ันแบงออกเปน 

4 ระดับความลึกในแนวด่ิง คือ 

   1) Unaware of Brand ระดับลางสุด หรือระดับสี่ จัดเปนระดับที่แยมาก ถา

ออกแบบสํารวจแลวผูบริโภคไมรับรูหรือไมรูจัก ไมคุนกับตราสินคาที่ทําการสํารวจ ถือวาตราน้ัน เปน

ตราสินคาที่มีปญหา จําเปนตองหาปญหาวาทําไมคนถึงจําไมไดทั้ง ๆ ที่เปนลูกคาในบริการอยูตอเน่ือง 

ลูกคาอาจจําไมไดแมกระทั่งช่ือหรือโลโก ซึ่งอาจเกิดจากโลโกไมเดนเพียงพอ การสื่อสารไมมาก

เพียงพอ สภาพปญหาที่พบอาจจะแตกตางกันออกไป จึงนําไปสูการแกไขปญหาที่แตกตางกัน 

   2) Brand Recognition (Aided Recall) การระลึกตราไดจากการเห็นหมวด 

หรือ คุณลักษณะภายนอกของตราสินคา ปญหาของการระลึกได อาจเปนการจําผิดเน่ืองจากมีคูแขงที่

มีตราสินคาคลายคลึงกัน รานคาไดมีการจัดเรียง วางขายสินคาคูกับคูแขงในรานคาปลีก เน่ืองจาก

ตัวโลโกไมมีความโดดเดนจึงทําใหจําไมได หรือไมมีความแตกตาง  

   3) Brand Recall (Unaided Recall) การระลึกตราได โดยไมตองเห็นหมวด หรือ 

คุณลักษณะภายนอกของตราสินคา นักการตลาดทุกคนตองการใหตราสินคาอยูในระดับน้ีเปนอยาง

นอย เพราะน่ันหมายถึงการเขาไปอยูในใจผูบริโภคแลว (เขาไปอยูใน Evoked set ของกระบวนการ

ตัดสินใจ) แตผูบริโภคจะซื้อ หรือไมน่ันอาจตองรอเวลาที่เกิด Problem Recognition (Active 

problem / Inactive problem)  

   4) Top-of-Mind ตราสินคาแรกในดวงใจ คือที่ผูบริโภคจะระลึกถึงกอนเปนอันดับ

หน่ึงเมื่อเกิดความตองการในสินคาใด ๆ 

 2.  Brand Association คือ การผูกหรือเช่ือมโยงตราเขากับภาพสัญลักษณตาง ๆ ตรา

ที่มีการจดจําไดแบบเช่ือม โยงภาพลักษณไปกบัสนิคาอื่น ๆ  สปอนเซอร อีเวนต หรือสถานการณอื่น ๆ 

การเช่ือมโยงที่ ดีจะสงผลตอการจดจําตราและคุณคาตราสินคา สิ่ งที่ นิยมใชในการเช่ือมโยง

ประกอบดวย 11 ขอ ดังน้ี 

   1)  Product attributes 2)  Customer Benefits  

   3)  Use / Application 4)  Celebrity / Person  

   5)  Product Class 6)  Country of Origin / Geographic Area 
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   7)  Intangibles 8)  Relative Price 

   9)  User / Customer 10)  Lifestyle / Personality 

   11) Competitors 

 เรานิยมใช Brand Concept Map (Mind Map) ในการสรางรูปภาพแสดงการเช่ือมโยง 

โดยที่ Brand Identity จัดวาเปนสวนหน่ึงของ Brand Association 

 3.  Brand Loyalty คือความซื่อสัตยที่มีตอตราสินคาน้ัน ๆ พบวาแรงยึดที่เกิดข้ึน

ระหวางตรากับลูกคา ถาตราสินคาใดมีแรงยึดสูง แปลวามีลูกคาภักดีตอตรามาก คุณคาตราก็จะสูง

ตามไปดวย ผูบริโภคจะใช หรือเรียกซื้อตราสินคาเดิมตลอดดวยเหตุผลหลายประการ ในทางกลับกัน 

ถาแรงยึดต่ํา แปลวาความภักดีต่ํา ลูกคาก็จะเปลี่ยนใจ เปลี่ยนย่ีหอไมมีความภักดี 

 ในรานคาปลีกคาสง ก็จะมีกิจกรรมทางการตลาดมากมาย เพื่อสรางความสัมพันธ

ระหวางเจาของตราและลูกคา อาทิ ระบบสมาชิก การสะสมแตม การสงเสรมิการขายตาง ๆ ที่หวังผล

ตอตราสินคา และรานคาโดยตรง อยางไรก็ตามกิจกรรมเหลาน้ีตองใชฐานขอมูลลูกคาเปนหลัก 

 4.  Perceived Quality หมายถึงการที่ตราสินคาน้ัน ๆ มีคุณภาพแคไหนในสายตา

ผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งความหมายของการรับรูคุณภาพในที่น้ีหมายรวมถึงผูที่ไมเคยใชสินคา ไมเคยมี

ประสบการณโดยตรง ไมเคยเขามารับบริการ แตไดยินช่ือเสียงและรับรูคุณภาพผานสื่อตาง ๆ การวัด

คุณภาพของตราใด ๆ ข้ึนอยูกับวาตราน้ันเปนตราของสินคา หรือตราบริการ โดยการวัดคุณภาพตรา

ทั้งสองประเภทสามารถวัดไดดังน้ี 

      Product Quality            Service Quality 

      1.  Performance  1.  Tangibles 

      2.  Features  2.  Reliability 

      3.  Conformance  3.  Competence 

      4.  Reliability  4.  Responsiveness 

      5.  Durability  5.  Empathy 

      6.  Serviceability 

      7.  Fit and Finish 

 5.  Brand Assets ประกอบดวย Corporate Intellectual Property เชน Patents, 

Trademarks, Copyrights, Business (sales) Method และช่ือเสียงตาง ๆ รวมทั้งการจดทะเบียน

เครื่องหมายการ คา การจดทะเบียนช่ือบริษัท หรือช่ือรานคา และการกําหนดมลูคา goodwill ที่เปน

มูลคาทางบัญชีได 
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องคประกอบของอัตลักษณ (Elements of Identity) 

 1.  ชื่อ (Names)  

 ช่ือของบริษัทเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกก็วาได ดังน้ันจึงใครขอทําความเขาใจ

ถึงที่มาของช่ือตาง ๆ วาโดยทั่วไปแลวมีหลักในการต้ังช่ือองคกรอยางไร และช่ือแตละแบบมีขอได 

เปรียบหรือเสียเปรียบอยางไร แบงการต้ังช่ือออกไดเปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

    1.1 ช่ือบุคคล (Personal Names) แบงออกไดเปน 

     ก.  ช่ือผูกอต้ัง  (Founder Names)  บริษัทที่เกิดในยุคตน ๆ มักจะนิยมต้ังช่ือ

ตามช่ือตามช่ือผูกอต้ัง เชน ซอสมะเขือเทศไฮน (Heinz) ครีมโกนหนวดยิลเล็ต (Gillete) สบูดร.มนตรี 

เปนตน บางบริษัทอาจใชลายเซ็นหรือลายมือที่เขียนโดยผูกอต้ังมาใชเปนตราสัญลักษณ 

    ข.  ช่ือบุคคลในประวัติศาสตร  เชน  รถลินคอรน (Lincoin)  นํ้าพริกเผาพัน

ทายนรสิงห เปนตน 

    ค.  ช่ือในเทพนิยายหรือวรรณคดี เชน เอแจกซ (Ajax) ปอปอาย (Popeye)  ยา

อวนวันทอง ยาดองขุนแผน เปนตน 

    ง.  ช่ือบุคคลทั่วไป เชน นํ้าพริกแมประนอม เปนตน 

    1.2 ช่ือที่อธิบายถึงคุณลักษณะ (Descriptive Names) ช่ือประเภทน้ีจะเปนช่ือที่ 

อธิบายถึงคุณลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งขอดีก็คือสามารถเขาใจไดงาย แตบางครั้งก็อาจกอใหเกิด

ปญหาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได หากช่ือน้ันเปนช่ือทั่วไป (Generic Names) ซึ่ง

หมายถึงช่ือที่แสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา เชน ใชช่ือนํ้าปลาตราไสตันไมได เพราะแสดง

ถึงสวนผสมที่นํ้าปลาทุกย่ีหอใช สําหรับช่ือที่เปนตัวอยางของช่ือที่อธิบายคุณลักษณะน้ี ไดแก แปงเด็ก

นารัก นํ้ายาปรับผานุมฟูฟู เปนตน 

    1.3 ช่ือที่เกิดจากการสรางคําข้ึนใหม (Coined Names) ช่ือลักษณะน้ีจะเปนการนํา 

สระพยัญชนะมาผสมกันเปนคําใหมที่แมจะไมมีความหมาย แตก็สามารถสรางขอกําหนดเฉพาะได เชน 

เปนคําสั้น ๆ จดจํางาย มีพลังอานออกเสียงไดไพเราะ หรือเปนคําที่เมื่อนําตัวอักษรมาเรียงกันแลวดู

นาสนใจ หรือสามารถออกแบบจัดวางใหสวยงามได เปนตน 

 ขอพึงระวังสําหรับการสรางคํา คือพยายามหลีกเลี่ยงการพองเสยีงกบัคําที่มีความหมายที่

ไมดีในภาษาอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบถึงภาพลักษณของสินคาได นอกจากน้ันการสรางคําข้ึนมาใหม

ตองใชงบประมาณคอนขางสูงในการที่จะทําใหช่ือของสินคาน้ันเปนที่รูจักแพรหลายอีกดวย ช่ือประเภท

น้ีไดแก โกดัก (Kodak) เอสโซ (Esso) โซน่ี (Sony) ซีร็อกซ (Xerox) เปนตน 

    1.4 ช่ือที่มีความหมาย (Dictionary Words) ช่ือประเภทน้ีเปนช่ือที่มีความหมาย 

หรือคําแปลที่ชัดเจนตามพจนานุกรม ซึ่งมีขอไดเปรียบ คือ มีความหลากหลายและสามารถจดจําได

งาย เชน สบูไดอัล (Dial) บะหมี่ควิก (Quick) เปนตน 
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    1.5 ช่ือตามสถานที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Names) ช่ือประเภทน้ีจะเปนช่ือ

ที่เรียกตามช่ือเมืองอําเภอหรือตําบลที่มีการผลิตสินคาน้ัน ๆ เชน ฟลาเดเฟยครีมชีส (Philadelphia 

Cream Cheese) ชาแมระมิงค กาแฟเขาชอง ผลิตภัณฑดอยคํา เปนตน 

    1.6 ช่ือที่มีความสัมพันธกับตัวสินคา (Associative Names) ช่ือประเภทน้ีจะแสดง

ใหเห็นถึงคุณสมบัติของสินคาน้ัน ซึ่งงายตอการทําใหเห็นภาพและสื่อความหมายใหเขาใจได เชน รถ 

จารกัว (Jaguar) เปนตน 

    1.7 ช่ือที่ตัดทอนจากช่ือเต็ม (Abbreviated Names) ช่ือลักษณะน้ี เปนช่ือที่นําช่ือ

เต็มขององคกรมาตัดทอนเพื่อใหเรียกไดงายข้ึน ซึ่งถึงแมช่ือเหลาน้ีจะมิใชช่ือจดทะเบียน แตเรา

สามารถใชช่ือลักษณะน้ีในการสรางอัตลักษณได เชน แพนแอม (PanAm) แทนช่ือแพนอเมริกันแอร

ไลน (Pan American Airlines) เคเอฟซี (KFC) แทนช่ือเคนต๊ักกี้ฟรายชิคเกน (Kentucky Fried 

Chicken เปนตน 

    1.8 ช่ือยอและตัวเลข (Initials and Numbers) คือการนําช่ือยอของสินคาหรือตัวเลขใด 

ๆ มาใชเปนช่ือของสินคาซึ่งการต้ังช่ือประเภทน้ี นับเปนรูปแบบที่ยากที่สุดในการสรางใหเกิดการรับรู

และจดจํา เชน อารซีเอ (RCA) เจวีซี (JVC) นํ้าหอม 4711 หรือ กย15 เปนตน  (ภาณุพงศ คณนานุ

กูลชัย, 2555: 28-29)   

 2.  ตราสญัลักษณ 

 ความซับซอนและความหลากหลายขององคกรที่มีอยู เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความ

หลากหลายของรูปแบบตราสัญลักษณ โดยเราอาจจะพบไดหลายรูปแบบต้ังแตรูปแบบที่เปนลักษณะ

งาย ๆ คือ การประยุกตลายเซ็นช่ือของผูกอต้ังองคกรน้ัน ๆ จนถึงลักษณะที่ซับซอน คือ การประมวล

ขอมูลเกี่ยวกับองคกรและพัฒนากระทั่งเปนรูปรางนามธรรม (Abstract shape) โดยตราสัญลักษณ

แตละแบบก็มีความเหมาะสมในการใชงานในสถานที่แตกตางกัน ไมใชวาอยากใชตราสัญลักษณ แบบ

ใดกับองคกรแบบไหนก็ได 

 ดังน้ันกอนการออกแบบจึงควรมีการกําหนดกอนวา ตราสัญลักษณประเภทใดบางที่มี

ความเหมาะสมในการที่จะนํามาแกปญหาในกรณีน้ัน ๆ  ซึ่งก็จะเปนสวนชวยใหเห็นทิศทางในการ

ออกแบบ  เพื่อชวยใหเราไมตองเสียเวลาในการทดลองออกแบบตราสัญลักษณประเภทอื่นที่ไม

เหมาะสม ซึ่งตราสัญลักษณสามารถแบงเปนหมวดหมูได (ทสมา ทองภูสวรรค, 2554) ดังน้ี 

   2.1 Logo แบงเปน 

    2.1.1 Name only mark ตราสัญลักษณประเภทน้ี จะมีองคประกอบเปนตัว 

อักษรทุกตัวของช่ือผูกอต้ังองคกร หรือช่ือที่ผูที่บริหารองคกรเลือกใช โดยตราลักษณะน้ีนับเปนตรา

ประเภทแรก ๆ ของยุคที่เริ่มมีการผลิตสินคาออกมาเปนตราสินคา ซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางสามัญที่ผู 

ผลิตจะใสลายมือช่ือหรือลายเซ็นของตนลงบนสินคา หรือบรรจุภัณฑของสินคา เพื่อใหทราบถึงแหลง
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ผลิต ตอมาเมื่อมีการพัฒนาการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม การลงลายมือช่ือจึงถูกแทนดวยการพิมพ

ลายมือช่ือ และตอมาลายมือช่ือเหลาน้ันจึงพัฒนาในกระบวนการออกแบบใหมีเอกลักษณมากข้ึน 

    2.1.2 Initial letter mark ตราสัญลักษณประเภทน้ี จะมีองคประกอบเปนตัว 

อักษรที่เปนตัวอักษรยอของช่ือผูกอต้ังองคกรหรือช่ือที่ผูที่บริหารองคกรเลือกใช โดยการใชช่ือยอน้ัน

อยูในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาชานานแลว เมื่อมีการนําช่ือมาใชเปนตราสัญลักษณก็มีการนํา

แนวคิดน้ันมาใชดวย โดยตราสัญลักษณประเภทน้ี มีขอดีในแงการหาทางออกใหกับช่ือองคกรที่

คอนขางยาว 

   2.2 Symbol ตราสัญลักษณประเภทน้ี จะมีองคประกอบที่เปนภาพหรือองค 

ประกอบทางการออกแบบอื่น เชน จุด เสน โดยไมมีองคประกอบที่เปนตัวอักษรมาผสมกับภาพจน

เปนรูปรางรวมกัน (อาจมีการนําเอาตัวอักษรที่เปนช่ือมาวางประกอบ ดานหนาดานลาง หรือดานขาง

ทีหลัง โดยจะวางแยกออกจากตราสัญลักษณ) 

    2.2.1 Allusive mark ตราสัญลักษณประเภทน้ี จะมีองคประกอบเปนภาพของ

สิ่งที่มีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกับประวัติ ประเภท หรือลักษณะพิเศษอื่นขององคกร แลวนํามาเสนอ

ใหมีเอกลักษณมากข้ึน สวนใหญตราประเภทนี้จะเปนมุขที่ “ดูออก” หรือเขาใจงายสําหรับผูที่มี

ความเกี่ยวของกับองคกรอยูแลว 

    2.2.2 Abstract mark ตราสัญลักษณประเภทน้ี จะมีองคประกอบเปนภาพ

หรือองคประกอบทางการออกแบบที่ไมใชตัวหนังสือ สะทอนประวัติหรือปรัชญา หรือลักษณะพิเศษ

อื่นขององคกร แลวนํามาพัฒนาจนเกิดรูปรางนามธรรม ที่ดูออกไดยากวาเปนภาพของอะไร โดยสวน

ใหญตราประเภทน้ีจะเหมาะกับองคกรขนาดใหญที่มีกิจการหลายประเภท ตราประเภทน้ีขอดีคือจะดู

เดนมีเอกลักษณ แตจะยากในการทําความเขาใจและคุนเคย 

   2.3 Combination marks ตราสัญลักษณประเภทน้ี จะมีองคประกอบทีเ่ปนภาพ

หรือองคประกอบทางการออกแบบอื่น ๆ รวมกบัองคประกอบที่เปนตัวอักษรมาผสมกันจนเปนรูปราง 

    2.3.1 Name symbol mark ตราสัญลักษณประเภทน้ี จะมีองคประกอบเปน

ตัวอักษรที่เปนช่ือองคกร แลวนํามาบรรจุไวในเสนรอบรูปที่เปนรูปรางงาย ๆ เชน วงรี วงกลม หรือ

สี่เหลี่ยมเปนตน ตราสัญลักษณประเภทน้ีหลายอัน เปนตราสัญลักษณที่ไดรับการพัฒนาจากตรา

ประเภท Name-only mark โดยมุงหวังรูปรางที่งาย มีเอกภาพ และมีพลังมากข้ึน 

     2.3.2 Pictorial name mark ตราสัญลักษณประเภทน้ีมีการใชองคประกอบคือ 

ตัวอักษรที่เปนช่ือองคกรรวมกับภาพ หรือองคประกอบทางการออกแบบอื่น ๆ ที่มีรูปรางโดดเดนมี

เอกลักษณ ตราประเภทน้ีจะตองมีองคประกอบสวนที่เปนภาพที่คอนขางพิเศษ จนแมวานําตัวอักษร

ออก ก็ยังจําตราน้ันได 
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    2.3.3 Associative mark ตราสัญลักษณประเภทน้ีมีการใชองคประกอบคือ 

ตัวอักษรที่เปนช่ือองคกรรวมกับภาพ หรือองคประกอบทางการออกแบบอื่น ๆ อยางเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกัน โดยจะแยกองคประทั้ง 2 ประเภทออกจากกันไดยาก 

 3.  ขอความประกอบ (Straplines / Taglines)  

 ขอความประกอบ เปนขอความสั้น ๆ ที่อธิบายถึงความเปนองคกร ซึ่งวางอยูใตช่ือหรือ

สัญลักษณ เพื่อเปนการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะขององคกรสินคาหรือบริการน้ัน ๆ  

 ประเภทของขอความประกอบ มีดังน้ี 

   3.1 Imperative มีลักษณะออกคําสั่งมักข้ึนตนดวยคํากริยา เชน Nike: “Just Do It” 

หรือ Apple Computer: “Think Different” 

   3.2 Descriptive อธิบายถึงบริการ ผลิตภัณฑ หรือสัญญาที่แบรนดใหไว เชน คลอส 

เตอร: “ความสุขที่คุณด่ืมได” โตชิบา: “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” หรือ “ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว” 

   3.3 Superlative บอกถึงความเหนือกวาของผลิตภัณฑตัวเอง เชน Lufthansa: 

“There’s no better way to fly” 

   3.4 Provocative กระตุนใหคิดเชน Viagra: “Let’s the dance begin” 

   3.5 Specific มีความเฉพาะเจาะจงสรางภาพวาเปนผูนํากลุม เชน Volkswagen: 

“Drivers wanted” Ebay: “Happy Hunting” รีเจนซี่: “บรั่นดีไทย” 

 4.  ตัวอักษร (Typography)  

 ในการวางระบบอัตลักษณ จําเปนตองมีการกําหนดแบบตัวอักษรที่ใชในงานทั้งระบบ 

โดยทั่วไปแลวนักออกแบบจะกําหนดแบบตัวอักษร (Font) ที่ใชกับสัญลักษณและเลือกแบบอื่น ๆ ที่

เขากันไดดีกับแบบตัวอักษรน้ัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เตรียมเผื่อไวสําหรับการใชงานรวมกับ

ตัวอักษรที่ใชเปนสัญลักษณอีก 3-4 แบบ เพื่อกําหนดโครงสรางรวมในการสรางความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันแกองคกร 

  5.  สีอัตลักษณ (Color Signature)  

 “สี” จัดวาเปนองคประกอบหน่ึงที่ใชเปนตัวแทนองคกรไดเปนอยางดี มักมีที่มาจากสี

ของสัญลักษณที่นักออกแบบสรางใหเกิดการจดจําข้ึนในใจผูบริโภค เชน เมื่อนึกถึงนํ้ามันเชลล เราจะ

มิไดนึกถึงเพียงแคสัญลักษณรูปหอยเชลลเทาน้ัน แตยังนึกถึงสีเหลืองและสีแดงที่ใชกับสัญลักษณน้ัน

อีกดวย ดังน้ันในการวางระบบอัตลักษณนักออกแบบจึงกําหนดสีอัตลักษณ และโครงสีอื่น ๆ ที่ใช

รวมกับสีอัตลักษณน้ันข้ึนจํานวนหน่ึง เพื่อใหการออกแบบมีความยืดหยุนไดบาง แตขณะเดียวกันก็ยัง

คงไวซึ่งโครงสรางอัตลักษณเดียวกัน 
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 อิทธิพลของ “ส”ี ตอการออกแบบโลโกสินคาในการทําธรุกิจ  

 โครงสรางของกลุมส ี

 ทองเจือ เขียดทอง (2548, 193-195, อางถึงใน (วรินทรธร กิจธรรม, 2558: 77-78) ได

นําเสนอวรรณะของสี ดังน้ี 

 Warm Color เปนกลุมสีรอน เชน แดง เหลือง สม การจบัคูสีโทนน้ีจะใหความรูสกึถึง

พลังงาน การเคลื่อนไหว ความแข็งแกรง และตองการเปนจดุสนใจ 

 Cool Color กลุมสีเย็น เชน สีนาเงิน เขียว มวง เปนกลุมสีที่แสดงถึง ความสงบ เงียบ 

ขรึม อนุรักษนิยม การเขาถึงจิตวิญญาณ 

 Monotone เปนการใชกลุมสีจากธรรมชาติในโทนเอกรงคขาวดํา เชน สีเทาออน เทา

แก สีเบจหรือสีขาวนวลที่ใหความรูสึกสงบเงียบ และภาพลกัษณที่ดูคลาสสิก โทนสีในลักษณะน้ีมกัใช

กับสินคาราคาสูง หากจะใชโทนสีน้ีในงานออกแบบประเภท Signage System บรรจุภัณฑ หรืองาน

ดานกราฟกอื่น ๆ ควรจะเพิม่ความแตกตางของสีหรือพื้นผิว เพื่อใหมองเห็นไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

 สีเอกรงค (Monochromatics) เปนการใชสีโทนเดียว แตสามารถไลนํ้าหนักสีไดต้ังแต

เขมสุดถึงออนสุด 

 สีขางเคยีง (Analogous) คือกลุมสีที่อยูในโทนใกลเคียงกนัในวงสีธรรมชาติ เชน สีนํ้า

เงิน นํ้าเงินเขียว และสีเขียว กลุมโทนสีเหลาน้ี เปนโทนสีที่ตองการใหเกิดภาพลักษณที่มีความสุขุม 

นุมนวล และความมรีสนิยมสูง 

 สีตรงขาม (Complementary) คือคูสีตรงขามระหวางสีโทนรอนและสีโทนเย็น มี

ความเหมาะสมในการออกแบบงานที่ตองการเรียกรองความสนใจ หรือเปนจุดเดน เชน งานแสดง

สินคา แบนเนอร หรืองานบรรจุภัณฑ 

 สีเกือบตรงขาม (Split Complements) เปนการจับคูสีตรงขามที่ไมตัดกันรุนแรง 

เทากับการจับคูสีแบบ Complementary โดยใชวิธีผสมสีข้ัวตรงขาม เชน การจับคูกันของสีแดงกับสี

เขียว นํ้าเงิน หรือสีเขียวเหลือง 

 โลโกสินคา (Logo) ที่เราพบเห็นกันจนชินตาน้ัน นับวาเปนองคประกอบสําคัญในการทํา

ธุรกิจที่ชวยสะทอนความเปนตัวตนของแบรนด อีกทั้งยังชวยใหผูบริโภคสามารถจดจําแบรนดไดดี

ย่ิงข้ึน โดยการออกแบบโลโกสินคาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมและมี

รูปแบบที่โดดเดนสวยงามแลว การใช “สี” ก็เปนอีกหน่ึงองคประกอบสําคัญที่สามารถดึงดูดความ

สนใจของผูพบเห็น และชวยเพิ่มคุณคาของโลโกดวยเชนกัน (วรินทรธร กิจธรรม, 2558: 77) 

 Simon Bonello (2013, อางถึงใน วรินทรธร กิจธรรม, 2558: 79) ไดสํารวจขอมูล

เกี่ยวกับการออกแบบโลโกระบวุา การเลือกสีของโลโกที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรูและเขา 

ใจถึงแบรนดไดมากถึง 73% อีกทั้งยังชวยเพิ่มการจดจําแบรนดของผูบริโภคไดเพิ่มสูงข้ึนอีก 80% 
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โดยสีที่นํามาใชในการออกแบบโลโกแตละสี ก็สามารถสื่อความหมายและความรูสึกตอผูบริโภคได

แตกตางกัน โดยสีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือ สีฟา ในขณะที่สีที่ไดรับความนิยมนอย

ที่สุดคือ สีเทา แตผลการสํารวจกลับพบวา สีเทาเปนสีที่ไดรับความนิยมอยางมากในการออกแบบโล

โกที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจในรูปแบบของการรวมทุนกัน (Corporate Business) สวนการ

ออกแบบโลโกของธุรกจิทีเ่กี่ยวกับผูหญิงก็ไมจาํเปนทีจ่ะตองใชสีชมพูในการนําเสนอเสมอไป เน่ืองจาก

ผลสํารวจพบวา ผูหญิงสวนใหญกลับช่ืนชอบสีฟามากที่สุด และตามมาดวยสีมวงเปนอันดับ 2 

 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 40 Colors Bring Emotion โดย CoSchedule 

ที่มา: CoSchedule homepage, The Ultimate Guide to Using Color Psychology in 

Marketing + Free Color Schemes,  Accessed January 28, 2016,  Available from 

http://coschedule.com/blog/color-psychology-marketing/ 



144 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภา

พท
ี่ 4

1 
Th

e 
Ps

yc
ho

lo
gic

al
 E

ffe
ct

s 
of

 C
ol

or
 in

 A
dv

er
tis

in
g 

 ท
ี่มา

: T
he

 P
sy

ch
ol

og
ic

al
 E

ff
ec

ts
 o

f 
Co

lo
r 

in
 A

dv
er

tis
in

g,
 A

cc
es

se
d 

Ap
ril

 1
7,

 2
01

6,
 A

va
ila

bl
e 

fro
m

 h
ttp

://
jp

m
kt

g.
co

m
/2

01
3/

11
/t

he
-

ps
yc

ho
lo

gy
-o

f-c
ol

or
-in

-a
dv

er
tis

in
g/

 



145 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบสื่อมัลติมเีดียปฏิสัมพันธ 

 มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูลขาวสารหลายชนิด โดยผานสื่อทางคอมพิวเตอรซึ่ง

ประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพ เสียง และวีดิทัศน 

             มัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอรสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน 

ขอความ กราฟ ภาพศิลป (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวีดิทัศน 

เปนตน ถาผูใชสามารถควบคุมสือ่เหลาน้ีใหแสดงออกมาตามตองการไดระบบน้ีจะเรียกวา มัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) 

              มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอโปรแกรม

ประยุกต  ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขอความสีสัน ภาพกราฟก (Graphic images) ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตรวีดิทัศน (Full motion Video) สวนมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนองจากผูใชโดยใช

คียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปนตน 

              ดังน้ันจึงสามารถสรุปความหมายของ “มัลติมีเดีย” ไดวา คือการใชคอมพิวเตอรรวมกับ

โปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ กราฟก  

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน เปนตน และถาผูใชสามารถที่จะควบคุมสื่อใหนําเสนอออกมาตาม

ตองการไดจะเรียกวา “มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ” (Interactive Multimedia) ซึ่งการปฏิสัมพันธของ

ผูใชสามารถจะกระทําไดโดยผานทางคียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) การ

ใชมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธก็เพื่อชวยใหผูใชสามารถเรียนรูหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อตาง ๆ 

ดวยตนเอง  สื่อตาง ๆ ที่นํามารวมไวในมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน จะชวยใหเกิดความ

หลากหลาย นาสนใจ และเราความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรูมากย่ิงข้ึน (มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย, ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2551) 

 ระบบปายดิจิตอล 

 ระบบปายดิจิตอล (Digital Signage) เปนระบบการโฆษณาประชาสัมพันธดิจิตอล

อัจฉริยะ  ผานจอแสดงผลรูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพการทํางานยอดเย่ียม  โดยในปจจุบันองคกร

ขนาดใหญทั้งในประเทศ และตางประเทศตางนิยมใชกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนองคกรรัฐ 

องคกรเอกชน องคกรการศึกษา ตลอดจนหางสรรพสินคา สวนสัตว หรือสวนสาธารณะตาง ๆ 

 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธดิจิตอลถือเปนอีกหน่ึงทางเลือกที่นาสนใจ และชวยลดตนทุน

จากสื่อโฆษณาแบบเดิม ที่สําคัญสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว ดวยรูปแบบการทํางาน

แบบ Interactive โดยฟงกช่ันการทํางานหลักของระบบดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) น้ี สามารถ

รองรับภาพน่ิง วิดีโอ ไฟลเสียง และยังสามารถกําหนด Layout หนาจอ เพื่อแบงสวนในการแสดงผล

ได (เรดิคอล เอ็นไลทเทน, 2557) 
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 ประโยชนจากการใชงาน ปายดิจิตอลประชาสัมพันธ 

1.  การเขาถึงขอมูลที่รวดเร็ว ชวยใหการสงขาวสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ไมพลาดขาวสารตาง ๆ เลย หรือสามารถดูขอมูลไดจากหนาจอ โดยที่ไมตอง

เสียเวลาเดินหาใบปลิวอยางในอดีต ดวยระบบ Touch Screen Kiosk ที่สามารถอํานวยความสะดวก

ใหขอมูลตาง ๆ แกผูตองการ ไดเพียงใชปลายน้ิวสัมผัส 

 2.  เพื่อดึงดูดความสนใจสําหรับสถานที่ที่ตองการสรางความสนใจแกลูกคาที่ผานไปมา

ใหแวะเขาชมสินคา แนะนําพิเศษหรือราคาพิเศษของทาน เพื่อใหขอมูลในการสรางการตัดสินใจซื้อ

เร็วย่ิงข้ึนเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธรูปแบบอื่นถือวาคุมคามาก 

 3.  งายในการใชงาน ตัวเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถติดต้ังไดในพื้นที่ที่จํากัด อีก

ทั้งการใชงานที่งาย เพียงแค Drag and Drop ก็สามารถ Update ขอมลูไดทันทีซึ่งทําใหประหยัดทั้ง

ตนทุน และเวลา 

 4.  ประหยัดตนทุนและเวลา ในการจัดพิมพและเปลี่ยนแผนปายประชาสัมพันธ รวมทั้ง

สามารถต้ังเวลาเปด/ปดรายการลวงหนาได 

 5.  สราง “รายไดเสริม” ใหกับบริษัท เปนตัวแสดงสื่อโฆษณาที่มีพลังสูงสุดในยุคน้ี 

ดังน้ันจึงสามารถสรางความตองการการจับจายใหกับลูกคาไดเปนอยางดี หรือแมกระทั่งขายโฆษณา

ใหแกรานคาตาง ๆ 

 6.  สราง “ภาพลักษณที่ดี” ใหแกบริษัท เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพรอมในดานตาง ๆ 

ไมวาจะเปน Technology และความใสใจในการใหขอมูลและบริการ สามารถแสดงผลไดทั้งรูปแบบ

วิดีโอ ภาพน่ิง และตัวอักษรว่ิงไดในเวลาเดียวกัน ทําใหผูมาติดตอและขอรับบริการประทับใจ 

 7.  ประหยัดตนทุนการพิมพ   

 8.  สามารถลดการใชกระดาษ หมึก พิมพตาง ๆ จากการทํางานพิมพสื่อประชาสัมพันธ

ในรูปแบบเดิม ๆ ที่ตองใชกระดาษจํานวนมาก ปายดิจิตอล จะชวยลดปริมาณการใชกระดาษและ

สรางบรรยากาศที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ปายดิจิตอลที่ติดต้ัง ณ ปจจุบันตามสถานที่เพื่อใหบริการสวนใหญน้ัน นิยมติดต้ังใน

รูปแบบที่สามารถใหผูใชเลือกขอมูลตาง ๆ ที่ตองการทราบไดดวยตนเอง (Interactive) ทําใหการ

ออกแบบมีความหลากหลาย และยืดหยุนตอผูใชงาน Kiosk มากกวาภาพน่ิง ผูที่แวะเวียนมาใชบริการ 

Interactive Signage สามารถสัมผัสบนหนาจอเพื่อรับขอมูล บริการตาง ๆในรูปแบบ ภาพ เสียง 

และวีดีโอ อีกทั้งยังสามารถใหขอมูลหลายภาษาไดดวย 

 สําหรับการออกแบบ ปายดิจิตอลเพ่ือสถานท่ีทองเท่ียว นับเปนอีกทางเลือกที่ดีสําหรับ

การถายทอดขอมูล และสรางความบันเทิง ต่ืนตาต่ืนใจ ณ สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเปนสวน

สนุก สวนสัตว หรือพิพิธภัณฑ ซึ่งในแตละปมีผูคนมากมายเขาเย่ียมชมและใชเวลาอยูภายในสถานที่
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น้ัน ๆ ปายดิจิตอลเหลาน้ีจะถายทอดขอมูลหรือสาร อาทิ การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว หรือสถานที่

สําคัญ รวมถึงสินคาและบริการของรานคาทองถ่ิน ซึ่งจะเปนการดึงดูดและโนมนาวผูคนใหเขาไป

สัมผัสหรือสรางประสบการณในสถานที่ที่ไดรับการแนะนําไดมากย่ิงข้ึน (State Systems, 2013) 

 และไมวาจะเปนการออกแบบระบบปายดิจิตอล รปูแบบสื่อปฏิสัมพันธก็ดี หรอื Public 

area multi-function shelter ก็ตาม ปจจัยที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับตน ๆ คือ “ผูใช” แนวคิดที่

จะตองเรียนรู สืบคนในงานวิจัยควบคูกับการออกแบบนิเทศศิลป (Visual Communication Design) 

คือลักษณะกายวิภาคของมนุษย เพื่อเปนองคความรูประกอบการออกแบบประยุกตศิลป  

 “เมื่อนักออกแบบสรางสรรคผลงานไมวาจะเปนผลิตภัณฑ พื้นที่วาง หรือสื่อใด ๆ ก็ตาม 

ยอมตองต้ังคําถามถึงวิธีการที่มนุษย หรือผูใชจะสรางปฏิสัมพันธกับงานของพวกเขา แนนอนวานัก

ออกแบบหลายคนเช่ือวาการตอบสนองความตองการของมนุษยในการออกแบบ ถือเปนหนาที่พื้นฐาน 

ดังน้ี Bill Moggridge ไดกลาวไววา “วิศวกรมักเริ่มตนดวยเทคโนโลยี และมองหาวิธีการที่จะใช

วิทยาการเหลาน้ัน ในขณะที่นักธุรกิจเริ่มตนดวยโจทยของธุรกิจ และเลือกที่มองหาเทคโนโลยีหรือ

บุคลากรมารองรับ ซึ่งในทางกลับกัน นักออกแบบมักคํานึงถึงผูคน หรือผูใช เปนอันดับแรก แลวจึง

มองหาหนทางแกปญหาโจทยที่มาจากตัวบุคคลดวยแนวทางการออกแบบ” (Lupton, Ellen, 2014: 

21) 

  ดวยสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ ( Interactive Media) เปนความเช่ือมโยงระหวาง

เทคโนโลยี และการออกแบบสรางสรรค ผูวิจัยใหความสําคัญและคาดหมายในการเปนอีกหน่ึงสื่อที่

สามารถผสมผสานอัตลักษณ อีกทั้งยังสามารถเปนสวนหน่ึงในการเปนสื่อสงเสริมการทองเที่ยว ดัง

ทฤษฎีและงานวิจัยของ Barbara Neuhofer (2014: 90) วาดวยเรื่อง “เทคโนโลยี นับเปนปจจัยที่

ชวยเพิ่มและยกระดับประสบการณการทองเที่ยว” (The Technology Enhanced Tourist 

Experience) ซึ่งงานวิจัยน้ีดําเนินภายใตกรอบแนวความคิดดังภาพที่ 42  

 องคความรูที่ไดจากกระบวนทัศนน้ี จะเพิ่มศักยภาพในการทําความเขาใจใหกับองคกร

การทองเที่ยวตาง ๆ ในประเด็นที่วา  

 1) เทคโนโลยีน้ันจําเปนและมีบทบาทสําคัญอยางไร ทั้งในชวงกอน ระหวาง และ

ภายหลังจากการที่นักทองเที่ยวมาถึงจุดหมายปลายทาง  

 2) การใชเทคโนโลยีประเภทไหน ที่จะเปนการเพิ่มความนาสนใจตอกระบวนการรวม

สราง (Co-creation) ซึ่งเปนรูปแบบของกลยุทธที่มุงเนนการสรางคุณคา (Value creation) ใหประโย

ชนแกทั้งผูใหบริการ และผูรับบริการ เปนรูปแบบการใชทรัพยากรของแตละฝาย เพื่อรวมกันสราง

คุณคาผานกลไกปฏิสัมพันธ การบริการ และการเรียนรู  
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 3) ปจจัยโดยรวมใดที่มีความเหมาะสมตอการขับเคลื่อนและแขงขันการยกระดับ

ประสบการณการทองเที่ยวโดยใชเทคโนโลยีในภายภาคหนา ดวยบริบทของเวลาและสถานที่ที่

เหมาะสม 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 Technology Enhanced Tourist Experience: Conceptual Framework  

ที่มา: Neuhofer, Barbara, "The Technology Enhanced Tourist Experience,"  Information 

and Communication Technologies in Tourism 2014: eProceedings of the ENTER 

2014 PhD in Dublin, Ireland, January, 90-96. 

 

 แตทั้งน้ีทั้งน้ัน มีคํากลาวไวในหนังสือ “Design for Experience: Where Technology 

Meets Design and Strategy” โดย Jinwoo Kim (2015: 2) วา “เทคโนโลยีหาไดตอบโจทยทกุสิง่

ทุกอยาง (Technology Cannot Explain Everything)”  

 ศาสตราจารย เคลยตัน เอ็ม คริสเต็นเซ็น (Clayton M. Christensen) วิเคราะหวา

องคกรตาง ๆ มีการพัฒนา 2 แบบ อยางแรก องคกรสวนใหญตางก็มุงเนนพัฒนาสินคาหรือบริการ

ของตัวเองใหดีย่ิงข้ึนภายใตกรอบแนวคิดเดิม จนเกิดเปนภาวะที่เรียกวา Sustaining Innovation แต
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เมื่อพัฒนาจนถึงระดับหน่ึงก็จะเกิดการยึดติด สินคามีราคาสูงข้ึน เพื่อรองรับลูกคาระดับบน จนละเลย

กลุมลูกคาระดับลาง หรือเกิดอาการยึดติดจนมุงเนนแตสินคาหรือบริการด้ังเดิมของตัวเองจนละเลย

ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางสังคม หรือเทคโนโลยี 

 อยางที่สองเรียกวา Disruptive ซึ่งมองไปทีป่ญหาทีผู่บริโภคกําลังประสบ และพรอมที่

จะนําเสนอแนวคิดใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

 ตัวอยางคลาสสิกของการอธิบายความหมายของ Disruptive Technology เชน การ

แทนที่เครื่องพิมพดีดดวยคอมพิวเตอรซึ่งเขามาเปลี่ยนแปลงการทํางานและการสื่อสาร เพราะมีความ

สะดวกสบายแกไขไดงายกวา อีเมลทําใหการสื่อสารดวยจดหมายหรือโปสตการดเปลี่ยนแปลงไป โดย

อาศัยความรวดเร็วเปนจุดเดนหลัก หรือกลองดิจิตอลที่แทนที่กลองฟลมภายในระยะเวลาไมกี่ปดวย

จุดเดนที่ผูถายภาพสามารถเช็กรูปในเวลาน้ันไดเลย ไมตองรอลางรูปกอน รวมทั้งการถายภาพคราว

ละมาก ๆ (กองบรรณาธิการโพสิชันน่ิง, 2558) 

 ในหนังสือดานการจัดการช่ือ “The Innovator’s Dilemma” เขียนโดย ศาสตราจารย 

คริสเต็นเซ็น ที่ตีพิมพออกมาในป 1997 (อางถึงใน วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยาง, 2552) ใหความเห็นวา 

“ปญหาหลัก คือ องคกรธุรกิจช้ันนําจะมีการใชแนวคิดของการบริหารจัดการที่ดีเย่ียมและมีความตอ 

เน่ืองสม่ําเสมอ แตกลายมาเปนปจจยัในความลมเหลวขององคกร เพราะเปนสิ่งที่องคกรทั้งหลาย ‘ยึด

ติด’ เปนแนวทางหลักในการดําเนินกิจการ เชน การยึดติดในกลุมลูกคาเดิมที่สรางรายไดใหกับบริษัท 

จะเปนการยึดติดในตัวสินคาและบริการตัวใดตัวหน่ึงที่ทําเงินมหาศาลใหกับบริษัท  ไดกลายเปน

โอกาสทางธุรกิจที่สาํคัญสาํหรบัองคกรใหม ๆ  หรือบริษัทขนาดเล็กที่สามารถคิดคนสินคาและบรกิารที่

มีนวัตกรรมแปลกใหม ที่เรยีกวา “Disruptive Innovation” เขาแขงขันกับผูนําตลาดได  Disruptive 

Innovation เปนกระบวนการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอันสรางความเติบโตใหกับองคกรธุรกิจอยาง

ย่ังยืน โดยอาศัยการใชนวัตกรรมและการสรางความแตกตางจากผูนําตลาดไมวาจะเปน เรื่อง

เทคโนโลยี หรือการตลาด” 

 แนวคิดของ Disruptive Innovation แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  “Low-end Disruption” เปนการเปลี่ยนแปลงตลาดที่มีอยูแลว โดยการนําเสนอ

ผลิตภัณฑที่ใชงานงายกวาเดิม (Simpler) ราคาที่ถูกลงกวาเดิม (Cheaper) แตอาจจะมีความสามารถ

หรือคุณภาพที่ลดลง (Inferior Quality) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑเดิม แตจะมีกลุมลูกคาในบาง

เซกเมนตของตลาดใหความสนใจ ซึ่งผูนําตลาดมักจะมองขามลูกคากลุมน้ี เพราะไมใชลูกคาหลักที่ทํา

รายไดใหกับบริษัท (Mainstream Customers) เมื่อยึดลูกคากลุมน้ีไวได จึงคอย ๆ พัฒนาสินคาใหดี

ข้ึนทีละนิดและขายราคาเพิ่มอีกนิด เพื่อใหได Profit Margin ที่สูงข้ึน จนสวนแบงการตลาดเติบโต

เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ในที่สุดแลว บริษัทที่ใช Disruptive Innovation ก็จะสามารถพัฒนาสินคาใหเขา
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กับความตองการของลูกคาระดับสูงเหลาน้ีจนสามารถคอย ๆ เบียดแยงเอาสวนแบงการตลาดจน

เอาชนะผูนําตลาดได 

 2.  “New-market Disruption” เปนการนําเสนอเทคโนโลยีใหม หรือผลิตภัณฑที่

ดีกวาที่มีอยูในตลาด เพื่อตอบสนองความตองการที่ยังไมมีคูแขงรายใดตอบสนอง ทฤษฎีแบบผาเหลา

ผากอ เปนแนวทางหลักในการสรางนวัตกรรมที่ดี เพราะการไมยึดติดทําใหเราใชความคิดไดกวาง ถา

เรายึดติดก็จะมีแตสิ่งเดิม เชน ตัวอยางของการทํางานบริษัท การยึดติดในกลุมลูกคาเดิมทีส่รางรายได

ใหกับบริษัท จะเปนการยึดติดในตัวสินคาและบริการตัวใดตัวหน่ึงที่ทําเงินมหาศาลใหกับบริษัท ได

กลายเปนโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญสําหรับองคกรใหม ๆ หรือ บริษัทขนาดเล็กที่สามารถคิดคนสินคา

และบริการที่มีนวัตกรรมแปลกใหมที่เรียกวา “Disruptive Innovation” เขาแขงขันกับผูนําตลาดได 

Disruptive Innovation เปนกระบวนการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอนัสรางความเติบโตใหกับองคกร

ธุรกิจอยางย่ังยืน โดยอาศัยการใชนวัตกรรมและการสรางความแตกตางจากผูนําตลาดไมวาจะเปน

เรื่องเทคโนโลยี หรือการตลาด  

 ดวยแนวคิดดังกลาวที่เช่ือมโยงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เขากับการตลาดของธุรกิจ   

หน่ึง ๆ โดยมุงเนนความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ ซึ่งสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีคือนักทองเที่ยว 

นํามาซึ่งการมองหาสื่อทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับยุคสมัย ตอบโจทยใน การสรางประสบการณการ

ทองเท่ียวของกลุมเปาหมายท่ีครอบคลุม (UX: User Experience) และสอดคลองกับประเภท

ธุรกิจตนแบบในงานวิจัย  จึงเปนที่มาของการออกแบบปายดิจิตอล รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธกลางแจง 

(Outdoor Digital Signage: Interactive Kiosk) ที่ประกอบดวยฟงกช่ันแนะนํา และใหความรูหรือ

ประโยชนในการนําทาง การเดินทาง การเขาถึงสถานที่แกนักทองเที่ยว ที่แฝงรูปแบบของ “สตรีท 

เฟอรนิเจอร” (Street Furniture) หรืออาจเรียกไดวาเปน “Public area multi-function shelter” 

ซึ่งบูรณาการศาสตรของประยุกตศิลป เพื่อพัฒนารูปแบบของสตรีทเฟอรนิเจอรใหมีความสอดคลอง

กับอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่สะทอนผานการออกแบบอัตลักษณองคกรตนแบบของ “ศูนยการ

ทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไทยอยางยั่งยืน” 

 ดวยแผนภาพ “Activity Theory: Based on discussion in Acting with Techno- 

logy” (ภาพที่ 43) โดย Victor Kaptelinin และ Bonnie Nardi คืออีกหน่ึงแนวความคิดที่สอดคลอง

กับการออกแบบที่คํานึงถึงความตองการหรือปญหาของผูคนเปนจุดเริ่มตน  โดยมีผลงานการ

ออกแบบเปนสื่อเช่ือมโยงพฤติกรรมการใช กับจุดมุงหมายปลายทาง โดยสื่อน้ีเองที่เปนการผสานใน

สวนของกายภาพและเทคโนโลยี  
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ภาพที่ 43 Activity Theory: Based on discussion in Acting with Technology by Victor  

            Kaptelinin and Bonnie Nardi 

ที่มา: Davis, Meredith, Graphic Design Theory (London: Thames & Hudson, 2012) 

  

  ดังที่ไดกลาวถึง User Experience ศาสตรวาดวยการออกแบบประสบการณผูใช 

(UXD: User Experience Design) น้ันหมายความถึงทุกมุมมองที่ “ผูใช” ไดมีปฏิสัมพันธกับองคกร 

ครอบ คลุมถึงสินคาและบริการ การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจึงคํานึงถึงการสรางอัตลักษณ และสื่อ Kiosk 

ที่ครอบคลุมทางเลือกตอผูใชที่อาจมีพฤติกรรมการใชสื่อที่แตกตางกันออกไป 
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การยศาสตร (Ergonomics) 

 Henry Dreyfuss (เฮนรี่ เดรยฟส) ผูเขียนหนังสือ "Designing for People" (2003) ได

กลาวไววา "งานออกแบบที่ดีน้ัน เกิดจากการเขาใจมนุษยและความตองการทางการยศาสตร" 

 เน่ืองจากความแตกตางกันของบุคคลทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา 

ซึ่งไมสามารถกําหนดใหเปนไปตามความตองการได ถึงแมวาปจจุบันจะมีความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีมากเพียงใดก็ตาม การที่บุคคลจะทํางานหรือทํากิจกรรมใดก็ตามที่ตองอาศัยอุปกรณ 

เครื่องมือเพื่อชวยอํานวยความสะดวกก็จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อมิใหเกิดผล

กระทบที่กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพรางกายในแตละดานหรือใหมีความเสี่ยงตออันตรายนอยที่สุด 

 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการประดิษฐคิดคนการออกแบบ

เครื่องจักรกล และกระบวนการหรือวิธีการผลิตตาง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพื่อใหเหมาะสมกับ

ลักษณะของงานในข้ันตอนกระบวนการทั้งหลาย ซึ่งคนเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดของหนวยงาน 

ดังน้ันจะเห็นไดวาการพยายามปรับคนใหเขากับงานที่ทํา (fit the man to the job) น้ันเปนลักษณะ

ของภาวะจํายอม เพราะการลงทุนทางดานวัสดุ หรือเครื่องจักรกลไดเกิดข้ึนมากอนแลว โดยมิได

คํานึงถึงความสะดวกสบายของคนที่ทํางานเลย ซึ่งอาจกอใหเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ ความ

เมื่อยลา ความเสื่อมถอยของสุขภาพ และสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพของการผลิต ทั้ง

ทางดานปริมาณและคุณภาพ ในทางตรงกันขามถาหากการออกแบบวัสดุอุปกรณ เครื่องจักร หรือ

เครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน ไดคิดคํานึงถึงขอจํากัด และความตองการของบุคคลที่ตอง

ทํางานในลักษณะของการปรับงานใหเหมาะสมกับคน (fit the job to the man) โดยเห็น

ความสําคัญของความแตกตางกันของบุคคลก็จะเปนการลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดความเสียหาย

และความไมปลอดภัยในการทํางาน แตยังชวยเพิ่มผลผลิตทัง้ดานปรมิาณและคุณภาพใหกับหนวยงาน 

 ความหมายของ Ergonomics 

 คําวา Ergonomics มาจากรากศัพทในภาษีกรีก 2 คํา คือ ergon แปลวา งาน (Work) 

กับคeวา nomos แปลวา กฎ (Law) เมื่อรวมคําทั้งสองเขาดวยกันเกิดเปนคําใหมวา Ergonomics 

(Law of Work) มีความหมายถึงการศึกษากฎเกณฑในการทํางาน โดยมีเปาหมายที่จะปรับปรุงงาน

หรือสภาวะของงานใหเขากับแตละบุคคล 

 ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติศัพทของคําวา Ergonomics ไวคือ การยศาสตร โดยอธิบาย

วา การย เปนคําในภาษาสันสกฤต หมายถึง งาน (Work) และ ศาสตร เปนวิทยาการ (Science) รวม

ความเปน Work Science  

 การยศาสตร หมายถึง วิทยาการเกี่ยวกับงานหรือการทํางาน สมาคมการจัดการแหง

ประเทศไทยไดบัญญัติศัพทของคําวา Ergonomics ไววา “สมรรถศาสตร” ซึ่งหมายความวาเปน

ศาสตรที่เกี่ยวกับความสามารถ ในที่น้ีหมายถึง ความสามารถในการทํางานของมนุษยในลักษณะ    
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ตาง ๆ โดยเทียบเคียงกับคําวา Human Performance Engineering สถาบันความปลอดภัยในการ

ทํางาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (ปจจุบันเปนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน) ไดใหความหมายของช่ือน้ีวา “วิทยาการจัดสภาพงาน” และใชกันในการฝกอบรมเจาหนาที่

ความปลอดภัยระดับตาง ๆ ถือวาเปนช่ือที่สื่อความหมายไดดี (จันทรจารี เกตุมาโร, ม.ป.ป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 44 The Human Body / Depth and Breadth Dimensions  

ที่มา: Panero, & Zelnik,  Human dimension & interior space: A source book of 

design reference standards (New York: Whitney Library of Design, 1979) 
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ภาพที่ 46 Human Dimensions - Workstations: Standing 

ที่มา: Ramsey, Sleeper, and Hedges, The Architectural Graphic Standards, (Hoboken: 

Wiley, 2000) 

 



156 

ตอนท่ี 6 

แนวความคิดทางประยุกตศิลป เก่ียวเนื่องกับการออกแบบสรางสรรคศิลปะ 

กับหนาท่ีเฉพาะ และพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเชื่อมโยงกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 

 

โครงสรางทัศนศิลป 

 โครงสรางทัศนศิลป (Structure of Visual Art) (ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 27-

52) หรือบางทานก็เรียกวา มูลฐาน หรือ ทัศนธาตุ (Visual Elements) คือ การนําเอาสวนประกอบ

ตาง ๆ ทางศิลปะ (Elements of Art) และสวนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดองคประกอบ

ของภาพ มาจัดรวมกันเขาเปนองคประกอบศิลป (Art Composition) ตามหลักการศิลปะและ

กอใหเกิดความงามในลักษณะตาง ๆ กัน โครงสรางทางทัศนศิลป นับเปนสวนประกอบพื้นฐานในการ

สรางสรรคผลงานทางจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สถาปตยกรรม และสื่อผสม ซึ่งประกอบไป

ดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 

 จุด (Dot) 

 จุด คือ ทัศนธาตุที่เล็กที่สุดและมีมิติเปนศูนย มีความกวาง ความยาว และความหนา

นอยมาก จุดสามารถแสดงตําแหนงไดเมื่อมีบริเวณวางรองรับ จุดถือเปนทัศนธาตุ หรือพื้นฐาน

เบื้องตนที่สุดในการสรางงานทางทัศนศิลป จุดเปนตนกําเนิดของทัศนธาตุอื่น ๆ เชน เสน รูปราง 

รูปทรงและพื้นผิว เปนตน 

 เสน (Line) 

 เสนเปนทัศนธาตุเบื้องตนที่สําคัญที่สุด เปนแกนของทัศนศิลปทุก ๆ แขนง เสนเปน

พื้นฐานของโครงสรางของทุกสิ่งในจักรวาล เสนแสดงความรูสึกไดทั้งดวยตัวของมันเอง และดวยการ

สรางรูปทรงตาง ๆ ข้ึน (ชลูด น่ิมเสมอ. 2539: 29-30, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 27) 

เสนใหความหมายรวมถึงขนาดความยาว ทิศทาง รวมทั้งชวยแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกของ

ศิลปนดวย เชน 

 เสนตรง  ใหความรูสึกแข็งแรง มั่นคง แนนอน ตรง เขม ไมประนีประนอม 

 เสนต้ัง   ใหความรูสึกวา มีความสมดุล มั่นคง แข็งแรง พุงข้ึน จริงจัง สงางาม นา

ศรัทธา ทะเยอทะยาน และรุงเรือง 

 เสนนอน  ใหความรูสึกสงบ พักผอน เงียบและผอนคลาย 

 เสนเฉียงหรือทแยง ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ไมมั่นคง ไมสมบูรณ และนาต่ืนเตน 

 เสนโคง  ใหความรูสึกในการเคลื่อนไหวอยางชา ๆ ตอเน่ือง ไมมีสิ้นสุด นุมนวล 

ออนชอย เฉ่ือยชา และไรจุดหมาย 

 เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง 
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 เสนโคงของวงกลม ใหความรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ตายตัวไมเปลี่ยนแปลง 

และเปนเสนโคงที่มีระเบียบมากที่สุด ไมนาสนใจ จืดชืด 

 เสนคลื่น   ใหความรูสึกเคลื่อนไหวชา ๆ สุภาพออนโยน สบาย นุมนวล 

 เสนท่ีพุงแหลมขึ้นเหมือนเปลวไฟ  ใหความรูสึกถึงความปรารถนา เรารอน ทะเยอ 

ทะยาน และความเจริญรุงเรือง 

 เสนท่ีกระจายขึ้นดานบน  ใหความรูสึกเจริญเติบโต อุดมคติการเกิดข้ึนภายใน และการ

เปดเผย 

 เสนท่ีเหมือนน้ําตก ใหความรูสึกเกี่ยวกับแรงโนมถวง และการตกลงมาอยางมีจังหวะ 

 เสนท่ีหมุนวนเปนวงกลม ใหความรูสึกการระเบิด 

 เสนท่ีกระจายออกโดยรอบ ใหความรูสึกการระเบิด การใหออกจากศูนยกลาง และการ

ไหลปะทุพนออกมาอยางมากในทันทีทันใด 

 เสนท่ีมีลักษณะเหมือนเมฆ ใหความรูสึกเคลื่อนไหวชา ๆ สุภาพออนโยน สบาย นุมนวล 

และความเปนหญิง 

 รูปราง (Shape) 

 รูปราง คือ เสนรอบนอก (Outline) ของสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งเกิดจากการประกอบกนัของเสน

เปนภาพ 2 มิติ มีแตความกวางและความยาวตามความเปนจริง การสรางสรรครูปรางข้ึนในงาน

ทัศนศิลปน้ัน ไมจําเปนจะตองใชเสนเสมอไป แตยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถสรางสรรครูปรางให

ปรากฏข้ึนบนพื้นผิวระนาบกระดาษ หรือผืนผาใบ เชน การแตะแตม หรือทาดวยสี และบริเวณที่

ปรากฏเปนสีก็คือ รูปรางของสี (สุชาติ สุทธิ. 2535: 26, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 30) 

และยังรวมถึงนํ้าหนัก และพื้นผิวอีกดวย ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะแบนราบไมแสดงนํ้าหนักแสงเงา และไม

เปนปริมาตรหรือมวล 

 รูปรางในทางศิลปะอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

 1.  รูปรางธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปรางที่ถายทอดแบบมาจากธรรมชาติ

ที่พบเห็นอยูทั่วไป เชน คน สัตว พืช กอนหิน กอนเมฆ ฯลฯ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา รูปรางที่ไดจาก

สิ่งมีชีวิต (Organic) 

 2.  รูปรางเรขาคณิต (Geometric Shape) หมายถึง รูปรางที่มนุษยสรางข้ึน มี

โครงสรางแนนอน ไดแก รูปรางวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หาเหลี่ยม วงรี ฯลฯ 

 3.  รูปรางนามธรรม (Abstract Shape) หมายถึง รูปรางที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหงายข้ึน

หรือตัดทอนไมตรงกับความจริง อาจจะขยายข้ึน ลดทอน ดัดแปลง แตยังพอจําเน้ือหาได 

 นอกจากน้ัน หากนําเสนอรูปรางเปนภาพอันเปนเรื่องราวหรือเน้ือหา (Content) จะตอง

พิจารณาวา สวนไหนที่รับรูไดวาเปนสวนของเน้ือหาที่แทจริง ก็จะเรียกวา รูปรางเชิงบวก (Positive 
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Shape) แตในทางกลับกันในสวนที่ไมตองการแสดงแบบที่เปนภาพหรือเน้ือหา แตจะเปนเพียงพื้น

หลังของภาพก็จะเรียกกลับกันวา รูปรางเชิงลบ (Negative Shape) 

 รูปทรง (Form) 

 คําวา รูปทรง มีลักษณะที่แตกตางจากรูปรางก็เพราะรูปรางมีมิติที่ 3 คือ ความหนา หรือ 

ลึกเพิ่มข้ึน ปกติคําวา รูปทรง เปนคําที่ใชเรียกสิ่งที่เปนรูปทรงที่มีและเกิดข้ึนจริง คือ มีลักษณะสาม

มิติกินเน้ือที่ในอากาศ และสามารถสัมผัสไดโดยรอบดังเชน รูปทรงทางกายภาพที่ใชในงาน

ประติมากรรมและงานสถาปตยกรรม เปนตน ซึ่งเปนผลงานที่มีลักษณะเปนมวล (Mass) และ 

ปริมาตร (Volume) นอกจากน้ันความหมายของคําวา รูปทรงในงานประเภททัศนศิลป 2 มิติ เชน 

งานวาดเขียนหรืองานจิตรกรรมน้ัน สามารถทําใหเกิดเปนภาพ 3 มิติไดดวยวิธีการ ลวงตา (Illusion) 

คือ เทคนิคการใชความออน-แก ซึ่งเปนคาของนํ้าหนักมาใชในลักษณะความสัมพันธกันมาแทนคา

ระหวางแสงสวางกับเงามืด (Light and Shade) 

 รูปทรงในทางศิลปะ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1.  รูปทรงจากสิ่งมีชีวิต (Organic Form) หมายถึง รูปทรงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดแก 

คน สัตว พืช ฯลฯ มีลักษณะเปน 3 มิติ และใหความรูสึกมีชีวิต 

 2.  รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึง รูปทรงที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก 

รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกลม รูปทรงกรวย ฯลฯ 

 3.  รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงที่เกิดข้ึนเองอยางอิสระไมมีโครงสราง

แนนอน เชน รูปทรงของกอนหิน กรวด ดิน กอนเมฆ เปลวไฟ หยดนํ้า ตนไม ภูเขา ฯลฯ ซึ่งสวนใหญ

จะมีรูปทรงที่แปลกใหความความรูสึกเคลื่อนไหวและเปนอิสระ 

 แสงและเงา (Light and Shadow) 

 ในการสรางสรรคงานทัศนศิลปใดที่เปนลักษณะ 2 มิติ จําเปนตองคํานึงถึงเรื่องของแสง

และเงา เพื่อเปนตัวกลางชวยใหรูปแบบน้ันมองเห็นชัดเจนข้ึน และทําใหเกิดเปนภาพในลักษณะ 3 มิติ

ไดดวยแสงและเงามีสวนตอผลงานดงตอไปน้ี 

1.  ชวยแสดงสวนละเอียดใหชัดเจนข้ึน 

2.  ชวยในการเปลี่ยนแปลงรูปทรง 

3.  ชวยในการบอกตําแหนง ระยะใกล ไกล 

4.  ชวยในการสรางสรรคบริเวณวาง 

5.  ชวยในการสรางเสริมความรูสึก 

 สี (Color) 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของสีวา สี 2 น. 

ลักษณะของแสงสวางปรากฏแกตาใหเห็นเปนสีขาว ดํา แดง เขียว เปนตน สิ่งที่ทําใหตาเห็นเปนขาว 
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ดํา แดง เขียว เปนตน เชน สีทาบาน สียอมผา สีวาดภาพ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2539: 840, อางถึงใน 

ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 36) จึงแสดงวาการที่จะมองเห็นสีตาง ๆ น้ัน จะตองมีความสัมพันธ

ระหวางคาความสวางและมืด 

 สภาพสีสวนรวม (Tonality) คือ สีใดสีหน่ึงแผอํานาจปกคลุม หรือครอบงําสีอื่นทั้งหมด 

แมวาสีอื่นจะเดนชัดในบางสวนก็ตาม และสีที่ปกคลุมสีอื่น ๆ จะชวยใหภาพน้ันมีเอกภาพและสมบูรณ

ย่ิงข้ึน เชน สนามฟุตบอลที่เต็มไปดวยหญาสีเขียว เมื่อมองมาจากที่สูงจะเห็นสีเขียวครอบงํา แผน

สี่เหลี่ยมผืนผาของสนามทั้งหมด แมวาผูเลนฟุตบอลแตละฝายจะสวมเสื้อสีฉูดฉาดก็ตาม แตหาไดมี

อิทธิพลขมสีเขียวของสนามลงไดไม 

     ความกลมกลืนของสีตรงขาม (Opposite Colors) ตามทฤษฎีของ เซฟเริล (Michel 

Eugine Chevreul) น้ัน สีตรงขามหรือสีตัดกันตางก็ผลักดันความเขม (Intensity) ของกันและกันให

เดนชัดย่ิงข้ึน เชน คูสีตัดกันระหวางสีนํ้าเงินกับสีสม สีนํ้าเงินก็ผลักดันสีสมใหเดนชัด และในทาง

ตรงกันขามสีสมกับผลักดันใหสีนํ้าเงินเดนชัดเชนกัน ถาเราจะสังเกตจากธรรมชาติจะพบวา ดอกไมสี

มวงมักจะมีสีเหลืองอยูบริเวณกลางดอก นกหรือผีเสื้อสีนํ้าเงินก็มักจะมีจุดสีสมรวมอยูดวย ซึ่งสีตัดกัน

เหลาน้ีถารูจักนํามาใชรวมกันอยางเหมาะสม ยอมมีความกลมกลืนและโดดเดนสวยงาม (วิรุณ ต้ัง

เจริญ. 2535: 50-51, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 39-40) 

 พ้ืนผิว (Texture) 

      พื้นผิว หมายถึง ลักษณะบริเวณพื้นผิวของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็น รับรูไดดวยการรับ

สัมผัสทางตาและกายสัมผัส พื้นผิวสามารถกอใหเกิดความรูสึกในลักษณะตาง ๆ กัน เชน หยาบ 

ละเอียด มัน วาว ดาน และขรุขระ ซึ่งแยกไดสองลักษณะ คือ 

 1.  ผิวที่สรางข้ึนดวยเทคนิคการลวงตา (Simulated Texture) เพื่อใหรับรูวามีลักษณะ

หยาบ ขรุขระ หรือเรียบลื่น ฯลฯ ซึ่งศิลปนหรือนักออกแบบเปนผูสรางข้ึนบนผิวระนาบ 2 มิติ เชน ใน

งานจิตรกรรมและงานออกแบบ เปนตน 

 2.  ผิวที่เกิดข้ึนจริงเชิงกายภาพ (Physical or Actual Texture) ดังเชน ผิวหยาบ 

ขรุขระ และเรียบลื่นของวัตถุจริง ฯลฯ ซึ่งศิลปนมักนํามาใชในงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม 

เปนตน 

 บริเวณวาง (Space) 

      ความหมายของคําวา บริเวณวาง โดยสามัญสํานึกจะหมายถึง ณ ที่ใดที่หน่ึงซึ่งไมมีอะไร

เลย แตขอบขายของศิลปะแลว ความหมายของคําวา บริเวณวางที่ไมมีอะไรปรากฏ แตถาปรากฏก็จะ

เปนบริเวณของที่เปนตัวคูของสิ่งที่ปรากฏ หรือมันคือตัวคูในทุกมูลฐานของศิลปะทั้งหมด กลาวคือ 

มูลฐานตาง ๆ ที่มีและที่ใชน้ันจะตองบรรจุลงไปในความวางของมัน ฉะน้ัน หากบริเวณวางไมมีตัวงาน

ศิลปะก็จะไมปรากฏเชนกัน (สุชาติ สุทธิ. 2535: 74, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 41) 
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ขณะเดียวกันในระยะชองวางโดยรอบตัววัตถุหรือที่วางรอบตัวงานศิลปะน้ัน เรียกวา บริเวณวางลบ 

(Negative Space) และชองวางที่ตัววัตถุหรือสวนที่เปนตัวภาพศิลปะเรียกวา บริเวณวางบวก 

(Positive Space) ซึ่งทั้งบริเวณวางบวกและบริเวณวางลบจะตองมีความสัมพันธกัน 

      บริเวณวางมีทั้งที่เปน 2 มิติ ซึ่งเปนพื้นผิวที่แสดงเฉพาะความกวาง ความยาว แต

สามารถสรางบริเวณวางใหเกิดเปน 3 มิติ ไดดวยลักษณะของการลวงตา ซึ่งอาจทําไดดวยวิธีการเขียน

ภาพที่ใชหลักทัศนียวิทยา หรือการวางซอนกันของพื้นระนาบ ไดแก งานจิตรกรรม  และศิลปะภาพ

พิมพ และบริเวณวางที่เปน 3 มิติ หรือเรียกวา บริเวณวางจริง ไดแก บริเวณวางที่ปรากฏจริงในงาน

ประติมากรรมและสถาปตยกรรม 

 จุดเดนของภาพ (Dominance) 

      จุดเดนของภาพ หมายถึง การเนนสวนที่สําคัญของภาพใหเปนจุดเดนมากกวาสวนอื่น ๆ 

ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญที่ศิลปนตองการแสดงออกถึงเรื่องราวหรือรูปแบบที่นําเสนอ จุดเดนของงาน

ศิลปะ เกิดจากการเนน หรือสงเสริมสวนมูลฐานของศิลปะใหแลเห็นเดนเปนที่สะดุดตากวา

สวนประกอบมูลฐานอื่น ๆ การเนนใหเกิดจุดเดนในงานทัศนศิลปเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะจะเปน

เครื่องเรียกรองความสนใจ และความนาดูของภาพ (สุชาติ เถาทอง. 2539: 79, อางถึงใน ธวัชชานนท 

ตาไธสง, 2546: 43) 

      การเนนจุดเดนของภาพทําไดหลายวิธีดังน้ี 

 1.  การเนนโดยการใชสีใหเดนเปนพิเศษ คือ ใชสีสวนรวมของภาพใหกลมกลืนกัน หรือ

ใกลเคียงกัน ใชบริเวณที่ตองการเนนใหเดนชัดกวาบริเวณอื่น 

 2.  การเนนโดยใชเสน รูปราง และขนาดใหตัดกัน เชน ใชเสนสวนใหญพาสายตาไปยัง

จุดเดน ใชรูปรางลักษณะสงเสริมไปยังจุดเดนหรือใหขนาดของจุดเดนใหญมากกวาสวนรอบ ๆ  

 3.  การเนนโดยการตกแตง คือ การตกแตงบรเิวณหรือสวนที่จะเนนใหงดงาม 

 4.  การเนนโดยการจัดชองวางใหเหมาะสม คือ การจัดที่วางรอบ ๆ สิ่งที่จะเนนใหเรียบ 

ไมสับสน เห็นไดงาย การเนนโดยการเวนชองวางใหเหมาะสม เชน ถาตองการเนนตอนใดมากตองเวน

ที่วางรอบ ๆ วัตถุน้ันมากข้ึนตามลําดับ 

 ดุลยภาพ (Balance)  

      ดุลยภาพ หรือความสมดุล คือ การจัดโครงสรางของภาพใหอยูในสภาพที่สมดุล หยุดน่ิง 

หรือทรงตัวอยูไดอยางคงที่ ความสมดุลอาจเกิดข้ึนไดทั้งจากรูปลักษณะที่มองเห็นตามธรรมชาติ หรือ

เกิดจากความรูสึกที่เกิดข้ึนไดหลายประการ โดยเฉพาะความสมดุลที่เกิดจากความรูสึกในเรื่องของสี 

เชน สีดําหรือสีเขม จะใหความรูสึกหนักกวาสีออนหรือสีขาว เปนตน ดุลยภาพเปนคุณลักษณะสําคัญ

ของเอกภาพ ดุลยภาพโดยทั่วไป หมายถึง การถวงนํ้าหนัก หรือแรงปะทะที่เทากัน แตในทางศิลปะ 

ดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของสวนตาง ๆ ใน
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รูปทรงหน่ึงหรือในงานศิลปะช้ินหน่ึง ดุลยภาพในธรรมชาติเกิดข้ึนได 2 วิธีเชนเดียวกับเอกภาพ 

กลาวคือ เกิดการถวงดุลของสิ่งที่ขัดแยงกัน และเกิดจากการรวมตัวหรือการซ้ําของสิ่งที่เหมือนกัน 

(ชลูด น่ิมเสมอ. 2539: 128, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 44) 

 จังหวะ (Rhythm) 

 จังหวะในความหมายทั่วไปมักจะคุนเคยกับจังหวะของการเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา 

จังหวะการเตนของหัวใจหรือชีพจร เปนตน จังหวะในที่น้ี หมายถึง จังหวะทางการเห็น (Visual 

Rhythm) ที่เกิดข้ึนในการรับรูช่ัวขณะที่กวาดสายตามองกระทบสายตาเปนจังหวะติดตามกันมาและ

เช่ือมกันเปนลูกโซ ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากการจดัวางรูปรางและรปูทรงใหเปนจังหวะซ้าํ ๆ กัน การจัดวาง

ที่ทําใหเกิดจังหวะซ้ํากันดังกลาวปรากฏวามีการใชกันมานับต้ังแตสมัยโบราณ (สุชาติ สุทธิ, 2535: 

120, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 45) 

 นอกจากน้ัน จังหวะยังมีความสัมพันธกันเปนลําดับตอเ น่ืองกับการเคลื่อนไหว 

(Movement) ซึ่งไมสามารถแยกออกจากกันได การเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจาก

ความรูสึกทางการเห็น ซึ่งเปนเพียงการบงช้ีลักษณะทาทางที่เกิดข้ึนในความรูสึกดวยการลวงตา ซึ่ง

มิไดเปนการเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจริง ๆ 

 การจัดวางจังหวะทางทศันศิลปใหรูสกึเคลื่อนไหวและงดงาม คือ จัดชวงจังหวะความหาง

และความสัมพันธตอเน่ืองที่สม่ําเสมอหรือไมสม่ําเสมอของทัศนธาตุ เชน การจัดองคประกอบซ้ํา ๆ 

กัน หรือแบบสลับไปมา หรือแบบเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และแบบไหลลื่น เปนตน 

 สัดสวน (Proportion) 

 สัดสวน เปนกฎของเอกภาพที่เกี่ยวของกับความสมสวนซึ่งกันและกันของขนาด 

(Dimensions) ในสวนตาง ๆ ของรูปทรงและระหวางรูปทรงที่เราเห็นคนหัวโต คนเต้ีย คนขายาว 

หรือคนขาสั้นเกินไป ก็เพราะเขามีสัดสวนผิดไปจากธรรมดาของคนทั่วไป ในศิลปะก็มีความเปน

ธรรมดาของสัดสวนน้ีอยู สัดสวนเปนเรื่องของความรูสึกทางสุนทรียภาพและของอุดมคติ การสม

สัดสวนน้ีหมายรวมไปถึงความสัมพันธกันอยางเหมาะสมกลมกลืนของสีแสงเงาและทัศนธาตุอื่น ๆ 

ดวย (ชลูด น่ิมเสมอ. 2539: 161, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 46) น่ันก็หมายความวา 

ความงามของศิลปะน้ันจะเกิดข้ึนตอเมื่อสัดสวนสัมพันธภายในองคประกอบมีความเหมาะสม และ

ตองมีความประสานกลมกลืนกับสัดสวนขององคประกอบอื่นดวย 

 ทิศทาง (Direction) 

      ทิศทางในทางทัศนศิลป หมายถึง ลักษณะที่จูงใจผูพบเห็นใหเห็นถึงแนวทางเคลื่อนไหว

ของทัศนธาตุจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง (วุฒิ วัฒนสิน. 2539: 157, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 

2546: 47) ซึ่งจะทําใหผูดูงานศิลปะช้ินน้ัน ๆ เกิดการเคลื่อนไหวของสายตาเปนไปอยางสะดวกไม

ติดขัด นอกจากน้ันทิศทางยังเปนสื่อนําความรูสึกเขาไปสูจุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพไดอีกดวย 
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      ทิศทางที่แสดงลักษณะพลังเคลื่อนไหวลวง มีดังน้ี 

      1.  ทิศทางที่เกิดจากสวนประกอบพื้นฐานของศิลปะ ในลักษณะที่มีมุมเหลี่ยม หรือมี

ความกวาง ความยาว (รูปราง รูปทรง) 

     2.  ทิศทางที่เกิดจากการจัดวางองคประกอบของภาพในลักษณะที่เปนโครง 

      3.  ทิศทางที่เกิดจากระนาบในลักษณะทับซอนหรือลาดเอียง 

      4.  ทิศทางที่เกิดจากการใชเทคนิคในการทํางาน เชน ฝแปรง หรือรอยเกรียง 

      5.  ทิศทางที่เกิดข้ึนจากลักษณะการมองของมนุษย 

 ความกลมกลืน (Harmony) 

      ความกลมกลืน มีความหมายเชนเดียวกันกับเอกภาพ ที่มีลักษณะความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกัน ความกลมกลืน คือ ความประสานกลมกลืนของสวนมูลฐานที่สําคัญขององคประกอบทาง

โครงสรางศิลปะ เปนความพอเหมาะในงานออกแบบทีดู่แลวสรางความพอใจ ไมขัดตา ความกลมกลืน 

เปนโครงสรางทางทัศนศิลปที่สําคัญและใชมากในการสรางสรรคใหดูกลมกลืนเปนหนวยเดียวกันจน

เกิดเปนเอกภาพ (Unity) (สุชาติ เถาทอง. 2539: 74-75, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 48) 

มูลฐานตาง ๆ เชน เสน รูปราง รูปทรง นํ้าหนัก สีหรือพื้นผิว ซึ่งแตละอยางของมูลฐานที่กลาวน้ี มัก

นํามาใชรวมกันโดยจํากัดจํานวนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือลักษณะที่ตัดกัน เพื่อเนนใหเกิดความ

เปนเอกภาพของผลงานเปนสําคัญ 

      การสรางสรรคใหเกิดความกลมกลืนในโครงสรางทางทัศนศิลป อาจจะทําไดหลาย

ประการ คือ การสรางความกลมกลืนดวยขนาดที่ใกลเคียงกัน ความกลมกลืนดวยรูปรางรูปทรงที่

คลาย ๆ กัน ความกลมกลืนดวยเสนในทางเดียวกัน ความกลมกลืนของสีที่อยูในโทนเดียวกัน และ

ความกลมกลืนของพื้นผิวที่มีลักษณะหยาบและละเอียดไมแตกตางกันมากนัก เปนตน 

 ความหลากหลาย ( Variety)  

      ความหลากหลาย หรือบางทานเรียกวา ความผันแปร หมายถึงการเปลี่ยนแปลง

รูปลักษณะของสวนประกอบสําคัญของศิลปะ โดยแปรเปลี่ยนไปเปนการตัดกันทําใหเกิดความ

นาสนใจและมีชีวิตชีวา ซึ่งจะแตกตางจากความกลมกลืน หากเปนการแสดงออกถึงความกลมกลืน 

ศิลปนจะพยายามระมัดระวังที่จะใหแตละสวนของภาพกลมกลืนกันเปนเน้ือหาเดียวกัน แตถาหาก

ศิลปนจะแสดงถึงความหลากหลายก็พยายามเนนแตละสวนของภาพใหเดนชัดเทา ๆ กันทั้งภาพ      

(สุชาติ สุทธิ. 2535: 129, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 50)  

 เอกภาพ (Unity) 

     ในทางศิลปะ เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบของสวนตาง ๆ ใหเกิด

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพื่อผลรวมอันหน่ึงที่ไมอาจแบงแยกได (ชลูด น่ิมเสมอ. 2539: 101, 

อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546: 51)  
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      กฎเกณฑหลักของเอกภาพ แบงออกเปน 2 ขอ ดังน้ี 

      1.  กฎเกณฑของการขัดแยง (Opposition) ในธรรมชาติน้ันแบงออกเปน 2 ฝาย หรือ 2 

ข้ัว เปนคูกันเสมอ เชน เวลากลางวันกับกลางคืน แรงดึงดูดกับแรงผลัก ความเปนบวกกับความเปน

ลบ ชายกับหญิง และขาวกับดํา เปนตน 

      2.  กฎเกณฑของการประสาน (Transition) คือ การทําใหเกิดความกลมกลืน เปนการ

สรางเอกภาพจากการรวมตัวกันของสิ่งตาง ๆ ที่เหมือนกันเขาดวยกัน ซึ่งมีอยู 2 วิธี คือ 

          2.1 การเปนตัวกลาง (Transition) คือ การใชตัวกลางเขาไปประสานความขัดแยงให

กลมกลืนกัน เชน การใชสีเทาเปนตัวกลางระหวาง สีดํากับสีขาว ซึ่งสีเทาจะเปนตัวกลางที่ลดความ

ขัดแยงอยางรุนแรงระหวางสีดํากับสีขาวลงได 

          2.2 การซ้ํา (Repetition) เปนวิธีการสรางเอกภาพที่งายที่สุด คือ เปนการรวมตัวกัน

ของสิ่งที่เหมือนหรือคลายกันเขาดวยกัน เชน การซ้ํากันของรูปทรงที่เหมือนกัน การซ้ํากันของสีและ

การซ้ํากันของนํ้าหนัก เปนตน (ชลูด น่ิมเสมอ. 2539: 108, อางถึงใน ธวัชชานนท ตาไธสง, 2546) 
 

ตอนท่ี 7 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขง 

 ศักด์ิชาย สิกขา (2549: บทคัดยอ)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง เเนวทางการพัฒนางาน

หัตถกรรมไมไผในวิถีชีวิตคนอีสาน พบวา ไมไผมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนอีสานใน 10 ลักษณะ 

คือ 1) ดานการใชประโยชนต้ังแตแรกเกิดจนตายและหลังการตาย  2) ดานพัฒนาการชีวิตทักษะการ

เคลื่อนไหวและพัฒนาการทางสมอง  3) ดานการสรางลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน 4) ดานการ

กอสรางและที่พักอาศัย  5) ดานดนตรีและการสงสัญญาณเสียง  6) ดานสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน  

7) ดานเครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาชีพ  8) ดานอาหารและยารักษาโรค  9) ดานพิธีกรรม 10) 

ดานการรักษาสิ่งแวดลอม  

 เมื่อกําหนดเปนทฤษฎีกรอบแนวคิดในการออกแบบงานหัตถกรรมไมไผ  ในวิถีชีวิตคน

อีสานไดเปน 7 ประการดังน้ี คือ  1) มีประโยชนใชสอยสอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน  2) อํานวย

ความสะดวกตอการผลิตพื้นฐานความรูของชาวบาน  3) มีความสะดวกตอการใชสอยที่ดีกวา           

4) วัสดุสามารถหาไดในทองถ่ิน  5) สวนฺในการผลิตอยูในระดับชาวบานดําเนินการไดและมีความคุม

ประโยชน 6) ไมกระทบตอคานิยมและสิ่งแวดลอมในเชิงลบ  7) มีการสรางสรรคในดานความงาม 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดแมน้ําโขงและพญานาค 

 พิเชษฐ สายพันธ เรื่อง “นาคาคติ อีสานลุมนํ้าโขง: ชีวิตทางวัฒนธรรมจากพิธีกรรม

รวมสมัย” (พิเชษฐ สายพันธ, 2539: บทคัดยอ) เสนอวา สัญลักษณนาคเปนมรดกทางวัฒนธรรมอัน

มั่งค่ังที่ปรากฏในเกือบทุกแงมุมของชีวิตชาวลุมนํ้าโขง และสามารถจัดนาคออกได  5 ประเภท

ความหมาย ดังน้ี 

 1.  นาค ผูเปนสัญลักษณของนํ้า 

 2.  นาค ในฐานะเจาทีเ่จาทาง 

 3.  นาค ผูใหกําเนิดและผูทําลายเมือง 

 4.  นาค ในฐานะผีบรรพบุรุษตามระบบการสบืสายตระกลูทางแม (มาตุพงศ) 

 5.  นาค ผูสะสมธรรมเพื่อบรรลุพทุธิภาวะ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

 แสงเดือน สอนเจริญ (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว

ของนักทองเที่ยวชาวไทย บรเิวณอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวบริเวณอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเปนเพศชาย มี

อายุต้ังแต 30-39 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / 

สถาบันการเงิน และมีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท สวนแรงจูงใจในการทองเที่ยว พบวา ดาน

กายภาพและดานศาสนา ดานวัฒนธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวบริเวณน้ีเปนหลัก 

 วงศวัฒนา ศรีประเสริฐ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวและปจจัยสําคัญที่

สงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวในเขตลุมนํ้าโขงไทย (Tourism Behavior and Significant Factors 

towards Consuming Decision in Thai Provinces along Greater Mae Khong Subregion) 

ซึ่งไดศึกษาขอมูลดังตอไปน้ี  

 1) ขอมูลเชิงบริบทการทองเที่ยวในเขตลุมแมนํ้าโขงในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบดวย

จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี 

 ผลการวิจัย พบวารัฐบาลควรเขามามีบทบาทในการสงเสรมิสนับสนุน โดยควรมีกําหนด

ชัดเจนและมีมาตรการตาง ๆ ทั้งในดานการสงเสริม ดวยการใหสิทธิพิเศษในการลงทุน ดานกฎหมาย 

ดานการประชาสัมพันธ ตลอดดานการอนุรักษธรรมชาติ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน 

และโบราณวัตถุ  

 2) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว และความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ความสําคัญตอการตัดสินใจทองเที่ยวของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที ่6 จังหวัด 
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 ผลการวิจัย พบวานักทองเที่ยวไทยสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว และสวนมากมีรายได 15,001 บาทข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขามาทองเที่ยวโดยเฉพาะ 

สําหรับสิ่งที่กระตุนใหนักทองเที่ยวเขามาใชบริการในแถบภูมิภาคน้ี  เพราะไดรับขาวสารการประชา 

สัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยวจากวิทยุ/โทรทัศนเปนสวนใหญ ซึ่งสวนมากเดินทางมาทองเที่ยวกับ

ครอบครัวดวยรถยนตสวนตัว และใชบริการเกสตเฮาสเปนที่พักอาศัย ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตลุม

แมนํ้าโขง 6 จังหวัด สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจทองเที่ยว 

โดยเรียงลําดับความสําคัญดังน้ี ดานสินคาและบริการ ดานราคา 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดการออกแบบอัตลักษณองคกร 

 บํารุง อิศรกุล (2545) ไดศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการออกแบบตรา

สัญลักษณ โดยพิจารณาจากตราสัญลักษณจํานวน 56 ช้ิน และการสัมภาษณนักออกแบบจํานวน 5 

ทาน ในการวิเคราะหขอมูลใชตราสัญลักษณทีจ่ดัแบงประเภทตามลกัษณะของหนวยงานและเรื่องราว

ที่เกี่ยวของ นํามาพิจารณาแบงกลุมตามลักษณะวัฒนธรรมที่ปรากฎ โดยผลการวิจัยพบวา 1. อิทธิพล

ของวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ ศาสนา-ความเช่ือ มีผลตอการออก แบบตราสัญลักษณมากที่สุด คิดเปน

รอยละจากจํานวนตราสัญลักษณทั้งหมด 19.64% 2. อิทธิพลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ กีฬา มีผล

ตอการออกแบบตราสัญลักษณนอยที่สุด คิดเปนรอยละจากจํานวนตราสัญลักษณทั้งหมด 3.57% 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

กระบวนการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศใน    

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง โดยกําหนดพื้นที ่8 จังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดกับลุมนํ้าโขง สูการออกแบบ   

อัตลักษณองคกรผาน “ศูนยการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไทยอยางยั่งยืน” (The GMS 

Sustainable Tourism Center: Thailand) โดยมีกระบวนการศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี 

 1.  การคัดเลือก และรวบรวมขอมูล 

   1.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ 

  1.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ 

  1.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  1.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  การวิเคราะหขอมูล 

 3.  การดําเนินการออกแบบ ทั้งผลงานสวนของนิเทศศิลปและประยุกตศิลป 

 4.  การประเมินผลในการออกแบบ 

 5.  การสรุปผลการวิจัย 
 

การคัดเลือก และรวบรวมขอมูล 

 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ นับเปนขอมูลสวนใหญ รอยละ 80 - 87.25 ของการศึกษา

คนควา  

  1.1 สืบคนจากเอกสาร ตํารา หนังสือ เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ สารนิพนธ 

วิทยานิพนธในดานแมนํ้าโขง ทั้งในสวนของขอมูลทั่วไป และมุงเนนขอมูลดานวัฒนธรรม รวบรวมเพื่อ

เปนฐานขอมูลในการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทย และในสวนของการออกแบบนิเทศ

ศิลป-ประยุกตศิลป  

  1.2 สืบคนจากแหลงสืบคนออนไลน ฐานขอมูลสถิติตาง ๆ ของภาครัฐ เชน ศูนย

ขอมูลสถิติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน โดยเฉพาะขอมูลดานพฤติกรรมการ
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ทองเที่ยว ซึ่งอนุมานไดวามีความครอบคลุม และนาเช่ือถือในการรวบรวมจากกลุมประชากรจํานวน

มาก รวมถึงสื่อวีดิทัศนที่เกี่ยวของ 

  1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือกรณีศึกษาที่มีความเกี่ยวเนื่องในดานการออกแบบ     

อัตลักษณ (Identity Design) และการออกแบบประยุกตศิลปสําหรับสื่อปฏิสัมพันธประเภทคีออส 

 โดยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิดังกลาว เปนไปในเชิงสรางสรรค มองในสวนของทัศน-

ธาตุ หรือองคประกอบในการออกแบบเปนปจจัยสําคัญ 

 2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลภายหลังจากศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ผาน

เครื่องมือการเก็บขอมูล ในที่น้ีคือ “แบบสอบถาม” ซึ่งผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลผานระบบออนไลนเปน

หลัก เพื่อนํามาซึ่งขอมูลทางอัตลักษณจํานวนหน่ึง โดยแบบสอบถามน้ีประกอบไปดวยคําถาม 4 สวน 

ดังน้ี 

 สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ประชาชนในทองที่ ดวยลักษณะคําถามปลายปด 

(Close-Ended Question) มีจํานวน 7 ขอ ซึ่งประกอบดวยถ่ินฐานที่อยูอาศัย เพศ ชวงอายุ วุฒิการ 

ศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับความผูกพันระหวางวิถีชีวิตกับลุมแมนํ้าโขง 

 สวนท่ี 2  ขอมูลอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทย  

  2.1 อัตลักษณลุมนํ้าโขงไทย โดยภาพรวม 

  2.2 อัตลักษณเฉพาะจงัหวัด  

 สวนท่ี 3   ความคิดเห็นตอความสําคัญในการสรางอัตลักษณเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีใน

การทองเที่ยว   

 สวนท่ี 4  ความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ โดยจําแนกคําถามตามชวงเวลา ดังน้ี 

  4.1 สื่อที่จําเปนตอการตัดสินใจในชวงกอนการทองเที่ยว (Pre-travel) 

  4.2 สื่อที่จําเปนตอการทองเที่ยวในชวงระหวางการเดินทาง (On-site)   

 คําถามในสวนที ่2-4 น้ี ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เปน

การวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยกําหนดระดับสเกลแบงเปน 5 ระดับ ให

นํ้าหนักของการประเมินคา ดังน้ี 

 5   หมายถึง ระดับการสื่อสารอัตลักษณไดอยางชัดเจนและเหมาะสม มากที่สุด 

 4   หมายถึง ระดับการสื่อสารอัตลักษณไดอยางชัดเจนและเหมาะสม มาก 

 3   หมายถึง ระดับการสื่อสารอัตลักษณไดอยางชัดเจนและเหมาะสม ปานกลาง 

 2   หมายถึง ระดับการสื่อสารอัตลักษณไดอยางชัดเจนและเหมาะสม นอย 

 1   หมายถึง ระดับการสื่อสารอัตลักษณไดอยางชัดเจนและเหมาะสม นอยที่สุด 
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 สําหรับเกณฑในการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับ จะใชสูตรคํานวณอันตรภาคช้ัน 

(Interval Scale) ไดดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542: 110) 
 

 

(คาสูงสุด - คาตํ่าสุด) 
= 

(5 - 1) 
=  0.8 

จํานวนระดับ 5 
 

     จากการคํานวณน้ี ผูวิจัยจงึทําการแบงอันตรภาคช้ันในแตละระดับช้ันทีเ่ทากัน โดยแตละ

ชวง มีความกวางเทากับ 0.8 ซึ่งคาระดับความสาํคัญมากนอยตอระดับความชัดเจนและเหมาะสม 

ในการสะทอนอัตลักษณแมนํ้าโขง มีนัยยะดังตอไปน้ี  

 ชวงที่ 1  1.00 - 1.80 หมายถึง ผูคนรับรูวามีความชัดเจนและเหมาะสมนอยที่สุด 

 ชวงที่ 2  1.81 - 2.60 หมายถึง ผูคนรบัรูวามีความชัดเจนและเหมาะสมนอย 

 ชวงที่ 3  2.61 - 3.40 หมายถึง ผูคนรบัรูวามีความชัดเจนและเหมาะสมปานกลาง 

 ชวงที่ 4  3.41 - 4.20 หมายถึง ผูคนรบัรูวามีความชัดเจนและเหมาะสมมาก 

 ชวงที่ 5  4.21 - 5.00 หมายถึง ผูคนรบัรูวามีความชัดเจนและเหมาะสมมากทีสุ่ด 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางสําหรับเครื่องมือการวิจัยน้ีคือ ประชาชนในพื้นที่กรณีศึกษา 8 จังหวัดที่มี

พื้นที่ ติดแมนํ้าโขงเปนสวนใหญ  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก ( Convenience 

Sampling) ผลการสํารวจน้ีผูวิจัยนับเปนขอสรปุอัตลกัษณโดดเดนเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบใน

กระบวนการถัดไป 

 ซึ่งการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของ ยามา

เน (Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได .05 ตามสูตร... 

n = 
N 

1+ N (e2) 
 

 โดย   n = จํานวนกลุมตัวอยาง 

       N = จํานวนรวมทัง้หมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

       e = ความผิดพลาดที่ยอมรบัได (การศึกษาครัง้น้ีกําหนดใหเทากับ .05) 
 

 จากน้ันจึงนํามากําหนดสัดสวนตามขนาดของประชากร (Proportion to Size) ตาม

ตารางดังตอไปน้ี 
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ตารางที ่4 จํานวนประชากรในพื้นที ่ 8 จังหวัด จาก “สถิติจํานวนประชากรและบาน ณ ฐาน 

ขอมูลปจจุบนั” เฉพาะผูที่มสีัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน  

 

จังหวดั และชวงอาย ุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

เชียงราย 

       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 

       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป     

 

47,597 

83,838 

86,619 

84,131 

126,691 

 

45,785 

83,250 

84,732 

93,356 

185,960 

 

93,382 

167,088 

171,351 

177,487 

312,651 

รวม 428,876 493,083 921,959 

เลย 

       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 

       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป   

 

26,076 

45,276 

50,056 

53,021 

84,399 

 

24,200 

47,173 

48,113 

52,886 

84,928 

 

50,276 

92,449 

98,169 

105,907 

169,327 

รวม 258,828 257,300 516,128 

หนองคาย 

       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 
       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป   

 

24,115 

36,083 

42,394 

44,380 
59,908 

 

22,681 

35,376 

40,800 

44,493 
66,863 

 

46,796 

71,459 

83,194 

88,873 
126,771 

รวม 206,880 210,213 417,093 

บึงกาฬ 

       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 
       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป   

 

19,118 

31,058 

37,794 

35,575 
42,228 

 

17,987 

28,964 

35,106 

34,727 
48,365 

 

37,105 

60,022 

72,900 

70,302 
90,593 

รวม 165,773 165,149 330,922 
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ตารางที ่4 จํานวนประชากรในพื้นที ่ 8 จังหวัด จาก “สถิติจํานวนประชากรและบาน ณ ฐาน 

ขอมูลปจจุบนั” เฉพาะผูที่มสีัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียน (ตอ) 

 

จังหวดั และชวงอาย ุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

นครพนม 

       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 

       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป   

 

33,071 

51,253 

63,062 

60,053 

76,887 

 

31,744 

50,338 

59,465 

59,258 

88,517 

 

64,815 

101,591 

122,527 

119,311 

165,404 

รวม 284,326 289,322 573,648 

มุกดาหาร 

       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 

       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป   

 

16,004 

25,336 

29,854 

29,878 

37,923 

 

15,014 

25,164 

28,867 

28,776 

42,041 

 

31,018 

50,500 

58,721 

58,654 

79,964 

รวม 138,995 139,862 278,857 

อํานาจเจรญิ 

       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 

       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป   

 

17,096 

28,617 

30,089 

32,210 

44,022 

 

16,108 

27,526 

28,903 

32,492 

49,099 

 

33,204 

56,143 

58,992 

64,702 

93,121 

รวม 152,034 154,128 306,162 

อุบลราชธาน ี
       +  15 - 20 ป 

       +  21 - 30 ป 

       +  31 - 40 ป 

       +  41 - 50 ป 

       +  มากกวา 51 ปขึ้นไป   

 
88,197 

142,638 

150,816 

150,512 

202,124 

 
83,390 

138,594 

144,093 

150,776 

225,350 

 
171,587 

281,232 

294,909 

301,288 

427,474 

รวม 734,287 742,203 1,476,490 

รวมทั้งหมด 1,723,909 2,451,260 4,175,169 

 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, ระบบสถิติการทะเบยีน, เขาถึงเมือ่ 12 มีนาคม 2559,  

เขาถึงไดจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 
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 จากจํานวนประชากรใน 8 จังหวัดของไทย ที่อยูในชวงอายุ 21-50 ป ทั้งหมด 

2,827,771 คน นํามาคํานวณดวยสูตรขางตน ดังน้ี 
 

2,827,771 
  = 399.944   =  400  คน 

1+ 2,827,771(0.05)2 

=    แบบสอบถาม  400  ชุด 
 

 จากขอสรุปขนาดกลุมตัวอยางขางตน ผูวิจัยแบงสอบถามประชาชนในทองที ่ 8 จังหวัด

พื้นที่ศึกษา จังหวัดละ 50 ชุด โดยคละกลุมตัวอยางภายใตลกัษณะ ดังน้ี 

1. ผูมีภูมิลําเนา และปจจุบันอาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด แบงเปน 

    ---  มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "มากที่สุด" 

   ---  มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "มาก"  

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "ปานกลาง" 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "นอย"    

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "นอยที่สุด"    

2.  ผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด แตปจจุบันอาศัยอยูที่อื่น แบงเปน 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "มากที่สุด" 

   ---  มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "มาก" 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "ปานกลาง" 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "นอย" 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "นอยที่สุด" 

3.  ผูที่ไมไดมีภูมิลําเนา แตเคยไปพํานัก-ทองเที่ยว หรอือื่น ๆ อยูในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "มากที่สุด" 

   ---  มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "มาก" 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "ปานกลาง" 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "นอย" 

   --- มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลุมนํ้าโขงระดับ "นอยที่สุด" 
 

แนวทางการวิจัย 

 เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิดังที่ไดแจกแจงไวกอนหนาน้ีแลว จงึ

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประมวลผล คํานวณหาขอสรุปเกี่ยวกับอัตลักษณ เพื่อนํามาประกอบ

ใชในการออกแบบ  
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 ซึ่งสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมุงเนนการวิเคราะหในเชิงสรางสรรคและออกแบบ 

ประกอบไปดวยการวิจัย “เชิงคุณภาพ” เปนหลัก ดวยการนําขอมูลทางกายภาพโดยสังเขป และ

ขอมูลทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุม 5 หมวด อันไดแก ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ ดาน

ภาษา-วรรณกรรม-ศิลปกรรมและโบราณคดี  ดานการละเลน ดนตรีและการพักผอนหยอนใจ ดานชีวิต

ความเปนอยู  และดานวิทยาการ-ภูมิปญญาตาง ๆ มาประมวลหารูปแบบและเทคนิคในการออก 

แบบอัตลักษณ และสื ่อปฏิสัมพันธ ควบคูกับการนําขอมูลเหลานี้มาสรางเครื ่องมือในการวิจัย

ประเภทแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลวิจัยใน “เชิงปริมาณ” เพื่อใหไดขอมูลทางสถิติจํานวนหนึ่ง

เปนเกณฑในการคัดเลือก ขอสรุปของ ชุดขอมูลอัตลักษณทางวัฒนธรรมรวม และ ชุดขอมูล     

อัตลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะ 8 จังหวัด 
 

การออกแบบการวิเคราะหขอมูล 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) คือการวิเคราะหโดย

ใชสถิติเขาชวย ซึ่งสําหรับเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถามน้ี สถิติที่ใชประกอบไปดวย 

  1.1 อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistics) โดยใชคารอยละ (Percentage) 

  1.2 อธิบายระดับความชัดเจนและเหมาะสมของอัตลักษณหน่ึง ๆ โดยใชสถิติเชิง

บรรยาย (Descriptive Statistics) คือคาเฉลี่ย (x̄ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   

 2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) คือการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชหลักความเปนเหตุเปนผล โดยเทคนิคที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก การเลาเรื่อง (Narrative) 

การบรรยายเปรียบเทียบ (Comparative Description) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

ผูวิจัยเนนการจัดระเบียบขอมูล การสังเคราะหขอมูล การหารูปแบบจากขอมูล รวมถึงการกําหนดคํา

สําคัญ (Keyword)  
 

การดําเนินการออกแบบ 

 เมื่อวิเคราะหขอมูลจนนํามาซึ่งขอมูลอัตลักษณ 2 ชุด ที่ผูวิจัยกําหนดไว กลาวคือ ประ 

กอบดวย ชุดขอมูลอัตลักษณรวม และ ชุดขอมูลอัตลักษณเฉพาะ 8 จังหวัด 

 เน่ืองจากเปนงานวิจัยที่มีการบูรณาการระหวาง 2 สาขาวิชา คือออกแบบนิเทศศิลป 

และออกแบบประยุกตศิลป ซึ่งผูวิจัยกําหนดสัดสวนการบูรณาการอยูที่รอยละ 70 : 30 ตามลําดับ 

และแบงการออกแบบเปนสองสวน  

 สวนท่ี 1 คือการออกแบบอัตลักษณองคกร (Corporate Identity) ซึ่งถือเปนสวนหลักที่

อาศัยการออกแบบนิเทศศิลปเปนสําคัญ ควบคูหลักการในเชิงทฤษฎีทางศิลปะของประยุกตศิลปมา

เปนพื้นฐานความรู อาทิ สัญศาสตร หรือการตีความในการออกแบบตราสัญลักษณ และทฤษฎีที่
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เกี่ยวกับองคประกอบศิลป โดยผูวิจัยกําหนดองคกรธุรกิจการทองเที่ยวสมมติ เพื่อสรางงานออกแบบ

ตนแบบที่สะทอนอัตลักษณ และมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันขององคประกอบทุกภาคสวนในธุรกิจ 

แสดงรูปแบบความเปนไปไดในการนําหลักการออกแบบเขาสูกระบวนการสรางภาพลักษณที่ดีตอการ

ทองเที่ยว และตอสถานที่ทองเที่ยวน้ัน ๆ ผานกระบวนการวิจัยในครั้งน้ี 

 สวนท่ี 2 คือการออกแบบสื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่อปฏิสัมพันธ

ดิจิตอล (Digital Interactive Signage and Environmental Graphics) ที่สามารถตอบโจทยของ

รูปแบบธุรกิจการทองเที่ยวที่ผูวิจัยกําหนดข้ึนไดในคราวเดียวกัน โดยมุงเนนการใชศาสตรดานประ

ยุกตศิลป ออกแบบรูปลักษณสื่อปฏิสัมพันธดิจิตอล Digital Interactive Signage: Mekong 

Information Tourism Kiosk ใหเหมาะสมสอดคลองกับอัตลักษณ และมีประโยชนตอกลุมเปาหมาย

ในแงของการสงเสริมการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

 การออกแบบคีออสภายใตโครงการวิจัยน้ี นับเปนการบูรณาการนิเทศศิลปและประยุกต

ศิลปสวนหน่ึงขององคกรที่จะต้ังอยูในจังหวัดพื้นที่ศึกษา  ดานลักษณะและรูปลักษณของตัวเครื่อง

อาศัยอัตลักษณรวมเปนพื้นฐาน เพื่อความเปนเอกลักษณขององคกร และมีรายละเอียดเฉพาะที่ผัน

แปรตามอัตลักษณเฉพาะเพื่อสะทอนอัตลักษณของแตละทองที่ 
 

การประเมินผลงานการออกแบบ 

 การนําเสนอผลงานการออกแบบตอผูเช่ียวชาญและกลุมตัวอยาง เพื่อสรุปขอบกพรอง

และคําแนะนําสําหรับการพัฒนาผลงานสืบตอในภายภาคหนา โดยใชเครื่องมือในการประเมินคือ 

“แบบสอบถาม” ซึ่งเกณฑการประเมินประกอบไปดวยประเด็นดานการสื่อสาร  และการรับรู      

อัตลักษณ ความสวยงาม และการนําไปใชประโยชน 

 โดยกลุมผูประเมินการออกแบบ มีดังตอไปน้ี 

 1.  กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ  

  1.1 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบนิเทศศิลป สําหรับการประเมินอัตลักษณองคกร 

และสื่อปฏิสัมพันธ ในสวนของ Kiosk User Interface Design  

  1.2 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ สําหรับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ ในสวนของ 

Kiosk Design 

 2.  กลุมประชาชนในพื้นที่ บุคคลทั่วไป และนักทองเที่ยวไทย-ตางชาติ  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการศึกษา การดําเนินงานต้ังแตการเก็บขอมูล การสํารวจดวยการลง

ภาคสนามก็ดี หรือการใชเครื่องมือแบบสอบถามก็ดี เปนการสรุปโดยใชขอมูลที่ไดจากการวิจัยมา
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เรียบเรียงถึงสิ่งที่คนพบ รวมถึงเพิ่มเติมในขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการศึกษา

เพิ่มเติมตอจากน้ี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 แผนภาพจาํแนกรายละเอียดผลงานการวิจยั 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มนีาคม 2559 ปรบัแกไข มนีาคม 2560) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในอนุ-

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง โดยกําหนดพื้นที ่8 จังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดกับลุมนํ้าโขง สูการออกแบบอัต-

ลักษณองคกรผาน “ศูนยการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไทยอยางยั่งยืน” (The Greater 

Mekong Subregion Sustainable Tourism Center: Thailand) ผูวิจัยไดศึกษา และรวบรวมขอ 

มูล ทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรตนสําหรับงานวิจัย กลาวคือ อัตลักษณทางวัฒนธรรม และการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยืนอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง กรณีศึกษา 8 จังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดกับลุมนํ้า

โขง รวมถึงขอมูลตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม อาทิขอมูลในการออกแบบในเชิงนิเทศศิลปและประ

ยุกตศิลป  

 ซึ่งในบทวิเคราะหน้ี ผูวิจัยแบงการดําเนินงานเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 

 สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมลู (กอนการออกแบบ) 

 วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมลูทติุยภูมิ เพื่อนํามาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณจํานวนหน่ึง 

และสรุปขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณอีกทอดหน่ึงโดยใชเครื่องมือการวิจัยรูปแบบ “แบบสอบถาม” กับ

กลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด เกี่ยวกับทศันคติดานอัตลกัษณของถ่ินฐานที่อยูอาศัย จํานวน

จังหวัดละ 50 กลุมตัวอยาง 

 สวนท่ี 2  ผลงานออกแบบ และการปรบัปรุงผลงาน 

 ดังที่ผูวิจัยไดกลาวถึงแผนภาพจําแนกรายละเอียดผลงานการวิจัยในบทกอนหนาน้ี (ภาพ

ที่ 47) ผูวิจัยไดแบงผลงานการออกแบบเปน 2 สวน คือ การออกแบบอัตลักษณองคกร (Corporate 

Identity) และสื่อปฏิสัมพันธรูปแบบคีออส (Tourist information kiosk) ภายใตกรอบแนวความคิด

ของการสะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

 สวนท่ี 3  การประเมินผล (หลังการออกแบบ)  

 การนําเสนอผลงานการออกแบบตอผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ รวมถึงกลุมตัวอยาง 

โดยใชแบบสอบถามปลายปด และการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยกําหนด

ระดับสเกลแบงเปน 5 ระดับ เพื่อสรุปขอบกพรองและคําแนะนําสําหรับการพัฒนาผลงานสืบตอใน

ภายภาคหนา  
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สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูล (กอนการออกแบบ) 

 1.1 การวิเคราะหขอมูลทางวัฒนธรรมท้ัง 8 จังหวัด ในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดกับลุม

นํ้าโขง ซึ่งผูวิจัยกําหนดเปนขอบเขตการศึกษาดานพื้นที่ของการวิจัยในครัง้น้ี  

 จากขอมลูเกี่ยวกบัวัฒนธรรม ในพื้นที่กรณีศึกษา 8 จังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติด

แมนํ้าโขง จะเห็นไดวามีความคาบเกี่ยว คลายคลงึ และแตกตางในวัฒนธรรมทั้ง 5 ประเภท ไมวาจะ

เปนกลุมชาติพันธุ มรดกทางภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และวิทยาการภูมปิญญา 

 ผูวิจัยจึงจําแนกขอมูลที่อางอิงมาทั้งหมดในการทบทวนวรรณกรรม (บทที่ 2) แบงพื้นที่ 

8 จังหวัดออกเปน 4 สวน โดยอิงปจจัยดานพื้นที่ใกลเคียง ขอมูลทางประวัติศาสตรดานการรวม

พื้นที่เปนจังหวัดเดียวกัน และความคลายคลึงทางวัฒนธรรมเปนแนวทางในการจัดสรรขอมูล คือ 

 1.  วัฒนธรรมลุมนํ้าโขงในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย 

 2.  วัฒนธรรมลุมนํ้าโขงในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แองสกลนคร)  สวนที ่

1 ประกอบดวย จังหวัดเลยจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 

 3.  วัฒนธรรมลุมนํ้าโขงในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แองสกลนคร)  สวนที ่

2 ประกอบดวย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

 4.  วัฒนธรรมลุมนํ้าโขงในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แองโคราช) ประกอบ 

ดวย จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49 การจําแนกขอมูลตามความคลายคลงึทางวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มกราคม 2559) 



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภา
พท

ี่ 5
0 

M
in

d 
m

ap
 วั

ฒ
นธ

รร
มล

ุมน้ํ
าโ

ขง
ใน

เข
ตพ

ื้นท
ี่ทา

งภ
าค

เห
นือ

 ป
ระ

กอ
บด

วย
 จ

ังห
วัด

เชี
ยง

รา
ย 

   
   

  (
จัด

ทํา
โด

ยผ
ูวิจ

ัย 
เม

ื่อ 
มก

รา
คม

 2
55

9)
 

 



179 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภา
พท

ี่ 5
1 

 M
in

d 
m

ap
 วั

ฒ
นธ

รร
มล

ุมน้ํ
าโ

ขง
ใน

เข
ตพ

ื้นท
ี่ทา

งภ
าค

ตะ
วัน

ออ
กเ

ฉีย
งเ

หนื
อ 

(แ
อง

สก
ลน

คร
)  

สว
นท

ี ่1
 ป

ระ
กอ

บด
วย

 จ
ังห

วัด
เล

ย 
 

   
   

   
   

 จ
ังห

วัด
หน

อง
คา

ย 
แล

ะจ
ังห

วัด
บึง

กา
ฬ 

   
   

   
   

(จ
ัดท

ําโ
ดย

ผูวิ
จัย

 เม
ื่อ 

มก
รา

คม
 2

55
9)

 

 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภา
พท

ี่ 5
2 

 M
in

d 
m

ap
 วั

ฒ
นธ

รร
มล

ุมน้ํ
าโ

ขง
ใน

เข
ตพ

ื้นท
ีท่า

งภ
าค

ตะ
วัน

ออ
กเ

ฉีย
งเ

หนื
อ 

(แ
อง

สก
ลน

คร
) ส

วน
ที ่

2 
ปร

ะก
อบ

ดว
ย 

จัง
หวั

ดน
คร

พน
ม 

แล
ะจ

ังห
วัด

 

   
   

   
   

มุก
ดา

หา
ร 

   
   

   
   

(จ
ัดท

ําโ
ดย

ผูวิ
จัย

 เม
ื่อ 

มก
รา

คม
 2

55
9)

 

 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภา
พท

ี่ 5
3 

 M
in

d 
m

ap
 วั

ฒ
นธ

รร
มล

ุมน้ํ
าโ

ขง
ใน

เข
ตพ

ื้นท
ี่ทา

งภ
าค

ตะ
วัน

ออ
กเ

ฉีย
งเ

หนื
อ 

(แ
อง

โค
รา

ช)
 ป

ระ
กอ

บด
วย

 จ
ังห

วัด
อํา

นา
จเ

จร
ิญ

 แ
ละ

จัง
หวั

ด 

   
   

   
   

อุบ
ลร

าช
ธา

นี 

   
   

   
   

(จ
ัดท

ําโ
ดย

ผูวิ
จัย

 เม
ื่อ 

มก
รา

คม
 2

55
9)

 

 



182 

 นอกจากขอมูลภาคเอกสาร และงานวิจัย หรือการออกแบบที่มีอยูเดิมดังที่ไดกลาว

มาแลว การสรุปอัตลักษณ ยังเสริมดวยผลทางสถิติ (การวิจัยเชิงปริมาณ) จากแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 404 ชุด ตามที่ไดเกริ่นไวในบทที่ 3 โดยกลุมตัวอยางผูทําแบบสอบถามอยูในชวงอายุ 

21-50 ป เปนสวนใหญ (รอยละ 97) 

 แบงเปน เพศชาย รอยละ 46 (188 คน) 

     เพศหญงิ รอยละ 54 (216 คน) 

 โดยการวิเคราะหแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

 PART 1:  ขอมูลอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทย โดยภาพรวม 

 อัตลักษณทางวัฒนธรรมภาพรวมใด ที่สามารถสื่อสารถึง “ลุมแมนํ้าโขงไทย” ในเชิง

สัญลักษณ ไดชัดเจนและเหมาะสม 
 

ตารางที่ 5  สรปุอัตลกัษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทยโดยภาพรวม จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือ

การวิจัยประเภทแบบสอบถาม 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

พญานาค 

     อัตลักษณทางความเชื่อ และแรงศรัทธาของชาวลุมนํ้าโขง 
4.96 0.21 มากที่สุด 

แหลงศาสนสถาน 

     ศาสนสถาน: ความเชื่อที่สะทอนผานพุทธศิลป 
4.63 0.63 มากที่สุด 

ประเพณี และการละเลน 

      ความเชื่อ และแรงศรัทธาที่นํามาซ่ึงประเพณีวัฒนธรรม  

      สืบทอดจากรุนสูรุน 

4.53 0.52 มากที่สุด 

วิทยาการ และภูมิปญญา  

     ภูมิปญญาจากการดํารงชีพของชาวริมฝงโขง อาทิ ผาทอ  

      เครื่องจักสาน เครื่องเงิน เปนตน 

4.02 0.57 มาก 

 

 PART 2:  ขอมูลอัตลกัษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทย รายจังหวัด 

 อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกบัลุมนํ้าโขงในแตละพื้นที่ ภายใตการรับรูของผูทํา

แบบสอบถาม ใหคะแนนความชัดเจนและเหมาะสมตามลําดับ ดังน้ี 

 5 = ชัดเจนและเหมาะสมมากทีสุ่ด  4 = ชัดเจนและเหมาะสมมาก 

 3 = ชัดเจนและเหมาะสมปานกลาง  2 = ชัดเจนและเหมาะสมนอย 

 1 = ชัดเจนและเหมาะสมนอยทีสุ่ด 
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 สําหรับการวิสรุปผลสวนน้ี เปนการสรปุผลอัตลักษณ 2-4 อันดับสูงสุด และคําแนะนํา

เพิ่มเติม เพื่อจํากัดกรอบแนวความคิดในการออกแบบ ผลดังกลาวเปนไปตามตารางดังตอไปน้ี (ตาราง

ที่ 6-13)  
 

ตารางที่ 6   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

เชียงราย จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 50 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 48 | หญิง รอยละ 52 

      รอยละ 80 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงราย 

     +  รอยละ 64 อยูในชวงอายุ 21-30 ป 

      รอยละ 36 อยูในชวงอายุ 31-40 ป 

     +  สวนใหญมีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 2.6 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

วัดพระธาตุจอมกิตติ  |  ต.เวียง อ.เชียงแสน 

วัดพระธาตุผาเงา  |  ต.เวียง อ.เชียงแสน 

วัดพระเจาลานทอง  |  ต.เวียง อ.เชียงแสน 

* อัตลักษณแนะนํา  

     -  วัดศรีบุญเรือง  ต.เวียง - อ.เชียงแสน 

4.88 

4.8 

4.72 

0.30 

0.50 

0.54 

 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

สบรวก (ดินแดนสามเหล่ียมทองคํา)  |  ต.เวียง อ.เชียงแสน 

ทะเลสาบเชียงแสน หรือหนองบงคาย  |  ต.โยนก อ.เชียงแสน 

ดอยผาตั้ง  |  ต.ปอ อ.เวียงแกน 

4.92 

4.84 

4.56 

0.28 

0.47 

0.77 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

ประเพณียี่เปง (ลอยกระทง) 

ประเพณีสงกรานตและประเพณีแขงเรือ 

4.84 

4.44 

0.37 

0.51 
 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

การทอผาพื้นเมืองลายเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 

ผาทอไทล้ือ 

4.92 

4.92 

0.28 

0.28 
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ตารางที่ 7   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

เลย จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 50 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 48 | หญิง รอยละ 52 

      รอยละ 76 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเลย 

     +  รอยละ 32 อยูในชวงอายุ 21-30 ป 

      รอยละ 56 อยูในชวงอายุ 31-40 ป 

      รอยละ 12 อยูในชวงอายุ 41-50 ป 

     +  สวนใหญมีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 3.36 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

วัดศรีคุณเมือง  |  อ.เชียงคาน 

วัดทาแขก  |  อ.เชียงคาน 

วัดปากนํ้าเหือง (พระใหญภูคกงิ้ว)  |  ต.ปากตม อ.เชียงคาน 

* อัตลักษณแนะนํา  

     -  วัดศรีโพธ์ิชัย (ต.แสงภา อ.นาแหว) 

4.96 

4.92 

4.52 

0.20 

0.28 

0.59 

 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

ภูทอก  |  อ.เชียงคาน 

สะพานมิตรภาพนํ้าเหืองไทย-ลาว 

4.72 

4.48 

0.54 

0.59 
 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

ประเพณีบุญหลวง และผีตาโขน (เดือน 7) 

ประเพณีไหลเรือไฟ  หรือไหลเฮือไฟ (ฮีตเดือน 11) 

ประเพณีแหปราสาทผ้ึง-ผาสาดลอยเคราะห (ฮีตเดือน 11) 

4.92 

4.92 

4.72 

0.28 

0.40 

0.46 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

ผาทอมือลายผีตาโขน กลุมสตรีทอผาบานเครือคู อ.ดานซาย 

ผาซ่ินไทดําลายแตงโม และลายนางหาญ 

4.84 

4.76 

0.37 

0.44 
 

 

 

 หมายเหตุ    คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมากที่สุด 
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ตารางที่ 8   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

หนองคาย จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 54 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 41 | หญิง รอยละ 59 

      รอยละ 84 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดหนองคาย 

     +  รอยละ 30 อยูในชวงอายุ 21-30 ป 

      รอยละ 59 อยูในชวงอายุ 31-40 ป 

     +  สวนใหญมีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 3.22 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

วัดผาตากเส้ือ 

วัดพระธาตุบังพวน  |  ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย 

วัดโพธ์ิชัย (หลวงพอพระใส)  |  อ.เมือง 

พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางนํ้า 

* อัตลักษณแนะนํา  

     -  วัดโกเสยเขต อ.เมือง 

4.85 

4.78 

4.74 

4.67 

0.36 

0.58 

0.53 

0.48 

 

 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

ตลาดทาเสด็จ  |  อ.เมือง 

สะพานมิตรภาพไทยลาว  |  อ.เมือง 

หาดจอมมณี  |  อ.เมือง 

4.89 

4.89 

4.44 

0.32 

0.32 

0.51 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

ประเพณีบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) 

บั้งไฟพญานาค (ฮีตเดือน 11)  

ประเพณีไหลเรือไฟ  หรือไหลเฮือไฟ (ฮีตเดือน 11) 

5.00 

5.00 

4.85 

0.00 

0.00 

0.36 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

ผาทอยอมคราม-ผาลายนาค 

ผามัดหม่ีขิด 

4.93 

4.85 

0.27 

0.36 
 

 

 

 หมายเหตุ    คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมากที่สุด 
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ตารางที่ 9   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

บึงกาฬ จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 50 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 41 | หญิง รอยละ 59 

      รอยละ 80 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดบึงกาฬ 

     +  รอยละ 24 อยูในชวงอายุ 21-30 ป 

      รอยละ 64 อยูในชวงอายุ 31-40 ป 

     +  สวนใหญมีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 2.88 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

วัดอาฮงศิลาวาส  |  อ.บึงกาฬ 

วัดสวางอารมณ  |   อ.ปากคาด 

วัดโพธาราม  |  อ.บึงกาฬ 

* อัตลักษณแนะนํา  

     -  วัดศรีโสภณธรรมทาน  (พระพุทธโสภณมงคลใต) 

     -  วัดปาบานพันลํา อ.เมือง 

4.80 

4.44 

4.36 

0.41 

0.58 

0.64 

 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

บึงโขงหลง  |  อ.บึงโขงหลง 

หนองกุดทิง  |  อําเภอบึงกาฬ 

* อัตลักษณแนะนํา  

     -  ภูทอก และนํ้าตกภูถ้ําพระ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 

4.88 

4.48 

0.33 

0.65 
 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

บั้งไฟพญานาค (ฮีตเดือน 11)  

ประเพณีบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) 

5.00 

4.92 

0.00 

0.28 
 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

ผามัดหม่ีลายหมากเบ็ง 

หัตถกรรมไมไผ 

4.84 

3.96 

0.47 

0.35 
 

 

                                หมายเหตุ    คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมากที่สุด 

                               คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมาก 
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ตารางที่ 10   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

นครพนม จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 50 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 28 | หญิง รอยละ 72 

      รอยละ 96 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนครพนม 

     +  รอยละ 60 อยูในชวงอายุ 21-30 ป 

      รอยละ 32 อยูในชวงอายุ 31-40 ป 

     +  รอยละ 44 มีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 3.12 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

วัดพระธาตุพนมวรวิหาร  |  อ.ธาตุพนม 

พระธาตุมรุกขนคร วัดมรุกขนคร |  อ.ธาตุพนม 

พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ  |  อ.เมือง 

4.96 

4.92 

4.40 

0.20 

0.28 

0.58 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

แมนํ้าสองสี (จุดชมวิว) |  บานไชยบุรี อ.ทาอุเทน 

อุทยานแหงชาติภูลังกา  |  อําเภอบานแพง 

หาดทรายทองศรีโคตรบูร  |  อ.เมือง 

4.64 

4.48 

4.44 

0.57 

0.51 

0.51 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

ประเพณีไหลเรือไฟ  หรือไหลเฮือไฟ (ฮีตเดือน 11) 

บั้งไฟพญานาค (ฮีตเดือน 11)  

ประเพณีบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) 

4.92 

4.88 

4.88 

0.28 

0.33 

0.33 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

กลุมทอผาไหม-ผามัดหม่ี-เครื่องดนตรีบานทาเรือ 

หัตถกรรมไมไผ 

เครื่องปนดินเผาที่บานโนนตาล 

4.96 

4.12 

4.08 

0.20 

0.44 

0.40 

 

 

 

 

 หมายเหตุ    คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมากที่สุด 

                       คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมาก 
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ตารางที่ 11   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

มุกดาหาร จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 50 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 48 | หญิง รอยละ 52 

      รอยละ 56 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดมุกดาหาร 

     +  อยูในชวงอายุต้ังแต 31  ปข้ึนไป รอยละ 44 

      อยูในชวงอายุนอยกวา 31 ป รอยละ 56 

     +  รอยละ 52 มีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 2.96 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

วัดพระศรีมหาโพธ์ิ  |  อ.หวานใหญ 

วัดศรีมงคลใต  |  อ.เมืองมุกดาหาร 

ศาลเจาแมสองนางพี่นอง  |  อ.เมืองมุกดาหาร 

วัดศรีบุญเรือง (บานใต)  |  อ.เมืองมุกดาหาร 

4.92 

4.92 

4.68 

4.60 

0.28 

0.28 

0.63 

0.50 

 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

หาดมโนภิรมย  |  อ.หวานใหญ 

อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ (ลานมุจลินท)  |  อ.เมือง 

อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว (ผามะเกลือ-ภูผาแตก- 

ภูผาแตม)  |  อ.ดอนตาล 

4.76 

4.72 

4.68 

0.44 

0.46 

0.56 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

งานบุญสวงเฮือมุกดาหาร - พิธี “ตีชางนํ้านอง” (ฮีตเดือน 11)  

ประเพณีบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) 

ประเพณีไหลเรือไฟ หรือไหลเฮือไฟ (ฮีตเดือน 11) 

4.96 

4.88 

4.88 

0.20 

0.33 

0.33 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

ผาไหมมัดหม่ีลายแกวมุกดา 

หัตถกรรมจักสาน 

4.76 

4.20 

0.44 

0.46 
 

 

 

 หมายเหตุ   คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมากที่สุด 

                     คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมาก 
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ตารางที่ 12   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

อํานาจเจริญ จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 50 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 60 | หญิง รอยละ 40 

      รอยละ 80 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดมุกดาหาร 

     +  อยูในชวงอายุต้ังแต 31  ปข้ึนไป รอยละ 60 

      อยูในชวงอายุนอยกวา 31 ป รอยละ 40 

     +  รอยละ 68 มีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 3.08 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

พุทธอุทยาน (พระมงคลม่ิงเมือง)  |  อ.เมือง 

วัดพระเหลาเทพนิมิต  |  อ.พนา 

เสมาพันป วัดโพธ์ิศิลา  |  อ.ลืออํานาจ 

* อัตลักษณแนะนํา  

     -  วัดไชยาติการาม 

     -  วัดราสิยาราม 

4.96 

4.52 

4.40 

0.20 

0.59 

0.58 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

แกงตางหลาง - แกงหินขัน |  อ.ชานุมาน 

ภูคําเดือย  |  อ.ชานุมาน 

ภูคีรีวงกต  |  อ.ชานุมาน 

4.56 

4.40 

4.36 

0.51 

0.58 

0.49 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

งานประเพณีบุญบั้งไฟ 

ประเพณีบุญคูณลาน 

ประเพณีลงขวง 

4.88 

4.84 

4.76 

0.33 

0.47 

0.44 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

การทอผาขิด ชาวภูไท  |  อ.ชานุมาน 

ผาขาวมา กลุมแมบานเกษตรกรรมบานคําพระ  |  อ.หัวตะพาน 

4.92 

4.56 

0.28 

0.51 
 

 

  

 หมายเหตุ    คือระดับการรับรูวาอัตลักษณน้ัน ๆ มีความชัดเจนมากที่สุด 
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ตารางที่ 13   สรุปอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัด

อุบลราชธานี จากกลุมตัวอยางผานเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

  หมายเหตุ  +  จํานวนผูทําแบบสอบถาม 50 คน 

     +  คิดเปน ชาย รอยละ 60 | หญิง รอยละ 40 

      รอยละ 80 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดมุกดาหาร 

     +  อยูในชวงอายุต้ังแต 31  ปข้ึนไป รอยละ 60 

      อยูในชวงอายุนอยกวา 31 ป รอยละ 40 

     +  รอยละ 68 มีรายไดต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป 

     + คาเฉลี่ย (x̄ ) ระดับความผูกพัน และความสําคัญระหวางวิถีชีวิตกับลุม

แมนํ้าโขง เทากับ 3.08 
 

อัตลักษณ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม  (อาทิ โบราณสถาน และศาสนสถาน) 

วัดมหาวนาราม  |  อ.เมืองอุบลราชธาน 

วัดสุปฏนารามวรวิหาร  |  อ.เมืองอุบลราชธานี 

วัดปากแซง (วัดพระใหญ พระเจาใหญองคตื้อ)  |  อ.นาตาล 

* อัตลักษณแนะนํา  

     -  วัดทุงศรีเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง 

4.72 

4.68 

4.40 

0.61 

0.48 

0.58 

 

 

 

อัตลักษณสงเสรมิการทองเที่ยว  (แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ที่มีความโดดเดน) 

สามพันโบก  |  อ.โพธ์ิไทร 

อุทยานแหงชาติผาแตม  |  อ.โขงเจียม 

หาดสลึง  |  อ.โพธ์ิไทร 

4.96 

4.96 

4.76 

0.20 

0.20 

0.44 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี        

งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 

ประเพณีไหลเรือไฟ หรือไหลเฮือไฟ (ฮีตเดือน 11) 

ประเพณีบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือน 6) 

4.76 

4.64 

4.64 

0.44 

0.44 

0.49 

 

 

 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม ดานวิทยาการและภูมปิญญา      

ผาไหม ผามัดหม่ี ผาจก และผากาบบัว กลุมทอผาไหม 

บานปะอาว 

ทอผาก่ีกระตุกบานโนนสวาง 

4.72 

 

4.24 

0.46 

 

0.60 
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 สรุปแบบสอบถามสวนที่ 3 ความคิดเห็นตอความสําคัญในการสรางอัตลักษณเพื่อ

สงเสริมภาพลักษณที่ดีในการทองเที่ยว จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 404 คน คิดเปนคาเฉลี่ย 

4.490 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ระดับความเห็น เหมาะสมมากที่สุด 

 และในสวนของการสรุปขอมูลสวนที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็น ความตองการ และความ

จําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ เปนไปตามตารางที่ 14 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 14   สรุปความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ในชวง Pre-travel และ On-site 

  หมายเหตุ   จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 404 คน แบงเปนชวงอายุไดดังตอไปน้ี 

     -  ตํ่ากวา 20 ป  จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 2.22 

     -  ชวงอายุ 21 - 30 ป จํานวน 169 คน  คิดเปนรอยละ 41.83 

     -  ชวงอายุ 31 - 40 ป จํานวน 180 คน  คิดเปนรอยละ 44.55 

     -  ชวงอายุ 41 - 50 ป จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ 9.9 

     -  มากกวา 50 ป  จํานวน 6 คน   คิดเปนรอยละ 1.49 

 

ประเภทส่ือ รอยละ คาเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

[Pre-travel]  ทานคิดวาส่ือ หรือปจจัยรูปแบบใดดังตอไปน้ี ที่มีผลตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ 8 

จังหวัดลุมนํ้าโขงไทย  มากนอยอยางไร 

ส่ือประชาสัมพันธรูปแบบ TVC เชน โฆษณาทางโทรทัศน หรือ  

Spot โฆษณาทางวิทยุ 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 31-40 ป  

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

- 

17.39 

60.87 

21.74 

- 

 

1.11 

15.56 

50.00 

25.56 

7.78 

 

 

2.96 

| 

| 

| 

| 

| 

2.77 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

ปานกลาง 

| 

| 

| 

| 

| 

ปานกลาง 

| 

| 

| 

| 

| 
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ตารางที่ 14   สรุปความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ในชวง Pre-travel และ On-site (ตอ) 

 

ประเภทส่ือ รอยละ คาเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

[Pre-travel]  ทานคิดวาส่ือ หรือปจจัยรูปแบบใดดังตอไปน้ี ที่มีผลตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ 8 

จังหวัดลุมนํ้าโขงไทย  มากนอยอยางไร 

ส่ือประชาสัมพันธรูปแบบ TVC เชน โฆษณาทางโทรทัศน หรือ  

Spot โฆษณาทางวิทยุ 

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

- 

8.33 

50.00 

41.67 

- 

 

 

2.67 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

ปานกลาง 

| 

| 

| 

| 

| 

ส่ือประชาสัมพันธทางออนไลน เชน Website, Facebook 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 31-40 ป  

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

29.35 

35.87 

34.78 

- 

- 

 

20.00 

28.89 

27.78 

14.44 

8.89 

 

16.67 

20.83 

33.33 

20.83 

8.33 

 

3.95 

| 

| 

| 

| 

| 

3.37 

| 

| 

| 

| 

| 

3.17 

| 

| 

| 

| 

| 

 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

ปานกลาง 

| 

| 

| 

| 

| 

ปานกลาง 

| 

| 

| 

| 

| 
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ตารางที่ 14   สรุปความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ในชวง Pre-travel และ On-site (ตอ) 

 

ประเภทส่ือ รอยละ คาเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

[Pre-travel]  ทานคิดวาส่ือ หรือปจจัยรูปแบบใดดังตอไปน้ี ที่มีผลตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ 8 

จังหวัดลุมนํ้าโขงไทย  มากนอยอยางไร 

ส่ือประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ, วารสาร  

หรือ Magazine, Guide Book 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 31-40 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ  

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

23.91 

48.91 

27.17 

- 

- 

 

37.78 

43.33 

12.22 

6.67 

- 

 

37.50 

50.00 

12.50 

- 

- 

 

 

3.97 

| 

| 

| 

| 

| 

4.12 

| 

| 

| 

| 

| 

4.25 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

มากท่ีสุด 

| 

| 

| 

| 

| 

การเชิญชวนบอกตอ จากบุคคลรอบขาง 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

21.74 

50.00 

28.26 

- 

- 

 

3.93 

| 

| 

| 

| 

| 

 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

 



194 

ตารางที่ 14   สรุปความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ในชวง Pre-travel และ On-site (ตอ) 

 

ประเภทส่ือ รอยละ คาเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

[Pre-travel]  ทานคิดวาส่ือ หรือปจจัยรูปแบบใดดังตอไปน้ี ที่มีผลตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ 8 

จังหวัดลุมนํ้าโขงไทย  มากนอยอยางไร 

การเชิญชวนบอกตอ จากบุคคลรอบขาง 

     ชวงอายุ 31 - 40 ป  

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

22.22 

47.78 

27.78 

2.22 

- 

 

20.83 

37.50 

41.67 

- 

- 

 

3.90 

| 

| 

| 

| 

| 

3.79 

| 

| 

| 

| 

| 

 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

คําแนะนําเพิ่มเติม   -   

[On-site]  ทานคิดวาสื่อ หรือปจจัยรูปแบบใดดงัตอไปน้ี ท่ีมีความจําเปนในชวงระหวางการทองเท่ียว มาก

นอยอยางไร 

ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับรายละเอียดจังหวัด,  

แผนพับสถานที่ทองเที่ยว, แผนที่การเดินทาง, Guide Book 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 31-40 ป  

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

44.57 

45.65 

9.78 

- 

- 

 

35.56 

47.78 

14.44 

2.22 

- 

 

 

4.35 

| 

| 

| 

| 

| 

4.17 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

มากท่ีสุด 

| 

| 

| 

| 

| 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 
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ตารางที่ 14   สรุปความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ในชวง Pre-travel และ On-site (ตอ) 

 

ประเภทส่ือ รอยละ คาเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

[On-site]  ทานคิดวาสื่อ หรือปจจัยรูปแบบใดดงัตอไปน้ี ท่ีมีความจําเปนในชวงระหวางการทองเท่ียว มาก

นอยอยางไร 

ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับรายละเอียดจังหวัด,  

แผนพับสถานที่ทองเที่ยว, แผนที่การเดินทาง, Guide Book 

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

33.33 

37.50 

20.83 

8.33 

- 

 

 

3.96 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

ส่ือออนไลน-เทคโนโลยี เชน สมารทโฟน หรืออุปกรณเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต, แอปพลิเคชันนําทาง, GPS 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 31-40 ป  

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

33.70 

59.78 

6.52 

- 

- 

 

13.33 

47.78 

31.11 

7.78 

- 

 

4.17 

70.83 

25.00 

- 

- 

 

 

4.27 

| 

| 

| 

| 

| 

3.67 

| 

| 

| 

| 

| 

3.79 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

มากท่ีสุด 

| 

| 

| 

| 

| 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 
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ตารางที่ 14   สรุปความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ในชวง Pre-travel และ On-site (ตอ) 

 

ประเภทส่ือ รอยละ คาเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

[On-site]  ทานคิดวาสื่อ หรือปจจัยรูปแบบใดดงัตอไปน้ี ท่ีมีความจําเปนในชวงระหวางการทองเท่ียว มาก

นอยอยางไร 

ศูนยบริการขอมูลการทองเท่ียวในแตละพื้นท่ี 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 31-40 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

6.52 

29.35 

47.83 

16.30 

- 

 

14.44 

20.00 

64.44 

1.11 

- 

 

25.00 

25.00 

50.00 

- 

- 

 

3.26 

| 

| 

| 

| 

| 

3.48 

| 

| 

| 

| 

| 

3.75 

| 

| 

| 

| 

| 

 

ปานกลาง 

| 

| 

| 

| 

| 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

ส่ือปฏิสัมพันธ หรือ Interactive Kiosk ประชาสัมพันธ และ

ใหขอมูลการทองเที่ยว ในสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ หรือสถานี 

ขนสงสาธารณะ 

     ชวงอายุนอยกวา 20-30 ป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

 

10.87 

59.78 

29.35 

- 

- 

 

 

 

3.82 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 
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ตารางที่ 14   สรุปความคิดเห็น ความตองการ และความจําเปนที่มีตอการทองเที่ยว และสื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ในชวง Pre-travel และ On-site (ตอ) 

 

ประเภทส่ือ รอยละ คาเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

[On-site]  ทานคิดวาสื่อ หรือปจจัยรูปแบบใดดงัตอไปน้ี ท่ีมีความจําเปนในชวงระหวางการทองเท่ียว มาก

นอยอยางไร 

ส่ือปฏิสัมพันธ หรือ Interactive Kiosk ประชาสัมพันธ และ

ใหขอมูลการทองเที่ยว ในสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ หรือสถานี 

ขนสงสาธารณะ 

     ชวงอายุ 31-40 ป  

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

     ชวงอายุ 41 ปข้ึนไป 

          มากที่สดุ 

          มาก 

          ปานกลาง 

          นอย 

          นอยที่สดุ 

 

 

 

 

13.33 

30.00 

56.67 

- 

- 

 

8.33 

16.67 

62.50 

12.50 

- 

 

 

 

3.57 

| 

| 

| 

| 

| 

3.21 

| 

| 

| 

| 

| 

 

 

 

มาก 

| 

| 

| 

| 

| 

ปานกลาง 

| 

| 

| 

| 

| 

คําแนะนําเพิ่มเติม 

     -  องคกรธุรกิจ และมัคคุเทศกนําเที่ยว 

 

 การคํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแบบสอบถามทั้งชุดไดผลลัพธเทากับ 0.20 

จึง สรุปไดวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามชุดน้ีมีความคิดเห็นแตกตางกันเล็กนอย และจาก

ขอมูลสรุปจากแบบสอบถามในสวนที่ 4 เพื่อตอบรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทสื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนหน่ึงในปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและ

บริการทางการทองเที่ยว รวมถึงเปนหน่ึงในปจจัยที่รวมสรางประสบการณแกนักทองเที่ยว วาสื่อ

รูปแบบใดที่มีความจําเปน และมีประโยชนในมุมมองของนักทองเที่ยวแตละกลุมชวงอายุ 

 โดยจากขอมูลแบบสอบถาม อาจสรุปไดวากลุมชวงอายุ 20-39 ป รับรูและใชสื่อรูปแบบ

ออนไลน-มัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพในระดับที่คอนขางมาก-มากที่สุด ไมวาจะเปนในชวงของ Pre-

travel (ชวงการตัดสินใจ จนถึงวางแผนเตรียมการทองเทีย่ว) ในการสืบคนขอมูลที่เปนประโยชน และ
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นาสนใจ ไปจนถึงชวงระหวางการทองเที่ยว โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตนเอง การ

สืบคนขอมูลแหลงทองเที่ยว รายละเอียดการเดินทาง ยอมเปนสิ่งจําเปนมาก  ดังน้ันสื่อประชาสัมพนัธ 

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว ยอมตองรองรับตามกลุมชวงอายุที่อาจมีความถนัดใช

เครื่องมือแตกตางกันไปดวยเชนกัน กลาวคือ กลุมนักทองเที่ยวชวงอายุ 20-39 อาจมีแนวโนมความ

สนใจ และเรียนรูที่จะใชสื่อออนไลน-เทคโนโลยี เชน สื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Medias) มากกวา

นักทองเที่ยวชวงอายุ 40 ปข้ึนไป เชนเดียวกับกลุมนักทองเที่ยวชวงอายุ 30 เปนตนไป ยังคงเห็นวา

สื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ ไมวาจะเปนหนังสือ Guide Book หรือแผนพับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มี

ความสะดวกในการหยิบใช และเปนปจจัยที่สําคัญตอการทองเที่ยวในระดับความเห็นมาก-มากที่สุด 

 จากการจําแนกขอมูลผานผังความคิด (Mind maps) ทั้ง 4 สวน และผลการวิเคราะห

ขอมูลความชัดเจนและเหมาะสมของอัตลักษณดานตาง ๆ จากเครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบ 

ถาม ผูวิจัยนํามาสรุปเพื่อนํามาซึ่งอัตลักษณดังน้ี 

  | อัตลักษณรวม | 

 สําหรับการออกแบบอัตลักษณองคกรธุรกิจ “ศูนยการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ไทยอยางยั่งยืน” ภายใตช่ือ “Mekong Route” ประกอบดวย Main-brand และ Sub-brand  

 ผูวิจัยใชขอมูล “อัตลกัษณรวม” ในการออกแบบสวนของ Main-Brand ที่สามารถสราง

ความเช่ือมโยงสู Sub-brand ซึ่งเปนสาขายอย ต้ังอยูใน 8 จังหวัดพื้นที่ศึกษา  

 โดยขอสรปุอัตลักษณรวมน้ันทัง้ในภาคเอกสารและภาคสนาม (จากแบบสอบถาม) สรุป

ความชัดเจนและเหมาะสมตามลําดับ ดังน้ี 
 

พญานาค --- แหลงศาสนสถาน --- ประเพณี และการละเลน --- วิทยาการ และภูมิปญญา 
 

 นาค หรือพญานาค ถือเปนความเช่ือของผูคนในอุษาคเนย ที่สืบทอดกันมายาวนาน แม

จะมีการเรียกขานทีต่างกันออกไป หากยังคงไวซึง่ลกัษณะรวมในความรูความเขาใจ คือ “งูขนาดใหญ

ที่มีหงอน” อันเปนสญัลักษณที่แสดงถึงความอุดมสมบรูณ ใหนํ้าใหฝน และเปนสัญลักษณที่แสดงถึง

ความย่ิงใหญ  

 ดวยนัยยะดังกลาว “นาค” จึงปรากฏอยูในงานศิลปะหลายประเภทของภูมิภาคน้ี 

โดยเฉพาะศิลปที่เช่ือมโยงกับลัทธิความเช่ือ-ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  

 ผูวิจัยขอเกริ่นบางสวนของขอมูลจาก “แองอารยธรรมอีสาน” ของ ศรีศักร วัลลิโภดม, 

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, พิมพครั้งแรก ธันวาคม 2533 อางถึงใน สุจิตต วงษเทศ, 2554: 14-20)  

ซึ่งกลาววา "ถาพิจารณาจําแนกแยกแยะสัญลักษณที่เกี่ยวของกับนาค จากนิทานปรัมปราเกือบ

ทั้งหมด จะพบวามีอยางนอย 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 

“ 

” 
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1. นาค เปนสัญลักษณของกลุมชนด้ังเดิม... 

 2.  นาค เปนสัญลักษณของดินและนํ้า     

 กลาวคอืหมายถงึ แผนดินและนํ้าท่ีเปนอันหน่ึงอันเดยีวกัน และเปนเพศผูหญงิ มีหมอ

ลายเขียนสีบางใบท่ีพบท่ีบานเชียง จงัหวัดอุดรธานี เขยีนลวดลายเปนรูปงูพันอยู... แสดงวา

มนุษยสมัยน้ันยกยองนับถอืงูเปนสตัวศักดิ์สิทธ์ิท่ีเปนเจาแหงดินและนํ้า เพราะงอูยูกับดินและ

นํ้าอันเปนสิง่สําคัญท่ีกอใหเกิดพืชพันธุธัญญาหาร และกุง หอย ปู ปลาท่ีเปนอาหารของมนุษย 

  ตอมามีการเรียกงูวานาคตามภาษาศักดิ์สิทธ์ิ นาคยงัผูกติดอยูกับบั้งไฟท่ีมนุษยจดุไฟขอ

ฝน ทําใหบั้งไฟ กลายเปนงูหรือนาคท่ีบันดาลนํ้าฝนมาใหมนุษย 

3. นาค เปนลัทธิศาสนา 

 ระบบความเช่ือดั้งเดิมของกลุมชนท่ีอยูบริเวณลุมแมนํ้าโขง ตั้งแตทางใตของมณฑลยูน

นานลงมาเปนลัทธิบูชานาค นาคเปนสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ อาจบันดาลใหเกิดธรรมชาติ เชน 

แมนํ้า หนอง บึง ภูเขา ฯลฯ และแหลงท่ีอยูอาศัย 

  คร้ันเม่ืออารยธรรมอินเดีย โดยเฉพาะศาสนาพุทธและพราหมณแพรหลายเขามา ลัทธิ

บูชานาคก็ประสมกลมกลืนเขาเปนสวนหน่ึงของลัทธิศาสนาท่ีเขามาใหม ดังท่ีปรากฏในตํานาน 

“อุรังคธาตุ” (ตํานานพระธาตุพนม) เร่ืองการท่ีพระพุทธเจาทรงทรมานนาคก็ดี เร่ืองพระอิศวร

และพระนารายณรบกับพญานาคก็ดี ลวนเปนการแสดงถึงชัยชนะของศาสนาใหมท่ีมีตอระบบ

ความเช่ือเกา 

  แตท้ังน้ีท้ังน้ัน ไมไดหมายความวาความเช่ือดั้งเดิมจะสลายตัวไป ตรงขามกลับถูกผนวก

เขามาเปนสวนหน่ึงของศาสนาใหมดวย ดังจะเห็นวาบรรดานาคไดกลายเปนผูพิทักษศาสนา 

 จากขอมลูขางตนบงช้ีถึงความเช่ือมโยงระหวาง “พญานาค” กับ “ประเพณี-การละเลน” 

และ “วิทยาการ - ภูมิปญญา” ตามขอ 2 และ “พญานาค” กับ “แหลงศาสนสถาน” ดังขอที่ 3 

 บวกกับการรับรูถึงตํานาน  เรื่องเลาตามความเช่ือที่สืบทอดตอกันมาเปนมรดกทางวัฒน-

ธรรมเกี่ยวกับตนกําเนิดของแมนํ้าโขงแลว “พญานาค” จึงถือเปนอัตลักษณที่โดดเดนและชัดเจนเมื่อ

ตองการสื่อถึง “ลุมนํ้าโขง”  

 นอกจากความชัดเจนเหมาะสมดังกลาวแลว ในมุมของ “อัตลักษณรวม” ระหวาง 8 

จังหวัดพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยที่มีพิกัดติดแมนํ้าโขง ระหวางพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และ 7 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังเช่ือมโยงดวยทัศนคติความเช่ือ ศาสนา ชาติพันธุ และการสืบ

ทอดวัฒนธรรมหลายประการ รวมถึงความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสถานะเครือญาติ 

โดยเฉพาะในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 สมัยพระเจาไชยเชษฐา ซึ่งเปนผูที่สืบสายเช้ือวงศจากทัง้ระหวาง

เมืองเชียงใหมและหลวงพระบางในเวลาน้ัน ถือเปนบุคคลสําคัญที่นําพามาสูความสัมพันธระหวาง

สองอาณาจักรที่ชัดเจนที่สุดเทาที่มีปรากฏอยูในประวัติศาสตรลานนาและลานชาง 
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ภาพที่ 54 แผนภาพสรุปอัตลักษณรวม 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ 20 มีนาคม 2559) 
 

 ดวยความเช่ือมโยงดังกลาว ในการศึกษาวิจัยในครัง้น้ี ผูวิจัยจึงเลือกใช “อัตลกัษณ

รวม” ตาง ๆ เปนบรรทัดฐานการวางแนวคิด และทิศทางการออกแบบทัง้ภาคสวนอัตลักษณ และสื่อ

ปฏิสัมพันธ (คีออส) ดังจะกลาวถึงการจําแนกความเช่ือมโยงของขอมูลตาง ๆ เขากบัการออกแบบตอ

จากน้ี (และสรุปตามภาพที่ 63)  
 

 | อัตลักษณเฉพาะ |  

 สําหรับใชเปนฐานขอมลูในการออกแบบผลงาน 2 สวน คือ 

 1.  อัตลักษณองคกรสวนของ Sub-brand 8 จังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดแมนํ้า

โขง 

 2.  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธดิจิตอล (Interactive Digital Signage: Kiosk) ซึ่งผูวิจัย

เลือก “จังหวัดหนองคาย” เปนพื้นที่ศึกษาเฉพาะเพื่อสรางการออกแบบโมเดลตนแบบของ 
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Interactive Kiosk โดยเหตุผลในการเลือกพื้นที่จังหวัดหนองคายเปนพื้นที่ศึกษาสําหรับการออกแบบ 

สืบเน่ืองจากปจจัยตอไปน้ี 

   2.1 หนองคาย เปนจังหวัดทีม่ีพื้นทีส่วนใหญติดลุมนํ้าโขง 

   2.2 หนองคาย ถือเปนที่ต้ังของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงแรกที่เช่ือมโยงประเทศ 

ไทย-ลาว เขาดวยกัน ปจจุบันมีจุดผานแดนไทย-ลาว 2 ดาน  
 

ตารางที่ 15  จุดผานแดนบริเวณชายแดนไทย (จังหวัดหนองคาย) - ลาว 
 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของสปป.ลาว เวลาเปด-ปด หมายเหต ุ

จังหวดั ที่ตั้ง แขวง ที่ตั้ง 

จุดผานแดนถาวร 

หนองคาย 

ดานทาเสดจ็ 

อําเภอเมืองหนองคาย 

นครหลวง

เวียงจันทน 

ทาเดื่อ 

- ดานทองถิ่น - 

08.00 -  

18.00 น. 

มติ ครม. 

กอนป 31 

ดานสะพาน มิตรภาพ

ไทย-ลาว 

(บริษัทเหลาจอมมณี) 

ตําบลมีชัย อําเภอเมือง

หนองคาย 

เมืองหาดทรายฟอง 

(บ.ดงพูลี) 

- ดานสากล - 

06.00 -  

22.00 น. 

มติ ครม.  

29 มี.ค. 37 

ขยายเวลาเปน 

22.00 น.  

เมื่อ 15 ธ.ค. 44 

จุดผานแดนผอนปรน 

หนองคาย 

อําเภอศรีเชียงใหม 

 
นครหลวง

เวียงจันทน 

เมืองสโีคตรตะบอง 

 

 เดินทางทางน้าํ, เรือ

หางยาว, เรือโดยสาร 

บานเปงจาน 

ตําบลโพนแพง 

อําเภอรัตนวาป 

เมืองทาพระบาท 

(บานหวย) 

 

 เดินทางทางน้าํ, เรือ

หางยาว, เรือโดยสาร 

หมู 1 ตําบลจุมพล 

อําเภอโพนพิสัย นครหลวง

เวียงจันทน 

เมืองปากงมึนคร 

(บานโคน) 

 เดินทางทางน้าํ, เรือ

หางยาว, เรือโดยสาร 

อําเภอสังคม เมืองสงัทอง 

 

 เดินทางทางน้าํ, เรือ

หางยาว, เรือโดยสาร 
 

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ, เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://bts.dft.go.th/ 

btsc/files/Border_crossing/Border_crossingPDRLaos010556.pdf 

 

 1.2 การวิเคราะหขอมูลดานการทองเท่ียว โดยจําเพาะศึกษาขอมูลการทองเที่ยว

จังหวัดหนองคายเพื่อเปนองคความรูประกอบกับอัตลักษณเฉพาะทางวัฒนธรรม ตอยอดสูการ

ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ โดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลสถิติการทองเที่ยวเพิ่มเติม ดังน้ี 
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ตารางที่ 16 Internal tourism in Nongkhai: จํานวนผูเขาพักแรมจําแนกตามประเภทที่พักและ  

               พาหนะ มกราคม-ธันวาคม 2558  
 

คนไทยเดินทางผานบริษัทนําเทีย่ว: Package Tour 

การเดนิ 
ทาง 

นกัทองเที่ยว 
นกั

ทัศนาจร รวมทัง้หมด 
โรงแรม 

เกสท
เฮาส 

บังกาโล/ 
รีสอรท 

บานญาต ิ
พกั 
อทุ-

ยานฯ 

บาน
รับ 
รอง 

โฮม- 

สเตย 
รวม 

รถสวน
บุคคล 

102,649 8,750 24,251 - - - - 135,650 31,552 167,202 

รวม 102,649 8,750 24,251 - - - - 135,650 31,552 167,202 

คนไทยจดัการเดนิทางดวยตนเอง: Non Package Tour 

การเดนิ 
ทาง 

นกัทองเที่ยว 
นกั

ทัศนาจร 
รวมทัง้หมด 

โรงแรม 
เกสท
เฮาส 

บังกาโล/ 
รีสอรท 

บานญาต ิ
พกั
อทุ-

ยานฯ 

บาน
รับ 
รอง 

โฮม- 

สเตย 
รวม 

รถไฟ 31,035 3,392 17,101 11,177 - - - 62,705 44,560 107,265 

รถ
ประจาํ
ทาง 

110,760 16,019 163,265 63,241 - - - 353,285 248,580 601,865 

รถสวน
บุคคล 

186,659 38,016 339,013 75,639 - - - 639,327 456,336 1,095,663 

รวม 328,454 57,427 519,379 150,057 - - - 1,055,317 749,476 1,804,793 

ชาวตางชาติเดินทางผานบริษัทนาํเที่ยว: Package Tour 

การเดนิ 
ทาง 

นกัทองเที่ยว 
นกั

ทัศนาจร รวมทัง้หมด 
โรงแรม 

เกสท
เฮาส 

บังกาโล/ 
รีสอรท 

บานญาต ิ
พกั 
อทุ-

ยานฯ 

บาน
รับ 
รอง 

โฮม- 

สเตย 
รวม 

รถสวน
บุคคล 

1,889 - 39 - - - - 1,928 1,008 2,936 

รวม 1,889 - 39 - - - - 1,928 1,008 2,936 

ชาวตางชาติจดัการเดินทางดวยตนเอง: Non Package Tour 

การเดนิ 
ทาง 

นกัทองเที่ยว 
นกั

ทัศนาจร 
รวมทัง้หมด 

โรงแรม 
เกสท
เฮาส 

บังกาโล/ 
รีสอรท 

บานญาต ิ
พกั 
อทุ-

ยานฯ 

บาน
รับ 
รอง 

โฮม- 

สเตย 
รวม 

รถไฟ 1,547 769 415 972 - - - 3,703 17,842 21,545 

รถ
ประจาํ
ทาง 

4,239 2,642 1,668 2,236 - - - 10,785 64,349 75,134 

รถสวน
บุคคล 

7,655 2,975 2,381 5,400 - - - 18,411 235,690 254,101 

อืน่ ๆ 5,831 2,128 2,102 5,620 - - - 15,681 175,953 191,634 

รวม 19,272 8,514 6,566 14,228 - - - 48,580 493,834 542,414 

 
 

 



203 

ตารางที่ 16 Internal tourism in Nongkhai: จํานวนผูเขาพักแรมจําแนกตามประเภทที่พักและ  

               พาหนะ มกราคม-ธันวาคม 2558 (ตอ)  
 
 

รวมคนไทยและชาวตางชาติทั้งหมด: Grand Total 

การเดนิ 
ทาง 

นกัทองเที่ยว 
นกั

ทัศนาจร 
รวมทัง้หมด 

โรงแรม 
เกสท
เฮาส 

บังกาโล/ 
รีสอรท 

บานญาต ิ
พกั
อทุ-

ยานฯ 

บาน
รับรอง 

โฮม- 

สเตย 
รวม 

รถไฟ 32,582 4,161 17,516 12,149 - - - 66,408 62,402 128,810 

รถ
ประจาํ
ทาง 

(รถบสั 
/ ทวัร) 

114,999 18,661 164,933 65,477 - - - 364,070 312,929 676,999 

รถสวน
บุคคล 

298,852 49,741 365,684 81,039 - - - 795,316 724,586 1,519,902 

อืน่ ๆ 5,831 2,128 2,102 5,620 - - - 15,681 175,953 191,634 

รวม 452,264 74,691 550,235 164,285 - - - 1,241,475 1,275,870 2,517,345 

 

ที่มา: กรมการทองเที่ยว, สถิตินักทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2558 (จําแนกตามภูมิภาคและ

จังหวัด): ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย, เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://tourism2.tourism.go.th/home/details/11/221/25767 

 

ตารางที่ 17  การเปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยตอคนของผูเย่ียมเยือนจังหวัดหนองคาย ป 2557-58 
 
 

คาใชจายราย
หมวด 

นกัทองเที่ยว นกัทศันาจร ผูเยื่ยมเยอืน 

มกราคม-ธันวาคม 2558 2557 
% 

Change 
2558 2557 

% 
Change 

2558 2557 
% 

Change 

คนไทย (หนวย: บาท/คน/วัน) 

คาทีพ่กั 296.28 279.96 + 5.83 0.00 0.00 + 0.00 231.21 220.21 + 5.00 

คาอาหาร 272.52 258.32 + 5.50 218.60 211.54 + 3.34 260.68 248.34 + 4.97 

คาซือ้สนิคาและ
ของที่ระลกึ 

309.35 297.89 + 3.85 305.48 296.00 + 3.20 308.50 297.49 + 3.70 

คาใชจาย 
เพือ่ความบนัเทงิ 

78.23 73.60 + 6.29 50.32 46.89 + 7.31 72.10 67.90 + 6.19 

คาบริการ
ทองเที่ยวภายใน

จงัหวดั 
83.66 80.11 + 4.43 57.91 55.21 + 4.89 78.00 74.80 + 4.28 

คาพาหนะ
เดนิทางในจังหวัด 

98.64 92.73 + 6.37 77.01 74.28 + 3.68 93.89 88.79 + 5.74 
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ตารางที่ 17  การเปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยตอคนของผูเย่ียมเยือนจังหวัดหนองคาย ป 2557-58  

                (ตอ) 
 

คาใชจายราย
หมวด นกัทองเที่ยว นกัทศันาจร ผูเยื่ยมเยอืน 

มกราคม-ธันวาคม 2558 2557 
% 

Change 
2558 2557 

% 
Change 

2558 2557 
% 

Change 

คนไทย (หนวย: บาท/คน/วัน) 

คาใชจายอืน่ ๆ 40.35 37.63 + 7.23 28.00 26.32 + 6.38 37.64 35.21 + 6.90 

คาใชจายเฉลีย่/

คน/วนั 
1,179.03 1,120.24 + 5.25 737.32 710.24 + 3.81 1,082.02 1,032.74 + 4.77 

ชาวตางประเทศ (หนวย: บาท/คน/วัน) 

คาทีพ่กั 399.31 390.83 + 2.17 0.00 0.00 + 0.00 68.26 72.67 - 6.07 

คาอาหาร 299.73 286.42 + 4.65 241.63 229.13 + 5.46 251.56 239.79 + 4.91 

คาซือ้สนิคาและ
ของที่ระลกึ 

354.32 334.55 + 5.91 439.53 427.23 + 2.88 424.97 409.99 + 3.65 

คาใชจาย 
เพือ่ความบนัเทงิ 

125.95 115.85 + 8.72 92.21 87.18 + 5.77 97.98 92.51 + 5.91 

คาบริการ
ทองเที่ยวภายใน

จงัหวดั 
113.11 104.87 + 7.86 68.71 66.70 + 3.01 76.30 73.80 + 3.39 

คาพาหนะ
เดนิทางในจังหวัด 

149.77 138.27 + 8.32 123.27 118.41 + 4.10 127.80 122.10 + 4.67 

คาใชจายอืน่ ๆ 83.70 77.32 + 8.25 53.94 51.65 + 4.43 59.02 56.42 + 4.61 

คาใชจายเฉลีย่/

คน/วนั 
1,525.89 1,448.11 + 5.37 1,019.29 980.30 + 3.98 1,105.89 1,067.28 + 3.62 

 

ที่มา: กรมการทองเที่ยว, สถิตินักทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2558 (จําแนกตามภูมิภาคและ

จังหวัด): ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย, เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://tourism2.tourism.go.th/home/details/11/221/25767 

 

 จากตารางขางตน (ตารางที่ 16-17) บงช้ีวา ในการเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง (Non-

package Tour) นักทองเที่ยวสวนใหญ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงนักทัศนาจรเดินทางดวย

พาหนะสวนบุคคลเปนหลกั โดยคิดเปนรอยละ 60.4 ของจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือนหนองคายในป 

2558 เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง รอยละ 26.9 และรอยละ 5.1 คือผูที่โดยสารทางรถไฟ และ

คาใชจายสําหรับพาหนะการเดินทางภายในจังหวัด ถือเปนคาใชจายที่นักทองเที่ยวตองจายมากเปน

อันดับ 4 ถัดจาก คาที่พัก สินคาที่ระลึก และคาอาหาร  
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ภาพที่ 55 สรุปการคมนาคม – การขนสงจากกรุงเทพฯ - 8 จังหวัดติดแมนํ้าโขง และการเดินทางใน        

            พื้นที่ 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ ตุลาคม 2559) 

 

  นอกจากน้ี ขอมูลที่ไดจากตารางเดียวกัน ยังบงช้ีวานักทองเที่ยวสวนใหญใชจายกับการ

ซื้อสินคา และของทีร่ะลึกมากที่สุด คือประมาณ 311 บาทตอคนตอวัน ในคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกบัคาที่

พัก (ประมาณ 300 บาทตอคนตอวัน)  เมื่อมองในมุมดานเศรษฐกิจ สินคาและของที่ระลึก จงึถือไดวา

มีความสําคัญอันดับตน ๆ ตอรายไดทีจ่ะเขาประเทศ และรายไดของประชาชนผูเกี่ยวของโดยตรง 

 และเมื่อลงลึกถึงรายละเอียด  พบวาชวงเวลาที่นักทองเที่ยวโดยรวมทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติเดินทางมายังจังหวัดหนองคายมากทีสุ่ด คือ ชวงไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม รองลงมา

คือชวงเมษายน-มิถุนายน, มกราคม-มีนาคม และกรกฎาคม-กันยายน ตามลําดับ   

 ทั้งน้ี การระบสุถานที่ติดต้ังสําหรบัสื่อปฏิสมัพันธดิจิตอล (Interactive Digital Signage: 

Kiosk) ผูวิจัยวิเคราะหทางเลือกสําหรับพื้นที่ภายใต 2 ประเด็น คือ 

 1.  สื่อปฏิสัมพันธในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวสําคัญ โดยอิงจากขอมูลสรุปอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมลุมนํ้าโขง และอัตลักษณดานอื่น ๆ ที่โดดเดนของจังหวัดหนองคาย จากกลุมตัวอยางผาน

เครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม (ตารางที่ 8) “ตลาดทาเสด็จ” และ “สะพานมิตรภาพไทย-

ลาว” ไดรับการลงความเห็นวามีความโดดเดน และชัดเจนมากที่สุด ในคาเฉลี่ย 4.89 นอกจากขอสรุป

ดังกลาวแลว ในสวนของ “ตลาดทาเสด็จ”, “ตลาดทาเรือ” หรือ “ตลาดอินโดจีน” เปนศูนยรวม

สินคาจากหลายชนิดของประเทศในแถบอินโดจีนขนาดใหญ อาทิเชน ผลิตภัณฑอาหารแหง อาหาร

แปรรูป แหนม หมูยอ ผาไทย เครื่องประดับ สินคาตกแตงบาน ฯลฯ ที่ต้ังอยูติดกับแมนํ้าโขง ในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นอกจากน้ีบริเวณ

ตลาดยังมีจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม เน่ืองจากอยูติดแมนํ้าโขง  
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ภาพที่ 56 ตลาดทาเสด็จ และบริเวณใกลเคียง (เลียบนํ้าโขง) 

            (ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อ ตุลาคม 2559) 
 

 ในขณะที่ประเด็น “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว” ซึ่งต้ังอยูซอย 1-2 บานจอมมณี ตําบล  

มีชัย เปนสะพานขามแมนํ้าโขงไปยังทานาแลง แขวงเวียงจันทนของประเทศลาว มีความสําคัญเปน

อยางมากในการสนับสนุนดานเศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศไทยและลาว ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากน้ียังถือเปนสัญลักษณแหงเจตจํานงของออสเตรเลียในการ

ใหความรวมมือเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
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 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 แหงน้ีเปนแบบคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็กแบบ Box 

Girder มีความยาวทั้งสิ้น 1,170 เมตร พื้นผิวจราจรประกอบดวยชองจราจร 2 ชองทาง กวางชองทาง

ละ 3.5 เมตร มีชองทางเดินทั้งสองขาง ขางละ 1.5 เมตร และชองทางเดินรถไฟตรงกลางกวาง 1 

เมตร ชวงแมนํ้าประกอบดวยตอมอ 6 ตอมอ ระยะหางระหวางตอมอสะพานชวงกลางแมนํ้า 105 

เมตร ชวงบนฝงทั้ง 2 ขาง ประกอบดวยตอมอ 8 ตอมอในฝงไทย และ 7 ตอมอในฝงลาว (กระทรวง

คมนาคม.  กรมทางหลวง แขวงทางหลวงหนองคาย, ม.ป.ป.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 57 ดานพรมแดนหนองคาย และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

ที่มา: Google Map, เขาถึงเมือ่ 31 มกราคม 2560 
 

 ทั้งสองบริเวณน้ี มีความเช่ือมโยงหรืออยูติดกับแมนํ้าโขง ซึ่งผลักดันใหสถานที่น้ัน ๆ 

กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนดวย “จุดชมวิวแมนํ้าโขง” และมีความเหมือนในดานของ

การเปนพื้นที่เปดโลง มีอาคารประกอบรวมเปนบางจุด  กลาวคือ... 

 - อาคารรวมในตลาดทาเสด็จ คือรานคาที่ไดรับการปรับภูมิทัศนพัฒนาจากเรือนไมทรง

อีสานในอดีต เพื่อเปนพื้นที่สําหรับรานคาตาง ๆ ซึ่งถือเปนการใชสอยเต็มพื้นที่เปนทุน ทวาในบริเวณ

เดียวกันที่ติดริมโขงน้ัน คือพื้นที่สําหรับพักผอนหยอนใจ และมีบริเวณคอนขางกวางขวาง มีแลนด

มารกพญานาคของจังหวัด ซึ่งนักทองเที่ยวมักเขาไปเยือนและถายภาพ ทั้งยังเปนจุดที่ทัวรเอเจนซี่

สวนใหญมักพานักทองเที่ยวไปชมทิวทัศนและซื้อหาสินคาของฝาก  
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 - อาคารตรวจคนเขามอง บริเวณดานพรมแดนหนองคาย ซึ่งผูมาเยือนใหพื้นที่น้ี คือผู

ที่มีเปาประสงคการมาอยางชัดเจน คือติดตอทําธุรกรรมเพื่อการขามแดนระหวางสองประเทศ ไมวา

จะเปนประชาชนทั่วไปที่เดินทางเพื่อกิจธุระก็ดี หรือนักทองเที่ยวก็ดี 

 ดังน้ันพื้นที่บริเวณตลาดทาเสด็จ จึงมีความเปนไปไดในการติดต้ังสื่อปฏิสัมพันธคีออส ใน

มุมมองที่นักทองเที่ยวผูมาเยือนสามารถใชเวลากับพื้นที่บริเวณน้ีไดโดยไมจํากัดระยะเวลา  ทั้งยัง

สามารถใชประโยชนจากสื่อปฏิสัมพันธน้ีในแงของการคนหาเสนทางจุดหมายปลายทางถัดไป  

 2.  สื่อปฏิสัมพันธในพ้ืนท่ีท่ีการคมนาคมเขาถึง พื้นที่ดังกลาว อาทิ ทาอากาศยาน 

สถานีรถไฟ สถานีขนสงตาง ๆ ทั้งน้ีทั้งน้ัน จังหวัดหนองคายไมมีทาอากาศยาน ซึ่งทาอากาศยานที่ใกล

ที่สุดอยูที่จังหวัดอุดรธานี ผูเดินทางสามารถตอรถเขาจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58 สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมอืงหนองคาย 

ที่มา: Google Map, เขาถึงเมือ่ 31 มกราคม 2560 
    

 จากตาราง Internal tourism in Nongkhai (ตารางที่ 16) ระบุวาในป พ.ศ. 2558 มี

นักทองเที่ยวและนักทัศนาจรใชบริการรถประจําทางมากเปนอันดับสองรองจากพาหนะสวนบุคคล 

โดยคิดเปนรอยละ 26.9 โดยสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลหนองคาย ต้ังอยูในตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองหนองคาย นอกจากการเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือไปยังจังหวัดอื่น ๆ แลว ยังใหบริการระหวาง



209 

ประเทศดวยเชนกัน ทั้งยังมีบริการรถสามลอเครื่อง (Sky Lab) สําหรับการเดินทางตอเน่ืองจากสถานี

ขนสงไปยังสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด  

 ลักษณะผังของสถานีขนสง นอกจากพื้นที่เปดโลงสําหรับเทียบทารถแลว ยังมีพื้นที่ชาน

ชาลากึ่งเปดโลงทรงแอลกลับดาน ต้ังเสาปูวางโครงหลังคา สําหรับผูโดยสารที่เขามารอเดินทาง และ

เปนพื้นที่สําหรับจําหนายต๋ัวเดินทางควบคูกัน บริเวณโดยรอบคือตึกแถวที่ประกอบดวยกิจการที่เกี่ยว 

ของกับการเดินทาง อาทิ บริษัททัวร อาคารบขส. เปนตน  

 นอกจากการเดินทางโดยรถประจําทางแลว  อีกหน่ึงรูปแบบคมนาคมที่เขาถึงจังหวัด

หนองคาย คือ “ทางรถไฟกรุงเทพฯ-หนองคาย” ซึ่งใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9-12 ช่ัวโมง 

ข้ึนอยูกับประเภทขบวนรถ ซึ่งจากสถานีสถานีน้ีนักทองเทีย่วสามารถตอรถไฟไปยังทานาแลง ประเทศ

ลาวไดโดยรถไฟขบวนดังกลาวจะว่ิงตามเสนทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และยังสามารถเดินทาง

ภายในจังหวัดหนองคายไดโดย รถสามลอเครื่อง (Sky Lab) ที่จอดใหบริการบริเวณสถานี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 สถานีรถไฟหนองคาย 

ที่มา: Google Map, เขาถึงเมือ่ 31 มกราคม 2560 
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 การวิเคราะหเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเฉพาะในจังหวัดหนองคาย สําหรับการออกแบบสื่อ

ปฏิสัมพันธ 

 เมื่อคํานึงถึงสถิติพาหนะการเดินทางของนักทองเที่ยว-นักทัศนาจรแลว การติดต้ังสื่อ

ปฏิสัมพันธในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่รองรับนักทองเที่ยวสวนใหญมีความเปนไปไดมาก โดยรูปแบบ

ประโยชนของสื่อปฏิสัมพันธน้ีจะเปนไปในทิศทางการชวยเหลือ หรือแนะนําใหนักทองเที่ยวเขาถึง

สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ เปนลําดับถัดไป ดวยในมุมของกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยพาหนะสวน

บุคคล ซึ่งคิดเปนรอยละ 60.4 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมักจอดแวะพักตามจุดพักรถ 

และสถานีบริการนํ้ามัน รวมถึงจอดชมแหลงทองเที่ยวสําคัญตาง ๆ ตามที่กะเกณฑไว  โดย

นักทองเที่ยวกลุมน้ีสวนหน่ึงมีการเตรียมการ ต้ังเปาหมาย และศึกษาเสนทางลวงหนา อีกสวนหน่ึงคือ

ผูที่ยังไมมีกําหนดการชัดเจน สื่อปฏิสัมพันธสามารถทําหนาที่ประหน่ึง Tourism Information 

Center ควบคูกับการประชาสัมพนัธสถานที่ทองเที่ยวที่อาจไมไดอยูในเปาหมายแรกของนักทองเที่ยว   

 ทวาเมื่อวิเคราะหในประเด็นการติดต้ังสื่อปฏิสัมพันธคีออสในพื้นที่ที่การคมนาคมเขาถึง 

ไมวาจะเปนสถานีขนสงผูโดยสารฯ หรือสถานีรถไฟหนองคาย ซึ่งประเด็นดังกลาวมีความสอดคลอง

กับความกาวหนาทางคมนาคมในอนาคต อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยงเสนทางจาก

นครราชสีมา ทีค่าดวาจะมีสวนในการผลักดันใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามายังจังหวัดมากข้ึน ดวย

การเดินทางที่สะดวกและทันสมัย ลดระยะเวลาในการเดินทาง สถานีรถไฟจะเปรียบเสมือนจุดเริ่มตน

ที่สําคัญสําหรับการเดินทาง เมื่อนักทองเที่ยวมาถึงชานชาลาสถานีรถไฟก็ดี หรือสถานีขนสงจังหวัดก็ดี 

สื่อปฏิสัมพันธในพื้นที่ที่การคมนาคมเขาถึง จะถูกใชประโยชนในดานการสืบคนทิศทาง ใหขอมูลดาน

การทองเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจตาง ๆ ทวาเมื่อวิเคราะหสถานการณ

ปจจุบัน เมื่ออิงขอมูลสรุป Internal tourism in Nongkhai (ตารางที่ 16) บงช้ีวาการเดินทางโดยรถ

ประจําทาง และทางรถไฟ ไมใชการเดินทางรูปแบบหลักของกลุมนักทองเที่ยว-นักทัศนาจร ซึ่งเมื่อ

คํานวณในเชิงปริมาณแลว คิดรวมเปนรอยละ 32 ขณะที่รอยละของผูใชพาหนะสวนบุคคลมีมากถึง 

60.4 กลาวคือสื่อปฏิสัมพันธ Tourist information kiosk อาจไมสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยว

สวนใหญได  

 ดวยเปาประสงคของการออกแบบสื่อฏิสัมพันธน้ี มุงเนนสําหรับกลุมเปาหมาย Non 

Package Tour เปนหลัก โดยเฉพาะผูที่เดินทางเอง และตองการการแนะนําทิศทางในการเดินทางถึง

ที่หมาย ซึ่งมีความเปนไปไดทั้งกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยพาหนะสวนบุคคล และผูที่เดินทางดวย

พาหนะสาธารณะ การติดต้ังสื่อคีออสในแหลงทองเที่ยวสําคัญเพื่อชักจูงและตอยอดนํานักทองเที่ยวสู

สถานที่ทองเที่ยวถัดไป  ดวยการเลือกพื้นที่ “ตลาดทาเสด็จและบริเวณใกลเคียง” ซึ่งเปนจุดชมวิว

ริมโขงและเปนสถานที่ทองเที่ยวโดดเดนดังที่สรุปไดจากเครื่องมือวิจัยประเภทแบบสอบถาม มีความ

เปนไปไดในการเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวสวนใหญไดมากกวา อีกทั้งยังมีพื้นที่รองรับสําหรับการติดต้ัง 
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และมีลักษณะทางกายภาพที่สงเสริมใหนักทองเที่ยวทั่วไปใชเวลากับสื่อปฏิสัมพันธน้ีไดมากกวา

บริเวณอื่นๆ เน่ืองจากเปนพื้นที่สาธารณะสําหรับพักผอนหยอนใจ  
 

 1.3 การวิเคราะหขอมูลทางการออกแบบในเชิงนิเทศศิลป-ประยุกตศิลปท่ีมีอยูเดิม 

เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ โดยจําแนกผลงานจากการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

   1.3.1 การออกแบบเชิงนิเทศศิลป ประกอบดวยอัตลักษณองคกร และ Kiosk UI 

Design รวมถึง Icon Sets 

   1.3.2 การออกแบบเชิงประยุกตศิลป Kiosk Design  

 สําหรับ “การออกแบบตราสัญลักษณองคกร” ผูวิจัยรวบรวมตราสัญลักษณขององคกร

ที่เกี่ยวของกบัอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง แบงไดดังน้ี 

   - ตราสัญลกัษณองคกรสากล  11 ตราสัญลกัษณ  (ดังภาพที่ 60) 

   - ตราสัญลกัษณองคกรภายในประเทศ    9 ตราสัญลักษณ  (ดังภาพที่ 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 60 ประมวลรปูตราสัญลักษณองคกรทีเ่กี่ยวของกบัแมนํ้าโขง (สากล) 

            (รวบรวมโดยผูวิจัย เมื่อ เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 61 ประมวลรปูตราสัญลักษณองคกรทีเ่กี่ยวของกบัแมนํ้าโขง (ประเทศไทย) 

            (รวบรวมโดยผูวิจัย เมื่อ เมษายน 2559) 
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ตารางที่ 18 สรปุองคประกอบศิลปในการออกแบบตราสญัลักษณองคกร (Logo) ที่เกี่ยวของกับ 

              ลุมนํ้าโขง 

 

ตราสัญลักษณ 
องคประกอบศิลป 

Symbol 
Typeface Composition 

Shape - Form Color(s) Emphasis 
ตราสัญลกัษณองคกรสากล 

 
 

 

รูปรางสี่เหลียมจตุรสั 

 

  
เนน Typeface 

อักษรยอช่ือธุรกิจ 
 

Serif  

 
 
 
 
 

ใช Typeface  

เปนสัญลักษณ 
จัดวางบน 

เสนนอนไลส ี

 

 San-serif  

 
 
 
 

รูปรางวงกลม และ

ใชเสนโคงตวัดผาน 

 

รูปรางพญานาค Serif  

 
 
 
 
 

รูปรางวงกลมซอน  

2 ช้ัน 

 

แผนที่ 6 ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง  

San-serif  

 
 
 
 
 
 
 
 

ลดทอดเสนกริดรปู

โลก และเสนคลื่นให

อยูภายใต 

รูปรางวงกลม ค่ัน
ดวยอักษรยอ 

สวนวงกลมรอบนอก

คือ typeface ช่ือ

และสโลแกนองคกร 

 อักษรยอ MRC San-serif  

 
 
 
 
 

รูปรางวงกลมซอน  

2 ช้ัน 

 

แผนที่ 6 ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง Serif  

 
 
 
 
 

รูปรางโดยภาพรวม 
เหมือนเครื่องหมาย 

อัญประกาศ 

 
ภายในสัญลักษณคือ 
แผนที่ 6 ประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
พรอมแสดงแถบเสน

แมนํ้าโขง 

San-serif  
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ตารางที่ 18 สรปุองคประกอบศิลปในการออกแบบตราสญัลักษณองคกร (Logo) ที่เกี่ยวของกับ 

              ลุมนํ้าโขง (ตอ) 
 

ตราสัญลักษณ 
องคประกอบศิลป 

Symbol 
Typeface Composition 

Shape - Form Color(s) Emphasis 
ตราสัญลกัษณองคกรสากล (ตอ) 

 
 
 
 
 

ลดทอนสญัลกัษณ

ใบไม รวงขาว นก 

และปลา ภายใน 

รูปรางวงกลม 

ลอมดวย Typeface 

ช่ือองคกรและ

สโลแกนอกีช้ัน 

 
 

สัญลกัษณวงกลมดาน
ในที่รวม       

อัตลักษณในเชิง 
ชีววิทยา 

 

Serif  

 
 
 
 
 

ตัดคร็อปแผนทีโ่ซน
เอเชียใตและ

ตะวันออกเฉียงใตให

อยูในรูปราง

สี่เหลี่ยมผืนผา 

 
แผนที่ 6 ประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
และเอเชียใต 

-  

 
 
 
 

รูปรางวงกลม 

ภายในเปนภาพ

ลดทอนของวิถีชีวิต

คนพายเรือริมโขง 

 

 

Typeface ใช Font 
รูปแบบ Script 

ในขณะที่ Tagline ใช 
San-Serif 

 

 
 
 

 

เสนสายอสิระ ลด

ทอดรูปทรง

พญานาควายใน

ลักษณะแนวนอน 

 

 
San-serif ทั้ง 

Typeface และ 
Tagline 

 

ตราสญัลกัษณองคกรภายในประเทศไทย 

 
 
 

 
 

รูปทรงอสิระ คดโคง

คลายเปลวไฟ 6 สี

พุงข้ึนทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
Typeface ช่ือองคกร
เปนภาษาไทย เปรียบ
ไดเปน Serif ที่มีหัว 

 

 
 
 
 

 

ตราสญัลักษณ

ลดทอนสดัสวน The 

Golden Ratio 

 

 San-serif  

 
 
 
 

 
 
 

รูปทรงคลายโคม, 

กลีบบัว ในขณะ 
เดียวกันก็มีลักษณะ

สวนโคงคลายเรือ

ลอยเหนือนํ้า ลอกบั

เสนโคงเปลวไฟ 

ออนชอย 

 

 Serif กึ่ง Script  
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ตารางที่ 18 สรปุองคประกอบศิลปในการออกแบบตราสญัลักษณองคกร (Logo) ที่เกี่ยวของกับ 

              ลุมนํ้าโขง (ตอ) 
 

ตราสัญลักษณ 
องคประกอบศิลป 

Symbol 
Typeface Composition 

Shape - Form Color(s) Emphasis 
ตราสญัลกัษณองคกรภายในประเทศไทย (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

ตราสญัลักษณคลาย

เปลวไฟ ประกอบ

ข้ึนดวยรูปทรงอิสระ 
6 สวน ที่ภายในแต

ละสวนคือรูปธงชาติ 

6 ประเทศในกลุม 

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

 

 
 

-  

 
 
 
 
 

ลดทอนรปูทรงพระ

ธาตุพนม 

และใชเสนสีธงชาติ

ดัดโคงเปนลายนํ้า 

 

 
San-serif ทั้ง 

Typeface และ 
Tagline 

 

 
 
 
 

ลายเสนสาน

หัตถกรรม 
 - 

San-serif ทั้ง 
Typeface และ 

Tagline 
 

 
 
 
 
 

ลายคลื่นนํ้า 

 

-  
San-serif ทั้ง 

Typeface และ 
Tagline 

 

 
 
 
 
 

เนนภาพเคาโครง

ทัศนียภาพ และ

สถานที่สาํคัญ 

(Landmarks) ของ

ประเทศไทย 

 

- Serif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนคลื่นสื่อถึงนํ้า ที่

มีจุดตัดและเช่ือมตอ

ที่วงกลม ซึง่เปนไป

ไดวาสื่อถึงกรอบของ

ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมดัง

นโยบาย หรือ

จุดมุงหมายของ

องคกร 

 

 

Typeface รูปแบบ  
กึ่ง San-serif  

ทวา Tagline ใช 
San-Serif 
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 จากตารางสรุปดังกลาว บงช้ีไดวา ตราสัญลักษณสากลรอยละ 81 ประกอบดวยสีโทน

เย็น โดยเฉพาะโทนสีนํ้าเงิน-ฟา (Hue: Blue) ซึ่งนอกจากจะสื่อถึง “นํ้า” หรือ “แมนํ้า” แลว ในทาง

จิตวิทยาสี โทนสีนํ้าเงินยังใหความรูสึกถึงความเช่ือมั่น (Trust) ความปลอดภัย (Security) ความภักดี 

(Loyalty) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบองคกรซึ่งสวนใหญเปนองคกรที่ตองการความนาเช่ือถือ หรือเปน

องคกรที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศ ในขณะที่โทนสีนํ้าเงิน-ฟา เมื่อปรากฏในตรา

สัญลักษณองคกรภายในประเทศไทย มักสื่อถึง “นํ้า” เปนสําคัญ ควบคูกับการเปนสีหน่ึงในธงไตรรงค 

และโดยภาพรวมของ Corporate Colors ในตราสัญลักษณองคกรภายในประเทศ รอยละ 55 ใชสี

โทนรอน และมักประกอบดวยเสนสาย และรูปราง-รูปทรงอิสระ มีความโคงมนออนชอย ทั้งน้ีทั้งน้ัน 

ตราสัญลักษณองคกร ทั้งสากลและภายในประเทศสวนใหญไมมุงเนนการใชหลักการจัดวาง (The 

Law of Composition)  ในสวนของ Logotype และ Typeface เฉลี่ยใชลักษณะ Type แบบ Serif 

และ San-serif เทา ๆ กัน และใชช่ือ หรืออักษรยอเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ในขณะที่ การใช 

Type สําหรับ Tagline (กรณีถาประกอบใชในตราสัญลักษณ) ลวนใช Type รูปแบบ San-serif    

 จากขอสรุปดังกลาว สามารถนํามาเปนแนวทางในการเลือกใชความเหมือน และความ

ตางในการออกแบบตราสัญลักษณองคกรตนแบบ “Mekong Route" ตอไป 
 

      การวิเคราะหแนวคิดในการออกแบบ  

 การศึกษาคนควา “อัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมน้ําโขง” เปนไปเพื่อการถายทอดความ

ชัดเจนทางอัตลักษณวัฒนธรรม สูการออกแบบ “ศูนยการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไทยอยาง

ยั่งยืน” ซึ่งเปนองคกรสมมติที่ดําเนินธุรกิจรูปแบบการนําเที่ยว และใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ 

โดยจําเพาะเจาะจงพื้นที่ “เสนทางลุมนํ้าโขงไทย” เปนสําคัญ ดวยวิสัยทัศนเช่ือมั่นวา การพัฒนาอัต-

ลักษณการทองเที่ยวที่ดีน้ันมีสวนชวยใน “การสรางความเช่ือมั่น และสงเสริมการทองเที่ยว” อันเปน

หน่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ตามนโยบายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่ง

ยุทธศาสตรน้ีมุงเนนใหนักทองเที่ยวรับรูและเขาใจในภาพลักษณที่ดีของประเทศ สรางความเช่ือมั่น 

และเปดประสบการณใหม ๆ แกนักทองเที่ยว 

 ดวยประเด็น “เสนทางลุมนํ้าโขงไทย” น้ีเอง จึงเปนที่มาของช่ือศูนยการทองเที่ยวฯ 

“Mekong Route (แมโขง รูท)” ภายใตแนวความคิด “Infinite Mekong” ที่สื่อถึงรูปแบบการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยืน โดยหยิบยกคําวา Mekong มาจากกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง หรือ Greater 

Mekong Sub-region และ Route ซึ่งหมายถึงเสนทาง และเช่ือมโยงกับคําวาเสนทางวัฒนธรรมใน

ภาษาอังกฤษอยาง Cultural Route  

 ทั้งน้ีทั้งน้ันช่ือองคกรที่ประกอบใชในตราสัญลักษณ เลือกใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เพื่อ

การสื่อสารไดอยางครอบคลุมแกนักทองเที่ยวหลายเช้ือชาติ อีกทั้งสวนประกอบของคําทั้ง 2 คําที่มี
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พยัญชนะตัวโอ (O Alphabet) ชวยเสริมลักษณะตัวหนังสือประกอบโลโก (Logotype) ใหมีความ

เช่ือมโยงกับสัญลักษณอินฟนิต้ี (Infinity) ไปในคราวเดียวกัน  
 

ตารางที่ 19   สรปุแนวทางการออกแบบ (Design Brief) สําหรบัการออกแบบอัตลักษณองคกรศูนย

การทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยอยางย่ังยืน “Mekong Route” 
 

 DESIGNBRIEF 
Business 
Name 

Mekong Route Co.,Ltd (แมโขง-รูท):  

    The Greater Mekong Subregion (GMS) Sustainable Tourism Center: Thailand 

    (ศูนยการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยอยางยั่งยืน) 

Backgrounds “แมโขง-รูท” องคกรสมมติที่ดําเนินธุรกิจรูปแบบ “การนําเที่ยว และใหบริการขอมูล

ขาวสารตาง ๆ” โดยจําเพาะเจาะจงพื้นที่ “เสนทางลุมนํ้าโขงไทย” เปนสําคัญ ดวยวิสัยทัศน

เชื่อม่ันวาการพัฒนาอัตลักษณการทองเที่ยวที่ดีน้ันมีสวนชวยใน “การสรางความเช่ือม่ัน และ

เปนการสงเสริมการทองเท่ียว” อันเปนหน่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ตาม

นโยบายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซ่ึงยุทธศาสตรน้ี  มุงเนนใหนักทองเที่ยวรับรูและ

เขาใจในภาพลักษณที่ดีของประเทศ ซ่ึงไมเพียงแตจะเปนการสรางความเชื่อม่ันแลว ยังถือเปน

สวนหน่ึงในการเปดประสบการณใหม ๆ แกนักทองเที่ยวดวยเชนกัน 

Objectives เพื่อสะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทย ผานการออกแบบองคกร (สมมติ) 

“Mekong Route” โดยคาดหวังการพัฒนาภาพลักษณ และศึกษาแนวทางของการสรางสรรค

ส่ือสงเสริมการทองเที่ยวที่อยางเหมาะสม 

4P’s 
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PA
CK
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R Variety of Customized Package Tour 

     +  รูปแบบการทองเที่ยวที่ศูนยการทองเที่ยว “แมโขง-รูท” กําหนดไว โดย

มุงเนน การสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมโขงเปนสําคัญ 

     +  รูปแบบการทองเที่ยวที่ผูใชบริการสามารถเลือกสรรไดเอง            

N
O

N
 P

AC
KA

GE
 

TO
U

R 

+  เคาทเตอรบริการ ณ จุดทองเที่ยวสําคัญ  

+  Tourist Information Kiosk 

+  Souvenir Store หรือ Souvenir Kiosk รูปแบบ Vending Machine 

Pr
ic

e 

Package tour - ขึ้นอยูกับชวงเวลา ระยะเวลา และสถานที่แตละทริป 

Souvenir Kiosk (Vending Machine) - สินคาที่ระลึกสําหรับเครื่องอัตโนมัติ ราคา

แตละชิ้นไมเกิน 100 บาท 
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ตารางที่ 19   สรปุแนวทางการออกแบบ (Design Brief) สําหรบัการออกแบบอัตลักษณองคกรศูนย

การทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยอยางย่ังยืน “Mekong Route” (ตอ) 

 

 DESIGNBRIEF 
4P’s (ตอ) 

 

Pl
ac

e 

+   ศูนยฯ บริการหลัก (Main-brand) อยูในกรุงเทพฯ  

+   ศูนยฯ บริการยอย (Sub-brand) ตั้งอยูตามแหลงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ หรือสถานี

ขนสงทั้ง 8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 

Pr
om

ot
io

n 

+   Standard Media 

+   Travel & Tourism Trade Show 

+   การจัดสงเสริมการขายแบบการเนนที่เครื่องหมายการคา (Brand Awareness) อาทิ 

การสนับสนุนองคกร หรือกลุมสินคาหัตถกรรมพื้นบาน เปนตน 

+   การจัดสงเสริมการขายแบบเนนในตัวสินคาเอง (Product Promotion) อาทิ 

โปรโมชั่นการสะสมแตมเดินทาง เพื่อรับรางวัลแพคเกจทัวรครั้งถัดไป เปนตน 

SWOT 

St
re

ng
th

 

+   ความหลากหลายของแพคเกจทัวรที่ยืดหยุนผันตามความตองการของนักทองเที่ยว  

+   บุคลากรดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศกที่มีความรูความเขาใจในภาษา 

ตางประเทศ 

+   รูปแบบสินคาและบริการที่นอกเหนือจาก Package Tour ตอบโจทยสําหรับกลุม

นักทองเที่ยวกลุม Non-package Tour เพื่อความครอบคลุมบริการที่มีตอ

นักทองเที่ยวหลากหลายกลุม  

W
ea

kn
es

s 

+   เปนองคกรธุรกิจใหม ที่ยังตองอาศัยระยะเวลาในการสรางความนาเชื่อถือ 

+   ความเส่ือมโทรมของแหลงทองเที่ยว  

+   ภาคสวนของการทองเที่ยว ตองอาศัยการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน 

รวมถึงประชาชน ไมสามารถดําเนินการลุลวงสมบูรณแบบไดดวยหนวยงานใด

หนวยงานหน่ึง จําตองมีการพัฒนาควบคูกันไป 

O
pp

or
tu

ni
ty

 

+   การเปดเสนทางเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS การเปดประชาคมอาเซียน รวมถึง

โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม อาทิ รถไฟความเร็วสูง ที่คาดการณวาจะทําให

นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเที่ยวเขตภูมิภาคน้ีมีแนวโนมสูงขึ้น 

+   การส่ือสารผานภาพลักษณที่มีแนวความคิดเปนเอกภาพ 

+   ส่ือบูรณาการศาสตร-ศิลป-เทคโนโลยี ที่จะทําใหการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ 

ไมใชเรือ่งยากอีกตอไป  
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ตารางที่ 19   สรปุแนวทางการออกแบบ (Design Brief) สําหรบัการออกแบบอัตลักษณองคกรศูนย

การทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยอยางย่ังยืน “Mekong Route” (ตอ) 

 

SWOT (ตอ) 
Tr

ea
t 

+   อัตราการแขงขันในธุรกิจรูปแบบการนําเที่ยวที่คอนขางสูงในปจจุบัน 

+   ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ไมแนนอน เปนสาเหตุใหนักทองเที่ยวตัดสินใจไม

เดินทางทองเที่ยวหรือมีการใชจายนอยลง            

Target Group 

 

 

 
 

กายภาพ 

  + ชวงอายุ 20-59 ป และไมจํากัดเพศ 

จิตภาพ 

+ เปนผูชื่นชอบ และสนใจการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม-นิเวศน  รักการศึกษาวิถีชีวิต

และเสนหของอารยธรรมลุมนํ้าโขง 

+ กลุมเปาหมายมีลักษณะการดําเนินชีวิต

อยาง “Fullfilled” หรือผูที่ แสวงหา

ความสําเร็จ คนกลุมน้ีมักยึดถือหลักการ มี

ความรับผิดชอบสูงดวยวุฒิภาวะ มุงเนน

กิจกรรมเพื่อการพักผอน หรือความสุขใน

ครอบครัว เปนผูมีขาวสารพรอมมูลและยัง

เปดรับความคิดเห็นใหม ๆ พรอมที่จะ

สนใจใสใจทัศนคติที่ผูวิจัยตองการส่ือสาร 

ชวงอายุ 

20-49 ป 

+ ชวงปลายของวัยเรียน และ

ชวงอายุของการทํางาน  

+ มักขวนขวายหาประสบการณ

แปลกใหม และมีความใฝรู

เปนทุน 

ชวงอายุ 

50-59 ป 

+ ชวงอายุของการทองเที่ยวเพื่อ

การพักผอนหยอนใจ  

+ มีแนวโนมของความนิยมดาน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

Concept “Infinite Route” 

Support การศึกษาคนควา “อัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง” เปนไปเพื่อการถายทอดความ

ชัดเจนทางอัตลักษณวัฒนธรรม สูการออกแบบ “ศูนยการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทย

อยางย่ังยืน” ซ่ึงเปนองคกรสมมติที่ดําเนินธุรกิจรูปแบบการนําเที่ยว และใหบริการขอมูล

ขาวสารตาง ๆ โดยจําเพาะเจาะจงพื้นที่ “เสนทางลุมนํ้าโขงไทย” เปนสําคัญ 

Mood-Tone Simple / Friendly / Jaunty 

เน่ืองจากกลุมเปาหมายมีชวงอายุที่คอนขางกวาง Mood-Tone ของงาน จึงมุงเนนความ 

“เปนกลาง” มีความเปนมิตร ตอบโจทยการเปนธุรกิจบริการ  และแฝงนัยยะของความ

คลองแคลวอิสระ กลาวคือ... ศูนยการทองเที่ยวฯ แหงน้ี  มุงตอบโจทยความตองการของลูกคา

โดยคํานึงถึงความสําคัญของวลีที่วา “อิสระท่ีจะเลือก”   

Outcome การออกแบบอัตลักษณองคกร และส่ือตางๆ ภายใตกรององคกร Mekong Route ที่

มุงเนนการสะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม จะสามารถเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการทองเที่ยว

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไดอยางเหมาะสม 
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ภาพที่ 63 แผนภาพการเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ สูการออกแบบ 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ 20 มีนาคม 2559) 

 

สวนท่ี 2  ผลงานออกแบบ และการปรบัปรุงผลงาน 

 ดังที่ไดเกริ่นไวในบทของวิธีดําเนินการวิจัย (บทที่ 3) ดวยผลงานการออกแบบสําหรับ

การวิจัย แบงเปนสองสวนดวยกัน คือการออกแบบอัตลักษณองคกร และการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 

Tourist information kiosk 
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 การออกแบบอัตลักษณองคกร 

 ขอบขายการออกแบบอัตลักษณองคกรที่ผูวิจัยคาดการณทิศทางในการออกแบบไว

ภายใตแนวความคิด “Infinite Mekong” ประกอบดวย การออกแบบตราสัญลักษณองคกร “แมโขง 

รูท (Mekong Route)” โดยเลือกใช “อัตลักษณรวม” ในการออกแบบองคกรหลัก (Main-brand) 

และปรับใช “อัตลักษณเฉพาะ” ในการออกแบบองคกรยอย (Sub-brand) ซึ่งองคประกอบในตรา

สัญลักษณ ลวนมีที่มาจาก Keyword ‘นาค-น้ํา-ชีวิต’    

 ซึ่งแนวทางการวางโครงสรางรูปแบบตราสัญลักษณ ผูวิจัยเลือกหยิบสัญลักษณ “อิน     

ฟนิต้ี” ที่สื่อถึงความย่ังยืน และสอดคลองกับนัยยะหน่ึงของ “พญานาค” กับแงความหมาย “อมตะ” 

ดังความเช่ือที่สืบเน่ืองจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู และลักษณะคดเค้ียวเปนคลื่น ดังที่พบเห็น

สัญลักษณของนาคไดในศาสนสถาน-ศาสนศิลปไดอยางเจนตา ผสมผสานกับทิศทางพิกัดของพื้นที่

ศึกษาของงานวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 8 จังหวัดติดริมแมนํ้าโขงจากจังหวัดเชียงราย ลงมาถึง

อุบลราชธานี ซึ่งสามารถเรียงตัวไดเปนเสนทแยงมุม 45 องศา และยึกหลักการจัดวางองคประกอบ

ของสัดสวนทองคํา (The Golden Ratio Proportion) เปนหลัก (ดังภาพที่ 64)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 64 แนวทางการวางโครงสรางรปูแบบตราสญัลกัษณ 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 65 แบบรางตราสัญลักษณครั้งที่ 1 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ เมษายน 2559) 
 

 จากแนวทางโครงสรางตราสญัลกัษณดังกลาว (ภาพที่ 79) คือแบบรางการเลือกหยิบคีย

เวิรดของวิถีชีวิตคนโขง ที่มีการประมงเปนสวนหน่ึงและสวนหลัก มาประกอบใชกบัโครงสราง และ

เสนอแนวทางในการเช่ือมโยงตราสญัลกัษณองคกรหลักและองคกรยอย ดวยภาพลดทอนทิศทางแลน

เรือที่ผัน รวมถึงการจัดวาง Typeface ช่ือองคกร ผันตามพกิัดของจงัหวัดทั้ง 8 

 ในขณะเดียวกัน สีประจําองคกร (Corporate Colors) ผูวิจัยเลือกใชสีนํ้าเงินคราม 

(Navy/Indigo) ซึ่งมาจากอัตลักษณรวมของการทอผาที่มักพบไดในพื้นที่ศึกษาดังกลาว และนับไดวา

เปนภูมิปญญาที่อาศัยพึ่งพิงธรรมชาติไดอยางนาสนใจ น่ันคือการยอมคราม นอกจากน้ี โทนสีนํ้าเงิน-

ฟา ยังสื่อถึง ‘นํ้า’ ในความเขาใจอยางสากล ทั้งน้ีทั้งน้ัน สีนํ้าเงินครามน้ีจะถูกใชรวมกับสีแดง (Bright 

Red) ที่สื่อถึงนัยยะของชีวิต กลุมชาติพันธุ  

 สําหรับอีกหน่ึงตราสัญลักษณ คือแนวความคิดที่ยืดอักษร M เปนโครงสราง และเลือก

หยิบอีกหน่ึงประเด็นของวิถีชีวิต คือการทอผาที่มีความสอดคลองกับในมุมของสีประจําองคกรดังที่ได

กลาวมาแลว โดยลดทอนเสนสายการทอ เพื่อผนวกใชกับคําวา “แมโขง” ใน “ภาษาไทย” ที่มีความ

ชัดเจนในอัตลักษณ (ดานภาษา) ไทยเปนทุนเดิม  
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 ควบคูกับแบบรางตราสัญลักษณขางตน ผูวิจัยไดออกแบบภาพประกอบควบคูกัน ซึ่ง

คาดการณไวสําหรับการปรับใชใน Corporate Graphics (Pattern), Pictograms หรือเปนสินคาที่

ระลึกในการณหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 66 การออกแบบภาพประกอบ ‘พระธาตุพนม’ หน่ึงในอัตลักษณสําคัญของจงัหวัดนครพนม 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ เมษายน 2559) 
 

 ขอเสนอแนะ จากผูเช่ียวชาญ (ไดรับการประเมินเมือ่วันที่ 30 เมษายน 2559) สําหรับ

ภาพรางตราสัญลักษณครั้งที่ 1 น้ี เห็นวา...  

 แนวทางในการออกแบบ และแนวทางการเช่ือมโยงระหวางตราสัญลักษณหลัก กับตรา

สัญลักษณยอยมีความนาสนใจ ทวา Visual elements ในตราสัญลักษณที่เลือกใชเรือในลักษณะน้ี 

อาจยังไมสื่อถึงเรือแมนํ้าโขง ในขณะที่ประเด็นของการเลือกใชแนวคิดเสนสายการทอคําไทย: “แม

โขง” ก็มีความเปนไปไดเชนเดียวกัน  

 นอกจากน้ีในมุมของการบูรณาการประยุกตศิลป ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะในการลองหา

ประเด็นสื่อที่ตอบโจทยความเปน “Site Specific” สอดคลองกับแงมุม “อัตลักษณเฉพาะ” ที่สืบคน

รวบรวมได   

 จากขอเสนอแนะในการพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ ผูวิจัยตอยอดรางแบบทั้ง

ประเด็นลดทอนเสนสายลายทอ และปรับประเด็นเลือกใชภาพลดทอนพญานาค ซึ่งนับไดวาเปนอัต-

ลักษณรวมทางวัฒนธรรมสําคัญ ดังที่ไดสรุปไวในบทวิเคราะหกอนการออกแบบ (สวนที่ 1)   
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ภาพที่ 67 แบบรางการพัฒนาแนวคิดจากตราสญัลกัษณครั้งที่ 1 สูครั้งที่ 2 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กันยายน 2559) 
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ภาพที่ 68 รายละเอียดสีประจําองคกรที่ระบรุหสัสีและการวิเคราะหตีความนัยเพิ่มเติมจากครั้งที ่1 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กันยายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 69 การใช Typography สําหรับองคกร 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ เมษายน-กันยายน 2559) 
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 การออกแบบตราสัญลักษณ (ดังภาพที่ 67 Idea #3) เปนการออกแบบที่เนน Visual 

ของพญานาคโดยการลดทอน และดัดโคงในลักษณะทิศทางที่ยังคงนัยยะของสัญลักษณอินฟนิต้ี 

(Infinity) และเสนทแยงมุมตามพิกัดจังหวัด ดังที่ไดกําหนดไวแตเริ่มแรก โดยสัดสวนโคงคลื่นเปนไป

ตามกฏสัดสวนทองคําดังภาพ นอกจากน้ีโดยภาพรวมของเสนโคงเหลาน้ี ยังใหความรูสึกถึงคําวา 

Route ในคราวเดียวกัน ดังน้ันการออกแบบน้ี ถือเปนการรวมโครงสราง และสวนประกอบดังที่

เปนไปตามแนวคิดและคียเวิรดที่วางไวครบถวน  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 70 ตราสญัลักษณ (Logo) องคกร Mekong Route: Formal & Emblem Versions  

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 

 

ตราสัญลักษณองคกรหลัก: รูปแบบทางการ  ใชในสถานการณทั่วไป ไมวาจะประกอบ

ใชในสื่อตาง ๆ งานเอกสารและองคประกอบอื่น ๆ โดยตราสัญลักษณน้ีจะถูกใชในมุมของการเปน

ภาพจําสําหรับผูบริโภค  
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โดยตราสัญลักษณสามารถใชไดทั้งแบบ “Line Symbol” และ “Fill Route” ข้ึนอยูกับ

ประเภทและเทคนิคการใช เชน เมื่อตองการใชสีเดียว หรือเพิ่มเทคนิคพิเศษในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

เชน การปมฟอยลเงิน-ทอง หรือในการผลิตแสตมป การใชรูปแบบ Fill Route จะทําใหตรา

สัญลักษณดูมีนํ้าหนักมากข้ึน เปนตน 

 องคประกอบของตราสัญลักษณมี 2 สวน (ภาพที่ 70) คือ 

1. สัญลักษณ (Symbol) ประกอบข้ึนจากเสนสายที่ลดทอนจากรูปรางพญานาค คด

เค้ียวภายใตกรอบของสัญลักษณ Infinity ใหมีภาพรวมที่สื่อถึง Route หรือเสนทาง 

2. ตัวหนังสือประกอบตราสัญลักษณ (Logotype) สําหรับ Full form Version 

ประกอบดวยช่ือองคกร และ Tagline ในขณะที่ Short form version จะใชเพียงช่ือองคกรเพียง

อยางเดียว ในสวนของ Logotype สามารถแยกใชตางหากโดยไมประกอบรวมกับ Symbol ไดตาม

ความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 71 องคประกอบของตราสัญลักษณองคกรหลัก: รูปแบบทางการ   

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มกราคม-มีนาคม 2560) 
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 ตราสัญลักษณองคกรหลัก: รูปแบบสัญลักษณ (Emblem)  

 ใชเสริมเปนภาพประกอบตกแตง (Decorative Graphics) โดยสามารถเลือกตัด

บางสวน (Crop) ได ขึ้นอยูกับลักษณะการนําไปใช ทั ้งนี้ทั ้งนั้นควรคํานึงถึงภาพรวม อยางไรก็

ตาม ไมวาจะตัดบางสวน หรือสวนหน่ึงสวนใดควรใหเหลือสัดสวนของ Logotype เสมอ   

 ในสวนขององคประกอบตาง ๆ ในตราสัญลักษณร ูปแบบนี้ ย ังคงยึดตามองค 

ประกอบของตราสัญลักษณรูปแบบทางการ และคงนัยยะของ Infinity บริเวณตัว O ทั้ง 2 ตัว 

 ถัดมาคือการออกแบบตราสัญลักษณองคกรยอย (Sub-brand) โดยอิงขอมูลจาก

ขอมูลอัตลักษณเฉพาะรายจังหวัด (8 จังหวัด) ที่ไดจากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 6-13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 72 สรปุอัตลกัษณเฉพาะ และภาพประกอบจากภาพอางอิง   

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
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ภาพที่ 73 รูปแบบการเช่ือมโยงตราสัญลักษณหลัก สูตราสญัลักษณยอย แบบที่ 1 และ 2    

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มกราคม 2560) 
 

 โดยรูปแบบการเช่ือมโยงแบบที่ 1 (ดังภาพที่ 71 ซาย) เปนการเช่ือมโยงโดยการใชพิกัด

ของแตละจังหวัดเปนจุดแสดงพื้นที่องคกรยอยน้ัน ๆ เชนเดียวกับการนําเสนอตอผูเช่ียวชาญในครั้งที่ 

1 ในขณะที่รูปแบบที่ 2 การบงช้ีตราสัญลักษณยอย ดวยอัตลักษณเฉพาะทางวัฒนธรรมของแตละ

จังหวัด ดังที่ไดรวบรวมและสรุปไวกอนหนาน้ี 

 ทั้งน้ีทั้งน้ัน จากการประเมนิรูปแบบทีเ่หมาะสมของความเช่ือมโยงระหวางตราสญัลักษณ

หลัก-ยอย โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางประชาชน นักออกแบบจํานวน 20 คน ใหความเห็นสวนใหญ

วา รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) มากกวา เน่ืองจากมี

องคประกอบไมเยอะและละเอียดเทาแบบที่ 2 ซึ่งจําตองคํานึงถึงการนําตราสัญลักษณ (Logo) ไปใช 

ตองมี Minimum Size หรือขนาดเมื่อใชบนหนาจอที่เหมาะสมตอการมองเห็น ดังน้ันการให

รายละเอียดกับตราสัญลักษณมากไปอาจเปนการยากที่จะเขาใจ   

 อีกทั้งอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่จะบงช้ีตัวตนของจังหวัดน้ัน ๆ อาจไมสามารถระบุได

ดวยความโดดเดนเพียง 1-2 อัตลักษณ และอัตลักษณบางสวน อาทิ ประเพณีฮีตสิบสอง หรือพื้นที่ที่

เกิดบั้งไฟพญานาค ซึ่งนับเปนอัตลักษณสําคัญของลุมนํ้าโขง ก็ลวนมีความคาบเกี่ยวทับซอนในหลาย

จังหวัด อาจไมสามารถบงช้ีครบถวนในตราสัญลักษณ (Logo) ดังน้ันการสรุปอัตลักษณเฉพาะของแต
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ละจังหวัด อาจสามารถเลาเรื่องราว หรือใหรายละเอียดมากนอยไดดวยแนวทางการออกแบบอื่น ๆ 

เชน ภาพประกอบ หรือ Corporate Graphics (Pattern Design) เปนตน  

 อีกแนวทางคือการผสมผสานระหวางสอบแนวทางขางตน โดยยังคงภาพรวมของตรา

สัญลักษณองคกรไว และปรับแทรกไอคอนสัญลักษณที่ลดทอนจากอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี-

วิทยาการโดดเดนของแตละจังหวัด โดยลําดับตามพิกัดของจังหวัดทั้ง 8 ไลเรียงจากเหนือสุด คือ

จังหวัดเชียงราย มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี จึงสรุปเปนตราสัญลักษณองคกรยอย (รายจังหวัด): 

รูปแบบทางการ (ดังภาพที่ 72-73) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 74 แนวทางการเช่ือมโยงอัตลักษณรายจังหวัด สูการออกแบบตราสัญลกัษณองคกรยอย  

             (รายจังหวัด): รปูแบบทางการ   

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กุมภาพันธ 2560)  
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ภาพที่ 75 การออกแบบตราสญัลกัษณองคกรยอย (รายจังหวัด): รูปแบบทางการ   

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กุมภาพันธ 2560) 

 

 ทั้งน้ีทั้งน้ันสําหรับตราสัญลักษณองคกรยอย (Sub-brands) บังคับใชในรูปแบบ Full 

Colors เทาน้ัน เน่ืองจากการแบงแยกรายจังหวัด ผันตามการใชสีแสดงจุดเดนในสัญลักษณ (Icons) 

 ในขณะที่ตราสัญลักษณองคกรยอย (Sub-brand) รูปแบบสัญลักษณ (Emblem) ที่ตอ

ยอดจากตราสัญลักษณหลัก สามารถใสรายละเอียดไดมากกวา เนนการใชงานในรูปแบบเสมือน

ภาพประกอบ  หรือลวดลายตกแตง (Decorative Graphics) เชน การใชเปนลวดลายสําหรับสกรีน

เสื้อพนักงานขององคกรแยกยอยตามสาขา (รายจังหวัด) เปนตน โดยลักษณะลวดลาย อิงรูปลักษณ

จากขอมูลสรุปอัตลักษณเฉพาะรายจังหวัด (จากตารางที่ 6-13 และภาพที่ 72) 
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ภาพที่ 76 ตราสญัลักษณ (Logo) องคกรยอยรายจังหวัด Mekong Route: Emblem Versions  

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 77 โทนภาพสีปกติ และโทนภาพสีที่ไลเฉดนํ้าเงินคราม-ดินแดง (หรือสีประจําองคกร)  

            (จัดทําโดยผูวิจัย  เมื่อ มีนาคม 2560) 
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 โทนสีภาพถายท่ีใชในองคกร (Corporate’s Imagery: Tone) และการออกแบบ

ลวดลายกราฟกองคกร (Corporate Graphics and Patterns) 

 ในสวนของโทนสีภาพถาย ลักษณะการใชภาพถายในสื่อตาง ๆ สามารถใชควบคูกันได

ระหวางโทนภาพสีปกติ และโทนภาพสีที่ไลเฉดนํ้าเงินคราม-ดินแดง (ดังภาพที่ 75)   

 สําหรับลวดลายกราฟกขององคกร แบงเปนสองรูปแบบเพื่อความยืดหยุนในการนําไปใช

กับสื่อและองคประกอบตาง ๆ ภายในองคกร ดังน้ี 

 ลวดลายกราฟก (Corporate Graphics) เปนลวดลายที่เนนความเรียบงาย มีรูปราง

รูปทรงที่ไมซับซอน ใชในองคประกอบ สื่อ หรือสินคาที่ลวดลายแพทเทิรนไมสามารถวางได เชน ยูนิ

ฟอรมองคกร (Corporate Uniform) เครื่องเขียน (Stationery) รวมถึง Vehicle Wrapping เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 78 ลวดลายกราฟกองคกร (Corporate Graphics) ที่ลดทอน-ดัดแปลงจากตราสัญลักษณ 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
 

 ลวดลายแพทเทิรน (Patterns)  มักใชกับวัตถุที่มีพื้นที่ อาทิ ผืนผาที่ปรับใชเปน

ลวดลายสินคาที่ระลึก เชน กระเปา หรือผาคลุมไหล เปนตน หรือบนแผนกระดาษ ปกสมุด หรือปรับ

ใชในบรรจุภัณฑตาง ๆ ไดดวยเชนกัน ซึ่งลวดลายแพทเทิรน แบงเปนลวดลวยสําหรับองคกรหลักและ

องคกรยอย เชนเดียวกับการออกแบบตราสัญลักษณ    
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ภาพที่ 79 ลวดลายแพทเทริน (Patterns): Main-brand รปูที่ 1  

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
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ภาพที่ 80 ลวดลายแพทเทริน (Patterns): Main-brand รปูที่ 2 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มีนาคม 2560) 
 

 ลวดลายกราฟกรูปแบบแพทเทิรน (Patterns) จากอัตลักษณเฉพาะ  

 โดยลวดลายรูปแบบน้ี ผูวิจัยคัดเลือกองคประกอบทางวัฒนธรรมจากขอมูลอัตลักษณ

เฉพาะ รายจังหวัดไดจากแบบสอบถาม (จากตารางที่ 6-13 และภาพที่ 72)  

 จากขอมูลดังกลาว การประกอบลวดลาย ผูวิจัยเริ่มจากการสราง Unit แมแบบในแต

ละลาย และตอลายดวยรูปแบบตาง ๆ กัน โดยยึดตามฟงกชันการทํางานของ Adobe Illustration 

เปนหลัก ซึ่งรูปแบบการตอลาย (Tile Types) ประกอบดวย Grid, Brick by Row and Column 

และ Hex by Row and Column 
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ข) 

 

ภาพที่ 81 ลวดลายแพทเทรินจากอัตลักษณเฉพาะ จังหวัดเชียงราย และจงัหวัดเลย 

             (ก) จังหวัดเชียงราย: วัดพระธาตุจอมกิตติ / กาแล / โคมย่ีเปง-ตุง 

             (ข) จังหวัดเลย: วัดศรีโพธ์ิชัย (สิม) / ผีตาโขน / ผาสาดลอยเคราะห 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 
 

ภาพที่ 82 ลวดลายแพทเทรินจากอัตลักษณเฉพาะ และจังหวัดบึงกาฬ 

             (ก) จังหวัดหนองคาย: วัดผาตากเสื้อ / บั้งไฟพญานาค / ผาลายนาค 

             (ข) จังหวัดบึงกาฬ: วัดอาฮง / บั้งไฟพญานาค / ผาลายขันหมากเบ็ง 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 
 

ภาพที่ 83 ลวดลายแพทเทรินจากอัตลักษณเฉพาะ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

             (ก) จังหวัดนครพนม: พระธาตุพนม / ไหลเรอืไฟ / ผา-เครื่องดนตรบีานทาเรือ 

             (ข) จังหวัดมุกดาหาร: วัดศรีมงคลใต / พิธี   สวงเฮือมุกดาหาร / ผาลายแกวมุกดา 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

ภาพที่ 84 ลวดลายแพทเทรินจากอัตลักษณเฉพาะ จังหวัดอาํนาจเจริญ และจงัหวัดอุบลราชธานี 

             (ก) จังหวัดอํานาจเจริญ: วัดพระเหลาเทพ-นิมิต / บุญคูณลาน / ผาเบี่ยงขิด 

             (ข) จังหวัดอุบลราชธานี: วัดมหาวนาราม / แหเทียนพรรษา  / ผากาบบัว-เบี่ยงขิด 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
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 องคประกอบตาง ๆ ของการออกแบบอัตลักษณองคกร 

องคประกอบอื่น ๆ ภายใตขอบเขตการออกแบบอัตลักษณองคกร หมายรวมถึงการนําตราสัญลักษณ

และลวดลายกราฟก ไปปรับใชกับสื่อ สิ่งของ หรืออุปกรณตาง ๆ ภายในองคกร โดยยังคงภาพรวม

ของสี แนวคิด และ Mood-Tone 

 การออกแบบเครื่องเขียน (Stationery Design) ชุดเครื่องเขียนสําหรับองคกรแมโขง-

รูท ประกอบดวย... 

 1.  หัวจดหมาย และรูปแบบใบวางบิล (Letterhead and Invoice Template) 

เน่ืองจากเปนองคกรที่มีภาคสวนการทํางานเกี่ยวกับนําเที่ยว ดังน้ันรูปแบบหัวจดหมายนอกจากจะมี

ทั้ง Letter Size และ A4 Size แลว สําหรับการติดตอสื่อสารภายในองคกร ระหวางองคกร-องคกร 

หรือระหวางองคกรและลกูคาแลว ยังตองมีรูปแบบกระดาษจดหมายสําหรับออกใบวางบิลดวยเชนกัน 

 ซึ่งลักษณะการนําไปใช สามารถใชไดทั้งรูปแบบการพิมพหนาเดียว และการพิมพสอง

หนา โดยหนาหลังจะเปนการพิมพลวดลายแพทเทิรนองคกรหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 85 ภาพจําลอง Stationery: Letterhead  

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 

 

 2.  ซองจดหมายขององคกร (Envelopes) สําหรับบรรจุเอกสาร และกระดาษ

จดหมายดังที่ระบุไวกอนหนาน้ี แบงเปน 3 รูปแบบ คือ 

   2.1 ซองสําหรับใสเอกสารขนาด A4 แบบไมพับ (C4) 

   2.2 ซองสําหรับใสกระดาษจดหมายพับ 3 ตอน แบบไม Die-cut 

   2.3 ซองสําหรับใสกระดาษจดหมายพับ 3 ตอน แบบ Window 
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 ทั้งสามรูปแบบ ใชการปดผนึกแบบผูกเชือก เพื่อใหมีลักษณะพองกับตราสัญลักษณ 

รวมถึงมีรูปแบบซองสํารองดวยการปดผนึกกาวเพื่อความแนนหนาและมิดชิดในการจัดสงดวยเชนกัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 86 ภาพจําลอง Stationery: Envelopes และลักษณะการพับกระดาษใบวางบลิ สําหรับใส 

             ซองแบบ Window 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 

 

 3.  นามบัตร (Namecards) และปายชื่อ (Name Tags) 

 นามบัตรสําหรับองคกรแมโขง-รูท ออกแบบข้ึน 2 แบบเพื่อสํารองใชในกรณีที่แตกตาง

กันไป ตามความเหมาะสม  

3.1 รูปแบบทางการ ใชสําหรับการติดตอระหวางองคกร จําตองมีความสุขุม  

3.2 รูปแบบไมทางการ ใชสําหรับติดตอระหวางองคกร และลูกคา Mood-Tone ที่

ใชมีความเปนกันเอง เปนมิตรมากกวารูปแบบแรก  

 สวนของปายช่ือพนักงาน (Name Tags) สําหรับระบุตัวตน ช่ือ ตําแหนงหนาที่ของ

พนักงาน โดยเฉพาะเมื่อทํางานนอกสถานที่ เชนการทําหนาที่มัคคุเทศกสําหรับกรุปทัวร เปนตน 
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ภาพที่ 87 ภาพจําลอง Stationery: Name Tags - Namecards แบบไมทางการ - Namecards  

             แบบทางการ 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม-กุมภาพันธ 2560) 
 

 4.  ตราประทับ ท้ังแบบหมึก และแบบครั่ง ผลิตข้ึนเพื่อใชในหลาย ๆ โอกาส เชนการ

ประทับตราสัญลักษณบนกระดาษจดหมาย เพื่อยืนยันวาจดหมายฉบับน้ีไมใชสําเนา หรือการประทับ

ลวดลายเพื่อตกแตง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 88 ภาพจําลอง Stationery: Logo & Graphic Stamps  

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กุมภาพันธ-มีนาคม 2560) 
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 การออกแบบเครื่องแตงกาย (Uniform Design) 

 การแตงกายของพนักงานองคกรแมโขง-รูท ไมไดมีเครื่องแบบชัดเจน หรือตายตัว 

หากแตเลือก Match เสื้อสกรีนลวดลายที่กําหนดเขากับกางเกง หรือกระโปรง ข้ึนอยูกับสถานการณ 

และกาลเทศะ และเลือกแตงกายดวยผาทองถ่ินของแตละจังหวัดไดในโอกาสพิเศษ อาทิ ชวงเทศกาล

ประจําปของแตละทองที่ 

 1.  Screen Printing การสกรีนเสื้อประเภทตาง ๆ เชน T-shirts, Long Sleeve T-

shirts, Polo T-shirts และ Sweat Jackets ดวยลวดลายและตราสัญลักษณประจําองคกร   

 2.  หมวก Caps ปกตราสัญลักษณองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 89 ภาพจําลองเครือ่งแตงกายประจําองคกร: Screen Printing และ Caps 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กุมภาพันธ-มีนาคม 2560) 
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 การออกแบบลวดลายบนพาหนะขององคกร (Car Wrapping) 

 ยานพาหนะขององคกร ประกอบดวยหลายประเภท เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวใน

แตละทริป หรือแตละกลุม โดยพาหนะแตละรูปแบบมีการตกแตง (Wrapping) ดวยสีและลวดลาย

กราฟกไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งลักษณะรถที่กําหนดไว คือ รถยนต 5 ประตู รถตู และรถบัส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 90 ภาพจําลอง ลวดลายกราฟก Car Wrappings พาหนะขององคกร 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กุมภาพันธ-มีนาคม 2560) 
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 การออกแบบผลิตภัณฑสงเสริมการขายขององคกร (Merchandise) 

 ผลิตภัณฑสงเสริมการขาย (Merchandise) ขององคกร เนนการประกอบใชลวดลาย

กราฟกที่ไดจากการรวมสัญลักษณ (Symbols) ในตราสัญลักษณองคกรยอยทั้ง 8 จังหวัด โดยปรับใช

กับสินคาพรีเมียมตาง ๆ สําหรับใหเปนสินคาที่ระลึกกับลูกคาที่ใชบริการจากองคกร แบงเปน 

 -  T-Shirt 

 -  Reusable Water Bottle  

 -  Notebooks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 91 ภาพจําลอง ผลิตภัณฑสงเสริมการขาย (Merchandise) และลวดลายหลักที่ใชในการ 

             ออกแบบ 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กุมภาพันธ-มีนาคม 2560) 
 

 สื่อสงเสริมการตลาด และการนําเสนอแบรนดรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน

ขององคกร (Marketing Collateral and Presence)  

 ในสวนของการสื่อสารทางการตลาดน้ี มุงเนนรายเฉพาะจังหวัด “หนองคาย” เปนกรณี

ตนแบบ โดยประเภทสื่อเหลาน้ีคัดเลือกเพื่อใหพองกับกลุมเปาหมาย ประเภทการเดินทาง และ
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พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อการสรางประสบการณใหม ในการทองเที่ยวของกลุมนักทองเที่ยว 

ประกอบดวย 

1. แผนพับ (Brochure): จังหวัดหนองคาย   

 ขนาด (เมื่อพับ 3 ตอนแลว)      12x19.5 เซนติเมตร 

 แผนพับ หรือโบรชัวร นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด โดยนําเสนอสถานที่ตาม

หมวดหมูที่แบงแยกตามแผน Transparncy Films ผูใชสามารถใชไดโดยการนํามาทาบซอนบนแผนที่

หลัก โดยหมวดหมูดังกลาวประกอบดวย 

 -  โบราณสถาน และศาสนสถาน 

 -  พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรูตาง ๆ     

 -  สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และอื่น ๆ 

 -  สถานที่โดดเดนในแตละจังหวัด สําหรับจังหวัดหนองคาย คือจุดชมบั้งไฟพญานาค 

กิจกรรมทางประเพณีที่เปนอัตลักษณโดดเดนของจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 92 ภาพจําลองแผนพบั (Brochure): จังหวัดหนองคาย แสดงการใชงานแผน Transparency  

             Films 4 หมวดหมู 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มีนาคม-พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 93 ภาพจําลองสวนประกอบหน่ึงของแผนพบั (Brochure): จังหวัดหนองคาย  

             แสดงรายละเอียดพิกัดบนแผน Transparency Films 4 หมวดหมู 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มีนาคม-พฤษภาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 94 ภาพจําลองสวนประกอบหน่ึงของแผนพบั (Brochure): จังหวัดหนองคาย Booklet  

             ใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมตาง ๆ ทีโ่ดดเดนในจังหวัดโดยสงัเขป  

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มีนาคม-พฤษภาคม 2560) 
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2. บัตรสวนลด หรือใบปลิวโปรโมชันสงเสริมการทองเท่ียว (Promotional 

Leaflet): จังหวัดหนองคาย   

 บัตรสวนลดเขาชมพิพิธภัณฑ แหลงทองเทีย่ว หรือสถานที่สําคัญรูปแบบแพคเกจรวม ซึ่ง

สามารถกดรับสิทธิพิเศษเหลาน้ี เมื่อใชบริการกับเครื่อง Tourist Information Kiosk หรือใชบริการ

กับศูนยการทองเที่ยวแมโขง-รูท โดยขนาดของบัตร คือ 8.9x19.1 เซนติเมตร พิมพหนา-หลัง 

ประกอบดวยคูปอง 4 สวนที่ปรุไวสําหรับดึงใชทีละสวน และแผนที่การเดินทางเขาถึงสถานที่ทั้ง 4 

สวน 
 

 

 

ภาพที่ 95 ภาพจําลองบัตรสวนลด (Promotional Leaflet): จังหวัดหนองคาย   

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มีนาคม 2560) 

 

3. เว็บไซต และแอปพลิเคชันขององคกร 

 ในสวนของเว็บไซต จัดทําข้ึนเพื่อตอบโจทยการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว และ

กิจกรรมโดดเดนในพื้นที่ลุมนํ้าโขง อีกทั้งยังชวยประกอบการตัดสินใจการเขามาทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวหรือนักเดินทาง อีกทั้งยังเปนการนําเสนอภาพลักษณขององคกรไปในคราวเดียวกัน 
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 สําหรับแอปพลิเคชัน (Application) สามารถ สงเสริมองคกรในดานการเขาถึง

กลุมเปาหมายนักทองเที่ยวไดทั้งในชวงกอนและระหวางการทองเที่ยว เปนอีกหน่ึงชองทางที่ใหขอมูล 

ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลรูปแบบ Share สู Social Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 96 ภาพจําลองหนาตาเว็บไซต และแอปพลเิคชันแมโขง-รูท 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มีนาคม 2560) 
 

4. การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ: คีออส แบงเปน 2 สวน คือ 

4.1 การออกแบบรูปลักษณสื่อ หรือ Tourist information kiosk design 

4.2 การออกแบบสวนตอประสาน หรือ User interface design 

 การออกแบบรูปลักษณสื่อ (Tourist information kiosk design) 

 จากขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการดังกลาว ผนวกกับคําแนะนําจากที่ปรึกษา ผูวิจัย

จึงเลือกสื่อบูรณาการสะทอนอัตลักษณเฉพาะ เปนสื่อปฏิสัมพันธรูปแบบคีออส นับเปนสื่อที่ผันตาม

ยุคสมัยและเทคโนโลยีปจจุบัน ที่จะสนับสนุนการทองเที่ยวในดานสารสนเทศ การใหขอมูล การ

ผลักดันใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดในวิธีการใดวิธีการหน่ึงในสถานการณ 

“ระหวางการทองเที่ยว (On-site Experience)” ของนักทองเที่ยว  

  สื่อคีออสน้ี เรียกวา Outdoor Tourist information kiosk ติดต้ังในแหลงทองเที่ยว 

หรือสถานที่เกี่ยวเน่ืองกับการเดินทาง อาทิ ทาอากาศยาน ทารถ หรือสถานีรถไฟ โดยมุงเนนการ

ติดต้ังกลางแจง เพื่อตอบโจทยดานประโยชนใชสอย (Functions) ในทางประยุกตศิลป อาจในแงของ

การเปนสตรีทเฟอรนิเจอรก็ดี หรือในมุม สุนทรียศิลป ปรับใชเปนจุดแลนดมารกไดในคราวเดียวกัน 
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ภาพที่ 97 การเช่ือมโยงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ จากรปูแบบ The Tourism Consummation          

             Process 

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ กันยายน 2559) 
 

 ซึ่งแนวความคิดการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ (ดังภาพที่ 97) น้ี ผูวิจัยอิงขอมูลกรอบ

แนวความคิด (Conceptual Framework) จากบทความวิจัยของ Barbara Neuhofer (2014) 

เกี่ยวกับ Technology Enhanced Tourist Experience (ภาพที่ 42) ควบคูกับ Tourist 

Behavior Stimuli-Response Model  โดย V. Middleton (ภาพที่ 39) ที่ระบุไววา “ความพอใจ

ของนักทองเที่ยวจากการใชบริการ จะกระตุนใหนักทองเที่ยวกลับมาซื้อซ้ํา หรือสรางพฤติกรรมหลัง

ซื้อ เชน การเชิญชวน แนะนํา หรือบอกตอ” โดยการสรางความพึงพอใจน้ี นอกจากการบริการแลว 

ตราสญัลักษณ หรือภาพลักษณ แมกระทั่งสินคา ก็ลวนมีสวนในการจูงใจดวยกันทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 98 Functions การทํางานภายนอก ของ Information Kiosk และ Vending Machine 

            (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ ธันวาคม 2559) 
 

 ในแงมุมของสินคา ผู วิจัยจึงตอยอดการจําหนายสินคาที่ระลึก ใหอยูควบคูกับสื่อ

ปฏิสัมพันธคีออสกลางแจง เปนอีกหน่ึงประโยชนเสริม (Additional Function) ในรูปแบบเครื่อง

จําหนายอัตโนมัติ (Vending Machine) ดวยการจําหนายลักษณะน้ี รูปแบบสินคาจึงมีรูปแบบ

กะทัดรัด สามารถสะทอนอัตลักษณไดอยางชัดเจน   โดยสินคาดังกลาวสวนหน่ึงมาจากการผลิตโดย

องคกรแมโขง-รูท ในขณะที่อีกสวนมาจากผลิตภัณฑทองถ่ินน้ัน ๆ ดวยคาดหวังใหเปนอีกชองทางใน

การจัดจําหนายสินคาทองถ่ิน และเปนอีกหน่ึงแนวทางในการพัฒนาตอยอดสินคาที่มีอยูเดิม ใหมี

ความเหมาะสมตอการจําหนายผานเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติสวนน้ี อาทิ สินคาผาทอ ผาประจํา

ทองถ่ิน อาจผันไดเปนโมเดลตุกตาเครื่องแตงกายประจําจังหวัด หรือกลองที่ระลึกลวดลายผาทอ โดย

อาจแทรกเสริมขอมูลกํากับเกี่ยวกับความรูเชิงประวัติศาสตร ความสวยงาม ตํานานของลวดลายน้ัน ๆ  

ไดดวยเชนกัน 
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 เมื่อกําหนดสัดสวน พื้นที่ และลักษณะฟงกช่ันของคีออสแลว ขอมูลดังกลาวจะใชเปน

ฐานในการออกแบบลักษณะตนแบบสื่อ Outdoor Information Kiosk ภายใตกรอบขอมูลอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ขอจํากัดของพื้นที่ และองคความรูในเชิงประยุกตศิลปวาดวยเรื่อง

ของวัสดุกบัการออกแบบ รวมถึงหลักทางสุนทรียศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 99 ภาพอางอิงโดดเดนในจังหวัดหนองคาย  บรรยากาศแวดลอมตลาดทาเสด็จและพื้นที่ 

             ใกลเคียง  

             (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มกราคม 2560) 

 

 แนวความคิดของการออกแบบสื่อ Outdoor Information Kiosk เริ่มตนดวยการต้ัง

โจทยในการรางคีออสของแตละจะหวัด เพื่อลองหาแนวทางความเปนไปไดที่เหมาะสมในการเลือก

กรณีพื้นที่ศึกษารายจังหวัด โดยคํานึงถึงการออกแบบในเชิงฟงกช่ัน มีประโยชนใชสอยที่มากกวาการ

เปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Media) ทั่วไป จึงมุงเนนในเชิงการเปนสื่อปฏิสัมพันธในรูปแบบ

สตรีทเฟอรนิเจอร เนนรูปรางสวนโคงที่สื่อถึงคลื่นและพญานาค ซึ่งถือเปนหน่ึงในขอสรุปทางอัต

ลักษณรวมของแมนํ้าโขง และถายทอดรายละเอียดอัตลักษณเฉพาะ ในสวนของรายละเอียด อาทิ 

ลวดลาย และการฉลุไมแทน  

 แบบรางดังภาพที่ 98 คือการออกแบบภายหลังจากการวิเคราะหและเลือกพื้นที่จังหวัด

หนองคายเปนตนแบบ ซึ่งจังหวัดหนองคายนับเปนจังหวัดที่มีพญานาคเปนสัญลักษณประจําจังหวัด

เปนทุน ดังน้ันจึงมีความคาบเกี่ยวในเชิงของอัตลักษณรวมและอัตลักษณเฉพาะผสมผสานกัน  
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 คําแนะนําและขอเสนอแนะจากภาพรางดังกลาว คือใหระบุสถานที่ติดต้ังโดยเฉพาะ ซึ่ง

ผูวิจัยไดกําหนดเปนพื้นที่ “ตลาดทาเสด็จ” (ดังที่ไดวิเคราะหไวในสวนที่ 1 เกี่ยวกับสื่อปฏิสัมพันธใน

พื้นที่แหลงทองเที่ยวสําคัญ) ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกลาวมีแลนดมารกพญานาค และปายสัญลักษณที่เนน

รูปลักษณพญานาคเสมือนจริง (เสมือนจนิตนาการ) เปนทุนเดิม ดังน้ันลักษณะสื่อปฏิสัมพันธ สามารถ

ใชรูปแบบลดทอนได เพื่อไมใหทับซอนกับสิ่งที่มีอยูเดิม ทั้งน้ีทั้งน้ันตองข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ

ผูวิจัย วาตองการใหสื่อปฏิสัมพันธน้ีมีข้ึนเพื่อแทนที่สิ่งเดิม หรือมีข้ึนเพื่อความกลมกลืน โดย

ผูเช่ียวชาญ และอาจารยที่ปรึกษาไดแนะแบบรางที่สามารถนํามาพัฒนาตอ พรอมกับแนะแนว

ทางเลือก หรือความเปนไปไดในการติดต้ังสื่อน้ีบริเวณอื่น อาทิ สถานีขนสง สถานีรถไฟ เปนตน 

รวมถึงแนะใหกําหนดวัสดุที่จะใชในการออกแบบสื่อรวมดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 100 แบบราง สื่อ Outdoor Information Kiosk #1 รูปที่ 1 

              (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 101 แบบราง สื่อ Outdoor Information Kiosk #1 รูปที่ 2 

              (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มกราคม 2560) 
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 จากคําแนะนําดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปบทวิเคราะหความเปนไปไดในการติดต้ังสื่อในพื้นที่ที่

การคมนาคมเขาถึงไวในเน้ือหาสวนที่ 1 และเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับสถิตินักทองเที่ยวจังหวัด

หนองคายประกอบรวม ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญมีสัดสวนรอยละในการใชพาหนะขนสงรถไฟ และรถ

ประจําทางในรอยละที่ยังนอยกวาการเดินทางดวยพาหนะสวนบุคคล ดังน้ันการติดต้ังในสถานที่ทอง 

เที่ยวที่มีความโดดเดน (จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และการสอบถามจากผูใหบริการนํา

เที่ยวจังหวัดหนองคาย) จึงมีความเปนไปไดในการเขาถึงนักทองเที่ยวสวนใหญไดมากกวา อีกทั้งเมื่อ

สื่อคีออสติดต้ังในพื้นที่แหลงทองเที่ยว ยังสามารถใหประโยชนแกนักทองเที่ยวผูเดินทางดวยพาหนะ

สวนบุคคลในดานของการแนะนําเสนทางสูที่หมายถัดไปไดดวยเชนกัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 102 แบบราง สื่อ Outdoor Information Kiosk #2  

              (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ มีนาคม 2560) 
 

 จากแบบรางขางตน ไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบใหเลือกแบบที่ 2 

(รูปขวาจากภาพที่ 102) ดวยเปนแบบรางที่มีทิศทางการออกแบบเลาเรื่องจากคียเวิรด “นาค-นํ้า-

ชีวิต” โดยใหพัฒนาดานสัดสวนของลวดลายใหชัดเจนและเหมาะสม จึงสรุปแบบคีออสทายสดุดังภาพ

ที่ 103-104   
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ภาพที่ 103 การออกแบบสื่อ Outdoor Information Kiosk  

 (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มีนาคม 2560) 
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ภาพที่ 104  ลวดลายโครงสราง และแบบจําลองสือ่ Outdoor Information Kiosk 

 (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ มีนาคม-เมษายน 2560) 
 

 ลวดลายโครงสราง (Structural Pattern) ในสวนประกอบบริเวณเสาหลักของสื่อ

ปฏิสัมพันธคีออส ลําดับเรื่องราวดวยลายเสน และลวดลายดังภาพที่ 102 เริ่มตนดวยลายคลื่นที่สื่อถึง

นํ้าหรือแมนํ้า ตอยอดลวดลายที่เปนเอกลักษณประจําจังหวัดหนองคาย คือผาลายพญานาคพนไฟ 

หรือบั้งไฟพญานาค ที่เช่ือกันวาการพนไฟน้ีเปนการถวายเปนพุทธบูชาแดองคพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ลูกไฟจึงตอยอดกระจายเปนลายดอกไมอีกทอดหน่ึง และจบดวยลวดลายจักสานลายทแยง ดังที่พบ

ประดับไวบริเวณรานคาเลียบริมแมนํ้าโขงใกลเคียงตลาดทาเสด็จ พองกับคียเวิรด ดังที่ไดกําหนดไว

เบื้องตน คือ “นาค-น้ํา-ชีวิต” 
 

 การออกแบบสวนตอประสาน (User interface design: UI) 

 ในสวนของการออกแบบสวนตอประสาน (UI) สําหรับสื่อ Tourist Information Kiosk 

มุงเนนรูปแบบการแนะนํา คนหาสถานที่ทองเที่ยวตามหมวดหมู และการเดินทางรูปแบบตาง ๆ โดย

ขอมูลที่ Output ออกมาน้ัน ผูใช (Users) สามารถเช่ือมตอ (Sync) ขอมูลเขากับอุปกรณสื่อสารไมวา

จะเปน Smartphone หรือ Tablet และอีกรูปแบบคือการพิมพสลิป รูปแบบคลายใบเสร็จ สําหรับ

ผูใชบริการที่ไมมี หรือไมใชเครื่องมือสื่อสารรองรับการเช่ือมตอรูปแบบแรก และดวยเครื่องคีออส
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เดียวกัน สามารถจําหนายต๋ัวสําหรับพาหนะสาธารณะ หรือบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  ได

ดวยเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 105 Functions การทํางานภายใน (Application Sitemap) ของ Information Kiosk 

 (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ ธันวาคม 2559) 
 

 และการออกแบบทีม่าพรอมกบั Interactive Information Kiosk ในทางนิเทศศิลป คือ

การออกแบบ User Interface และ Icon sets  

 การออกแบบไอคอนตาง ๆ ผูวิจัยใชกริด ISO metric และ Material design icon grid 

เนนการใชเสนทแยงมุม เสนตรงเปนหลัก  
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 โดยการออกแบบไอคอนเบื้องตน  ผูวิจัยเลือกออกแบบตามหมวดหมูพาหนะการเดินทาง 

รูปแบบตาง ๆ ที่มีในพื้นที่วิจัย (8 จังหวัด) ดังที่ไดสรุปไวในดังภาพที่ 54 - สรุปการคมนาคม-การ

ขนสงจากกรุงเทพฯ-8 จังหวัดติดแมนํ้าโขง และการเดินทางในพื้นที่ และหมวดหมูที่เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยว เชน ประเภทกิจกรรม หรือหมวดหมูสถานที่ และที่เกี่ยวของกับระบบการทํางานของคีออส 

การสืบคนขอมูล การจองต๋ัวเดินทาง การจําหนายบัตร เปนตน นอกจาก User Interface ของสื่อ

ปฏิสัมพันธคีออสแลว ไอคอนเหลาน้ียังประกอบใชในสื่อตาง ๆ ขององคกรดวยเชนกัน อาทิ แผนพับ

การทองเที่ยว  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 106 การออกแบบ Icon Set จากลักษณะกริด ISO metric และ Material design icon  

               grid (45 degrees rotation)  

               (จัดทําโดยผูวิจัย เมือ่ ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 
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ภาพที่ 107 สลิปแนะนําการเดินทาง (Direction Guide) ที่ปริ้นทเอาทจากสื่อปฏิสัมพันธคีออส โดย 

               รูปแบบของสลิปมีองคประกอบของไอคอน และลวดลายแพทเทิรนที่จะผันตามพื้นที่ราย 

               จังหวัด 

               (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ กุมภาพันธ 2560) 
 

 นอกจากระบบการใหขอมลู และสนับสนุนดานการทองเทีย่วแลว ในบริเวณเดียวกันยัง

เพิ่มเติมฟงกชันการทํางานดวยเครื่องจําหนายสินคาทีร่ะลึกอัตโนมัติ (Souvenir Vending Machine) 

ภายใตขอจํากัดของสินคาที่วางจําหนายในเครื่องจําหนายสินคาที่ระลึกอัตโนมัติ คือมีขนาดกะทัดรัด 

และเปนสินคาที่มีเอกลักษณไมซ้ําซอนกับสินคาที่วางจําหนายในทองที่ เปนทุน และสามารถ

สะทอนอัตลักษณ ทั้งในสวนขององคกร และอัตลักษณลุมนํ้าโขงโดยภาพรวมไดอยางเหมาะสม  
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 โดยสินคาที่วางจําหนายผานเครื่องน้ัน สวนหน่ึงอาจเปนสินคาที่ผลิตโดยองคกร และ

สวนใหญเปนสินคาที่ผลิตโดยผูประกอบการในแตละทองถ่ิน โดยอาจปรับรูปลักษณจากสินคาที่มีอยู

เดิม ใหมีขนาดและประโยชนเหมาะสมสําหรับการจําหนายในลักษณะน้ี เชนสินคาผาทอ อาจผลิต

สินคารูปแบบตุกตาสวมชุดผาทอเอกลักษณประจาํทองถ่ิน หรือกลองกะทัดรัดที่ผลิตดวยผาทอ พรอม

ใหขอมูล ตํานาน ความสําคัญเกี่ยวกับลายผาน้ัน ๆ  เปนตน ซึ่งในสวนของเครื่องจําหนายสินคาที่ระลกึ

อัตโนมัติ และการออกแบบสินคา ถือเปนแผนงานในภาคสวนตอไป 

 

สวนท่ี 3  การประเมินผล (หลังการออกแบบ) 

 จากการนําเสนอผลงานการออกแบบกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามปลายปด และ

การวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยกําหนดระดับสเกลแบงเปน 5 ระดับ เพื่อสรุป

ขอบกพรองและคําแนะนําสําหรับการพัฒนาผลงานสืบตอในภายภาคหนา 

  ในจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 50 ทาน แบงเปน ผูตอบแบบสอบถาม ชาย รอยละ 46 

และหญิง รอยละ 54  ชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 19 คน   

        ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 23 คน 

      ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 8 คน 

 โดยระบุสถานภาพเปนนักเดินทาง-นักทองเที่ยว รอยละ 66 และเปนประชาชนในพื้นที่

ศึกษา (8 จังหวัดฯ) รอยละ 28  อัตราสวนที่เหลือคือผูประกอบอาชีพดานการออกแบบ 
 

ตารางที่ 20  ตารางสรุปผลการประเมินผลงานการออกแบบ  
 

ผลงานการออกแบบ คาเฉล่ีย SD ความเห็น 

ผลงานการออกแบบอัตลักษณองคกร: ตราสัญลักษณ (Logos) 

ดานความสวยงาม และความสรางสรรค 

- มีเอกลักษณท่ีนาสนใจ ดงึดดูใจ 

- แนวความคดิ และความสรางสรรคในการออกแบบ 

- การใชสี และองคประกอบทางศิลปะ 

 

4.50 

4.54 

4.36 

 

0.61 

0.61 

0.48 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ดานการส่ือสาร 

- ความชัดเจนในการสื่อสารถงึอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุม

นํ้าโขงไทย 

- ความชัดเจนในการสื่อสารถงึรูปแบบธุรกิจ หรือองคกร

ศูนยการทองเท่ียวฯ 

 

4.60 

 

4.80 

 

0.49 

 

0.40 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 20  ตารางสรุปผลการประเมินผลงานการออกแบบ (ตอ)  
 

ผลงานการออกแบบลวดลายกราฟก แพทเทริน (Graphic & Pattern Design) 

ดานความสวยงาม และความสรางสรรค 

- มีเอกลักษณท่ีนาสนใจ ดงึดดูใจ 

- แนวความคดิ และความสรางสรรคในการออกแบบ 

 

4.50 

4.10 

 

0.51 

0.61 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

ดานประโยชน  

- ลวดลายเหลาน้ี มีประโยชนในการนําไปตอยอดสูสินคา 

หรือสื่อตาง ๆ ขององคกร 

 

4.20 

 

 

0.40 

 

มาก 

ดานการส่ือสาร 

- ความชัดเจนในการสื่อสารถงึอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุม

นํ้าโขงไทย 

 

4.30 

 

0.54 

 

มากท่ีสุด 

ผลงานการออกแบบอัตลักษณองคกร: สวนเสริม (Extension) 
อาทิ Stationery, Merchandise, Uniforms, Transportation และสื่อสงเสริมทางการตลาด 

ดานความสวยงาม และความสรางสรรค 

- มีเอกลักษณท่ีนาสนใจ ดงึดดูใจ 

- แนวความคดิ และความสรางสรรคในการออกแบบ 

 

4.48 

4.18 

 

0.50 

0.48 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

ดานประโยชน  

- การออกแบบเหลาน้ี มีประโยชน และเปนแนวทางในการ

ตอยอดการออกแบบท่ีเก่ียวของในภายภาคหนา 

- สื่อสงเสริมการตลาดมีความนาสนใจ และมีประโยชนตอ

การสงเสริมการทองเท่ียว 

 

4.28 

 

4.80 

 

0.45 

 

0.40 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

ดานการส่ือสาร 

- ความชัดเจนในการสื่อสารถงึอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุม

นํ้าโขงไทย 

 

4.30 

 

 

0.46 

 

มากท่ีสุด 

ผลงานการออกแบบสวนประสาน (User Interface) 

ดานความสวยงาม และความสรางสรรค 

- มีเอกลักษณท่ีนาสนใจ ดงึดดูใจ 

- แนวความคดิ และความสรางสรรคในการออกแบบ 

 

4.06 

4.00 

 

0.37 

0.35 

 

มาก 

มาก 

ดานประโยชน  

- การออกแบบฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชัน 

เว็บไซต และคอีอส มีประโยชนตอนักทองเท่ียว 

 

4.44 

 

0.50 

 

มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 20  ตารางสรุปผลการประเมินผลงานการออกแบบ (ตอ) 
 

ผลงานการออกแบบสวนประสาน (User Interface) (ตอ) 

ดานการส่ือสาร 

- ความชัดเจนในการสื่อสารถงึอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุม

นํ้าโขงไทย 

 

4.16 

 

0.55 

 

มาก 

ผลงานการออกแบบส่ือปฏิสัมพันธคีออสบรกิารขอมูลการทองเที่ยว  (Tourist Information Kiosk) 

ดานความสวยงาม และความสรางสรรค 

- มีเอกลักษณท่ีนาสนใจ ดงึดดูใจ 

- แนวความคดิ และความสรางสรรคในการออกแบบ 

 

3.90 

4.00 

 

0.30 

0.00 

 

มาก 

มาก 

ดานประโยชน  

- สื่อปฏิสัมพันธคอีอสใหบริการขอมูลดานการทองเท่ียว 

มีประโยชนตอการสงเสริมการทองเท่ียว 

 

4.68 

 

0.47 

 

มากท่ีสุด 

ดานการส่ือสาร 

- ความชัดเจนในการสื่อสารถงึอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุม

นํ้าโขงไทย 

 

4.14 

 

0.50 

 

มาก 

ภาพรวมของผลงานการออกแบบ 

ดานความสวยงาม และความสรางสรรค 

- องคประกอบทุกภาคสวนของการออกแบบมีภาพรวมท่ี 

นาดึงดูดใจ  

- ภาพรวมของผลงานมีความสรางสรรค 

 

4.46 

 

4.14 

 

0.50 

 

0.43 

 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

ดานประโยชน  

- ผลงานการออกแบบโดยรวม มีภาพลักษณท่ีเหมาะสม 

และมีประโยชนในแงของการสงเสริมการทองเท่ียว 

 

4.50 

 

 

0.54 

 

 

มากท่ีสุด 

ดานการส่ือสาร 

- ภาพรวมของการออกแบบมีความชัดเจนในการสื่อสารถงึ   

อัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทย 

- ภาพรวมของการออกแบบเปนไปในทิศทางเดยีวกัน  

มีเอกภาพ (Unity) 

 

4.74 

 

4.72 

 

0.44 

 

0.45 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

 จากการนําเสนอผลงานการออกแบบตอผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ สามารถสรุป

คําแนะนําไดดังตอไปน้ี 
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 ขอแนะนําประเด็นชื่อองคกรสมมติ “แมโขง-รูท (Mekong Route)” 

 1.  ชื่อ Mekong Route เปนชื่อที่สื่อสารตรงตัวเกินไป ควรเลือกใชคําที่มีนัยยะแฝงมาก

ยิ่งขึ้น หรือมีการกลั่นกรองขอมูลที่รวบรวมได สรางเปนคําที่มีความนาสนใจ มีลูกเลนในภาษา 

(Gimmick) มากยิ่งขึ้น 

 2.  ดวยคําวา Mekong สําหรับการรับรูของคนไทย อาจพองกับแบรนด “แมโขง” ซึ่ง

อาจทําใหการเขาใจในภาพลักษณหรือประเภทธุรกิจศูนยการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทย

ผิดเพี้ยนไป การปรับแกไข คืออาจใชคําวา Mekong ควบคูกับ River เพื่อเปนการระบุพื้นที่ไดชัดเจน

มากยิ่งขึ้น หรือหยิบยกคําวา Great Mekong Sub-region มาประกอบใช 

 3  ชื่อองคกร อาจปรับเปน "Mekong Line" ดวยลักษณที่คลอง และพองกับคําวา 

'เสนทาง' และสื่อถึงการถักทอเสนไหม เสนฝาย เน่ืองจากคําวา Route อาจเหมาะสมมากกวาในกรณี

ที่ขอบเขตการศึกษาเปนพื้นที่โดยภาพรวม เชน กลุมประเทศไทย-ลาว-กัมพูชา กลุมประเทศลอมรอบ

แมนํ้าโขง เปนตน แมนํ้าโขงกับประเทศไทย มีสถานะเปนการไหลผานกั้นเปนเสนเขตชายแดน คําวา 

'Line' จึงเปนอีกหน่ึงคํามีความเปนไปไดในการใชเปนชื่อองคกร 

 ขอแนะนําประเด็นลวดลายแพทเทิรน (Pattern) 

 ลวดลายแพทเทิรน สามารถทอ หรือพิมพลงบนผาประกอบใชเพิ่มเติมควบคูกับเครื่อง

แตงกายประจําองคกร (Uniforms) อีกทั้งยังเพิ่มเติมในสวนของสื่อสงเสริมการขาย (Merchandise) 

ไดดวยเชนกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 108 ตัวอยางการพิมพผา และลวดลายที่ออกแบบเพิ่มเติมสําหรับพิมพผาคลุม โดยชนิดผาที่ 

                ใชพิมพทดสอบคือ ผาซิลคซาติน ซิลคสเปน และไหมอิตาลี 

                (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ เมษายน-พฤษภาคม 2560)  
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บทท่ี 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบอัตลักษณทางวัฒนธรรม เพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน โดยใชทฤษฎีการออกแบบในเชิงนิเทศศิลป: 

การออกแบบอัตลักษณแหลงทองเที่ยว (Destination Branding) และการออกแบบสื่อสงเสริม-

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยมีจุดเขาถึง (Touch point) ทายสุดคือสื่อปฏิสัมพันธรูปแบบคีออสที่

ใหขอมูลดานการทองเทีย่ว (Tourist Information Kiosk) ทั้งยังเปนสื่อเช่ือมโยงการออกแบบบูรณา-

การเชิงประยุกตศิลปดวยเชนกัน  

 ผูวิจัยออกแบบอัตลักษณองคกร และสื่อสงเสริมการทองเที่ยว-สื่อปฏิสัมพันธ โดยได

แนวคิดจากอัตลักษณทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง ซึ่งกําหนด 8 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแมนํ้าโขงเขตไทย 

ไดแก จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี

เปนพื้นที่ศึกษาในทิศทางของ “อัตลักษณรวม” และกําหนดพื้นที่เฉพาะจังหวัดหนองคาย เปนพื้นที่

ศึกษาในทิศทางของ “อัตลักษณเฉพาะ” ในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธคีออสลักษณะตนแบบ 

(Prototype) 

 จากการรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร และภาคสนาม รวมถึงการสรางเครื่องมือการวิจัย

แบบสอบถาม เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปเกี่ยวกับชุดขอมูลวัฒนธรรมในรูปแบบ “อัตลักษณรวม” และ 

“อัตลักษณเฉพาะ” ลุมนํ้าโขงไทย ทั้งน้ีทั้งน้ันผลการศึกษาพบวามีหลายประเด็นที่สามารถสื่อสารถึง 

“อัตลักษณรวม” ทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไดเปนอยางดี โดยเฉพาะประเด็นของ “นาค หรือ

พญานาค” น้ัน นอกจากจะมีความชัดเจนและเหมาะสมในการสื่อถึงลุมนํ้าโขงจากมุมมองของ

นักวิชาการ ผูเขียนตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงในความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางในพืน้ที่

น้ัน ๆ แลว ยังเปรียบเสมือนฐานอัตลักษณสําคัญที่สามารถตอยอดเรื่องราวสูอัตลักษณดานอื่น ๆ ดวย

เชนกัน ทั้งในทางลัทธิ-ศาสนา ต้ังแตกอนอารยธรรมอินเดียเขามาเผยแผในอุษาคเนย หลอหลอมเขา

กับวิถีความเช่ือ การเคารพศรัทธา นํามาถึงขนบธรรมเนียมวิถีชีวิต พิธีกรรมที่สอดคลองกับความเช่ือ

น้ัน ๆ กลาวคือ เมื่อ “นาค หรือพญานาค” ถูกยกใหเปนสัญลักษณของดินและนํ้า เปนผูบันดาลความ

อุดมสมบูรณ ดวยแรงศรัทธาความเช่ือจึงหลอหลอมใหเกิดพิธีกรรม-ประเพณีบูชาพญานาค อาทิ บุญ
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บั้งไฟ ขอฝนใหตกตองตามฤดูกาล หรือเมื่อเช่ือวานาค หรือพญานาคเปนผูพิทักษศาสนา สัญลักษณ 

หรือภาพพญานาคจึงปรากฏประดับในศาสนคาร เพื่อสื่อนัยยะถึงการปกปกคุมครองศาสนา หรือ

ศาสน-คารน้ัน ๆ ใหปลอดภัย รวมไปถึงความเช่ือ ความศรัทธาในทิศทางเดียวกัน ที่ปลูกฝงอยูในทุก

อณูวิถีชิวิตต้ังแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน นาคในเชิงสัญลักษณก็ดี เสมือนจินตนาการก็ดี ปรากฏอยูใน

วิทยาการ ภูมิปญญาที่สืบทอดตอกันมา ไมวาจะเปนเครื่องปนดินเผา หรือการทอผา ซึ่งเจตนาในการ

ทอลายนาคลวนแตกตางกันไปตามแตพื้นที่ ความเช่ือ ความสรางสรรค และโอกาส เชน การทอ

ผาลายนาคเพื่อสวมใสเปนสิริมงคล หรือการถายทอดเรื่องราวความศรัทธาเปนผาลายนาคเพื่อ

สะทอนอัตลักษณที่โดดเดนของพื้นที่ ดังเชนผามัดหมี่ลายนาคประจําจังหวัดหนองคาย เปนตน   

 ในขณะที่ “อัตลักษณเฉพาะ” ทางวัฒนธรรมในแตละจังหวัดพื้นที่ศึกษา มีความคาบ

เกี่ยวรวมกัน อาทิ ประเพณีฮีตสิบสอง หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ที่อาจผันตามกลุมชาติพันธุ ผูอาศัย

กระจายอยูในหลาย ๆ จังหวัด  จึงอาจสรุปไดวา ในมุมของอัตลักษณเฉพาะ อาจไมสามารถระบุได

ดวย อัตลักษณโดดเดนเพียงหน่ึง ทวาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดน้ัน ๆ อาจเกิดจากการ

ผสมผสานความโดดเดนในหลาย ๆ สวนเขาดวยกันก็เปนได 

 การออกแบบอัตลักษณองคกร  เริ่มดวยการออกแบบตราสัญลักษณเปนฐาน ภายใตช่ือ 

แมโขง-รูท (Mekong Route) ซึ่งสามารถสรุปการออกแบบ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญ

ดานการออกแบบไดดังน้ี 

 1.  ช่ือองคกร แมโขง-รูท (Mekong Route) สื่อถึง “เสนทางแมนํ้าโขง” โดยหยิบยกคํา

วา Mekong มาจากกลุมอนุภูมิภาคลุมนนํ้าโขง หรือ Greater Mekong Sub-region และ Route ซึ่ง

หมายถึงเสนทาง และเช่ือมโยงกับคําวาเสนทางวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษอยาง “Cultural Route”  

 ทั้งน้ีทั้งน้ันช่ือองคกรที่ประกอบใชในตราสัญลักษณ เลือกใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เพื่อ

การสื่อสารไดอยางครอบคลมุแกนักทองเที่ยวหลายเช้ือชาติ อีกทั้งสวนประกอบของคําทั้ง 2 คําที่มี

พยัญชนะตัวโอ (O Alphabet) ชวยเสริมลักษณะตัวหนังสือประกอบโลโก (Logotype) ใหมีความ

เช่ือมโยงกับสัญลักษณอินฟนิต้ี (Infinity) ไปในคราวเดียวกัน  

 โดยประเด็นเกี่ยวกับช่ือองคกร ไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

   1.1 ช่ือ Mekong Route เปนช่ือที่สื่อสารตรงตัวเกินไป ควรเลือกใชคําที่มีนัยยะแฝง

มากย่ิงข้ึน หรือมีการกลั่นกรองขอมูลที่รวบรวมได สรางเปนคําที่มีความนาสนใจ มีลูกเลนในภาษา

มากย่ิงข้ึน 

1.2 ดวยคําวา Mekong สําหรับการรับรูของคนไทย อาจพองกับแบรนด “แมโขง” 

ซึ่งอาจทําใหการเขาใจในภาพลักษณหรือประเภทธุรกิจศูนยการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทย

ผิดเพี้ยนไป การปรับแกไข คืออาจใชคําวา Mekong ควบคูกับ River เพื่อเปนการระบุพื้นที่ไดชัดเจน

มากย่ิงข้ึน หรือหยิบยกคําวา Greater Mekong Sub-region มาประกอบใช 
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1.3 ช่ือองคกร อาจปรับเปน "Mekong Line" ดวยลักษณะที่คลอง และพองกับคํา

วา 'เสนทาง' และสื่อถึงการถักทอเสนไหม เสนฝาย เน่ืองจากคําวา Route อาจเหมาะสมมากกวาใน

กรณีที่ขอบเขตการศึกษาเปนพื้นที่โดยภาพรวม เชน กลุมประเทศไทย-ลาว-กัมพูชา กลุมประเทศ

ลอมรอบแมนํ้าโขง เปนตน แมนํ้าโขงกับประเทศไทย มีสถานะเปนการไหลผานกั้นเปนเสนเขต

ชายแดน คําวา “Line” จึงเปนอีกหน่ึงคํามีความเปนไปไดในการใชเปนช่ือองคกร 
 

 
 

ภาพที่ 109 ขอปรับแกช่ือองคกร และลักษณะตราสัญลักษณองคกรที่ปรับตามช่ือ 

              (จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560)  

 

 2.  ลักษณะ และองคประกอบของตราสัญลักษณ 

   2.1 ตราสัญลักษณองคกรหลัก (Main-brand) 

    2.1.1 สัญลักษณภาพ (Symbol) เปนการตัดทอนรูปทรงพญานาค ซึ่งเปนอัต-

ลักษณรวม และสัญลักษณสื่อความหมายไมสิน้สุด (Infinity) ความย่ังยืน-นิรันดร เพื่อสะทอนลักษณะ

องคกรศูนยการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยอยางย่ังยืน 
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    2.1.2 ตัวหนังสือประกอบโลโก (Logotype) เลือกใช ชุดตัวหนังสือ Typeface 

ลักษณะไมมีขา (San-serif) ที่มีความมนโคง เพื่อสะทอนภาพลักษณที่ ดูเปนมิตร ไมดูทางการ

จนเกินไปนัก 

   2.2 ตราสัญลักษณองคกรยอย (8 Sub-brands) 

    2.2.1 สัญลักษณภาพ (Symbols) และตัวหนังสือประกอบโลโก (Logotype) มี

ลักษณะพื้นที่ฐานที่อิงจากตราสัญลักษณองคกรหลัก 

    2.2.2 การแบงจําแนกรายจังหวัด สําหรับตราสัญลักษณองคกรยอย คือการแบง

ดวยวัฒนธรรม-ประเพณีที่โดดเดน สําหรับตราสัญลักษณยอย รูปแบบทางการ (Formal Version) 

โดยลักษณะการแบงน้ี เมื่อประกอบเปนภาพรวม สามารถสื่อไดถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีความคาบ

เกี่ยวกันของแตละจังหวัดใกลเคียง ซึ่งนักทองเที่ยวจะสามารถพบไดในพื้นที่ 8 จังหวัด  โดยอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรม และสถานที่ทางโบราณสถานที่สรุปความเหมาะสมและชัดเจนไดจากแบบสอบถาม 

สามารถลงรายละเอียดไดมากกวาในตราสัญลักษณองคกรยอย รูปแบบสัญลักษณ (Emblem 

Version) ซึ่งตราสัญลักษณรูปแบบหลังน้ี สามารถผลัดเปลี่ยนองคประกอบไดในภายภาคหนา เมื่อ

สถานที่ หรือกิจกรรม ประเพณีโดดเดนไดรับการปรับเปลี่ยนไปตามทัศนคติ พัฒนาการ ความนิยม 

และกาลเวลา 

 3.  สีประจําองคกร (Corporate Colors) คือ สีคราม และแดงอิฐ ซึ่งเปนสีที่พบไดใน

งานจิตรกรรมในพื้นที่ศึกษาทั้ง 8 จังหวัด ทั้งจิตรกรรมอีสาน (ฮูปแตม) ในสิม (อุโบสถ) ภาคอีสาน  

และในอุโบสถวัดลานนาในจังหวัดเชียงราย อาทิ จิตรกรรมวัดเวียงตา จังหวัดเชียงราย และฮูปแตม 

ภายในสิมวัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากน้ีนัยยะของสีนํ้าเงินครามยังสื่อถึงนํ้า หรือ

แมนํ้าดวยเชนกัน ในทางจิตวิทยาสี โทนสีนํ้าเงินยังใหความรูสึกถึงความเช่ือมั่น (Trust) ความ

ปลอดภัย (Security) ความภักดี (Loyalty) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบองคกรซึ่งสวนใหญเปนองคกรที่

ตองการความนาเช่ือถือ หรือเปนองคกรที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศ   

 4.  สัดสวนในการออกแบบตราสัญลักษณ (Proportion) จากการสํารวจตราสัญลักษณ

สวนใหญที่มีอยู บงช้ีวาไมเนนการจัดวางตามทฤษฎีตาง ๆ ทวาในการออกแบบตราสัญลักษณแมโขง-

รูท มีทฤษฎีสัดสวนทองคํา (The Golden Proportion) เปนโครงสราง นอกจากจะเปนการเสริมให

ตราสัญลักษณมีความสัมพันธของสัดสวนที่เหมาะสม ในมุมของนัยยะแฝงยังสามารถตีความไดถึง

ความสัมพันธของสัดสวนที่ปรากฏในธรรมชาติ สอดคลองกับสัดสวนของรางกายมนุษย รวมถึง

สถาปตยกรรม-งานศิลปที่มนุษยสราง ซึ่งทั้งมนุษยและธรรมชาติ ลวนเปนปจจัยที่เช่ือมโยงใหกอราง

สรางวัฒนธรรมเปนทุนเดิม 

 5.  ชุดตัวอักษร (Typeface) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ เนน

การใชตัวที่อานงาย และมีความโคงมนเชนเดียวกับตัวหนังสอืประกอบโลโก (Logotype) โดยแบงเปน
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ตัวอักษรสําหรับการพาดหัว ใชตัวอักษรลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ (Display Type) ในขณะที่

ตัวอักษรที่ใชในบทความ ใชเปนชุดรูปแบบตัวอักษรรอง (Secondary Typeface) เลือกใชตัวอักษร

ประเภทมีหัว/ขา (Serif)  

 6.  แนวทางการออกแบบ คือ เนนลายเสน นัยยะหน่ึงเพื่อสื่อถึง “เสนทาง” (Route) 

อีกนัย ตีความไดถึงเสนไหม การถักทอผา ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรม-ภูมิปญญาเคลือบแฝงอยูในทุก 

อณูของเสนไหม ภายใต Mood-Tone ที่เรียบงาย เปนกลาง มีความรวมสมัย เพื่อตอบโจทย

กลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

 นอกจากตราสัญลักษณองคกร (Corporate Marks: Logos) แลว นัยยะของการ

ออกแบบอัตลักษณองคกร ยังหมายรวมถึงการออกแบบสื่อเสริมตาง ๆ ที่ตอยอดจากตราสัญลักษณ 

และฐานองคความรูที่สรุปได ผันเปนลวดลายกราฟก ลวดลายแพทเทิรน  

 จากลวดลาย ผนวกกับสี และชุดตัวอักษร ระบบอัตลักษณองคกร (A Brand Identity 

System) ยังหมายรวมถึงการขยาย “สวนเสริม” (Extension) นํามาซึ่งการออกแบบเครื่องเขียน 

(Stationery; namecards, letterhead, envelopes) สื่อสงเสริมทางการตลาด (Marketing 

Collateral; brochures, mailers, advertisements) และการนําเสนอรูปแบบออนไลน (Online 

Presence; website, mobile site, social media) ซึ่ง “สวนเสริม” ดังกลาว ถือเปนองคประกอบ

ในการสื่อสารภาพลักษณ หรือเปนสวนหน่ึงในภาษาภาพ (Visual Language) ขององคกร ซึ่ง 

“ภาพลักษณ” และ “การโฆษณาเผยแพร-ประชาสัมพันธ” ยังนับเปนหน่ึงในปจจัยภายในที่มีสวนใน

การผลักดันการตัดสินใจทองเที่ยว หรือซื้อสินคาและบริการทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวดวย

เชนกัน  

 สําหรับการคัดเลือกประเภทสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือสื่อใด ๆ ก็ตามที่มีสวน

ในการสงเสริมการทองเที่ยว ผูวิจัยอิงทั้งขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ในสวนขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ

ทฤษฎี ขอมูลทางสถิติ ผนวกกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว และการวิเคราะหจิตภาพของกลุมเปาหมาย 

คือกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย-ตางชาติที่มีชวงอายุ 20-59 ป ซึ่งถือเปนชวงอายุที่คอนขางกวาง และมี

อุปนิสัย พฤติกรรมที่ทั้งสอดคลอง คาบเกี่ยว และแตกตางกัน ขอมูลสรุปจากแบบสอบถามบงช้ีวา 

กลุมนักทองเที่ยวชวงอายุ 20-39 ป อาจมีแนวโนมความสนใจ และเรียนรูที่จะใชสื่อออนไลน -

เทคโนโลยี เชน สื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Medias) มากกวานักทองเที่ยวชวงอายุ 40 ปข้ึนไป 

เชนเดียวกับกลุมนักทองเที่ยวชวงอายุ 30 ป เปนตนไป ยังคงเห็นวาสื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ ไมวาจะ

เปนหนังสือ Guide Book หรือแผนพับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีความสะดวกในการหยิบใช และ

เปนปจจัยที่สําคัญตอการทองเที่ยวในระดับความเห็นมาก-มากที่สุด 

 ดวยการวิเคราะหจากขอมูลทั้ง 2 สวน (ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ ประเภท

แบบสอบถาม) ผูวิจัยจึงสังเคราะหเปนการออกแบบสื่อตนแบบ (Prototype media design) ทั้งสื่อ
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สิ่งพิมพ และสื่อปฏิสัมพันธ เพื่อเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาการออกแบบในภายภาคหนา สําหรับ

การวิจัย (ในสื่อที่จําเพาะเจาะจงรายจังหวัด ผูวิจัยเลือกจังหวัดหนองคาย ตามที่ไดกําหนดขอจํากัดไว) 

ประกอบดวย 

1. แผนพับ (Brochure) เพิ่มลูกเลนใหสอดคลองกับสื่อปฏิสัมพันธ หรือแอปพลิเคชัน ที่

มีรูปแบบการสบืคนสถานที่ตามหมวดหมู แผนพับก็เชนกัน ที่เช่ือมโยงการคนหาตามหมวดหมูสถานที่ 

4 กลุม คือ 1) แหลงโบราณสถาน และศาสนสถาน 2) พิพิธภัณฑ และแหลงเรียนรู 3) สถานที่

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และ 4) สถานที่ทองเที่ยวที่สอดคลองกับอัตลักษณทางประเพณีที่โดดเดน ซึ่ง

สําหรับจังหวัดหนองคาย คือการชมบั้งไฟพญานาค โดยการแบงกลุม คือแบงแยกดวยแผนฟลม 

(Transparency films) ใชซอนทาบกับแผนที่หลักเพื่อระบุพิกัดตําแหนงบริเวณสถานที่น้ัน ๆ 

2. บัตร หรือใบปลิวสวนลด (Promotional Leaflet) สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่ตอง

ชําระคาเขาชม นอกจากจะเปนการแนะนํา ชักจูงการเขาถึงแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ ราคาและสิทธิพิเศษ 

ก็ลวนมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน 

3. เว็บไซต และแอปพลิเคชัน ถือไดวาเปนสื่อประชาสัมพันธองคกร ทั้งชวงกอนการ

ทองเที่ยว (Pre-travel) และมีประโยชนตอการสงเสริมการทองเที่ยว ชวยในสืบคนสถานที่ เขาถึง

แหลงทองเที่ยวนอกเหนือที่เตรยีมการ และแนะนําเสนทางในชวงระหวางการทองเที่ยว (On-site) อีก

ทั้งยังสามารถเช่ือมโยงกับสื่อปฏิสัมพันธคีออส (Tourist Information Kiosk) ณ จุดติดต้ังตาม

สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ เพื่อรับสิทธิพิเศษตาง ๆ (Marketing Plan: 4Ps-Promotion)    

 ในสวนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธคีออสใหขอมูลดานการทองเที่ยว (Mekong Tourist 

Information Kiosk) โดยเลือกศึกษาอัตลักษณเฉพาะ จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปลักษณะที่

เหมาะสมจากการวิเคราะหสํารวจ โดยแบงเปน 2 สวน คือ 

 1.  พื้นที่เฉพาะ (Site Specific) 

 การเลือกพิกัดในการติดต้ังสื่อปฏิสัมพันธคีออสตนแบบ (Prototype) ผูวิจัยเลือกติดต้ัง

ในแหลงทองเที่ยว แทนที่จะเปนจุดที่การคมนาคมขนสงเขาถึงอยางสถานีรถไฟ หรือสถานีขนสง โดย

อางอิงจากขอมูลทางสถิตินักทองเที่ยวจังหวัดหนองคายป 2558 ที่ระบุวานักทองเที่ยวสวนใหญ คิด

เปนรอยละ 60.4 มักเดินทางดวยพาหนะสวนบุคคล จึงมีความเปนไปไดมากกวาที่จะเขาถึง

กลุมเปาหมายสวนมากหากติดต้ังเครื่องคีออสในแหลงทองเที่ยวที่มีความโดดเดน ซึ่งสถานที่ที่กําหนด

ไวเปนจุดต้ังตน คือ ตลาดทาเสด็จ สืบเน่ืองจากขอสรุปทางแบบสอบถามเกี่ยวกับหน่ึงในสถานที่

ทองเที่ยวโดดเดนของจังหวัดหนองคาย คิดเปนคาเฉลี่ยของความชัดเจนและเหมาะสม 4.89 (สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) 

 นอกจากขอสรุปจากแบบสอบถามแลว ในแงของความสําคัญ “ตลาดทาเสด็จ” “ตลาด

ทาเรือ” หรือ “ตลาดอินโดจีน” ถือเปนศูนยรวมสินคาจากหลายชนิดของประเทศในแถบอินโดจีน
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ขนาดใหญ อาทิเชน ผลิตภัณฑอาหารแหง อาหารแปรรูป แหนม หมูยอ ผาไทย เครื่องประดับ สินคา

ตกแตงบาน ฯลฯ ที่ต้ังอยูติดกับแมนํ้าโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย อีกทั้งบริเวณตลาดฯ และพื้นที่ใกลเคียงยังมีจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม 

เน่ืองจากอยูติดแมนํ้าโขง เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษตาง ๆ 

 2.  รูปลักษณของสื่อปฏิสัมพันธคีออส  

   2.1 ขอจํากัด หรือเงื่อนไขพื้นฐานในการกําหนดรูปลักษณของสื่อปฏิสัมพันธคีออส 

คือการลดทอนรูปทรงพญานาค เน่ืองจากในบริเวณพื้นที่ศึกษา มีแลนดมารกพญานาคเสมือนจริงเปน

ทุนเดิมอยูแลว การลดทอนรูปทรงจึงเปนหน่ึงในแนวทางการออกแบบที่ลดความซ้ําซอน 

   2.2 ขอแนะนําสําหรับการออกแบบโดยผูเช่ียวชาญ คือการคํานึงถึงการเลาเรื่องจาก

คียเวิรด (Keywords) ‘นาค-น้ํา-ชีวิต’ เพื่อการเช่ือมโยงถึงภาคสวนการออกแบบอัตลักษณองคกร

ดังที่กําหนดไวต้ังแตแรกเริ่ม 

 แนวทางการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธตนแบบ (Prototype Design) นอกจากจะยึดหลัก

คียเวิรดดังกลาวแลว ยังตองคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางประการเพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่

จังหวัดทั้ง 8 ในขอบเขตของการศึกษา ภายใตกรอบโครงสรางที่ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ

ความเปนเอกภาพ (Unity) ในการออกแบบอัตลักษณองคกร (Corporate Identity) 

 ทิศทางการผันเปลี่ยนในแตละพื้นที่ ผูวิจัยจึงเลือกองคประกอบในสวนของลวดลาย

โครงสราง (Structural Pattern) ที่เปนองคประกอบหลักในการเลาเรื่องราว กลาวคือ สื่อปฏิสัมพันธ

ตนแบบที่ติดต้ังในพื้นที่ตลาดทาเสด็จ และบริเวณใกลเคียง จังหวัดหนองคาย มีลวดลายโครงสราง 

(Structural Pattern) ในสวนประกอบบริเวณเสาหลักของสื่อปฏิสัมพันธคีออสที่ลําดับเรื่องราวดวย

ลายเสน เริ่มตนดวยลายคลื่นสื่อถึงนํ้าหรือแมนํ้า ตอยอดลวดลายที่เปนเอกลักษณประจําจังหวัด

หนองคาย คือผาลายพญานาคพนไฟ หรือบั้งไฟพญานาค ที่เช่ือกันวาการพนไฟน้ีเปนการถวายเปน

พุทธบูชาแดองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ลูกไฟจึงตอยอดกระจายเปนลายดอกไมอีกทอดหน่ึง และจบ

ดวยลวดลายจักสานลายทแยง ดังที่พบประดับไวบริเวณรานคาเลียบริมแมนํ้าโขงใกลเคียงตลาดทา

เสด็จ พองกับคียเวิรด ดังที่ไดกําหนดไวเบื้องตน คือ “นาค-น้ํา-ชีวิต” 

 3.  องคประกอบของสื่อปฏิสัมพันธคีออส แบงเปน 3 สวน คือ 

   3.1 สวนของระบบจอสัมผัส (Touchscreen System) ขนาด 42 น้ิว คือพื้นที่

สําหรับสืบคน ใหบริการขอมูลการทองเที่ยว แนะนําเสนทาง โดยขอมูลที่ได ผูใชสามารถเลือก

เช่ือมตอกับอุปกรณสื่อสาร หรือสามารถพิมพออกมาในรูปแบบสลิป สําหรับผูใชบริการที่ไมมีอุปกรณ

สื่อสารรองรับการเช่ือมตอในรูปแบบแรก  

   3.2 สวนของตูจําหนายสินคาที่ระลึกอัตโนมัติ (Souvenir Vending Machine) การ

จําหนายสินคารูปแบบน้ี มีขอจํากัดของสินคาที่วางจําหนายในเครื่องฯ คือ สินคาควรมีขนาดกะทัดรัด 
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และเปนสินคาที่มีเอกลักษณไมซ้ําซอนกับสินคาที่วางจําหนายในทองที่ เปนทุน และสามารถ

สะทอนอัตลักษณ ทั้งในสวนขององคกร และอัตลักษณลุมนํ้าโขงโดยภาพรวมไดอยางเหมาะสม โดย

สินคาที่วางจําหนายผานเครื่องน้ัน สวนหน่ึงอาจเปนสินคาที่ผลิตโดยองคกร และสวนใหญเปนสินคาที่

ผลิตโดยผูประกอบการในแตละทองถ่ิน โดยอาจปรับรูปลักษณจากสินคาที่มีอยูเดิมใหมีขนาดและ

ประโยชนใชสอยเหมาะสมสําหรับการจําหนายในลักษณะน้ี เชน สินคาผาทอ อาจผลิตสินคารูปแบบ

ตุกตาสวมชุดผาทอเอกลักษณประจําทองถ่ิน, กลองกะทัดรัดที่ผลิตดวยผาทอ พรอมใหขอมูล ตํานาน 

ความสําคัญเกี่ยวกับลายผา หรือโปสการดที่ผลิตจากไมไผและสรางลวดลายดวยการเลเซอรหรือการ

ประทับรอน เปนตน ซึ่งในสวนของเครื่องจําหนายสินคาที่ระลึกอัตโนมัติ และการออกแบบสินคา แม

จะถือเปนแผนงานในภายภาคหนา ทวาดวยเปาประสงคของการมีตูจําหนายสินคา ซึ่งรวมอยูในพื้นที่

สื่อปฏิสัมพันธคีออส คือการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาของผูประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งยังถือ

เปนการผลักดันใหผูประกอบการตอยอดสินคาทองถ่ินของตนใหมีลักษณะที่หลากหลาย มีเอกลักษณ

เดนชัด ดวยลักษณะการขายเชนน้ี เปรียบไดเปนการโฆษณาสินคาทองถ่ินน้ัน ๆ ในเบื้องตน และอาจ

มีสวนชวยจูงใจใหนักทองเทีย่วเกิดความรูสกึตองการเขาถึงแหลงเรียนรู หรือแหลงผลิตภัณฑน้ัน ๆ ได

ในคราวเดียวกัน 

   3.3 สวนของปายระบุพื้นที่ (Identification Signage) ดวยบริเวณปายเดียวกันน้ี 

เปนพื้นที่สําหรับการประทับตราพื้นที่เปนที่ระลึก โดยตราประทับเปนไดทั้งตราสัญลักษณองคกรยอย 

รูปแบบสัญลักษณ หรือภาพประกอบ (Pictograms) ที่จัดทําข้ึนในโอกาสพิเศษตาง ๆ เพื่อเพิ่มลูกเลน

และเพิ่มความนาสนใจในการมาใชบริการสื่อปฏิสัมพันธคีออส อีกทั้งในพื้นที่เดียวกันน้ีที่นักทองเที่ยว 

โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตนเอง (Non-package Tour) สามารถรับแผนพับ 

(Brochure) แนะนําสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด (ดังที่ไดกลาวไวในสวนของสื่อโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธกอนหนาน้ี) หรือสื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ ที่องคกรฯ จัดทําข้ึน 

 ดวยผลงานการออกแบบอัตลักษณทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขงไทยอยางย่ังยืน สวนหน่ึงผูวิจัยคํานึงถึงการศึกษาแนวทางการสรางเอกภาพของพื้นที่      

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไทยผานอัตลักษณทางวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคอัตลักษณ หรือตราสัญลักษณ

แหลงทองเที่ยว (Destination Branding) และเพื่อใหทราบถึงความลุลวงในผลที่คาดหวังไว นอกจาก

จะไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญแลว ผูวิจัยยังสรุปผลสัมฤทธ์ิผานการประเมินผลงานการออกแบบ

โดยนักทองเที่ยว-นักเดินทาง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผลสรุปโดยภาพรวมเห็นวา… 

 ผลงานการออกแบบมีความสวยงาม และความสรางสรรคในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

ในแงของ “องคประกอบทุกภาคสวนของการออกแบบมีภาพรวมที่นาดึงดูดใจ” (คาเฉลี่ย 4.46 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) และในระดับมาก สําหรับ “ภาพรวมของผลงานมีความสรางสรรค” 

(คาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43)  
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 ผลงานการออกแบบมีประโยชนโดยรวม มีภาพลักษณที่เหมาะสมและมีประโยชนในการ

สงเสริมการทองเที่ยว ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54)   

 ในดานการสื่อสาร ภาพรวมของการออกแบบมีความชัดเจนในการสื่อสารถึงอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงไทยในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.44) รวมถึงภาพรวมของการออกแบบเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีเอกภาพ (Unity) อยูในระดับ

ความเห็นมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) 

 ทั้งน้ีทั้งน้ัน การประเมินผลงานการออกแบบ นอกจากจะประเมินดวยแบบสอบถามจาก

กลุมเปาหมายขางตนแลว ยังสามารถประเมินในเชิงคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ หรือนักวิชาการทองถ่ิน

ไดดวยเชนกัน ตามคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานสืบตอไปใน

ภายภาคหนา 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบอตัลักษณทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสรมิการทองเทีย่ว

ลุมนํ้าโขงไทยอยางย่ังยืน โดยกําหนดพื้นที่ศึกษาเปน 8 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดลํานํ้าโขง ซึ่งในสวนของ

ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมน้ันมีเน้ือหาคอนขางละเอียด การสรุปเน้ือหาอัตลักษณรวมและอัตลักษณ

เฉพาะ จําเปนตองใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลทั้งภาคเอกสารและขอมูลจากเครื่องมือการวิจัย

ประเภทแบบสอบถาม ซึ่งนัยยะของคําวาอัตลักษณ อาจไมสามารถระบุไดดวยเพียงสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ขอมูลที่สรุปได จึงเรียกไดวาเปนชุดขอมูลสําหรับการเลาเรื่อง อาทิ การเลือกอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ดานแหลงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โบราณสถาน วัด ที่สรุปไดจากแบบสอบถามโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทวา

อาจมีปจจัยอื่นรวม ที่ไมสามารถนํามาประกอบใชในการออกแบบได จําตองเลือกลําดับคาเฉลี่ยถัดมา 

เปนตน ดังน้ันถามีความเปนไปไดสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองกันในภายภาคหนา ควรลดขนาดพื้นที่

ศึกษาใหแคบลง โดยยังคงคํานึงถึงพื้นที่ที่สามารถตีความครอบคลุมถึงองครวมไดโดยผลสรุปไม

คลาดเคลื่อนกันนัก 

 นอกจากน้ี ผูวิจัยไมใชคนในจังหวัดพื้นที่ศึกษา ดังน้ันอาจมีความผิดพลาดในการทําความ

เขาใจ และเขาถึงอัตลักษณที่แทจริงของลุมนํ้าโขง ดังน้ันผูวิจัยจึงขอแนะนําตอผูที่สนใจศึกษา

ออกแบบในทิศทางเดียวกัน ในการเลือกประเด็นศึกษาที่ใกลตัว และมีความเขาใจ ประทับใจ  มีความ

ผูกพันมากพอในระดับที่สามารถทราบถึงปญหา และมีปณิธานที่จะแกไขปญหาเหลาน้ันดวยองค-

ความรูดานการออกแบบและการบูรณาการ จะสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางไมติดขัด 

 สําหรับขอมูลดานงบประมาณในการผลิตผลงานตนแบบในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัย

รวบรวมขอมูลสวนหน่ึงเพื่อเปนประโยชนตอการผลิตผลงานจริงในภายภาคหนา หรือเปนประโยชน

ตอการกําหนดงบประมาณเบื้องตนสําหรับผูวิจัยในบริบทใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 สรุปคาใชจายสําหรับการผลิตผลงานการออกแบบบางสวนในงานวิจัย 
 

ผลงานตนแบบ คาใชจาย 
(โดยประมาณ / หนวย) 

หมายเหตุ 
ภาพ รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ตราประทับ - ผันตามขนาดตราประทับ       นอกจากตราประทับดาม

อะคริลิกลักษณะแปนใส และ

ดามไมแลว ยังมีตราประทับ

แบบแผนใส ที่สามารถประทับ

โคงตามรูปทรงผลิตภัณฑ อาทิ 

ทรงกระบอก ซ่ึงอาจมีราคา

ถูกลง 

Size 8x8 cm. 1000-1100.- 

Size 5x8 cm. 890.- 

Size 3x7 cm. 690.- 

Size 3x3 cm. 390.- 

Size 1.5x1.5 cm. 150.- 

 

 

 

 

 

 

 

- ตราประทับคร่ัง - 900.- 

      ราคาตราประทับคร่ัง จะ 

ผันตามขนาดเชนเดียวกัน ใน

ขนาดที่เล็กลง เชน ขนาด 2 

ห รื อ  2 . 5  cm. อ า จ ต อ ง

ลดทอนลายละเอียดลวดลาย

มากกวานี ้

Size 3 cm. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

- พิมพผา (คลุมไหล) - 
530-600.- 

     ผาที่นิยมพิมพเปนผาคลุม

ไหล คือ Silk Satin กับ Silk 

Spain ซ่ึงมีราคาตางกัน

เล็กนอย เนื้อผามีความเงา 

เย็น และนุมลื่น ถาตองการผา

เนื้อดาน จะนิยมเปนผาชีฟอง 

หรือไหมอิตาล ี

Size 100x100 cm. 

 

หมายเหตุ  

     คาใชจายขางตน เปนคาใชจายสําหรับผูวิจัยในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560 อาจะมีการ

เปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูชวงเวลา รานคาผูผลิต (Supplier) และปจจัยอ่ืน ๆ  

 

 ขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัยที่ตองการตอยอดงานวิจัยจากโครงการฯ น้ี นอกจากการนํา

แนวทางการออกแบบภายใตขอบเขตพื้นที่งานวิจัยน้ีไปประยุกตหรือปรับใชตามบรบิทพืน้ที่อื่น ๆ  แลว 

ยังสามารถตอยอดสื่อ หรือพัฒนาสินคาที่เช่ือมโยงกับอาชีพ กลุมผูประกอบการที่มีอยูในทองที่ ผนวก

เขากับแผนงานสวนของสื่อปฏิสัมพันธคีออสในดานของการจําหนายสินคาผานเครื่องจําหนายสินคา

อัตโนมัติ (Souvenir Vending Machine) เปนอีกแนวทางหน่ึงไดดวยเชนกัน  
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