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54051205  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
คําสําคัญ: อัตลักษณ์/ มรดกทางวัฒนธรรม/ชุมชนเมืองสกลนคร/การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 
 ภูวเรศ อรรคอุดม: การศึกษานัยของอัตลักษณ์เมืองต่อการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
สกลนคร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ. สิทธิพร  ภิรมย์รื่น.  190 หน้า. 
 
 สกลนครเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสามพันปี มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและมรดก

ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษ ที่เกิดจากการเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งได้รับอิทธิพล

ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่ยุคสมัยขอมเรืองอํานาจ ล้านช้าง และรัตนโกสินทร์ ผสมผสานกับความ

เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของภูพานและ

หนองหาร   การวิจัยน้ีเป็นการค้นหาอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร  เพื่อนํามาใช้เป็น

พื้นฐานเสนอแนะแนวทางการวางผังออกแบบชุมชนเมืองสกลนครที่จะยังคงดํารงรักษารากฐานบริบททาง

วัฒนธรรมไว้ได้ในอนาคต การเก็บข้อมูลเมืองสกลนครใช้วิธีรวบรวมจากเอกสารและการสํารวจภาคสนาม 
การเก็บข้อมูลการประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรม ใช้แบบสอบถามเก็บจาก 3 กลุ่มประชากรในพื้นที่ คือ 
กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทํางานและกลุ่มวัยสูงอายุรวม 100 ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการที่รู้จัก

เมืองสกลนครเป็นอย่างดี  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิง  
 ผลสรุปจากการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรในพื้นที่ประเมินอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมมนุษย์สร้าง

ขึ้นที่มีคุณค่าสูง คือ พระธาตุเชิงชุม  และมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่มีคุณค่าสูง คือ หนอง

หารส่วนอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ได้รับการประเมินคุณค่าในระดับสูง คือ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝ้ัน 
และงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงและแข่งเรือยาว   ผลสรุปจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ อัตลักษณ์มรดก

วัฒนธรรมมนุษย์สร้างขึ้นที่มีคุณค่าความสําคัญในระดับสูง คือ พระธาตุเชิงชุม ย่านชุมชนเมืองเก่า  มรดก
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ คือ หนองหารและภูพาน  มรดกวัฒนธรรมนามธรรมคือ วิถีชีวิตทางพุทธ

ศาสนา ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์ทางการเมือง  ภาพรวมจากท้ัง 2 กลุ่มสรุปได้ว่า อัต
ลักษณ์ที่ได้รับการประเมินคุณค่าสูงนั้น มรดกวัฒนธรรมมนุษย์สร้างขึ้น คือพระธาตุเชิงชุมและย่านชุมชน

เมืองเก่า  มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ คือ หนองหารและภูพาน  ส่วนมรดกวัฒนธรรมนามธรรม 
คือ การเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา มีพระอริยะสงฆ์ที่ได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูง คือ หลวงปู่มั่นและหลวง

ปู่ฝ้ัน รวมทั้งกิจกรรมประเพณี วิถีชีวิตที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ด้าน

ต่างๆของเมือง   
 ข้อเสนอแนะด้านการวางผังออกแบบ ประกอบด้วยการเสนอ (1)กรอบแนวคิดรูปแบบการวาง
ผังเมืองที่คงอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม การส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นชุมชนเมืองที่ตอบสนองต่อ
การรับรู้ในอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมและการใช้งานของกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม ได้แก่ การออกแบบวาง
ผังที่เน้นการรักษาสภาพโครงสร้างเมืองเดิมและเสริมสร้างชุมชนเมืองที่น่าอยู่ มีชีวิตชีวา การสร้างสรรค์
ความชัดเจนของโครงสร้างเมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเมืองเก่า (2)แนวทางการวางผังออกแบบ 
ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มอัตลักษณ์และกําหนดพื้นที่สําคัญของอัตลักษณ์ด้านต่างๆ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบและมาตรการควบคุมการพัฒนาเมือง  
  
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชมุชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 Sakolnakorn has not only the unique ways how people habitat there but also the 

outstanding community heritage since ancient time. This study aims to find out what are the 

factors that produce those well known cultural heritage. The result from the research can be 

applied to develop the plan of the city's urban design and planning which will therefore 

contribute many consequences to their future culture. The data were acquired by both 

compiling the database from field survey and from the government organizations and by using 

the questionnaires to obtain some information regarding cultural identity from 2 groups of 

samples. First, a hundred of questionnaires were assigned to the citizen including teenagers, 

working people, and elderly people. Second, eight questionnaires were assigned to eight 

academic and scholar people of the area. The data were then analyzed by using the 

descriptive and analogical statistic. 

 The result from the research shows that there are three groups of cultural 

identities which people agree upon that they are crucial to the city planning and designing 

process. First, the Phra That Cherng Chum and Nong Harn which represented the city cultural 

identity created by both nature and human. Second, the well known Buddhist monks including 

Archan Man Purithattha Thera and Archan Fan Archaro played important roles in uniting 

people's soul and hence make the city remain such a strong Buddhist city. Finally, the life 

style of people shows strongly correlated to the Buddhism such as Wax castle procession, 

boat racing, and Phra That Cherng Chum Fair.    

 The recommendations for planning and designing Sakolnakorn city comprise of 2 

parts. The first part of the process is to design the conceptual framework that focusing on a 

sustainable development and promoting the participation of people in the planning process to 

satisfy their requirements and creating the live-able city. The second part is to determine the 

direction of development by controlling land use patterns to create identity and uniqueness of 

city. Moreover, rehabilitating the old district; redeveloping the old community and conserving 

the city heritage area to create the lively of city are also recommended. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รศ.สิทธิพร   ภิรมย์รื่น ซึ่งกรุณาสละเวลาอันมีค่าให้คําแนะนํา และข้อคิดเห็นต่างๆ 
ในการทําวิจัย อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่างๆ เสมอมา จึงขอกราบขอบพระคุณท่าน
อาจารย์อย่างสูงยิ่งมา ณ ที่นี้  อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจําภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง
ทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดการศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้   
 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี   ทายตะคุ 
ที่ให้ความกรุณาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้คําแนะนํา แก้ไข ปรับปรุงเนื้อหา และ
ข้อคิดเห็นต่างๆ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สิทธา กองสาสนะ และอาจารย์เขมโชติ ภู่ประเสริฐ ผู้ให้
คําแนะนําด้านการเรียนและการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ ทั้งกรุณาช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา
และข้อเสนอแนะ รวมทั้งครูอาจารย์ผู้เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมส่ังสอนครั้งยังเยาว์วัย  ทุกท่าน 
 ขอขอบพระคุณ  คุณรวินทร์ ถิ ่นนคร และคุณชุติมา สุรเชษฐพงษ์ ที่ เอื้อเฟื้อข้อมูลและ
คําแนะนําอย่างเมตตาและเป็นกันเอง  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ชัยมงคล จินดาสมุทร์  อาจารย์จันจิตร มันตะ อาจารย์ภานุพล 
วงศ์กาฬสินธุ์  และคุณประสาท ตงศิริ  ผู้ให้ความอนุเคราะห์ ด้านคําแนะนําปรึกษาข้อมูลรายละเอียด
คุณค่าอัตลักษณ์ด้านต่างๆของเมืองสกลนคร 
 ท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพี่สาว ที่คอยเป็นกําลังใจ เคียงข้าง สนับสนุน 
และขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ที่ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วง ความบกพร่อง
และข้อผิดพลาดประการใดอันอาจเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับเพียงผู้เดียว 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนาเมืองแบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัฒน์ ทําให้ร ูปแบบวิถีช ีว ิตดั ้งเดิม จิต
วิญญาณ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนที่ สืบทอดส่งต่อกันมาของบรรพบุรุษถูกลดทอน
ความสําคัญลงและมีแนวโน้มจะจางหายไป การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีผลกระทบกับทุก
องค์ประกอบของการดําเนินชีวิต รวมทั้งรูปแบบของเมืองและวิถีท้องถิ่นของคนในชุมชนเมืองในประเทศไทย  
 รูปแบบการออกแบบและวางผังเมืองในประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของกระแสการพัฒนาแบบ
โลกาภิวัฒน์ที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และการเรียนรู้จากแนวทางของโลกตะวันตก การวางผัง
เมืองสมัยใหม่ในประเทศไทยเริม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 ซึ่งมีการวางผังกรุงเทพฯ โดยบริษัทที่ปรึกษา  Litchfield 
Whiting Bowne & Associates  จน พ.ศ.2503  ผังเมืองฉบับแรกของไทยได้ถือกําเนิด โดยมีชื่อเรียกว่า 
The Greater Bangkok Plan 2533 มี ลักษณะเป็น ผังเมืองรวม  หรือ  Comprehensive Plan เรียก
โดยทั่วไปว่าผังลิทช์ฟิลด์1 โดยมีเนื้อหาคือวางรูปแบบการใช้ประโยชน์ที ่ดินหลักของกรุงเทพฯ ในช่วง
ระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ.2504-2533)  กําหนดเป้าหมายประชากรไม่เกิน 4.5 ล้านคน แบ่งการใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็น 9 ประเภท กําหนดย่านศูนย์กลางธุรกิจอยู่ใจกลางกรุง วางโครงข่ายถนนวงแหวนและถนน
ในแนวเส้นรัศมี รวมทั้งโครงการป้องกันน้ําท่วมและกําหนดท่าอากาศยานนานาชาติใหม่ จากน้ันในปี พ.ศ.
2505 ก่อตั้งสํานักผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามคําแนะนําของบริษัทที่ปรึกษา การวางผังเมืองใน
ประเทศไทยจึงเริ่มก่อตัวเป็นการวางผังเมืองอย่างเป็นทางการ เริ่มต้นวางผังในกรุงเทพมหานครและการ
วางผังเมืองในต่างจังหวัดในเวลาต่อมา โดยยึดรูปแบบแนวทางการวางผังแบบผังลิทช์ฟิลด์ ซึ่งเน้นประโยชน์ใช้
สอย  จัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองเป็นหลัก รูปแบบการออกแบบวางผังเมืองจึงมีลักษณะความ
เป็นเมืองศูนย์กลางกระจุกตัว ขาดการคํานึงถึงปัจจัยทางด้านองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ในการวางแผน
และผังเมืองนั้นไม่สามารถปฏิเสธการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาพื้นที่ แต่ในความเป็นจริง
เมืองในประเทศไทยมีความหลากหลายทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ทั้งยังปรากฏคุณลักษณะเด่นที่
ยังคงหลงเหลือตามแต่ละเมืองและมีคุณค่าในระดับที่แตกต่างกันไป ซึ่งลักษณะเด่นของแต่ละเมืองมาจาก
หลายปัจจัย ทั้งความเชื่อ อิทธิพลทางการเมืองการปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
บางเมืองมีการซ้อนทับการสร้างการวางผังตามยุคสมัยการครองอํานาจ และยังคงปรากฏสภาพเค้าโครงร่าง
เมืองที่มีรูปแบบการออกแบบวางผังเมืองที่ชัดเจน อีกทั้งแต่ละเมืองยังมีเรื่องราวและความสําคัญทางอัต
ลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นเนื้อหาความเป็นตัวตนของชุมชนเมืองนั้น 

                                                        
 1 สิทธิพร ภิรมยร์ื่น, การวางแผนด้านกายภาพ: Physical planning (กรงุเทพฯ: ภาค
วิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2553). 
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 เมืองสกลนคร2 ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และเจริญรุ่งเรืองสูงสุด
ในช่วงสมัยลพบุรี ภายใต้การปกครองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยลักษณะการออกแบบวางผังได้รับอิทธิพล
จากอารยธรรมเขมรตามคติการสร้างเมือง “เชิงจิตนิยม”3 ซึ่งเป็นอารยธรรมที่มีพื้นฐานความเชื่อมาจาก
อารยธรรมอินเดีย ในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาแบบมหายาน คือ สร้างเมืองจากแนวคิดตามหลักทาง
ภูมิศาสตร์ นับถือภูเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนหลังพิงภูเขา (ภูพาน)  และหันหน้าสู่พื้นที่ราบและแหล่ง
น้ํา (หนองหาร) และเม่ืออาณาจักรขอมเส่ือมอํานาจลง ช่วงเวลาต่อมาเมืองสกลนครตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและ
การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ ตามลําดับ พัฒนาการรูปแบบวัฒนธรรม
ประเพณีจึงเกิดการซ้อนกันของพื้นที่ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและวัฒนธรรมของเมือง  
 นอกจากความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อร่างสร้างเมือง ดินแดนแห่งนี้
เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต มีพระธาตุถึง 5 แห่ง โดยเฉพาะพระธาตุเชิงชุม ที่เป็น
พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ทั้งเมืองสกลนครยังมีลักษณะกายภาพและสภาพ แวดล้อมตามธรรมชาติที่
โดดเด่น เช่น ภูพานและหนองหาร ที่เป็นแหล่งทรัพยากรหล่อเล้ียงผู้คนในเมือง การตั้งถิ่นฐานและการดํารง
ชีพของผู้คนในเมืองสกลนครมายาวนานก็ยังได้สร้างวิวัฒนาการทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต 
ประเพณี ส่งทอดสืบต่อมาจนปัจจุบัน ดังคําขวัญของเมืองสกลนครที่มีนัยในการบ่งบอกความสําคัญของอัต
ลักษณ์ของเมืองสกลนครไว้เบื้องต้น 
 
   “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตําหนักภูพานคู่เมือง 
   งามลือเล่ืองหนองหาร แลตระการปราสาทผ้ึง 
   สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” 
 
 จากความชัดเจนของประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตลอดจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อมที่เป็นคุณค่าความสําคัญของเมือง รูปแบบการออกแบบวางผังเมืองสมัยใหม่ของเมืองสกลนคร 
ควรสะท้อนรากเหง้าและบริบทของพื้นที่ได้มากกว่าการวางผังตามแนวความคิดเดิม เพราะหากปล่อยให้เมือง

มีรูปแบบการเติบโตจากการพัฒนาด้วยกระแสทุนนิยม ที่เน้นรูปแบบการเจริญเติบโตเพื่อเน้นด้านเศรษฐกิจ

เป็นหลัก จะทําให้เมืองเติบโตและพัฒนาไปแบบไร้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนและรากฐาน

ทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมจะค่อย ๆ ลบเลือนและจางหายไปตามกาลเวลา รูปแบบการออกแบบวางผัง

เมืองสกลนครก็จะกลายเป็นเมืองที่มีรูปแบบดังเช่นเมืองอื่นทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในรูปแบบ การ
รับรู้ของผู้คนต่อเมืองก็ไม่สามารถจําแนกถึงลักษณะความเป็นชุมชนเมืองสกลนครที่มีประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีที่ยาวนานและดีงามได้ 
 การค้นหานัยของอัตลักษณ์ชุมชนเมืองสกลนคร จึงเป็นการวิจัยเพื่อหาสิ่งบ่งชี้ความเป็นตัวตน

ของชุมชนให้ประจักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ปรากฏสืบต่อสู่คนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา

                                                        
 2 รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 
(วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550). 
 3 ธาดา สุทธธิรรม,  ผงัเมืองในประเทศไทย: ผงัชุมชน และการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น: ขอนแกน่พิมพ์พัฒนา, 2544). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบของการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองในประเทศไทย ที่คํานึงถึงคุณค่าและนําอัตลักษณ์ของเมือง

เข้ามาพิจารณากําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างและองค์ประกอบในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
เพื่อการสร้างวิถีทางการออกแบบและวางผังเมืองรูปแบบใหม่ให้กับชุมชนเมือง ที่มุ่งเน้นทั้งประโยชน์ใช้สอย 
ความงามและการอนุรักษ์รากเหง้าบริบททางมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร และ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมือง 
 2. เพื่อค้นหาอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองที่เน้นการรักษาอัตลักษณ์มรดก

ทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1     พื้นที่วิจัย แสดงอาณาเขตเมืองและพื้นที่โดยรอบของเมืองสกลนคร  
ที่มา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการการจัดทําแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) 
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 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย  
 พื้นที่วิจัยครั้งน้ีครอบคลุมพื้นที่บริเวณเมืองสกลนคร และบริเวณใกล้เคียงตามคุณค่าพื้นที่ที่

เกี่ยวโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตามเนื้อหาของการศึกษา ซึ่งหมายรวมเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 
พื้นที่โดยประมาณ 122.5 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่โดยรอบ 
 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ แนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิด    อัต
ลักษณ์ชุมชน แนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม แนวคิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม แนวคิดส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมือง แนวคิดของลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของเมือง แนวคิดของ
โครงสร้างและองค์ประกอบของเมือง ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการตั ้งถิ ่นฐานและที่ตั ้งโดยธรรมชาติ 
แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ และแนว ความคิดเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ดี 
 2. การศึกษาพัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตเป็นชุมชนเมืองสกลนคร ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร นโยบาย ผังเมืองรวม และแผนผังต่าง ๆ ภายในบริเวณ
ชุมชนเมืองสกลนคร รวมไปถึงการศึกษาพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์และคุณค่าทางพระพุทธศาสนา และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ การอนุรักษ์ การออกแบบและวางแผนพัฒนาเมือง การสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรม 
 3. การศึกษานัยและความสําคัญของอัตลักษณ์เมืองที่จะมีผลต่อการออกแบบชุมชนเมือง
สกลนคร 
 4. การเสนอแนะแนวทางการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง เพื่อรักษาอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเมืองสกลนคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
กระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการทํางาน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ  
 1. การกําหนดหัวข้อเรื่องและชื่อเรื่องที่สนใจ  
 2. การกําหนดปัญหาการวิจัย  
 3. การร่างเค้าโครงและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรม 
 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิด
มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม แนวคิดของโครงสร้างและ
องค์ประกอบของเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ 
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและระบบของที่ตั้ง แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเมืองและ
ชุมชนที่ดี ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นต้น  
 

การศึกษาค้นหา 
อัตลักษณ์เพ่ือ 
การออกแบบ 
วางผังเมือง 
สกลนคร 

อัตลักษณ์ที่มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
โดยได้รับการประเมินคุณค่าจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร ทั้งท่ีเป็นท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

  ทฤษฎี แนวคิด 
   เอกสารและ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ข้อมูล 
บริบทพ้ืนท่ี       
เมืองสกลนคร       

กําหนดแผนภูมิ
ตัวแปรการวิจัย 

จัดแบ่งประเภท 
ของอัตลักษณ์ 
ตามกรอบมรดก 
ทางวัฒนธรรม 

กรอบอัตลักษณ์ของมรดก
ทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 

 

ประเมินคุณค่าความสําคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบวางผัง 
จากเกณฑ์ท่ีตั้งข้ึนจากการศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การสํารวจความคิดเห็นทัศนคติ และการยอมรับจากสาธารณชน 

เสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร 
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 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย 
 การกําหนดกรอบทฤษฎี การออกแบบกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่จะใช้ในช่วง
ระยะเวลาดําเนินการ และรายละเอียดอื่น ๆ  
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในชุมชนเมืองสกลนครและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตามกรอบแนวคิด กระบวนการและวิธีการที่
กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 การสรุปผลวิเคราะห์ อภิปรายผลและสิ่งที่ได้ค้นพบจากการวิจัย และจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับ
นักวางแผนที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา รวมท้ังจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการหรือวารสารวิชาการ 
 
วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยที่ใช้ทํางานในขั้นตอนที่สําคัญ มีดังนี้  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นใช้วิธีการค้นคว้าจากเอกสารข้อมูลทางวัฒนธรรมเมืองสกลนครจาก 
สํานักวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกสารทางประวัติศาสตร์
และเอกสารการวิจัย จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการค้นคว้า
จากส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์  
 2. ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันพื้นที่เมืองสกลนคร โดยใช้วิธีการเดินสํารวจ สังเกตการณ์ ศึกษา
ข้อมูลทางวัฒนธรรมแต่ละส่วนโดยการสํารวจองค์ประกอบของเมืองเพื่อเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ได้แก่ ย่านเมืองเก่า บ้านเรือนหรืออาคารที่สําคัญ กลุ่มบ้านเรือนแถวไม้ วัดวา
อาราม ภูมิทัศน์เมือง การใช้พื้นที่และกิจกรรม ทัศนียภาพ และมุมมองที่สําคัญ วิถีชีวิตที่เห็นได้ชัดเจน 
พร้อมบันทึกข้อมูลและบันทึกภาพถ่าย 
 3. ศึกษาข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อการกําหนด
กรอบการวิจัยและใช้สร้างเกณฑ์การคัดเลือก ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือทางด้านทฤษฎี แนวคิด 
เอกสารการวิจัยจากห้องสมุด รวมทั้งการค้นคว้าจากส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 การสํารวจความคิดเห็น และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
 1. วิธีการสํารวจด้วยแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน (multistage 
sampling) ใช้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้น (stratified random sampling) ตามที ่ได ้จําแนกกลุ ่ม
ตัวอย่างที ่กําหนดไว้ โดยสุ่มแจกทีละคนให้ผู ้ตอบตอบเอง และสุ ่มแจกเป็นชุดไปตามกลุ ่มตัวแทนที่
รับผิดชอบ 
 2. วิธีการสัมภาษณ์โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ตามข้อมูลองค์ประกอบอัตลักษณ์ที่แยกมา
จากกรอบมรดกทางวัฒนธรรม  
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 วิธีการวิเคราะห์  
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์วิจารณญาณต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามที่ตอบโดย
เสรี และการวิเคราะห์ที่ต้องแปลความหมายเอง โดยใช้วิธีพรรณนาความและตีความพฤติกรรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  1.1 ใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ สัดส่วน เพื่อบรรยายภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม  
   1.1.1 การหาอัตราส่วนร้อยละ (percentage) เพื่อแสดงอัตราส่วนของผู้ตอบ แต่ละ
คําถาม 
   1.1.2 การหาค่าค่าเฉล่ีย (mean) เพื่อหาความเป็นกลางของระดับความคิดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1.1.3 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อหาการกระจายของนํ้าหนัก 
  1.2 ใช้สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (inferential statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิง
กลุ่มตัวอย่างกลับไปยังประชากรเพ่ือแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวสามารถนํามาใช้เป็นตัวแทนให้กับ
ประชากรในขอบเขตที่ยอมรับได้ โดยใช้ Z-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้สถิติ จากการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยจําแนกข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มสาระสําคัญที่ได้รับ
การกล่าวถึงคุณค่าความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม การใช้วิจารณญาณต่าง ๆ (subjective appraisal 
or judgment) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ผู้วิจัยต้องแปลความหมายเอง
ด้วย การพรรณนาเชิงอุปนัย (inductive) และตีความ 
 จากนั้นสรุปผลการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย พร้อมทั้ งนําเสนอผลที่ ได้ ใช้วิธีการพรรณนา
ความสัมพันธ์เพื่อให้เห็น การค้นพบการยอมรับในคุณค่าต่ออัตลักษณ์เมืองสกลนคร 
 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 นิยามศัพท์สําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 “อัตลักษณ์” (identity) หมายถึง คุณ ลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ งเป็นตัวบ่งช้ีภาพรวมของ
ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือส่ิงนั้น ๆ 
 “เอกลักษณ์”4 (uniqueness) หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกันมีร่วมกัน หรือลักษณะเฉพาะที่มี
หน่ึงเดียว หรือลักษณะที่แสดงความเป็นอย่างเดียวกันของส่ิงหนึ่งส่ิงใดในสังคมนั้นๆ ที่มีความแตกต่างจาก
ลักษณะร่วมในสังคมอื ่น ๆ โดยเน้นลักษณะที ่เป็นหนึ ่งเดียวหรือลักษณะที ่โดดเด่นแยกออกมาในเชิง
เปรียบเทียบของในประเด็นนั้น ๆ และเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกที่รับรู้ได้ว่าพิเศษ  

                                                        
 4 กาญจนา นาคสกุล,  ไตรลักษณ์ ภาพลักษณ์ อปลักษณ ์สญัลักษณ์ เอกลกัษณ์  อัตลักษณ์, 
เข้าถงึเมื่อ 5 สิงหาคม 2555, เข้าถงึได้จาก http://www.sakulthai.com  
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 “อัตลักษณ์ชุมชน” คือ ตัวตนลักษณะร่วมของสมาชิกในชุมชนที่ผ่านกระบวนการยอมรับซ่ึงกัน
และกันภายในกลุ่ม และการยอมรับความเหมือนกันภายในกลุ่ม 
 “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อส่ือสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทํา มีการจัดการ เพื่อให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 
 “มรดกทางวัฒนธรรม” (cultural heritage) หมายถึง ส่ิงสืบทอดจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นทุกส่ิง
ทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ รวมทั้งระบบนิเวศ เป็นส่ิงแสดงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต 
เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ หมายรวมถึงลักษณะทางกายภาพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
มรดกทางวัฒนธรรมนั้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ ประกอบด้วยส่ิง
สร้างสรรค์ ของคนในอดีตที่เป็นรูปแบบรูปธรรม (tangible) และนามธรรม (intangible)  
 “ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม” (cultural environment) หมายถึง บริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่
โดยรวมที่สะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ พัฒนาการทางสังคม
และวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ ที่มีชุมชนเป็นผู้บอกเร่ืองราวโดยให้ความสําคัญกับคุณค่าทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน  
 “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (cultural landscape) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างที่เกิดจากการท่ีมนุษย์ใช้
ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อการดํารงชีพ และแสดงออกมาในลักษณะที่มีคุณค่า ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
โดยใช้เครื่องมือคือวัฒนธรรมในการปรับตัวผ่านช่วงเวลา  
 “ชุมชนเมืองสกลนคร” หมายถึง เมืองสกลนครในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร และบริเวณ
ใกล้เคียงตามคุณค่าพื้นที่ที่เกี่ยวโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตามเนื้อหาของการศึกษา  
 “การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง” หมายถึง กระบวนการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของการอยู่อาศัยของมนุษย์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทฤษฎี แนวคิด หรือคําอธิบายเกี่ยวข้องกับ อัตลักษณ์ ในกรอบความหมายทางวัฒนธรรม
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 2. อัตลักษณ์เมืองสกลนครที่เด่นชัดและมีคุณค่าความสําคัญ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่
มีความสัมพันธ์กับรปูแบบการออกแบบวางผังชุมชนเมือง เพื่อนําไปสู่รูปแบบการออกแบบวางผังชุมชนเมืองที่ดี
ของเมืองสกลนครในอนาคต  
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร ที่คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
สุนทรียภาพและการอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร 
การนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. เอกสารจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A4 ตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในรายงานจะ
ประกอบด้วย เนื้อหาข้อมูล แผนที่ ตาราง และแผนภูมิ ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 2. File ข้อมูล PDF โดยจะจัดทําในรูปแบบ CD จํานวน 1 แผ่น 
 3. เอกสารเพ่ือการเผยแพร่ในรูปบทความวิชาการ เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ
วารสารวิชาการ 



9 

 
 

บทที่ 2 
 

การศึกษา ทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 
 
 การวิจัยในบทนี้เป็นการศึกษาทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสร้างกรอบการ
ค้นหาอัตลักษณ์ สร้างเกณฑ์ที่คัดกรองคุณค่าอัตลักษณ์ โดยจะจําแนกการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนหลัก ซึ่ง
มีความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกัน ได้แก่ ความหมายและความสําคัญของแนวคิดอัตลักษณ์ ความหมายและ
องค์ประกอบเก่ียวกับแนวคิดหลักในการหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองสกลนคร แนวความคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการออกแบบและวางผังชุมชน และเอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ความหมายและความสําคัญของแนวคิดอัตลักษณ์ 
 การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นการหาความหมายและทําความเข้าใจแนวคิด อัตลักษณ์ และแนวคิด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอธบิาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ องค์ประกอบลักษณะเฉพาะของชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิด
พื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจที่จะส่งต่อไปยังการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร  
 ความหมายและแนวคิดอัตลักษณ์  
 แต่เดิมเรามักคุ้นเคยกับคําว่า “เอกลักษณ์” (ลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว) มากกว่าอัตลักษณ์ 
(ลักษณะที่แสดงความเป็นตัวตน) โดยเอกลักษณ์ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตามพจนานุกรมว่า identity มีความ
หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ปัจจุบันการให้ความหมายเปล่ียนไปตามแนวโน้มทาง
ทฤษฎีหลังยุคสมัยใหม่ ที่เน้นการตั้งคําถามการเข้าถึงความจริงที่สามารถเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของที่นั้น 
ๆ ดังนั้น คําว่าอัตลักษณ์เหมาะสมกับ identity มากกว่าเอกลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันใช้คําว่า uniqueness โดยใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้คําว่า อัตลักษณ์ ในความหมายของ identity  
 คําว่า อัตลักษณ์ (identity) เป็นที่เริ่มใช้กันโดยทั่วไปในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มีรากศัพท์มา
จากภาษาละตินว่า “identitas” ซึ่งแต่เดิมใช้คําว่า Idem มีความหมายเหมือนกัน คือ อัตลักษณ์ โดยมี
จุดเริ่มต้นและพัฒนาขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interaction) โดย จอร์จ เฮอร์
เบริ์ท มีด (George Herbert Mead)1 จากน้ันอัตลักษณ์ถูกใช้และมีการให้ความหมายกับ คําจํากัดความกัน
อย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการ  
 กาญจนา นาคสกุล2 ได้ให้ความหมายของที่แสดงความแตกต่างของเอกลักษณ์และ      อัต
ลักษณ์ว่า เอกลักษณ์ (อ่านว่า เอก-กะ-ลัก) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว ลักษณะท่ีเหมือนกัน หรือมีร่วมกัน 
หรือลักษณะที่แสดงความเป็นอย่างเดียวกันของคนในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะร่วมของคนในสังคม
อื่น ส่วน อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคําว่า อัต กับคําว่า ลักษณ์ อัต มาจากคําว่า อตฺต 

                                                        
 1 ณฐพงศ์ จิรนิรัตน์, อัตลักษณ์ชุมชน: อัตลักษณ์และการพัฒนาเพื่อเคลื่อนเปลี่ยนตําแหน่ง
แห่งที่ของชุมชน (สงขลา: นําศิลป์โฆษณา, 2553), 19.   
 2 กาญจนา นาคสกุล, ไตรลักษณ์ ภาพลักษณ์ อปลักษณ ์สญัลักษณ์ เอกลกัษณ์ 
อัตลักษณ์, เข้าถึงเมือ่ 5 สิงหาคม 2555, เข้าถึงไดจ้าก http://www.sakulthai.com 
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แปลว่า ตน ตัวเอง อัตลักษณ์ จึงแปลว่า ลักษณะของตัวเอง เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงรวมสติปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติที่แสดงออกเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มี
ลักษณะเน้นต่างกัน คือ "อัตลักษณ์เน้นลักษณะทั้งหมดของบุคคล โดยไม่ได้เปรียบเทียบกับใคร ส่วน 
เอกลักษณ์เน้นลักษณะที่เป็นหนึ่ง ลักษณะที่โดดเด่นซึ่งเป็นส่วนที่แยกบุคคลนั้นออกจากบุคคลอื่น" อัต
ลักษณ์ จึงเป็นการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า "เราคือใคร" ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิสังสรรค์ระหว่าง
ตัวเรากับบุคคลอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและคนอื่นมองเราในช่วงเวลาขณะนั้น มีการสร้างภาพแทนความ
จริง (representation) เป็นสัญลักษณ์นําเสนอ 
 ประสิทธิ์ ลีปรีชา3 กล่าวถึงความหมาย อัตลักษณ์ ว่าเป็นการก่อรูปและดํารงอยู่ในการรับรู้
เกี่ยวกับตัวเองและคนอ่ืนรับรู้เรา โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ซึ่งขึ้นอยู่
กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนและกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม 
 ฉลาดชาย รมิตานนท์4 กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นส่ิงที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลา
หนึ่ง และวัฒนธรรมก็เป็นส่ิงก่อสร้างทางสังคม (social construct) นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่ส่ิงที่หยุดนิ่ง
หรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (circuit of culture) ดังนั้น อัต
ลักษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต (produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (consumed) และถูก
ควบคุมจัดการ (regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และทั้งนี้ยังมี การสร้างความหมายต่าง ๆ (creating 
meanings) ผ่านทางระบบต่าง ๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (symbolic systems of representation) ที่
เกี่ยวกับตําแหน่งแห่งที่ต่าง ๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือนําเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์
ของเรา  
 อัตลักษณ์ คือ ส่ิงที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประเภทของอัตลักษณ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ โดยเป็นการแสดงตัวตนต่อบุคคลอื่น คือ 
 1. ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) คือ การแสดงตัวตนในระดับบุคคลกับ
บุคคลอื่น เช่น การเป็นลูก ในการกําหนดบทบาทตามหน้าที่ตามที่ถูกกําหนดมา 
 2. ระดับอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) คือ การแสดงตัวตนในระดับบุคคลกับสังคม 
เช่น การเป็นหัวหน้าชั้นเรียนในห้องเรียนที่ตนสังกัดอยู่  
 นอกจากนี้การจําแนกความหมายของอัตลักษณ์ ซึ่งสามารถให้ความหมายอัตลักษณ์แบบเปิด
เพื่อการรับรู้และมุมมองของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม การนิยามตัวเองน้ีมี 2 แบบ5  คือ 
 1. อัตลักษณ์ด้านตรง หรือ positive identification คือ รู้จักตัวเองจากส่ิงที่เหมือนกับตัวเอง 
อาจเหมือนโดยมีการยึดถือสัญลักษณ์บางอย่าง แบบแผนความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน 
 2. อัตลักษณ์ด้านกลับ หรือ negative identification คือ รู้จักตัวเองจากส่ิงที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือ

                                                        
 3 ประสิทธิ์ ลีปรชีา, การสร้างและสืบทอดอัตลกัษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง.ในวาทะกรรมอัต
ลักษณ์, (กรงุเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547), 31-72. 
 4 ฉลาดชาย รมิตานนท์, อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการเปลีย่นแปลง, เข้าถงึเม่ือ 5 สิงหาคม 
2555, เข้าถึงไดจ้าก http://www.soc.cmu.ac.th/~wsc/data/Identity28_3_05.pdf 
 5 ประชา สุวีรานนท์ และเกษียร เตชะพีระ, ไทยๆ อัตลกัษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทย,  
พิมพ์ครั้งที ่2 (กรงุเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2554), 62.  
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จากนิยามที่ตนเองให้แก่คนอื่น เช่น การบอกลักษณะของต่างชาติจากประวัติศาสตร์และการเมือง เช่น คนภู
ไทอ่อนช้อย คนอีสานรักสนุก เป็นต้น 
 สามารถสรุปความหมายของอัตลักษณ์ได้ว่า “อัตลักษณ์” หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ภาพรวมของลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือส่ิงนั้น ๆ โดยสามารถเปล่ียนแปลงได้
ตามแต่ละพื้นที่และเวลา  
 ความหมายของชุมชน  
 แนวความคิดชุมชน เป็นส่วนประกอบของการหาความหมายที่สําคัญเพื่อส่งต่อไปยังแนวคิดอัต
ลักษณ์ชุมชน ซึ่งเมื่อได้ความหมายของชุมชนแล้วจะสามารถขยายความและเข้าถึงแนวคิดของอัตลักษณ์
ชุมชน ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้จึงสร้างชุมชนขึ้นเพื่อรองรับการดํารงอยู่แบบ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน เมื่อมีการอยู่รวมกันก็เกิดเครื่องมือที่จะเข้ามาครอบคลุมพฤติกรรมการดํารงชีวิต อีก
ทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เครื่องมือนั้นคือความเชื่อ จากน้ันมนุษย์ใช้และ
ปรับสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย และการประกอบเกษตรกรรมเล้ียงชีพ เกิดการปรับตัวสภาพแวดล้อม
เพื่อการอยู่รอด 
 ชุมชน6 ซึ่งเป็นบ่อเกิดการสรรค์สร้างและเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ชุมชนนั้น มีแนวคิดมากมายที่
อธิบาย แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ตามบริบทของการศึกษาและจุดประสงค์ของการนําแนวคิดนี้ไปใช้ ซึ่ง
สามารถสรุปการให้ความหมายของชุมชนและความเป็นชุมชนใน 3 แนวทาง คือ  
 1. ชุมชนในความหมายของการเป็นที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical expression) ที่เกิด
จากการผสมผสานขอบเขตเชิงพื้นที่ (bounded) เข้ากับความเป็นท้องถิ่น (locality) สําหรับการตั้งถิ่นฐาน 
การให้ความหมายของชุมชนในแนวนี้เน้นไปที่ถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของท้องถิ่นและแสดงออกถึง
ความเป็นชุมชนจากการปฏิสัมพันธ์ในขอบเขตของพื้นที่จากการตระหนักรู้ร่วมกัน 
 2. ชุมชนในความหมายของระบบสั งคมในท้ องถิ่ น  (local social system) อัน เป็ น
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ของชุมชนในท้องถิ่น เป็นความสัมพันธ์อันประกอบด้วยสถานภาพ 
บทบาทกลุ่มคน สถาบันต่าง ๆ ในชุมชนในการเข้ามาทําหน้าที่กล่อมเกลา (socialization) การควบคุมทาง
สังคมการจัดระเบียบทางสังคม (social organization) การมีส่วนร่วมทางสังคม (social participation) 
การเกื้ อกูลทางสังคม  (social mutual) และการบริการสังคม  (social service) รวมถึ งเครือข่ าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กับชุมชนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีพื้นฐานของความเป็นชุมชน
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ บนพื้นฐานของครัวเรือน ครอบครัว 
เพื่อนบ้าน หรือชุมชนย่อย (neighborhoods) ที่มีความรู้สึกผูกพันบางประการ ไม่ว่าจะเป็นสํานึกทาง
ประวัติศาสตร์ ค่านิยม ประวัติศาสตร์ร่วม  
 3. ชุมชนในความหมายที่เป็นชนิดของความสัมพันธ์ (type of relationship) และความรู้สึก
ด้านอัตลักษณ์ (sense of identity) ของคนในชุมชนหน่ึง ๆ ที่สร้างขึ้นจากจิตวิญญาณของความเป็นชุมชน 
(spirit of community) ความรู้สึกร่วมที่มีต่อกลุ่มและชุมชนที่ตนอาศัยกระทั่งเกิดความตระหนัก (mutual 
recognition) และการยอมรับความเหมือนกันภายในกลุ่มซึ่งจะส่งผลต่อความสมานฉันท์ภายในกลุ่ม ความ

                                                        
 6 ณฐพงศ์ จรินิรตัน์, อัตลักษณ์ชุมชน:อัตลักษณ์และการพัฒนาเพื่อเคลือ่นเปลี่ยนตําแหน่ง
แห่งที่ของชุมชน, 19.  
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พยายาม ความต้องการ หรือประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งอาจหมายถึงปัญหา ประสบการณ์ 
ชีวิต ชาติพันธุ์ ชนชั้น เป็นต้น 
 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี7 ได้ให้ความหมายของ ความเป็นชุมชนว่าหมายถึง การที่
คนจํานวนหน่ึงเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อส่ือสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทํา มีการจัดการ เพื่อให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 แนวคิดอัตลักษณ์ชุมชน 
 การรวมกลุ่มของมนุษย์ เพื่อเป้าหมายบางอย่างที่รวมเรียกว่า ความเป็นชุมชน และได้ให้
กําเน ิดร ูปแบบวีถ ีการดํารงช ีพของมน ุษย ์แตกต ่างก ัน  มีการทํามาหาก ิน เลี ้ยงช ีพ  เก ิดการปร ับ
สภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย เงื่อนไขของบริบทของช่วงเวลาและพื้นที่นั้น ๆ ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 
อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนบ่งบอกความเป็นตัวเองกับชุมชนกับพื้นที่อื่น 
 อัตลักษณ์ชุมชน8 จึงหมายถึงตัวตนและอัตลักษณ์ร่วมของสมาชิกในชุมชนที่ผ่านกระบวนการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน (mutual recognition) ภายในกลุ่ม และการยอมรับความเหมือนกันภายในกลุ่ม ซึ่ง
จะส่งผลต่อความสมานฉันท์ภายในกลุ่ม ความพยายาม ความต้องการ หรือประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
 อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเมือง มีการเกิดขึ้น เปล่ียนแปลง ภายใต้เงื่อนไขของบริบทของ
ช่วงเวลาและพื้นที่นั้น ๆ การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร จึงเป็นการตั้งคําถามถึงลักษณะ
องค์ประกอบในแต่ละด้านและความเป็นตัวตนร่วมกันของชุมชน ที่คนในชุมชนระลึกรู้และยอมรับความ
เหมือนกันร่วมกัน ถึงแม้ว่าการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ จะเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นบริบทที่
สําคัญของกระบวนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ทางชุมชนเมือง แต่
ตัวตนในความหมายของอัตลักษณ์ชุมชนน้ัน จะยังสามารถหยัดยืนต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและส่งผ่าน
ลักษณะอัตลักษณ์ โครงสร้าง และสามารถส่ือความหมายของชุมชนน้ัน ๆ ต่อชุมชนในบริบทอื่นได้
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าทางเอกลักษณ์ของชุมชนและลักษณะเฉพาะของเมือง 
 รายละเอียดทางคุณค่าทางเอกลักษณ์ของชุมชนและลักษณะเฉพาะของเมืองเป็นแนวคิดที่
สําคัญซึ่งอธิบายถึงองค์ประกอบของการเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ ส่ือถึงลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปจาก
พื้นที่อื่น ๆ โดยเมืองน้ันสามารถได้รับรู้ถึงคุณค่าเฉพาะ หรือการรับรู้ถึงจิตวิญญาณแห่งสถานที่ (spirit of 
place) ทั้งในส่ิงที่เป็นเอกลักษณ์ทางรูปธรรมและนามธรรม โดยลักษณะของเมือง (character of town) 
ก่อให้เกิดความมีเอกลักษณ์ของเมือง 
 Harry L. Garnham9 กล่าวว่า ความเป็นเอกลักษณ์จะส่ือถึงสถานที่อันน่าจะจดจํานั้น มีจิต
วิญญาณแห่งสถานที่แต่ละที่จะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่น่าจะสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที่ สํานึกการเป็น
ส่วนหน่ึงของพื้นที่นั้น และการอยู่ดีในผู้คนน้ันตั้งอยู่บนรากฐานของ 

                                                        
  7 ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร์เพือ่ความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ (กรงุเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 
2541) 
 8 ณฐพงศ์ จรินิรตัน์, อัตลักษณ์ชุมชน:อัตลักษณ์และการพัฒนาเพื่อเคลือ่นเปลี่ยนตําแหน่ง
แห่งที่ของชุมชน, 19. 
 9 รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 
(วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550), 20. 
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 1. มุมมองของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง เช่น รูปแบบที่ดิน ภูมิประเทศ พรรณพืช 
ภูมิอากาศ และแหล่งนํ้า 
 2. ลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น สะพาน ป้อม หรือโบสถ์บนยอดเนินอันตอบสนองต่อภูมิทัศน์ 
ประวัติศาสตร์ สังคม ทําเลทางกายภาพ กิจกรรมของมนุษย์ และสถานที่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 
 3. ประสบการณ์ในความรู้สึก ซึ่งการมองเห็นในอันดับแรก เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ ของ
วัฒนธรรมทางภูมิทัศน์เดิม การปะทะสัมพันธ์ของส่วนผสมทั้งหมด ซึ่งสร้างคุณสมบัติของสถานที่ มักไม่เป็น
ที่เข้าใจของคนในพื้นที่จนกว่าจะเสียไป 
 แนวคิดของลักษณะเฉพาะของเมือง10 มีความสัมพันธ์และถูกส่งต่อด้วยการจําแนกรายละเอียด
ปลีกย่อยของแนวคิดอัตลักษณ์และแนวคิดอัตลักษณ์ชุมชน ทั้งนี้แนวคิดของลักษณะเฉพาะของเมือง เป็นการ
มอง รูปแบบของเมืองแบบภาพรวม เพื่อศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏในเมืองแล้วทํา
ให้เมืองมีคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่  
 1. การรวมตัวของลักษณะทางกายภาพ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ กลุ่มอาคารหรือส่ิง ก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่แสดงถึงรูปแบบทางเรขาคณิตเฉพาะและความสูงของลักษณะทางกายภาพนั้น 
 2. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  
 3. การแบ่งที่ดินด้วยถนนหรือลานโล่ง และการใช้พื้นที่ในทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงรูปแบบ
เฉพาะของเมืองหรือลักษณะทางผังเมืองโครงข่ายถนน 
 4. ขนาดของเมืองและประชากร 
 5. บรรยากาศแบบใดแบบหน่ึงของเมืองที่รับรู้ได้เป็นจินตภาพเฉพาะของชุมชน 
 6. ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง 
 แนวคิดลักษณะเฉพาะของเมือง11 ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของเมืองที่แตกต่างจากเมืองอื่น อันเกิด
จากภาพรวมของลักษณะทางกายภาพ การทํากิจกรรมเมือง การแบ่งพื้นที่เมือง รูปแบบและความสูงของ
กลุ่มอาคาร รูปแบบเฉพาะเมืองหรือบรรยากาศโดยรวมที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ผสมผสาน
กับวัฒนธรรมและประสบการณ์ในความรู้สึก  
 นอกจากนั้น  ประสงค์  เอี่ยมอนันต์12 ได้ ให้ความหมายของลักษณะเฉพาะที่ เกิดจาก
องค์ประกอบของเมือง ว่าประกอบไปด้วย ธรรมชาติ มนุษย์ สังคม ส่ิงปลูกสร้าง โครงข่ายการส่ือสารและ
คมนาคม วัฒนธรรมชุมชน ขนาดและลักษณะประชากร ขนาดและลักษณะทางกายภาพของเมือง 
ฐานเศรษฐกิจของเมือง องค์ประกอบเมืองในอดีต และลักษณะความเป็นเมืองที่ปรากฏชัด อันเป็น
ลักษณะเฉพาะ ที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองได้เช่นกัน  
 

                                                        
 10 ชุติมา สุรเชษฐพงษ,์ “โครงสรา้งและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชยีงคาน,” (วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 26. 
 11 เรื่องเดียวกัน,  28. 
 12 ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, “วันผังเมืองโลก มิติใหม่ของการพัฒนาเมือง,” เอกสารใน     การ
สัมมนาเรื่อง การพัฒนาเมือง: ชุมชนเมืองในแนวอนุรักษ์ เสนอที่ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง, 6 
พฤศจิกายน 2546.  
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 จากการศึกษาแนวคิดในหัวข้อที่ 1. สามารถเชื่อมโยงได้ว่าแนวคิดอัตลักษณ์ คือ แนวคิดที่ใช้
คุณค่าทางเอกลักษณ์ของชุมชนและแนวคิดของลักษณะเฉพาะ เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างและ
อธิบาย อัตลักษณ์ชุมชนเมืองสกลนคร ซึ่งคือการสะท้อนตัวตนในคุณลักษณะที่พิเศษและมีคุณค่าซ่ึงเป็น
ลักษณะเฉพาะร่วม โดยอัตลักษณ์ในการวิจัยนี้มุ่งหาความหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางผังชุมชน
เมือง ซึ่งเกิดจากการรับรู้ลักษณะร่วมของคนในชุมชน และทําให้ตระหนักว่าชุมชนของเรา มีบริบท บทบาท
อย่างไรกับบริบทเมืองชุมชนอื่นได้ ความหมายที่จะสามารถแสดงตัวตนได้อย่างดีคือการอ้างอิงตนเองจาก
รากเหง้าวัฒนธรรมของชุมชนเมือง ตลอดจนโครงสร้าง รูปแบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเมืองที่
ประกอบกัน ซึ่งจะศึกษารายละเอียดในแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในข้อต่อ ๆ ไป 
ความหมายและองค์ประกอบเกี่ยวกับแนวคิดหลักในการหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมือง 
 การศึกษาในหัวข้อนี้ เพื่อการหาความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ องค์ประกอบ และ
รายละเอียดการให้คุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตัวตนของคนในชุมชน ทั้งเพื่อการกําหนดกรอบ
การศึกษาในการค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองสกลนคร ในขั้นแรกเป็นการสร้างความเข้าใจ
ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความรู้ที่นําไปยังแนวคิด ความหมายและแนวคิดมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่ประพฤติปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมของตนหรือสังคมอ่ืน เป็นส่ิงที่แสดงออก
ถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเจริญก้าวหน้าของคนใน
สังคม โดยสามารถอธิบาย ลักษณะของวัฒนธรรม13 ได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ตรงที่มีการรู้จักคิด มี
การเรียนรู้ จัดระเบียบชีวิตให้เจริญ อยู่ดีกินดี มีความสุขสะดวกสบาย รู้จักแก้ไขปัญหา ซึ่งแตกต่างไปจาก
สัตว์ที่เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยความจําเท่านั้น  
 2. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม เนื่องจากมีการถ่ายทอดการเรียนรู้ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่น
หนึ่ง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม โดยไม่ขาดช่วงระยะเวลา และมนุษย์ใช้ภาษาในการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  
 3. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต หรือเป็นแบบแผนของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เกิดในสังคม
ใดก็จะเรียนรู้และซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังนั้น วัฒนธรรมในแต่ละสังคมจึงแตกต่าง
กัน  
 4. วัฒนธรรมเป็นส่ิงที่ไม่คงที่มนุษย์มีการคิดค้นประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ และปรับปรุงของเดิมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อความเหมาะสมและความอยู่รอดของสังคม  
 ความหมายและแนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม  
 มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ รวมทั้งระบบนิเวศ เป็น
เครื่องหมายที่แสดงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ 
หมายรวมถึงลักษณะทางกายภาพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมน้ันด้วย โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ  องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

                                                        
 13 ลักษณะของวฒันธรรม, เข้าถงึเมื่อ 2 กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก www.ranong2. 
dusit.ac.th/KM&R/cl1.doc.  
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สหประชาชาติ14 (UNESCO) ได้กําหนดว่า มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ประกอบด้วยส่ิง
สร้างสรรค์ของคนในอดีตที่เป็นรูปแบบรูปธรรม เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง แต่รวมทั้ง
นามธรรม (intangible) เช่น ภาษา ศีลธรรม จริยธรรม สุนทรียศาสตร์ ตลอดจนอาหารการกิน การแต่งกาย 
ศาสนา และความเชื่อฯลฯ ซึ่งอาจสรุปลักษณะสําคัญของส่ิงซึ่งสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมได้ดังน้ี  
 1. ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ หรือศิลปะ  
 2. แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิตของกลุ่มชนและสังคมที่ได้มีการ
สืบทอดกันมา 
 3. มีรูปแบบดั้งเดิมสามารถสืบค้นถึงที่มาในอดีตได้ 
 4. มีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่น 
 5. หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้จะสูญหายไปในที่สุด 
 องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 15 ได้แบ่งมรดกโลก 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (natural 
heritage) พร้อมได้ให้คําจํากัดความไว้ ดังนี้ 
 1. มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) หมายถึง 
  1.1 อนุสรณ์สถาน  (monuments) คือ  ผลงานทางสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม 
จิตรกรรม ส่วนประกอบหรือโครงสร้างทางโบราณคดี ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ 
  1.2 กลุ่มอาคาร (groups of building) เป็นกลุ่มของอาคารที่แยกกัน หรือต่อเนื่องกันโดย
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ความร่วมลักษณะ หรือที่ตั้งอันเหมาะสมในภูมิทัศน์ 
  1.3 สถานที่ (sites) คือ ผลงานของมนุษย์ หรือผลงานอันผสมกันระหว่างธรรมชาติและ
มนุษย์ เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีอาคารอยู่เลย แต่เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ (historical) 
สุนทรียภาพ (aesthetic) ชาติพันธุ์วิทยา (ethnological) หรือมานุษย์วิทยา (anthropological)  
 2. มรดกทางธรรมชาติ  (natural heritage) หมายถึ ง ลักษณะทางธรรมชาติ  อัน
ประกอบด้วย ภูมิสัณฐานทางกายภาพ–ชีวภาพ มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึง
สถานที่ทางธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่ธรรมชาติกําหนดของเขตไว้แน่ชัด มีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (science) 
การอนุรักษ์ (conservation) หรือความงามแห่งธรรมชาติ (natural beauty) ในการจัดมรดกทางวัฒนธรรม 
ได้จัดประเภทของอนุสรณ์สถานเอาไว้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
  กลุ่มที่ 1 ซากอารยธรรม (dead monuments) คือ สถานภาพของโบราณสถานน้ัน มี
ลักษณะเป็นซากหลักฐานทางอารยธรรมในอดีต มากกว่าจะใช้สอยได้ในปัจจุบัน 
  กลุ่มที่ 2 อนุสรณ์ที่ยังใช้ประโยชน์ (living monuments) คือ อนุสรณ์สถานที่ยังคง
ประโยชน์ทางการใช้สอยสืบทอดประเพณีทางศิลปะ และมีการตกแต่งเสริมความม่ันคงตามลักษณะของ
สถาปัตยกรรมน้ัน 

                                                        
 14 รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 8. 
 15 เรื่องเดียวกัน, 7. 
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 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)16 ได้จําแนกมรดก
ทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1. มรดกทางวัฒนธรรมรูปธรรม (tangible cultural heritage) เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นได้ทาง
กายภาพ โดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ได้ และที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ไม่ได้ เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่งกาย ภาพจิตรกรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น 
 2. มรดกทางวัฒนธรรมนามธรรม  (intangible cultural heritage) หมายถึง ความรู้ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและของท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูก
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วยวาจาหรือวิธีการอ่ืนใดผ่านช่วงระยะเวลาหน่ึง มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงได้
โดยกระบวนการส่ังสมความรู้และประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
นามธรรม ยังมีการกําหนดคุ้มครองส่ิงซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น มุขปาฐะ การแสดงออก ภาษา 
ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล ฝีมือช่าง แนวประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมยังเป็นส่ิงที่ถ่ายทอดกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่นและถูกสร้างใหม่อยู่เรื่อย ๆ โดยชุมชนเพื่อตอบสนองกับส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ 
ช่วยให้ชุมชนมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง โดยความต่อเนื่องถือเป็นลักษณะสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
นามธรรม 
 ความหมายและแนวคิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (cultural landscape)  
 วิถีการดําเนินชีวิตของผู้คน เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการดํารงชีพ คืออยู่อาศัย
และทํามาหากินเล้ียงชีพ โดยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ปรับตัวและสร้างสรรค์วิถีอันดีงามในการดํารงอยู่
ร่วมกันของผู้คนในชุมชน เป็นแบบอย่าง วิถี จารีต ประเพณี สืบทอด ส่งต่อมายาวนาน ส่ิงน้ีเรียกว่า ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 
 วนิดา พึ่งสุนทร17 กล่าวถึง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่าเป็นร่องรอยและหลักฐานการเปล่ียนแปลงผืน
แผ่นดิน พื้นที่ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตและชุมชนหรือชาติพันธุ์นั้น 
ซึ่งแสดงออกในลักษณะรปูธรรมและนามธรรม อันได้เรียนรู้และส่ังสมถ่ายทอดกันมายาวนาน เป็นพัฒนาการ
ตั้งแต่บรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน อาทิ การสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย ส่ิงก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ถนน
หนทาง พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนอันเป็นส่ิงรูปธรรม และรวมทั้งส่ิงนามธรรม คือ บรรยากาศที่รับรู้ได้เป็น
จินตภาพจากชุมชน เฉพาะแห่งนั้น โดยอาจเรียกว่าเป็นบุคลิกของพื้นทีน่ั้น (เอกลักษณ์) อันรับรู้ได้จากภาพที่
เห็น เสียงที่ได้ยิน กล่ินที่ได้รับ และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่แห่งนั้น  
 Operational Guidelines for The Implementation of The World Heritage 
Convention, 2005 ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้อธิบายว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์
และการตั้งถิ่นฐานผ่านกาลเวลาภายใต้อิทธิพลของข้อจํากัดทางกายภาพ และ/หรือ เป็นส่ิงที่เห็นได้จาก

                                                        
 16 องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต,ิ มรดกทางวัฒนธรรม, เข้าถงึเมื่อ 18 
กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก  www.culture.go.th/subculture5/attachments/.../ 
Meeting_Document.D 
 17 วนิดา พึ่งสุนทร และคณะ, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรงุเทพฯ: อมรินทรพ์
ริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549), 32. 



 17 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและแรงขับเคล่ือนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมที่สืบเนื่องกันมา18 
 ใน World Heritage Convention ได้กําหนดมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็น 3 
ประเภท ได้แก่  
 1. ภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยมนุษย์ (landscape designed 
and created intentionally by man)  
 2. ภูมิทัศน์ที ่มีวิวัฒนาการอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา และความเชื่อ (organically evolved landscape) ได้แก่ พื้นที่ปรากฏร่องรอยของภูมิทัศน์
โบราณ (a relic or fossil landscape) และภูมิทัศน์ที่ยังคงมีวิวัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่อง (a continuing 
landscape)  
 
 3. ภูมิทัศน์ที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น ศาสนา ลัทธิความเชื่อ (associative 
cultural)  
 ส่วนสภายุโรป หรือ Council of Europe19 ได้กําหนดความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ใน 
European Landscape Convention, 2000 ว่า เป็นพื้นที่ซึ่งมนุษย์รับรู้ได้ โดยที่อัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นผล
มาจากการกระทําและปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ โดยมีการกล่าวถึงการ
กระทําที่เกิดจากมนุษย์ในอดีตซึ่งเป็นการเน้นย้ําถึงประเด็นความสําคัญในเรื่อง “วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และการเปล่ียนแปลง” ทั้งนี้ European Landscape Convention ไม่ได้กําหนดหรือแบ่งประเภทของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมไว้ชัดเจนแต่หลักการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่นํามาใช้พิจารณาว่า “อย่างไรถึงเรียกว่าภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม” ได้แก่  
 1. มีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม  
 2. ส่ิงแวดล้อมเป็นบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์  
 3.  นัยของสถานท่ี (sense of place) อันเกิดจากการรับรู้ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมที่สามารถเช่ือมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์นั้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  
 ความหมายหรือคําจํากัดความของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ไม่สามารถคิดแยกส่วนระหว่างธรรมชาติ
และวัฒนธรรมได้ เหตุเพราะภูมิทัศน์ที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้แม้จะดูเหมือนเป็นมรดกทางธรรมชาติ แต่ที่
แท้จริงแล้วภูมิทัศน์นั้นล้วนมาจากส่ิงที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” หรือส่ิงที่เกิดจากมนุษย์ทั้งส้ิน20 
 มีการให้ความหมายและการแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ไว้หลากหลายตามบริบท
สภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ ในการวิจัยนี้จะศึกษาในส่วนที่ใช้การแบ่งตามความเข้มข้นของ
การจัดการของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม คือ  
 1. ชุมชนที่มีภูมิทัศน์นําวัฒนธรรม คือ เป็นภูมิทัศน์แบบพ้ืนถิ่น เน้นการปรับสภาพ แวดล้อมเพื่อ
การทํากินและอาศัยแบบชนบท 
 2. ชุมชนที่มีลักษณะเด่นร่วมกันทั้งภูมิทัศน์และวัฒนธรรม คือ เป็นภูมิทัศน์แบบก่ึงเมืองกึ่ง

                                                        
 18 ฐาปนา บุณยประวิตร และปัทม์ ญาติมาก, ความหมายและแนวความคิดของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม, 2-3.  
 19เรื่องเดียวกัน. 
 20 เรื่องเดียวกัน. 
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ชนบท เป็นการพัฒนาจากภูมิทัศน์แบบพื้นถิ่น เริ่มมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีมาช่วย 
 3. ชุมชนที่มีวัฒนธรรมนําภูมิทัศน์ คือ เป็นภูมิทัศน์แบบเมืองที่เจริญปรับสภาพแวดล้อมเพื่อ
ด้วยการพยายามควบคุมและเอาชนะลักษณะธรรมชาติเดิม 
 ส่วนองค์กรมูลนิธิภูมิทัศน์วัฒนธรรม (The Cultural Landscape Foundation)21 ได้ให้คํา
จํากัดความไว้ว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่รวบรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ร่วมกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ กิจกรรม หรือบุคคล บางครั้งภูมิวัฒนธรรมอาจ
เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นพื้นที่ไร่นา สวนสาธารณะมหาวิทยาลัย สุสาน สองข้างถนนหลวงหรือ
แม้กระทั่งพื้นที่อุตสาหกรรม หน่วยงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Parks Services: 
NPS)22 ได้แบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ประเภทที่ 1 เป็นคําจํากัดความที่รับรู้กันโดยทั่วไป ได้แก่ พื้นที่สวน สวนสาธารณะหรืออุทยาน
ที่สร้างโดยมนุษย์ เพื่อความสวยงามรื่นรมย์ ซึ่งบางทีอาจเกี่ยวข้องกับความเช่ือ ศาสนา หรือพื้นที่อนุรักษ์ 
อาคารเก่าแก่แห่งหนึ่งแห่งใด หรือไม่ก็ได้ 
 ประเภทที่ 2 เป็นภูมิทัศน์ที่มีต้นกําเนิดดั้งเดิมมาจากปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจการบริหารหรือ
ศาสนาพัฒนาต่อเนื่องโดยมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ องค์ประกอบของภูมิทัศน์ประเภท
นี้มักจะสะท้อนให้เห็นวิถีแห่งการ เปล่ียนแปลงนั้น ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ๆ คือ ประเภทที่หยุดการ
เปล่ียนแปลงแล้ว อาจเรียกว่า “ซากภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (fossil landscape) ถึงแม้จะหยุดการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาการแล้วแต่ยังสามารถเห็นร่องรอยได้ในซากที่เหลืออยู่นั้น สามารถก่อให้เห็นความเช่ือมโยงอัน
เคยมีอยู่ อีกประเภทคือ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงดําเนินอยา่งต่อเนื่องมาโดยบทบาททางสังคมร่วมสมัย ทําให้
เห็นความเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจากห้วงเวลาหนึ่งไปยังห้วงเวลาหนึ่งในองค์ประกอบภูมิทัศน์นั้น ๆ  
 ประเภทที่ 3 เป็นประเภทที่อาจมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในองค์ประกอบของภูมิทัศน์ แต่
มีอิทธิพลต่อศาสนา ความเช่ือ ศิลปะ หรือเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลก พื้นที่เก่าแก่ และ
พื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ  
 สรุปได้ว่า ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม  คือ  ทุก ส่ิงทุกอย่างที่ เกิดจากการที่ มนุษย์ ใช้ปรับ
สภาพแวดล้อม เพื่อการดํารงชีพ และแสดงออกมาในลักษณะที่มีคุณค่า ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดย
ใช้เครื่องมือคือวัฒนธรรมในการปรับตัวผ่านช่วงเวลา 
 ความหมายและแนวคิดสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม23 ได้อธิบายความหมายของ “ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
(cultural environment)” ไว้ว่าเป็นพื้นที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวอัน
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสังคมของมนุษย์ อันมีคุณค่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยให้
ความสําคัญกับคุณค่าของพื้นที่โดยรวมมากกว่าสถานที่จุดเดียว จึงสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไป
ได้เมื่อแจงรายละเอียดของความหมายของส่ิงแวดล้อม24 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

                                                        
 21 อริยา อรุณินท,์ เทศกาล งานเมือง:ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่, 25.  
 22 เรื่องเดียวกัน. 
 23 เรื่องเดียวกัน.  
 24 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มนุษย์และสิ่งแวดล้อม. เข้าถึง
เมื่อ 7 เมษายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://wbc.msu.ac.th 
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ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ให้คํานิยามของส่ิงแวดล้อมที่หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ
และชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น  
 1. ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment)  
  1.1 ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มของส่ิงมีชีวิต (biotic environment) เช่น พืช สัตว์ ต่าง ๆ  
  1.2 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) เช่น ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มของ
ส่ิงไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ํา อากาศ แร่ธาตุ เป็นต้น 
 2. ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment)  
  2.1 ส่ิงแวดล้อมที่เป็นวัตถุ (matter environment) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม 
(tangible environment) ได้แก่ วัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการอํานวยความสะดวกและใช้สอย เช่น 
อาคาร บ้านเรือน ศาสนสถาน เป็นต้น 
  2.2 ส่ิงแวดล้อมทางสังคม (social environment) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม 
(intangible environment) ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมที่เป็นตัวกําหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตาม ได้แก่ ศิลปกรรม 
วัฒนธรรม วิถีประชาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงมีคุณค่าและความภูมิใจของคนในชุมชน
และท้องถิ่นและสามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า 
 สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมเมือง25 ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ คือ 
 1. องค์ประกอบทางกายภาพ เพื่อการดํารงชีวิตและรองรับกิจกรรมเมือง เช่น ลักษณะภูมิ
ประเทศ อาคารบ้านเรือน ที่โล่งว่าง สภาพแวดล้อม การตั้งถิ่นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางการ
คมนาคม ฯลฯ 
 2. องค์ประกอบทางด้านกิจกรรม เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข เช่น ประชากร การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ฯลฯ 
 นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดของส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่อ้างอิงจากการนํา
ระบบเพื่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเดนมาร์ก โดยกําหนดนิยามว่า“ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม”26 

(cultural environment) หมายถึง ขอบเขตพื้นที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม โดย
ชุมชนเป็นผู้บอกเล่าถึงเรื่องราวของมนุษย์กับธรรมชาติผ่านช่วงเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการให้
ความสําคัญกับคุณค่าโดยรวมในการสะท้อนวิถีชีวิตของคนซึ่งสรุปเป็นกลุ่มสาระสําคัญ แต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มสาระสําคัญด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด้วย 
สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ํา ป่าไม้ ฯลฯ 
 2. กลุ่มสาระสําคัญด้านส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment) ประกอบด้วย 
สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง ชุมชน โครงสร้าง
เมือง ฯลฯ 
 3. กลุ่มสาระสําคัญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(intangible heritage) ประกอบด้วย สภาพที่ไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพหรือนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์

                                                        
 25 สุรัสดา นิปริยาย, “แนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 7. 
 26 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ระบบเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผน, 2548), 2. 
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สําคัญ วิถีชีวิตท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชน การประกอบอาชีพท้องถิ่น ฯลฯ 
 จากการศึกษาแนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
แนวคิดทั้งสามมีเนื้อหาโดยรวมคล้ายคลึงกัน คือ ส่ิงที่เกิดจากมนุษย์ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อดํารงชีพ โดย
เกิดการรวมตัวเป็นชุมชน มีความเชื่อ วัฒนธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอดจารรุ่นสู่รุ่น  
 แต่ในรายละเอียดเน้ือหามีความแตกต่าง คือ “ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม” ให้ความสําคัญในแง่
บริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่โดยรวมที่สะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
ธรรมชาติ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” เน้นไปในกระทําของมนุษย์ในการดํารงชีวิตต่อสภาพแวดล้อมโดยมีธรรมชาติ
เป็นส่ือกลาง ส่วน “มรดกทางวัฒนธรรม” ชี้ให้เห็นภาพรวมคุณค่า ส่ิงดีงาม ควรสืบทอดจากบรรพบุรุษใน
พื้นที่ หมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ ทั้งกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต ทรัพยากร
ที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมนั้นด้วย โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ ที่แสดงออกทั้งรูปธรรมและนามธรรม  
 
ทฤษฎี แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการออกแบบและวางผังชุมชน  
 การศึกษาในหัวข้อนี้ เพื่อการหาความหมายและทําความเข้าใจแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนเมือง ทั้งยังเป็นการศึกษาเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา วิเคราะห์เมืองสกลนครในด้านความ
เป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน องค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง รวมไปถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประกอบพิจารณา
ข้อเสนอแนะการออกแบบและวางผังเมืองในอนาคต 
 ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานและที่ต้ังโดยธรรมชาติ 
 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เป็นส่วนที่สําคัญของการเกิดเมือง โดยเริ่มจากมนุษย์เล็งเห็นภูมิ
ประเทศธรรมชาติที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของตน โดยผสมผสานกับแนวคิดความเช่ือของสังคมนั้น ๆ 
จึงทําให้เกิดการจับจองพื้นที่และกําหนดหรือสร้างส่ิงต่าง ๆ ในเมืองจากแนวคิดเบ้ืองหลังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนยิ่งขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ ธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น จึง
ทําให้เกิดการตั้งชุมชนและการกลายเป็นเมือง  
 การตั้งถิ่นฐานของสังคมไทย27 จะมีความคล้ายคลึงกันโดยยึดทําเลชัยภูมิที่ดี เป็นที่ตั้ ง 
ประกอบด้วย 1. แม่น้ํา สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 2. ที่ราบเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 3. 
ภูเขาที่ได้รับอิทธิพลฮวงจุ้ยจากจีน 4. การระบายนํ้าที่ดีป้องกนัน้ําท่วมหรือกดัเซาะ โดยการตั้งถิ่นฐานมีความ
สอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของไทยจึงทําให้มีอิทธิพลต่อรูปทรง ตําแหน่งที่ตั้งองค์ประกอบของเมือง 
และส่งผลไปยังส่ิงที่มนุษย์ดัดแปลงธรรมชาติหรือส่ิงก่อสร้าง 
 นอกจากนั้น ยังมีแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน28 ที่เริ่มจากการรวมตัวของมนุษย์และเกิด
การกลายเป็นเมืองเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดกิจกรรมของ
ชุมชน ซึ่งส่งผลทําให้เกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ต่างกัน ได้ 4 รูปแบบ คือ 

                                                        
 27 ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการ และแนวโน้ม 
(เชียงใหม่: วิทอินดีไซน์, 2542), 118-140.  
 28 กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปล่ียนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนนํ้าสู่ เมืองบกใน
พื้นที่ เมืองฝ่ังธนบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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 1. การต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement) เป็นการตั้งบ้านเรือนมีลักษณะเป็น
แนวยาวตามเส้นทางคมนาคม เช่น แม่น้ําลําคลอง (river linear settlement) และอาจมีเป็นกลุ่มตามแหล่ง
การค้าหรือทางแยก การตั้งถิ่นฐานนี้เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อาศัยแหล่งน้ําในการ
ประกอบอาชีพ ใช้สอยและสัญจร ต่อมาได้เกิดการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของสองฝั่งถนน (road linear 
settlement) ที่มีอิทธิพลต่อการอพยพของชุมชนเน่ืองจากเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วกว่า
ทางนํ้า และเม่ือถนนมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นยิ่งทําให้เกิดการตั้งถิ่นฐานรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน  
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาวตามแม่น้ําลําคลอง (river linear settlement),  
 การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวตามสองฝ่ังถนน (road linear settlement) และการตั้ง 
 ถิ่นฐานรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน  
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสู่เมืองบกในพื้นที่เมือง
ฝ่ังธนบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
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ภาพที่ 3 การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวที่กระจุกตัว (cluster linear settlement), การตั้งถิ่นฐาน 
 แบบเป็นระเบียบ (uniform settlement) และการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตัว (scatter  
 settlement)  
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสู่เมืองบกในพื้นที่เมือง
ฝ่ังธนบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545), 9-14. 
 
 ชุมชนเมืองมีรูปแบบต่าง ๆ ตามการถือกําเนิด โดยรูปแบบเริ่มแรกเป็นการเลือกทําเล ทาง
ธรรมชาติที่เหมาะสมในการทํามาหากินเป็นหลัก ได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง ทางสัญจรหลัก แหล่งอุดมสมบูรณ์
ทางอาหารอื่น ๆ มีความเชื่อเป็นส่ิงยึดมั่น สร้างที่พักอาศัย สร้างสังคมการอยู่ร่วมกนั เกิดเครือข่ายการสัญจร
ระหว่างกลุ่ม รูปแบบการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวจะวิวัฒนาการการอยู่ร่วมกันเป็นวัฒนธรรมประเพณี และเกิดอัต
ลักษณ์ของการอยู่อาศัยตามมา 



 23 

 โครงสร้างและองค์ประกอบของเมือง เอกลักษณ์ทางจินตภาพ และองค์ประกอบทาง
กายภาพของชุมชน 
 การรับรู้เมืองของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง ทั้งนี้เกิดได้จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และ
ตีความ ได้แก่ ประสบการณ์ พื้นฐานสภาพจิตใจ อารมณ์ในสภาวะนั้น รวมทั้งส่ิงที่ตนนับถือและใช้เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวนําทาง การศึกษาที่เกี่ยวกับจินตภาพของเมือง ซึ่งมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่วน เรียกรวมว่า 
image ได้แก่ อัตลักษณ์ โครงสร้าง และความหมาย สามส่วนนี้เมื่อประกอบรวมกันจะสามารถอธิบายการ
รับรู้ของเมืองนั้น ๆ  
 ความมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมือง จะส่งผลทําให้เกิดจินตภาพของเมือง (city 
image) ที่มีองค์ประกอบของเมืองที่นําไปสู่การรับรู้จดจําได้ง่าย ทําให้เกิดความประทับใจและตระหนักถึง
คุณค่าของสภาพแวดล้อมนั้น โดยการศึกษาดังกล่าวเพื่อนํามาวิเคราะห์ใช้ศึกษาหาเกณฑ์ในการประเมิน
คุณค่าความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของเมืองสกลนครได้  
 1. แนวคิดโครงสร้างของเมือง 
  การศึกษาแนวคิดของโครงสร้างและองค์ประกอบของเมือง จะทําให้ทราบถึงองค์ประกอบของ
เมืองแต่ละส่วน และเมื่อรวมและสร้างความเช่ือมโยงกันจะเป็นโครงสร้างของเมือง ซึ่งเมืองที่มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่ชัดเจน จะส่งผลต่อการใช้งาน รับรู้ จดจํา ของผู้คนในชุมชนเมือง โครงสร้างของเมือง29 มี 5 
องค์ประกอบ คือ 
  1.1 ธรรมชาติ (nature) ได้แก่ อาณาเขตดินแดนที่แสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิ
ประเทศ ลักษณะพืชพันธุ์ ชีวิตสัตว์ ภูมิอากาศ เป็นต้น ที่รวมกันเป็นส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น 
  1.2 คน (man) ได้แก่ ความต้องการทางชีวภาพ เช่น ความรู้สึก การรับรู้ เป็นต้น และ
ความต้องการเพื่อการรวมตัวกันเป็นสังคม เช่น การดํารงชีวิต เป็นต้น 
  1.3 สังคม (society) ได้แก่ ประชากร วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม เป็นต้น 
  1.4 โครงสร้างทางกายภาพ (shells) ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน ตลาด สถานที่สันทนา
การ หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เป็นต้น 
  1.5 โครงข่าย (networks) ได้แก่ ส่วนอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต 
  แนวคิดของโครงสร้างของเมืองมีความเชื่อมโยงทางองค์ประกอบการใช้งานกับ รูปแบบและ
ที่ตั้งของชุมชนเมือง30 ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และขนาดของจํานวนประชากร ส่งผล
ต่อเนื่องไปยังขนาดของเมือง ความมั่นคงและความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเมือง และการบริหารชุมชน โดยองค์ประกอบเหล่านี้
เป็นโครงสร้างที่ประกอบกันเพื่อสร้างความเป็นเมืองที่สมบูรณ์ การศึกษานัยของอัตลักษณ์เมืองสกลนคร 
ต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้ในการหลอมรวมเป็นอันเดียวกับอัตลักษณ์เมือง เพื่อสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์
พร้อมในประโยชน์ใช้สอย สุนทรียภาพ และเน้ือเมืองทางบริบทของวัฒนธรรม 
 
 

                                                        
 29 ชุติมา สุรเชษฐพงษ,์ “โครงสรา้งและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชยีงคาน,” 25. 
 30 วิชัย บุญวาศ, “ผังเมือง,” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 264 202 ผงัเมือง 1 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), ไม่ปรากฏเลขหน้า. (อดัสําเนา)  
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 2. องค์ประกอบพื้นฐานทางการรับรู้ของเมือง 
  Kevin Lynch 31 ทําการศึกษาเกี่ยวกับจินตภาพของเมือง และองค์ประกอบทางกายภาพ
ของเมือง (the city image and its elements) ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้คนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น ๆ โดย Lynch พบว่ามี
องค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการด้วยกันที่ผู้คนมักใช้ในการสร้างจินตภาพขึ้นในใจระหว่างตนเอง และ
ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเมือง อันได้แก่ 
  2.1 ทางสัญจร (paths)  
  2.2 ย่าน (districts)  
  2.3 ของเขต (edges)  
  2.4 จุดสังเกต / จุดหมายตา (landmark)  
  2.5 จุดรวม / ศูนย์รวม (nodes)  
  องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการรับรู้ จดจําเมืองของผู้คนที่เข้ามาใช้งาน
ในเมือง ดังทฤษฎีในการรับรู้และจดจําเมืองของ Kevin Lynch ที่เมื่อผู้สังเกตอยู่ในสภาพแวดล้อมใดจะรับรู้
ได้ถึงองค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมนั้น และยิ่งถ้าหากสามารถประกอบกันเป็นโครงข่ายที่ชัดเจนจะยิ่งทําให้
รับรู้และจดจําได้ง่ายขึ้น ส่งผลไปถึงความประทับใจในความงามของเมืองอย่างหน่ึง 
  นอกจากองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 5 ที่ประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างของเมืองแล้ว ยังมี
ปัจจัยและองค์ประกอบย่อย ๆ อื่น ๆ อีกหลายประการซ่ึงส่งผลให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของเมือง แต่ละเมือง
ออกไป ซึ่งปัจจัยหรือองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ รูปทรงของที่ดินหรือสภาพภูมิประเทศ (landform) พืช
พันธุ์ธรรมชาติ (natural verdure) ภูมิอากาศ (climate) นอกจากนี้ยังรวมถึง รูปร่าง ขนาดและความ
หนาแน่นของเมือง (shape, size and density) ลักษณะเนื้อเมือง (texture) พื้นที่เว้นว่างในเมืองและพื้นที่
เปิดโล่ง (urban space and open spaces) มุมมองและเส้นขอบฟ้า (visual and skyline) ของเมือง 
 3. องค์ประกอบทางกายภาพ 
  Paul D. Speiregen32 ได้ทํ าการศึกษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพพบว่า 
องค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ประกอบด้วย 
  3.1 สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ (landform and nature) เป็นการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิประเทศ กับภูมิทัศเมือง และสถาปัตยกรรม ในเชิงสุนทรียภาพ และ
ประโยชน์การใช้สอย  
  3.2 รูปร่าง ขนาด  และความแน่นของเมือง (shape, size and density) เป็นการ
วิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ประโยชน์แต่ละพื้นที่ของเมืองกับเส้นทางสัญจร และพื้นที่เปิด
โล่ง ความต่อเนื่องระหว่างชุมชน ขนาดและความหนาแน่นของการกระจายตัวประชากร รวมถึงลักษณะการ
ขนส่งเชื่อมต่อพื้นที่ต่าง ๆ  
  3.3 ลักษณะของเนื้อเมือง (urban grain) รูปแบบ (pattern) และพื้นผิว (texture) 
                                                        
 31 Kevin Lynch, The Image of the City ( Cambridge: The M.I.T. Press, 1960),     
47-48. 
 32 Paul D. Speiregen, Urban Design: The Architecture of Towns and City (New 
York: Mcgraw-Hill Inc., 1965), อ้างถึงใน รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่าน
เมืองเก่าสกลนคร,” 22. 
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พิจารณาความหยาบ–ละเอียด จากมวลและขนาดอาคารว่ามีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
  3.4 เส้นทาง (routes) เราสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และเมืองเป็นลําดับ
ต่อเนื่องกัน เส้นทางของการสัญจรเป็นตัวกําหนดรูปทรงของเมืองที่สําคัญประการหนึ่ง ในการพิจารณา
เส้นทางของเมือง เส้นทางนําสายตา (approach route) ช่วยนําเราไปรู้จักเมือง โดยนอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงสถาปัตยกรรม และเมืองแล้ว ยังช่วยให้เรากําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางได้ด้วย การศึกษาของ Harry 
L. Graham, 33 Manler และ Guix พบว่า การระลึกได้ถึงจิตวิญญาณของสถานที่ ที่สร้างลักษณะเฉพาะ 
(identity) และความมีเอกลักษณ์ของเมืองจากองค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบในด้านอื่น ๆ 
ดังนี้ 
   3.4.1 ลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณ์เป็นการพิจารณาโครงสร้างทางกายภาพ
ของสถานที่ และคุณลักษณะทางสุนทรียภาพของพื้นที่  
   3.4.2 กิจกรรมและหน้าที่ที่สังเกตได้ เป็นการพิจารณาส่ิงแสดงปฏิสัมพันธ์ของคนต่อ
พื้นที่ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและภาพแวดล้อมต่อการใช้งานของพื้นที่  
   3.4.3 การส่ือความหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ คุณลักษณะที่หลากหลายของสถานที่ที่สืบเนื่องจากการตอบสนองของประชากร 
ต่อลักษณะทางกายภาพและหน้าที่ใช้สอย  
 4. ความสําคัญทางกายภาพพื้นที่ชุมชน 
  สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ชุมชน คือ ส่ิงก่อสร้างที่คนในชุมชนได้สร้างขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งเรื่องการอยู่อาศัย การทํากิจกรรม หรือแม้แต่เพื่อความปลอดภัย ซึ่ง “การรับรู้
ถึงความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเดียวกัน (sense of neighborhood) เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 
ของชุมชน คือ คนในชุมชน ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อม และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น34 ซึ่งส่ิงหลังมักจะเป็น
ลักษณะเด่น ร่วมกับความเช่ือของคนในชุมชน ที่ทําให้ชุมชนมีความแตกต่างจากชมชนอ่ืน ๆ การอยู่อาศัย
ภายในส่ิงก่อสร้างที่คนในชุมชนสร้างขึ้นมา มีการใช้พื้นที่จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป็นการซ้อนทับกันของ
ความหมาย และความทรงจําผ่านพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่
แตกต่างจากชุมชนอื่น ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สามารถบอกได้ถึงตําแหน่งและแหล่งที่ตั้งของสมาชิก
ในชุมชนได้ 
  การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชน เป็นการวิเคราะห์ทางกายภาพของ
ชุมชน เพื่อหาลักษณะเด่น หรือคุณค่าของพื้นที่ที่ควรจะอนุรักษ์ เนื่องจากการดําเนินอยู่ของตนตั้งแต่เริ่มตั้ง
ถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยในถิ่นฐานใด ๆ นั้นจะมีการแสดงออกถึงวิถี ความเป็นตัวตน ความเคยชิน และประเพณี
วัฒนธรรม ขั้นต้น ในรูปของกายภาพของพ้ืนที่ ดังนั้น ส่ิงแรกที่แสดงให้เห็นได้ก็คือ ส่ิงก่อสร้างที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของชุมชน ในการแก้ปัญหากับพื้นที่ หรือธรรมชาติ ซึ่งส่วนประกอบสําคัญเพื่อการอนุรักษ์ 

                                                        
 33 Paul D. Speiregen, Urban Design: The Architecture of Towns and City (New 
York: Mcgraw-Hill Inc., 1965), อ้างถึงใน รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่าน
เมืองเก่าสกลนคร,” 22. 
 34 David Morriss, Neighborhood Power: The New Location (Boston: Beacon 
Press, 1975), อ้างถงึใน รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 
23. 
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(essential  qualities of conservation) 35 ประกอบด้วย 
  4.1 รูปแบบทางผังเมือง (the urban setting)  
   4.1.1 จิตวิญญาณในการรับรู้ถึงพื้นที่ (sense of place)  
   4.1.2 การเช่ือมโยงภายในพื้นที่ (internal link)  
   4.1.3 รูปแบบและการออกแบบ (style and design)  
   4.1.4 ฝีมือช่าง (workmanship)  
  คุณสมบัติของเมืองคุณภาพนั้น ประกอบด้วย ความสะดวกสบาย (comfort) ความ
หลากหลาย (variety) ความมีสุขลักษณะที่ดี (healthy) ความมั่นคงปลอดภัย (safety) การให้โอกาสในการ
พัฒนาตนเอง (self-development) สวัสดิภาพทางสังคม (public welfare) ความมั่นคงทางการเงิน 
(fiscal health) และโดยเฉพาะ ความมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว (identity / sense of place) 
เพื่อให้ ผู้อาศัยและผู้มาเยือนได้รับรู้ถึงความเป็นเมือง หรือสัญลักษณ์ของเมือง (urban symbol) อัน
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง จนเกิดเป็นคุณค่าร่วมกันทําให้เกิดเป็นตราเมือง (city branding) หรือ
จินตภาพของเมือง (city image / image ability) ที่ปรากฏขึ้นเป็นแผนที่ทางจิต (mental map) ในการส่ือ
ความหมายและจะเป็นองค์ประกอบของเมืองที่สําคัญในการนําไปสู่การรับรู้จดจําและคุ้นเคยได้ถึงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของเมืองยิ่งขึ้น36 
  ความมี อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะตัวของเมือง จะส่งผลทําให้เกิดจินตภาพของ
เมือง ซึ่งมีองค์ประกอบของเมืองที่นําไปสู่การรับรู้ จดจําได้ง่าย ทําให้เกิดความประทับใจและตระหนักถึง
คุณค่าของสภาพแวดล้อมนั้น จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมา เป็นการระบุจําแนกแยกองค์ประกอบส่ิงสําคัญที่
มีคุณค่าต่อภาพรวมความเป็นตัวตนของชุมชนเมือง  
 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ 
 1. ลักษณะของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
  ลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์37 นั้นมีช่วงอายุอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่ง หรือหลายช่วงเวลาใน
อดีต หรือตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมืองเหล่านั้นมีหลายลักษณะแตกต่างกันตามขนาด 
เนื้อหาทางวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน และการใช้ประโยชน์ของเมืองนั้น การแบ่งตามช่วงอายุของเมือง 
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
  1.1 เมื อ งร้ า ง  (abandoned/ dead Ancient/ historic city) เป็ น เมื อ งที่ มี ค ว าม
เจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาหน่ึงหรือหลายช่วง ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปจนถึงปัจจุบัน อาจเน่ืองจากภัยสงคราม 
หรือภัยพิบัติอื่น ๆ เมืองลักษณะนี้สามารถคงอยู่ตอ่ไปได้เรือ่ย ๆ ยกเว้น แต่วัสดุและโครงสร้างโบราณสถานท่ี
อาจเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา แต่เนื่องจากไม่มีการใช้งานอื่นเข้าแทรกแซง เมืองลักษณะนี้จึงไม่เส่ียง
อันตรายมากนัก และต้องการเพียงแผนงานเพื่อการอนุรักษ์ การนําเสนอ และการบํารุงรักษา 

                                                        
 35 รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟทูี่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 23. 
 36 ชุติมา สุรเชษฐพงษ,์ “โครงสรา้งและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชยีงคาน,” 28.  
 37 ธาดา สุทธิธรรม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหลง่โบราณคดี 
(กรุงเทพฯ: หิรญัพัฒน์, 2533), 142-150. 
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  1.2 เมืองโบราณที่ถูกทิ้งร้างและนํากลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ในการต้ังถิ่น
ฐานในปัจจุบันถูกจํากัดขึ้น จึงมีการกลับไปตั้งถิ่นฐานที่เดิม และการไปตั้งถิ่นฐานแบบน้ี มักจะไปทําลาย
หลักฐานของเมืองโบราณเดิมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นปรากฏการณ์ของการขยายตัวของประชากร
โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยจะเห็นได้จากการบุกรุกเมือง และทําลายโบราณสถานซึ่งเป็น
องค์ประกอบและเนื้อหาของเมืองเพื่อการสร้างอาคารใหม่ ๆ ประกอบกับความจําเป็นในการเพิ่มปริมาณ
ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งหากไม่คํานึงถึงแผนผังเมืองโบราณจะมีผลทําให้ สัดส่วน 
ขนาด รูปแบบการใช้สอย และบรรยากาศของเมืองเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอย่างส้ินเชิง ฉะนั้นส่ิงสําคัญของ
มาตรการการอนุรักษ์ คือการพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรมใหม่ ๆ ของเมือง อย่างรอบคอบ โดยการ
ท่องเที่ยวอาจมผลในการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และจูงใจให้มีการอนุรักษ์ แต่อาจจะส่งผลในทางบวกและ
ลบในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชนที่ต้องดําเนินการเพื่อความอยู่รอดของเมือง 
  1.3 เมืองที่มีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (living ancient / historic city) เป็น
เมืองโบราณหรือเมืองประวัติศาสตร์ทีมีการใช้งานสืบเน่ืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความรุ่งเรือง 
ความตกต่ํา การฟื้นฟู และชีวิตของเมือง ซึ่งพัฒนาการมาตามกาลเวลา มักจะผจญกับการเส่ือมโทรม หรือ
ถูกทําลายเนื้อเมืองในหลายลักษณะ อาทิ การขาดการจัดการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม หรือระบบเศรษฐกิจ
ที่คล่องจนเกินไป การปรับใช้ประโยชน์ใหม่ ๆ หรือการเพิ่มปริมาณของสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 
ล้วนส่งผลให้รูปแบบ ลักษณะ และบรรยากาศของเมืองเปล่ียนแปลงไป 
  1.4 เมืองที่ถูกทิ้งร้างไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง และถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในยุคประวัติศาสตร์
ถึงปัจจุบัน เมืองลักษณะนี้มีหลักฐานของช่วงพัฒนาของเมืองในยุคโบราณแล้วหยุดไป ต่อมามีการกลับเข้าไป
ตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคประวัติศาสตร์ และทําให้เมืองมีพัฒนาการจากยุคประวัติศาสตร์มาถึงยุคปัจจุบัน การ
กลับเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่อาจจะโดยชนกลุ่มใหม่ หรืออารยธรรมใหม่ 
  ย่านประวัติศาสตร์ 38 หมายถึง พื้นที่เมืองหรือชนบทที่กําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่ง
เป็นแหล่งสําคัญที่รวมเชื่อมโยง หรือแสดงความต่อเนื่องของที่ตั้ง โครงสร้าง หรือวัตถุที่มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์ หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพ 
 
 
 

                                                        
 38 รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 11. 
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ภาพที่ 4 ประเภทของย่าน และเมืองประวัติศาสตร์ 
ที่มา: รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที ่อยู ่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 11. 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2  การพิจารณาระบบการจัดการเมือง และย่านประวัติศาสตร์ 
ที่มา: รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที ่อยู ่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 11. 
 
  กฎบัตรสากลว่าด้วยการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์39 และย่านประวัติศาสตร์ในเมือง 
(International charter for the conservation of historic town and urban area) มีใจความสําคัญ
ดังนี้  
  1. ทุกชุมชนเมือง ไม่ว่าชุมชนนั้นจะค่อย ๆ พัฒนาตามกาลเวลา หรือจงใจที่จะสร้างขึ้นมา 

                                                        
  39 เรื่องเดียวกัน, 12. 
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ล้วนเป็นการแสดงให้เห็นถึงสังคมที่แตกต่างกันไปตามประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้น 
  2. กฎบัตรนี้จะเกี่ยวพันถึงย่านประวัติศาสตร์ต่อพื้นที่ในเมือง ทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ่ 
และย่านประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง หรือเพียงส่วนหน่ึงของเมืองที่รวมกับพื้นที่แวดล้อมโดยธรรมชาติ และ
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งให้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนหรือเมืองด้วย 
 2. ความสําคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีต่อเมือง 
  Feilden and Jokilehto 40 กล่าวถึงความสําคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์ว่า ศูนย์กลางเมือง
เก่าที่ได้รับการรักษาไว้อย่างดี จะทําให้ประชาชนมีความคุ้นเคยและมีกิจกรรมที่หลากหลายเม่ือเทียบกับ
เมืองที่พึ่งได้รับการวางแผน เมืองเก่าควรมีความสะดวกสบายสําหรับการอยู่อาศัย, มีบริการสาธารณะใน
ขนาดที่เหมาะสม รวมท้ังการจับจ่ายและการสันทนาการ เมืองมักมีศูนย์กลางอยู่รอบอาคารสําคัญ เช่น 
โบสถ์วิหาร, สุเหร่า หรือลานเมือง (town hall) และมีองค์ประกอบของตลาด (market square) ทางเดิน
เท้า ตรอกซอย คลองและสะพาน พื้นที่เมืองเหล่านี้ สร้างความน่าสนใจประชาชนที่รับรู้ประวัติศาสตร์ของ
พื้นที่จะรู้สึกถึงคุณค่าในการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์และความมีเอกลักษณ์ ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์เป็น
ระบบที่มีหลายหน้าที่ มีกิจกรรมที่อยู่อาศัย สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ดังนั้นพื้นที่ประวัติศาสตร์ควร
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์อาคารและกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทางเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบันเมืองประวัติศาสตร์มักถูกคุกคามเสมอ โดยเฉพาะในประเทศที่กําลัง
พัฒนา ซึ่งสาเหตุของการเส่ือมโทรม41 ได้แก่ 
  2.1 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และแนวโน้มการอพยพจากพื้นที่ชนบทไปสู่
ศูนย์กลางเมือง, การเปล่ียนแปลงทางสังคมและการทําลายศูนย์กลางประวัติศาสตร์พระราชวัง กลายเป็น
ย่านการค้าและที่อยู่อาศัยที่เบียดเสียดและไม่มีมาตรฐาน 
  2.2 การเพิ่มการใช้รถยนต์ ในพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ยานพาหนะ สร้างมลภาวะและความ
ส่ันสะเทือน การจราจรของรถยนต์นําไปสู่การสร้างถนนผ่านศูนย์กลางประวัติศาสตร์ 
  2.3 การพัฒนาอาคารสูงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (microclimate) 
นอกจากน้ีอาคารสมัยใหม่ที่แทรกตัวเข้ามาขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม และจะทําลายศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ 
  2.4 การเปล่ียนวิธีการและขนาดของอุตสาหกรรมและการค้า ส่งผลต่อเศรษฐกิจของพื้นที่
ประวัติศาสตร์ 
  2.5 ผลิตภัณ ฑ์งานฝีมือมีแนวโน้มเป ล่ียนเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม  (mass 
production) ซึ่งต้องการอาคารที่ใหญ่ขึ้น และทําให้เกิดการจราจรคับค่ังในพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
  2.6 การเริ่มมีกิจกรรมและการบริการสมัยใหม่แทนที่โครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมมากเกินไป 
  2.7 การขาดการดูแลรักษาอาคารเก่า และการไม่เข้าใจคุณค่าของกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
  UNESCO ได้แสดงข้อคิดเห็นในการอนุรักษ์ Old City of Aleppo เกี่ยวกับการคุกคาม
เมืองประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่าง ลักษณะโครงสร้างเมืองอิสลาม (Islamic) ควรคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของ
เมือง เช่น ผังบริเวณ (layout) ทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะห่อหุ้มตัว, ลักษณะการเกาะกลุ่มอาคาร, และ
ลักษณะเฉพาะของโครงข่ายทางเท้า ควรมีการคุมขนาดและสถาปัตยกรรมในเมืองเก่า และยอมให้มีกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรโดยรถยนต์ในปริมาณที่จํากัด 

                                                        
  40 เรื่องเดียวกัน. 
  41 เรื่องเดียวกัน. 
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  3. การอนุรักษ์กับการวางแผนเมือง (integrated conservation)  
  Feilden and Jokilehto 42 กล่าวว่า integrated conservation หมายถึงการรวมเอาการ
อนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นเป้าหมายในการวางแผนเมือง เช่น การพิจารณาโครงสร้างประวัติศาสตร์
เท่ากับปัจจัยอื่น ๆ ในกระบวนการวางแผน รวมถึงการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูอาคารรวมไปถึงพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์และการบริการทางสังคมที่เหมาะสมท่ีคํานึงถึงพื้นที่ เพื่อประสบความสําเร็จในระยะยาว 
กระบวนการน้ีควรปฏิบัติร่วมกับผู้อยู่อาศัย 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3  แนวคิดในการวางแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่า 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม, การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: 
คุ้มครองมรดกไทย, 2541), 20. 
 
  การอนุรักษ์เมืองควรลดความขดัแย้งทกุฝ่ายและปรับปรุงพื้นทีท่ีละเล็กละน้อย Feilden 
and Jokilehto 43 กล่าวว่า ควรมีการแทรกแซงน้อยที่สุด รัฐบาลทําหน้าที่วางแผน โดยมีกฎหมาย และ
ระบบบริหารของตัวเองซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ควรหยิบยืมระบบทีท่าํ
มาแล้วเพราะมันอาจไม่ตอบรับต่อความต้องการของประชาชน เมืองอนรุักษ์ควรอยูใ่นทีอ่ยู่อาศัยของ
ประชาชนเพื่อให้กิจกรรมดําเนนิต่อไปและไม่เป็นไปในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ซึ่งองค์ประกอบนามธรรมของ
มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) เปน็คุณค่าของชุมชนควรหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงที่เกิดจาการ
วางแผน และไม่ควรหยุดการพัฒนา (freeze) ชีวิตพื้นถิ่น (การรกัษาให้อยูใ่นลักษณะเดิมโดยไม่มีการพัฒนา) 
แต่ให้เป็นการเปล่ียนแปลงโดยความต้องการของประชาชน 

                                                        
  42 เรื่องเดียวกัน, 13. 
  43 เรื่องเดียวกัน, 14. 
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 4. ขอบเขตของการอนุรักษ์ (edge of preservation action)  
  การกําหนดว่าพื้นที่นั้นจะครอบคลุมเพียงใดต้องอาศัยการตัดสินใจ จากลักษณะทาง
กายภาพของหลักฐาน ที่ปรากฏประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ คือ ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมือง 
ปัจจัยทางประวัติศาสตร์และปัจจัยทางวัฒนธรรม การบริหารและการควบคุมสภาพแวดล้อม สามารถตัด
ทอนพื้นที่ออกมาตามความเหมาะสมได้ตามต้องการ บ่อยครั้งกําแพงเมือง ซึ่งเป็นขอบเขตทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมยังคงหลงเหลืออยู่ แต่เราไม่สามารถกําหนดให้พื้นที่ทั้งหมดภายในกําแพงเมืองนั้นเป็นเขต
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากอาคารทางประวัติศาสตร์ภายในได้ถูกทําลายไปหมด หรือกระจัด
กระจายจนไม่อาจกําหนดเป็นเขตพื้นที่ได้ แต่ก็มีบ่อยครั้งที่สามารถกําหนดเขตได้โดยใช้กําแพงเมือง คลองคู
เมือง เป็นเส้นขอบเขต หรืออาจขยายพ้ืนที่ให้เกินขอบเขตเหล่านั้น เนื่องจากการปกป้องส่ิงแวดล้อมรอบ
เมืองเป็นส่ิงจําเป็น 
 

 
ภาพที่ 5 ขอบเขตการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม, การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: 
คุ้มครองมรดกไทย, 2541), 18. 
 
  Workett 44 ได้กล่าวไว้ใน the character of town ว่า การอนุรักษ์เราไม่สามารถอนุรักษ์
เก็บหรือรักษาทุกส่ิงทุกอย่างไว้ได้ทั้งหมด เพราะเมืองแต่ละเมือง แต่ละชุมชน ล้วนมีข้อจํากัดที่แตกต่างกัน
ไปทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ฯลฯ ซึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนาและวิวัฒนาการของเมืองที่ไม่หยุด
นิ่งจะต้องยอมให้เมืองและชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงบ้าง เพื่อความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนั้น การ
คัดเลือกอาคาร ย่าน หรือที่ที่เหมาะสําหรับการเป็นตัวแทนหรือเอกลักษณ์ของเมืองนั้นสามารถแทนได้
เช่นกัน การกําหนดขอบเขตหรือพื้นที่ใดที่หนึ่งสําหรับการอนุรักษ์จึงเป็นเรื่องสุ่มเส่ียงเนื่องจากจะไปจํากัด
การโตของเมืองและประชากรท่ีอยู่ในเมือง ในการอนุรักษ์บางพื้นที่จําเป็นต้องอนุรักษ์ทั้งเมืองจึงประสบ
ผลสําเร็จ  

                                                        
 44 เรื่องเดียวกัน, 15. 
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  ดังน้ันการกําหนดของเขตของการอนุรักษ์นั้น สามารถยืดหยุ่นได้ โดยศึกษาตาม
ลักษณะเฉพาะของเมืองแต่ละเมือง แต่อย่างไรก็ตามการกําหนดขอบเขตก็เป็นเรื่องสําคัญ Catanese45 ได้
ให้แนวทางในการเลือกขอบเขตของการอนุรักษ์ให้เหมาะสมกับเมือง โดยสอดคล้องกับการพัฒนา โดย
แบ่งกลุ่มไว้ 7 กลุ่มด้วยกัน 
  4.1 Fragment คือชิ้นส่วนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมท่ียังคงหลงเหลืออยู่ 
ในขณะที่องค์ประกอบใหญ่ได้เส่ือมสลายไปตามกาลเวลา หรือถูกทําลายเหลือเพียงสถาปัตยกรรมบางส่วน 
รวมทั้งประติมากรรม เช่น ชิ้นส่วนของอาคาร โบราณสถาน ประตูเมือง (City Gate) กําแพงเมือง (city 
wall)  
  4.2 Building คือ อาคารทั้งหลัง เช่น บ้าน โบสถ์ วัด โรงละคร 
  4.3 Street Space เป็นการเก็บรักษาถนนทั้งสาย เพื่อรักษา side walk แต่ภายในอาคาร
จะเปล่ียนหน้าที่ใช้สอยเพื่อรักษาภูมิทัศน์ของถนนทั้งสาย ให้มีความต่อเนื่องกัน ของรูปแบบอาคารที่อาจจะ
ร่วมสมัยกัน ใช้วัสดุคล้ายกันมีรูปแบบอาคารเหมือนกัน เป็นต้น 
  4.4 Neighborhoods คือ ชุมชนย่อยที่มีกิจกรรม มีวิถีชีวิตดําเนินอยู่ร่วมกับชุมชนน้ันมา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในอดีต ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
  4.5 District คือย่านที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หรือย่านที่มีกิจกรรมแตกต่างไปจากย่านอื่น 
เช่น ย่านท่าพระจันทร์ ย่านเยาวราช  
  4.6 Skyline การรักษาเส้นขอบฟ้า ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาย่านทั้งย่านได้ เหลือเพียง
อาคารเดียวโดด ๆ จึงต้องรักษาแนวเส้นขอบฟ้าเดิมได้โดยรอบ ไม่ให้เกิดอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอื่นมาบดบัง
อาคารเดิม ทําให้เสียแนวเส้นขอบฟ้าของอาคารน้ัน 
  4.7 Village and Town เป็นการรักษาเมืองทั้งเมือง เช่น เกาะรัตนโกสินทร์ อยุธยา 
  ยุทธวิธีที่นิยมในการกําหนดเขตอนุรักษ์ โดยเฉพาะเมืองเก่าที่มีอยู่ในปัจจุบันมักจะเริ่ม
ประกาศเขตอนุรักษ์ในใจกลาง และบริเวณโดยรอบส่วนของเมืองที่มีค่าสูงสุด มีแนวโน้มที่ผู้คนส่วนใหญ่จะ
เห็นความสําคัญที่ต้องอนุรักษ์ได้แล้วจึงค่อย ๆ ขยายพื้นที่ไปยังรอบนอกเพ่ิมออกไปเรื่อย ๆ จนสุดขอบเขตที่
สมควรอนุรักษ์ในวงกว้างออกไปถึงเขตรอบนอกคูเมือง หรือกว้างกว่านั้น ถ้าหากพื้นที่นั้นมีคุณค่าต่อการ
อนุรักษ์ 46 
 5. หลักสําคัญของการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน 
  Roy Worskett47 ได้กล่าวถึงเป้าหมายและหลักการของการอนุรักษ์ไว้ว่า การอนุรักษ์กับ
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงที่ต้องดําเนินไปควบคู่กัน เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค

                                                        
 45 เรื่องเดียวกัน. 
  46 อัจฉรี ชาญประโคน, “การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเมืองขนาดเล็ก 
จังหวดัเชียงใหม่ กรณี ศึกษา ชุมชนสันกําแพง, จอมทองและอมก๋อย,” (วทิยานิพนธ์มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การวางผังเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), อ้างถงึใน รวินทร์ ถิ่นนคร, 
“โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 16. 
  47 Roy Worskett, The Character of Towns: An Approach to Conservation 
(London: Architectural press, 1969), อ้างถึงใน รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่
อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 16. 
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สมัยต่าง ๆ ได้ สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพไปด้วย และหากการอนุรักษ์เป็นส่ิงที่มีคุณค่าแล้ว เราจะต้องผสมผสานระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงใหม่กับโครงสร้างเก่าของเมือง เพราะโดยข้อจํากัดทางเศรษฐกิจเราไม่อาจสร้างเมืองใหม่ทั้ง
เมืองได้ เราจะต้องสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างใหม่ที่ไม่ทําลายคุณค่าของอาคารเก่า ตลอดจนเอกลักษณ์ของ
เมืองประวัติศาสตร์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ นอกจากนั้นการอนุรักษ์จะต้องมีความสัมพันธ์กับชีวิตในสังคมด้วย 
กล่าวคือ การอนุรักษ์ไม่ใช่การปรับปรุงดัดแปลงอาคารขึ้นมาเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่หาก
ประวัติศาสตร์จะมีความหมายต่อโลกปัจจุบัน และให้มีความต่อเนื่องกับอดีตแล้ว การอนุรักษ์จะต้องมองถึง
การรักษาสภาพแวดล้อมความมีชีวิตชีวาของเมือง เพื่อเป็นการปลุกอดีตของเมืองให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง  
  Robert Mcnulty48 เห็นว่า การทําลายความหวงแหนทางวัฒนธรรมโดยความก้าวหน้าเป็น
ความจริงที่เกิดขึ้น การสงวนวัฒนธรรมเป็นงานสําคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาและความเจริญทางเทคโนโลยี 
การเปิดวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ก็เท่ากับเป็นการเริ่มกระบวนการแตกสลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งหลักการสําคัญของการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน มีดังนี้ 
  5.1 เคารพต่อธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่งของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ โดยคงไว้ซึ่งความ
ต่อเนื่องของชีวิต วัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐาน 
  5.2 ให้ความสําคัญต่อสิทธิของประชาชนในท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตั้งแต่ต้น 
  5.3 เคารพต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าของย่านเมืองประวัติศาสตร์ ความงามตลอดจนความ
สมดุลทางสังคมที่มีอยู่เดิม ซึ่งต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
  5.4 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมือง และย่านประวัติศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์แก่ประชาชน ทําได้โดยให้ความรู้และการศึกษาทั้งในโรงเรียน และนอกระบบ มีการฝึกอบรม 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ 
  5.5 จัดทําแนวทางหรือคู่มือการพัฒนาเมือง และย่านประวัติศาสตร์ เผยแพร่แก่ประชาชน 
โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบอาคารและส่ิงก่อสร้างที่เหมาะสม 
  5.6 ประสานและเชื่อมโยงแผนอนุรักษ์เมือง และย่านประวัติศาสตร์ เข้ากับแผนพัฒนา
ระดับชาติ ภาคและท้องถิ่น เช่น ประสานการควบคุมเข้ากับผังเมืองรวม ข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ 
  5.7 ใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวกในการแก้ปัญหา โดยประนีประนอม หรือเจรจา
ต่อรองประสานผลประโยชน์ 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 กลยุทธและการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

                                                        
  48 เรื่องเดียวกัน.  

มรดกทางศิลป์ และ
วัฒนธรรมจากอดีต 

มรดกทางศิลป์ และ
วัฒนธรรมสู่อนาคต 

การอนุรักษ์ 
 

 
การพัฒนา 
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 Middleton49 ได้รายงานสัมมนาเกี่ยวกับ Civic Trust ที่ Royal Festival Hall ถึงหลักการ
เพื่อการอนุรักษ์ ว่า 
 1. เพื่อเก็บรักษาส่วนที่ดีของเมืองและสร้างส่วนที่ไม่ดีใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่าที่ดีขึ้น 
 2. เพื่ออนุรักษ์อาคารกลุ่มอาคารและบริเวณที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ ๆ ให้กับอาคาร 
 4. จะต้องพิสูจน์ได้อย่างแน่ใจแล้วว่าที่นั้น ๆ มีความสําคัญควรแก่การอนุรักษ์อย่างไม่ต้อง
สงสัย 
 5. จะต้องทําให้ประชาชนหันมาสนใจส่ิงนี้ด้วย 
 จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น  French proposal to amend the venice charter for the 
conservation and restoration of monument and sites ในเดือนมิถุนายน 2521 คณะผู้แทนจาก
ฝรั่งเศส ได้เสนอหลักการในการอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณ ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 50 
 1. เป้าหมายของการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ คือการคงไว้ซึ่งความต่อเนื่อง
ของชีวิต ความเป็นหนึ่งเดียว และความต่อเนื่องของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ อันมีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม 
และส่ือให้เห็นโครงสร้างทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในอดีต 
 2. ในการดําเนินการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ จะต้องให้ความเอาใจใส่ต่อ
สิทธิของประชาชนในพื้นที 
 3. การปรับปรุงหรือฟื้นฟูเมืองหรือชุมชนโบราณและการดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันจะต้องได้รับการวางแผนและดําเนินการโดยให้ความเคารพต่อเอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ และคุณค่าของที่ตั้งและสถาปัตยกรรม ความงาม และความสมดุลของสังคมที่มีอยู่เดิม 
 4. การอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณควรประสานเข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติ ภาค หรือ 
ท้องถิ่น โดยในแผนดังกล่าวจะต้องถือการอนุรักษ์เป็นส่วนสําคัญและเร่งด่วน เนื่องจากเอกลักษณ์และ
โครงสร้างเฉพาะตัวของเมืองโบราณหรือชุมชนโบราณน้ัน เป็นส่ิงที่จะหาของใหม่มาทดแทนไม่ได้ 
 เมืองหรือย่านประวัติศาสตร์คือองค์ประกอบของชุมชนเมืองที่มีคุณค่า ซึ่งควรมีระบบการ
จัดการเพื่ออนุรักษ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ เมือง
ประวัติศาสตร์ที่ดีควรทําควบคู่หรือเป็นส่วนหน่ึงกับการวางแผนของเมือง คงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของชีวิต 
วัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐาน ประชาชนในเมืองมีส่วนร่วม ยืดหยุ่นตามลักษณะเฉพาะของชุมชน ต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ควรอนุรักษ์โดยไม่พัฒนา  
 แนวคิดของสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ดี  
 ในอดีตการกําเนิดของเมืองเกิดจากการรวมกลุ่มกันของชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจ จากการตั้ง
ถิ่นอาศัยเพื่อทํามาหากินเล้ียงชีพของหน่วยย่อยครอบครัว โดยมีปัจจัยที่กําหนดรูปทรงของเมือง คือ ปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พฤติกรรมหรือกิจกรรมในสังคม และลักษณะหน้าที่เฉพาะของเมืองหรือ
ชุมชนน้ัน ๆ เมื่อชุมชนมีความหนาแน่นขึ้น จึงเกิดการพัฒนาออกแบบวางผังเพื่อจัดการการใช้พื้นที่ 
ทรัพยากร หรือแนวคิดการออกแบบวางผังชุมชนเมืองขึ้นเพื่อหาทฤษฎีแนวคิดที่เหมาะสมในรูปแบบการ
ออกแบบ แนวคิดของสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ดี จึงมีความสําคัญและแนวคิดหลักต่อการกําหนด
เกณฑ์ประเมินเพื่อรูปแบบการออกแบบวางผังที่ดีของเมืองสกลนครเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน

                                                        
  49 รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 17. 
  50 เรื่องเดียวกัน. 
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ประโยชน์ใช้สอย สุนทรียภาพของมนุษย์และอัตลักษณ์ของชุมชน 
 สภาพแวดล้อมเมืองหรือชุมชน51 มีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการคํานึงถึงในการออกแบบวางผัง
ชุมชนเมือง ดังต่อไปนี้  
 1. เกณฑ์หรือข้อคํานึงในการออกแบบสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองที่ดี ได้แก่ 
  1.1 ความเป็นเอกภาพกลมกลืน 
  1.2 มีความขัดแย้งของเส้นทางยานพาหนะ และการสัญจรทางเท้าน้อยที่สุด 
  1.3 การป้องกันผู้คนจากแดด ฝน ลม เสียง ฯลฯ 
  1.4 ลักษณะของเมืองมีทิศทาง (orientation) ที่ชัดเจนไม่สับสนต่อผู้ใช้ 
  1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือลักษณะทางกายภาพมีความสอดคล้องเข้ากันได้กับ
เรื่องราวต่าง ๆ ภายในชุมชน  
  1.6 การสร้างพื้นที่เปิดโล่ง หรือพื้นที่สําหรับการพักผ่อน และการพบปะสังสรรค์ 
  1.7 การสร้างความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และบรรยากาศสดชื่น  
 2. เกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นชุมชนเมืองที่ดี (A Theory of Good City Form) จาก 
Kevin Lynch ประกอบด้วย 
  2.1 ความมีชีวิตชีวาของเมืองน่าอยู่ที่มีการตั้งถิ่นฐาน และปลอดภัย (vitality)  
  2.2 ความรู้สึกได้ถึงรูปร่างและรูปทรงของเมืองที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการจดจําและสร้าง
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ความรู้สึกของคน และโครงสร้างทางวัฒนธรรม  
  2.3 การตอบสนองความต้องการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ที่เหมาะสม โดย
สามารถสังเกตได้จากการเฝ้ามองดูผู้คนและการสอบถาม (fit)  
  2.4 ความสามารถในการเข้าถึงเมือง รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ (access)  
  2.5 ความสามารถในการใช้และการเข้าสู่พื้นที่กิจกรรม โดยมีการดูแลและควบคุมหรือ
ปรับเปล่ียนตลอดจนการบริหารจัดการเมืองให้เหมาะสม (control)  
 3. เกณฑ์การพิจารณาในการออกแบบชุมชนเมือง52 ประกอบด้วย 
  3.1 ลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องเข้ากับเรื่องราวในชุมชน (compatibility)  
  3.2 ลักษณะทางกายภาพที่มีความชัดเจนในการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางสังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน 
  3.3 องค์ประกอบทางกายภาพของเมืองที่มีความชัดเจน  
  3.4 ทัศนวิสัยชุมชนที่มีคุณค่าได้แก่ คุณค่าของธรรมชาติ คุณค่าที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นที่
ส่งเสริมคุณค่าทางธรรมชาติ 
  3.5 สัดส่วนและรูปแบบที่สอดคล้องกับสัดส่วนของมนุษย์  
  3.6 การสร้างสรรค์พื้นที่เปิดโล่ง ที่มีคุณภาพ 
  3.7 การเคารพในความแตกต่างกันที่เกิดจากการส่ังสมวิวัฒนาการที่ยาวนานจนทําให้เกิด
รูปแบบที่ต่างกันไปตามยุคสมัย  

                                                        
 51 สิทธิพร ภิรมยร์ื่น, การวางแผนและผังชุมชนเมือง: ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2541), 176. 
 52 วิชัย บุญวาศ, “ผังเมือง,” 219. 
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 4. เกณฑ์ในการพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์53 ได้แก่ 
  4.1 บริเวณธรรมชาติ (natural area) ที่สวยงาม หรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
  4.2 เมืองหรือหมู่บ้าน (town and villages) ที่มีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตที่ชัดเจน 
  4.3 เส้นขอบฟ้าหรือช่องมองทิวทัศน์ (skylines and view corridors) อันเป็นสัญลักษณ์
ในการจดจํา 
  4.4 ย่านและชุมชน (districts and neighborhoods) ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หรือมี
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารหรือภูมิทัศน์ของชุมชน รวมทั้งชุมชนบางกลุ่มที่มีลักษณะ
ทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจและแตกต่างจากที่อื่น ๆ  
  4.5 ภูมิทัศน์ถนน (streetscape) ซึ่งเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบที่สําคัญ  
  4.6 รูปด้านหน้าอาคาร (facade) เป็นส่วนประกอบของภูมิทัศน์ถนนและที่ว่าง 
  4.7 อาคาร (building) และหมายรวมไปถึงที่ตั้งและบริเวณข้างเคียงด้วย 
  4.8 วัสดุและชิ้นส่วน (objects and fragments) ของส่ิงก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลือ 
  4.9 มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ ปรากฏเป็นรูปร่างชัดเจน ได้แก่ อาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง สถานที่ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ 
  4.10 สภาพโดยรอบของพื้นที่หรือแหล่งมรดกส่ิงก่อสร้าง (setting) ที่น่าสนใจทางด้าน
กายภาพและทัศนียภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ กิจกรรมทาง
สังคมและจิตวิญญาณทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
  การออกแบบชุมชนเมืองที่ดี คือในชุมชนเมืองนั้นประกอบไปด้วย ความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัย ความมีชีวิตชีวาของย่านการค้าพาณิชยกรรม ความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารของเมืองที่ตั้งรายรอบ
ชุมชน ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาวะชุมชน ความสมบูรณ์ของสถานท่ี
พิ เศษและสถานที่สาธารณะ สถานะและสภาพความสมบูรณ์ของอาคารสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และภูมิทัศน์เมือง ซึ่งมีผลต่อการรับรู้และยอมรับได้โดยทั่วไปของผู้คนในชุมชนและผู้มาเยือน 
นอกจากน้ีความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของเมืองและพฤติกรรมของผู้คนในชุมชนจะส่งผลในการมี
ลักษณะเฉพาะทางอัตลักษณ์ของชุมชนเมือง ซึ่งก็คือรูปแบบวีถีชีวิต วัฒนธรรม ของผู้คนในชุมชน เมื่อ
องค์ประกอบเหล่านี้รวมกัน จะให้ความหมายของการเป็นชุมชนเมืองที่มีจินตภาพส่งผลต่อการรับรู้ในแบบ
ฉบับของตัวเอง 
 
เอกสารการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในหัวข้อน้ีเป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวิธีการการทําวิจัยที่คล้ายคลึง
ด้านการหาคุณค่าความมีลักษณะเฉพาะของชุมชนเมือง การศึกษากรอบการศึกษาทางวัฒนธรรม รวมไปถึง
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองเก่าสกลนคร โดยศึกษาเน้ือหาข้อมูล วิธีการศึกษา เกณฑ์ แนวทางการ
ค้นคว้า ตลอดจน ข้อมูลสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่พบในเมืองเก่าสกลนคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
 

                                                        
 53 สิทธิพร ภิรมยร์ื่น, “การอนุรกัษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม: แนวคิด
หลักการและเหตุผล,” วารสารหน้าจั่ว 20 (2546-2547) : 40-50. 
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 วิทยานิพนธ์หัวข้อ โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชียงคาน 
 ชุติมา สุรเชษฐพงษ์54 ทําการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ได้อธิบายแนวคิด ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม (cultural environment) ว่า เป็น
ภาพรวมของพื้นที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมใน
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นผู้บอก
เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในมิติต่าง ๆ ผ่านช่วงเวลาตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน และได้จําแนกเป็นโครงสร้างของกลุ่มสาระสําคัญของส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มส่ิงแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
 1. ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะในการสร้างสํานึกและการรับรู้การเป็นส่วนหน่ึงของ
พื้นที่และสังคม ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (เช่น พืชพันธุ์ และชีวิตสัตว์) สภาพทางกายภาพ (เช่น ภูมิ
ประเทศ) และสภาพภูมิอากาศ  
 2. ด้านส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment) ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพที่
เกี่ยวกับมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทาง
ภูมิทัศน์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างเมือง 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มส่ิงแวดล้อมที่เป็นนามธรรม คือ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด้วย สภาพที่ไม่ใช่กายภาพแต่เป็นลักษณะทาง
นามธรรม หรือส่ิงแวดล้อมทางสังคมที่เป็นตัวกําหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตามทําให้เกิดคุณค่าและความ
ภูมิใจของคนท้องถิ่น ได้แก่ แนวความคิดและกิจกรรมของมนุษย์หรือกลุ่มชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่รวมถึง
ศาสนาความเช่ือ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี การดํารงชีวิต และกิจกรรมทางสังคม (เช่น แบบแผนในการ
ดํารงชีวิต แบบแผนทางวัฒนธรรม และแบบแผนทางเศรษฐกิจ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  โครงสร้างของส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
ที่มา: ชุติมา สุรเชษฐพงษ์, “โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คาน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 

                                                        
 54 ชุติมา สุรเชษฐพงษ,์ “โครงสรา้งและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เมืองเชยีงคาน,” 28.  

โครงสร้างของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

ส่ิงแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ส่ิงแวดล้อมที่เป็นนามธรรม 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 (natural environment)  

ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage)  

ด้านส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 (built environment)  
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 ผลสรุปจากการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานของ ชุติมา สุรเชษฐพงษ์ พบว่าคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองเชียง
คานคือ เชียงคานเป็นเมืองสําคัญทางพุทธศาสนาที่มีวัดวาอารามเก่าแก่ และประเพณีที่ดีงาม ส่วน
องค์ประกอบย่อยของส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่สามารถรับรู้ได้ในระดับสูงโดยทั่วกัน ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ “แม่น้ําโขง” ด้านส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ “ทัศนียภาพความงามเมือง
เชียงคานโดยรวมหรือมุมมองจากแม่น้ําโขง” และด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกวัฒนธรรม
ทางนามธรรม คือ “การตักบาตรข้าวเหนียว” 
 วิทยานิพนธ์หัวข้อ โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร 
 วิทยานิพนธ์หัวข้อ โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร เป็นวิทยานิพนธ์
ที่ได้ศึกษาคุณค่าความสําคัญดานต่าง ๆ ของย่านชุมชนเมืองเก่า ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญที่มีรากฐานมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร โดยจากการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้สามารถสรุปส่ิงที่ค้นพบ 3 ประการ ที่สําคัญคือ 
 1. คุณค่าลักษณะเฉพาะที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร 
  รวินทร์ ถิ่นนคร55 ได้ศึกษาคุณค่าลักษณะเฉพาะที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร โดยสรุป
ได้ว่าที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า มีความสมบูรณ์ของกายภาพที่อยู่อาศัยในระดับที่ค่อนข้างมาก แสดงถึงพัฒนาการ 
และรูปแบบที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของย่านเมืองเก่าสกลนคร ซึ่งแสดงถึงมรดกที่มี
คุณค่าแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสังคม ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร อยู่รวมกันเป็นคุ้มบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน
ระหว่างเครือญาติ มีความสัมพันธ์เชิงสังคมที่ชัดเจน ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นเป็นพื้นที่
ที่บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม แนวปฏิบัติ วิถีชีวิตของผู้คน และชุมชนโดยเฉพาะ โดยส่งผลต่อภูมิทัศน์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของเมือง และชุมชน ที่ส่งเสริมคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม และที่อยู่อาศัย โครงสร้างทางกายภาพ
ของชุมชนได้แก่ ถนน ซอย แปลงที่ดิน ตัวอาคารมีขนาดเล็ก สัมพันธ์กับสัดส่วนของมนุษย์ (human scale) 
มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองรับที่เหมาะสมกับขนาดเมือง และชุมชน  
  การมีวัดถึง 9 วัด ถือได้ว่าเป็นวัดประจําคุ้มบ้าน ที่ชาวคุ้มบ้านและชาวเมืองมีความผูกพันที่
เป็นภูมิคุ้มกันของคนในชุมชนให้คําเนินชีวิตตั้งมั่นในความดีงาม ตามวิถีแบบพุทธ โดยวัดยังสามารถเป็น
ศูนย์กลางในการรวมจิตใจ และการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้คนในชุมชนได้ดี 
  ผังเมืองเมืองเก่าสกลนครที่แสดงถึงการเป็นชุมชนริมหนองหาร ที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่
สมัยทวารวดี จนสมัยที่ขอมมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม มีการก่อสร้างและการวางผังเมือง ดังที่ปรากฏเป็น
ร่องรอยคูเมือง "หนองหารหลวง" เมืองหนองหารหลวงนี้ก็ยังคงมีความสําคัญเป็นหัวเมืองอีสานของไทย 
ในขณะที่เป็นชุมชนเมืองด้านตะวันตกของเวียงจันทน์ เสมือนเป็นทั้ง "ประตู" และ"สะพานเชื่อม" จึงเป็น
แหล่งปะทะสังสรรค์ สะสมและหลอมรวมวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเป็นจุดต่อเชื่อมที่สําคัญของไทย-
ลาว ซึ่งซ้อนทับอยู่บนวัฒนธรรมทวารวดี และขอมโบราณ  
  รวินทร์ ถิ่นนคร ได้สรุป คุณ ค่าและเอกลักษณ์ ของย่านเมืองเก่ าสกลนคร  ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนาพุทธ มรดกสถาปัตยกรรม ที่อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์ และผังเมือง และ
สังคมวิถีชีวิตแบบ "คุ้มบ้านคุ้มวัด" และท้ายที่สุดซึ่งสําคัญอย่างยิ่งคือ ความเป็น "ประชาสังคมชาวเมืองเก่า
สกลนคร" 

                                                        
 55 รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 82-86.   
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 คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย  
 รูปแบบสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าสกลนคร จําแนกตามลักษณะสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในอดีต 
รวมไปถึงจนเมื่อได้รับอิทธิพลจากชาวเมืองกรุง โดยเฉพาะการพัฒนาเมื่อรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมขั้น
พื้นฐานที่รองรับการดํารงชีวิตล้วนบ่งบอกอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มคนที่อาศัย และวิวัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจของเมือง 
 ลักษณะที่อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสกลนคร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมเรือนอีสาน คือ ที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม และที่อยู่อาศัยแบบรับอิทธิพล
ชาวเมือง56 
 1. เรือนที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม มีลักษณะเป็นอาคารสําหรับพักอาศัยถาวร เฮือนจะมีการ
ก่อสร้างหลายลักษณะแตกต่างกัน เรือนทั้ง 3 แบบ บันไดขึ้นเรือน จากช้ันใต้ถุนขึ้นสู่ชานเรือน (ชานแดด 
หรือ เกย) ซึ่งอยู่นอกตัวเรือน หลังคามักเป็นแบบทรงจั่ว ซึ่งมักมีหลังคาปีกนกปิดด้านจั่ว แบ่งได้ 3 รูปแบบ 
คือ 
 2. เรือนที่อยู่อาศัยแบบรับอิทธิพลชาวเมือง ส่งผลให้ภูมิทัศน์สองข้างถนนสายหลักของย่าน
เมืองเก่าสกลนครมีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ โดยมีรูปแบบของที่อยู่อาศัยไม้ที่รับอิทธิพลจากชาวเมือง
ก่อสร้างตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ  
 

                                                        
 56 ธิติ เฮงรัศม,ี ธนู พลวัฒน์ และธาดา สุทธิธรรม, “การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านพกั
อาศัยในชนบทอีสานแถบลุ่มน้ําชี,” เอกสารประกอบการวิจยัเร่ืองการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรม
บ้านพักอาศยัในชนบทอีสาน แถบลุ่มนํ้าชี (ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2535). 
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ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภทเรือนที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมและเรือนที่อยู่อาศัยแบบ
รับอิทธิพลชาวเมือง ที่พบในย่านเมืองเก่าสกลนคร 

 

 

 
 
ที่มา: รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 
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 คุณค่าลักษณะสําคัญที่ค้นพบเป็นส่วนหน่ึงของ อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชนเมือง
สกลนคร จะใช้เป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ร่วมกันกับ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชน
เมือง อื่น ๆ เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบเมืองที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนคู่เมือง
สกลนคร 
 
สรุป  
 อัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะตัวตนร่วมทางวัฒนธรรม เกิดจากทุกอย่างในวีถีชีวิตอันดีงามของ
กลุ่มคนในชุมชน เป็นการยอมรับในตัวตนหรือยอมรับร่วมกันของกลุ่มคนในชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชนเมือง 
คือคุณค่าคุณลักษณะเฉพาะที่พิเศษ สร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที่ อันเกิดจากภาพรวม ของลักษณะทาง
กายภาพ การทํากิจกรรมเมือง การแบ่งพื้นที่เมือง รูปแบบและความสูงของกลุ่มอาคาร รูปแบบเฉพาะเมือง
หรือบรรยากาศโดยรวมที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ผสมผสานกับวัฒนธรรมและประสบการณ์
ในความรู้สึก  
 มรดกทางวัฒนธรรม เกิดจากการดํารงชีพและอยู่อาศัยของมนุษย์ มีวัฒนธรรม ความเชื่อ เป็น
ตัวขับเคลื่อนวีถีรูปแบบและส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น คุณค่าที่เกิดนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษที่มีคุณค่าร่วมกัน นั่นคือ 
มรดกทางวัฒนธรรมก่อให้เกิด อัตลักษณ์ของชุมชนเมือง ที่คนในชุมชนยอมรับตัวตนร่วมกัน มรดกทาง
วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงสืบทอดจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นทุกส่ิงทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ รวมทั้งระบบนิเวศ 
เป็นส่ิงแสดงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ หมาย
รวมถึงลักษณะทางกายภาพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมนั้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์
กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ ประกอบด้วยส่ิงสร้างสรรค์ ของคนในอดีตที่เป็นรูปแบบรูปธรรม
และนามธรรม แนวคิดมรดกทางวัฒนธรรมนี้จะถูกใช้เป็นกรอบในการศึกษาในการค้นหาอัตลักษณ์ของเมือง
สกลนคร โดยยึดเค้าโครงการจําแนกรายละเอียดมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ จากองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และจากการศึกษาจากวิทยานิพนธ์หัวข้อ
โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ทําให้สามารถสรุปรวม
แนวคิดเป็นกลุ่มสาระสําคัญ ของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ได้ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นรูปธรรม เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นได้ทางกายภาพ โดย
ครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ได้ และที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ไม่ได้ ได้แก่ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และมรดกทางทางธรรมชาติ  
  กลุ่มที่ 2 มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรมคือกลุ่มสาระสําคัญด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม ประกอบด้วย ส่ิงที่เกี่ยวข้องกับคนหรือกลุ่มคนและ
กิจกรรมทางสังคม  
 หลักเกณฑ์กว้าง ๆ สําหรับการพิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรม 
ได้แก่ ลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเมือง คุณค่าทางวัฒนธรรม และรูปแบบการออกแบบวางผังเมืองที่ดี ซึ่งได้
นํามาสร้างเกณฑ์คัดเลือกลักษณะเฉพาะของเมืองที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการออกแบบวางผังเมืองที่
มีบริบทคุณลักษณะเฉพาะแบบเมืองสกลนคร สรุปได้ 10 ข้อ คือ 
 1. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของเมือง (character of town / identity)  
 2. อัตลักษณ์นั้นมีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม 
 3. อัตลักษณ์นั้นมีส่ิงแวดล้อมเป็นบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์ 
 4. อัตลักษณ์นั้นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงทิศทางและโครงสร้างของเมืองที่ชัดเจน 
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 5. อัตลักษณ์นั้นมีนัยในการส่ือความหมายหรือสัญลักษณ์ ที่เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย 
และประสบการณ์ของมนุษย์ 
 6. อัตลักษณ์นั้นสร้างประสบการณ์ในความรู้สึกของผู้คน 
 7. อัตลักษณ์นั้นตอบสนองต่อกิจกรรมของมนุษย์ ภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ สังคม ทําเลทาง
กายภาพ และสถานที่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 
 8. อัตลักษณ์นั้นสร้างบรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งของเมือง ที่รับรู้ได้ เป็นจินตภาพเฉพาะของ
ชุมชน 
 9. อัตลักษณ์นั้นสร้างความรู้สึกสําหรับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสําหรับผู้คนในเมือง 
 10. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกิดกิจกรรมและหน้าที่ต่อชุมชนเมือง  
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บทที่ 3 
 

การออกแบบการวิจัย 
 
 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ในบทที่ 2 จะนํามาใช้
กําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยและการออกแบบรายละเอียดการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย การ
ออกแบบกระบวนการวิจัย การเก็บรวบข้อมูลเมืองสกลนคร การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
การกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 
การกําหนดกรอบทฤษฎีสําหรับการวิจัย 
 แนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) เป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายและสร้าง
กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบของอัตลักษณ์เพื่อนํามาใช้ในการวิจัย มรดกวัฒนธรรมคือ ส่ิงสืบทอดจาก
บรรพบุรุษซึ่งเป็นทุกส่ิงทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ รวมทั้งระบบนิเวศ เป็นส่ิงแสดงกิจกรรมและ
ความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ หมายรวมถึงลักษณะทางกายภาพ
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมน้ันด้วย โดยมีความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและ
จิตวิญญาณ ประกอบด้วยส่ิงสร้างสรรค์ ของคนในอดีตที่เป็นรูปแบบรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งวิถีการดําเนิน
ชีวิตของผู้คนตามวัฒนธรรม ความเชื่อ บนพื้นที่นั้น ๆ ได้ก่อให้เกิด อัตลักษณ์ของชุมชน ที่สะท้อนคุณค่า
ลักษณะพิเศษของตัวตนชุมชนนั้น โดยกรอบการค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองสกลนครมีดังนี้ 
  โครงสร้างเน้ือหามรดกทางวัฒนธรรม  
 โครงสร้างหลักและการจําแนกเป็นส่วนประกอบการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร โดย
สรุปจากแนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม มีเนื้อหาโดยสรุปรวม ดังนี้  
 1. มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage) เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นได้
ทางกายภาพ โดยครอบคลุมทั้งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ได้ และที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ไม่ได้ เช่น 
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่งกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 
  1.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพท่ีเกี่ยวกับ
มนุษย์ และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางภูมิทัศน์ 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างเมือง 
  1.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะในการสร้างสํานึกและการรับรู้การเป็นส่วนหน่ึงของ
พื้นที่และสังคม ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (เช่น พืชพันธุ์ และชีวิตสัตว์) สภาพทางกายภาพ (เช่น ภูมิ
ประเทศ) และสภาพภูมิอากาศ 
 2. มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage) ได้แก่ ความรู้ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและของท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูก
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดผ่านช่วงระยะเวลาหน่ึง มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงได้
โดยกระบวนการส่ังสมความรู้และประยุกต์ใช้ นอกจากน้ี อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
ที่เป็นนามธรรม ยังมีการกําหนดคุ้มครองส่ิงซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น มุขปาฐะ การแสดงออก ภาษา 
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ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล ฝีมือช่าง แนวประเพณี มรดกวัฒนธรรมนามธรรมยังเป็นส่ิงที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่นและถูกสร้างใหม่อยู่เรื่อย ๆ โดยชุมชนเพื่อตอบสนองกับส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ช่วยให้
ชุมชนมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง โดยความต่อเนื่องถือเป็นลักษณะสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
นามธรรม 
 

 
 
แผนภูมิที่ 5   สรุปโครงสร้างเน้ือหาของมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการค้นหาอัตลักษณ์เมืองสกลนคร 
 
 การสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือก อัตลักษณ์ของเมืองสกลนคร 
 จากการศึกษา ทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ สามารถนํามาสร้างเกณฑ์ใน
การคัดเลือกอัตลักษณ์ของเมืองสกลนคร ได้โดยพิจารณาความเช่ือมโยงจากความหมายที่ได้จากการศึกษา
แนวคิดของ “อัตลักษณ์” ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาพรวมของลักษณะเฉพาะของ
บุคคล สังคม ชุมชน หรือส่ิงนั้น ๆ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละพื้นที่และเวลา “อัตลักษณ์” จึงเป็น
การรับรู้ถึงความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเดียวกัน (sense of neighborhood) เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลัก
ทั้ง 3 ของชุมชน คือ คนในชุมชน ธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อม และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ดังน้ัน การสร้างเกณฑ์คัดเลือกเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองสกลนคร จึงประกอบด้วย 
 1. ลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเมืองนั้น คือ คุณลักษณะ องค์ประกอบอันก่อให้เกิดลักษณะเด่น
เฉพาะตัวของเมืองเป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ คุณค่าทางเอกลักษณ์ของชุมชนและลักษณะเฉพาะของเมือง และ
องค์ประกอบของเมือง เอกลักษณ์ทางจินตภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน  
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 2. การพิจารณาคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องจากอัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างที่
เกิดจากวถีีชีวิต รูปแบบวัฒนธรรม สังคม ทั้งรูปธรรม นามธรรม ของพื้นที่นั้น ส่วนประกอบลักษณะที่ทําให้เกิด
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่นํามาประกอบการพิจารณาสร้างเกณฑ์ คือ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 3. รูปแบบการออกแบบวางผังเมืองที่ดี เนื่องด้วยงานวิจัยน้ีเกี่ยวข้องกับการแนะแนวทางเสนอ
การออกแบบวางผังชุมชนเมืองที่มีอัตลักษณ์ เกณฑ์จากรูปแบบการออกแบบวางผังเมืองที่ดีนี้จะเป็นคัด
กรองอัตลักษณ์เพื่อการออกแบบชุมชนเมืองที่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ  
 เกณฑ์การคัดเลือก อัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร  
 1. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของเมือง (character of town/identity) คือ
ลักษณะเฉพาะของตัวอัตลักษณ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเมืองอื่น ที่อื่น อันเกิดจากภาพรวม
ของลักษณะทางกายภาพ การทํากิจกรรมเมือง การแบ่งพื้นที่เมือง อาจเป็นรูปแบบและความสูงของกลุ่ม
อาคาร รูปแบบเฉพาะส่วนประกอบเมือง หรือบรรยากาศโดยรวมที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นที่ตั้ง  
 2. อัตลักษณ์นั้นมีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม คือ เกิดจากการหล่อหลอม
ทางธรรมชาติ อาจเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ที่ส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์นั้นและมีผลต่อการดําเนินชีวิต
ของผู้คน 
 3. อัตลักษณ์นั้นมีส่ิงแวดล้อมเป็นบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์ คือ ผลของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากวิวัฒนาการการปรับตัวเพื่อดํารงอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน อาจเป็น
รูปแบบการดําเนินชีวิต ประเพณี ความเชื่อ สถาปัตยกรรม หรืออื่น ๆ  
 4. อัตลักษณ์นั้นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงทิศทางและโครงสร้างของเมืองที่ชัดเจน มี
องค์ประกอบที่มีความสามารถในการสร้างการรับรู้ทิศทางของเมือง ช่วยให้สะดวกในการรับรู้ เข้าถึงเมือง ไม่
สับสนต่อผู้ใช้สอยในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจดจําและส่งผลต่อความรู้สึกของคนได้ดี  
 5. อัตลักษณ์นั้นมีนัยในการส่ือความหมายหรือสัญลักษณ์ ที่เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย 
และประสบการณ์ในทางสร้างสรรค์ของมนุษย์ ด้วยคุณลักษณะที่หลากหลายของสถานที่ที่สืบเนื่องจากการ
ตอบสนองของประชากร ต่อลักษณะทางกายภาพและหน้าที่ใช้สอย 
 6. อัตลักษณ์นั้นสร้างประสบการณ์ในความรู้สึก ซึ่งการมองเห็นในอันดับแรก เป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรมทางภูมิทัศน์เดิม การปะทะสัมพันธ์ของส่วนผสมทั้งหมด ซึ่งสร้างคุณสมบัติของ
สถานที่ มักไม่เป็นที่เข้าใจของคนในพื้นที่จนกว่าจะเสียไป 
 7. อัตลักษณ์นั้นตอบสนองต่อกิจกรรมของมนุษย์ ภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ สังคม ทําเล ทาง
กายภาพ และสถานที่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 
 8. อัตลักษณ์นั้นสร้างบรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งของเมือง ที่รับรู้ได้ เป็นภาพลักษณ์ของชุมชน 
ซึ่งเกิดการรับรู้ของพื้นที่นั้นต่างจากสถานที่อื่น 
 9. อัตลักษณ์นั้นสร้างความรู้สึกสําหรับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสําหรับผู้คนในเมือง ได้แก่ 
ความสะดวกสบาย ความมั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิตและจิตใจ สามารถดูแลและควบคุมหรือปรับเปล่ียนตลอดจน
บริหารจัดการเมืองได้ 
 10. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกิดกิจกรรมและหน้าที่ต่อชุมชนเมือง เป็นการพิจารณาส่ิงแสดง
ปฏิสัมพันธ์ของคนต่อพื้นที่ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและภาพแวดล้อมต่อ
การใช้งานของพื้นที่  
 เกณฑ์ทั้ง 10 ข้อ จะนํามาใช้พิจารณาคัดเลือกอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมแต่ละหัวข้อ
องค์ประกอบของโครงสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่ศึกษาไว้ อาจเป็น บุคคล พืช สัตว์ พื้นที่ วัตถุส่ิงของ หรือ
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อื่น ๆ ที่มีส่วนก่อให้เกิด เกี่ยวข้องหรือมีส่วนเช่ือมโยงกับเกณฑ์ในแต่ละข้อ ซึ่งจะทําให้ได้กลุ่มของอัตลักษณ์
เมืองสกลนครที่สามารถนําไปใช้ในการออกแบบวางผังชุมชนเมือง 
 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 การออกแบบกระบวนการวิจัย เพื่อค้นหาอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมเมืองสกลนคร  
                 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์เพื่อใช้กําหนดกรอบการวิจัย กับการศึกษาข้อมูลบริบทเมืองสกลนครทั้งจากการศึกษาเอกสาร
และการลงพื้นที่สํารวจเมืองสกลนครเพื่อศึกษาจําแนกและจัดกลุ่มอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าด้านต่าง ๆ ของเมือง
ตามกรอบการวิจัย  
                 ขั้นตอนที่ 2  การคัดกรองและประเมินคุณค่าของอัตลักษณ์ เพื่อให้ได้อัตลักษณ์ที่มีคุณค่าและ
เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมือง โดยใช้เกณฑ์ที่สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์นําอัตลักษณ์ที่ผ่านการคัดกรองและประเมินคุณค่า  
                 ขั้นตอนที่ 3  การสร้างเครื่องมือการวิจัยเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเมืองสกลนคร คือ การ
สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างของประชากรที่เป็นคนในพื้นที่ 3 ช่วงวัย ส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลในเชิง
คุณภาพ ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม นักวิชาการ ปราชญ์ ผู้นําชุมชน 
                 ขั้นตอนที่ 4  การดําเนินการวิจัยภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
นําไปใช้เป็นเครื่องมือการวิจัยค้นหาอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมเมืองสกลนครด้วยประชากรเมืองสกลนคร ที่
อ้างอิงมาจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เป็นคนในพ้ืนที่ 3 ช่วงวัย คือ วัยรุ่น วัยทํางาน และวัยสูงอายุ และ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม นักวิชาการ ปราชญ์ ผู้นําชุมชน  
                 ขั้นตอนที่ 5  การวิเคราะห์ อภิปรายผล และการเสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผังชุมชน
เมืองสกลนคร 
                 ขั้นตอนที่ 6  การสรุปผลการวิจัย 
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แผนภูมิที่ 6   กระบวนการวิจัย ค้นหาอัตลักษณ์เพื่อการออกแบบวางผังเมืองสกลนคร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของการวิจัยเพื่อค้นหาอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมือง

สกลนคร โดยเน้นเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นในบริบทพื้นที่เมืองสกลนครและบริเวณใกล้เคียงที่มีความ

เชื่อมต่อกันทางเนื้อหาเรื่องที่จะศึกษาของมรดกทางวัฒนธรรม ดําเนินการเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนแรก ศึกษาข้อมูลการค้นคว้าจากเอกสารข้อมูลทางวัฒนธรรมเมืองสกลนครจาก สํานัก
วัฒนธรรมเมืองสกลนคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกสารทางประวัติศาสตร์และ
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เอกสารการวิจัย จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจากหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่สามารถ

เข้าถึงได้ทางออนไลน์  และการเข้าไปหาข้อมูลถึงแหล่งข้อมูลเผยแพร่ของจังหวัดสกลนคร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์

ภูพาน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  
 ส่วนที่สอง ศึกษาข้อมูลจากการสํารวจพื้นที่เมืองสกลนคร โดยใช้การเดินสํารวจ สังเกตุการณ์ 
ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมแต่ละส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ โดยการสํารวจองค์ประกอบของเมืองเพื่อเก็บข้อมูล

มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ได้แก่ ย่านเมืองเก่า บ้านเรือนหรืออาคารที่สําคัญ กลุ่ม
บ้านเรือนแถวไม้ วัดวาอาราม ภูมิทัศน์เมือง การใช้พื้นที่และกิจกรรม ทัศนียภาพและมุมมองที่สําคัญ วิถีชีวิต
ที่เห็นได้ชัดเจน พร้อมบันทึกข้อมูลและบันทึกภาพถ่าย 
 จากน้ันทําการคัดเลือกข้อมูลอัตลักษณ์เบื้องต้นที่ประเมินแล้วเห็นว่ามีคุณค่าและเชื่อมโยงหรือ

มีผลกระทบต่อรูปแบบการออกแบบวางผัง โดยการนําข้อมูลบริบทพื้นที่เมืองสกลนคร มาวิเคราะห์ร่วมกัน

กับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลอัตลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่า

ความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองและนํามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น หลังจากน้ันนําข้อมูล

จากการศึกษาตามกรอบการศึกษาเบื้องต้น มาคัดกรองหาอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อการ

ออกแบบวางผังชุมชนเมือง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก 10 ข้อที่กําหนดจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของเมืองที่

ก่อให้เกิดวัฒนธรรม 
 
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 การกําหนดประชากร 
 การวิจัยศึกษาค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ได้กําหนดประชากร

จากประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ์ในเมืองสกลนครโดยตรง 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
 กลุ่มที่ 1 ประชากรหลักที่เป็นคนพื้นเพเมืองสกลนคร เพื่อเก็บข้อมูลด้านการศึกษาความคิดเห็น

ต่อการจัดลําดับความสําคัญของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเชิงปริมาณ 
 กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้หรือผู้นําท้องถิ่นผู้ที่รู้จักเมืองสกลนครเป็นอย่างดีและ

สามารถถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นักวิชาการทางวัฒนธรรมในพืน้ที่ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน รวมทั้งผู้นําทาง

ศาสนาหรือความเช่ือ เป็นต้น เพื่อเก็บข้อมูลด้านการศึกษาความคิดเห็นลําดับความสําคัญและองค์ความรู้อัต

ลักษณ์มรดกวัฒนธรรมเมืองสกลนครในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ 
 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถเก็บข้อมูลศึกษาในพื้นที่ได้ทั้งหมด จึงจําเป็นต้องกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่ในการสอบถามและให้ข้อมูล โดยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั่วไปที่
มีประสบการณ์ในเมืองสกลนครนั้น ซึ่งมีวิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 ประชากรหลักที่เป็นคนพื้นเพเมืองสกลนคร มีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและการสุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วน โดยเริ่มสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นในอันดับแรกเพื่อสํารวจกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมประชากร
ทั่วไปที่มีประสบการณ์ในเมืองสกลนครซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 3 กลุ่มย่อย   ดังนี้  
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 1. “กลุ่มวัยรุ่น” หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองสกลนคร เป็นกลุ่มคนท้องถิ่นในชุมชนที่มีอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยเริ่มเข้าใจความหมาย คุณค่าและความสําคัญของมรดก
ทางวัฒนธรรม ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระแสและการพัฒนาสมัยใหม่ 
 2. “กลุ่มวัยทํางาน” หรือกลุ่มคนผู้ขับเคล่ือนเมืองสกลนคร เป็นกลุ่มคนในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและ
ทํามาหากิน เล้ียงชีพที่มีอายุระหว่าง 25-49 ปี เป็นกลุ่มพลังขับเคล่ือนหลักเมือง มีการซึมซับและเข้าใจ
ตัวตนอัตลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมของเมือง กลุ่มนี้สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง 
 3. “กลุ่มวัยสูงอายุ” หรือกลุ่มคนในพื้นที่ ที่มีประสบการณ์บนพื้นที่เมืองยาวนานที่มีอายุ 50 ปี ขึ้น
ไป เห็นความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการของเมือง ตลอดจนผ่านการรับรู้เมือง รู้จักคุณค่าของส่ิงที่มีอยู่ในเมืองเป็นอย่าง
ดี 
 เมื่อกําหนดการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นแล้ว จึงสํารวจในแต่ละกลุ่มย่อยเพื่อทําการสุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วนในการขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงได้จากขนาดของประชากรทั่วไปตามสัดส่วนของ
ประชากรทั่วไปที่ได้สุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มนั้น ๆ ได้ดังนี้ 
 สถิติจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร1 ปี พ.ศ.2554 พบว่า ในเขตเทศบาลเมือง
สกลนครมีประชากรท้ังหมด 53,706 คน โดยกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จะคัดเลือกกลุ่มประชากรการวิจัย
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มมีความเข้าใจในข้อมูลคุณค่า ประวัติศาสตร์และเริ่มสัมผัสกับเมืองมา
เป็นระยะเวลาพอสมควร 
 1. “กลุ่มวัยรุ่น” อายุ 15-24 ปี คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองสกลนคร ข้อมูลจากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ2 พบว่าบริเวณเขตเทศบาลเมืองสกลนครมี วัยรุ่นช่วงอายุ 15-24 ปี เป็นชาย 4,511 คน หญิง 
3,714 คน รวมกลุ่มตัวอย่างกลุ่มวัยรุ่น ที่มีช่วงอายุนี้ทั้งหมด 8,225 คน 
 2. “กลุ่มวัยทํางาน” อายุ 25-49 ปี คือ กลุ่มคนผู้ขับเคล่ือนเมืองสกลนคร ข้อมูลจากสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ3 พบว่า บริเวณเขตเทศบาลเมืองสกลนครมี วัยทํางานช่วงอายุ 25-49 ปี เป็นชาย 9,471 คน 
หญิง 14,271 คน รวมกลุ่มตัวอย่างวัยทํางาน ที่มีช่วงอายุนี้ทั้งหมด 23,742 คน 
 3. “กลุ่มวัยสูงอายุ” อายุ 50 ปีขึ้นไป คือ กลุ่มคนผู้มีประสบการณ์ในเมืองอย่างยาวนาน 
ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ4พบว่าบริเวณเขตเทศบาลเมืองสกลนครมี วัยสูงอายุช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป 
เป็นชาย 5,608 คน หญิง 6,393 คน รวมกลุ่มตัวอย่างวัยสูงอายุ ที่มีช่วงอายุนี้ทั้งหมด 12,001 คน 
 ดังนั้น ประชากรกลุ่มตัวอย่างการวิจัยที่ใช้ จะคัดเลือกเฉพาะที่คาดการณ์ว่าสามารถให้ข้อมูล
ทางคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม และมีประสบการณ์กับเมืองเป็นระยะเวลาพอสมควร คือ อายุ 15 ปีขึ้น
ไป โดยสามารถคาดการณ์จํานวนประชากรได้จากการหักลบจํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างออกจากจํานวน
ประชากรทั้งหมด จะได้ว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีจํานวน 43,968 คน  โดยมีสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม

                                                        
 1 สํานักงานสถิติแห่งชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามหมวดอายุ เพศ 
เป็นรายอําเภอ และเขตการปกครอง พ .ศ. 2554,  เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556,  เข้าถึงได้จาก 
http://sakonnk.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp 
 2 สํานักงานสถิตแิห่งชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามหมวดอายุ เพศ 
เป็นรายอําเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2554. 
 3 เรื่องเดียวกัน. 
 4 เรื่องเดียวกัน. 
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ย่อย คือ กลุ่มวัยรุ่น:กลุ่มวัยทํางาน:กลุ่มวัยสูงอายุ เป็น 19:54:27 ตามลําดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนแต่ละกลุ่มย่อย
ของขนาดประชากรจริง 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้หรือผู้นําท้องถิ่นผู้ที่รู้จักเมืองสกลนคร มีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยกําหนดจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี ซึ่งมีประมาณ 20 คน จากฐานข้อมูลของสํานักศิลปวัฒนธรรมเมืองสกลนครที่
แนะนําตัวแทนผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นที่รู้จักเมืองสกลนคร 
 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นอ้างอิงจากขนาดของประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ์ใน
เมืองสกลนครจาก 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชากรหลักที่เป็นคนพื้นเพเมืองสกลนคร ที่มีประสบการณ์ในเมืองสกลนคร
ทั้งหมด ตามการคัดเลือก ประมาณ 43,968 คน ซึ่งการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรในการ
คํานวณของ ทาโร ยามาเน เนื่องจากเป็นกรณีที่ทราบจํานวนแน่นอน (finite population) โดยมีสูตรในการ
คํานวณดังน้ี 
 
 n = 

)Ne(1

N
2

 

 n  = จํานวนตัวอย่าง, ขนาดของตัวอย่าง 
 N  = ขนาดของประชากร 
 e  = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้ 
 
 โดยกําหนดให้ P = 0.1  (90% confidence level)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให้
คลาดเคล่ือน 10% 

 n = 
)243968(0.1)(1

43968


         จะได้       n  =  99.77   ประมาณ   100  

 ดังนั้น ประชากรหลักที่เป็นคนพื้นเพเมืองสกลนครทั้งหมดที่มีจํานวน 43,968 คน สามารถ
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง และเมื่อเทียบตามสัดส่วนของประชากรทั้งหมดเพื่อหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างย่อยจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ที่มีสัดส่วน คือ 
กลุ่มวัยรุ่น:กลุ่มวัยทํางาน:กลุ่มวัยสูงอายุ เป็น 19:54:27 และจากสัดส่วนนี้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับ
ประชากรทั่วไปซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อย คือ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มวัยสูงอายุ เป็นจํานวน 19, 54 และ 
27 ตัวอย่าง ตามลําดับ 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้หรือผู้นําท้องถิ่นผู้ที่รู้จักเมืองสกลนคร จากข้อมูล
สํานักศิลปวัฒนธรรมเมืองสกลนครที่แนะนําตัวแทนผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นที่รู้จักเมืองสกลนครเป็นอย่างดีมี
ประมาณ 20 คน ซึ่งการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรในการคํานวณของ   ทาโร ยามาเน 
เน่ืองจากเป็นกรณีที่ทราบจํานวนแน่นอน (finite population) โดยคํานวณแทนในสูตรการคํานวณ ที่
กําหนดให้ P = 0.1 (90% confidence level) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให้คลาดเคล่ือน 10% 
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 n = 
)2(0.1)20(1

20


          จะได้       n =  16.67   ประมาณ   17  

 ดังนั้น กลุ่มประชากรกลุ่มนี้ที่มีจํานวน 20 คน จะสามารถคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
จํานวน 17 ตัวอย่าง 
 
การสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
 เครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยมี 2 แบบ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สร้างขึ้นจากการ
ทบทวนข้อมูลที่คัดแยกตามกรอบมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาสร้างประเด็นและแยกเนื้อหาให้
เหมาะสมในการตั้งคําถาม ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถามจะให้ข้อมูลเจาะจงลักษณะการจัดลําดับความสําคัญ
และคุณค่าของแต่ละองค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเชิงปริมาณ ในขณะที่การให้ข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์จะให้ข้อมูลความคิดเห็นด้านการจัดลําดับความสําคัญองค์ความรู้ในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ  
 แบบสอบถาม 
 การจัดทําแบบสอบถามน้ี เพื่อเก็บข้อมูลจาก การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) เนื่องจากการแบ่งกลุ่มประชากรที่จะศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มวัยรุ่น: กลุ่มวัยทํางาน: กลุ่ม
วัยสูงอายุ มีสัดส่วนเป็น 19:54:27 เมื่อดําเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่จะทําการสุ่มแบบง่ายตามจํานวน
ประชากรในสัดส่วนแต่ละช่วงอายุ ทั้งนี้ได้กําหนดวัตถุประสงค์ หลักการ และรายละเอียดของแบบสอบถาม
ไว้ ดังนี้  
 1. วัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนเมืองสกลนคร ในการประเมินลําดับ
ความสําคัญขององค์ประกอบมรดกวัฒนธรรม  
 2. แบบสอบถามเป็น แบบสอบถามปลายเปิด (open-ended questionnaire)  เนื่องจากมี
จุดมุ่งหมายของชุดคําตอบ เพื่อให้ผู้กรอกแบบสอบถามแสดงทัศนคติต่อคุณค่าอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม
เป็นข้อ ๆ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรองคุณค่าจากการศึกษาข้อมูลที่มาจากเอกสาร หนังสือ 
วารสารราชการของหน่วยงานในจังหวัดสกลนครในขั้นต้น ถูกคัดกรองจากโครงสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่
ทําการศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 โดยผู้วิจัยนําข้อมูลมาจําแนกตามโครงสร้าง และ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จากการใช้เกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 10 ข้อ ที่มาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ดี แนวคิดลักษณะเฉพาะของเมือง และองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม ทํา
ให้ได้อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อออกแบบวางผังชุมชนเมือง  
 3. กลุ่มตัวอย่างได้กําหนดโครงสร้างและเน้ือหาของแบบสอบถามเหมือนกันทั้ง 100 ชุด โดยมี
จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตามสัดส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว คือ กลุ่มวัยรุ่น:กลุ่มวัยทํางาน:กลุ่มวัยสูงอายุ 
เป็น 19:54:27 
 4. โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ 2 คําถาม แบบวัดเจตคติ (attitude scale) มีการกําหนดระดับคําตอบไว้ 5 ช่วง (5 
Interval) มีรูปแบบประเมินเปรียบเทียบเพื่อให้ค่าคะแนนคุณค่าความสําคัญในประเด็นต่าง ๆ คือ  
  องค์ประกอบของมรดกทางวัฒนธรรมในแต่ละด้าน คือ 
  1. ด้านมรดกวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
  2. ด้านมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  
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  3. ด้านมรดกวัฒนธรรมนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทาง
วัฒนธรรม) 
  4. ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อศึกษา และในตอนท้ายของชุด
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กรอกแบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็นด้าน อัต
ลักษณ์เพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 การสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีรายละเอียด ดังนี้  
 1. วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นด้านองค์ความรู้และความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน หรือ
ด้านเดียวกันของมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น มรดกทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน และมรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม ฯลฯ ว่ามีการ
กล่าวถึงคุณค่าและให้ความสําคัญองค์ประกอบของอัตลักษณ์ ทางด้านมรดกวัฒนธรรม อะไรบ้าง และมี
รายละเอียดรวมทั้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างของมรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนครอย่างไร 
 2. กลุ่มตัวอย่างได้กําหนดการสัมภาษณ์ทั้งหมดจํานวน 17 คน 
 3. กรอบในการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) และ
เน้น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (individual in-depth interview) ที่มีความยึดหยุ่นของรูปแบบ 
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที-1ชั่วโมง โดยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ส่วนที่ 2 คําถามเพื่อสัมภาษณ์ความรู้และความคิดเห็น ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด โดยผู้ทํา
การสัมภาษณ์จะทําการอธิบายความหมาย ประกอบกับแผนภูมิโครงสร้างเนื้อหาอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อทําความเข้าใจเบื้องต้น จากน้ันทําการสัมภาษณ์โดยมีชุดกลุ่มคําถาม จาก
โครงสร้างมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองที่ได้ศึกษา ได้แก่ ด้านองค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ด้านองค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องธรรมชาติ และด้านองค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรม
ทางนามธรรม แบ่งเป็นข้อ ๆ ที่แสดงความเชื่อมโยงกันตามการจําแนกในโครงสร้างที่ทําการศึกษาไว้ พร้อม
ทั้งขอให้อธิบายเรื่องราว ความเป็นมา ความสําคัญ ข้อคิดเห็นของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น 
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ก่อนดําเนินการเก็บข้อมูลในชุมชนเมืองสกลนคร ได้ทําการทดสอบแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ ซึ่งใช้วิธีทดสอบความเข้าใจด้านภาษา การส่ือความหมาย ความสอดคล้องและเที่ยงตรงของ
คําตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการกับกลุ่มตัวอย่างจํานวนไม่ต่ํากว่า 3 คน และกําหนดสัดส่วนความเห็นที่
สอดคล้องกัน คือ ถ้าสัดส่วนเป็น 2 ใน 3 ที่มีความเห็นที่สอดคล้องกัน ถือว่าข้อนั้นใช้ได้ นอกจากนั้น ยัง
ทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงานโดยนําข้อผิดพลาดดังกล่าวไปปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาในส่ิงที่จะเกิดขึ้นก่อนลงพื้นที่จริง  
 ผลของการทดสอบแบบสอบถาม พบปัญหาความไม่ชัดเจนของคําถามและรายชื่อ      อัต
ลักษณ์ ผู้ตอบคําถามเกิดข้อสงสัยในบางรายชื่อ ดังนั้นจึงได้ดําเนินการแก้ไขให้เข้าใจและส่ือความหมายได้
ชัดเจนขึ้น ส่วนผลของการทดสอบแบบสัมภาษณ์ทําให้เห็นถึงปัญหาของขอบเขตเนื้อหาที่ดูกว้างเกินไป 
ดังนั้น จึงได้จัดทําตารางโครงสร้างความสัมพันธ์สรุปเพื่อนํามาประกอบการสัมภาษณ์ให้ชัดเจนมากขึ้นของ
เนื้อหารายละเอียดที่ทําการสัมภาษณ์  
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การดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 เมื่อได้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการทดสอบแล้ว 
ลําดับต่อมา เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของอัตลักษณ์ใน
ชุมชนเมืองสกลนคร ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เนื่องจากพ้ืนที่เมืองสกลนครมีอาณาเขตกว้างขวาง ซึ่ง
การสุ่มลงสนามในพื้นที่ สามารถทําโดยการกําหนดกลุ่มย่านที่มีความชัดเจนของเมือง จากนั้นลงสนามโดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็นสัดส่วนตามกลุ่มตัวอย่างประชากรที่คํานวณไว้ แยกเฉล่ียกระจายลงในแต่ละย่าน 
โดยแจกแบบสอบถามเกินจํานวนที่ต้องการ เพื่อจะให้ได้แบบสอบถามคืนกลับมาไม่ต่ํากว่าจํานวนที่ต้องการ 
ซึ่งใช้การแจกแบบสอบถาม 2 วิธี คือ 
  1.1 แจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง พร้อมอธิบายเนื้อหา ความหมายของอัตลักษณ์
โดยสังเขป ให้กลุ่มตัวอย่างฟัง จากน้ันให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม พร้อมพูดคุยสอบถามข้อมูล และรอ
เก็บกลับ 
  1.2 แจกแบบสอบถามโดยฝากไว้กับผู้นําชุมชน หัวหน้าสถานที่ราชการ ที่สามารถ
ช่วยเหลือในการรวบรวมได้ โดยใช้ระยะเวลาฝากแบบสอบถามไว้ 5 วัน จากน้ันจึงกลับมาเก็บแบบสอบถาม 
 2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล แบบเจาะจงคัดเลือกผู้ให้
สัมภาษณ์ จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของเมือง จาก
ฐานข้อมูลสํานักวัฒนธรรมเมืองสกลนคร จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมหรือปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นําท้องถิ่น เพื่อศึกษาความแตกต่างตามประสบการณ์
ของแต่ละกลุ่ม จากน้ันทําการติดต่อนัดหมาย วันที่และเวลาในการสัมภาษณ์ โดยมีเนื้อหาและรูปแบบคือ 
  2.1 การสัมภาษณ์เพื่อศึกษาข้อมูลของเมือง ภาพรวม แนวคิดทัศนคติต่ออัตลักษณ์ด้าน
ต่าง ๆ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ความสนใจของผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมเรียนรู้และทําการบันทึกข้อมูลนั้น  
  2.2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) โดยใช้เนื้อหาจากโครงสร้าง
ของอัตลักษณ์ที่จําแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ สอบถามทีละประเด็นของเนื้อหาพร้อมทั้งจดบันทึก คุณค่าตาม
มุมองทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามเป็นข้อมูลที่วัดเจตคติในการยอมรับคุณค่าความสําคัญ
ของอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของเมืองสกลนคร ที่ได้รับจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะจง โดย
นํามาดําเนินการจัดระบบหมวดหมู่ ประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้อง สังเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะใช้การเปรียบเทียบ และการ
รวมกลุ่มความถี่ตามประเภทของข้อมูล ซึ่งจัดทําให้เป็นระบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยการ
แจกแจงความถี่ หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ สัดส่วน เพื่อบรรยายภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม  
  1.1 การหาอัตราส่วนร้อยละ (percentage) เพื่อแสดงอัตราส่วนของผู้ตอบแต่ละคําถาม 
  1.2 การหาค่าค่าเฉล่ีย (mean) เพื่อหาความเป็นกลางของระดับความคิดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  1.3 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อหาการกระจายของนํ้าหนัก 
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 2. สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (inferential statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงกลุ่ม
ตัวอย่างกลับไปยังกลุ่มประชากรเพื่อแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวสามารถนํามาใช้เป็นตัวแทนให้กับกลุ่ม
ประชากรในขอบเขตที่ยอมรับได้ โดยใช้ Z-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉล่ียของ
ประชากร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้สถิติ จากการสัมภาษณ์ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา(content 
analysis) โดยจําแนกข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มสาระสําคัญที่ได้รับการกล่าวถึงคุณค่าความสําคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรม การใช้วิจารณญาณต่าง ๆ (subjective appraisal or judgment) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
การสัมภาษณ์ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ผู้วิจัยต้องแปลความหมายเองด้วย การพรรณนาเชิงอุปนัย (inductive) และ
ตีความ 
  
สรุป 
 กรอบในงานวิจัย คือ มรดกทางวัฒนธรรมของเมือง ที่มีคุณค่า คุณลักษณะพิเศษ ก่อให้เกิด อัต
ลักษณ์ชุมชนเมือง ที่จําแนกออกเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible heritage) ได้แก่ มรดก
ทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมที่
นามธรรม (intangible heritage) ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร ความเช่ือ 
พิธีกรรม เป็นต้น 
 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรกําหนดไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 
กลุ่มประชากรหลักที่เป็นคนพื้นเพเมืองสกลนคร ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในเมืองสกลนครมาเป็นระยะเวลานาน มี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ “กลุ่ม
วัยรุ่น” “กลุ่มวัยทํางาน” และ “กลุ่มวัยสูงอายุ” มีสัดส่วนในแต่ละกลุ่มย่อยเป็น 19:54:27 ตามลําดับ ตาม
สัดส่วนของจํานวนประชากรจริง และคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ 100 ตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% และยอมให้คลาดเคล่ือน 10%  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการท้องถิ่น ผู้ที่มีความรู้หรือผู้นําท้องถิ่น เพื่อเก็บข้อมูล
ในการศึกษาความคิดเห็นในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ โดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 17 
คน  
 เครื่องมือวิจัย ใช้ 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ มีแนวทางคําถามคือ หาลําดับ
ความสําคัญของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองที่จะมีคุณค่าและผลกระทบต่อการออกแบบวางผัง 
แบบสอบถามใช้สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนในพื้นที่ การสัมภาษณ์ใช้สําหรับปราชญ์หรือผู้เชี่ยวชาญ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ จะทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้สถิติ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
 



55 

 
 

บทที่ 4 
   

เมืองสกลนคร 
 
 เมืองสกลนคร ต้ังอยู่บริเวณแอ่งสกลนครบนพื้นท่ีตอนบนของภาคอีสานของประเทศไทย จาก
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของพื้นท่ีจากแนวเขาภูพานและหนองหาร ท าให้มีการต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชน
ของมนุษย์มาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบกับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ส่งผลให้
บริเวณพื้นท่ีเมืองสกลนครอุดมไปด้วย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดส่งผ่านกาลเวลา
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าของเมือง การค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองสกลนคร จะศึกษาบริบท
เมืองสกลนครในเร่ือง ข้อมูลท่ัวไปของเมืองสกลนคร ประวัติศาสตร์ความเป็นมา การต้ังถ่ินฐาน วิวัฒนาการ
และการเจริญเติบโตของเมืองสกลนคร และโครงสร้างมรดกวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
 
ข้อมูลทั่วไปของเมืองสกลนคร 
 เมืองสกลนคร หรือแต่เดิมเรียกเมืองหนองหานหลวง และ เมืองสกลทวาปี เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ช่ือ 
สกลนคร เมื่อ พ.ศ.2381 มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี มาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ความ
ยาวนานของผู้คนท่ีใช้ชีวิตบนผืนดินสกลนครแห่งน้ี ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ท่ีเป็นท้ัง
นามธรรมรูปธรรม ลักษณะส าคัญบางประการท่ีเป็นท่ียอมรับและรับรู้ของผู้คน ได้กลายเป็น ค าขวัญประจ า
จังหวัดสกลนครและตราประจ าจังหวัด ท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนท่ีโดดเด่นของเมืองเบื้องต้น 
 

  
 
ภาพท่ี 7 ตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัดสกลนคร  
ท่ีมา: จังหวัดสกลนคร, ประวัติจังหวัดสกลนคร, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2555. เข้าถึงได้จาก  
http://www.sakonnakhon.go.th/prawat.htm 
 
 ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสกลนคร “รูปเจดีย์พระธาตุเชิงชุม” หมายถึง พระเจดีย์ธาตุเชิงชุม 
ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร เช่ือกันว่าเจดีย์น้ีก่อข้ึนสวมรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ใน
ภัครกัปน้ี คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะและโคตมะ และส่งต่อความเช่ือว่า พระศรีอาริยเมต
ไตรย์ พระพุทธเจ้าซึ่งจะมาตรัสรู้ในอนาคตก็จะทรงมาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย โดยเบื้องหน้าองค์
พระธาตุเป็นหนองหารและหลังองค์พระธาตุเป็นแนวเทือกเขาภูพาน  
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 ที่ตั้งของเมืองสกลนคร 
 จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังสิ้นประมาณ 9,605 
ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 8 แผนท่ีจังหวัดสกลนคร  
ท่ีมา : การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
 
 ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม โดยมีล าน้ าสงครามเป็นแนวกั้นท้ังหมด 
 ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร โดยมีเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขตแดน 
 ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีล าน้ าสงคราม เป็นแนวกั้นเขตจังหวัด 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร1 จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบ
ทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุม

                                                         
 1 การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ
เมืองจังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ช่วงต่อระหว่างฤดูมรสุมท้ังสองตรง
กับฤดูร้อน อากาศร้อน ฟ้าหลัวแห้งและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นครั้งคราว  
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปของจังหวัดสกลนคร2 เป็นท่ีราบสูง ทางตอนเหนือสภาพพื้นท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่มสลับกับสภาพพื้นท่ีลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพป่าปนไร่ ทางตอนใต้ของจังหวัดเป็นท่ีราบสูง ได้แก่ ท่ี
ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและท่ีราบสูงระหว่างหุบเขา 
 สภาพภูมิประเทศเมืองสกลนคร3 ตามลักษณะทางธรณีสัณฐานต้ังอยู่ในเขตท่ีราบบันไดข้ันกลาง 
(middle terrace) พื้นท่ีกลางตัวเมืองมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีเทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศใต้ห่างจากตัว
เมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 172 เมตร มีหนองหารเป็น
บึงน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีความกว้างประมาณ 10 กิโลเมตร และมีความยาว
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 77,014 ไร่ เป็นแหล่งน้ าจืดเพื่อการเกษตร การประมง และเป็นแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับอุตสาหกรรมน้ าประปาให้กับเทศบาลเมืองสกลนคร ภูมิประเทศเป็นเนินสลับกับทางน้ าจ านวน 16 
สายท่ีระบายลงสู่หนองหาร แล้วไหลออกตามล าน้ าก่ าลงสู่แม่น้ าโขงอีกทอดหน่ึง   
                จากธรณีสัณฐานของเมืองท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีลุ่มมีล าห้วยผ่าน ได้แก่ ล าห้วยทราย ห้วยโมง ห้วยสมอ 
ห้วยเต่าคราง ห้วยเดียก ห้วยศรีวิชาและห้วยกุดจาน ท าให้เกิดพื้นท่ีรับน้ าของเมืองในบริเวณใกล้กับพื้นท่ี
หนองหาร ได้แก่ พื้นท่ีหนองสนม พื้นท่ีบ้านธาตุดุม เป็นต้น  
 

 
 
ภาพท่ี 9 แผนท่ีสภาพพื้นท่ีในเขตผังเมืองรวม จ.สกลนคร  
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 

                                                         
 2 เร่ืองเดียวกัน. 
 3 เรื่องเดียวกัน. 
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 อาณาเขต และเขตการปกครอง 
 เขตพื้นท่ีวิจัยเมืองสกลนครในปัจจุบัน ประกอบด้วย ต าบลธาตุนาเวง ต าบลธาตุเชิงชุม และ
บางส่วนของต าบลพังขว้างต าบลงิ้วด่อน ต าบลดงมะไฟ ต าบลห้วยยาง มีพื้นท่ีท้ังหมด 122.5 ตร.กม. 
 

 
 
ภาพท่ี 10 พื้นท่ีเขตเมืองสกลนคร  
ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระดับเมืองจังหวัดสกลนคร โดย การ
เคหะแห่งชาติ. (2548). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
 จ านวนประชากรและโครงสร้างอายุประชากร 
 สถิติจ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2554 ในเขตเทศบาลเมือง
สกลนครมีประชากรท้ังหมด 53,706 คน ถือเป็นพื้นท่ีท่ีมีสัดส่วนของประชากรเมืองสูงสุดในจังหวัดสกลนคร 
โดยมีสัดส่วนประชากรเมืองต่อประชากรชนบท เท่ากับ 64 : 36 ในขณะท่ีท้ังจังหวัดสกลนคร มีสัดส่วน 13 : 
87  
 เทศบาลเมืองสกลนคร เป็นพื้นท่ีท่ีมีการกระจายตัวของประชากรเมืองมากท่ีสุด ส่วนใหญ่
กระจายตัวในต าบลธาตุเชิงชุม มากถึงร้อยละ 85 เทศบาลเมืองสกลนคร มีความหนาแน่นของประชากร 
1,157 คน/ตร.กม. ในขณะท่ีพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลเมือง มีความหนาแน่นของประชากรเพียง 527 คน/ตร.
กม. 
  โครงสร้างอายุประชากร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15-64 ปี) ร้อยละ 70 วัยเด็กและวัย
การศึกษาภาคบังคับ (ต่ ากว่า 14 ปี) ร้อยละ 24 ท่ีเหลือเป็นวัยสูงอายุ ร้อยละ 6เท่าน้ัน  คิดเป็นสัดส่วนวัย
พึ่งพาต่อวัยแรงงาน เท่ากับ 30 : 70 

                                                         
 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. จ านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามหมวดอายุ เพศ 
เปน็รายอ าเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2554. เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://sakonnk.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp 

http://sakonnk.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน วิวัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเมืองสกลนคร 
 จากหลักฐานทางโบราณคดี แสดงให้เห็นว่าดินแดนบริเวณแอ่งสกลนคร มีการต้ังถ่ินฐานมา
ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากวิวัฒนาการเพื่อการด ารงชีพของบรรพบุรุษได้ให้ก าเนิดวัฒนธรรมประเพณี 
รวมเป็นอารยธรรมท่ีสืบทอดหล่อหลอมวิถีชีวิตผู้คนบนพื้นท่ีน้ีมาอย่างยาวนาน และปรากฏหลักฐานท่ีคงอยู่
จนถึงปัจจุบัน เมืองสกลนครมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา การต้ังถ่ินฐาน และเจริญเติบโตมาตามล าดับ ดังน้ี 
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองสกลนคร5  
 ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี เป็นองค์ประกอบส าคัญของการด ารงชีพของมนุษย์มาต้ังแต่อดีต
กาล โดยเกิดจากแนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นต้นน้ าของล าน้ าส าคัญหลายสาย ท่ีไหลลงสู่หนองหารหลวงและ
แม่น้ าโขง จากการพบหลักฐานทางโบราณสถานโบราณวัตถุ ประกอบกับการค้นคว้าทางโบราณคดีและ
มานุษยวิทยา ท าให้ทราบว่าบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มแอ่งสกลนคร มีการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มาช้านาน  โดย
สามารถสรุปล าดับพัฒนาการการต้ังถ่ินฐานบนพื้นท่ีได้ดังน้ี 
 1. สกลนครสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
  จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบ อารยธรรมยุคบ้านเชียงในจังหวัดสกลนคร ท าให้
คาดการณ์ได้ถึง การเริ่มมีกลุ่มคน ชุมชนท่ีเข้ามาอาศัยในดินแดนน้ี สิ่งท่ีนักโบราณคดีขุดพบ คือเครื่องมือ
การท ามาหากินท่ีท าจากหิน โครงกระดูกมนุษย์และเครื่องปั้นดินเผา โลหะ สัมฤทธิ์ ก าไร ลูกปัด ท่ีอ าเภอ
สว่างแดนดิน ศิลปะถ้ าและผาหินบนเทือกเขาภูพาน ยังพบร่องรอยของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณท่ี
ราบเชิงเขาภูพาน ได้แก่บ้านท่าวัด บ้านพะเนาว์ บ้านโพนงาม บ้านหนองสระ 
 2. สมัยประวัติศาสตร์  
  สุวรรณภูมิรับวัฒนธรรมอินเดียตามชายฝั่งทะเลและท่ีราบลุ่มน้ าเจ้าพระยา รัฐทวารวดี ศรี
วิชัย  อาณาจักรเจนละซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นอาณาจักรกัมพูชา จนกระท่ังในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 
อาณาจักรกัมพูชาแผ่อิทธิพลขยายไปท่ัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดเมืองหนอง
หานหลวง ท่ีสร้างเป็นคูเมืองสี่เหลี่ยม มีการสถาปนาศาสนสถานใจกลางเมืองตามคติมณฑลจักรวาล  โดย
กษัตริย์เขมรเป็นผู้สร้างพระธาตุศิลาแลงครอบลอยพระบาทพระพุทธเจ้า 4 องค์ในต านานอุรังคธาตุ  มีการ
พบถนน คันดิน และสร้างสะพานขอมทางทิศใต้ของเมืองท่ีออกแบบให้กระแสน้ าลอดผ่านโบราณเพื่อเบี่ย ง
กระแสน้ าจากภูพานให้ไหลลงสู่หนองหาน 
 3. สมัยล้านช้าง  
  อาณาจักรขอมเสื่อมอ านาจลงจากอิทธิพลของอยุธยา อาณาจักรล้านช้างต้ังตนเป็นอิสระ
โดยพระเจ้าฟ้างุ้ม และท าการแบ่งดินแดนกับอยุธยา โดยดินแดนแถบอีสานท้ังหมดตกอยู่กับล้านช้าง  ใน
ประวัติศาสตร์ล้านช้างและจารึกบ้านโพนบกริมหนองหาน เรียกเมืองหนองหานหลวงว่า “เมืองเชียงใหม่
หนองหาน” กษัตริย์ล้านช้างได้สร้างพระธาตุเชิงชุมครอบศาสนสถานเขมร ต่อมาอาณาจักรล้านช้างเกิด
ความแตกแยกในหมู่ราชวงศ์ เกิดการแยกตัวไปต้ังถ่ินฐานใหม่ในฝั่งขวาแม่น้ าโขงต้ังแต่ เลย หนองบัวล าพู 
หนองคาย สกลนคร ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรี ขยายพระราชอ านาจยกกองทัพไปตี
เวียงจันทน์และหลวงพระบาง รวมดินแดนเข้าอยู่กับกรุงธนบุรี อาณาจักรล้านช้างมีฐานะเป็นหัวเมือง
ประเทศราช 
 

                                                         
  5 วัฒนธรรม พัฒนาการประวัตศิาสตร ์เอกลักษณแ์ละภูมิปญัญาของจังหวัดสกลนคร .
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร . 18. 
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 4. สมัยรัตนโกสินทร์  
  รัชกาลท่ี 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้อุปราชเมืองกาฬสินธุ์ พร้ อมท้ังครอบครัว
พร้อมไพร่พล มาต้ังถ่ินฐานรักษาพระธาตุเชิงชุม ในเวลาต่อมาได้ยกฐานะบ้านเชิงชุมเป็น “เมืองสกลนคร
ทวาปี” และแต่งต้ังอุปราชเมืองกาฬสินธุ์เป็น พระธานี เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันยังพบกลุ่มเรือนและเครือ
ญาติตระกูลวงศ์กาฬสินธุ์และโฮงบรรพชนวงกาฬสินธุ์ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
  ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้มีการยกทัพปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงสาเจ้าเมืองเวียงจันทน์ 
พร้อมกับกวาดต้อนผู้คน ได้แก่ เผ่าญ้อ ภูไท โซ่ กะเลิง โย้ย แสก โดยญ้อ และภูไทอยู่ในเขตเมืองสกลนคร  
  รัชกาลท่ี 5 สยามปฏิรูปการปกครองจากแบบอาญาสี่ตามแบบล้านช้าง เป็นเทศาภิบาลท่ัว
ประเทศ มีการเปลี่ยนระบบเจ้าเมืองมาจากส่วนกลาง ลดบทบาทเจ้าเมืองเดิม อิทธิพลจากราชส านักสยาม
แผ่เข้าสู่เมืองสกลนครในด้านการบริหารบ้านเมือง สถานท่ีราชการต่าง ๆ เป็นรปูแบบสถาปัตยกรรมท่ีมาจาก
ส่วนกลาง และ พ.ศ. 2443 ทางการสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ–โคราช 
  ชาวจีนจากกรุงเทพเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายบริเวณถนนเจริญเมืองและใจผาสุข ต่อมามี
การตัดถนน 8 สายหลักในเมืองสกลนคร เพื่อให้รถยนต์แล่นผ่านได้สะดวก ทับเส้นทางเกวียนเดิม ได้แก่ 
ถนนเจริญเมือง เรืองสวัสด์ิ ก าจัดภัย ใจผาสุก สุขเกษม เปรมปรีดา มรรคาลัย ใสสว่าง 
  รัชกาลท่ี 6 ได้เปลี่ยนค าว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” เปลี่ยนจาก “เมืองสกลนคร” เป็น 
“จังหวัดสกลนคร” พ.ศ. 2488 เกิดสงครามอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสต่อเน่ืองเป็นสงครามโลกครั้งท่ี 2 
เวียดนามได้รับผลกระทบจากฝรั่งเศส ชาวเวียดนามได้อพยพหนีภัยสงครามข้ามาในประเทศไทยในจังหวัด
สกลนคร นครพนม สุรินทร์ หนองคาย ในจังหวัดสกลนครชาวไทยเช้ือสายเวียดนามได้ต้ังถ่ินฐานอยู่บริเวณ
ถนนก าจัดภัย เจริญเมือง และใจผาสุก ประกอบอาชีพ ค้าขาย เป็นช่างสร้างบ้าน และท าเครื่องเรือน 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ภาพประวัติศาสตร์สกลนคร  
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
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ตารางที่ 2  ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการยุคต่าง ๆ ของเมืองสกลนคร  
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 การตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของเมืองสกลนคร 
 วิวัฒนาการของการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองสกลนครแต่ละยุคสมัย เป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อ
กายภาพและอัตลักษณ์ของเมืองในปัจจุบันเพราะรูปแบบเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุค แต่ละช่วงเวลา
เป็นการบ่งบอกวิวัฒนาการความเป็นไปของเมือง ซึ่งมาจากการเมืองการปกครอง ความเช่ือ สภาพสังคมวิถี
ของผู้คนในชุมชนเมือง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงส าคัญ คือ 
 1. การตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการของย่านเมืองเก่าสกลนครตามยุคสมัยต่าง ๆ  
  เค้าโครงการต้ังถ่ินฐานของเมืองสกลนคร พบหลักฐานต้ังแต่สมัยทวารวดี และมีความ
ชัดเจนใน สมัยลพบุรี (สมัยก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7) ซึ่งต้ังเมืองตามคติ “เมืองเชิงจิตนิยม6” โดยได้รับ
อารยธรรมเขมร ซึ่งเป็นอารยธรรมท่ีมีพื้นฐานความเช่ือมาจากอารยธรรมอินเดียในศาสนาฮินดูเป็นหลักและ
พุทธศาสนาแบบมหายานก็มาแทรกในช่วงท้ายอารยธรรม โดยได้น าความเช่ือทางศาสนามาปรับและ
สร้างสรรค์เป็นอารยธรรมของตนเอง จนท าให้เกิดศิลปกรรมเขมรท่ีมีรูปแบบของตนเองอันยิ่งใหญ่รวมท้ัง
แบบแผนการสร้าง และการวางผังเมือง โดยเมืองในสายอารยธรรมเขมรถือก าเนิดข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
และเจริญรุ่งเรืองจนประสบความเสื่อมถอย  และถูกทิ้งร้างไปในพุทธศตวรรษท่ี 18-19 
 

 
 
ภาพท่ี 12 องค์ประกอบของเมืองท่ีได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมสายเขมร 
ท่ีมา: รวินทร์  ถ่ินนคร,  “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร.”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 

                                                         
 6 ธาดา สุทธิธรรม. ผังเมืองในประเทศไทย : ผงัชุมชน และการใช้ที่ดนิสายอารยธรรมเขมรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น: ขอนแก่นพิมพ์พฒันา, 2544). 
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  รองศาสตราจารย์ ดร. ธาดา สุทธิธรรม กล่าวถึงองค์ประกอบเมืองสกลนครว่า ประตู
ทางเข้าเมืองควรอยู่ทางทิศใต้ เน่ืองจากพื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับหนองหาน ส่วนทางทิศ
ตะวันตกติดกับบริเวณจุดรับน้ าหนองสนม เมืองหนองหานเป็นเมืองท่ีขุดคูน้ าและท าคันดินล้อมรอบเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากการสันนิษฐานพบว่า เป็นการขุดเพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝนท่ีน้ าไหลจากเทือกเขาภูพาน 
คันดินและคูน้ าช่วยเบี่ยงกระแสน้ าให้ไหลลงสู่หนองหาน มีการออกแบบถนนท่ีท าเป็นคันดินเพื่อเบี่ยง
กระแสน้ า และมีการสร้างสะพานข้ามล าน้ าจากเทือกภูพาน  
  รูปแบบการวางผังเมืองท่ีได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมเขมร มีคติความเช่ือและแนวคิดใน
การวางผังชุมชนท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิตแห่งความเช่ือท่ีสืบทอดตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวเขมร ผสมผสานการวางผังท่ีอยู่บนสภาพทางภูมิศาสตร์ของท่ีต้ังน้ัน โดยมีหลัก 3 ประการหลัก คือ 
  1.1 คติทางศาสนาและความเช่ือ คติท่ีส าคัญในอารยธรรมเขมรท่ีส่งผลมาถึงการวางผัง
ชุมชนมีอยู่ 2 ประการคือ 
   1.1.1 คติแห่งลัทธิเทวราชา ซึ่งถือเป็นสมมุติเทพ คือการเป็นเทพท่ีจุติลงมา เพื่อ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขทวยราษฎร์ ในลัทธิไวษณพนิกายได้เปรียบพระองค์ประดุจวิษณุเทพ ทรงเป็นสมมุติเทพ 
หรือเปรียบประดุจเทพของปวงราษฎร์  
    คติแห่งลัทธิเทวราชท าให้เกิดธรรมเนียมการสถาปนาศิวลึงค์ข้ึนกลางใจเมือง 
และการสร้างเทวบรรพตข้ึน อันมีผลต่อผังเมืองโดยตรง 
   1.1.2 คติแห่งมณฑล ซึ่งถือว่าชุมชนอยู่ในมณฑลซึ่งถูกปกปักคุ้มครองโดยศิวลึงค์ 
หรือสถานกลางใจเมือง 
    คติแห่งมณฑลน้ี เป็นการรับความเช่ือถือมาจากประเทศอินเดียโดยตรง การ
สถาปนามณฑลอันศักสิทธ์ซึ่งเป็นการสร้าง “มณฑลจักรวาล” จะต้องค านึงถึงภูมิท่ีต้ังอันเหมาะสมของเมือง
น้ัน ๆ ด้วยภูมิที่ต้ังชุมชนเชิงเขา โดยชุมชนหันหลังพิงเขา และหันหน้าสู่พื้นท่ีราบ เป็นการหมายเอาภูเขาเป็น
เขาพระสุเมรได้ปรากฎในการเลือกท าเลที่ต้ังชุมชน ซึ่งคือ เมืองหนองหารหลวงสกลนคร 
  1.2 แนวคิดท่ีเป็นธรรมเนียมประเพณี ธรรมเนียมท่ีเป็นประเพณีสืบทอดกันมาในอารย
ธรรมเขมร ท่ีมีผลต่อผังชุมชนท่ีส าคัญกล่าวได้ว่ามีอยู่ 3 ประการ 
   1.2.1 ธรรมเนียมการประดิษฐานศิวลึงค์: การสร้างเทวบรรพต 
   1.2.2 ธรรมเนียมการบริจาคท่ีดินกัลปนา 
   1.2.3 ธรรมเนียมการสร้างสระ และระบบชลประธาน 
   ธรรมเนียมเหล่าน้ีเป็นการก าหนดการใช้ท่ีดินภายในเมืองภายหลังจากสร้างเมืองเชิง
จิตนิยมข้ึนมาแล้ว ให้มีประโยชน์ใช้สอยต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในเมืองเชิงรูปธรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
ด้วย 
  1.3 แนวคิดทางภูมิศาสตร์การต้ังถ่ินฐาน รูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนในอารยธรรม
สายเขมรได้ค านึงถึงปัจจัยด้านภูมิศาสตร์มาเป็นตัวก าหนดภูมิท่ีต้ังชุมชน โดยเมืองหนองหารหลวง(เมือง
สกลนคร) เป็นภูมิพยากรณ์ที่ต้ังชุมชนเขมรในอุดมคติ ท่ีนับถือภูเขาเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ โดยจะต้ังเมืองหัน
หลังให้ภูเขา ด้านหน้าเมืองหันไปทางทิศตะวันออกยังแหล่งน้ าท่ีสร้างข้ึน(บาราย) หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 13 ภาพเมืองหนองหานหลวงมีคูน้ าล้อมรอบ สันนิษฐานสร้าง ประมาณ พ .ศ. 1700  
ท่ีมา: รวินทร์  ถ่ินนคร,  “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร.”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550). 
 
 

 

   
 

 
ภาพท่ี 14 องค์ประกอบ และสัณฐานเมืองท่ียังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน  
ท่ีมา: รวินทร์  ถ่ินนคร,  “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร.”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550). 

 



 

 

65 

ตาราง 3 วิวัฒนาการการวางผังของเมืองสกลนครสมัยต่าง ๆ  
 

 
 
ท่ีมา: รวินทร์  ถ่ินนคร,  “โอกาสในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร.”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550), 
117-118. 
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 2. การตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการและรูปแบบการออกแบบวางผังเมืองสกลนคร สมัยมีการ
ออกแบบวางผังเมืองรวมสกลนคร 
  การตั้งถิ่นฐานและการขยายเมือง 
  เมืองสกลนคร เดิมมีช่ือเรียกว่าเมืองหนองหานหลวง หรือเมืองสกลนครทวาปี เป็นชุมชน
โบราณมีก าแพงหรือคูเมืองล้อมรอบเป็นเส้นตรงมุมฉากสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวท้ัง 4 ด้าน ด้านละ 
ประมาณ 1500 เมตร ก าแพงมีลักษณะเป็นคัดดินและคูขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ า บางช่วงเป็นคูกว้างคูเดียว 
บางช่วงเป็นคูสลับคันดิน 2 ถึง 5 ช้ัน แตกต่างกันตามลักษณะของพื้นท่ี บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
แผ่นดินทรุดตัวจนแนวก าแพงอยู่ในเขตหนองหาร นอกจากน้ีชุมชนโบราณได้สร้างสระพังทองเป็นท่ีกักเก็บ
น้ าไว้ในเขตก าแพงเมือง-คูเมือง มีวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นศูนย์กลาง 
 

 
 
ภาพท่ี 15 แผนผังแนวชุมชนเมืองสกลนครระยะแรก 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
 
  การก่อสร้างบ้านเรือนมีเฉพาะในเขตก าแพงเมืองท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 2.25 ตารางกิโลเมตรใน
ปี พ.ศ. 2505 ได้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นครั้งแรกโดยย้ายศูนย์ราชการจากบริเวณถนนใสสว่าง
และถนนมรรคาลัยไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นพื้นท่ีเมืองใหม่ ก าหนด
ใช้จนถึง ปี พ.ศ. 2525 ก็ได้ปรับปรุงผังก าหนดการใช้ท่ีดินอีกครั้งหน่ึง 
  การขยายตัวของเมืองสกลนครเริ่มจากพื้นท่ีในเขตเมืองเก่าท่ีมีวัดพระธาตุเชิงชุมเป็น
ศูนย์กลางบริเวณสี่แยกถนนเจริญเมืองตัดกับถนนสุขเกษมและสี่แยกถนนเจริญเมืองตัดกับถนนใจผาสุข 
ต่อมาเมืองได้ขยายพื้นท่ีพาณิชยกรรมลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณย่านตลาด ต.การค้าและบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ บริเวณถนนรัฐพัฒนา ถนนประชาราษฎร์ ถนนยุวพัฒนา ถนนเปรมปรีดา และถนนสุขเกษม 
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ภาพท่ี 16 แผนผังการขยายตัวของเมืองสกลนครเมื่อเริ่มตัดถนน 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
 
  การขยายตัวของเมืองและการก าหนดพื้นท่ีศูนย์ราชการ ศูนย์การศึกษา การเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและสถาบันการศึกษารอบ ๆ ค่ายทหาร ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท า
ให้เกิดการขยายพื้นท่ีอยู่อาศัยและการค้าข้ึนบริเวณน้ันน้ันตามมา เพื่อบริการกลุ่มคนท่ีมาใช้กิจกรรมในพื้นท่ี 
ท้ังท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและกลุ่มบริการรองรับ การพัฒนาของเมืองได้ขยายกระจายไปตาม
ถนนสายต่าง ๆ ท้ังถนนสายหลัก สายรอง และสายย่อย พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีการขยายตัวมากท่ีสุด ได้แก่ 
บริเวณสี่แยกบ้านธาตุนาเวง หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและบริเวณบ้านกกส้มโฮงเน่ืองจากมีโครงการ
ขยายระบบสาธารณูปโภค เช่น การขยายระบบถนนและประปา ตลอดจนการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามการ
เจริญเติบโตของจ านวนประชากรในพื้นท่ีดังกล่าว 
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ภาพท่ี 17 ผังเปรียบเทียบก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ.ศ.2505 และพ.ศ.2525 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
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ภาพท่ี 18 แผนผังทิศทางการขยายตัวของเมืองสกลนคร 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
 
สภาพปัจจุบันของเมืองสกลนคร 
 เมืองสกลนครมีวิวัฒนาการการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากการขยายเมืองพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการของเมือง หลังจากการตัดถนน 8 สายแทนทางเกวียนเดิม(ถนนเจริญเมือง เรือง
สวัสด์ิ ก าจัดภัย ใจผาสุก สุขเกษม เปรมปรีดา มรรคาลัย ใสสว่าง) ในย่านเมืองเพื่ อขยายชุมชน ท าให้ทิศ
ทางการเจริญเติบโตของเมืองไหลไปตามแนวการพัฒนา ประกอบกับการเดินทางจากเมืองหลวงสู่ภาคอีสาน
สะดวก ท าให้เริ่มมีการค้าขายและเกิดร้านค้าชุมชนบนถนนตัดใหม่ และเริ่มเป็นเมืองขนาดใหญ่ข้ึน ปัจจุบัน
เมืองได้ขยายกระจายไปตามถนนสายต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงข่ายถนนสายหลักที่เช่ือมไปยังศูนย์ราชการ ศูนย์
การศึกษาของเมือง และถนนสายหลักที่เช่ือมไปยังเมือง หรือ จังหวัดอื่น ๆ  
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ภาพท่ี 19 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเมืองสกลนคร พ.ศ.2542-2547  
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่ อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
 
 

 
 
ภาพท่ี 20 แผนผังท่ีดินของรัฐในเมืองสกลนคร พ.ศ.2547 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง
จังหวัดสกลนคร (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 



 

 

71 

 
 
ภาพท่ี 21 ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองสกลนคร  
ท่ีมา: วิกิพีเดีย, ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองสกลนคร, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=17.162811&lon=104.145198&z=15&m=b 
  

หนองหาร 

ย่านเมอืงเกา่สกลนคร 

เทอืกเขาภพูาน 
 

 
ภาพท่ี 22 ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองย่านเก่าสกลนคร 

ท่ีมา: รวินทร์  ถ่ินนคร,  “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 

http://wikimapia.org/#lang=en&lat=17.162811&lon=104.145198&z=15&m=b


 

 

72 

 
 
ภาพท่ี 23 สภาพปัจจุบันพื้นท่ีเมืองสกลนคร 
 
 จะเห็นได้ว่าเมืองสกลนครมีการขยายตัว เปลี่ยนแปลง และถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้สภาพทางกายภาพของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองวิถี
แห่งการพัฒนา และตอบสนองวิถีชีวิตผู้คนในเมือง โดยสภาพทางกายภาพและวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร
ท่ียังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันยังคงเค้าโครงท่ีแสดงศักยภาพของการเป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์การ
ต้ังถ่ินฐาน พระพุทธศาสนา ความหลากหลายของชาติพันธุ์  ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติคือหนองหาร
และภูพาน และประวัติศาสตร์การเมือง การเปลี่ยนแปลงน้ีหากไม่รู้จักวางแผนควบคุม ทิศทางท่ีชัดเจน อาจ
ก่อให้เกิดรูปแบบเมืองท่ียุ่งเหยิง ไร้ทิศทางขาดอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนและขาดคุณค่าไปในท่ีสุด 
 
โครงสร้างมรดกวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
 การรวมกลุ่มกันของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อการด ารง
ชีพ ก่อให้เกิดชุมชน ซึ่งด ารงอยู่ได้ด้วยวัฒนธรรมเป็นเครื่องน าทางผู้คนให้ปฏิบัติตามครรลองวิถีแต่ละชุมชน 
ความยาวนานส่งผ่านสู่ผู้อาศัยรุ่นต่อ ๆ ไปของชุมชน วัฒนธรรมท่ีสืบทอดส่งผ่านในหลากหลายรูปแบบและมี
คุณค่าต่อการด าเนินชีวิตของชนรุ่นต่อไป สิ่งน้ันคือมรดกทางวัฒนธรรม โดยในเน้ือหาสามารถจ าแนกเป็น
องค์ประกอบต่างในรายละเอียดของบริบทเมืองสกลนคร จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง กับอัต
ลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม น ามาจ าแนกองค์ประกอบตามโครงสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร 
ได้รายละเอียดท่ีปรากฏในแผนภูมิที่ 7 (หน้า 44)  
                 จากการศึกษาสามารถสรุปรวมแนวคิดรวบยอด โครงสร้างอัตลักษณ์เมืองสกลนครจากทฤษฎี
และแนวคิดด้านมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นกรอบในการศึกษาองค์ประกอบของอัตลักษณ์ในบริบทของ
เมืองสกลนครใน ได้ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage) 
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นได้ทางกายภาพ โดยครอบคลุมท้ัง
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นวัตถุเคลื่อนท่ีได้ และท่ีเป็นวัตถุเคลื่อนท่ีไม่ได้ ได้แก่ 
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 กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment)  
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในลักษณะต่าง  ๆ 
ได้แก่  
 1. ลักษณะภูมิทัศน์เมือง (urban landscape feature)  
  ภูมิทัศน์มีความส าคัญมีผลต่อการรับรู้ การใช้งาน ของผู้คนในเมือง ซึ่งภูมิทัศน์เมือง ได้แก่ 
ภูมิทัศน์ถนน ภูมิทัศน์พื้นท่ีริมน้ า ภูมิทัศน์พื้นท่ีเปิดโล่ง ภูมิทัศน์ของเมืองสกลนครท่ีมีความงดงามและ
เช่ือมต่อส่วนส าคัญของเมือง ได้แก่ ซุ้มประตูเมือง คูเมืองสกลนคร โค้งปิ้งงู พื้นท่ีริมหนองหาร สระพังทอง 
หนองสนม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา(สวนแม่-สวนลูก) ลาน
วัดพระธาตุเชิงชุม สนามมิ่งเมือง ลานรวมน้ าใจไทสกล  
  1.1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต้ังอยูติ่ดกับหนองหาร มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะล้อม
สระน้ าขนาดใหญ่ช่ือ สระพังทอง ซึ่งเป็นบารายในสมัยขอมเรืองอ านาจ ประกอบด้วยสวน ดอกไม้ ไม้ประดับ 
สวนป่า สวนน้ า สวนหิน และสวนออกก าลังกาย เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจหลักของชาวสกลนคร โดยเฉพาะ
ยามเย็น ในสวนจะมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ัง วิ่งออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น เต้นอารบิก ร ามวยไทเก็ก ชมรม
หมากรุก หรือน่ังพักผ่อนชมวิว และเช่ือมโยงกับกิจกรรมจากสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและการข่ีม้าชมเมือง 
ส่งเสริมให้มีสีสัน รองรับคนทุกกลุ่มอายุได้อย่างดี 
 

 
 
ภาพท่ี 24 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนแม่) 
 
  1.2 สวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสวนท่ีอยู่ใกล้ ๆ กับสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ มีกิจกรรมคล้าย ๆ กันคือเน้นไปทางนันทนาการ สร้างภูมิทัศน์เพื่อการพักผ่อน แต่ลักษณะ
กิจกรรมในสวนจะค่อนข้างเงียบ ผ่อนคลายกว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพราะไม่ค่อยเน้นการออกก าลัง
กายใช้ส าหรับพบปะพูดคุย พักผ่อน มีลานกิจกรรมส าหรับการจัดแสดง  
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ภาพท่ี 25 สวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนลูก) 
 
  1.3 พื้นท่ีสนามมิ่งเมือง เป็นสนามหญ้าโล่ง มีการจัดกิจกรรมท่ีผสมผสานท้ังกิจกรรมทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมหรือกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ท่ีหลากหลาย เดิมเป็นท่ีต้ังของศาลากลางจังหวัดหลัง
เดิม ปัจจุบันใช้เป็นพื้นท่ีเอนกประสงค์ (multi-function area) ในการจัดงานพิธีการหรือกิจกรรมของเมือง
ต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นสนามจัดงานและการประกวดปราสาทผึ้งในเทศกาลแห่ปราสาทผึ้ง  การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน การจัดงานมหรสพ การจัดงานออกร้าน หรือการนัดชุมนุมต่าง ๆ เป็นต้น จัดเป็นพื้นท่ีสาธารณะใจ
กลางเมืองท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึง 
 

 
 
ภาพท่ี 26 สนามมิ่งเมือง 
 
  1.4 ลานรวมน้ าใจไทสกล มีลักษณะเป็นลานกิจกกรมเช่ือมต่อกับสวน ซุ้มประตูเมือง และ
อนุสาวรีย์พระยาประจันตะประเทศธานี (โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) สามารถใช้จัดกิจกรรมของเมือง 
เช่น เส้นทางแห่แห่ปราสาทผึ้ง จัดงานสงกรานต์ เป็นแหล่งจัดงานของทางราชการโดยรวมผู้คนของเมืองอีก
ท่ีหน่ึง 
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ภาพท่ี 27 ลานรวมน้ าใจไทสกลเช่ือมไปยังประตูเมือง 
 
  พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ อยู่กลางเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร เป็น
สถานท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ใน
คราวเสด็จแปรพระราชฐานเย่ียมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ สถานท่ีต้ัง เป็นป่าไม้ร่มรื่น มี
ไม้ดอก ไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ใช้เป็นท่ีพักผ่อนชมธรรมชาติของประชาชนท่ัวไปได้ 
 

 

 

 
ภาพท่ี 28 พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ 
 ท่ีมา: พระต าหนักภพูานราชนิเวศน์, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://landmark.edtguide.com  
 
  1.5 น้ าตกค าหอมและโค้งปิ้งงู อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ใกล้ท่ีต้ังของ
น้ าตกต่าง ๆ อีกหลายแห่ง เช่น น้ าตกเหวสินธุ์ชัย น้ าตกตาดโตน อยู่ท่ามกลางป่าไม้ร่มเย็น และหน้า
ทางเข้าบริเวรน้ าตกค าหอม บนถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นช่วงท่ีคด เค้ียวไปมาเหมือนงูท่ีถูกย่างหรือ
ปิ้ง ซึ่งมีไหล่ทางลดหลั่นเป็นช้ัน ๆ กินพื้นท่ีบริเวณ กว้าง สามารถท าให้มองเห็นทิวทัศน์ ตัวเมืองสกลนคร
และ หนองหารในระยะไกลท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อนของชาวเมืองสกลนคร  
 

http://landmark.edtguide.com/
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ภาพท่ี 29 โค้งปิ้งงู  
 
 2. ลักษณะสถาปัตยกรรม (architectural character)  
  สถาปัตยกรรมสะท้อนเรื่องราว รูปแบบวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของชุมชนในแต่ละยุคสมัย 
เป็นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได้ มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เกิดความรู้สึกถึงการรับรู้พื้นท่ีเมือง ตลอดจนสร้าง
ความประทับใจของผู้คน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังน้ี 
  2.1 สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและความเป็นมาของเมือง 
   เมืองสกลนครเป็นเมืองท่ีมีรากฐานทางพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ท าให้มี
สถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก โดยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมีคุณค่าและผู้คนใน
เมืองสกลนครรู้จัก ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุ หอไตรวัดพระ
ธาตุเชิงชุม พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง
สกลนคร  
 

 
 
ภาพท่ี 30 สถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางพุทธศาสนา 
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   2.1.1 วัดพระธาตุเชิงชุม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม ศิลปะสมัยล้านช้าง สูง
ประมาณ 24 เมตร ส าหรับยอดท าด้วยทองค าบริสุทธิ์ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง เล่ากันว่าเป็นเจดีย์สร้าง
ข้ึนสวมรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์  
    ตามต านานอุรังคนิทานน้ันกล่าวว่า เมือ่พระพุทธองค์เสด็จลงมาโปรดสัตว์ผ่าน
มาในดินแดนลุ่มแม่น้ าโขง ได้ทรงเด็จมาโปรดพระเจ้าสุวรรณภิงคาระ กษัตริย์ผู้ครองเมืองหนองหาน พระ
ศาสดาได้ประทับรอยพระบาทท่ีภูเขาน้ าลอดเชิงชุม  รวมไว้กับพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 
พระองค์ พระเจ้าสุวรรณภิงคาระบังเกิดความปิติโสมนัสและได้ถอดมงกุฏทองค าท่ีพระองค์สวมลง เพื่อบูชา
รอยพระพุทธบาทน้ัน แล้วทรงให้สร้างเจดีย์ครอบไว้อันเป็นท่ีมาของพระธาตุเชิงชุมแต่น้ันมา  โดยเช่ือว่า
สถานท่ีแห่งน้ีก็จะเป็นท่ีประทับรอยพระพุทธบาทของพระศรีอริยาเมตตรัยซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายใน
ภัทรกัลป์ด้วยเช่นกัน  
 

 
 
ภาพท่ี 31 วัดพระธาตุเชิงชุม 
 
    วัดพระธาตุเชิงชุมเป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ 
เป็นศูนยก์ลางของเมืองตามคติการสร้างเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเมืองสกลนคร กิจกรรมวิถี
ชิวิตของเมืองท่ีธ ารงสืบต่อล้วนมีความสัมพันธ์กับวัดพระธาตุเชิงชุม ภายในวิหารพระธาตุ เชิงชุมเป็นท่ี
ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์แสนอันศักด์ิสิทธิ์เป็นท่ีเคารพนับถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ใน
จังหวัดสกลนคร และเป็นอัตลักษณ์ส าคัญที่บ่งบอกความเป็นเมืองสกลนคร 
   2.1.2 พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก   เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน
แล้ว พระมหากัสสปะจะน าอุรังคธาตุมาบรรจุท่ีเมืองหนองหานหลวง พระยาสุวรรณภิงคารจึงสั่งให้ชาวเมือง
ฝ่ายชายและหญิงแข่งกันสร้างพระธาตุหากใครเสร็จก่อนจะได้อุรังคธาตุไปบรรจุไว้บูชา ฝ่ายหญิงซึ่งมีพระ
นางนารายณ์เจงเวงเป็นหัวหน้าได้เลือกสถานท่ีในเมืองสร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวง ส่วนฝ่ายชายจะก่อสร้าง
บนภูเขาท่ีดอยแท่นสร้างพระธาตุภูเพ็ก มีข้อตกลงว่าหากเห็นดาวเพ็ก(ดาวพระศุกร์)ข้ึนก็ให้วางมือ ระหว่าง
ก่อสร้างฝ่ายหญิงได้ใช้อุบายหลอกฝ่ายชายให้ท างานไม่สะดวก ในท่ีสุดฝ่ายหญิงสร้างเสร็จก่อนพร้อมกับจุด
โคมไฟหลอกว่าดาวเพ็กข้ึนแล้วท าให้ฝ่ายชายละท้ิงงาน ปราสาทภูเพ็กจึงเสร็จเพียงครึ่งเดียว 
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ภาพท่ี 32 พระธาตุนารายณ์เจงเวง (ซ้าย) และพระธาตุภูเพ็ก (ขวา)  
 
   2.1.3 พระธาตุดุม ชาวเมืองหนองหานทราบถึงการเสด็จมาของพระมหากัสสปะเถระ 
เพื่อน าอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานท่ีภูก าพร้า จึงสร้างพระธาตุเพื่อบูชาและขอให้พระมหากัสสปะ
เถระแบ่งพระอัฐิเพื่อประดิษฐานไว้บูชา ณ ท่ีแห่งน้ี แต่เน่ืองจากต้องน าอัฐิไปไว้ท่ีภูก าพร้าตามค าสั่งของ
พระพุทธเจ้า จึงมอบกระดุมไว้ประดิษฐานแทน จึงได้ช่ือว่าพระธาตุดุมแต่น้ันมา พระธาตุดุม เป็นพระธาตุท่ี
สร้างด้วยศิลาแลงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง  
 

 

  

 
ภาพท่ี 33 พระธาตุดุม 
 
   2.1.4 สะพานขอม เมืองสกลนครอยู่ในพื้นท่ีระหว่างแนวเทือกเขาภูพานกับหนอง
หาร เมื่อถึงฤดูฝนในปีท่ีมีน้ ามากมีโอกาสท่ีเกิดน้ าไหลเข้าไปในเขตเมืองได้ โดยแต่เดิมเมืองมีล าน้ าท่ีอ้อมเมือง
ลงสู่หนองหาร และอีกฝากไปลงท่ีหนองสนม สะพานขอมเป็นสะพานท่ีข้ามล าน้ าน้ีจากภูพานสู่ตัวเมือง อีก
หน้าท่ีคือเป็นฝายชะลอน้ าเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปัจจุบันล าน้ าถูกถูกถม หายไปกับการพัฒนาส่งผลให้
เมืองเกิดสภาวะเสี่ยงต่อน้ าท่วม ส่วนตัวสะพานก็เคยถูกถมท าถนนก่อนจะขุดข้ึนมาบูรณะใหม่อีกครั้ง แต่
รูปแบบไม่ชัดเจนและไม่ได้รับการพิจารณาให้ความส าคัญนัก 
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ภาพท่ี 34 สะพานขอม  
ท่ีมา: สะพานขอม, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539365166 
   2.1.5 คูเมืองสกลนคร คือคูเมืองรอบเมืองเก่าสกลนคร ต้ังแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ มี
ลักษณะเป็นเส้นตรงมุมฉากสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวท้ัง 4 ด้าน ด้านละ ประมาณ 1500 เมตร ก าแพงมี
ลักษณะเป็นคันดินและคูขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ า บางช่วงเป็นคูกว้างคูเดียว บางช่วงเป็นคูสลับคันดิน 2 ถึง 
5 ช้ัน แตกต่างกันตามลักษณะของพื้นท่ี บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแผ่นดินทรุดตัวจนแนวก าแพง
อยู่ในเขตหนองหาร นอกจากน้ียังมีองค์ประกอบอื่นตามหลักความเช่ือการสร้างเมืองของขอม ได้แก่ สระพัง
ทองเป็นท่ีกักเก็บน้ าไว้ในเขตก าแพงเมือง-คูเมือง มีวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นศูนย์กลาง 
 

 

  

 
 ภาพท่ี 35 แผนท่ีและภาพถ่ายแสดงคูเมืองสกลนคร  
ท่ีมา: แผนที่และภาพถ่ายแสดงคูเมืองสกลนคร, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539365166 
 
   2.1.6 โบราณสถานบ้านท่าวัด จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบบริเวณบ้านท่าวัด 
ช้ีให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การเป็นชุมชนมีผู้อยู่อาศัยหลายยุคหลายสมัยของพื้นท่ีบริเวณบ้านท่าวัด ซึ่ง
ซ้อนทับตามอิทธิพลของการปกครอง ซึ่งได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ค้นพบ ภาชนะดินเผา และ
เครื่องประดับสัมฤทธิ์ ท่ีมีอายุใกล้เคียงกับท่ีขุดค้นพบท่ีบ้านเชียง ค้นพบศิลปะสมัยทวารวดี คือพระพุทธรูป 
ใบเสมา พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยขอมเรืองอ านาจ คือค้นพบฐานโยนีและศิวลึงค์ของขอมท่ีนับถือ

http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539365166
http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539365166
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ศาสนาฮินดู และพระพุทธรูปนิกายมหายาน ในรูปแบบพระโพธิสัตว์ศิลปะขอม สกัดจากหินทราย และพบ
พระพุทธรูปและศิลาจารึกสมัยล้านช้าง  
    วัตถุโบราณเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการอันยาวนานของการอยู่อาศัยบน
พื้นท่ีประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านท่าวัด และเป็นส่วนส าคัญในการโยงเรื่องราวพัฒนาการประวัติศาสตร์ของ
เมืองหนองหารที่ควบคู่กันมา 
 

 
 
ภาพท่ี 36 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบท่ีบริเวณบ้านท่าวัด  
ท่ีมา: บ้านท่าวัด, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จากhttp://www.yclsakhon.com/ index.php? 
lay=show&ac=article&Id=539365166 
 
  2.2 สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและการท ามาหาเลี้ยงชีพ เป็นกลุ่มอาคาร
เรือนไม้โบราณในย่านเมืองเก่าสกลนคร คือ เรือนท่ีอยู่อาศัยแบบด้ังเดิม และ เรือนท่ีอยู่อาศัยแบบได้รับ
อิทธิพลจากชาวเมือง  
   2.2.1 เรือนท่ีอยู่อาศัยแบบด้ังเดิม มีลักษณะเป็นอาคารส าหรับพักอาศัยถาวร เรือน
จะมีการก่อสร้างหลายลักษณะแตกต่างกัน แบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ เรือนเกย เรือนแฝด เรือนโข่ง  
   2.2.2 เรือนท่ีอยู่อาศัยแบบรับอิทธิพลชาวเมือง ส่งผลให้ภูมิทัศน์สองข้างถนนสายหลัก
ของย่านเมืองเก่าสกลนครมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ โดยมีรูปแบบของท่ีอยู่อาศัยไม้ท่ีรับรับอิทธิพลจาก
ชาวเมืองก่อสร้างต้ังแต่ปลายรัชกาลท่ี 6 เป็นต้นมา ปรากฎการรับอิทธิพลรูปแบบบ้านมาจากชาวเมือง และ
เศรษฐกิจเชิงพาณิชย ์แทรกตัวอยู่ในอาคารบ้านปูนสมัยใหม่ มี 2 รูปแบบคือ  
    2.2.2.1 เรือนแถวอยู่อาศัยกึ่งค้าขาย มีลักษณะเป็นเรือนไม้สองช้ันหลังคาจั่ว 
ท่ีช้ันบนใช้อยู่อาศัย และช้ันล่างใช้ค้าขาย เป็น เรือนแถวอยู่อาศัยกึ่งค้าขายแบบช้ันเดียว และ เรือนแถวอยู่
อาศัยกึ่งค้าขายแบบสองช้ัน  
    2.2.2.2 เรือนท่ีอยู่อาศัยแบบคหบดี เรียกว่า เรือนปั้นหยาเป็นเรือนของผู้มี
ฐานะ สร้างมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 ถึงรัชกาลท่ี 7 มีลักษณะเป็นเรือนสองช้ันหลังใหญ่ เป็นเรือนเด่ียว  
 

http://www.yclsakhon.com/%20index.php?%20lay=show&ac=article&Id=539365166
http://www.yclsakhon.com/%20index.php?%20lay=show&ac=article&Id=539365166
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ภาพท่ี 37 เรือนค้าขายและพักอาศัยในย่านชุมชนเมืองเก่าสกลนคร  
 
 กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (natural heritage)  
 กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทางกายภาพหรือ
รูปธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติท่ีเป็นท่ีต้ัง ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะในการสร้างส านึกและการรับรู้การเป็นส่วน
หน่ึงของพื้นท่ีและสังคม ประกอบด้วย  
 1. สภาพธรรมชาติที่ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ  
  กลุ่มของสภาพธรรมชาติ ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางสุนทรียศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่  
  1.1 พืชพรรณ จากระบบนิเวศป่าไม้ทางธรรมชาติ ได้แก่ ป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง 
ป่าเบญจพรรณ ป่าบุ่งป่าทาม ก่อให้เกิดพืชพรรณท่ีสามารถพบในพื้นท่ี ท่ีสามารถพบในพื้นท่ีรอบ ๆ เมือง 
และพื้นท่ีภูพาน มีประโยชน์ในการเป็นพื้นท่ีสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับสภาพ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเมืองเมืองได้แก่ อินทนิลน้ า หวาย ผักหวาน หน่อไม้ หมากเม่า มันแซง ผักต้ิว 
  1.2 สัตว์ประจ าท้องถ่ิน ซึ่งหาได้ในพื้นท่ี ท่ีอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมาแต่อดีต ได้แก่ 
ปลาน้ าจืดท่ีสามารถหาได้ในหนองหาร และ ห้วยหนอง ในพื้นท่ี เช่น ปลาดุก ปลาค้าว ปลานาง ปลาโทดทง 
ปลาช่อน ปลาโด ปลาเข็ม ปลาปักเป้า ปลาซิว และอื่น ๆ ไก่ด า ควาย โคขุน โพนยางค า แมงและแมลงตาม
ป่าหนอง ได้แก่ แมงดา แมงกุดจี่ แมงจี่นูน เป็นต้น 
 2. สภาพทางกายภาพของเมือง หรือธรณีสัณฐาน 
  ลักษณะทางกายภาพของเมืองสกลนคร คือ พื้นท่ีแอ่งสกลนครท่ีอยู่เช่ือมโยงกับ ภูพานและ
หนองหารดังน้ันสภาพธรรมชาติหรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล  ใน
มิติทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ ส่งเสริมภาพรวมความสมดุลย์ทางธรรมชาติของเมืองสกลนคร และให้
ทัศนียภาพความงดงามตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูพานและหนองหาร  
  โดยลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ หนอง คลอง ห้วย น้ าตก ได้แก่ 
หนองหาร หนองสนม สระพังทอง หนองบัวน้อย หนองบัวใหญ่ น้ าตกค าหอม ห้วยใหญ่ ห้วยทราย ห้วยโมง 
อันเกิดจากพื้นท่ีป่าและแนวเทือกเขาภูพานมีหน้าท่ีหล่อเลี้ยงเมือง ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การเกษตร
กรรม ท้ังเป็นแหล่งรับน้ าในฤดูน้ าหลากของเมือง 
  2.1 แนวเทือกเขาภูพาน มีความส าคัญต่อการด ารงชีพของผู้คนโดยรอบ เน่ืองจาก เป็น
แหล่งก าเนิดล าน้ า 16 สายไหลออกสู่จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็นต้นก าเนิด ล าน้ าก่ า ล าน้ าพุง หล่อเลี้ยง
ผู้คนบนท่ีราบลุ่มแอ่งสกลนคร และล าห้วยล าน้ าอีก 14 สายไหลลงสู่หนองหาร นอกจากน้ีภูพานยังเป็นแหล่ง
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อาหารของผู้คนมาต้ังแต่อดีต เพราะเป็นแหล่งท่ีอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ท้ังพืชพรรณอาหารป่าท่ีมีอยู่
ในภูพานก็เป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญให้กับเมืองสกลนคร 
  2.2 หนองหาร หนองน้ าคู่เมืองสกลนครเป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่  อยู่ในตัวเมือง
สกลนครมีเน้ือท่ีประมาณ 123 ตาราง กิโลเมตร เป็นท่ีรวมของล าห้วยต่าง ๆ หลายสายและยังเป็นต้นน้ าของ
ล าน้ าก่ าซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ีอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งผลิตอาหาร ท่ีส าคัญท้ังทางด้าน
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนรอบหนองหาร ในบริเวณ
หนองหารมีเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด บนเกาะมีวัด และ
พระพุทธรูป ซึ่งไม่สามารถระบุได้ ว่าสร้างมานานเท่าใด  
  เมืองสกลนครมีองค์ประกอบทางธรรมชาติท่ีงดงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ แหล่ง
อาหาร เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเลี้ยงชีพ ท ามาหากิน มาแต่โบราณกาล โดยเกิดจาก
ลักษณะทางธรรมชาติสองสิ่งมาสนับสนุนเกื้อกูลกัน คือ ภูพานและหนองหาร  
 

 

  

 
ภาพท่ี 38 หนองหาร และ แนวเทือกเขาภูพาน แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีส าคัญของเมือง 
 
 กลุ่มที่ 2 มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage)  
 กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(intangible heritage) ประกอบด้วย สภาพท่ีไม่ปรากฎเป็นรูปร่างกายภาพแต่มีลักษณะทางนามธรรม หรือ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นตัวก าหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตามท าให้เกิดคุณค่าและความภูมิใจของคน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
 กลุ่มมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนหรือกลุ่มคน (human) ได้แก่ 
 1. เกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชนส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับพื้นที่  
  1.1 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางผัง  
   ความอุดมสมบูรณ์ของแอ่งสกลนคร อันเป็นถ่ินก าเนิดของชุมชนมาต้ังแต่ยุคอารยะ
ธรรมเดียวกับบ้านเชียง จนต่อมารุ่งเรืองท่ีสุดในยุคสมัยขอมเรืองอ านาจและได้ปรากฏหลักฐานและความ
เป็นเมืองท่ีหลงเหลือจนปัจจุบัน กาลต่อมาถึงยุคล้านช้างท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอารยธรรมพร้อม ๆ ไปกับ
พระพุทธศาสนา และเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน มรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ความ



 

 

83 

เป็นมาท่ีสร้างคุณค่าความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์7 ได้แก่ รูปแบบการวางผังเมือง การก่อร่างสร้างเมืองแบบ
ขอม คูเมือง พระธาตุ รวมไปถึงวิถีชีวิตท่ีด ารงคู่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
  1.2 ประวัติศาสตร์การวางรากฐานของพระพุทธศาสนาในดินแดนอีสานและเมือง
สกลนคร  
   พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับเมืองสกลนครอย่างแนบแน่นและช้านาน โดย
สามารถสืบค้นตามต านานพื้นบ้านและอุรังคนิทานท่ีเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนท่ีศรัทธายึดมั่นใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะต านานเมืองท่ีผนวกเข้ากับต านานการสร้างพระธาตุเชิงชุม พระธาตุภูเพ็ก พระ
ธาตุนารายณ์เจงเวง ซึ่งเจตนาศรัทธาเพื่อเป็นพุทธบูชา ด้วยก าลังศรัทธาอย่างแรงกล้าของชาวเมืองสกลนคร
ในอดีตจนสืบทอดเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นศูนย์กลาง และ หลักฐานส าคัญทางพุทธศาสนา
ของเมืองสกลนคร 
 

 
 
ภาพท่ี 39 วัดพระธาตุเชิงชุม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสกลนคร 
 
   พระพุทธศาสนาในเมืองสกลนครท่ีแสดงลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์และ
ทรงคุณค่าต่อชนรุ่นหลัง คือ พระพุทธศาสนากับการก่อร่างสร้างเมืองซึ่งเป็นเครื่องหล่อหลอมวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวเมืองสกลนคร ซึ่งยึดถือตามต านาน อุรังคนิทาน ส่วนลักษณะท่ีโดดเด่นทรงคุณค่าอีก
ประการคือการเป็นถ่ินก าเนิด พักจ าพรรษา และเผยแพร่ พระพุทธศาสนาสายอรัญวาสี หรือสายวัดป่าของ
พระอริยะสงฆ์หลายองค์  
 2. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในภาคอีสานและเมืองสกลนคร8 
  พุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาวไทยในภาคอีสาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมและ
กระแสการเมืองการปกครองตามเวลา ความชัดเจนของพุทธศาสนาในภาคอีสานเริ่มจากสมัยอิทธิพลอาณาจักร
ล้านช้าง จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีเอกสารประวัติศาสตร์และศิลาจารึกท่ีสามารถอธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบของพุทธศาสนาในภาคอีสานได้ 3 สมัย คือ 
  2.1 พุทธศาสนาภาคอีสานสมัยอิทธิพลอาณาจักรล้านช้าง (พุทธศตวรรษท่ี 21 – 23) ภาค
อีสานเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรล้านช้าง จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยาจึงได้เริ่มมี
                                                         
 7 ดูรายละเอียดหน้า 54 
 8 ธวัช ปุณโณทก. “พระพุทธศาสนาในภาคอีสานและล้านช้าง” (เอกสารประกอบค าบรรยายในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการอาจารย์สอนศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://blog.eduzones.com/tambralinga/15424.  
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อ านาจเหนือท่ีราบสูงโคราช ต้ังแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้มมีอ านาจเหนืออาณาจักรล้านช้าง ปกครองเมืองหลวงพระ
บางได้แผ่อ านาจปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ตามลุ่มแม่น้ าโขงจนถึงเมืองโคตรบอง หรือ โคตรบูรณ์ (คือบริเวณจังหวัด
นครพนมปัจจุบัน) ในสมัยหลังต่อมาอ านาจอาณาจักรล้านช้างก็ยังครอบครองดินแดนภาคอีสาน โดยเฉพาะ
บริเวณแอ่งสกลนครน้ัน กษัตริย์ล้านช้างได้สร้างศิลาจารึก ท่ีกล่าวถึงการท านุบ ารุงพุทธศาสนาในภาคอีสาน 
   สมัยอิทธิพลอาณาจักรล้านช้าง พระพุทธศาสนาในภาคอีสานบริเวณแอ่งสกลนครน้ัน
เจริญรุ่งเรืองมาก พระมหากษัตริย์ได้ใช้กุศโลบายในการปกครองประชาชน โดยวิธีใช้สถาบันศาสนาในการควบคุม
ความประพฤติของประชาชน น่ันคือพระมหากษัตริย์ทรงท านุบ ารุงพระศาสนา โดยให้พระเถระได้ท าหน้าท่ีในการ
สั่งสอนพระธรรมตามหลักปรัชญาของพุทธศาสนา หลักธรรมเหล่าน้ันได้ท าหน้าท่ีเป็นสัญญาประชาคม ควบคุม
ความประพฤติชาวบ้าน ไม่มีผู้ใดละเมิด บ้านเมืองจึงสงบสุขไม่มีโจรผู้ร้าย 
  2.2 พุทธศาสนาภาคอีสานสมัยอิทธิพลราชธานีไทย อาณาจักรล้านช้างเริ่มมีความขัดแย้งจน
สิ้นรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศา (พ.ศ. 2176-2233) อาณาจักรล้านช้างแยกเป็น 3 รัฐ มีกลุ่มเจ้านายบางกลุ่มได้อพยพ
ไพร่พลมาต้ังชุมชนในพื้นท่ีภาคอีสานรวมกับชาวท้องถ่ินเดิม จนเมื่อ พ.ศ. 2322 ภาคอีสานท้ังหมดจึงได้ตกอยู่ใต้
การปกครองพระราชอาณาจักรไทย คือเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขยายพระราชอาณาเขตไปยังภาคอีสาน
และลาว ครั้งน้ันได้อาณาจักรล้านช้าง และดินแดนในภาคอีสานท้ังหมด และรูปแบบ ขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมท้ังพุทธศาสนาในอีสานได้สืบทอดโดยตรงมาจาก   ล้านช้าง  
  2.3 พุทธศาสนาภาคอีสานสมัยรัชกาลท่ี 5 – สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์หัวเมืองในภาคอีสานมีฐานะเป็นเมืองข้ึน มีหน้าท่ีส่งส่วยต่อราชธานี ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ประเทศไทยได้พัฒนาสังคมเข้าสู่สมัยใหม่ มีการเลิกจารีตด้ังเดิมท่ี มีการจัดต้ังโรงเรียนสมัยใหม่ ซึ่งแต่เดิมน้ันคน
ไทยเรียนหนังสือจากวัด พระสงฆ์ในภาคอีสานจึงมีบทบาทต่อผู้คนเปลี่ยนไป 
   วิวัฒนาการความเป็นมาอันยาวนาน พระพุทธศาสนาฝังรากหยั่งลึกบนวิถีชีวิตของ
ผู้คนบริเวณแอ่งสกลนคร เร่ิมแต่แต่สมัยขอมเรืองอ านาจ คือสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันท่ี 1 และพระเจ้าชัยวร
มันท่ี 7 ท่ีทรงนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ส่งผลให้เกิดการวางรากฐานทางพระพุทธศาสนาในเมือง
สกลนคร โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า จนเข้าสู่ยุคอาณาจักร
ล้านช้างท่ีพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด สิ่งก่อสร้างถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ ปรับปรุงแก้ไข และ
กลายเป็นตัวแทนคุณค่าท่ีแสดงตัวตนเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนามายาวนาน ส่งผลให้บ้านเมืองร่มเย็น
เจริญด้วยศีลธรรม ผู้คนมีจิตใจดีงาม จวบจนปัจจุบัน พระพุทธศาสนายังคงเป็นศาสนาท่ีมั่นคง และยั่งยืนอยู่
ด้วยความศรัทธา ท่ีถูกส่งต่อและเป็นส่วนส าคัญต่ออัตลักษณ์เมืองสกลนคร  
  2.4 ต านานอุรังคนิทาน การวางรากฐานพุทธศรัทธาเมืองสกลนคร 
   ต านานอุรังคธาตุ หรือ ต านานอุรังคนิทาน คือวรรณกรรมท่ีเล่าขานถึงต านานพระธาตุ
และพระพุทธบาทต่าง ๆ ในล้านช้าง บริเวณแถบลุ่มแม่น้ าโขงท้ังสองฟากฝั่ง เล่าถึงการเดินทางของพระพุทธ
องค์เมื่อครั้งท่ีเสด็จยังชมพูทวีป เพื่อมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้หลายแห่งในดินแดนสองฝั่งแม่น้ าโขง โดย
มีพุทธพยากรณ์ว่าสั่งให้ พระมหากัสสปเถระอัครสาวก กับเจ้านครรัฐ 5 พระองค์ รวมกันสร้างพระธาตุ 
อัญเชิญอุรังคธาตุพระพุทธจ้ามาบรรจุ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ครองเมืองในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์โบราณ  
   ต านานอุรังคธาตุ คือสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้น าจากดินแดนแถบลุ่ม
แม่น้ าโขงท้ัง 5 เมือง ซึ่งแสดงถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เหนือดินแดนพื้นท่ีโดยรอบแม่น้ าโขง ซึ่งมี
พุทธศาสนาเป็นองค์เช่ือมเมืองท้ังห้า โดยบทบาทพระพุทธศาสนานอกจากเป็นท่ีพึ่งทางใจ ยังแทรก
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม และแนวปฏิบัติในการควบคุมความประพฤติการดูแล
ผู้คนของเจ้าเมืองต่าง ๆ ให้อยู่ในอาณาจักรอย่างเป็นปกติสุข 
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 รากฐานพระพุทธศาสนาสายอรัญวาสีในเมืองสกลนคร 
 นอกจากต านาน อุรังคนิทาน ท่ีเล่าถึงเรื่องราวพระพุทธศาสนาท่ีฝังรากยาวนานบริเวณพื้นท่ี
รอบ ๆ แม่น้ าโขงและเมืองสกลนคร กาลต่อมาเมืองสกลนครยังเป็นพื้นท่ีท่ีพ านักปฏิบัติธรรมและถ่ินก าเนิด 
ของพระอริยะสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียง ส าคัญท้ังต่อเมืองและประเทศไทยอีกหลายองค์ คือพระสงฆ์สายวัดป่า หรือ 
สายอรัญวาสี  
 พระสงฆ์สายวัดป่าคือพระสงฆ์ธรรมยุตหรือธรรมยุติกนิกาย เป็นคณะหน่ึงของพระสงฆ์ใน
ประเทศไทย เป็นฝ่าย วิปัสสนาธุระ ต้ังข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระวชิรญาณเถระ 
(เจ้าฟ้ามงกุฏ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ) ซึ่งถือเป็นพระสงฆ์ท่ีมีวัตรปฏิบัติ
เข้มงวดตามพุทธบัญญัติ นิยมปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นจริงจัง ปลีกวิเวกออกเดินธุดงค์ จ าพรรษาตามป่าเขา 
เพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม 
 

 

 

 
ภาพท่ี 40 พระเกจิอาจารย์ดัง สายวัดป่าในพื้นท่ีเมืองสกลนคร 
 
 พระอริยสงฆ์ ท่ีโด่งดังและเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองสกลนครและคนท่ัวไปได้แก่ หลวงปู่มั่น ภู
ริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร ซึ่งพระอริยะสงฆ์เหล่าน้ีได้เผยแพร่
หลักธรรมการปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์รุ่นต่อ ๆ มา จนเป็นท่ีเลื่อมใสของชาวเมืองสกลนคร 
ชาวเมืองได้อนิสงค์ในการร่วมท าบุญสร้างวัดวาอาราม ส านักสงฆ์ ตลอดจนสร้างส่วนอ านวยความสะดวกแก่
เมืองต่าง ๆ ตามมา เช่น ถนนหนทาง โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากน้ีผลแห่งความศรัทธาสร้าง
ความร่มเย็นเป็นสุขจากการปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีของพระพุทธศาสนา จนเมืองสกลนครถูกเรียกขานว่า 
เป็นเมืองพระพุทธศาสนาอีกเมืองหน่ึงของประเทศไทย 
 เมืองสกลนครถือเป็นเมืองพระพุทธศาสนา มีพระธาตุถึง 5 แห่ง วัดวาอาราม พระสงฆ์สาย
อรัญวาสีท่ีมีช่ือเสียงมากมายหลายองค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานความศรัทธาของคนในผืนแผ่นดินอีสาน
และคนในเมืองสกลนครต่อพระพุทธศาสนาท่ีมีมาอย่างยาวนาน และได้ด ารงอยู่ควบคู่ไปกับ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต ซึ่งปรากฏให้เห็นจวบจนปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีส าคัญและมีช่ือเสียง 
ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส พระอริยสงฆ์องค์ส าคัญคือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ฮีต 12 เป็นต้น 
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 ประวัติศาสตร์ทางสังคมการเมือง  
 เมืองสกลนครเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีเช่ือมต่อไปยังประเทศใกล้เคียง คือ ลาว เวียดนาม ประกอบกับ
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของภูพาน ก่อเกิดความซับซ้อนหลากหลายของแนวเทือกเขาภูพาน เหมาะแก่
การใช้อาศัยหลบซ่อนตัว ท าให้บริเวณเมืองสกลนครเกิดเรื่องราวการเมืองการปกครองในระดับเมืองและ
ระดับประเทศ ท่ีส่งผลต่อ รูปแบบประเพณี วิถีวัฒนธรรม รวมท้ังประวัติศาสตร์ท่ีน่าจดจ าและการรับรู้ของ
ผู้คนท้ังภายนอกภายในเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ อัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร 
 1. การเมืองของพื้นที่เมืองสกลนครสมัยเวียดนามอพยพ 
  กลุ่มชาวเวียดนาม หรือ ชาวญวนท่ีอาศัยในพื้นท่ีเมืองสกลนคร จากการศึกษาเอกสารพบว่า
มีหลายกลุ่มหลายช่วงเวลา โดยสามารถล าดับการเข้ามาของกลุ่มชาวเวียดนามท่ีเข้ามาในเมืองสกลนคร 3 
กลุ่มใหญ่  
  กลุ่มแรกเริ่มอพยพลี้ภัยเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดินทางเข้ามา
โดยผ่านทางประเทศลาวและมาอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง ด้วยเน่ืองจากเกิดภัยแล้งในเวียดนามเป็น
เวลานาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจึงทรงโปรดฯให้ท ามาหากินอยู่ในเขตเมืองนครพนมและสกลนคร  
  กลุ่มท่ีสองชาวเวียดนามเข้ามาเพราะต้องการลี้ภัยทางศาสนา เน่ืองจากการกดข่ีข่มเหงชาว
คริสต์จากพระจักรพรรดิตือด๊ึก ( พ.ศ. 2391-2426 ) ชาวเวียดนามท่ีนับถือคริสต์ศาสนาหลายพันคนถูก
ประหารชีวิตในช่วงหลังจากที่ฝรั่งเศสเร่ิมบุกเวียดนามและพ่ายแพ้ ท าให้มีเวียดนามหลบหนีลี้ภัยสงครามเข้า
มาอาศัยในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเวียดนามท่ีหลบหนีการปกครองของฝรั่งเศสและพวก
ชาตินิยมต่อต้านฝรั่งเศส ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ กลุ่มน้ี ประกอบอาชีพรับจ้างและ
เกษตรกรรมเลี้ยงชีพเป็นหลัก แต่ในยุคสมัยน้ันทางราชการของไทยมีแนวคิดต่อต้านศาสนาคริสต์ท่ีถูก
เผยแพร่มากับบาทหลวงชาวฝรั่งเศสในเรื่องความมั่นคง จึงเกิดการต่อต้านชาวเวียดนามบางส่วนท่ีนับถือ
ศาสนาคริสต์ ต่อมาชาวเวียดนามกลุ่มน้ีได้ล่องเรือไปอยู่อีกฟากฝั่งของหนองหารซึ่งเป็นพื้นท่ีแห้งแล้ง  
ชาวบ้านเดิมเรียกหินแห่ ปัจจุบันคือชุมชนคริสตังท่าแร่  
  กลุ่มสุดท้ายในช่วงสงครามอินโดจีนและต่อเน่ืองเป็นสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประมาณ พ.ศ.
2488 เวียดนามต้องการเป็นอิสระจากการคุกคามจากฝรั่งเศส บางพวกจึงหลบหนีมาท ามาหากินและก่อต้ัง
กลุ่มเพื่อช่วยสงครามท่ีเกิดข้ึน จนเกิดกลุ่มเวียดนามในสกลนคร แต่ต่อมาได้อยู่และท ามาหาเลี้ยงชีพ
กลายเป็นชาวเมืองสกลนคร กลุ่มน้ีได้กระจายอยู่เป็นชุมชนในย่านเมืองเก่า โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหน่ียว มีวิถีชีวิตแบบพุทธประเพณีและต่อมาสืบเช้ือสาย มีอาชีพค้าขาย ในพื้นท่ีเมืองสกลนคร 
  การอพยพเข้ามาอาศัยของชาวเวียดนาม หรือเรียกว่า ชาวญวน ท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับ
คนพื้นเมืองเดิม โดยเฉพาะกลุ่มใหญ่คือกลุ่มย้อ ลาวเวียง และภูไท มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์ความรู้ 
วิถีชีวิต ท าให้รูปแบบลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมมีลักษณะหลากหลาย และเกิดอัตลักษณ์ร่วมกันบนผืน
แผ่นดินสกลนคร ท่ีส าคัญได้แก่ อาหารการกิน ภูมิปัญญาทางช่าง โดยช่างชาวญวนมีความสามารถคือ งาน
ปูน ตลอดจนวิถีทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่อาศัยอื่น ๆ ท่ีชาวญวนได้สืบสานส่งต่อโดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีมีมา
กับชาวญวนท่ีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ คือประเพณีท่ีเกียวกับศาสนาคริสต์ เช่น งานประเพณีแห่ดาวท่า
แร ่ท่ีจัดยิ่งใหญ่ระดับจังหวัด และปัจจุบันมีช่ือเสียงระดับประเทศ 
 2. เมืองสกลนครกับการเมืองการปกครอง สมัยเสรีไทย  
  ในช่วงเวลาแห่งสงครามมหาเอเชียบูรพา กลุ่มคนไทยผู้รักชาติได้รวมกลุ่มจัดต้ังขบวนการ
เสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นข้ึนอย่างลับ ๆ บริเวณจังหวัดสกลนครและเมืองสกลนคร เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีบทบาท
ส าคัญกับขบวนการเสรีไทย โดยเฉพาะป่าในแนวเทือกเขาภูพานอันสลับซับซ้อน เหมาะส าหรับเป็นพื้นท่ีท่ี
เป็นจุดซ่องสุมระดมผู้คนของแนวร่วมของพื้นท่ีภาคอีสาน มีการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ไว้บนพื้นท่ีถ้ า
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บนเทือกเขาภูพาน ท้ังยังเป็นพื้นท่ีซ่อนตัว จัดก าลังฝึกการรบของแนวร่วมทางภาคอีสาน การด าเนินงานของ
ขบวนการเสรีไทยในพื้นท่ี มีสหายพลูโต หรือนายเตียง ศิริขันธ์เป็นหัวหน้าเสรีไทยในภาคอีสานและเป็นผู้
ติดต่อประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครและคนไทยในต่างประเทศ เน่ืองจากนายเตียง ศิริขันธ์ เป็นคนใน
พื้นท่ีประกอบกับมีเพื่อนพ้องร่วมอุดมการณ์ และผู้คนรักใคร่อยู่มาก เช่น ครูครอง จันดาวงศ์ ท าให้การ
ด าเนินงานในพื้นท่ีเป็นไปอย่างสะดวก และมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 
  การเมืองยุคเสรีไทยและสมัยคอมมิวนิสต์ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพื้นท่ีสกลนคร มีความส าคัญท้ัง
ในระดับเมืองสกลนครและระดับประเทศ จากการท่ีเมืองสกลนครเป็นสถานท่ีซ่องสุมผู้คน ฝึกอาวุธเก็บอาวุธ 
ตลอดจนด าเนินงานในด้านอื่น ๆ ท่ีส าคัญในระดับภาคอีสานของหัวหน้าเสรีไทยในภาคอีสาน คือ นายเตียง 
ศิริขันธ์ ส่งผลให้ท้ังเรื่องการเมือง และตัวนายเตียง ศิริขันธ์เป็นคุณลักษณะท่ีโดดเด่นของเมืองสกลนคร และ
ยังผลต่อภาพลักษณ์และการรับรู้ของผู้คนในเมือง จนถึงปัจจุบัน 
 ด้านบุคคลส าคัญ 
 ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองสกลนคร ความเจริญงอกงามของวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีได้
หลอมหลวมวีถีการด าเนินชีวิตกับพระพุทธศาสนา ได้ให้ก าเนิดเรื่องราวบุคคลส าคัญของเมืองสกลนคร ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับเมือง สามารถแบ่งออกแบบ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลผู้สร้างช่ือเสียงและมีคุณประโยชน์กับ
เมืองสกลนคร กลุ่มบุคคลส าคัญผู้เกี่ยวข้องกับการเมือง และพระอริยะสงฆ์ผู้ทรงคุณประโยชน์ทางจิตใจ  
 1. กลุ่มบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์กับเมืองสกลนคร 
  บุคคลส าคัญผู้สร้างช่ือเสียงและพัฒนาเมือง ได้แก่อดตีตเจ้าเมือง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร มีบทบาทในการพัฒนาเมือง ผลงานท่ีสร้างคุณประโยชน์ต่อเมืองสกลนคร และบุคคลท่ีสร้างผลงาน
ช่ือเสียงให้กับเมือง ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี(โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) นายเตียง ศิริขันธ์ 
หลวงปริวรรตวรวิจิตร นายโบแดง จันตะเสน นายดาบชัย อัคราช นายบุณย์ เจริญไชย นายจ าลอง นวลมณี 
  1.1 พระยาประจันตประเทศธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มีบทบาทในการ
บริหาร ปกครอง และพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เจริญรุ่งเรือง และการปฏิบัติราชการพิเศษหลายครั้ง เช่น 
การคุมทัพไปปราบฮ่อท่ีเมืองเวียงจันทร์ การคุมทัพไปปราบฮ่อท่ีเมืองเชียงขวางและทุ่งไหหิน การจัดหา
ทหารและเสียงในกรณีพิพาทดินแดนกับฝรั่งเศส ร.ศ.112 
 

 

  
 

ภาพท่ี 41 พระยาประจันตประเทศธานี  
ท่ีมา: จังหวัดสกลนคร, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.sakonnakhon. 
net/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid  
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   พระยาประจันตประเทศธานีเป็นบุคคลส าคัญผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในเมือง
สกลนคร ได้สร้างวัดไว้ถึงหกวัดในย่านเมืองเก่า ได้แก่ วัดแจ้งแสงอรุณ วัดศรีชมพู วัดศรีโพนเมือง วัดศรี
สุมังคล์ วัดยอดแก้ว และวัดดงมะไฟ พระยาประจันตประเทศธานีเป็นปูชนียบุคคลท่ีสร้างคุณอนันต์แก่เมือง
สกลนครในด้านของการพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรือง และเป็นท่ีเคารพรักของชาวเมือง 
  1.2 นายจ าลอง นวลมณี เป็นคนสกลนครโดยก าเนิด สนใจกีฬาหลายชนิด รวมท้ังกีฬา
มวย ได้ฝึกมวยคาดเชือกและมวยพื้นบ้านซึ่งมีลีลาท่าทางอ่อน  ช้อย สวยงาม โดยได้ติดตามการเล่น การ
แสดง ของนักมวย ซึ่งมักมีในงานบุญมหาชาติ (บุญผเวส) บุญบั้งไฟ จึงได้เห็นลีลา ท่าทาง ช้ันเชิงของนักมวย
แต่ละคน แล้วน ามาฝึกหัดดัดแปลง จากหลาย ๆ อย่างเพื่อให้สวยงามน่าดู  
   นายจ าลอง มวลมณี ได้สร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท่ีส าคัญคือ  ท่า ร ามวย
โบราณ ท้ังท่าร าเด่ียว ร าหมู่ และลีลา การต่อสู้ ท าให้ร ามวย โบราณได้สืบเน่ืองต่อมานับเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะ การแสดงมวยโบราณไว้คู่กับเมืองสกลนคร 
 

 

  

 
ภาพท่ี 42 นายจ าลอง นวลมณี ครูมวยผู้สอนและเผยแพร่การร ามวยโบราณแก่ชาวสกลนคร  
ท่ีมา: จังหวัดสกลนคร, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.sakonnakhon. 
net/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid  
 
 2. บุคคลส าคัญผู้เกี่ยวข้องกับการเมือง  
  ในประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนคร มีความขัดแย้งทางการเมืองท่ีเช่ือมโยงกับการเมืองของ
ประเทศ ซึ่งเป็นท่ีรับรู้และจดจ าของคนจนถึงปัจจุบันได้แก่ นายเตียง ศิริขันธ ์นายครอง จินดาวงศ์ และพื้นท่ี
เมืองสกลนครยังเป็นท่ีเสียชีวิตของผู้มีช่ือเสียงทางการเมืองอีกท่านคือ นายจิตร ภูมศักด์ิ ท่ีเดินทางมาภาค
อีสานพื่อเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะนักปฏิวัติผ่านงานเขียน 
บทความ และบทวิจารณ์สังคม  
  2.1 นายเตียง ศิริขันธ์ หรือ ขุนพลภูพาน มีบทบาทในการพัฒนาสกลนครโดยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยและมีส่วนผลักดันการพัฒนาเมืองสกลนคร ท้ังยังเป็นหน่ึงในกลุ่ม ส.ส.
อีสานฝีปากกล้า ร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองกับกลุ่ม ส.ส.ไฟแรงรุ่นใหม่ของภาคอีสาน 4 คนคือ นายทอง
อินทร์ ภูริพัฒน์แห่งอุบลราชธานี นายถวิล อุดลแห่งร้อยเอ็ด นายจ าลอง ดาวเรืองแห่งมหาสารคาม และ ดร.
ทองเปลว ชลภูมิ บทบาทท่ีสร้างความศรัทธาและเป็นท่ียกย่องของชาวสกลนครคือ เป็นแกนน าคนส าคัญ
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ขบวนการเสรีไทยในภาคอีสาน มีหน้าท่ีหลักคือการหาคน จัดส่งคนไปเรียนและฝึกหัดการรบแบบกองโจร 
ฝึกอาวุธ รวมท้ังการสร้างสนามบินลับในจุดยุทธศาสตร์ 
   ผลงานของนายเตียง ศิริขันธ์ท้ังท่ีมีต่อเมืองสกลนครและประเทศชาติ ส่งผลให้เกิดการ
รับรู้ต่อผู้คนในวงกว้าง ท าให้เกิดอัตลักษณ์ส าคัญที่แสดงถึงการเสียสละ ต่ออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างแรง
กล้า และแสดงออกถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษเมืองสกลนคร ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ภูพานท่ีนอกจาก
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ยังเป็นสัญลักษณ์ถึงการต่อสู้ทางการเมืองของสกลนครและของประเทศไทย
จนปัจจุบัน  
  2.2 นายครอง จันดาวงศ์ ถือเป็นวีรบุรุษคนส าคัญของชาวเมืองสกลนครในเรื่องความกล้า
หาญ ครูครองเป็นเพื่อนครูเตียง ศิริขันธ์ โดยในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศไทย 
เกิดขบวนการเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่น เมื่อนายเตียงเป็นหัวหน้าเสรีไทยสายอีสาน ส่วนครูครองเข้าร่วม
ขบวนการ และลาออกจากราชการครูมาท าการค้าขายบังหน้าในการติดต่อประสานงานให้ขบวนการเสรีไทย 
จนกลายเป็นแกนน าส าคัญในการขยายพลพรรคและจัดต้ังกองก าลังเสรีไทยในสกลนคร 
 

 
 
ภาพท่ี 43 นายเตียง ศิริขันธ์และครูครอง จันดาวงศ์ 
  (ก): นายเตียง ศิริขันธ์ แกนน าคนส าคัญของเสรีไทยในอีสาน  
  (ข): ครูครอง จันดาวงศ์ สหายร่วมอุดมการณ์  
ท่ีมา: นายเตียง ศิริขนัธ์, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จากhttp://www.oknation.net/ 
blog/print.php?id=565378 
 
 3. พระอริยสงฆ์สายอรัญวาสี 
  ดินแดนอีสาน เป็นดินแดนท่ีอุดมไปด้วยรากฐานประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ดัง
ปรากฏเรื่องเล่า ต านานพื้นบ้าน นิทานอุรังคธาตุ รวมไปถึงการปรากฏโบราณสถาน ท่ีอยู่บนบริเวณต่าง ๆ 
ในภูมิภาคอีสาน และ ในเมืองสกลนคร เปรียบเสมือนเส้นทางสายธรรมะ ท่ีเมืองสกลนครเป็นอีกพื้นท่ีท่ี
ส าคัญของเส้นทางแห่งการเผยแพร่ของพระพุทธศาสนา 

(ก) 

(ข) 
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  จากความเช่ือมโยงอย่างลึกซึ้งในอดีต ผ่านวันเวลา ท าให้เมืองสกลนครในยุคต่อ ๆ มาก็ได้
ปรากฏพระอริยสงฆ์องค์ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งปรากฏพระสงฆ์สายอรัญวาสี หรือพระวัดป่า นักปฏิบัติเพื่อ
ค้นหาทางปฏิบัติให้หลุดพ้น และได้สั่งสอนผู้ในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีให้รู้จักการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีถึงพร้อม
ด้วย กาย วาจา ใจ จนเป็นท่ีนับถือ ของผู้คนในเมือง ส่งผลให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็น และมีวิถีความเป็นอยู่
แบบยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ให้ชาวเมืองยึดถือปฏิบัติบนครรลอง จารีต แบบแผนวิถีชีวิตอันดีงามสืบมา 
พระสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียง สร้างคุณประโยชน์ในวงกว้างและชาวเมืองรู้จัก ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อา
จาโร หลวงปู่วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร 
  3.1 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเกจิอาจารย์ด้านการสั่งสอนธรรมทางวิปัสสนามีศิษยานุศิษย์
และมีคนเคารพนับถือมาก ก าเนิดท่ี บ้านค าบง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่อท่านอายุได้ 15 ปี ได้บรรพชา
เป็นสามเณรและอายุได้ 22 ปี บวชเป็นภิกษุ และได้เข้าศึกษา ในส านักอาจารย์เสาร์ กนตสีลเถร วัดเลียบ เมือง
อุบล จังหวัดอุบลราชธานี ในวัยชรา ท่านเข้ามาปฏิบัติธรรมท่ี จ.สกลนคร เปลี่ยนอริยบทไปตามสถานท่ีวิเวก 
คือ ณ เสนาสนะ ป่าบ้านนามน ต.ตองโขบ อ.เมือง จ.สกลนคร ย้ายไป อยู่เสนาสนะ ป่าหนองผือ ต.นาใน อ .
พรรณนานิคม จ.สกลนคร จนถึงปีสุด ท้ายแห่งชีวิตได้น าท่านมาพักท่ีวัดสุทธาวาส เมืองสกลนคร  
   หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นเกจิอาจารย์ทางวิปัสสนา ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น
เกจิอาจารย์ข้ันอริยสงฆ์ ด้วยคุณธรรมและปฏิปทาท าให้พระ อาจารย์มั่น มีลูกศิษย์ในสายวิปัสสนาธุระช่ือดัง
ในรุ่นต่อมาอีกหลายองค์ เช่น หลวงปู่ฝั่น อาจารโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่
วัน อุตตโมและพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ แห่งวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี พระภิกษุเหล่าน้ีเป็นผู้ ท่ีมี
คุณธรรม ช้ันสูง เป็นท่ีพึงทางจิตใจของประชาชน ให้ยึดมั่นในการท าความดี สร้างความอบ อุ่นมั่นคงแก่
ชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งมีค่าใน ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน 
 

 

   

 
ภาพท่ี 44 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
ท่ีมา: หลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dhammada.net/2011/05/24/9585  
 
  3.2 หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระภิกษุฝ่ายธรรมยุตินิกาย เกิดท่ี
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ข้อธรรมและปฏิปทาของอาจารย์ฝั้น คือมุ่งให้ละการติดยึดท้ังหลาย ท้ัง
มุ่ง ท าจิตใจให้สะอาดและสงบ หลวงปู่ฝั้น ชอบธุดงค์ไปยังสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อหาท่ีสงบเจริญกรรมฐานใน
หลายจังหวัดตลอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครเป็นครั้งคราวท่ีวัดป่าอุดมสม
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พร อ าเภอพรรณานิคม นอกจากน้ันก็ได้จ าพรรษา ณ วัดป่าธาตุนาเวง ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร และ
ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดป่าภูธรพิทักษ์ 
   นอกจากการอบรมจิตใจสานุศิษย์ท้ังบรรพชิตและฆราวาส  โดยเทศนาอบรมธรรมะ
และแนะน าทางด้านจิตภาวนา แล้ว ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านถาวรวัตถุอีกนานาประการ อันได้แก่ 
วัดวาอารามต่าง ๆ ถนนหนทางทางเข้าหมู่บ้านท่ีท่านไปจ าพรรษา ตลอดจนโรงพยาบาลของอ าเภอพรรณา
นิคม ซึ่งยังประโยชน์มหาศาลกับผู้คน 
  3.3 หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นศิษย์อีกองค์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่หลุย เป็นผู้ท่ี
สันโดษ มักน้อย รักการจดบันทึก มีบันทึกหลายสิบเล่มเกี่ยวกับหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการ
ค้นคว้าศึกษาส าหรับสาธุชนคนรุ่นหลัง ท่านเป็นพระนักเทศน์ ข้อธรรมของท่านคือการรักษา ศีล ธรรม
เทศนาของท่านจะย้ าเสมอเรื่องการบริจาคทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา  
  3.4 หลวงปู่วัน อุตตโม เกิดท่ีอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อุปสมบทเป็นพระและ
จ าพรรษาท่ีวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเพื่อศึกษาธรรมเ  และได้ไปจ าพรรษา อยู่ท่ีวัดป่าบ้านหนองผือ 
อ าเภอพรรณานิคม และได้พบกับท่านอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งมาจ าพรรษาอยู่จึงได้ ศึกษาอบรมวิธี
ปฏิบัติจากท่านหลวงปู่มั่น หลวงปู่วัน อุตตโม เป็นพระสงฆ์ฝ่ายปฏิบัติและการอบรมสั่งสอน เป็นพระ
นักพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญ ในด้านท าการเกษตรกรรมและฟื้นฟูป่าไม้  นอกจากน้ีท่านยังเป็นผู้น าชุมชนสร้าง
แหล่งน้ า สร้างโรงเรียน ท าให้เกิดการพัฒนา ท่ียั่งยืนเกิดข้ึนในชุมชน 
 ชาวเมืองสกลนครซึ่งเป็นเมืองท่ีด ารงอยู่คู่พระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณกาล บรรพบุรุษจึง
ให้ความส าคัญต่อพระสงฆ์ ซึ่งเป็นตัวแทนสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยให้ความเคารพบูชา และเช่ือฟัง
หลักธรรมค าสอนของบรรดาเหล่าพระอริยสงฆ์ ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะในการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อ
รูปแบบจารีตประเพณี วิถีปฏิบัติของชาวสกลนคร จึงเกิดอัตลักษณ์ท่ีส่งผลท้ังการเน้นย้ าเมืองท่ีเป็นเน้ือนา
บุญของพระพุทธศาสนาส่งผ่านจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อเป็นอัตลักษณ์ของการด าเนินชีวิตตามวิถีปฏิบัติ
พุทธปฏิบัติ ได้แก่ ฮีต 12 ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของชาวพุทธตลอดระยะเวลา 12 เดือน 
 ด้านกลุ่มชาติพันธุ์  
 จากความอุดมสมบูรณ์ของเมืองเหมาะแก่การด ารงชีพ การอพยพจากการกวาดต้อนผู้คนในสมัย
รัชกาลท่ี 3 การอพยพจากปัญหาความแตกต่างทางการนับถือศาสนา ท าให้เมืองสกลมีความหลากหลายของชน
เผ่าท่ีเข้ามาอาศัยในพื้นท่ี ซึ่งมีท้ังหมด 6 เผ่า9 คือ ชนเผ่าย้อ ชนเผ่าลาวเวียง ชนเผ่าผู้ไท  ชนเผ่ากะเลิง ชนเผ่า
โย้ย ชนเผ่าไทโส้ และอีก 2 กลุ่มชน คือกลุ่มไทยเช้ือสายญวนและ กลุ่มไทยเช้ือสายจีน  
 1. กลุ่มย้อ (ญ่อ) มาจากเมืองมหาชัยกองแก้ว ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ย้ายติดตามเจ้าเมืองสกลนคร
มาในสมัย รัชกาลท่ี 3 และ รัชกาลท่ี 5 กลุ่มย้อเป็น กลุ่มชาติพันธุ์หลักของชาวเมืองเก่าสกลนคร ซึ่งเป็นชน
เผ่าท่ีอพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าสกลนครมากท่ีสุด  โดยจากการสัมภาษณ์ และจากการ
ค้นคว้าเอกสาร10พบว่ามีลักษณะเด่นท่ีสังเกตได้จากวัฒนธรรมของชนเผ่าย้อ ท่ีแสดงให้เห็นในปัจจุบัน ได้แก่ 
  1.1 ภาษา ชาวย้อมีภาษาพูดโดยพื้นฐานเสียงแตกต่างไปจากภาษาไทยลาว(ภาษาอีสาน) 
ตรงท่ีท่ีฐานเสียงอักษรสูง และจัตวาจะหนักในล าคอ น้ าเสียงสูงอ่อนหวาน 

                                                         
  9 การเคหะแห่งชาติ,  รายงานฉบบัสมบูรณ์ : โครงการการจัดท าแผนพฒันาทีอ่ยู่อาศัย
ระดบัเมืองจังหวัดสกลนคร  (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
 10 ธาดา สุทธิธรรม, รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานวัฒนธรรมไท (กรุงเทพฯ: คลังนานาวิทยา, 
2549). 
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  1.2 อุปนิสัย ชาวย้อเป็นชุมชนท่ีรักสงบ มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีกับผู้คนต่างถ่ิน ชอบท าบุญท า
ทาน และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่เสมอ 
  1.3 อาหาร ชาวย้อรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก และรับประทานข้าวเจ้าบ้างในบาง
โอกาส ไม่นิยมรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เหมือนชาวไทลาว นิยมรับประทานปลามากว่าเน้ือสัตว์ 
เน่ืองจากอาชีพด้ังเดิมของคนในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าสกลนครในอดีต นอกจากอาชีพท านาแล้ว คืออาชีพท า
ประมง เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ใกล้หนองหาร 
  1.4 ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ชาวย้อมีประเพณีในกลุ่มสังคมของตนท่ีเรียบง่าย ไม่มีพิธีกรรม
มากมาย ยึดหลักความพอเพียงเป็นท่ีต้ัง ดังสังเกตได้จาก การท าปราสาทผึ้งโบราณในอดีตท่ีเน้นความเรียบ
ง่ายเป็นหลัก สิม(โบสถ์)โบราณตามท่ีมีขนาดเล็กไม่มีลวดลายประดับประดามากมาย ขนาดของวัดจะมีขนาด
เล็กพอท่ีคนในคุ้มหรือชุมชนจะสามารถดูแล อุปถัมป์ได้ตามก าลัง และความสามารถของชุมชน เป็นการ
แสดงถึงวิถีชีวิตท่ีพอเพียงเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิม และสอดคล้องกลมกลืนกับความศรัทธาในศาสนาอย่างแยก
ไม่ออก 
 2. กลุ่มไทยอีสาน (ไทย-ลาว) อาศัยกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปในสกลนคร มีลักษณะวัฒนธรรม
การแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธ์อื่น เช่น หญิงนิยมนุ่งซิ่นมัดหมี่ไม่มีเชิง ไม่นิยมผ้าซิ่น
ตีนเต๊าะ แต่ต่อมาระยะหลังนิยมทอผ้าตีนจก น ามาเป็นส่วนเชิงของผ้านุ่ง  
 3. ชนเผ่าผู้ไท ย้ายเข้ามาสู่เมืองสกลนครในสมัยรัชกาลท่ี 3 เมื่อราว 160 ปีมาแล้ว พร้อม ๆ กับ
ชาวย้อ (เจ้าเมืองสกลนคร) โดยย้ายมาจากเมืองวังอ่างค าอันมีท้าวโฮง กลางเป็นหัวหน้า ชาวภูไทเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ท่ีมีหน้าตาสะสวย ผิวพรรณดี กิริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับแขกแปลกถ่ินและ
ยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนไว้ได้มากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น  ๆ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมในเร่ืองการทอผ้า ผ้าแพรวา (ผ้าห่มลายจก) และผ้าซิ่นมัดหมี่  
 4. ชนเผ่ากะเลิง ซึ่งความจริงเป็นชนเผ่าไทข่า ซึ่งชาวลาวเรียกว่าลาวเทิง เป็นชนเผ่าท่ีรักอิสระเสรี 
ไม่ชอบการคบค้าสมาคมกับชาวบ้านมากนัก ชอบท าตัวลึกลับไม่ชอบบอกว่าตนเป็นชนเผ่าใด จะตอบเพียงว่าตน
เป็นพวกกะเลิง หมายความว่า “เป็นอะไรก็ได้” ชนพวกน้ีจะมีอยู่ปะปนกับชนเผ่าต่าง ๆ ได้ทุกเผ่าอย่าง
ประปรายไม่มีหัวหน้าเผ่า ชาวกะเลิงอยู่กระจัดกระจายในหมู่บ้านตามเชิงเขาภูพาน อ าเภอเมือง พวกกะเลิง
ถูกกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาอื่นกลืนไปจนเกือบจะไม่เหลือร่องรอยของเผ่าพันธุ์เดิมเหลืออยู่ 
 5. กลุ่มโย้ย ชาวโย้ยจะอยู่ในแถบอ าเภอเมือง อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอวานรนิวาส และ
อ าเภอสว่างแดนดิน นิยมทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ อีกท้ังยังมีช่ือเสียงในการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจาก
เปลือกไม้ ใบไม้ แก่นไม้ 
 6. กลุ่มโซ้ (กระโส้) ชาวโซ่เป็นข่าพวกหน่ึงมีสีผิวคร้าม พูดภาษาของตนต่างหาก คล้ายมอญ
เจือเขมร ออกเสียงตัว ร และควบกล้ า ร. ล. ชัดเจนมาก ค าท่ีมี “ล” สะกด จะออกเสียงคล้ายตัว “แอล” ใน
ภาษาอังกฤษ ชาวโซ่ส่วนมากอยู่อ าเภอกุสุมาลย์  
 7. กลุ่มไทยเช้ือสายญวน เป็นกลุ่มชนท่ีอพยพมาจากประเทศเวียดนามในสมัยรัชกาลท่ี 5 และ
ช่วงสงครามอินโดจีนท่ีเวียดนามมีปัญหาความขัดแย้งกับฝรั่งเศส ท าให้ชาวเวียดนามอพยพมาอาศัยท ามาหา
กิน บางกลุ่มท่ีนับถือศาสนาคริตส์มีความขัดแย้งและกีดกันกันทางศาสนากับทางราชการในสมัยน้ันก็อพยพ
ออกสู่รอบนอกเขตเทศบาลเมือง เช่นกลุ่มชาวเวียดนามท่าแร่ การเข้ามาของเวียดนามได้น าวัฒนธรรม
ประเพณี โดยเฉพาะงานช่างปูน บ้านเรือนแถว เครื่องมือท่ีใช้ท ามาหากิน ตลอดจนอาหารการกินเข้ามาสู่
เมืองสกลนคร  
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ภาพท่ี 45 ชนเผ่าต่าง ๆ ในเมืองสกลนคร 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ลักษณะการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ ในเมืองสกลนคร 
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 การอยู่อาศัยร่วมกันบนดินแดนสกลนครอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางสังคมส่งผลท า
ให้ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ลดลง เน่ืองจากการติดต่อสัมพันธ์ท าให้การถ่ายทอดวัฒนธรรมของแต่ละ
เผ่าพันธุ์ซึ่งได้หล่อหลอมผสมผสานกัน โดยวัฒนธรรมบางอย่างเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม เช่น ส าเนียง
ภาษา การแต่งกาย ความเช่ือภูตผี อาหารการกิน และวัฒนธรรมบางอย่างเกิดการมีลักษณะร่วมกันซึ่งเกิด
จากความเช่ือสิ่งเดียวกัน เช่น พระพุทธศาสนาท่ีถ่ายทอดส่งต่อเป็นรูปแบบวิถีชีวิต ตลอดจนการด ารงชีพบน
ธรรมชาติของพื้นท่ี ได้แก่ อาหารการกินท่ีปลูกได้ หาได้ในละแวกน้ัน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีส่งผลต่ออัตลักษณ์ร่วม ซึ่ง
เป็นลักษณะพิเศษที่มีร่วมกัน ของชุมชนเมืองสกลนคร 
 แม้ว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงอัตลักษณ์ท่ีแตกต่าง แต่วิวัฒนาการด้าน
ความสัมพันธ์ท่ียาวนานได้หลอมรวมชาติพันธุ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการแยกเผ่าพันธุ์และบางกลุ่ม
คนในเมืองสกลนครระบุค าเรียกของตนเองใหม่ นัยเพื่อสร้างการเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของเมืองว่า  ชาว
สกลนครท้ังหมด คือ ไทยสกลนคร ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ท่ีแบ่งแยกจากอดีต 
 ด้านองค์ประกอบที่สนับสนุนการด ารงชีวิต  
 วิถีชีวิตผู้คนท่ีอาศัยบริเวณพื้นท่ีเมืองสกลนครและพื้นท่ีโดยรอบอุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีส่งเสริมการอยู่อาศัยเลี้ยงชีพ ก่อให้เกิด รูปแบบอาหารการกินและสินค้าพื้นเมืองสอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่น้ัน ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีพัฒนาส่งต่อ จากรุ่นบรรพชน 
 1. อาหารการกิน เป็นอาหารท่ีเกิดจาก ผลผลิตจากแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ได้แก่ แกงหวาย แกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ ไก่ย่าง เน้ือโคขุน ปลาร้า ปลาแจ่ว ข้าวเหนียว 
 

  

    

 
ภาพท่ี 47 อาหารการกิน สินค้าพื้นเมืองสกลนคร 
 
 2. สินค้าพื้นเมือง แปรรูปจากแหล่งทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ีได้แก่ ผ้าไหม เซรามิค ผ้าลายมุก ไวน์
หมากเม่า ข้าวฮาง ผ้าย้อมคราม  
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ภาพท่ี 48 สินค้าพื้นเมืองสกลนคร 
 
 กลุ่มมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคม(social activity)  
 กิจกรรมและหน้าท่ีท่ีสังเกตได้ แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของคนต่อพื้นท่ี และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและสภาพแวดล้อมต่อการใช้งานในพื้นท่ี ได้แก่ 
 1. แบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle)  
  การด ารงชีวิตของผู้คนในเมืองสกลนคร ต้ังแต่อดีตเกี่ยวข้องกับการท ามาหากินโดยพึ่งพา
ธรรมชาติในพื้นท่ี คือหนองหารและภูพาน โดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ คือศาสนา หรือ 
ภูตผี เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาในเมืองสกลนครได้ยึดเหน่ียวผู้คนให้ศรัทธาและเกิดแบบแผนในการด าเนิน
ชีวิตคู่พระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถศึกษาได้จากชุมชนย่านเมืองเก่าท่ียังคงรูปแบบไว้และก่อให้เกิดอัตลักษณ์
ทางด้านแบบแผนของการด ารงชีวิตของชาวเมืองสกลนคร 
  ย่านเมืองเก่าสกลนคร  
  ย่านเมืองเก่าสกลนคร คือ พื้นท่ีภายในเขตก าแพงและคูเมืองเดิมต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ติดกับหนองหาร ก าแพงและคูเมืองเดิมล้อมรอบย่านเมืองเก่า เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 
1,500 เมตร เป็นพื้นท่ีประมาณ 2.25 ตารางกิโลเมตร ก าแพงและคูเมืองเดิมน้ียังไม่ปรากฏชัดว่าสร้างมาแต่
สมัยใด  
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ภาพท่ี 49 พื้นท่ีเขตเทศบาลและย่านเมอืงเก่าเมืองสกลนคร  
ท่ีมา: รวินทร์ ถิ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อยู ่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร ,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 
 
  ย่านเมืองเก่าสกลนคร11 มีวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันเหลือวัดท่ีมีการใช้งาน
อยู่ ในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าสกลนครจ านวน 9 วัด โดยวัดเหล่าน้ียังมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชน 
เรียกว่า “คุ้มบ้าน หรือ คุ้มวัด” แต่ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น “ชุมชน”  
  รวินทร์ ถ่ินนคร12ได้ศึกษาคุณค่าลักษณะเฉพาะท่ีอยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนครโดยสรุปได้
ว่าท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณค่าโดยยังคงมีความสมบูรณ์ของกายภาพท่ีอยู่อาศัยในระดับท่ีค่อนข้างมาก แสดงถึง
พัฒนาการ และรูปแบบท่ีอยู่อาศัยท่ีหลากหลาย ท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร อยู่รวมกันเป็นคุ้มบ้านท่ีอยู่
อาศัยร่วมกันระหว่างเครือญาติ มีความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีชัดเจน ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ท้องถ่ินเป็นพื้นท่ีท่ีบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม แนวปฏิบัติ วิถีชีวิตของผู้คน และชุมชนโดยเฉพาะ โดยส่งผลต่อ
ภูมิทัศน์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมือง และชุมชน ท่ีส่งเสริมคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม และท่ีอยู่อาศัย โครงสร้าง
ทางกายภาพของชุมชนไม่ว่าจะเป็นถนนซอย แปลงท่ีดิน ตัวอาคารมีขนาดเล็ก สัมพันธ์กับสัดส่วนของมนุษย์
(human scale) มีวัดประจ าคุ้มบ้าน และผังเมืองเมืองเก่าสกลนครท่ีแสดงถึงการเป็นชุมชนริมหนองหาร 
คุณค่า และเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าสกลนคร ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนาพุทธ มรดก
สถาปัตยกรรม ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีเอกลักษณ์ และผังเมือง และสังคมวิถีชีวิตแบบ "คุ้มบ้านคุ้มวัด" และ ความเป็น 
"ประชาสังคมชาวเมืองเก่าสกลนคร" การอยู่เป็น“จุ้ม”หรือ“คุ้ม”ในย่านเมืองเก่า หรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

                                                         
 11 รวินทร์ ถิ ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูที่อยู ่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550). 
 12 เรื่องเดียวกัน. 
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บ้านท่ีมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้น มีการด ารงชีวิตแบบเกื้อกูล ผูกพัน มีลักษณะเฉพาะร่วมกัน มาช้านาน 
ลักษณะพิเศษของแบบแผนในการด ารงชีวิตเหล่าน้ีได้แก่ 
  1.1 "คุ้มบ้านคุ้มวัด"ในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าสกลนครจ านวน 9 วัด วัดเหล่าน้ียังมีหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางของแต่ละชุมชน เรียกว่า “คุ้มบ้าน หรือ คุ้มวัด” กล่าวคือคนในชุมชนมีหน้าท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน
ท่ีดี คอยท าบุญตักบาตร สืบสานประเพณี ดูแลกิจการงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรม
อย่างเต็มท่ี ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็ท าหน้าท่ีดูแลชุมชนให้เป็นปรกติสุข โดยการเป็นผู้อบรมสั่งสอน ช้ีแนะ
แนวทาง ปรึกษาให้ผู้คนมีวิถีปฏิบัติท่ีถูกต้อง  
  1.2 จารีตปฏิบัติทางพุทธศาสนา คือ การท าบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม และอุทิศตนเป็น
พุทธมามกะอุปถัมภ์ค้ าชูพระพุทธศาสนาตามคุ้มวัด เพื่อดูแลวัด ส่งผลให้วัดและชุมชนอยู่อาศัยเกื้อกูลกันใน
วิถีความเป็นอยู่มาช้านาน 
  1.3 “ฮีตสิบสอง” คือ การถือปฏิบัติตามแบบแผนการด าเนินชีวิตท้ัง 12 เดือน ถือเป็น
กลไกการถ่ายทอดบุญผ่านประเพณีของผู้คนในชุมชน เพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเกิดอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีชัดเจน  
 2. แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern)  
  ด้วยเหตุท่ีเมืองสกลนครเป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาของภาคอีสาน 
กิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนา กิจกรรมประจ าเดือน -ปีท่ีเป็น
ประเพณี สืบทอดส่งต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ ได้แก่ ฮีตสิบสองและการปฏิบัติตนคือคลอง 14  ซึ่งถือเป็นวิถี
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนและแนวทางการปฏิบัติตนในการอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขร่มเย็น โดยมีกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีส าคัญของเมือง และเช่ือมโยงกับการใช้พื้นท่ีเปิดโล่ง ลาน เส้นทางต่าง ๆ ดังน้ี 
  2.1 เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน งานนมัสการพระธาตุเชิง
ชุมเริ่มต้ังแต่วันข้ึน 9 ค่ า ถึงวันข้ึน 15 ค่ า เดือนยี่ (ราวเดือนมกราคม) ในงานจะมีการตักบาตรท าบุญ การ
สรงน้ าองค์พระธาตุ การจุดบั้งไฟ มีการแห่เครื่องสักการะ ประกอบพิธีบวงสรวง การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
การแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ ช่วงกลางคืนจะมีการแห่โคมไฟ และไฟพะเนียงสวยงาม โดยใช้พื้นท่ีบริเวณวัด
พระธาตุเชิงชุมและพื้นท่ีโดยรอบ 
  2.2 งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว เป็นประเพณีส าคัญในฮี
ตเดือนสิบเอ็ด จัดข้ึนในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันข้ึน 12-15 ค่ าเดือน 11 ของทุกปี ต านานเล่าว่าการแห่
ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครน้ีกล่าวกันว่ามีมาต้ังแต่ครั้งสมัย พระเจ้าสุวรรณภิงคารทรงโปรดให้ข้าราช
บริพารจัดท า “ต้นเผิ่ง” (ต้นผึ้ง) ข้ึนในวันออกพรรษาแล้วแห่แหนไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นพุทธบูชา ชาว
สกลนครจึงยังคงสืบทอดปฏิบัติมาจนทุกวันน้ี การท าปราสาทผึ้งมาจากคติท่ีเช่ือว่าเป็นการท าบุญเพื่อให้ได้
ไปเกิดในภพหน้า แด่เดิมท าเป็นต้นผึ้งในงานเรือนดี(งานศพ) หรืองานบุญแจกข้าว เพื่อเป็นพุทธบูชาให้กุศล
แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว ในงานเรือนดีการท าต้นผึ้งจะต้องให้เสร็จก่อนวันเก็บอัฐิธาตุของผู้ตายเพื่อน ามา
วางที่กองอัฐิและพระสงฆ์สวดบังสกุล 
   ในตอนกลางคืนของวันข้ึน 13 ค่ า ก่อนวันท าการแห่ขบวนปราสาทผึ้ง ชาวคุ้มต่าง ๆ 
จะน าปราสาทผึ้งของตนท่ีตกแต่งอย่างสวยงามประดับโคมไฟหลากสีมาต้ังประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่ง
เมือง ส าหรับวันข้ึน 14 ค่ า จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่าง ๆ ไป
ตามถนนในเขตเทศบาลไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารปราสาทผึ้งแต่ละขบวนจะน ามาต้ังไว้เป็นพุทธบูชา ณ 
บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานท่ีเช่ือว่าในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จ
ลงมาจากสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ 
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ภาพท่ี 50 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  
ท่ีมา : แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://www.teepakdd.com/index.php?name=webboard&file=read&id=52 
 
  2.3 งานประเพณีแข่งเรือ ในอดีตการพายเรือเพื่อมาถวายต้นผึ้งในงานเทศกาลออกพรรษา 
ใช้การเดินทางทางน้ าโดยการพายเรือมาจอดท่ีวัดพระธาตุเชิงชุม เมื่อได้เวลา เรือมาพบกันท่ีหนองหารจึงเกิด
การท้าทายพายเรือแข่ง และได้กลายมาเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานถึงปัจจุบัน และยังคงรูปแบบจัด
ข้ึนร่วมกับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา ในวันข้ึน 12-13 ค่ า เดือน 11 ในน่านน้ าหนอง
หาร เป็นประจ าทุกปี ร่องน้ าส าหรับแข่งเรือมีอยู่ 2 แห่ง คือ หน้าสระพังทองทางทิศตะวันออก และท่านาง
อาบ บ้านท่าวัด  
 

 
 
ภาพท่ี 51 ประเพณีการแข่งเรือท่ีหนองหารในอดีต  
ท่ีมา : การแข่งเรือที่หนองหาร, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://www.sakonnakhonguide.com/?name=guideview&file=readguideview&id=19 
  2.4 งานกาชาดรวมน้ าใจไทสกล จัดข้ึนประมาณต้นปี ใช้พื้นท่ีบริเวณศาลากลางจังหวัด
สกลนคร มีกิจกรรมการแสดงขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่าง  ๆ เช่น ผู้ไท โส้ ย้อ แสก 
กะเลิง กุลา ญวน และจีน โดยขบวนจะเร่ิมออกจากสนามมิ่งเมือง ไปตามถนนสุขเกษม และรวมกัน ณ ศาลา
กลางจังหวัด นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น การประกวดนางสาวสกลนคร การออกร้านแสดง
นิทรรศการของส่วนราชการ การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดพาแลง และการแสดงมหรสพ  

http://www.teepakdd.com/index.php?name=webboard&file=read&id=52
http://www.sakonnakhonguide.com/?name=guideview&file=readguideview&id=19
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  2.5 ประเพณีลอยพระประทีป ในเดือนสิบสองเพ็งไทสกล มีงานลอยพระประทีปเป็น
ประจ าทุกปี โดยได้รับพระราชทานไฟพระประทีปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ครบทุกพระองค์แล้วเพื่ออัญเชิญมาลอยเพื่อเป็นศิริมงคล
ร่วมกันกับพสกนิกร ชาวสกลนครในวันลอยกระทง ใช้พื้นท่ีบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  
  วัฒนธรรมประเพณีกับเส้นทางเฉลิมฉลองงานพิธี13  
  การจัดกิจกรรมในลักษณะการแห่ขบวนตามงานประเพณีต่าง ๆ ภายในเขตเมืองสกลนคร มี
การใช้พื้นท่ีในการจัดกิจกรรมท้ังตามท้องถนนและพื้นท่ีโล่งสาธารณะต่าง  ๆ ท่ีส าคัญของเมือง เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปได้สัมผัสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของเมือง ซึ่งถือเป็นการใช้พื้นท่ีว่าง
สาธารณะรูปแบบหน่ึงท่ีมีความส าคัญและน่าสนใจ ท่ีส าคัญมีดังน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 52 เส้นทางขบวนแห่ประสาทผึ้ง และงานประเพณีส าคัญ  
 
  1. ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ในวันออกพรรษาซึ่งเป็นงานใหญ่ประจ าปี เป็นการเฉลิมฉลอง
เทศกาลออกพรรษาท่ียิ่งใหญ่ของเมืองสกลนคร พื้นท่ีสาธารณะท่ีใช้จัดงานประกอบด้วยหลายบริเวณ ต้ังแต่
ขบวนแห่ปราสาทผึ้งท่ีเริ่มขบวนบริเวณหน้าศูนย์ราชการ แห่เรื่อยมาตามถนนสุขเกษม แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่

                                                         
             13 รวินทร์ ถิ ่นนคร, “โอกาสในการอนุรักษ ์ ฟื ้นฟูที ่อยู ่อาศัยย่านเม ืองเก่าสกลนคร ,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550).   
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ถนนเจริญเมืองมุ่งหน้าเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมฯ ตามเส้นทางดังกล่าวจะมีการหยุดขบวนเพื่อจัดการแสดงแสง 
สี เสียงของแต่ละขบวนผู้ชมท้ังสองข้างทางได้รับชมอยู่เป็นระยะ จากน้ันขบวนแห่จะน าปราสาทผึ้งไปต้ัง
ขบวนรวมกันไว้ท่ีสนามมิ่งเมือง ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดงานประกวดปราสาทผึ้งและงานเฉลิมฉลอง 
  2. การแห่ขบวนในงานประเพณีหรือกิจกรรมส าคัญอื่น ๆ เช่น งานสงกรานต์ งานเฉลิม
ฉลองอื่น ๆ มักจะใช้ถนนเส้นน้ีเป็นพื้นท่ีจัดกิจกรรม (ถนนสุขเกษม ถนนเจริญเมือง ตรงเข้าสู่วัดพระธาตุเชิง
ชุมฯ) เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีผ่านย่านชุมชนหนาแน่นและมุ่งเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมฯซึ่งเป็นศูนย์กลาง
กิจกรรม งานพิธีต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
  3. กิจกรรมทางศาสนาท่ัวไป เช่น เข้าวัดฟังธรรม ท าบุญตักบาตร การสรงน้ าพระ เป็นต้น 
ซึ่งมักท ากิจกรรมในบริเวณวัดต่าง ๆ การท าบุญตักบาตรในตอนเช้าของทุกวัน พระสงฆ์แต่ละวัดในละแวกจะ
ออกบิณฑบาตไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตชุมชน โดยเส้นทางบิณฑบาตท่ีมีพระสงฆ์แต่ละวัดใช้มากท่ีสุด 
คือ ถนนเจริญเมือง เน่ืองจากเป็นเขตชุมชนและสามารถเช่ือมต่อไปยังวัดต่าง ๆ ในละแวกได้โดยสะดวก 
ลักษณะการใช้พื้นท่ีดังน้ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสังคมแบบด้ังเดิมท่ียังไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก  
  วรรณคดีนิทานพื้นบ้าน  
  เรื่องเล่าพื้นบ้านหรือนิทานต านานท่ีสืบทอดเล่ากันมา เป็นสิ่งท่ีสืบทอดทางวัฒนธรรม 
นอกจากสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังถือเป็นจารีตประเพณีหรือแบบปฏิบัติเพื่อควบคุมคนในสังคมให้ปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรม นิทานพื้นบ้าน ท่ีเล่าขานต านานการเกิดหนองหาร ได้แก่  ผาแดง-นางไอ่ ตามเน้ือเรื่องคือ 
เมืองเอกธีตา มีธิดาช่ือไอ่ค า มีความงามเป็นท่ีเล่าลือ ได้สมัครรักใคร่กับท้าวผาแดงแห่งเมืองผาโพง  ใน
ขณะเดียวกันท้าวภังคีลูกชายสุทโธนาคก็ได้หลงรักนางไอ่ค าด้วย ท้าวภังคีแปลงกายเป็นกระรอกด่อน 
(กระรอกเผือก)เพื่อมาแอบดูนางไอ่ค า แต่มาถูกนายพรานฆ่าแล้วแบ่งเน้ือแจกจ่ายเกือบท้ังเมือง ฝ่ายสุทโธ
นาคทราบข่าวจึงท าให้แผ่นปฐพีจึงถล่ม ท้าวผาแดงกับนางไอ่ค าควบม้าบักสามหนีออกจากเมือง  แต่ไม่พ้น 
พญานาคได้อุ้มเอานางไอ่ค าลงสู่บาดาล บ้านใครท่ีได้กินเน้ือกระรอกก็ได้ถล่มทลายเป็นหนองน้ า เหลือแต่
บ้านแม่หม้ายท่ีไม่ได้กินจึงกลายเป็นดอนแม่หม้าย 
  วรรณคดีเรื่องผาแดงนางไอ่ ส่งผลต่อชาวเมืองในการรับรู้ความเพลิดเพลินสนุกสนานตาม
ต านานท่ี บรรพบุรุษเล่าขานสืบต่อ ในขณะเดียวกันก็แทรกหลักการสอนเรื่องการท าดี ไม่เบียดเบียนการฆ่า
สัตว์หรือ ผิดผี ผิดจารีต ซึ่งจะ ขะลัม ท าให้อยู่ไม่เป็นสุข จนเมืองล่ม ดังนิทาน 
 

 
 
ภาพท่ี 53 รูปปั้นวรรณคดี เร่ืองผาแดงนางไอ่ ในสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
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  ภาษาพื้นถ่ิน 
  ชาวสกลนครส่วนใหญ่พูด ภาษาย้อ คือภาษาพูดโดยพื้นฐานเสียงแตกต่างไปจากภาษาไทย
ลาว(ภาษาอีสาน) ตรงท่ีท่ีฐานเสียงอักษรสูง และจัตวาจะหนักในล าคอ น้ าเสียงสูงอ่อนหวาน นอกจากน้ีชาว
สกลนครยังมีภาษาพูดรองลงมาอีก 2 ภาษา คือ ภาษาอีสานและภาษาภูไท 
  ภูมิปัญญาพื้นบ้านการละเล่นพื้นเมือง  
  ภูมิปัญญาพื้นบ้านคือ มรดกทางวัฒนธรรมท่ีส่งผ่านมาสู่ลูกหลาน จากการเรียนรู้ ลองผิด
ลองถูก อาศัยและเพาะบ่มประสบการณ์ จนได้องค์ความรู้ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะมีประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ตามวีถีบนพื้นถ่ินเมืองสกลนคร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเมืองสกลนครมีคุณลักษณะเฉพาะท่ียังคงหลงเหลือ
อยู่ไม่มากนัก ท่ีมีสืบทอดและเห็นได้ในปัจจุบัน ได้แก่ ร ามวยโบราณ เทคนิคการทอผ้าลายมุก การท า
ปราสาทผึ้งท่ีใช้ภูมิปัญญาและเทคนิคท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นท้ังเกิดการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ร าหมอ
เหยาของชาวบ้านโนนหอมท่ีแสดงการนอบน้อมต่อบรรพบุรุษ ให้ช่วยปกป้องดูแล และการปฏิบัติตนตาม
จารีตอันดีของคนในท้องถ่ิน  
  1. ร ามวยโบราณ เป็นศิลปะการต่อสู้ของนักมวยโบราณ มีลักษณะพิเศษ คือ การใช้ฝ่ามือ
ตบ หรือตีแทนการใช้หมัด แล้วถอยออกมาอย่างรวดเร็วไม่นิยมคลุกวงใน เทคนิคในการรุก การถอยการตอบ
โต้ของนักมวยโบราณมีหลายรูปแบบถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องฝึกหัดการแสดงร ามวยโบราณจะเห็นในขบวนแห่
ประเพณีส าคัญของจังหวัด 
  2. การทอผ้าลายมุก การทอผ้าลายมุกต้องอาศัยความช านาญ และความสามารถพิเศษใน
การจัดลวดลายลงผืนผ้า ต้องใช้ผู้ทอ 3 คนในคราวเดียวกัน 2 คนเป็นคนยกลาย 1 คนเป็นคนน่ังทอ ท าให้
ทอได้ช้า เน่ืองจากต้องการใช้ความละเอียดอ่อน เป็นกรรมวิธีท่ีสืบทอดและถ่ายทอดสู่คนในชุมชนภูไทหลาย
ชุมชน เส้นด้ายท่ีน ามาทอ ได้มาจากดอกของต้นฝ้าย และใช้พืชจากธรรมชาติมาท าเป็นสีส าหรับย้อมเส้นฝ้าย 
เช่น ต้นคราม เปลือกต้นไม้ประดู่ ดอกอัญชัน  
  พิธีกรรม/ความเชื่อ  
  แต่เดิมหลายชนเผ่านับถือ ผีบรรพบุรุษหรือผีมเหศักด์ิ ผีเจ้าป่าเจ้าเขา ปัจจุบันพิธีกรรม/
ความเช่ือ ได้ถูกกลืนจากหลายปัจจัย ท้ังจากการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเข้ามาสู่เมือง
สกลนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมความเช่ือทางพระพุทธศาสนาท่ีเข้ามามีบทบาทแทน ท าให้ความ
เช่ือการไหว้ผีมเหศักด์ิ ของแต่ละชนเผ่าจึงค่อย ๆ จางไปจากในเมือง จนปัจจุบันในตัวเมืองแทบไม่เหลือ
พิธีกรรมทางความเช่ือ แต่ในท้องท่ีอื่นยังคงไว้ชัดเจน ซึ่งในเมืองท่ีพบในปัจจุบันได้แก่ การบูชาโฮงบรรพบุรุษ 
ร าหมอเหยาบ้านโนนหอม  
 3. แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) 
  แต่เดิมเมืองสกลนครเป็นเมืองเกษตรกรรม คือผู้คนประกอบอาชีพ ท านา ท าไร่ ท าสวน 
เลี้ยงสัตว์ แม้วสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป แต่โดยรวมผู้คนยังคงประกอบอาชีพเหล่าน้ี
อยู ่และได้เปลี่ยนแปลงผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูป พร้อมท้ังเกิดอาชีพท าธุรกิจค้าขายตามการขายเศรษฐกิจ
ของเมือง 
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  3.1 สินค้าเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมและการแปรรูปสินค้าได้แก่  
ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา เน้ือโคขุนโพนยางค า ลูกช้ิน กุนเชียง หมูหยอง ขนมจีน และเสื้อผ้าส่งออก 
  3.2 อาชีพของคนในพื้นท่ี ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองสกลนคร ประกอบอาชีพท าธุรกิจใน
ครัวเรือน ท าธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน รับราชการ และเกษตรกรรม  
  3.3 รูปแบบการค้าและบริการ กิจกรรมด้านการค้าในเขตเทศบาลเมืองมีรูปแบบซื้อมาขาย
ไป คือรับสินค้าส่งมาจากโรงงานหรือแหล่งผลิตมาจ าหน่ายเป็นสินค้าส่ง-ค้าปลีก นอกน้ันเป็นรูปแบบการ
บริการ และการกสิกรรม  
 
สรุปโครงสร้างมรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
 เมืองสกลนคร มีองค์ประกอบและความหลากหลายทางบริบทของพื้นท่ี ท้ังประวัติศาสตร์หลาย
ยุคหลายสมัยยาวนานกว่า 3,000 ปี ลักษณะทางกายภาพท่ีอุดมสมบูรณ์จากท่ีต้ังคือภูพานและหนองหาร 
การฝักรากยึดเหน่ียวจิตใจผู้คนของพระพุทธศาสนา ความหลากหลายของชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์
ทางการเมืองการปกครองท่ีมีเรื่องราวโดดเด่นในเรื่องของความกล้าหาญรักชาติ จากการศึกษาบริบท
ทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองสกลนครในกรอบของมรดกทางวัฒนธรรม ดังเน้ือหาท่ีกล่าว
สามารถสรุปเป็นตารางโครงสร้างได้ตามแผนภูมิที่ 9 ซึ่งสรุปสาระส าคัญ  
 กลุ่ม ท่ี  1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage 
Identity) คือ อัตลักษณ์ท่ีมีการยอมรับร่วมกันของคนในชุมชน โดยเกิดจากสิ่งท่ีสามารถรับรู้และแสดงออก
ได้ทางกายภาพ ครอบคลุมท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นวัตถุเคลื่อนท่ีได้ และท่ีเป็นวัตถุเคลื่อนท่ีไม่ได้  มี
ความชัดเจนในการท่ีจะเปลี่ยนเป็นลักษณะท่ีทางกายภาพและเสนอเป็นรูปแบบการออกแบบวางผังได้ ได้แก่ 
 1. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (built environment Identity) ได้แก่  
  1.1 ลักษณะทางภูมิทัศน์ (urban landscape feature)  
   1.1.1 ภูมิทัศน์ถนน ได้แก่ โค้งปิ้งงู ซุ้มประตูเมืองบนถนนนิตโย คูเมืองสกลนคร ถนน
เจริญเมือง ถนนเรืองสวัสด์ิ ถนนก าจัดภัย ถนนใจผาสุก ถนนสุขเกษม ถนนเปรมปรีดา มรรคาลัย ถนนใส
สว่าง 
   1.1.2 ภูมิทัศน์พื้นท่ีริมน้ า ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีริมหนองหารบริเวณพื้นท่ีริมสระพังทอง 
และบริเวณพื้นท่ีริมหนองสนม  
   1.1.3 ภูมิทัศน์พื้นท่ีเปิดโล่ง ได้แก่ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม สนามมิ่งเมือง ลานรวม
น้ าใจไทยสกล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  
   1.1.4 ภูมิทัศน์เมือง ได้แก่ ภูมิทัศน์บริเวณย่านชุมชนเมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม ใน
เขตบริเวณคูเมืองเดิม ย่านศูนย์กลางการค้า ย่านศูนย์ราชการเก่าริมหนองหาร ย่านศูนย์ราชการใหม่ ย่าน
ศูนย์การศึกษา ต.นาเวง 
  1.2 อัตลักษณ์ด้านลักษณะสถาปัตยกรรม (architectural character)  
   1.2.1 สถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุ
นารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม พระธาตุภูเพ็ก หอไตรวัดพระธาตุเชิงชุม สะพานขอม โบราณสถานบ้านท่าวัด 
ผังเมืองและคูเมืองเดิม กลุ่มเรือนไม้ย่านชุมชนเมืองเก่า พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑ์ภูพาน วัด
เก่า 9 วัดในย่านเมืองเก่า  
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   1.2.2 สถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม วัดป่า
สุทธาวาส พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม พระธาตุภูเพ็ก หอไตรวัดพระธาตุเชิงชุม พิพิธภัณฑ์พระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุย จันทสาโร วัดเก่า 9 วัดในย่านเมืองเก่า  
  1.3 อัตลักษณ์ท่ีเกิดจากโครงสร้างของเมือง (urban structure) ได้แก่ ย่านชุมชนเมืองเก่า
รอบ ๆ วัดพระธาตุเชิงชุมริมหนองหาร ในเขตคูเมืองเดิม 
 2. อัตลักษณ์ท่ีเป็นมรดกทางธรรมชาติ (natural heritage identity ได้แก่ ภูพาน หนองหาร 
สระพังทอง สภาพธรรมชาติหรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ได้แก่ ภู
พานและหนองหาร พืชพรรณทางธรรมชาติท่ีเด่นชัด ได้แก่ ป่าบุ่งป่าทาม หวาย หมากเม่า ผักหวาน หน่อไม้ 
อินทนิลน้ า มันแซง สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นท่ีท่ีเด่นชัด ได้แก่ โคขุน แมลงทับ ไก่ด า ปลาน้ าจืดใน
หนองหาร 
 กลุ่มท่ี 2 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม (intangible cultural heritage 
Identity) คือ อัตลักษณ์ท่ีมีการยอมรับร่วมกันของคนในชุมชน โดยเกิดจาก กลุ่มมรดกวัฒนธรรมด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด้วย สิ่งท่ี
ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ทรงคุณค่าด้านการส่งเสริมวิถีชีวิต มีคุณค่าต่อจิตใจ ตลอดจนเป็นองค์ความรู้หรือ
ประสบการณ์ของผู้คนท าให้เกิดคุณค่าและความภูมิใจของคนท้องถ่ิน ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยงกับการ
ออกแบบวางผังในการปรับเปลี่ยนเป็น ย่าน พื้นท่ีตลอดจนมาตรการการให้คุณค่าและสงวนรักษา อัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรมน้ัน ประกอบด้วย 
 1. อัตลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคนหรือกลุ่มคน (human) และชุมชน  
  1.1 ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การต้ังถ่ินฐานและการวางผัง ประวัติศาสตร์
การวางรากฐานของพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ทางการเมือง 
  1.2 ด้านบุคคลส าคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี นายเตียง ศิริขันธ์ หลวงปู่มั่น 
ภูริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปริวรรตวรวิจิตร นายโบแดง จันทะเสน นายดาบ
ชัย อัครราช นายบุณย์ เจริญไชย นายจ าลอง นวลมณี  
  1.3 ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบันความเป็นชาติพันธุ์ได้ผสมผสานหลอมรวม แต่ยังคง
รากเหง้ากลุ่มชาติพันธุ์ โดยในบริเวณพื้นท่ีเขตเมืองสกลนครมีกลุ่มชนพื้นเมืองหลัก ๆ อาศัยอยู่ในพื้นท่ี และ
มีความเด่นชัดในด้านวัฒนธรรมการแสดงออก และการรับรู้ของคนท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มไทย-ย้อ กลุ่มไทย-ลาว 
กลุ่มไทย-ภูไท กลุ่มไทย-กะเลิง กลุ่มไทย-โย้ย กลุ่มไทย-กระโส้ กลุ่มไทย-ญวน กลุ่มไทย-จีน 
 2. อัตลักษณ์ท่ีเป็นกิจกรรมทางสังคม (social activity)  
  2.1 อัตลักษณ์ท่ีเป็นแบบแผนในการด ารงชีวิต (lifestyle) ได้แก่“ฮีตสิบสอง” คุ้มบ้านคุ้ม
วัด  
  2.2 อัตลักษณ์ท่ีเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม(cultural pattern) งานเทศกาล/ประเพณี 
โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณี
ลอยพระประทีป งานแห่ดาวคริสมาสต์ท่าแร่ นิทานพื้นบ้าน ได้แก่ นิทานเรื่องผาแดง-นางไอ่ ภาษาพื้นถ่ิน 
ได้แก่ ภาษาย้อ ภาษาภูไท ภาษาอีสาน อาหารพื้นถ่ิน ได้แก่ ข้าวเหนียว แกงหวาย ปลาร้า แกงหน่อไม้ ซุป
หน่อไม้ ปลาร้า ส้มต า แกงผักหวาน ไข่มดแดง อาหารเวียดนาม  
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บทที ่5 
 

การดําเนินการวิจัย 
 
 การดําเนินการวิจัยค้นหาอัตลักษณ์เพื่อการออกแบบวางผังเมืองสกลนคร เริ่มจากการศึกษา
แนวคิดทางมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างกรอบการหาอัตลักษณ์ จากน้ันจําแนกอัตลักษณ์ตามรายละเอียด
ของกรอบการศึกษา แล้วนําข้อมูลที่ได้มาคัดกรองข้อมูลตามเกณฑ์การคัดเลือกอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบวางผัง ข้อมูลที่ได้นํามาสร้างเป็นเครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จากน้ัน
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าและลําดับความสําคัญอัตลักษณ์เมืองสกลนครด้วย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
 
การดําเนินการประเมินคุณค่าและลําดับความสําคัญของอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมเมืองสกลนคร  
 1. การจัดแบ่งแยกประเภทอัตลักษณ์ตามกรอบโครงสร้างทางมรดกทางวัฒนธรรม 
  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม ในบทที่ 2 
สามารถกําหนดกรอบการค้นหาอัตลักษณ์เมือง เพื่อสร้างกรอบโครงสร้างอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับบริบท
เมืองสกลนคร ประกอบกับการศึกษาข้อมูลบริบทพื้นที่ของเมืองสกลนคร ทําให้สามารถบ่งชี้อัตลักษณ์ด้าน
ต่าง ๆ ตามกรอบมรดกทางวัฒนธรรม สรุปเป็นอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน 
แผนภูมิที่ 8(หน้า 104) 
 2. การประเมินคุณค่าเพื่อจัดลําดับความสําคัญเบ้ืองต้นของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม  
  จากการวิจัยในบทที่ 4 สามารถสรุปอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทําให้ได้อัต
ลักษณ์เบื้องต้นที่ประมวลและสังเคราะห์จากการศึกษาข้อมูลบริบทเมืองสกลนครเป็นจํานวนมาก จึงได้นํา
ข้อมูลที่ได้มาคัดกรองตามเกณฑ์การคัดเลือก 10 ข้อ เพื่อหาลําดับความสําคัญเบ้ืองต้นของอัตลักษณ์ที่จะมี
นัยต่อการออกแบบวางผังเมือง โดยเกณฑ์ทั้ง 10 ข้อ กําหนดตามเกณฑ์คุณสมบัติด้านลักษณะเด่นเฉพาะ
ของตัวเมือง การมีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม และรูปแบบการออกแบบวางผังชุมชนเมืองที่ดี  
 เกณฑ์การคัดเลือก อัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร  
 1. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกดิลักษณะพิเศษเฉพาะของเมือง (character of town / identity) คือ
ลักษณะเฉพาะของตัวอัตลักษณ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเมืองอื่น ที่อื่น อันเกิดจากภาพรวม
ของลักษณะทางกายภาพ การทํากิจกรรมเมือง การแบ่งพื้นที่เมือง อาจเป็นรูปแบบและความสูงของกลุ่ม
อาคาร รูปแบบเฉพาะส่วนประกอบเมือง หรือบรรยากาศโดยรวมที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นที่ตั้ง  
 2. อัตลักษณ์นั้นมีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม คือ เกิดจากการหล่อหลอม
ทางธรรมชาติ อาจเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ที่ส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์นั้นและมีผลต่อการดําเนินชีวิต 
 3. อัตลักษณ์นั้นมีส่ิงแวดล้อมเป็นบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์ คือ ผลของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากวิวัฒนาการการปรับตัวเพื่อดํารงอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน อาจเป็น
รูปแบบการดําเนินชีวิต ประเพณี ความเชื่อ สถาปัตยกรรม หรืออื่น ๆ  
 4. อัตลักษณ์นั้นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงทิศทางและโครงสร้างของเมืองที่ชัดเจน มี
องค์ประกอบที่มีความสามารถในการสร้างการรับรู้ทิศทางของเมือง ช่วยให้สะดวกในการรับรู้ เข้าถึงเมือง ไม่
สับสนต่อผู้ใช้สอยในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจดจําและส่งผลต่อความรู้สึกของคนได้ดี  
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 5. อัตลักษณ์นั้นมีนัยในการส่ือความหมายหรือสัญลักษณ์ ที่เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย 
และประสบการณ์ในทางสร้างสรรค์ของมนุษย์ ด้วยคุณลักษณะที่หลากหลายของสถานที่ที่สืบเนื่องจากการ
ตอบสนองของประชากร ต่อลักษณะทางกายภาพและหน้าที่ใช้สอย  
 6. อัตลักษณ์นั้นสร้างประสบการณ์ในความรู้สึก ซึ่งการมองเห็นในอันดับแรก เป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรมทางภูมิทัศน์เดิม การปะทะสัมพันธ์ของส่วนผสมทั้งหมด ซึ่งสร้างคุณสมบัติของ
สถานที่ มักไม่เป็นที่เข้าใจของคนในพื้นที่จนกว่าจะเสียไป 
 7. อัตลักษณ์นั้นตอบสนองต่อกิจกรรมของมนุษย์ ภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ สังคม ทําเลทาง
กายภาพ และสถานที่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 
 8. อัตลักษณ์นั้นสร้างบรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งของเมือง ที่รับรู้ได้ เป็นภาพลักษณ์ของชุมชน 
ซึ่งเกิดการรับรู้ของพื้นที่นั้นต่างจากสถานที่อื่น 
 9. อัตลักษณ์นั้นสร้างความรู้สึกสําหรับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสําหรับผู้คนในเมือง ได้แก่ 
ความสะดวกสบาย ความมั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิตและจิตใจ สามารถดูแลและควบคุมหรือปรับเปล่ียนตลอดจน
บริหารจัดการเมืองได้ 
 10. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกิดกิจกรรมและหน้าที่ต่อชุมชนเมือง เป็นการพิจารณาสิ่งแสดง
ปฏิสัมพันธ์ของคนต่อพื้นที่ และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและภาพแวดล้อม
ต่อการใช้งานของพื้นที่  
 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ ์ตามวัตถุประสงค์ เพื่อนําไปใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบ
วางผังชุมชนเมือง จึงได้แบ่งระดับคุณค่าคุณลักษณะที่โดดเด่น ตามมาตราส่วน ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนน 1 มีค่า ระดับ น้อยที่สุด 
 คะแนน 2 มีค่า ระดับ น้อย  
 คะแนน 3 มีค่า ระดับ ปานกลาง 
 คะแนน 4 มีค่า ระดับ มาก 
 คะแนน 5 มีค่า ระดับ มากที่สุด 
 หลังจากนั้น ได้นําผลรวมของคะแนนในแต่ละหัวข้อของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมือง
สกลนครมาวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ียโดยได้แบ่ง ระดับของค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ ตามสูตรการคํานวนอันตรภาค
ชั้น (class interval) ดังนี้  
 
 ค่าอันตรภาคชั้น =   ค่าสูงสุด - ค่าต่ําสุด         =   5 – 1          =    0.80 
    จํานวนชั้นที่ต้องการ              5     
  
ดังนั้นระดับคะแนนของค่าเฉล่ีย ( X ) แต่ละช่วง จึงมีดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย ( X ) ระหว่าง 1.00 - 1.80 ระดับ น้อยที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย ( X ) ระหว่าง 1.81 - 2.60 ระดับ น้อย 
 ค่าเฉล่ีย ( X ) ระหว่าง 2.61 - 3.40 ระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย ( X ) ระหว่าง 3.41 - 4.20 ระดับ มาก 
 ค่าเฉล่ีย ( X ) ระหว่าง 4.21 - 5.00 ระดับ มากที่สุด 
 หมายเหตุ X  หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
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 การประเมินคุณค่าและความสําคัญเบื้องต้นของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร
ปรากฏผลดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4 ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ทําการคัดเอาเฉพาะอัตลักษณ์ที่ได้รับการ
ประเมินด้วยค่าเฉล่ียเพียง 2 ระดับเท่านั้น คือ มากที่สุดและมาก เพื่อให้มีจํานวนรายชื่ออัตลักษณ์ที่ไม่มาก
จนเกินไป ไปจัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อดําเนินการวิจัยในขั้นต่อไป 
 
ตารางที่ 4 ตารางการประเมินคุณค่าอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
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ตารางที่ 4 ตารางการประเมินคุณค่าอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร (ต่อ) 
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ตารางที่ 4 ตารางการประเมินคุณค่าอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร (ต่อ) 
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ตารางที่ 4 ตารางการประเมินคุณค่าอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร (ต่อ) 
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สรุปรายช่ืออัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและความสําคัญในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดและมาก 
 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage 
Identity) คือ อัตลักษณ์ที่มีการยอมรับร่วมกันของคนในชุมชน โดยเกิดจากส่ิงที่สามารถรับรู้และแสดงออก
ได้ทางกายภาพ ครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ได้ และที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ไม่ได้ มี
ความชัดเจนในการที่จะเปล่ียนเป็นลักษณะที่ทางกายภาพและเสนอเป็นรูปแบบการออกแบบวางผังได้ ได้แก่ 
 1. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment Identity) คือ อัต
ลักษณ์ที่เกิดจาก สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมที่ถูกปรับเปล่ียนเพื่อการดํารงชีพในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  
  1.1 ลักษณะทางภูมิทัศน์ (urban landscape feature) คือภูมิทัศน์ที่เป็นพื้นที่มีคุณค่า
และมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเกิดจากกิจกรรมการใช้งานในพื้นที่หรืออยู่นิ่งก็ได้ ผู้คนในเมืองสามารถรับรู้
ได้เป็นอย่างดี เชื่อมโยงกับการออกแบบในลักษณะการรับรู้การสร้างให้เกิดจิตวิญญาณของพื้นที่ (sense of 
place) 
   1.1.1 ภูมิทัศน์ถนน ที่สําคัญในด้านความเป็นมาและกิจกรรมการใช้งานตามหน้าที่
ต่าง เช่น สัญจรหลัก ด้านกิจกรรมประเพณี เพื่อสร้างและส่งเสริมกายภาพเส้นทางการใช้งานที่ชัดเจนในแง่
มรดกทางวัฒนธรรม ให้ตอบสนองกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมประเพณี อย่างคงคุณค่า และความงาม ได้แก่ 
ถนนสุขเกษม ถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ 
   1.1.2 ภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ํา ที่มีความสําคัญมีคุณค่าต่อการใช้งานผู้คนในเมืองมาช้า
นาน ยังมีคุณค่าด้านธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณลักษณะที่เด่นชัดในการส่งเสริมพื้นที่ริมน้ําเป็นพื้นที่
สาธารณะเป็นปอด สวนของเมือง ทั้งช่วยคงสภาพจากการรุกลํ้าขยายตัว ได้แก่ บริเวณพื้นที่ริมหนองหาร
และบริเวณพื้นที่ริมสระพังทอง 
   1.1.3 ภูมิทัศน์พื้นที่เปิดโล่ง เป็นพื้นที่สาธารณะ ใช้ประกอบกิจกรรมหลักในด้าน
พักผ่อน หรือเป็นจุดรวมคนในงานประเพณี ได้แก่ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวน
สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  
   1.1.4 ภูมิทัศน์เมือง คือลักษณะภูมิทัศน์พื้นที่น่าจดจําที่โดดเด่นของเมืองมีคุณค่า
ความสําคัญ มีเอกลักษณ์ของเมืองโดยภาพรวม สร้างลักษณะพิเศษเฉพาะทางกายภาพของเมือง ได้แก่ ภูมิ
ทัศน์บริเวณย่านชุมชนเมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม ในเขตบริเวณคูเมืองเดิม  
  1.2 อัตลักษณ์ด้านลักษณะสถาปัตยกรรม (architectural character) คือ อัตลักษณ์ที่
เกิดจาก ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ที่สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิต มองเห็นได้ ทําให้เกิดความประทับใจ จากการรวมตัวกัน
ของกลุ่มอาคารประเภทที่คล้ายคลึงกันหรือส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ที่ ปรากฏในเมือง ส่งผลให้เกิดภาพรวมทางงาน
สถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่จะเป็นอัตลักษณ์และส่งเสริมงานออกแบบวางผังชุมชนเมือง ได้แก่  
   1.2.1 สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม สะพาน
ขอม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม พระธาตุภูเพ็ก โบราณสถานบ้านท่าวัด ผังเมืองสมัยขอมและคู
เมืองเดิม 
   1.2.2 สถาปัตยกรรมที่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม วัดป่า
สุทธาวาส  
  1.3 อัตลักษณ์ที่เกิดจากโครงสร้างของเมือง (urban structure) รวมทั้งลักษณะของเนื้อ
เมือง (urban grain) คือ อัตลักษณ์ที่เกิดจาก จากทัศนียภาพโดยรวมที่มีรูปร่าง ความสูง รูปทรงของเมืองที่
ชัดเจน ลักษณะของโครงสร้างเมืองจะช่วยสร้างการรับรู้และคุณค่าพิเศษ ได้แก่ ย่านชุมชนเมืองเก่ารอบ ๆ 
วัดพระธาตุเชิงชุมริมหนองหาร ในเขตคูเมืองเดิม 
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 2. อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ (natural heritage identity) คือ อัตลักษณ์ที่เกิดจาก 
สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะในการสร้างสํานึก
และการรับรู้การเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่และสังคม ทั้งยังคงสมดุลให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ 
ภูพาน หนองหาร สระพังทอง  
  2.1 สภาพธรรมชาติหรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นในระดับ
สากล ในมิติทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และความงดงามตามธรรมชาติ ซึ่งจะเช่ือมโยงกับแนวทางการให้
คุณค่าทางพื้นที่ที่สร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ในงานออกแบบวางผังเพื่อคงสภาพหรือ
ส่งเสริมทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพานและหนองหาร 
  2.2 พืชพรรณทางธรรมชาติที่เด่นชัด เป็นพืชพรรณที่เกิดจากสภาพทางธรรมชาติใน
บริเวณพื้นที่ ที่มีความเด่นชัดทั้งผู้คนยอมรับและมีส่วนในการดําเนินชีวิต ได้แก่ หวาย ผักหวาน หมากเม่า 
อินทนิลน้ํา 
  2.3 สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่ที่เด่นชัด คือสัตว์ที่เกิดจากสภาพทางธรรมชาติ
ดั้งเดิม หรืออาจเริ่มเข้ามาแต่มีบทบาทในการรับรู้และยอมรับของผู้คนเป็นลักษณะสัตว์ที่สร้างความเด่นชัด
ให้กับชุมชนเมือง ได้แก่ โคขุน แมลงทับ 
 กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage 
Identity) คือ อัตลักษณ์ที่มีการยอมรับร่วมกันของคนในชุมชน โดยเกิดจาก กลุ่มมรดกวัฒนธรรมด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบด้วย ส่ิง
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ทรงคุณค่าด้านการส่งเสริมวิถีชีวิต มีคุณค่าต่อจิตใจ ตลอดจนเป็นองค์ความรู้หรือ
ประสบการณ์ของผู้คนทําให้เกิดคุณค่าและความภูมิใจของคนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยงกับการ
ออกแบบวางผังในการปรับเปล่ียนเป็น ย่าน พื้นที่ตลอดจนมาตรการการให้คุณค่าและสงวนรักษา อัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ประกอบด้วย 
 1. อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนหรือกลุ่มคน (human) และชุมชน ได้แก่ 
  1.1 บุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชนสําคัญที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับพื้นที่  
  1.2 ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางผัง ประวัติศาสตร์
การวางรากฐานของพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ทางการเมือง 
  1.3 ด้านบุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี นายเตียง ศิริขันธ์ หลวงปู่มั่น 
ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร หลวงปู่หลุย จันทสาโร 
  1.4 ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบันความเป็นชาติพันธุ์ได้ผสมผสานหลอมรวม แต่ยังคง
รากเหง้ากลุ่มชาติพันธุ์ โดยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองสกลนครมีกลุ่มชนพื้นเมืองหลัก ๆ อาศัยอยู่ในพื้นที่ และ
มีความเด่นชัดในด้านวัฒนธรรมการแสดงออก และการรับรู้ของคนทั่วไป ได้แก่ กลุ่มไทย้อ  
 2. อัตลักษณ์ที่เป็นกิจกรรมทางสังคม (social activity) คือ อัตลักษณ์ที่เกิดจาก กิจกรรมและ
หน้าที่ที่สังเกตได้ แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของคนต่อพื้นที่ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึง
อาคารและสภาพแวดล้อมต่อการใช้งานในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษในการสร้างสํานึก การรับรู้ได้จาก
ประสบการณ์ในความรู้สึกที่ได้สัมผัส ซึ่งจะก่อให้เกิดพื้นที่ ย่าน ของการเกิดกิจกรรมทางสังคมที่ชัดเจน 
  2.1 อัตลักษณ์ที่เป็นแบบแผนในการดํารงชีวติ (lifestyle) คือ อัตลักษณ์ที่ เกิดจากรูปแบบ
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน ซึ่งทําให้เมืองมีชีวิตชีวา ได้แก่ 
   2.1.1 “ฮีตสิบสอง” คือ การถือปฏิบัติตามแบบแผนการดําเนินชีวิตทั้ง 12 เดือน ถือ
เป็นกลไกการถ่ายทอดบุญผ่านประเพณี เพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในสังคมโดยมีอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ไท-ลาว เป็นขอบเขตทางวัฒนธรรมที่ยึดโยงให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
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   2.1.2 การอยู่เป็น“จุ้ม” หรือ “คุ้ม” คือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้านที่มีความสัมพันธ์
กันแนบแน่น มีการดํารงชีวิตแบบเกื้อกูล ผูกพัน มีลักษณะเฉพาะร่วมกัน มีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “คนคุ้มวัด” 
เพื่อแต่ละคุ้มจะดูแลวัดในคุ้มของของตนเอง ส่งผลให้วัดและชุมชนอยู่อาศัยเกื้อกูลกันในวิถีความเป็นอยู่มา
ช้านาน  
   2.1.3 จารีตปฏิบัติทางพุทธศาสนา คือ การทําบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม และ
อุทิศตนเป็นพุทธมามกะอุปถัมภ์คํ้าชูพระพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อที่ปลูกฝัง  
  2.2 อัตลักษณ์ที่เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) คือ อัตลักษณ์ที่มีการ
ยอมรับร่วมกัน ในการยึดถือปฎิบัติเพื่อสืบงานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชน ได้แก่ 
   2.2.1 งานเทศกาล/ประเพณี โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษา
แห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยพระประทีป งานแห่ดาวคริสมาสต์ท่าแร่ ซึ่งมีผลในการ
ส่งเสริมลักษณะกายภาพที่ใช้ในการจัดงานประเพณี ตลอดจนการกําหนดการวางผังที่ช่วยในการ คงสภาพ 
พัฒนา ส่งเสริม ควบคุม ในการสงวนรักษาคุณค่าอัตลักษณ์นั้น 
   2.2.1 นิทานพื้นบ้าน ที่ถือเป็นอัตลักษณ์เมืองสกลนคร ได้แก่ นิทานเรื่องผาแดง-นาง
ไอ่  
   2.2.2 ภาษาพื้นถิ่น ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้พูดส่ือสารกันในเมืองสกลนคร ได้แก่ ภาษาย้อ  
   2.2.3 อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ข้าวเหนียว แกงหวาย ปลาร้า 
 รายชื่ออัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ที่ผ่านการประเมินด้วยค่าเฉล่ียระดับ
มากที่สุดและมาก ทั้งหมดนี้ได้นําไปสร้างเป็นเครื่องมือการวิจัยเพื่อนําไปใช้ในสนาม 
 
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
 การเก็บข้อมูล ได้ดําเนินการในระหว่างวันที่  1-10 เมษายน  พ .ศ . 2556 การสุ่มแจก
แบบสอบถามน้ันจะมุ่งไปยังกลุ่มประชากรที่ได้กําหนดแบบแบ่งชั้นไว้กับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม โดยจําแนก
แบบสอบถามตามกลุ่มที่ได้แบ่งชั้นไว้ตามสัดส่วนที่ได้ศึกษาและคํานวณไว้คือ กลุ่มวัยรุ่น: กลุ่มวัยทํางาน: 
กลุ่มวัยสูงอายุ เป็น 19 : 54 : 27 ตามลําดับ โดยมีจํานวนทั้งหมด 100 ชุด การสุ่มแบบสอบถามนั้นจะ
ดําเนินการสุ่มแจกทีละคนให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง หรือในกรณีที่ผู้กรอกเป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกกรอก
และอ่าน ผู้สอบถามเป็นอ่านและกรอกให้ โดยผู้สอบถามจะช่วยอธิบายความหมายในกรณีที่ไม่เข้าใจ ให้เกิด
ความกระจ่างมากขึ้น  
 การสุ่มแจกแบบสอบถามใช้วิธีทั้งสุ่มแจกแล้วรอรับกลับทันทีและสุ่มแจกแบบสอบถามทิ้งไว้
แล้วรอรับกลับภายหลังซึ่งจะเป็นส่วนที่จัดไว้เป็นชุด ชุดละประมาณ 10-20 แบบสอบถาม โดยแจก
แบบสอบถามกระจายตามพ้ืนที่ย่านต่าง ๆ ของเมือง ซึ่งจะได้การรับรู้อัตลักษณ์ต่างย่านต่างชุมชน ที่คาดว่า
มีประสบการณ์ประจําวันในแต่ละวันกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามย่านได้ คือ ย่าน
เมืองเก่า-บริเวณชุมชนเดิมแต่โบราณรอบ ๆ พระธาตุเชิงชุม ย่านการค้า-คือบริเวณย่านตลาดค้าขายในเมือง 
ย่านการศึกษาใหม่-คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ย่านศูนย์ราชการใหม่-วัดหลวงปู่มั่นและพื้นที่รอบ ๆ 
และสุดท้ายย่านชุมชนใหม่-ชุมชนที่กระจายบริเวณเส้นถนนรอบเมือง โดยสุ่มแจกตามสถานศึกษา สถานที่
ราชการและที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน โดยฝากไว้กับตัวแทนกลุ่มพร้อมทั้ง คําอธิบายแบบสอบถามเบ้ืองต้น โดยใช้
แบบสอบถามจํานวน 150 ชุด เกินจากการคํานวณมา 50 ชุด เผ่ือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการแจก
แบบสอบถามและการได้รับคืนไม่ครบทั้งหมด 
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 1. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ได้ทําสุ่มแจกแบบสอบถามในย่าน
ชุมชนเมืองเก่า โดยเข้าไปในชมชนเก่ารอบ ๆ พระธาตุเป็นหลัก จํานวน 30 ชุด โดยเลือกสุ่มจากพระสงฆ์ใน
วัดพระธาตุ กลุ่มผู้ค้าขายรอบ ๆ วัด และชาวบ้านรอบ ๆ วัดพระธาตุเชิงชุม  
 2. วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ได้ทําสุ่มแจกแบบสอบถามในย่าน
ชุมชนเมืองเก่าโดยลงพื้นที่บริเวณย่านศูนย์ราชการเดิม คือ โรงเรียนสกลราชวิทยา โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ บ้านพักข้าราชการ และชาวบ้านรอบ ๆ สนามม่ิงเมือง จํานวน 20 ชุด  
 3. วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ได้ทําสุ่มแจกแบบสอบถามในย่าน
การค้า-คือบริเวณย่านตลาดค้าขายในเมือง คือ บริเวณถนนสุขเกษม สํานักงานเทศบาล สถานีรถโดยสารเก่า 
ห้างบิ๊กซี รอบ ๆ สนามม่ิงเมือง จํานวน 30 ชุด  
 4. วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ได้ทําสุ่มแจกแบบสอบถามในย่าน
การศึกษาใหม่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงเรียนอาชีวะ ชุมชนรอบ ๆ วัดนาเวง จํานวน 20 ชุด 
จากน้ันทําการฝากแบบสอบถามให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มีพื้นเพเป็นคน
สกลนครหรืออาศัยในเมืองมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรคือ 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 20 ชุด เพื่อจะมาขอเก็บ
ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556  
 5. วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ได้ทําสุ่มแจกแบบสอบถามในย่านศูนย์
ราชการใหม่-วัดหลวงปู่มั่นและพื้นที่รอบ ๆ จํานวน 10 ชุด จากน้ันทําการฝากแบบสอบถามให้ศูนย์ราชการ 
จํานวน 10 ชุด เพื่อจะมาเก็บในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556  
 6. วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ได้ทําสุ่มแจกแบบสอบถามในย่าน
ชุมชนใหม่-ชุมชนที่กระจายบริเวณเส้นถนนรอบเมือง จํานวน 10 ชุด 
 7. วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ทําการเก็บแบบสอบถามท่ีเหลือไว้
พร้อมสอบถามรายละเอียด จากน้ันตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม และเก็บเพื่อจะนํามา
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยได้วางแผนการดําเนินการสัมภาษณ์เบื้องต้น 17 ท่าน แต่เนื่องจากการติดขัดในการนัด
หมายและช่วงเวลายังไม่สอดคล้องกัน จึงสามารถสัมภาษณ์ได้เพียง 8 ท่าน โดยมีชื่อและรายละเอียดการ
สัมภาษณ์ดังนี้ 
 1. วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์อาจารย์ชัยมงคล จินดาส
มุทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงวุฒิด้านวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร เป็นผู้มีความรู้ด้าน
วิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทั้งท่านยังมีผลงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ
อีสานและสกลนครหลายเรื่อง 
 2. วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์คุณภานุพล วงศ์กาฬสินธุ์ 
ประธานสภาเทศบาลจังหวัดสกลนครหลายสมัย เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดงานกิจกรรมทาง
ศิลปะวัฒนธรรมเมืองสกลนคร และเป็นทายาทผู้อยู่อาศัยมาแต่ครั้งบรรพบุรุษของตระกูลวงศ์กาฬสินธุ์ โดย
บรรพบุรุษของตระกูลได้รับหน้าที่ ให้มาทําการเฝ้าพระธาตุเชิงชุม และทําการรักษาเมืองตั่งแต่ต้น
รัตนโกสินทร์ 
 3. วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 15.30-17.30 น. ได้ทําการสัมภาษณ์คุณประสาท ตงศิริ อดีต
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ปราชญ์ผู้รอบรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การเจริญเติบโตของเมือง 
เป็นวิทยากรด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร โดยมีเนื้อหาการสัมภาษณ์คือ  
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 4. วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.ได้ทําการสัมภาษณ์อาจารย์จันจิตร มันตะ 
ข้าราชการครู นักวิชาการปราชญ์ชาวบ้านที่ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนคร เป็น
วิทยากรรับเชิญในการบรรยายทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 5. วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 13.00-14.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 13.00-14.00 
น.ได้ทําการสัมภาษณ์ อาจารย์อํานาจ สุนาพรม อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นคนในพ้ืนที่เมืองสกลนครทั้งยังมีการศึกษา งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
ด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมประเพณีของเมืองสกลนครมาอย่างต่อเนื่อง  
 6. วันที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา 
กองสาสนะ อาจารย์ประจํา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เคยทํางานวิจัยเกี่ยวกับ
เมืองสกลนครหลายชิ้น เป็นผู้มีความรู้ในข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และเป็นคน
สกลนครโดยกําเนิด 
 7. วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 10.00-11.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์ อาจารย์วีระวัฒน์ 
รสานนท์ ข้าราชการครูที่เกิดในพื้นที่ มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่ 
 8. วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.00-14.30 น.ได้ทําการสัมภาษณ์ คุณเอื้อง อรศิริ ซึ่งเป็นผู้
อาศัยในพื้นที่ย่านคุ้มเมืองเก่ามาตั้งแต่กําเนิด มีความรู้ในวัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองพื้นเมือง คุณค่า
ของเมืองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวย้อ และชาวอีสาน ในพื้นที่เมืองสกลนคร 
 การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 8 ท่าน ทําให้ได้ข้อมูลคุณค่าความสําคัญ
และอัตลักษณ์ พร้อมทั้งเสริมเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นประสบการณ์ในเมืองสกลนครของแต่ละ
ท่าน จากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปอัตลักษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้านเสนอแนะตามข้อมูล 
 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการสํารวจข้อมูลภาคสนามในระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2556 
 การลงสนามย่านชุมชนเมืองเก่า ในวันแรก ๆ ที่เข้าไปในพื้นที่ เป็นช่วงเวลากลางวัน บุคคลที่อยู่
ในพื้นที่จึงเป็น ผู้สูงวัยส่วนมาก ซึ่งในตอนแรกรู้สึกระแวงต่อผู้สัมภาษณ์ เพราะแปลกหน้า ทําให้การเข้าไป
ขอสัมภาษณ์ค่อนข้างต้องใช้เวลา และบางท่านไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์เลย ส่วนในผู้สูงอายุบางท่านไม่ค่อย
เข้าใจในความหมายของอัตลักษณ์ และอ่านแบบสอบถามไม่ออกบ้าง จึงค่อนข้างยากในการต้องอธิบาย และ
อ่านให้ฟังก่อน แต่ต่อมาทําความรู้จักกับคนในพื้นที่และท่านได้นําไปพบและบ้าน ทําให้การทํางานสะดวก
เรียบร้อย 
 ส่วนในย่านพระธาตุดุม เมืองรอบเส้นถนนรอบเมือง และบริเวณย่านชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากได้คนในพื้นที่นําทางและรู้จักคนในพื้นที่บางส่วน ส่วน
ในย่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นพื้นที่การศึกษามีนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยอยู่ การ
ขอความร่วมมือทําแบบสอบถามจึงเป็นไปได้ง่ายและสามารถใช้เวลาไม่นานนัก 
 
การประมวลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 กลุ่ม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน รวมทั้ง 3 
กลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24 คน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในเมืองสกลนคร 21 ปี ขึ้นไป เป็นจํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รายละเอียดดังตารางที่ 5  
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 เมื่อจําแนกตามกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม พบว่า 
 กลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อย 73.68 มีอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 คน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.42 ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองสกลนคร 21 ปี ขึ้นไป เป็นจํานวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.58 รายละเอียดดังตารางที่ 5  
 กลุ่มวัยทํางาน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อย 51.85 มีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนักงานราชการ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 คน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26 ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองสกลนคร 21 ปี ขึ้นไป เป็นจํานวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 รายละเอียดดังตารางที่ 5  
 กลุ่มวัยสูงอายุ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อย 70.37 มีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนักงานราชการ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37 คน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองสกลนคร 21 ปี ขึ้นไป เป็นจํานวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 รายละเอียดดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 กลุ่ม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มวัยสูงอาย ุ รวมทั้ง 3 กลุ่ม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ         
1. ชาย 5 26.32 28 51.85 6 22.22 39 39.00 
2. หญิง 14 73.68 26 48.15 19 70.37 59 59.00 
3. ไม่ตอบ - - - - 2 7.41 2 2.00 
รวม 19 100.00 54 100.00 27 100.00 100 100.00 
อาชีพ         
1. นักเรียน/นักศึกษา 18 94.74 6 11.11 - - 24 24.00 
2. ข้าราชการ/พนักงานราชการ - - 25 46.30 19 70.37 44 44.00 
3. เกษตรกรรม - - 6 11.11 - - 6 6.00 
4. ค้าขาย - - 4 7.41 6 22.22 10 10.00 
5. รับจ้าง - - 8 14.81 1 3.70 9 9.00 
6. อื่น ๆ  1 5.26 5 9.26 1 3.70 7 7.00 
รวม 19 100.0 54 100.00 27 100.00 100 100.00 
1. การศึกษา         
2. ประถม - - 1 1.85 7 25.93 8 8.00 
3. มัธยม 6 31.58 8 14.81 1 3.70 15 15.00 
4. อนุปริญญา - - 2 3.70 - - 2 2.00 
5. ปริญญาตรี 13 68.42 32 59.26 9 33.33 55 55.00 
6. ปริญญาโท - - 10 18.52 10 37.04 19 19.00 
7. ปริญญาเอก - - - - - - - - 
8. อื่น ๆ  - - - - - - - - 
9. ไม่ตอบ - - 1 1.85 - - 1 1.00 
รวม 19 100.00 54 100.00 27 100.00 100 100.00 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 กลุ่ม (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มวัยสูงอาย ุ รวมทั้ง 3 กลุ่ม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ภูมิลําเนา         
1. อยู่อาศัยในเมืองสกลนครมานาน 4 21.05 5 9.26 1 3.70 10 10.00 
2. 1 - 5 ปี 2 10.53 4 7.41 - - 6 6.00 
3. 6 - 10 ปี 1 5.26 2 3.70 1 3.70  4 4.00 
4. 11 - 15 ปี 1 5.26 5 9.26 - - 6 6.00 
5. 16 - 20 ปี 4 21.05 5 9.26 - - 9 9.00 
6. 21 ปี ขึ้นไป 6 31.58 33 61.11 25 92.59 64 64.00 
7. ไม่ได้อยู่อาศัยในเมืองสกลนคร 1 5.26 - - - - 1 1.00 

รวม 19 100.00 54 100.00 27 100.00 100 100.00 

 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร  
 ผลการวิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญโดยรวม องค์ประกอบของอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนครในแต่ละด้านที่ผู้คนในเมืองยอมรับซ่ึงได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทาง
วัฒนธรรม) จํานวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านมีความคิดเห็นโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.47 S.D.= 0.54) เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม - 
มนุษย์สร้างสรรค์ ( X  = 4.63 S.D.= 0.56) รองลงมา คือด้านมรดกทางวัฒนธรรม – มรดกทางธรรมชาติ 
( X  = 4.37 S.D.= 0.65) และด้านมรดกทางวัฒนธรรม - นามธรรม ( X  =4.26 S.D.= 0.73) ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 6 
 เมื่อจําแนกตามกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม พบว่า  
 กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  
= 4.63 S.D.= 0.50) เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม - นามธรรม ( X  = 4.89 
S.D.= 0.32) รองลงมาคือด้านมรดกทางวัฒนธรรม – มรดกทางธรรมชาติ ( X  = 4.63 S.D.= 0.50) และ
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม - มนุษย์สร้างสรรค์ ( X  = 4.58 S.D.= 0.51) ตามลําดับ ดังตารางที่ 6 
 กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X  = 4.39 S.D.= 0.53) เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม-นามธรรม ( X  = 4.58 
S.D.= 0.57) รองลงมา คือ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม – มรดกทางธรรมชาติ ( X  = 4.32 S.D.= 0.67) และ
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม - มนุษย์สร้างสรรค์ ( x = 4.15 S.D.= 0.74) ตามลําดับ ดังตารางที่ 6 
 กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 

( X  = 4.52 S.D.= 0.58) เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม-มนุษย์สร้างสรรค์ ( X  

= 4.52 S.D.= 0.64) รองลงมาคือด้านมรดกทางวัฒนธรรม-มรดกทางธรรมชาติ ( X  = 4.30 S.D.= 0.67) 

และ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม - นามธรรม ( X  = 4.26 S.D.= 0.81) ตามลําดับ ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบ อัต

ลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนครในด้าน มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

มรดกทางธรรมชาติ และมรดกวัฒนธรรมด้านนามธรรม  (รวมทั้ง 3 กลุ่ม : n = 100) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่า 
และความสําคัญ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคญั n % n % n    n % 

องค์ประกอบอัตลักษณม์รดกทาง

วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร

ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรมที่

มนุษย์สร้างข้ึน ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ และด้านนามธรรม 

ในภาพรวม 

- - - - 2 2.00 49 49.00 49 49.00 4.47 0.54 มาก 

ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร  
ด้านมรดกทางวฒันธรรม - 
มนุษย์สร้างสรรค ์

- - - - 17 17.00 40 40.00 43 43.00 4.63 0.56 มาก 
ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร  
ด้านมรดกทางวฒันธรรม - มรดก
ทางธรรมชาติ 

- - - - 9 9.09 44 44.44 46 46.46 4.37 0.65 มาก 
ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร  
ด้าน มรดกทางวฒันธรรม-
นามธรรม 

- - - - 4 4.04 29 29.29 66 66.67 4.26 0.73 มาก 
ที่สุด 

 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบ อัต

ลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนครในด้าน มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
มรดกทางธรรมชาติ และมรดกวัฒนธรรมด้านนามธรรม (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น : n = 19) 
ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่า 

และความสําคัญ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคญั n % n % n    n % 

องค์ประกอบของมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร
ในแต่ละด้าน ได้แก่ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ด้านสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
และด้านนามธรรม ใน
ภาพรวม 

- - - - - - 7 36.84 12 63.16 4.63 0.50 มากที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนครด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม - มนุษย์
สร้างสรรค ์

- - - - - - 8 42.11 11 57.89 4.58 0.51 มากที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนครด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม - มรดก
ทางธรรมชาติ 

- - - - - - 7 36.84 12 63.16 4.63 0.50 มากที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนครด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม - 
นามธรรม 

- - - - - - 2 10.53 17 89.47 4.89 0.32 มากที่สุด 

ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบ  
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                 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนครในด้าน มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
มรดกทางธรรมชาติ และมรดกวัฒนธรรมด้านนามธรรม (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน : n = 54) 
ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่า 

และความสําคัญ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคญั n % n % n    n % 

องค์ประกอบของมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร
ในแต่ละด้านได้แก่ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
แ ล ะ ด้ า น น า ม ธ ร ร ม  ใ น
ภาพรวม 

- - - - 1 1.85 31 57.41 33 62.26 4.39 0.53 มาก 
ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร ด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม - มนุษย์
สร้างสรรค์ 

- - - - 11 20.37 24 44.44 19 35.19 4.15 0.74 มาก 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร ด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม - มรดก
ทางธรรมชาติ 

- - - - 6 11.32 24 45.28 23 43.40 4.32 0.67 มาก 
ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร ด้าน
ม ร ด ก ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  - 
นามธรรม 

- - - - 2 3.77 18 33.96 33 62.26 4.58 0.57 มาก 
ที่สุด 

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบ  
                 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนครในด้าน มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

มรดกทางธรรมชาติ และมรดกวัฒนธรรมด้านนามธรรม (ต่อ) 
(กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอาย:ุ n = 27) 

ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่า 
และความสําคัญ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคญั n % n % n    n % 

องค์ประกอบของมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร
ในแต่ละด้านได้แก่ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
แ ล ะ ด้ า น น า ม ธ ร ร ม  ใ น
ภาพรวม 

- - - - 6 22.22 8 29.63 13 48.15 4.52 0.58 มาก 
ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร ด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม - มนุษย์
สร้างสรรค์ 

- - - - 3 11.11 13 48.15 11 40.74 4.52 0.64 มาก 
ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร ด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม - มรดก
ทางธรรมชาติ 

- - - - 2 7.41 9 33.33 16 59.26 4.30 0.67 มาก 
ที่สุด 

อัตลักษณ์เมืองสกลนคร ด้าน
ม ร ด ก ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  – 
นามธรรม 

- - - - 1 3.70 11 40.74 15 55.56 4.26 0.81 มากที่สุด 

 
              ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร แยกรายด้าน 
 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละข้อ นําเสนอ
ข้อมูลในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
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 ผลการวิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
เมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 จํานวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 
4.63 S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม ( X  = 4.86 S.D.= 0.67) รองลงมา คือ วัดพระธาตุเชิงชุม ( X  = 4.71 S.D.= 0.61) 
วัดป่าสุทธาวาส ( X  = 4.65 S.D.= 0.60 พระธาตุนารายณ์เจงเวง( x = 4.37 S.D.= 0.73) บรรยากาศริม
หนองหาร ( X  = 4.27 S.D.= 0.79) พระธาตุภูเพ็ก ( X  = 4.24 S.D.= 0.78) และสวนสมเด็จพระศรีฯ พระ
พี่นางเธอเจ้าฯ ( X  = 4.21 S.D.= 0.81) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บรรยากาศริมสระพังทอง
( x = 4.18 S.D.= 0.81) รองลงมา คือ พระธาตุดุม( x = 4.02 S.D.= 0.92) สะพานขอม( x = 3.95 S.D.= 
0.97) ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม( x = 3.88 S.D.= 1.02) โบราณสถานบ้านท่าวัด( x = 3.79 S.D.= 
0.94) ย่านชุมชนเมืองเก่า( x = 3.74 S.D.= 0.10) ถนนสุขเกษม( x = 3.68 S.D.= 1.00) สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นในย่านเมืองเก่า( x = 3.67 S.D.= 1.02) ถนนเรืองสวัสดิ์( x = 3.65 S.D.= 1.03) และถนนเจริญเมือง
( x = 3.61 S.D.= 1.00) ตามลําดับ ดังตารางที่ 7 
 จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
 กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด( x =4.58 S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม( x =4.95 S.D.=0.23) รองลงมา คือ วัดพระธาตุเชิงชุม( x =4.74 S.D.= 
0.56) วัดป่าสุทธาวาส( x = 4.74 S.D.= 0.45) พระธาตุนารายณ์เจงเวง( x = 4.58 S.D.= 0.61) พระธาตุภู
เพ็ก( x =4.42 S.D.=0.61) สวนสมเด็จพระศรีฯ พระพี่นางเธอเจ้าฯ( x = 4.42 S.D.= 0.77) ผังเมืองสมัย
ขอมและคูเมืองเดิม( x = 4.37 S.D.= 0.83) บรรยากาศริมหนองหาร( x = 4.26 S.D.= 0.73) บรรยากาศริม
สระพังทอง( x = 4.26 S.D.= 0.87) และสะพานขอม( x = 4.21 S.D.= 0.56) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ พระธาตุดุม( x = 4.16 S.D.= 0.90) รองลงมา คือ ย่านชุมชนเมืองเก่า( x = 4.16 S.D.= 0.90) 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่า( x = 4.16 S.D.= 0.77) ถนนเรืองสวัสดิ์( x = 4.05 S.D.= 0.85) ถนน
สุขเกษม( x = 4.00 S.D.= 0.82) ถนนเจริญเมือง( x = 3.95 S.D.= 0.85) และโบราณสถานบ้านท่าวัด( x = 
3.89 S.D.= 1.00) ตามลําดับ ดังตารางที่ 7 
 กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก( x =4.15 S.D.= 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่ สุด  ได้แก่  พระธาตุ เชิงชุม ( x =4.89 S.D.=0.42) รองลงมา คือ  วัดพระธาตุ เชิงชุม ( x =4.70 
S.D.=0.66) วัดป่าสุทธาวาส( x =4.69 S.D.=0.58) พระธาตุนารายณ์เจงเวง( x =4.30 S.D.= 0.77) และ
บรรยากาศริมหนองหาร( x = 4.22 S.D.= 0.86) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พระธาตุภูเพ็ก( x = 
4.20 S.D.=0.83) รองลงมา คือ บรรยากาศริมสระพังทอง( x = 4.11 S.D.= 0.79) สวนสมเด็จพระศรีฯ พระ
พี่นางเธอเจ้าฯ( x = 4.11 S.D.= 0.82) พระธาตุดุม( x = 3.96 S.D.= 0.91) สะพานขอม( x = 3.85 S.D.= 
1.02) โบราณสถานบ้านท่าวัด( x = 3.76 S.D.= 1.01) ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม( x = 3.70 S.D.= 
1.10) ย่านชุมชนเมืองเก่า( x = 3.59 S.D.= 1.14) สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่า( x = 3.56 S.D.= 
1.02) ถนนสุขเกษม( x = 3.54 S.D.= 1.04) ถนนเรืองสวัสดิ์( x = 3.50 S.D.= 1.10) และถนนเจริญเมือง
( x = 3.46 S.D.= 1.06) ตามลําดับ ดังตารางที่ 7  



 121

 กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.52 S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม ( x = 4.74 S.D.= 0.60) รองลงมา คือ วัดพระธาตุเชิงชุม( x = 4.70 
S.D.= 0.54) วัดป่าสุทธาวาส( x = 4.52 S.D.= 0.70) พระธาตุนารายณ์ เจงเวง( x = 4.37 S.D.= 0.74) 
บรรยากาศริมหนองหาร( x = 4.37 S.D.= 0.69) บรรยากาศริมสระพังทอง( x =4.26 S.D.=0.81) และสวน
สมเด็จพระศรีฯ พระพี่นางเธอเจ้าฯ( x = 4.26 S.D.= 0.81) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พระธาตุภู
เพ็ก( x = 4.19 S.D.= 0.79) รองลงมา คือ พระธาตุดุม ( X  = 4.04 S.D. = 0.98) สะพานขอม( x = 3.96 
S.D.= 1.01) ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม ( X  = 3.89 S.D. = 0.93) โบราณสถานบ้านท่าวัด( x = 3.78 
S.D.= 0.76) ย่านชุมชนเมืองเก่าในเขตคูเมืองเดิม ( X  = 3.74 S.D. = 1.10) ถนนสุขเกษม ( x = 3.74 
S.D.= 1.02) ถนนเจริญเมือง ( X  = 3.67 S.D. = 0.96) ถนนเรืองสวัสดิ์ ( x = 3.67 S.D.= 0.96) และ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่า ( X  = 3.56 S.D. = 1.10) ตามลําดับ ดังตารางที่ 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉ ล่ีย  ( X ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ
องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

(รวมทั้ง 3 กลุ่ม : n = 100) 
อัตลักษณ์เมือง น้อย น้อย ปาน มาก มาก ค่า S.D. ระดับ
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สกลนครด้าน 
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ี

มนุษย์สร้างข้ึน 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด เฉลี่ย 
( x ) 

ความ 
สําคัญ 

n % n % n % n % n % 

1. พระธาตุเชิงชุม - - - - 4 4.00 6 6.00 90 90.00 4.86 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2. พระธาตุนารายณ์ 
   เจงเวง 

- - - - 15 15.00 33 33.00 52 52.00 4.37 0.73 มาก
ท่ีสุด 

3. พระธาตุดมุ 
 

- - 4 4.00 29 29.00 28 28.00 39 39.00 4.02 0.92 มาก 

4. พระธาตุภูเพ็ก - - 1 1.00 18 18.00 37 37.00 44 44.00 4.24 0.78 มาก
ท่ีสุด 

5. โบราณสถาน 
   บ้านท่าวดั 

- - 7 7.00 35 35.00 30 30.00 28 28.00 3.79 0.94 มาก 

6. ผังเมืองและคูเมืองเดิม 
 

- - 10 10.00 28 28.00 26 26.00 36 36.00 3.88 1.02 มาก 

7. สะพานขอม - - 8 8.00 25 25.00 31 31.00 36 36.00 3.95 0.97 มาก 
8. วัดพระธาตุเชิงชุม - - 1 1.00 5 5.00 16 16.00 78 78.00 4.71 0.61 มาก

ท่ีสุด 
9. วัดป่าสุทธาวาส - - - - 6 6.00 23 23.00 71 71.00 4.65 0.60 มาก

ท่ีสุด 
10. ย่านชุมชนเมอืงเก่า 1 1.0

0 
15 15.00 25 25.00 27 27.00 32 32.00 3.74 0.10 มาก 

11. สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ในย่านเมืองเกา่ 

1 1.00 14 14.00 25 25.00 37 37.00 23 23.00 3.67 1.02 มาก 

12. บรรยากาศรมิ 
     หนองหาร 

- - 2 2.00 15 15.00 37 37.00 46 46.00 4.27 0.79 มาก
ท่ีสุด 

13. บรรยากาศรมิ 
 สระพังทอง 

- - - - 25 25.00 32 32.00 43 43.00 4.18 0.81 มาก 

14. สวนสมเดจ็พระศรีฯ 
พระพี่นางเธอเจา้ฯ  

- - 1 1.00 21 21.00 34 34.00 44 44.00 4.21 0.81 มาก
ท่ีสุด 

15. ถนนสุขเกษม 1 1.0
0 

11 11.00 32 32.00 31 31.00 25 25.00 3.68 1.00 มาก 

16. ถนนเจริญเมือง 1 1.00 12 12.00 35 35.00 29 29.00 23 23.00 3.61 1.00 มาก 
17. ถนนเรืองสวัสดิ์ 2 2.00 11 11.00 31 31.00 32 32.00 24 24.00 3.65 1.03 มาก 

เฉลี่ยรวม - - - - 17 17.00 40 40.00 43 43.00 4.63 0.56 
มาก 
ที่สุด 

 
ตารางที่ 7 ค่าเฉ ล่ีย  ( X ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่
มนุษย์สร้างขึ้น (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น : n = 19) 
อัตลักษณ์เมือง น้อย น้อย ปาน มาก มาก ค่า S.D. ระดับ



 123

สกลนครด้าน 
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ี

มนุษย์สร้างข้ึน 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด เฉลี่ย 
( x ) 

ความ 
สําคัญ 

n % n % n % n % n % 

1. พระธาตุเชิงชุม - - - - - - 1 5.26 18 94.74 4.95 0.23 มาก
ท่ีสุด 

2. พระธาตุนารายณ์ 
   เจงเวง 

- - - - 1 5.26 6 31.58 12 63.16 4.58 0.61 มาก
ท่ีสุด 

3. พระธาตุดมุ 
 

- - 1 5.26 3 15.79 7 36.84 8 42.11 4.16 0.90 มาก 

4. พระธาตุภูเพ็ก - - - - 1 5.26 9 43.37 9 43.37 4.42 0.61 มาก
ท่ีสุด 

5. โบราณสถาน 
   บ้านท่าวดั 

- - 2 10.53 4 21.05 7 36.84 6 31.58 3.89 1.00 มาก 

6. ผังเมืองและคูเมืองเดิม 
 

- - 1 5.26 1 5.26 7 36.84 10 52.63 4.37 0.83 มาก
ท่ีสุด 

7. สะพานขอม - - - - 3 15.79 9 43.37 7 36.84 4.21 0.71 มาก
ท่ีสุด 

8. วัดพระธาตุเชิงชุม - - - - 1 5.26 3 15.79 15 78.95 4.74 0.56 มาก
ท่ีสุด 

9. วัดป่าสุทธาวาส - - - - - - 5 26.32 14 73.68 4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

10. ย่านชุมชนเมอืงเก่า - - 1 5.26 3 15.79 7 36.84 8 42.11 4.16 0.90 มาก 
11. สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน

ในย่านเมืองเกา่ 
- - 1 5.26 1 5.26 11 57.89 6 31.58 4.16 0.77 มาก 

12. บรรยากาศรมิ 
     หนองหาร 

- - - - 3 15.79 8 42.11 8 42.11 4.26 0.73 มาก
ท่ีสุด 

13. บรรยากาศรมิ 
 สระพังทอง 

- - - - 5 26.32 4 21.05 10 52.63 4.26 0.87 มาก
ท่ีสุด 

14. สวนสมเดจ็พระศรีฯ 
พระพี่นางเธอเจา้ฯ  

- - - - 3 15.79 5 26.32 11 57.89 4.42 0.77 มาก
ท่ีสุด 

15. ถนนสุขเกษม - - 1 5.26 3 15.79 10 52.63 5 26.32 4.00 0.82 มาก 
16. ถนนเจริญเมือง - - 1 5.26 4 21.05 9 43.37 5 26.32 3.95 0.85 มาก 
17. ถนนเรืองสวัสดิ์ - - 1 5.26 3 15.79 9 43.37 6 31.58 4.05 0.85 มาก 

เฉลี่ยรวม - - - - - - 8 42.11 11 57.89 4.58 0.51 
มาก
ที่สุด 

 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉ ล่ีย  ( X ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่
มนุษย์สร้างขึ้น (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน : n = 54) 
อัตลักษณ์เมือง น้อย น้อย ปาน มาก มาก ค่า S.D. ระดับ



 124

สกลนครด้าน 
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ี

มนุษย์สร้างข้ึน 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด เฉลี่ย 
( x ) 

ความ 
สําคัญ 

n % n % n % n % n % 

1. พระธาตุเชิงชุม - - - - 2 3.70 2 3.70 50 92.59 4.89 0.42 มาก
ท่ีสุด 

2. พระธาตุนารายณ์ 
   เจงเวง 

- - - - 10 18.52 18 33.33 26 48.15 4.30 0.77 มาก
ท่ีสุด 

3. พระธาตุดมุ 
 

- - 2 3.70 17 31.48 16 29.63 19 35.19 3.96 0.91 มาก 

4. พระธาตุภูเพ็ก - - 1 1.58 11 20.37 18 33.33 24 44.44 4.20 0.83 มาก 
5. โบราณสถาน 
   บ้านท่าวดั 

- - 5 9.26 20 37.04 12 22.22 17 31.48 3.76 1.01 มาก 

6. ผังเมืองและคูเมืองเดิม 
 

- - 8 14.81 17 31.48 12 22.22 17 31.48 3.70 1.10 มาก 

7. สะพานขอม - - 6 11.11 14 25.93 17 31.48 11 20.37 3.85 1.02 มาก 
8. วัดพระธาตุเชิงชุม - - 1 1.58 3 5.56 7 12.96 43 79.63 4.70 0.66 มาก

ท่ีสุด 
9. วัดป่าสุทธาวาส - - - - 3 5.56 11 20.37 40 74.07 4.69 0.58 มาก

ท่ีสุด 
10. ย่านชุมชนเมอืงเก่า 1 1.58 9 16.67 17 31.48 11 20.37 16 29.63 3.59 1.14 มาก 
11. สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน

ในย่านเมืองเกา่ 
1 1.58 7 12.96 18 33.33 17 31.48 11 20.37 3.56 1.02 มาก 

12. บรรยากาศรมิ 
     หนองหาร 

- - 2 3.70 9 16.67 18 33.33 25 46.30 4.22 0.86 มาก
ท่ีสุด 

13. บรรยากาศรมิ 
 สระพังทอง 

- - - - 14 25.93 20 37.04 20 37.04 4.11 0.79 มาก 

14. สวนสมเดจ็พระศรีฯ 
พระพี่นางเธอเจา้ฯ  

- - - - 15 27.78 18 33.33 21 38.89 4.11 0.82 มาก 

15. ถนนสุขเกษม - - 9 16.67 20 37.04 12 22.22 13 24.07 3.54 1.04 มาก 
16. ถนนเจริญเมือง - - 10 18.52 22 40.74 9 16.67 13 24.07 3.46 1.06 มาก 
17. ถนนเรืองสวัสดิ์ 1 1.58 9 16.67 19 35.19 12 22.22 13 24.07 3.50 1.10 มาก 

เฉลี่ยรวม - - - - 11 20.37 24 44.44 19 35.19 4.15 0.74 มาก 

 
ตารางที่ 7 ค่าเฉ ล่ีย  ( X ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่
มนุษย์สร้างขึ้น (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอาย ุ: n = 27) 
อัตลักษณ์เมือง
สกลนครด้าน 
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ี

มนุษย์สร้างข้ึน 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ

ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. พระธาตุเชิงชุม - - - - 2 7.41 3 11.11 22 81.48 4.74 0.60 มาก
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ท่ีสุด 
2. พระธาตุนารายณ์ 
   เจงเวง 

- - - - 4 14.81 9 33.33 14 51.85 4.37 0.74 มาก

ท่ีสุด 
3. พระธาตุดมุ 
 

- - 1 3.70 9 33.33 5 18.52 12 44.44 4.04 0.98 มาก 

4. พระธาตุภูเพ็ก - - - - 6 22.22 10 37.04 11 40.74 4.19 0.79 มาก 
5. โบราณสถาน 
   บ้านท่าวดั 

- - - - 11 40.74 11 40.74 5 18.52 3.78 0.76 มาก 

6. ผังเมืองและคูเมืองเดิม 
 

- - 1 3.70 10 37.04 7 25.93 9 33.33 3.89 0.93 มาก 

7. สะพานขอม - - 2 7.41 8 29.63 6 22.22 11 40.74 3.96 1.01 มาก 
8. วัดพระธาตุเชิงชุม - - - - 1 3.70 6 22.22 20 74.07 4.70 0.54 มาก

ท่ีสุด 
9. วัดป่าสุทธาวาส - - - - 3 11.11 7 25.93 17 62.96 4.52 0.70 มาก

ท่ีสุด 
10. ย่านชุมชนเมอืงเก่า - - 5 18.52 5 18.52 9 33.33 8 29.63 3.74 1.10 มาก 
11. สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน

ในย่านเมืองเกา่ 
- - 6 22.22 6 22.22 9 33.33 6 22.22 3.56 1.10 มาก 

12. บรรยากาศรมิ 
     หนองหาร 

- - - - 3 11.11 11 40.74 13 48.15 4.37 0.69 มาก

ท่ีสุด 
13. บรรยากาศรมิ 
 สระพังทอง 

- - - - 6 22.22 8 29.63 13 48.15 4.26 0.81 มาก

ท่ีสุด 
14. สวนสมเดจ็พระศรีฯ 

พระพี่นางเธอเจา้ฯ  
- - 1 3.70 3 11.11 11 40.74 12 44.44 4.26 0.81 มาก

ท่ีสุด 
15. ถนนสุขเกษม 1 3.70 1 3.70 9 33.33 9 33.33 7 25.93 3.74 1.02 มาก 
16. ถนนเจริญเมือง 1 3.70 1 3.70 9 33.33 11 40.74 5 18.52 3.67 0.96 มาก 
17. ถนนเรืองสวัสดิ์ 1 3.70 1 3.70 9 33.33 11 40.74 5 18.52 3.67 0.96 มาก 

เฉลี่ยรวม - - -  6 22.22 8 29.63 13 48.15 4.52 0.64 มาก 
 
 
 ผลการวิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
เมืองสกลนคร ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
 จํานวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุด( x = 
4.37 S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ หนองหาร( x = 4.78 S.D.= 0.44) รองลงมา คือ ภูพาน( x = 4.64 S.D.= 0.63) สระพังทอง( x = 
4.40 S.D.= 0.78) และโคขุน( x = 4.28 S.D.= 0.94) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หมากเม่า( x = 
3.82 S.D.= 0.88) และ อินทนิลน้ํา( x = 3.82 S.D.= 0.88) ผักหวาน( x = 3.75 S.D.= 0.83) หวาย( x = 
3.66 S.D.= 0.83) และแมลงทับ( x = 3.60 S.D.= 0.96) ตามลําดับ ดังตารางที่ 8 



 126

 จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
 กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดก

ทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x = 4.63 
S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หนองหาร( x = 4.84 S.D.= 0.37) และ ภูพาน( x = 4.84 S.D.= 0.37) รองลงมา คือ สระพังทอง( x = 4.79 
S.D.= 0.54) และโคขุน( x = 4.79 S.D.= 0.56) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อินทนิลน้ํา( x = 4.16 
S.D.= 0.76) รองลงมา คือ แมลงทับ( x = 3.89 S.D.= 0.88) หมากเม่า( x = 3.84 S.D.= 0.83) ผักหวาน 
( x = 3.84 S.D.= 0.90) และหวาย( x = 3.58 S.D.= 0.77) ตามลําดับ ดังตารางที่ 8 
 กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์

มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก

ที่สุด ได้แก่ หนองหาร( x = 4.79 S.D.=0.45) รองลงมา คือ ภูพาน( x = 4.62 S.D.=0.66) และสระพังทอง

( x =4.25 S.D.= 0.87) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โคขุน( x = 4.19 S.D.= 1.10) รองลงมา คือ 
หมากเม่า( x =3.79 S.D.=0.88) ผักหวาน( x =3.70 S.D.=0.87) อินทนิลน้ํา( x =3.64 S.D.= 0.92) หวาย

( x = 3.64 S.D.=0.92) และแมลงทับ( x =3.51 S.D.=1.03) ตามลําดับ ดังตารางที่ 8 
 กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์

มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.30 S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ระดับมากที่สุด ได้แก่ หนองหาร( x  = 4.70 S.D.= 0.47) รองลงมา คือ ภูพาน( x = 4.52 S.D.= 0.70) และ
สระพังทอง( x  = 4.44 S.D.= 0.64) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โคขุน( x = 4.11 S.D.= 0.70) 
รองลงมา คือ อินทนิลน้ํา( x = 3.93 S.D.= 0.92) หมากเม่า( x = 3.85 S.D.= 0.82) ผักหวาน( x = 3.78 
S.D.= 0.70) หวาย( x = 3.74 S.D.= 0.71) และแมลงทับ ( x = 3.56 S.D.= 0.85) ตามลําดับ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัต
ลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางธรรมชาติ  

 

(รวมทั้ง 3 กลุ่ม : n = 100) 

อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านมรดกทาง

ธรรมชาติ 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด ค่า 

เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. หนองหาร - - - - 1 1.01 20 20.20 78 78.78 4.78 0.44 มาก
ท่ีสุด 

2. ภูพาน - - - - 8 8.08 20 20.20 71 71.72 4.64 0.63 มาก
ท่ีสุด 

3. สระพังทอง - - 3 3.03 9 9.09 32 32.32 55 55.56 4.40 0.78 มาก
ท่ีสุด 

4. หมากเม่า 
 

- - 5 5.05 32 32.32 38 38.38 24 24.24 3.82 0.86 มาก 

5. อินทนิลนํ้า 
 

- - 6 6.06 31 31.31 37 37.37 25 25.25 3.82 0.88 มาก 

6. หวาย 1 1.01 5 5.05 36 36.36 42 42.42 15 15.15 13.6
6 

0.83 มาก 

7. ผกัหวาน 
 

- - 6 6.06 31 31.31 44 44.44 18 18.18 3.75 0.83 มาก 

8. แมลงทับ 
 

- - 14 14.14 31 31.31 35 35.35 19 19.19 3.60 0.96 มาก 

9. โคขุน 2 2.04 4 4.08 9 9.18 33 33.67 50 51.02 4.28 0.94 มาก
ท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม - - - - 9 9.09 44 44.44 46 46.46 4.37 0.65 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัต
ลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางธรรมชาติ (ต่อ) 

 

(กลุ่มที ่1 วัยรุ่น : n = 19 ) 

อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านมรดกทาง

ธรรมชาติ 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด ค่า 

เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. หนองหาร - - - - - - 3 15.79 16 84.21 4.84 0.37 มาก
ท่ีสุด 

2. ภูพาน 
 

- - - - - - 3 15.79 16 84.21 4.84 0.37 มาก
ท่ีสุด 

3. สระพังทอง 
 

- - - - 1 5.26 2 10.53 16 84.21 4.79 0.54 มาก
ท่ีสุด 

4. หมากเม่า 
 

- - 1 5.26 5 26.32 9 47.37 4 21.06 3.84 0.83 มาก 

5. อินทนิลนํ้า 
 

- - - - 4 21.06 8 42.11 7 36.84 4.16 0.76 มาก 

6. หวาย 
 

- - 2 10.53 5 26.32 11 57.89 1 5.26 3.58 0.77 มาก 

7. ผกัหวาน 
 

- - 2 10.53 3 15.79 10 52.63 4 21.06 3.84 0.90 มาก 

8. แมลงทับ 
 

- - 1 5.26 5 26.32 8 42.11 5 26.32 3.89 0.88 มาก 

9. โคขุน 
 

- - - - 1 5.26 3 15.79 15 78.95 4.74 0.56 มาก
ท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 
- - - - -  7 36.84 12 63.16 4.63 0.50 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัต
ลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางธรรมชาติ (ต่อ) 

 

(กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน : n = 54) 

อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านมรดกทาง

ธรรมชาติ 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด ค่า 

เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. หนองหาร - - - - 1 1.89 9 16.98 43 81.13 4.79 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2. ภูพาน 
 

- - - - 5 9.43 10 18.87 38 71.70 4.62 0.66 มาก
ท่ีสุด 

3. สระพังทอง 
 

- - 3 5.66 6 11.32 19 35.85 25 47.17 4.25 0.87 มาก
ท่ีสุด 

4. หมากเม่า 
 

- - 4 7.55 16 30.19 20 37.74 13 24.53 3.79 0.91 มาก 

5. อินทนิลนํ้า 
 

- - 5 9.43 18 33.96 21 39.62 9 16.98 3.64 0.88 มาก 

6. หวาย 
 

1 1.89 3 5.66 20 37.74 19 35.85 10 18.87 3.64 0.92 มาก 

7. ผกัหวาน 
 

- - 4 7.55 18 33.96 21 39.62 10 18.87 3.70 0.87 มาก 

8. แมลงทับ 
 

- - 10 18.87 17 32.08 15 28.30 11 20.75 3.51 1.03 มาก 

9. โคขุน 
 

2 3.85 3 5.66 6 11.32 13 25.00 28 53.85 4.19 1.10 มาก 

เฉลี่ยรวม 
- - -  6 11.32 24 45.28 23 43.40 4.32 0.67 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัต
ลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านมรดกทางธรรมชาติ (ต่อ) 

 

(กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอาย ุ: n = 27) 

อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านมรดกทาง

ธรรมชาติ 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด ค่า 

เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. หนองหาร - - - - - - 8 29.63 19 70.37 4.70 0.47 มาก
ท่ีสุด 

2. ภูพาน 
 

- - - - 3 11.11 7 25.93 17 62.96 4.52 0.70 มาก
ท่ีสุด 

3. สระพังทอง 
 

- - - - 2 7.41 11 40.74 14 51.85 4.44 0.64 มาก
ท่ีสุด 

4. หมากเม่า 
 

- - - - 11 40.74 9 33.33 7 25.93 3.85 0.82 มาก 

5. อินทนิลนํ้า 
 

- - 1 3.70 9 33.33 8 29.63 9 33.33 3.93 0.92 มาก 

6. หวาย 
 

- - - - 11 40.74 12 44.44 4 14.81 3.74 0.71 มาก 

7. ผกัหวาน 
 

- - - - 10 37.04 13 48.15 4 14.81 3.78 0.70 มาก 

8. แมลงทับ 
 

- - 3 11.11 9 33.33 12 44.44 3 11.11 3.56 0.85 มาก 

9. โคขุน 
 

- - 1 3.70 2 7.41 17 62.96 7 25.93 4.11 0.70 มาก 

เฉลี่ยรวม 
- - - - 3 11.11 13 48.15 11 40.74 4.30 0.67 มาก

ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม)  



 131

 จํานวน 100 คน รวมทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.63 S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต( x  = 4.72 S.D.= 0.61) รองลงมา คือ หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร( x = 4.71 S.D.= 
0.61) งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง( x = 4.66 S.D.= 0.59) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม
( x = 4.59 S.D.= 0.57) หลวงปู่หลุย จันทสาโร ( x = 4.49 S.D.= 0.73) ภาษาย้อ( x = 4.48 S.D.= 0.71) 
ผาแดงนางไอ่ ( x = 4.47 S.D.= 0.69) พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า( x = 4.38 S.D.= 0.71) 
พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร( x = 4.38 S.D.= 0.78) ย้อ( x = 4.35 S.D.= 0.81) ประเพณีลอยพระประทีป
( x = 4.35 S.D.= 0.75) ฮีตสิบสอง( x = 4.32 S.D.= 0.83) ข้าวเหนียว( x = 4.32 S.D.= 0.78) การตั้งถิ่น
ฐานของเมืองสกลนคร ( x = 4.22 S.D.= 0.82) และคุ้มบ้านคุ้มวัด( x = 4.22 S.D.= 0.80) มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประวัติศาสตร์การเมืองยุคเสรีไทย( x = 4.14 S.D.= 0.77) รองลงมา คือ นายเตียง ศิ
ริขันธ์( x = 4.08 S.D.= 0.93) ปลาร้า( x = 4.03 S.D.= 0.87) แกงหวาย( x = 4.01 S.D.= 0.83) พระยา
ประจันตะประเทศธานี( x = 3.99 S.D.= 0.83) และงานแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่( x = 3.94 S.D.= 0.93) 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 9 
 จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
 กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.26 S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไป
น้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง( x = 4.79 S.D.= 
0.54) ผาแดงนางไอ่( x =4.79 S.D.= 0.42) ภาษาย้อ( x = 4.79 S.D.= 0.42) รองลงมา คือ หลวงปู่มั่น ภู
ริทัตโต( x  = 4.68 S.D.= 0.67) หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร( x  = 4.68 S.D.= 0.67) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุ
เชิงชุม( x = 4.68 S.D.= 0.58) ข้าวเหนียว( x = 4.68 S.D.= 0.58) ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมือง
สกลนคร( x = 4.58 S.D.= 0.69) หลวงปู่หลุย จันทสาโร( x = 4.58 S.D.= 0.61) ย้อ( x = 4.58 S.D.= 
0.61) พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร( x = 4.58 S.D.= 0.84) พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า( x = 
4.53 S.D.= 0.61) ประเพณี ลอยพระประทีป ( x = 4.53 S.D.= 0.51) ปลาร้า( x = 4.53 S.D.= 0.61) 
ประวัติศาสตร์การเมืองยุคเสรีไทย( x = 4.47 S.D.= 0.90) ฮีตสิบสอง( x = 4.47 S.D.= 0.90) พระยา
ประจันตะประเทศธานี( x = 4.37 S.D.= 0.60) คุ้มบ้านคุ้มวัด( x = 4.37 S.D.= 0.76) นายเตียง ศิริขันธ์ 
( x = 4.32 S.D.= 0.95) และแกงหวาย( x = 4.26 S.D.= 0.81) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ งาน
แห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่( x = 4.00 S.D.= 0.82) ตามลําดับ ดังตารางที่ 9 
 กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทาง
วัฒนธรรม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.63 S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับ
จากมากไปน้อยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต( x =4.75 S.D.= 0.59) 
รองลงมา คือ หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร( x = 4.72 S.D.= 0.60) งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง( x = 4.68 
S.D.= 0.55) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม( x = 4.60 S.D.= 0.57) ผาแดงนางไอ่( x = 4.55 S.D.= 
0.61ภาษาย้อ( x = 4.45 S.D.= 0.64) หลวงปู่หลุย จันทสาโร( x = 4.40 S.D.= 0.79) ประเพณีลอยพระ
ประที ป ( x = 4.38 S.D.= 0.81) พระพุ ทธศาสนาและพระสงฆ์ สายวัด ป่ า ( x = 4.37 S.D.= 0.82) 
พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร( x = 4.35 S.D.= 0.79) ข้าวเหนียว( x = 4.32 S.D.= 0.78) ย้อ( x = 4.30 
S.D.= 0.85) คุ้มบ้านคุ้มวัด( x = 4.25 S.D.= 0.83) และ ฮีตสิบสอง( x = 4.23 S.D.= 0.83) มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร( x = 4.15 S.D.= 0.89) รองลงมา คือ 
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งานแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่( x = 4.06 S.D.= 0.95) ประวัติศาสตร์การเมือง ยุคเสรีไทย( x = 4.04 S.D.= 
0.81) นายเตียง ศิริขันธ์( x = 4.02 S.D.= 0.97) ปลาร้า( x = 3.94 S.D.= 0.81) แกงหวาย( x = 3.92 
S.D.= 0.81) และพระยาประจันตะประเทศธานี( x = 3.91 S.D.= 0.84) ตามลําดับ ดังตารางที่ 9 
 กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม(ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทาง
วัฒนธรรม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด( x = 4.52 S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับ
จากมากไปน้อย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร( x = 4.70 S.D.= 0.61) 
รองลงมา คือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต( x =4.69 S.D.= 0.62) หลวงปู่หลุย จันทสาโร ( x = 4.63 S.D.= 0.63) 
งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม( x = 4.52 S.D.= 0.58) งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง( x = 
4.52 S.D.= 0.70) ฮีตสิบสอง( x = 4.37 S.D.= 0.79) ภาษาย้อ( x = 4.33 S.D.= 0.92) พระพุทธศาสนา
และพระสงฆ์สายวัดป่า( x = 4.31 S.D.= 0.55) ย้อ( x = 4.30 S.D.= 0.87) พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร
( x = 4.30 S.D.= 0.72) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประเพณีลอยพระประทีป( x = 4.19 S.D.= 
0.74) รองลงมา คือ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร( x = 4.11 S.D.= 0.75) ประวัติศาสตร์
การเมืองยุคเสรีไทย ( x = 4.11 S.D.= 0.75) ผาแดงนางไอ่( x = 4.11 S.D.= 0.85) คุ้มบ้านคุ้มวัด( x = 
4.07 S.D.= 0.78) ข้าวเหนียว( x = 4.07 S.D.= 0.83) นายเตียง ศิริขันธ์( x = 4.04 S.D.= 0.85) แกงหวาย
( x = 4.00 S.D.= 0.88) พระยาประจันตะประเทศธานี( x = 3.89 S.D.= 0.89) ปลาร้า( x = 3.85 S.D.= 
0.86) และ งานแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่( x = 3.67 S.D.= 0.96) ตามลําดับ ดังตารางที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉ ล่ีย  ( x ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม)  
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(รวมทั้ง 3 กลุ่ม : n = 100)  
อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านนามธรรม 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. ประวัติศาสตร์
การตัง้ถิ่นฐาน
ของเมือง
สกลนคร 

- - 3 3.03 35 35.31 37 37.76 43 43.88 4.22 0.82 มาก
ท่ีสุด 

2. พระพุทธศาสนา
และพระสงฆ์สาย
วัดปา่ 

- - 1 1.01 10 10.31 37 38.14 49 50.52 4.38 0.71 มาก
ท่ีสุด 

3. ประวตัิศาสตร์
การเมือง ยุคเสรี
ไทย 

- - 1 1.01 20 20.20 42 42.42 36 36.36 4.14 0.77 มาก 

4. พระยาประจัน
ตะประเทศธานี 

- - 2 2.02 28 28.28 38 38.38 31 31.31 3.99 0.83 มาก 

5. นายเตียง  
 ศิริขันธ ์

1 1.01 3 3.03 24 24.24 30 30.30 41 41.41 4.08 0.93 มาก 

6. หลวงปู่มั่น 
 ภูริทัตโต 

- - - - 8 8.06 11 11.22 79 80.61 4.72 0.61 มาก
ท่ีสุด 

7. หลวงปู่ฝั้น  
 อาจาโร 

- - - - 8 8.06 13 13.13 78 78.79 4.71 0.61 มาก
ท่ีสุด 

8. หลวงปู่หลุย  
 จันทสาโร 

- - 1 1.01 11 11.11 25 25.25 62 62.63 4.49 0.73 มาก
ท่ีสุด 

9. ย้อ  - - 2 2.02 15 15.15 28 28.28 54 54.55 4.35 0.81 มาก
ท่ีสุด 

10. ฮีตสบิสอง - - 4 4.08 11 11.22 33 33.67 50 51.02 4.32 0.83 มาก
ท่ีสุด 

11. พุทธศาสนิกชน
ชาวสกลนคร 

- - 2 2.04 12 12.24 31 31.63 53 54.08 4.38 0.78 มาก
ท่ีสุด 

12. คุ้มบ้านคุ้มวัด  - - 1 1.01 20 20.20 34 34.34 44 44.44 4.22 0.80 มาก
ท่ีสุด 

 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม)  (ต่อ) 

(รวมท้ัง 3 กลุ่ม: n = 100)  
อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านนามธรรม 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

13. งานเทศกาล
นมัสการพระธาตุ

- -   4 4.08 32 32.65 62 63.27 4.59 0.57 มาก
ท่ีสุด 
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เชิงชุม 

14. งานประเพณี
ออกพรรษาแห่
ปราสาทผึง้ 

- - 1 1.01 3 3.03 25 25.25 70 70.71 4.66 0.59 มาก
ท่ีสุด 

15. ประเพณีลอย
พระประทีป 

- - 1 1.01 13 13.13 35 35.35 50 50.51 4.35 0.75 มาก
ท่ีสุด 

16. งานแห่ดาว
คริสต์มาสท่าแร ่

- - 6 6.06 28 28.28 31 31.31 34 34.34 3.94 0.93 มาก 

17. ผาแดงนางไอ่ - - - - 11 11.11 30 30.30 58 58.59 4.47 0.69 มาก
ท่ีสุด 

18. ภาษาย้อ - - 1 1.01 9 9.09 30 30.30 59 59.60 4.48 0.71 มาก
ท่ีสุด 

19. ขา้วเหนียว  - - 2 2.04 13 13.13 35 35.35 49 49.49 4.32 0.78 มาก
ท่ีสุด 

20. ปลาร้า 
 

- - 3 3.06 26 26.53 34 34.69 35 35.71 4.03 0.87 มาก 

21. แกงหวาย 
 

- - 2 2.02 27 27.27 38 38.38 32 32.32 4.01 0.83 มาก 

เฉลี่ยรวม - - - - 4 4.04 29 29.29 66 66.67 4.63 0.56 
มาก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉ ล่ีย  ( x ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ
องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม)  (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น : n = 19) 
อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านนามธรรม 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. ประวัติศาสตร์
การตัง้ถิ่นฐาน
ของเมือง
สกลนคร 

- - - - 1 5.26 6 31.58 12 63.16 4.58 0.61 มาก 
ท่ีสุด 

2. พระพุทธศาสนา
และพระสงฆ์สาย
วัดปา่ 

- - - - 1 5.26 7 36.84 11 57.89 4.53 0.61 มาก 
ท่ีสุด 

3. ประวตัิศาสตร์
การเมือง ยุคเสรี
ไทย 

- - - - 1 5.26 8 42.11 10 52.63 4.47 0.61 มาก 
ท่ีสุด 

4. พระยาประจัน
ตะประเทศธานี 

- - - - 1 5.26 10 52.63 8 42.11 4.37 0.60 มาก 
ท่ีสุด 

5. นายเตียง  
 ศิริขันธ ์

- - 1 5.26 3 15.79 4 21.05 11 57.89 4.32 0.95 มาก 
ท่ีสุด 

6. หลวงปู่มั่น 
 ภูริทัตโต 

- - - - 2 10.53 2 10.53 15 78.95 4.68 0.67 มาก 
ท่ีสุด 

7. หลวงปู่ฝั้น  
 อาจาโร 

- - - - 2 10.53 2 10.53 15 78.95 4.68 0.67 มาก 
ท่ีสุด 

8. หลวงปู่หลุย  
 จันทสาโร 

- - - - 2 10.53 4 21.05 13 68.42 4.58 0.69 มาก 
ท่ีสุด 

9. ย้อ  - - - - 1 5.26 6 31.58 12 63.16 4.58 0.61 มาก 
ท่ีสุด 

10. ฮีตสบิสอง - - 1 5.26 2 10.53 3 15.79 13 68.42 4.47 0.90 มาก 
ท่ีสุด 

11. พุทธศาสนิกชน
ชาวสกลนคร 

- - 1 5.26 1 5.26 3 15.79 14 73.68 4.58 0.84 มาก 
ท่ีสุด 

12. คุ้มบ้านคุ้มวัด  - - - - 3 15.79 6 31.58 10 52.63 4.37 0.76 มาก 
ท่ีสุด 

 
ตารางที่ 9 ค่าเฉ ล่ีย  ( x ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม)  (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น : n = 19) 
อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ระดับ
ความ 
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ด้านนามธรรม n % n % n % N % n % ( x ) สําคัญ 
13. งานเทศกาล

นมัสการพระธาตุ
เชิงชุม 

- - - - 1 5.26 4 21.05 14 73.68 4.68 0.58 มาก 
ท่ีสุด 

14. งานประเพณี
ออกพรรษาแห่
ปราสาทผึง้ 

- - - - 1 5.26 2 10.53 16 84.21 4.79 0.54 มาก 
ท่ีสุด 

15. ประเพณีลอย
พระประทีป 

- - - - - - 9 47.37 10 52.63 4.53 0.51 มาก 
ท่ีสุด 

16. งานแห่ดาว
คริสต์มาสท่าแร ่

- - - - 6 31.58 7 47.37 6 31.58 4.00 0.82 มาก 

17. ผาแดงนางไอ่ - - - - - - 4 21.05 15 78.95 4.79 0.42 มาก 
ท่ีสุด 

18. ภาษาย้อ - - - - - - 4 21.05 15 78.95 4.79 0.42 มาก 
ท่ีสุด 

19. ขา้วเหนียว  - - - - 1 5.26 4 21.05 14 73.68 4.68 0.58 มาก 
ท่ีสุด 

20. ปลาร้า 
 

- - - - 1 5.26 7 47.37 11 57.89 4.53 0.61 มาก 
ท่ีสุด 

21. แกงหวาย 
 

- - - - 4 21.05 6 31.58 9 47.37 4.26 0.81 มาก 
ท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม - - - - - - 2 10.53 17 89.47 4.26 0.89 
มาก 
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉ ล่ีย  ( x ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม) (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน : n = 54) 
อัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านนามธรรม 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. ประวัติศาสตร์
การตัง้ถิ่นฐาน
ของเมือง
สกลนคร 

- - 3 5.77 8 14.8 19 42.31 22 42.31 4.15 0.89 มาก 

2. พระพุทธศาสนา
และพระสงฆ์สาย

- - 1 1.92 8 15.38 14 26.92 29 55.77 4.37 0.82 มาท่ีสุด 
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วัดปา่ 
3. ประวตัิศาสตร์

การเมือง ยุคเสรี
ไทย 

- - 1 1.89 13 24.53 22 41.51 17 32.08 4.04 0.81 มาก 

4. พระยาประจัน
ตะประเทศธานี 

- - 1 1.89 18 33.96 19 35.85 15 28.30 3.91 0.84 มาก 

5. นายเตียง  
 ศิริขันธ ์

1 1.89 2 3.77 12 22.64 18 33.96 20 37.74 4.02 0.97 มาก 

6. หลวงปู่มั่น 
 ภูริทัตโต 

- - - - 4 7.55 5 9.43 44 83.02 4.75 0.59 มาก
ท่ีสุด 

7. หลวงปู่ฝั้น  
 อาจาโร 

- - - - 4 7.55 7 13.21 42 79.25 4.72 0.60 มาก
ท่ีสุด 

8. หลวงปู่หลุย  
 จันทสาโร 

- - 1 1.89 7 13.21 15 28.30 30 56.60 4.40 0.79 มาก
ท่ีสุด 

9. ย้อ  - - 1 1.89 10 18.87 14 26.42 28 52.83 4.30 0.85 มาก
ท่ีสุด 

10. ฮีตสบิสอง - - 2 3.85 7 13.46 20 38.46 23 44.23 4.23 0.83 มาก
ท่ีสุด 

11. พุทธศาสนิกชน
ชาวสกลนคร 

- - 1 1.92 7 13.42 17 32.69 27 51.92 4.35 0.79 มาก
ท่ีสุด 

12. คุ้มบ้านคุ้มวัด  - - 1 1.89 10 18.87 17 32.08 25 47.17 4.25 0.83 มาก
ท่ีสุด 

 
ตารางที่ 9 ค่าเฉ ล่ีย  ( x ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม) (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน : n = 54) 
อัตอัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  

ด้านนามธรรม 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

13. งานเทศกาล
นมัสการพระธาตุ
เชิงชุม 

- - - - 2 3.85 17 32.69 25 47.17 4.60 0.57 มาก
ท่ีสุด 

14. งานประเพณี
ออกพรรษาแห่
ปราสาทผึง้ 

- - - - 2 3.77 13 24.53 38 71.70 4.68 0.55 มาก
ท่ีสุด 

15. ประเพณีลอย
พระประทีป 

- - 1 1.89 8 15.09 14 26.42 30 56.60 4.38 0.81 มาก
ท่ีสุด 

16. งานแห่ดาว
คริสต์มาสท่าแร ่

- - 4 7.55 10 18.87 18 33.96 21 39.62 4.06 0.95 มาก 

17. ผาแดงนางไอ่ - - - - 3 5.66 18 33.96 32 60.38 4.55 0.61 มาก
ท่ีสุด 

18. ภาษาย้อ - - - - 4 7.55 21 39.62 28 52.83 4.45 0.64 มาก
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ท่ีสุด 

19. ข้าวเหนียว  - - 1 1.89 7 13.21 19 35.85 26 49.06 4.32 0.78 มาก
ท่ีสุด 

20. ปลาร้า 
 

- - 2 3.85 16 30.77 17 32.69 17 32.69 3.94 0.89 มาก 

21. แกงหวาย 
 

- - 1 1.89 16 30.19 22 41.51 14 26.42 3.92 0.81 มาก 

เฉลี่ยรวม 
- - - - 2 3.77 18 33.96 33 62.26 4.58 0.57 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉ ล่ีย  ( x ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ
องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม) (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ : n = 27) 
อัตอัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  
ด้านนามธรรม 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

1. ประวัติศาสตร์
การตัง้ถิ่นฐาน
ของเมือง
สกลนคร 

- - - - 6 22.22 12 44.44 9 33.33 4.11 0.75 มาก 

2. พระพุทธศาสนา
และพระสงฆ์สาย
วัดปา่ 

- - - - 1 3.85 16 61.54 9 34.62 4.31 0.55 มาก
ท่ีสุด 

3. ประวตัิศาสตร์
การเมือง ยุคเสรี
ไทย 

- - - - 6 22.22 12 44.44 9 33.33 4.11 0.75 มาก 

4. พระยาประจัน
ตะประเทศธานี 

- - 1 3.70 9 33.33 9 33.33 8 29.63 3.89 0.89 มาก 

5. นายเตียง  
 ศิริขันธ ์

- - - - 9 33.33 8 29.63 10 37.04 4.04 0.85 มาก 

6. หลวงปู่มั่น 
 ภูริทัตโต 

- - - - 2 7.69 4 15.38 20 76.92 4.69 0.62 มาก
ท่ีสุด 

7. หลวงปู่ฝั้น  
 อาจาโร 

- - - - 2 7.41 4 14.81 21 77.78 4.70 0.61 มาก
ท่ีสุด 

8. หลวงปู่หลุย  
 จันทสาโร 

- - - - 2 7.41 6 22.22 19 70.73 4.63 0.63 มาก
ท่ีสุด 

9. ย้อ  - - 1 3.70 4 14.81 8 29.63 14 51.85 4.30 0.87 มาก
ท่ีสุด 

10. ฮีตสบิสอง - - 1 3.70 2 7.41 10 37.04 14 51.85 4.37 0.79 มาก
ท่ีสุด 

11. พุทธศาสนิกชน
ชาวสกลนคร 

- - - - 4 14.81 11 40.74 12 44.44 4.30 0.72 มาก
ท่ีสุด 

12. คุ้มบ้านคุ้มวัด  
 

- - - - 7 25.9
3 

11 40.7
4 

9 33.3
3 

4.0
7 

0.7
8 

มาก 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉ ล่ีย  ( x ) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคุณ ค่าและความสําคัญของ
องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม) (ต่อ) 

(กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ : n = 27) 
อัตอัตลักษณ์เมือง
สกลนคร  

ด้านนามธรรม 

น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D. 
ระดับ
ความ 
สําคัญ n % n % n % n % n % 

13. งานเทศกาล
นมัสการพระธาตุ
เชิงชุม 

- - - - 1 3.70 11 40.74 15 55.56 4.52 0.58 มากท่ีสุด

14. งานประเพณี
ออกพรรษาแห่
ปราสาทผึง้ 

- - - - 1 3.70 10 37.04 16 59.26 4.52 0.70 มากท่ีสุด

15. ประเพณีลอย
พระประทีป 

- - - - 5 18.52 12 44.44 10 37.04 
4.19 0.74 

มาก 

16. งานแห่ดาว
คริสต์มาสท่าแร ่

- - 2 7.41 12 44.44 6 22.22 7 25.93 3.67 0.96 มาก 

17. ผาแดงนางไอ่ 
 

- - - - 8 29.63 8 29.63 11 40.74 4.11 0.85 มาก 

18. ภาษาย้อ 
 

- - 1 3.70 5 18.52 5 18.52 16 59.26 4.33 0.92 มากท่ีสุด

19. ขา้วเหนียว  
 

- - 1 3.70 5 18.52 12 44.44 9 33.33 4.07 0.83 มาก 

20. ปลาร้า 
 

- - 1 3.70 9 33.33 12 44.44 7 25.93 3.85 0.86 มาก 

21. แกงหวาย 
 

- - 1 3.70 7 25.93 10 37.04 9 33.33 4.00 0.88 มาก 

เฉลี่ยรวม - - - - 2 7.41 9 33.33 16 59.26 4.52 0.64 มากท่ีสดุ
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 ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ควรนําผ้าคราม มวยโบราณ มาประยุกต์เข้าด้วยจะเป็นอัตลักษณ์ที่ตรงประเด็น 
 2. แบบสอบถามมีประโยชน์ดี 
 3. การจัดกิจกรรมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาควรให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรม
เพราะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 
 4. ในเรื่ององค์ประกอบด้านต้นไม้ หรือ อาหาร อาจจะซ้ํากับพื้นที่อื่น แต่ด้านภูมิปัญญาในการ
เพาะปลูก หรือปรุงอาหารนั้นจะมีความแตกต่างเด่นชัด 
 5. ตํานานผาแดงนางไอ่ ไม่ใช่ตํานานของจังหวัดสกลนคร 
 6. อยากให้วิทยานิพนธ์เผยแพร่ในจังหวัดสกลนคร อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนในจังหวัด
สกลนครทุกเพศทุกวัยตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมทุก ๆ ด้าน 
 สรุปข้อมูลทางสถิติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองสกลนคร 21 ปี ขึ้นไป  
 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมเมืองสกลนคร โดยรวม มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และให้ความสําคัญกับ
องค์ประกอบด้านมรดกทางวัฒนธรรม - มนุษย์สร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมา คือด้านมรดกทางวัฒนธรรม - 
มรดกทางธรรมชาติและด้านมรดกทางวัฒนธรรม - นามธรรม ตามลําดับ  
 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมเมืองสกลนคร ในด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม) ดังนี้ 
 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส พระธาตุนารายณ์เจงเวง บรรยากาศริมหนองหาร 
พระธาตุภูเพ็ก และสวนสมเด็จพระศรีฯ-พระพี่นางเธอเจ้าฯ บรรยากาศริมสระพังทอง พระธาตุดุม สะพาน
ขอม ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม โบราณสถานบ้านท่าวัด ย่านชุมชนเมืองเก่า ถนนสุขเกษม 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่า ถนนเรืองสวัสดิ์ และถนนเจริญเมือง ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า  
 กลุ่มที่ 1 : วัยรุ่น ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม 
วัดป่าสุทธาวาส พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก สวนสมเด็จพระศรีฯ-พระพี่นางเธอเจ้าฯ ผังเมือง
สมัยขอมและคูเมืองเดิม บรรยากาศริมหนองหาร บรรยากาศริมสระพังทอง สะพานขอม พระธาตุดุม ย่าน
ชุมชนเมืองเก่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่า ถนนเรืองสวัสดิ์ ถนนสุขเกษม ถนนเจริญเมือง และ
โบราณสถานบ้านท่าวัด ตามลําดับ  
 กลุ่มที่ 2 : วัยทํางาน ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พระธาตุเชิง วัดพระธาตุเชิงชุม วัด
ป่าสุทธาวาส พระธาตุนารายณ์เจงเวง บริเวณพื้นที่ ทัศนียภาพ บรรยากาศ ริมหนองหาร พระธาตุภูเพ็ก 
บรรยากาศริมสระพังทอง สวนสมเด็จพระศรีฯ-พระพี่นางเธอเจ้าฯ พระธาตุดุม สะพานขอม โบราณสถาน

บ้านท่าวัด ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม ย่านชุมชนเมืองเก่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่า ถนน

สุขเกษม ถนนเรืองสวัสดิ์ และถนนเจริญเมือง ตามลําดับ  
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 กลุ่มที่ 3 : วัยผู้สูงอายุ ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุ

เชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส พระธาตุนารายณ์เจงเวง บรรยากาศริมหนองหาร บรรยากาศริมสระพังทอง สวน
สมเด็จพระศรีฯ-พระพี่นางเธอเจ้าฯ พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุดุม สะพานขอม ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม 
โบราณสถานบ้านท่าวัด ย่านชุมชนเมืองเก่า ถนนสุขเกษม ถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ และ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่า ตามลําดับ  
 อัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หนองหาร ภูพาน สระพังทอง โคขุน หมากเม่า อินทนิลน้ํา ผักหวาน หวาย และแมลงทับ ตามลําดับ เมื่อ
จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
 กลุ่มที่ 1 : วัยรุ่น ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ หนองหาร ภูพาน สระพังทอง โค
ขุน อินทนิลน้ํา แมลงทับ หมากเม่า ผักหวาน และหวาย ตามลําดับ  
 กลุ่มที่ 2 : วัยทํางาน ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หนองหาร ภูพาน สระพังทอง 
โคขุน หมากเม่า ผักหวาน อินทนิลน้ํา หวาย และแมลงทับ  
 กลุ่มที่ 3 : วัยผู้สูงอายุ ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หนองหาร ภูพาน สระพังทอง 
โคขุน อินทนิลน้ํา อินทนิลน้ํา หมากเม่า ผักหวาน หวาย และแมลงทับ ตามลําดับ  
 อัตลักษณ์ด้านนามธรรม (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม)  
 โดยรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร งาน
ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม หลวงปู่หลุย จันทสาโร ภาษาย้อ 
ผาแดงนางไอ่ พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ย้อ ประเพณีลอยพระ

ประทีป ฮีตสิบสอง ข้าวเหนียว ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร คุ้มบ้านคุ้มวัด ประวัติศาสตร์

การเมืองยุคเสรีไทย นายเตียง ศิริขันธ์ ปลาร้า แกงหวาย พระยาประจันตะประเทศธานี และงานแห่ดาว

คริสต์มาสท่าแร่ ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
 กลุ่มที่ 1 : วัยรุ่น ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ งานประเพณีออกพรรษาแห่

ปราสาทผ้ึง ผาแดงนางไอ่ ภาษาย้อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร งานเทศกาลนมัสการพระธาตุ

เชิงชุม  ข้าวเหนียว ประวัติศาสตร์การตั้ งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร หลวงปู่หลุย  จันทสาโร ย้อ 
พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า ประเพณีลอยพระประทีป ปลาร้า 
ประวัติศาสตร์การเมืองยุคเสรีไทย ฮีตสิบสอง พระยาประจันตะประเทศธานี คุ้มบ้านคุ้มวัด นายเตียง ศิริ
ขันธ์ แกงหวาย และงานแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่ ตามลําดับ  
 กลุ่มที่ 2 : วัยทํางาน ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน 
อาจาโร งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม ผาแดงนางไอ่ ภาษาย้อ 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร ประเพณีลอยพระประทีป พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า พุทธศาสนิกชน

ชาวสกลนคร ข้าวเหนียว ย้อ คุ้มบ้านคุ้มวัด ฮีตสิบสอง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร งาน
แห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่ ประวัติศาสตร์การเมืองยุคเสรีไทย นายเตียง ศิริขันธ์ ปลาร้า แกงหวาย และพระยา

ประจันตะประเทศธานี ตามลําดับ  
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 กลุ่มที่ 3 : วัยผู้สูงอายุ ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร หลวงปู่

มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่หลุย จันทสาโร งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม งานประเพณีออกพรรษาแห่

ปราสาทผ้ึง ฮีตสิบสอง ภาษาย้อ พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า ย้อ พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร 
ประเพณีลอยพระประทีป ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร ประวัติศาสตร์การเมืองยุคเสรีไทย 
ผาแดงนางไอ่ คุ้มบ้านคุ้มวัด ข้าวเหนียว นายเตียง ศิริขันธ์ แกงหวาย พระยาประจันตะประเทศธานี ปลาร้า 
และงานแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่ ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 10 สรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากแบบสอบถาม 
 

ประเด็นการศึกษา 

องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร 

1) ด้านมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

มนุษย์สร้างขึ้น 

2) ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่

เก่ียวข้องกับธรรมชาติ 

3) ด้านมรดกทางวัฒนธรรม

นามธรรม 

กลุ่มที่ 1 วัยรุ่น 

ระดับคุณค่าความสําคัญ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

อัตลักษณ์ พระธาตุเชิงชุม หนองหาร ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาท

ผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว 

กลุ่มที่ 2 วัยทํางาน 

ระดับคุณค่าความสําคัญ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

อัตลักษณ์ พระธาตุเชิงชุม หนองหาร หลวงปู่มั่น 

กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ 

ระดับคุณค่าความสําคัญ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

อัตลักษณ์ พระธาตุเชิงชุม หนองหาร หลวงปู่ฝ้ัน 

รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

ระดับคุณค่าความสําคัญ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

อัตลักษณ์ พระธาตุเชิงชุม หนองหาร หลวงปู่มั่น 

 
สรุปผลของการวิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
เมืองสกลนครจากแบบสอบถาม  
 กลุ่มวัยรุ่น ให้ระดับคุณค่าและความสําคัญของ องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
เมืองสกลนคร ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ “พระธาตุเชิงชุม” 
ด้านมรดกวัฒนธรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัธรรมชาติ คือ “หนองหาร” และด้านมรดกวัฒนธรรมนามธรรม คือ “งาน
ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว” 
 กลุ่มวัยทํางาน ให้ระดับคุณค่าและความสําคัญของ องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของเมืองสกลนคร ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ “พระธาตุเชิงชุม” 



 144

ด้านมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ คือ “หนองหาร” และด้านมรดกวัฒนธรรมนามธรรม คือ 
“หลวงปู่มั่น” 
 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ให้ระดับคุณค่าและความสําคัญของ องค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนคร ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ “พระ
ธาตุเชิงชุม” ด้านมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ คือ “หนองหาร” และด้านมรดกวัฒนธรรม
นามธรรม คือ “หลวงปู่ฝ้ัน” 
 
การวิเคราะห์เพื่ออ้างอิงกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากรทั้งหมด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สามารถนํามาใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้จริง และสามารถที่จะนําข้อเท็จจริงของผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ไปอ้างอิงสู่ประชากรทั้งหมด สถิติอ้างอิงนี้เป็นการพิสูจน์จากค่ากลางว่า กลุ่มตัวอย่างกับ
ประชากรมีค่ากลางที่อยู่ในช่วงที่รับได้เป็นช่วงเดียวกัน 
 การประมาณค่ากลางของประชากรโดยทดสอบด้วยสถิติ Z-test ซึ่งเป็นการทดสอบค่าเฉล่ีย
ของประชากร ใช้ในกรณีที่ประชากรมีจํานวนมาก n ≥ 30 โดยข้อมูลที่นํามาทดสอบ ต้องเป็นข้อมูลที่ได้จาก
มาตราวัดอันตรภาค (interval scale) หรือมาตราอัตราส่วน ( ratio scale) และใช้ทดสอบได้ทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียวและสองกลุ่มตัวอย่าง 
 การใช้ Z-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉล่ียของประชากรหรือกับ
เกณฑ์ ซึ่งมีขั้นตอนคือ 
 1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติทดสอบ Z-test ว่ากลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่าง
เป็นอิสระและมีขนาดใหญ่(n ≥ 30) ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ ทราบค่าความแปรปรวนของ
ประชากร และข้อมูลอยู่ในมาตราอันตรภาคหรืออัตราส่วน 
 2. กําหนดสมมุติฐานทางสถิติในการทดสอบค่าเฉล่ีย Z2 กําหนดว่าการประมาณค่าเฉล่ียของ
ประชากร (  ) จะใช้ค่าเฉล่ียจากตัวแทน ( x ) เป็นหลักในการประมาณตามคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้น 
เพื่อที่จะให้ค่าใกล้เคียงความจริง ทําได้โดยใช้ขนาดของตัวอย่างใหญ่ หรือใช้วิธีเลือกตัวแทนที่ใช้เป็นตัว
แทนที่ดีที่สุด ของประชากรได้ อย่างไรก็ดีเพื่อที่จะให้การประมาณมีความมั่นใจและถูกต้องยิ่งขึ้นมักใช้การ
ประมาณแบบช่วง โดยการกําหนดเป็นช่วง เพื่อที่จะบอกสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (coefficient of 
confidence) ได้ หรือจะบอกได้ว่าโอกาสที่ค่าพารามิเตอร์จะตกอยู่ในช่วงที่กําหนดเป็นเท่าได ในการวิจัยนี้
ในระดับความเชื่อม่ันเป็น 90 % ทั้งนี้การประเมินค่าพารามิเตอรต์้องอาศัยความรูเ้กี่ยวกับการแจกแจงข้อมูล
หรือของกลุ่มตัวอย่างที่นํามาวิจัย คือ การแจกแจงค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจก

แจงปกติ ที่มีค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
และทราบว่า มีการแจกแจงใกล้เคียงกบัการแจกแจงปกติเมื่อกําหนดระดับความเช่ือมั่นเทา่กับ (1-) 100% 
เราสามารถหาค่า Z ซึ่งมีพื้นที่ใต้โค้งเท่ากับ 1- ได้ดังภาพ  
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ภาพที่ 54 การกําหนดสมมุติฐานทางสถิติในการประมาณค่าเฉล่ียของประชากร (μ)  
ที่มา: ชุติมา สุรเชษฐพงษ์, “โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คาน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 
 
 3. กําหนด  โดยในการวิจัยนี้มีค่าระดับนัยสําคัญ 0.1 และความเช่ือมั่น 90 % เมื่อทราบค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร () หรือถ้าไม่ทราบค่า แต่ขนาดตัวทนที่ใช้ใหญ่พอ (n>30) จะใช้ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง (s) แทน  ในการประมาณค่า และเมื่อกําหนด 1- จะให้ค่า ได้จาก
ตารางพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐาน 
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 การประมาณค่าเฉล่ียของประชากร ( ) จากการคํานวณจะอยู่ในช่วง 4.78 ถึง 4.93 โดย
ค่าเฉล่ียจากตัวแทน ( x ) ที่มีค่าเท่ากับ 4.86 ซึ่งยังคงอยู่ในช่วง 4.78 ถึง 4.93 ตามที่ได้คํานวณเพื่อพิสูจน์ค่า
กลางของกลุ่มตัวอย่างกับประชากร ว่ามีค่ากลางที่อยู่ในช่วงที่รับได้ว่าเป็นช่วงเดียวกัน ดังนั้น สถิติเชิงอ้างอิง
ในการวิจัยน้ีมีกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลจากแบบสอบถามที่สามารถนามาใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้จริง 
และสามารถที่จะนําข้อเท็จจริงของผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปอ้างอิงสู่ประชากรทั้งหมด 
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การประมวลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์ นักวิชาการในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นําท้องถิ่น 8 ท่าน โดย
มีชื่อและรายละเอียดการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 1. วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์ อาจารย์ชัยมงคล 
จินดาสมุทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ ท่านได้ให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของเมือง ทั้งยกหลักฐานประกอบจากการค้นคว้า พร้อมสรุปที่มาที่ไปความสําคัญทั้งต่อเมือง
และการรับรู้ของคนในเมืองสกลนคร โดยเนื้อหาโครงสร้างที่สอบถามสัมภาษณ์นั้นเป็นไปตามกรอบอัต
ลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ถามแยกเป็นข้อ ๆ ได้เนื้อหาที่สรุปตามการสัมภาษณ์คือ  
  ธรรมชาติสร้างความมีคุณค่าของเมืองสกลนคร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ย่อมหล่อเล้ียงผู้คน
และหล่อหลอมวัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ที่ดีงามของผู้คน ในที่นี้ธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองสกลนคร
คือ ภูพานและหนองหาร ภูพานเป็นแหล่งอาหารและให้กําเนิดแหล่งน้ําสายสําคัญ 14 สาย ให้ผู้คนได้ใช้ยัง
ชีพและเกษตรกรรม หนองหารเป็นแหล่งอาหารคือปลา สัตว์น้ํา พื้นที่รอบ ๆ ทําเกษตรกรรม ปลูกบ้านเรือน 
ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมมานานตั้งแต่ครังก่อนประวัติศาสตร์ ตามหลักฐานที่ขุดพบ และจากการสอบถามที
ศึกษาโครงสร้างไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เสนอแนะข้อมูลอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่จําแนกตาม
โครงสร้างมรดกวัฒนธรรม ดังน้ี  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ภูมิทัศน์ของเมือง ได้แก่ บริเวณย่านชุมชน
เมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม ภูมิทัศน์ถนน ได้แก่ ถนนสุขเกษม ถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ ถนนมรรคา
ลัยภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ํา ได้แก่ บริเวณพื้นที่ริมหนองหารและบริเวณพื้นที่ริมสระพังทอง ภูมิทัศน์พื้นที่เปิดโล่ง 
ได้แก่ ลานวัดพระธาตุเชิงชุมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ส่วน
สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณข์องเมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม พระธาตุ
ภูเพ็ก โบราณสถานบ้านท่าวัด ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม สะพานขอม วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุเชิง
ชุม 
  อัตลักษณ์ด้านมรดกทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพาน หนองหาร สระพังทอง พืชพรรณทาง
ธรรมชาติที่เด่นชัด ได้แก่ หวาย ผักหวาน หมากเม่า สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่ที่เด่นชัด ได้แก่ โคขุน 
โคทาจิมะ ไก่ดํา หมูดํา  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการ
วางผัง ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ทางการเมือง บุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะ
ประเทศธานี นายเตียง ศิริขันธ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มไทย้อ 
กลุ่มภูไท กลุ่มไทลาว ไทยโซ่ แบบแผนในการดํารงชีวิต ได้แก่ ฮีตสิบสอง”“คนคุ้มวัด” และจารีตปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา งานเทศกาล/ประเพณี ได้แก่ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยพระประทีป นิทานพื้นบ้าน ที่ถือเป็นอัตลักษณ์เมือง
สกลนคร ได้แก่ นิทานเรื่อง ฟานด่อน ส่วนนิทานเรื่องผาแดง-นางไอ่ ตามการศึกษาประวัติศาสตร์และ
ลักษณะกายภาพพื้นที่ทั้งเส้นทางวัฒนธรรมไม่น่าใช่ของเมืองสกลนคร แต่เป็นการดําเนินเรื่องที่หนองหาร
น้อย ในจังหวัดอุดรธานี ภาษาพื้นถิ่น ได้แก่ ภาษาย้อ อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ข้าวเหนียว แกงหวาย แกง
ผักหวาน ไข่มดแดง ปลาร้า 
 2. วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์คุณภานุพล วงศ์กาฬสินธุ์ 
ประธานสภาเทศบาลจังหวัดสกลนคร สามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า เมืองสกลนครเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน โด่งดังและขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา ควรให้ความสําคัญแก่มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่เน้นไปในมรดกที่เป็นของเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง แต่ปัจจุบันไม่ถูกใส่ใจเหลียวแลจาก
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หน่วยงานรัฐบาลเท่าที่ควรโดยเฉพาะของเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ พระธาตุทั้ง 3 ในเมืองคือ พระธาตุเชิง
ชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม และคูเมืองสกลนคร โบราณสถานบ้านท่าวัด รวมไปถึงบ้านเรือนไม้
ชุมชนเก่าในย่านเมืองเก่าที่ทรงคุณค่าของเมือง พื้นที่ทางธรรมชาติที่ถือเป็นอัตลักษณ์ คือ หนองหาร สระพัง
ทองและจากการสอบถามที่ศึกษาโครงสร้างไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เสนอแนะข้อมูลอัตลักษณ์ด้าน
ต่าง ๆ ที่จําแนกตามโครงสร้างมรดกวัฒนธรรม ดังนี้  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ภูมิทัศน์ของเมืองได้แก่ ภูมิทัศน์บริเวณย่าน
ชุมชนเมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม ภูมิทัศน์ถนน ได้แก่ ถนนนิตโยเช่ือมประตูเมือง ถนนเจริญเมือง ถนนเรือง
สวัสดิ์ ภูมิทัศน์พื้นที่ริมนํ้า บริเวณพื้นที่ริมหนองหารและบริเวณพื้นที่ริมสระพังทอง ภูมิทัศน์พื้นที่เปิดโล่ง 
ได้แก่ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม ส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุ
นารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม โบราณสถานบ้านท่าวัด ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม วัดป่าสุทธาวาส วัด
พระธาตุเชิงชุม และเรือนไม้ในย่านชุมชนเมืองเก่า  
  อัตลักษณ์ด้านมรดกทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพาน หนองหาร สระพังทอง หนองสนม หนอง
บัวน้อย หนองบัวใหญ่ เกาะดอนสวรรค์ พืชพรรณทางธรรมชาติทีเ่ด่นชัด ได้แก่ หวาย ผักหวาน ผักติ้ว หมาก
เม่า สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่ที่เด่นชัด ได้แก่ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาโทดทง หมูกี้  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการ
วางผัง พระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ทางการเมือง บุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี 
นายดาบชัย อัครราช นายจําลอง นวลมณี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ กลุ่ม
ไทย้อ กลุ่มภูไท กลุ่มไทลาว แบบแผนในการดํารงชีวิต ได้แก่ “ฮีตสิบสอง” “คนคุ้มวัด” โฮงบรรพบุรุษ งาน
เทศกาลประเพณี ได้แก่ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและ
ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยพระประทีป นิทานพื้นบ้านได้แก่ นิทานเรื่องผาแดง-นางไอ่ ภาษาพื้นถิ่น 
ได้แก่ ภาษาย้อ ภาษาอีสาน ภาษาภูไท อาหารพ้ืนถิ่นได้แก่ ข้าวเหนียว แกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ ส้มตํา ไก่ย่าง 
แกงหวาย แกงผักหวาน ไข่มดแดง ปลาร้า 
 3. วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 15.30-17.30 น. ได้ทําการสัมภาษณ์คุณประสาท ตงศิริ อดีต
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร โดยมีเนื้อหาการสัมภาษณ์คือ อัตลักษณ์ของเมืองสกลนคร คือ คุณค่าที่
สืบทอดมาจากอดีตหรือสร้างคุณค่าแก่เมืองแล้วในระดับหนี่ง ปัจจุบันเมืองสกลนครเจริญอย่างรวดเร็ว มีส่ิง
ใหม่ ๆ ที่ถูกเพิ่มเติมเสริมแต่งให้กับเมือง จากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ทําให้รูปแบบวัฒนธรรมบางอย่าง
ขาดจิตวิญญาณไป เช่น งานแห่ปราสาทผ้ึง ที่ปัจจุบันเน้นการท่องเที่ยว การทําปราสาทผ้ึงที่ร่วมกันทําเป็น
คุ้มแกะสลักร่วมกัน ใช้ระบบทําแม่พิมพ์ และขาดทักษะทางช่างแกะสลักที่จะส่งต่อ ในที่สุดจะเลือนหายไป 
หรืองานแห่ดาวที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงกิจกรรมการแห่ดาวมาแห่ในตัวเมือง ซึ่งโดยจริงต้องอยู่
ในพื้นที่ท่าแร่ จึงจะเหมาะสมด้านจิตวิญญาณของพื้นที่ ส่ิงที่เป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่เด่นชัด คือ 
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์สายวัดป่า คือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและหลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร ส่วนรองลงมา
คือ โบราณสถาน ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม ทั้งนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้
เสนอแนะข้อมูลอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่จําแนกตามโครงสร้างมรดกวัฒนธรรม ดังนี้  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ภูมิทัศน์ของเมืองได้แก่ บริเวณย่านชุมชน
เมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม ภูมิทัศน์ถนนได้แก่ ถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ ภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ํา บริเวณ
พื้นที่ริมหนองหารและบริเวณพื้นที่ริมสระพังทอง ภูมิทัศน์พื้นที่เปิดโล่ง ได้แก่ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม ส่วน
สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณข์องเมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม พระธาตุ
ภูเพ็ก โบราณสถานบ้านท่าวัด ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม สะพานขอม วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุเชิง
ชุม 
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  อัตลักษณ์ด้านมรดกทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพาน หนองหาร สระพังทอง พืชพรรณทาง
ธรรมชาติที่เด่นชัด ได้แก่ หวาย ผักหวาน หมากเม่า สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่ที่เด่นชัด ได้แก่ ปลา
หนองหาร  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการ
วางผัง พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ทางการเมือง บุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี นาย
เตียง ศิริขันธ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฟั่น อาจาโร หลวงปู่หลุย จันทสาโร กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่ม
ไทย้อ กลุ่มภูไท กลุ่มไทลาว กลุ่มไท-จีน กลุ่มไท-เวียดนาม แบบแผนในการดํารงชีวิต ได้แก่ ฮีตสิบสอง” 
“คนคุ้มวัด” งานเทศกาล/ประเพณี ได้แก่ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว นิทานพื้นบ้าน ที่ถือเป็นอัตลักษณ์เมืองสกลนคร นิทานเรื่องผาแดง-นาง
ไอ่ ภาษาพื้นถิ่น ได้แก่ ภาษาย้อ อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ข้าวเหนียว แกงหวาย แกงผักหวาน  
 4. วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.ได้ทําการสัมภาษณ์อาจารย์จันจิตร มันตะ 
ข้าราชการครู ปราชญ์ชาวบ้าน สามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า เมืองสกลนครถือเป็นเมืองที่
ทรงคุณค่า เพราะประกอบด้วย 3 สถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ คือเป็นเมืองที่มีทหาร ค่ายทหารใน
เมือง ศาสนาคือ เป็นเมืองคู่พระพุทธศาสนา และเป็นเมืองของพระมหากษัตริย์ คือเป็นเมืองที่พระเจ้าอยู่หัว
และพระราชินี ทรงเสด็จมาแปรพระราชฐานประทับที่พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ นอกจากน้ียังมี
องค์ประกอบอ่ืนที่ทําให้เมืองสกลนครมีลักษณะพิเศษอีกมากมาย โดยเฉพาะคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ความพิเศษของภูพานและหนองหารที่สร้างให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ และควรค่าแก่การดูแล
รักษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในอนาคต รวมทั้งมีข้อคิดในเรื่องการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนา ท่านเห็นว่า การท่องเที่ยวในวัดสําคัญ ๆ ของเมือง เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม ส่งผลเสีย
มากกว่าผลดี คือ เป็นการรบกวนการปฎิบัติธรรมและสร้างความวุ่นวายแก่พระสงฆ์ ทั้งนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้
เสนอแนะข้อมูลอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่จําแนกตามโครงสร้างมรดกวัฒนธรรม ดังนี้  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่านชุมชนเมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม 
บริเวณพื้นที่ริมหนองหารและริมสระพังทอง ลานวัดพระธาตุเชิงชุม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จ
พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุ
นารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุเชิงชุม 
  อัตลักษณ์ด้านมรดกทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพาน หนองหาร สระพังทอง และเกาะดอน
สวรรค์ พืชพรรณทางธรรมชาติที่เด่นชัด ได้แก่ หมากเม่า หวาย ผักหวาน หน่อไม้ สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์
ในพื้นที่ที่เด่นชัด ได้แก่ โคขุน ไก่ดํา หมูดํา และแมลงทับ 
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 
พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ทางการเมือง บุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี นายเตียง ศิ
ริขันธ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร หลวงปู่หลุย จันทสาโร กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มไทย้อ กลุ่ม
ภูไท กลุ่มไทลาว แบบแผนในการดํารงชีวิต ได้แก่ ฮีตสิบสอง” “คนคุ้มวัด” และจารีตปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
งานเทศกาล/ประเพณี ได้แก่ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและ
ประเพณีแข่งเรือยาว นิทานพื้นบ้าน ได้แก่ นิทานเรื่องผาแดง-นางไอ่ ภาษาพื้นถิ่น ได้แก่ ภาษาย้อ ภาษา
อีสาน อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ แกงหวาย แกงผักหวาน ไข่มดแดง ปลาร้า ข้าวเหนียว และส้มตํา 
 5. วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 13.00-14.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 13.00-14.00 
น.ได้ทําการสัมภาษณ์ อาจารย์อํานาจ สุนาพรม อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า อัตลักษณ์ที่สําคัญของเมือง
สกลนคร ควรจําแนกเป็นช่วงของประวัติศาสตร์ของอัตลักษณ์นั้น ซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ตาม
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ความสําคัญที่ผู้คนมองและรับรู้ ซึ่งบางอย่างเลือนหายโดยเฉพาะด้านนามธรรม ส่วนในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่
แสดงออกมาชัดเจน เช่น พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์ โบราณสถานบ้านท่าวัด ก็ควรส่งเสริม อนุรักษ์ 
ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและรู้คุณค่า ของใหม่ที่เกิดขึ้นบางอย่างสร้างความโดเด่นกับเมืองแต่ก็ยังไม่ใช่อัต
ลักษณ์ แต่เป็นไปในรูปแบบธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว เช่น โคขุน งานแห่ดาวท่าแร่ และอัตลักษณ์ที่สําคัญ
ของเมือง คือ พระพุทธศาสนา ที่มีความชัดเจน ยาวนาน และส่งผลให้เด็กและเยาวชนในปัจจุบันยังคง
ศรัทธายึดมั่นต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นกว่าเมืองอื่น ทั้งนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เสนอแนะข้อมูลอัต
ลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่จําแนกตามโครงสร้างมรดกวัฒนธรรม ดังนี้  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ภูมิทัศน์ของเมืองได้แก่ บริเวณย่านชุมชน
เมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม ภูมิทัศน์ถนน ได้แก่ ถนนสุขเกษม ภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ํา ได้แก่ บริเวณพื้นที่ริม
หนองหารและบริเวณพื้นที่ริมสระพังทอง ภูมิทัศน์พื้นที่ เปิดโล่ง ได้แก่ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม ส่วน
สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม โบราณสถานบ้านท่าวัด พระธาตุนารายณ์เจ
งเวง พระธาตุดุม พระธาตุภูเพ็ก วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุเชิงชุม บ้านไม้ย่านชุมชนเมืองเก่า 
  อัตลักษณ์ด้านมรดกทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพาน หนองหาร สระพังทอง พืชพรรณทาง
ธรรมชาติที่เด่นชัด ได้แก่ หวาย ผักหวาน หมากเม่า หน่อไม้ อินทนิลน้ํา สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่ที่
เด่นชัด ได้แก่ ปลาหนองหาร แมงทับ  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการ
วางผัง พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ทางการเมือง บุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี นาย
เตียง ศิริขันธ์ นายจําลอง นวลมณี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร หลวงปู่หลุย จันทสาโร ส่วนด้าน
กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แสดงทัศนคติถึงการหลอมรวมกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเนื้อเดียวกันจากการแต่งงาน อยู่ร่วมกันมา
หลายรุ่น อาจจะไม่แสดงอัตลักษณ์ของเมืองว่าเป็นชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง แบบแผนในการดํารงชีวิต ได้แก่ 
ฮีตสิบสองโดยยึดถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมของชาวอีสาน และ “คนคุ้มวัด” งานเทศกาล/ประเพณี ได้แก่ 
เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและประเพณีแข่งเรือยาว นิทาน
พื้นบ้านคือนิทานเรื่องผาแดง-นางไอ่ ภาษาพื้นถิ่น ได้แก่ ภาษาย้อ ภาษาอีสาน ภาษาภูไท อาหารพื้นถิ่น 
ได้แก่ ข้าวเหนียว แกงหวาย แกงผักหวาน ไข่มดแดง ปลาร้า 
 6. วันที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา 
กองสาสนะ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ให้ข้อมูลถึง การจัดกลุ่มเพื่อจําแนกอัตลักษณ์ที่มุ่งเป็นโครงสร้างหลัก
ในแต่ละเรื่องแล้วค่อย ๆ แยกย่อยออกเป็นองค์ประกอบของอัตลักษณ์เมือง เพื่อให้ง่ายและจะเห็น
ความสําคัญของแต่ละเรื่องจากโครงสร้างที่แตกแขนงรายละเอียดได้ชัดเจน คุณค่าอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองสกลนครที่เกิดขึ้นคือทุกส่ิงอย่างที่ต้องผ่านการตีความคุณค่าให้ชัดเจนซ่ึงต้องผ่าน
กาลเวลาพอที่ผู้คนจะยอมรับ ส่วนในเนื้อหาอัตลักษณ์ที่กล่าวถึงภาพรวมคือวีถีชีวิตของผู้คน ธรรมชาติของ
ที่ตั้ง และวัฒนธรรมความเช่ือ ซึ่งจะสามารถศึกษาภาพรวมไปยังย่านชุมชนเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยพระ
ธาตุ ชุมชน หนองหาร สถาปัตยกรรมเรือนไม้ วิถีชีวิต คนคุ้มวัด ประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานในแต่ละยุค
สมัย ธรรมชาติที่หล่อเล้ียงผู้คนคือ ภูพานและหนองหาร เมื่อได้โครงสร้างจึงจะจําแนกคุณค่าด้านต่าง ๆ และ
เข้าใจที่มาที่ไปของเนื้อหา อัตลักษณ์ของเมือง  
 7. วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 10.00-11.00 น. ได้ทําการสัมภาษณ์ อาจารย์วีระวัฒน์ 
รสานนท์ ข้าราชการครูที่เกิดในพื้นที่ สามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า พระธาตุเชิงชุม คือ 
สัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจชาวเมืองสกลนคร พระธาตุเชิงชุมเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ของเมือง
สกลนคร เนื่องจากก่อนเคยเป็นศิลาแลงของขอม ต่อมาถูกสร้างทับด้วยศิลปะล้านช้าง และปรับปรุงในสมัย
รัตนโกสินทร์ คือบ่งบอกความสําคัญอัตลักษณ์ เป็น 3 ยุคสมัยประวัติศาสตร์ของเมือง แม้มีความหลากหลาย
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ของชาติพันธุ์แต่พระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เสนอแนะ
ข้อมูลอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่จําแนกตามโครงสร้างมรดกวัฒนธรรม ดังนี้  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่านชุมชนเมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม พื้นที่
ริมหนองหารและริมสระพังทอง ลานวัดพระธาตุเชิงชุม สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง ได้แก่ พระ
ธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม พระธาตุภูเพ็ก โบราณสถานบ้านท่าวัด ป่าสุทธาวาส วัด
พระธาตุเชิงชุม 
  อัตลักษณ์ด้านมรดกทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพาน หนองหาร สระพังทอง พืชพรรณทาง
ธรรมชาติที่เด่นชัด ได้แก่ หวาย ผักหวาน หมากเม่า สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่ที่เด่นชัด ได้แก่ โคขุน
โพนยางคํา แมลงทับ  
  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 
พระพุทธศาสนา บุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี นายเตียง ศิริขันธ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มไทย้อ กลุ่มภูไท กลุ่มไทลาว แบบแผนในการดํารงชีวิต ได้แก่ ฮี
ตสิบสอง” “คนคุ้มวัด” งานเทศกาล/ประเพณี ได้แก่ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออก
พรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว นิทานพ้ืนบ้าน ที่ถือเป็นอัตลักษณ์เมืองสกลนคร นิทานเรื่อง
ผาแดง-นางไอ่ ภาษาพื้นถิ่น ได้แก่ ภาษาย้อ อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ข้าวเหนียว แกงหวาย แกงผักหวาน  
 8. วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.00-14.00 น.ได้ทําการสัมภาษณ์ คุณเอื้อง อรศิริ คนใน
พื้นที่ มีความรู้ในวิถีชีวิตของชาวย้อ และชาวอีสาน ในพื้นที่เมืองสกลนคร สามารถสรุปข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ได้ว่า คนสกลนคร ถือว่าเป็นคนอีสาน โดยส่วนใหญ่คนในเมืองสกลนครเป็นคนย้อ สังเกตุจากการ
พูด แต่ก็มีชาวภูไทและลาวอยู่ร่วมกันผสมผสานกัน มาระยะหลังจึงเริ่มมีชาวจีน และ เวียดนามเข้ามา ชาว
เวียดนามนั้นเข้ามาระยะแรก ๆ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเมืองนัก เพราะมาทํางาน เก็บเงิน และเก็บตัว
อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเพราะปัญหาทางการเมือง ปิดตัวเอง จนมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกนักับชาวพื้นเมืองเดิมอยู่
บ่อยครั้ง แต่วัฒนธรรมน้ันบัดนี้ค่อนข้างกลายเป็นอันเดียวกัน เนื่องจากการผสมผสานของการอยู่ร่วมกันมา
นาน จากการแต่งงานผสมเผ่าพันธุ์ อัตลักษณ์สําคัญของเมือง คือ พระธาตุเชิงชุม พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
พระวัดป่า และหนองหาร ทั้งนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เสนอแนะข้อมูลอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่จําแนกตาม
โครงสร้างมรดกวัฒนธรรม ดังน้ี 
 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่านชุมชนเมืองเก่า-วัดพระธาตุเชิงชุม ถนน
เจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ ริมหนองหารและสระพังทอง ภูมิทัศน์พื้นที่เปิดโล่ง ได้แก่ ลานวัดพระธาตุเชิงชุม 
ส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก 
โบราณสถานบ้านท่าวัด วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุเชิงชุม 
 อัตลักษณ์ด้านมรดกทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูพาน หนองหาร สระพังทอง พืชพรรณทางธรรมชาติ
ที่เด่นชัด ได้แก่ หวาย ผักหวาน หมากเม่า สัตว์ในธรรมชาติและสัตว์ในพื้นที่ที่เด่นชัด ได้แก่ ปลาหนองหาร  
 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรม  ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้ งถิ่นฐาน 
พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ทางการเมือง บุคคลสําคัญ ได้แก่ พระยาประจันตะประเทศธานี นายเตียง ศิ
ริขันธ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มไทย้อ กลุ่มภูไท กลุ่มไทลาว กลุ่ม
ไท-จีน กลุ่มไท-เวียดนาม แบบแผนในการดํารงชีวิต ได้แก่ ฮีตสิบสอง” “คนคุ้มวัด” งานเทศกาล/ประเพณี 
ได้แก่ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว 
นิทานพื้นบ้าน ที่ถือเป็นอัตลักษณ์เมืองสกลนคร นิทานเรื่องผาแดง-นางไอ่ ภาษาพื้นถิ่น ได้แก่ ภาษาย้อ 
อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ส้มตํา ปลาร้า ข้าวเหนียว แกงหวาย แกงผักหวาน ไข่มดแดง และแกงหน่อไม้ 
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 การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 8 ท่าน ทําให้ได้ข้อมูลคุณค่าความสําคัญ
และอัตลักษณ์ พร้อมทั้งเสริมเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นประสบการณ์ในเมืองสกลนครของแต่ละ
ท่าน จากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปอัตลักษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้านเสนอแนะ 
 
สรุปผลของการวิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
เมืองสกลนครจากแบบสัมภาษณ์  
 ผลการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์ ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จากการสัมภาษณ์ และสรุป
เนื้อหาโดยรวมทุกท่านที่กล่าวถึง อัตลักษณ์นั้น ได้ดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage identity) 
  1.1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment Identity) คือ 
มรดกที่บรรพบุรุษหลงเหลือไว้ให้ ความยาวนานและเน้ือหาทางวัฒนธรรม ได้สร้างคุณค่าให้เกิดเป็นอัต
ลักษณ์ ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม ย่านชุมชนเมืองเก่า พระธาตุนารายณ์เจงเวง ผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม 
พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุดุม 
  1.2 อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (natural heritage 
identity) คือ สภาพและลักษณะตามธรรมชาติหลักของพื้นทีเ่มืองที่สร้างทรพัยากรเพื่อหล่อเล้ียงผู้คนและคง
สมดุลทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองหาร ภูพาน  
 2. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage identity)  
  อัตลักษณ์ที่มาจากวิถีชีวิตที่ดีงามของผู้คนในเมือง ได้แก่ พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สาย
อรัญวาสี วัฒนธรรมประเพณีที่เกิดจากพระพุทธศาสนา ได้แก่ ฮีตสิบสอง และงานประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผ้ึง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์การเมือง บุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ได้แก่ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝ้ัน บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์กับเมือง พระยาประจันตะประเทศธานี 
และนายเตียง ศิริขันธ์ 
 
สรุป 
 การดําเนินการวิจัย เริ่มจากสรุปข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองตามกรอบมรดกทาง
วัฒนธรรม จากนั้นคัดกรองข้อมูลที่มีคุณค่าอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีนัยต่อการออกแบบวางผังเมือง
สกลนครจากเกณฑ์ 10 ข้อ ที่อยู่บนพื้นฐานการพิจารณาความสําคัญด้านโครงสร้างลักษณะเฉพาะของเมือง 
ลักษณะองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม การออกแบบชุมชนเมืองที่ดี แล้วนําข้อมูลที่ได้มาจัดทํา
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การแจกแบบสอบถามใช้วิธีแจกเป็นย่านชุมชน ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง และฝากไว้กับผู้นําชุมชนแล้วกลับมาเก็บ ส่วนการสัมภาษณ์ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ
เจาะจง มีโครงสร้างเนื้อหาอัตลักษณ์ในการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว จากน้ันเก็บข้อมูลมา
ประมวลผลวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ด้วย
การแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ สัดส่วน เพื่อบรรยายภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม การใช้ Z-
test ในการวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงกลุ่มตัวอย่างกลับไปยังกลุ่มประชากร ส่วนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์  
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บทที ่6 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยในบทน้ีเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพื้นที่เมือง
สกลนคร ด้วยแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชากรของเมือง  และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้นําชุมชน  เพื่อสรุปหาคุณค่าและความสําคัญของอัตลักษณ์ตามโครงสร้างมรดกทาง
วัฒนธรรม  อภิปรายผลที่ได้ และข้อเสนอแนะการนําอัตลักษณ์ ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบวางผังเมือง
สกลนคร 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ 
 ผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนครจากแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  การประเมินคุณค่าและความสําคัญอัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรม  โดยประชากรในเมืองสกลนครสรุปได้ดังน้ี 
               อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม จากการประเมินของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มที่ 1 อัตลกัษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage 
identity) 
 1. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment Identity)  ที่ได้รับ
การประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน  7 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้
ดังนี้ 
  1. พระธาตุเชิงชุม ( X  = 4.86   S.D. =0.67)   
  2. วัดพระธาตุเชิงชุม ( X  = 4.71   S.D. = 0.61)   
  3. วัดป่าสุทธาวาส ( X  = 4.65   S.D. = 0.60)    
  4. พระธาตุนารายณ์เจงเวง ( X  = 4.37   S.D. = 0.73)       
  5. บรรยากาศริมหนองหาร ( X  = 4.27   S.D. = 0.79)   
  6. พระธาตุภูเพ็ก ( X  = 4.24   S.D. = 0.78)     
  7. สวนสมเด็จพระศรีฯ พระพี่นางเธอเจ้าฯ ( X  = 4.21   S.D. = 0.81) 

             
  อัตลักษณ์ในระดับรองลงมา ทีไ่ด้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มาก มี
จํานวน  10 รายการ เรียงลําดบัตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้ดังนี ้
  1. บรรยากาศริมสระพังทอง ( X  = 4.18   S.D. = 0.81) 
  2. พระธาตุดุม ( X  = 4.02   S.D. = 0.92)  
  3. สะพานขอม ( X  = 3.95   S.D. = 0.97)  
  4. ผังเมืองสมัยขอม ( X  = 3.88   S.D. = 1.02) 
  5. โบราณสถานบ้านท่าวัด ( X  = 3.79   S.D. = 0.94)   
  6. ย่านชุมชนเมืองเก่า ( X  = 3.74   S.D. = 0.10)    
  7. ถนนสุขเกษม ( X  = 3.68   S.D. = 1.00) 
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  8. สถาปัตยกรรมเรือนไม้เก่าในย่านเมืองเก่า ( X  = 3.67   S.D. = 1.02) 
  9. ถนนเรืองสวัสดิ์ ( X  = 3.65   S.D. = 1.03)   
  10.  ถนนเจริญเมือง ( X  = 3.61   S.D. = 1.00)    
 2. อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (natural heritage identity) 
ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 4 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย 
( X ) ได้ดังน้ี 
  1. หนองหาร ( X  = 4.78 S.D. = 0.44)   
  2. ภูพาน ( X  = 4.64   S.D. = 0.63) 
  3. สระพังทอง ( X  = 4.40   S.D. = 0.78)     
  4. โคขุน ( X  = 4.28   S.D. = 0.94)     
  อัตลักษณ์ ที่ไดร้ับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดบั  มาก มีจํานวน 5 รายการ 
เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้ดงันี ้
  1. หมากเม่า ( X  = 3.82   S.D. = 0.88) 
  2. อินทนิลน้ํา ( X  = 3.82   S.D. = 0.88)   
  3. ผักหวาน ( X  = 3.75   S.D. = 0.83) 
  4. หวาย ( X  = 3.66   S.D. = 0.83) 
  5. แมลงทับ ( X  = 3.60  S.D. = 0.96)                 
 กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage 
Identity)  ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ  มากที่สุด มีจํานวน 15 รายการ เรียงลําดับ
ตาม ค่าเฉล่ีย ( x ) ได้ดังน้ี 
 1. หลวงปู่มั่น ภูรทิตัโต( x = 4.72  S.D. = 0.61)    
 2. หลวงปู่ฝ่ัน อาจาโร ( x = 4.71  S.D. = 0.61)     
 3. งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแขง่เรือยาว( x =4.66  S.D. =0.59)    
 4. งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม ( X  = 4.59  S.D. = 0.57)   
 5. หลวงปู่หลุย จันทสาโร ( x = 4.49  S.D. = 0.73) 
 6. ภาษาย้อ ( X  = 4.48  S.D. = 0.71) 
 7. ผาแดงนางไอ่ ( X  = 4.47  S.D. = 0.69) 
 8. พระสงฆ์สายวัดป่า ( X  = 4.38  S.D. = 0.71)    
 9. พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ( X  = 4.38  S.D. = 0.78)    
 10. ชาวย้อ ( X  = 4.35  S.D. = 0.81)   
 11. ประเพณีลอยพระประทีป ( X  = 4.35  S.D. = 0.75)      
 12. ฮีตสิบสอง ( X  =4.32  S.D. =0.83) 
 13. ข้าวเหนียว ( X  =4.32 S.D. =0.78)   
 14. ประวัติศาสตร์การตัง้ถิ่นฐานของเมืองสกลนคร ( X  = 4.22  S.D. = 0.82) 
 15. คุ้มบ้านคุ้มวัด ( X  = 4.22  S.D. = 0.80)   
 อัตลักษณ์ที่ไดร้บัการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ  มาก มีจํานวน 6 รายการ 
เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้ดงันี ้
 1. ประวัติศาสตรก์ารเมืองสกลนครยุคเสรีไทย ( X  = 4.14  S.D. = 0.77)    
 2. นายเตียง ศิริขนัธ์ ( X  = 4.08  S.D. = 0.93)     
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 3. ปลาร้า ( X  = 4.03  S.D. = 0.87) 
 4. แกงหวาย ( X  = 4.01  S.D. = 0.83)    
 5. พระยาประจันตะประเทศธาน ี( X  = 3.99  S.D. = 0.83)   
 6. งานแห่ดาวคริสต์มาสท่าแร่ ( X  = 3.94  S.D. = 0.93)   
              

 
 
ภาพที่ 55 แผนที่ตําแหน่งที่ตั้งอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้มีคุณค่าและความสําคัญในระดับ มาก

ที่สุดและมาก 
 
 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมจากการประเมินของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
 1. “กลุ่มวัยรุ่น” อายุ 15-24 ปี  คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองสกลนคร 
  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage 
identity) 
  1.1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment) ที่ได้รับการ
ประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 10 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้
ดังนี้  1. พระธาตุเชิงชุม  2. วัดพระธาตุเชิงชุม  3. วัดป่าสุทธาวาส  4. พระธาตุนารายณ์เจงเวง  5. พระธาตุ
ภูเพ็ก  6. สวนสมเด็จพระศรีฯ พระพี่นางเธอเจ้าฯ  7. รูปแบบการวางผังเมืองสมัยขอมและคูเมืองเดิม  8. 
บรรยากาศริมหนองหาร  9. บรรยากาศริมสระพังทอง  และ 10. สะพานขอม  
  1.2 อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (natural heritage 
identity) ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 4 รายการ เรียงลําดับตาม 
ค่าเฉล่ีย ( x )ได้แก่ 1. หนองหาร  2. ภูพาน  3. สระพังทอง  4. โคขุน  
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  กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage 
identity) ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 20 รายการ เรียงลําดับ
ตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้แก่ 1. งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ืงและประเพณีแข่งเรือยาว   2. ผาแดง
นางไอ่  3. ภาษาย้อ  4. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  5. หลวงปู่ฝ่ัน อาจาโร  6. งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิง
ชุม  7. ข้าวเหนียว  8. ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร  9. หลวงปู่หลุย จันทสาโร  10. ย้อ  
11. พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร  12. พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า  13. ประเพณีลอยพระ
ประทีป  14. ปลาร้า  15. ประวัติศาสตร์การเมืองเสรีไทย  16. ฮีตสิบสอง  17. พระยาประจันตะประเทศ
ธานี   18. คุ้มบ้านคุ้มวัด  19. นายเตียง ศิริขันธ์   20. แกงหวาย   
 2. “กลุ่มวัยทํางาน” อายุ 25-49 ปี คือกลุ่มคนผู้ขับเคล่ือนเมืองสกลนคร 
  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage 
identity) 
   1.  อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment)  ที่ได้รับ
การประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากท่ีสุด มีจํานวน 10 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X )  
ได้แก่ 1. พระธาตุเชิง  2. วัดพระธาตุเชิงชุม  3. วัดป่าสุทธาวาส  4. พระธาตุนารายณ์เจงเวง  5. บรรยากาศ
ริมหนองหาร    
   2.  อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage Identity) ที่ได้รับการ
ประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ  มากที่สุด มีจํานวน 3 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้แก่ 
1. หนองหาร 2. ภูพาน  3. สระพังทอง  
  กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (Intangible cultural heritage 
identity) ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 14 รายการ เรียงลําดับ
ตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้แก่  1. หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  2. หลวงปู่ฝ่ัน อาจาโร  3. งานประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผ้ืงและประเพณีแข่งเรือยาว  4. งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม  5. ผาแดงนางไอ่  6. ภาษาย้อ  
7. หลวงปู่หลุย จันทสาโร    8. ประเพณีลอยพระประทีป   9. พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า   10.
พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร  11. ข้าวเหนียว  12. ย้อ  13. คุ้มบ้านคุ้มวัด  14. ฮีตสิบสอง  
 3. “กลุ่มวัยสูงอายุ” อายุ 50 ปีขึ้นไป  คือกลุ่มคนผู้มีประสบการณ์ในเมืองอย่างยาวนาน 
  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage 
Identity) 
  1. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment Identity) ที่ได้รับ
การประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ  มากที่สุด มีจํานวน 10 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X )  
ได้แก่  1. พระธาตุเชิงชุม  2. วัดพระธาตุเชิงชุม  3. วัดป่าสุทธาวาส   4. พระธาตุนารายณ์เจงเวง  5.
บรรยากาศริมหนองหาร  6. บรรยากาศริมสระพังทอง  7. สวนสมเด็จพระศรีฯ พระพี่นางเธอเจ้าฯ   
  2. อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ (natural heritage identity) ที่ได้รับการประเมิน
คุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 3 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้แก่  1.หนอง
หาร 2.ภูพาน 3.สระพังทอง 
  กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage 
identity) ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 10 รายการ เรียงลําดับ
ตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้แก่  1. หลวงปู่ฝ่ัน อาจาโร  2. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  3. หลวงปู่หลุย จันทสาโร  4. งาน
เทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม  5. งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว  
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 6. ฮีตสิบสอง  7. ภาษาย้อ  8. พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า  9. ย้อ   10. พุทธศาสนิกชนชาว
สกลนคร 
 4. สรุปภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม 
  ผลของการวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคัญอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมือง
สกลนคร ในแต่ละด้านโดยใช้วิธีการสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มย่อย สรุป
ภาพรวมได้ดังน้ี  
  กลุ่มวัยรุ่น   ให้คุณค่าและความสําคัญอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งด้านมรดกวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ “พระธาตุเชิงชุม” ด้านมรดกวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ คือ “หนองหาร” และด้านมรดกวัฒนธรรมนามธรรม คือ “งานประเพณีออกพรรษา
แห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว” 
  กลุ่มวัยทํางาน  ให้คุณค่าและความสําคัญอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ใน
ระดับ มากถึงมากที่สุด ทั้งด้านมรดกวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ “พระธาตุเชิงชุม” ด้านมรดกวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ คือ “หนองหาร” และด้านมรดกวัฒนธรรมนามธรรม คือ “หลวงปู่มั่น” 
  กลุ่มวัยผู้สูงอายุ  ให้คุณค่าและความสําคัญอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  ทั้งด้านมรดกวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ “พระธาตุเชิงชุม” ด้านมรดกวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ คือ “หนองหาร” และด้านมรดกวัฒนธรรมนามธรรม คือ “หลวงปู่ฝ้ัน” 
  สรุปการประเมินคุณค่าและความสําคัญของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
โดยรวม  ให้ความสําคัญกับอัตลักษณ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรม – มนุษย์สร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม–ด้านมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและด้านมรดกทางวัฒนธรรม – 
นามธรรม  ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า                         
  กลุ่มที่ 1  กลุ่มวัยรุ่น  ให้ความสําคัญกับอัตลักษณ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรม–นามธรรม มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม– มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและด้านมรดกทาง
วัฒนธรรม–มนุษย์สร้างสรรค์ ตามลําดับ 
  กลุ่มที่ 2  วัยทํางาน  ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ เช่นเดียวกันกับ กลุ่มที่ 1 คือให้
ความสําคัญกับอัตลักษณ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรม–นามธรรม มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านมรดกทาง
วัฒนธรรม–มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและด้านมรดกทางวัฒนธรรม–มนุษย์สร้างสรรค์ 
ตามลําดับ 
  กลุ่มที่ 3 วัยผู้สูงอายุ ให้ความสําคัญกับอัตลักษณ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรม–มนุษย์
สร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมา คือด้านมรดกทางวัฒนธรรม–มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม–นามธรรม  ตามลําดับ 
 
 ผลการวิเคราะห ์การประเมินคุณค่าและความสําคัญอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเมือง
สกลนครจากการสัมภาษณ์ 
 ผลการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและความสําคัญของอัตลักษณ์ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จากการสัมภาษณ์ และสรุปเนื้อหาโดยรวม
ทุกท่านที่กล่าวถึง อัตลักษณ์นั้น ได้ดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage identity) 
  1.1 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment Identity) คือ 
มรดกที่บรรพบุรุษหลงเหลือไว้ให้  ความยาวนานและเนื้อหาทางวัฒนธรรม ได้สร้างคุณค่าให้เกิดเป็นอัต
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ลักษณ์  ได้แก่  พระธาตุเชิงชุม  ย่านชุมชนเมืองเก่า  พระธาตุนารายณ์เจงเวง  ผังเมืองสมัยขอมและคูเมือง
เดิม  พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุดุม 
  1.2 อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (natural heritage 
identity) คือ สภาพและลักษณะตามธรรมชาติหลักของพื้นทีเ่มืองที่สร้างทรพัยากรเพื่อหล่อเล้ียงผู้คนและคง
สมดุลทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองหาร ภูพาน   
 2. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage identity)                         
 อัตลักษณ์ที่มาจากวิถีชีวิตที่ดีงามของผู้คนในเมือง ได้แก่   พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สาย
อรัญวาสี  วัฒนธรรมประเพณีที่เกิดจากพระพุทธศาสนา ได้แก่  ฮีตสิบสอง และงานประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผ้ึง   ประวัติศาสตร์การตั้ งถิ่นฐาน  ประวัติศาสตร์การเมือง บุคคลสําคัญที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาได้แก่  หลวงปู่มั่น  หลวงปู่ฝ้ัน   บุคคลผู้สร้างช่ือเสียงและคุณประโยชน์กับเมือง พระยา
ประจันตะประเทศธานี และนายเตียง  ศิริขันธ์ 
 
การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การตอบคําถามของ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน 
และวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนในพื้นที่เมืองสกลนคร  มีพื้นเพ ประสบการณ์การอยู่อาศัยในเมืองมายาวนาน  
ต่างก็ประเมิน อัตลักษณ์ ที่มีคุณค่ามากที่สุดตรงกันทั้ง 3 กลุ่ม คือ พระธาตุเชิงชุมและหนองหาร แสดงให้
เห็นถึงการเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถแสดงภาพลักษณ์และภาพรวมของเมืองสกลนครได้อย่างชัดเจน คือ เมือง
คู่พระธาตุเชิงชุมและหนองหาร ผู้คนไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใด  ต่างตระหนักและยอมรับอัตลักษณ์ของทั้งสองนี้
เป็นอันดับแรก                   
 ด้านอัตลักษณ์ด้านนามธรรมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน   โดยในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
ให้คุณค่าและความสําคัญสูงสุดที่ “งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแข่งเรือยาว”ซึ่งเป็น
กิจกรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสกลนครและมีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้คนในเมือง  โดยวัยรุ่นให้ความสําคัญด้านความรู้สึกถึงงานรื่นเริง ยิ่งใหญ่  มี
การละเล่น มหรสพ การแสดง การออกร้าน งานสังสรรค์  ที่ล้วนให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอด
ระยะเวลาหลายวัน  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางด้านช่วงวัยที่ชื่นชอบความสนุกสนาน รื่นเริง การ
พบปะสังสรรค์กันทางสังคม 
 กลุ่มตัวอย่างวัยทํางาน ให้ความสําคัญต่ออัตลักษณ์ด้านนามธรรมที่ “หลวงปู่มั่น”ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ที่ส่ือถึงพระอริยสงฆ์สายวัดป่าที่โด่งดังมีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้รับยกย่องเป็นพระนักปฏิบัติที่
เคร่งครัด  มีจริยวัตรที่งดงาม  เป็นพระอาจารย์ของพระสงฆ์สายวัดป่าอีกหลายองค์อีกทั้งเป็นองค์
วางรากฐานพระพุทธศาสนาสายวัดป่าในจังหวัดสกลนครให้ยืนยาวถึงปัจจุบัน   
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มวัยสูงอายุให้ความสําคัญต่ออัตลักษณ์ด้านนามธรรมที่ “หลวงปู่ฝ้ัน”ซึ่งเป็น
พระอริยสงฆ์สายวัดป่านักปฏิบัติอีกองค์ ที่เป็นคนสกลนครโดยกําเนิด  เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น  การให้คุณค่าใน
ระดับสูงนี้ชี้ให้เห็นถึง คนวัยสูงอายุที่อยู่ในเมืองสกลนครว่าในช่วงอายุที่ผ่านมาที่ได้เคยสัมผัส หรือได้ใกล้ชิด
กับจริยวัตรขององค์หลวงปู่ฝ้ัน  ประกอบการท่ีหลวงปู่ฝ้ันมีพื้นเพเป็นชาวสกลนครจึงส่งผลให้  ทัศนคติต่อ
หลวง อยู่ในอันดับแรกในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ด้านนามธรรม มากกว่า หลวงปู่มั่น ที่เป็นคนจากต่างถิ่น 
 ภาพรวมของทัศนคติที่ได้จากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า  ทั้ง 3 กลุ่มให้ความสําคัญในระดับ
เดียวกันในอัตลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและอัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ  และแตกต่างกันในอัตลักษณ์
ทางนามธรรม ทั้งนี้อาจมาจาก  ประสบการณ์  การเรียนรู้ ความคาดหวัง สภาพแวดล้อมทางสังคมรวมไปถึง
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ข้อมูลข่าวสารจาก เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูล  ทําให้มีความรับรู้และยอมรับในอัตลักษณ์
ที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย 
 อัตลักษณ์ 2 ประเภท คือ อัตลักษณ์ที่เกิดจากมนุษย์สร้างกับอัตลักษณ์นามธรรม  ที่ได้รับการ
ประเมินคุณค่าในอันดับต้น ๆ เป็นการแสดงการยอมรับในอัตลักษณ์ด้านพระพุทธศาสนา  คือ พระธาตุเชิง
ชุม และพระอริยะสงฆ์  แสดงให้เห็นถึงการยอมรับถึงการเป็นเมืองที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  เป็นถิ่นพระ
พุทธธรรมตามที่อยู่ในคําขวัญของจังหวัด  ซึ่งแม้แต่คนรุ่นใหม่ของเมืองยังคงความชัดเจนในอัตลักษณ์นี้ 
 อัตลักษณ์ ในภาพรวมที่ ได้ รับการประเมินคุณ ค่าและความสําคัญ   ในลําดับต่อจาก
พระพุทธศาสนาคือ หนองหาร ภูพาน  แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
เป็นลักษณะทางกายภาพที่เด่นไม่เหมือนใคร  ผู้คนในเมืองสามารถมองเห็น รับรู้และสัมผัสได้  ทั้งนี้อัต
ลักษณ์ในข้อน้ีนอกจากแสดงถึง ธรรมชาติคู่บ้านคู่เมือง ยังส่งไปยังการเกิดอัตลักษณ์ในด้าน พืชพรรณ 
อาหารการกิน การดํารงชีพที่เอื้ออํานวยจากภูพานและหนองหาร 
 อัตลักษณ์ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในลําดับต่อมาคือ กิจกรรมประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ ความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์ ภาษา  แสดงในเห็นถึงการให้ความสําคัญ
ต่อกิจกรรมประเพณีที่สืบทอด  ตัวตนทางชาติพันธุ์คือ ย้อ ซึ่งแสดงความเป็นตัวตนให้ปรากฏเด่นชัดต่อ
ชุมชนอื่น  
 อัตลักษณ์ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในลําดับท้าย ๆ คือประวัติศาสตร์การเมือง
สกลนคร บุคคลสําคัญระดับเมืองและประเทศ อย่าง นายเตียง  ศิริขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในเมือง
ไม่ได้ให้ความสําคัญในระดับสูงนัก  เนื่องจากเป็นที่รู้จักไม่ทั่วถึง   ส่วนในทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านกลับมองว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก  แสดงให้เห็นถึงมุมมองด้านการเมืองที่
ในปัจจุบันถูกลบเลือน  และไม่ได้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ด้านนี้ของชุมชนเมือง
สกลนคร 
 ในกลุ่มอัตลักษณ์ด้านอาหารการกิน  กลุ่มตัวอย่างจากการสํารวจด้วยแบบสอบถาม  ให้คุณค่า
ความสําคัญแก่ อาหารพื้นเมืองที่เป็นของชาวพื้นถิ่นที่หาได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ผักหวาน หวาย ข้าวเหนียว 
เป็นหลัก  ส่วนอาหารที่มาจากการนําเข้ามาของชนกลุ่มที่เข้ามาใหม่อย่าง อาหารเวียดนาม ไม่ได้รับการ
ประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับสูงทั้งจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในเมืองและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ปราชญ์ชาวบ้าน  ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่ในเมืองสกลนครพบว่าร้านอาหารเวียดนามก็มีจํานวนน้อย  ไม่ค่อย
เด่นชัดนัก  ร้านอาหารที่พบมากจะเป็นร้านไก่ย่างส้มตํา อาหารทั่วไป และร้านโคขุนโพนยางคํา 
 ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มให้ความสําคัญกับอัตลักษณ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรม – 
มนุษย์สร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมา คือด้านมรดกทางวัฒนธรรม–มรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและด้านมรดกทางวัฒนธรรม–นามธรรม  ตามลําดับ  แสดงให้เห็นว่าผู้คนในเมืองสกลนครรับรู้
ยอมรับในอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม
มากกว่าด้านอื่น คือสามารถสัมผัส เห็น รับรู้ได้  ซึ่งส่งผลต่อการทําความเข้าใจและเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์
นั้นได้ดีกว่า  ส่วนในลําดับสุดท้ายคืออัตลักษณ์ทางนามธรรม  ที่เป็นรูปธรรม รับรู้แต่จับต้องไม่ได้  ในบาง
กลุ่มของประชากรอาจจะไม่สามารถเข้าใจและพิจารณาเห็นคุณค่าได้อย่างชัดเจนนักเนื่องจากอัตลักษณ์
ดังกล่าวไม่ชัดเจนทั้งเน้ือหาและกายภาพที่เชื่อมโยง  เช่น รูปแบบการออกแบบวางผังเมืองตั้งแต่สมัยขอม
เรืองอํานาจ คือเป็นอัตลักษณ์ด้านนามธรรม  ซึ่งจะแสดงออกเป็นรูปธรรมและเชื่อมกับอัตลักษณ์คือ คูเมือง
สกลนคร  แต่ในลักษณะกายภาพคูเมืองถูกบดบังและทําลายลงมาก จึงส่งผลให้กลุ่มประชากรที่เป็นชาวบ้าน
ทั่วไปรับรู้ได้ไม่ชัดเจนจนถึงระดับการยอมรับเป็นอัตลักษณ์ด้านนามธรรม  
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การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ค่าคะแนนการประเมินคุณค่าและความสําคัญ
ของอัตลักษณ์เมืองสกลนครจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และจากผู้วิจัย 
 การวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญอัตลักษณ์เมืองสกลนครจากสรุปผลการเปรียบเทียบจาก

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และจากผู้วิจัย เพื่อทําการอภิปรายข้อมูลที่มาจาก 3 แหล่งข้อมูล  การประเมิน

คุณค่าของอัตลักษณ์ในภาพรวมมีการให้คุณค่าคล้ายคลึงกัน  แต่แตกต่างบางประการในอัตลักษณ์ปลีกย่อย  
ด้วยการเล็งเห็นคุณค่าอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมที่แตกต่างตามประสบการณ์ที่ได้รับ องค์ความรู้ ตลอดจน
ปัจจัยอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่ให้ข้อมูล 
 ข้อมูลอัตลักษณ์ที่ได้จากแบบสอบถาม ได้จากกลุ่มคนพื้นเพ ที่เป็นชาวบ้าน 3 ช่วงวัย การ
รับรู้อัตลักษณ์ผ่านการรับรู้ในรายละเอียดการพบ สัมผัส ในชีวิตประจําวัน จึงเป็นการให้คุณค่าในส่ิงที่ตนเอง

ได้ใกล้ชิด พบเจอและผูกผันในพื้นที่ที่ตนเองดําเนินชีวิต ส่วนอัตลักษณ์ที่ไกลตัว หรือไม่อยู่ในพื้นที่จะให้

คุณค่าในระดับน้อย ทําให้การให้คุณค่าแต่ละอัตลักษณ์มีความแตกต่างกันตามพื้นที่กลุ่มย่าน เช่น ผู้คนใน

พื้นที่อาศัยใกล้ ๆ กับพระธาตุดุม มองเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญในระดับสูงมากควรได้รับการพัฒนาพื้นที่

เพื่อส่งเสริมการให้คุณค่า แต่ในขณะที่ผู้คนในรอบนอกไม่ได้ให้คุณค่ามากนักเมื่อเทียบกับพระธาตุเชิงชุม 
พระธาตุนารายณ์เจงเวง และพระธาตุภูเพ็ก 
 ข้อมูลอัตลักษณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้จากนักวิชาการ ปราชญ์และผู้นําชาวบ้าน การรับรู้อัต

ลักษณ์ผ่านการรับรู้ในรายละเอียดภาพรวมคุณค่าที่ส่งต่อ และเป็นข้อมูลกระบวนการกําเนิดอัตลักษณ์นั้นซึ่ง

จะสะท้อนคุณค่าที่ละเอียดลึกซึ้งถึงที่มาที่ไป การให้คุณค่าจึงเป็นลักษณะของภาพรวมแล้วจึงแตกย่อยเป็น

องค์ประกอบที่สําคัญ 
 ส่วนข้อมูลอัตลักษณ์ที่ผู้วิจัยประเมิน ด้วยองค์ความรู้ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการสัมผัส

เมืองสกลนครในช่วงเวลาที่ทําการวิจัย มีความคิดเห็นในการให้คุณค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เกิดจากผู้วิจัยได้

ศึกษาข้อมูลเผยแพร่จากหน่วยงานราชการของจังหวัดในเบ้ืองต้น  ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลในอัต

ลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนและคล้ายคลึงกับกลุ่มข้อมูลคุณค่าอัตลักษณ์จากแบบสอบถามที่มาจาก

ชาวบ้านพื้นเพเมืองกลนคร  ในขณะเดียวกันผู้วิจัยเองก็มีความคิดเห็นตรงกันกับการสัมภาษณ์นักวิชาการใน

ภาพรวมอัตลักษณ์ของเมือง ที่มาจากวิถีชีวิตผู้คนบนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หล่อหลอมวิถีชีวิตอันดีงามด้วย

รากฐานที่มั่นคงของพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอัตลักษณ์เหล่านี้มีจุดเริ่มต้นในแนวคูเมืองเมืองเดิม คือ 
ย่านชุมชนเมืองเก่าพระธาตุเชิงชุมริมหนองหาร  ซึ่งจะสามารถจําแนกอภิปรายภาพรวมตามหัวข้อ

โครงสร้างอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านมรดกทางวัฒนธรรมรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และจากผู้วิจัย มีระดับค่าการให้คุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ด้วยเพราะอัตลักษณ์

ในด้านน้ีมีความชัดเจนที่ผู้คนไม่ว่าจะกลุ่มใดสามารถสัมผัสได้ ประกอบกับอัตลักษณ์บางอย่าง ได้แก่ อัต
ลักษณ์ที่เป็นลักษณะสถาปัตยกรรม คือ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุภูเพ็ก มีชื่อเสียงคุณค่าเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
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ตารางที่ 11   การวิเคราะหข์้อมูลเปรียบเทียบการให้ค่าคะแนนการประเมินคุณค่าและความสําคัญของอตัลักษณเ์มืองสกลนครจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และจากผู้วิจัย 
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ด้านมรดกทางวัฒนธรรมรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ และจากผู้วิจัย ในภาพรวมอัตลักษณ์ทางธรรมชาติหลักคือหนองหารและภูพานเหมือนกัน  
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นในระดับเดียวกับข้อมูลจากแบบสอบถามเนื่องจากการให้คุณค่าพิจารณาไปในแนวทาง
ความโดดเด่น คงเหลืออยู่และมีคุณค่าในปัจจุบัน โดยผู้คนส่วนใหญ่สัมผัสจับต้องได้  ในขณะที่ข้อมูลคุณค่าที่
ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์มุ่งเน้นเสนอภาพรวมการก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางธรรมชาติพร้อมทั้ง
รายละเอียดพืชพรรณ  สัตว์ อาหารพื้นถิ่นแต่ดั้งเดิมด้วย  ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบวิถีดั้งเดิมเริ่มจางหายไป พืช 
สัตว์ที่เคยอยู่กับแหล่งธรรมชาติเดิมจึงไม่ได้ถูกรับรู้จากผู้คนมากเท่าที่ควร  และต่อมาพืชพรรณและสัตว์ใน
บริเวณเมืองสกลนคร ถูกนํามาปลูก เพาะเล้ียงเพื่อธุรกิจการค้า 

 ด้านมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรม ในภาพรวมทั้งที่เกีย่วกบักลุ่มคนและเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
สังคม ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และจากผู้วิจัย มีระดับค่าการให้คุณค่าความสําคัญ
อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน   ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องการให้คุณค่าประวัติศาสตร์และรูปแบบการออกแบบวาง
ผังเมือง ที่ผู้วิจัยและข้อมูลจากการสัมภาษณ์เล็งเห็นถึงคุณค่าที่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่สําคัญและส่งผลต่อ
โครงสร้างของเมือง   ในส่วนของอัตลักษณ์ด้านชาติพันธุ์การสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คุณค่าชาติพันธุ์
ย้อ และ ภูไท ในขณะที่แบบสอบถามและผู้วิจัยให้คุณค่าอัตลักษณ์ไปที่ชาติพันธุ์ย้อ ที่มีความชัดเจนของ
ลักษณะชาติพันธุ์ในการแสดงออกตอ่องค์รวมของเมือง ในแง่ทางการรบัรู้ของผู้คน อันได้แก่ ภาษาพูดหลัก ที่
ใช้ส่ือสารกันในเมืองสกลนคร แม้ว่าภูไทจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สําคัญและอยู่ในคําขวัญจังหวัด แต่กลุ่มชาวภู
ไทที่ชัดเจนได้อาศัยอยู่รอบนอกของเมือง และตามอําเภอรอบนอกเป็นหลัก  
 
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร       
                ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร เป็นการผสมผสานแนวทางการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ดี  โดยการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองตามแนวนโยบายการพัฒนา ที่
มุ่งเน้นการตอบสนองต่อกิจกรรมของผู้อยู่อาศัย  การสร้างสุนทรียภาพความงามตามแบบฉบับเมืองที่มี
บริบทรากฐานมาจากอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลายแบบอย่างเมืองสกลนคร  โดยมี
ข้อเสนอแนวทางการออกแบบวางผังในรายละเอียดการออกแบบที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของเมือง ดังนี้ 
 กรอบแนวคิดรูปแบบการวางผังเมืองที่เน้นการสร้างให้เมืองคงรากฐานมรดกทางวัฒนธรรม 
 1. การออกแบบวางผังที่รักษาโครงสร้างของเมืองเดิม คือพื้นที่ในแนวคูเมืองที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่ชัดเจนมาตั้งแต่ยุคสมัยขอม โดยการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้มีการใช้งานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสาธารณะชน  เน้นการสร้างกิจกรรมลงในพืน้ที่และการรบัรู้จนิตภาพของเมือง การมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คนกับพื้นที่เพื่อสร้างความผูกผัน รัก หวงแหนพื้นที่ และคํานึงถึงการใช้กฎหมายควบคุมอาคารโดยรอบเพื่อ
ไม่ให้บดบังและก้าวลํ้าโครงสร้างเดิมของเมือง 
 2. ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงเมือง กระตุ้นให้คนใน
พื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องและรักษาโครงสร้างทางประวัติศาสตร์และแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ด้วยวีธีการต่าง ๆ เช่น การลดภาษีและการให้รางวัลต่าง ๆ ที่มอบหรืออุดหนุนแก่เจ้าของที่ดิน 
เจ้าของธุรกิจ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําแผนการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 3. คํานึงถึงความมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองในการออกแบบวางผัง เช่น 
ลักษณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น วิถีดั้งเดิม ความเช่ือ สีสัน ตลอดจนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์
สําคัญทางธรรมชาติ คือ ภูพานและหนองหาร รวมทั้งอัตลักษณ์ที่เป็นโครงสร้างสําคัญของเมือง เช่น พระ
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ธาตุเชิงชุม  ให้เกิดการรับรู้กับผู้คนโดยเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดการใช้งานและสร้างความผูกพันจากเรื่องราว
และการรับรู้จิตวิญญาณของสถานที่ จะทําให้เกิดความรัก หวงแหน อัตลักษณ์สําคัญเหล่านี้ 
 4. รูปแบบการออกแบบวางผังที่ตอบสนองกิจกรรมของเมืองที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวเมืองทั้งกิจกรรมในช่วงเวลาปกติและกิจกรรมในช่วงเวลาพิเศษ คือ ช่วงเวลาท่ีมีงาน
ประเพณีของเมือง  รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ํา ได้แก่ ริมหนองหาร ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นโครงข่ายพื้นที่
พักผ่อน สาธารณะ และนันทนาการของเมือง                                                                                                 
 5. รูปแบบการออกแบบวางผังที่เน้นความหมายของสถานที่สอดคล้องกับการใช้สอย-คุณค่า 
คือการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเข้าใจในคุณค่าในอัตลักษณ์ ตลอดจนเนื้อหารายละเอียด
ของสถานท่ี  รวมไปถึงความเชื่อมโยงพื้นที่ที่เป็นอัตลักษณ์มีคุณค่าทางการใช้งานและประวัติศาสตร์ของ
เมืองกับชุมชน ซึ่งถือเป็นการรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการออกแบบวางผัง 
 อัตลักษณ์ในภาพรวมของเมืองสกลนคร คือ ชุมชนเมืองเก่าเคียงคู่พระธาตุเชิงชุม ริมฝ่ังหนอง
หาร มีแนวเขาภูพานเป็นปราการและแหล่งอาหาร เป็นเมืองพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า อุดมไป
ด้วยวัฒนธรรมประเพณี   ทังนี้อัตลักษณ์ในภาพรวมของเมือง เกิดจากโครงสร้างทางกายภาพที่ชัดเจนของ
เมืองซึ่งมีผลต่อการรับรูข้องผู้คนต่อเมืองน้ัน (sense of place) ซึ่งคือการรรับรู้ จินตภาพของเมือง ประกอบ
ไปด้ วย  เส้นทาง  (paths) เส้นขอบ  (edges) ย่ าน  (districts) ชุมทาง (nodes) และภูมิ สัญ ลักษณ์ 
(landmarks) โดยแนวทางการออกแบบชุมชนเมืองสกลนคร  มุ่งเน้นสร้างสรรค์โครงสร้างเหล่านี้ให้มีความ
ชัดเจนของการรับรู้ทางกายภาพและเป็นชุมชนเมืองเก่าที่มีชีวิตชีวาที่เกิดจากกิจกรรมการใช้พื้นที่และ
องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์ตามส่ิงที่หลงเหลือและปรากฏในเมือง แนว
ทางการออกแบบวางผังเมืองสกลนคร คือ การออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดจินตภาพ
สาธารณะของอัตลักษณ์เมืองสกลนคร  ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 การออกแบบวางผังที่เน้นการรักษาสภาพโครงสร้างเมืองเดิมและเสริมสร้างชุมชนเมืองที่น่า
อยู่ มีชีวิตชีวา 
 เป็นการเสนอแนะการออกแบบตามแนวคิดการออกแบบต้ังแต่สร้างเมืองสมัยขอม โดยการ
สร้างแนวเส้นทางสัญจร การฟื้นฟู โครงร่างสัณฐานของเมืองในกรอบคูเมืองเดิม และการรักษาสภาพ
โดยรอบใจกลางของเมืองคือพระธาตุเชิงชุม ให้มีความโดดเด่น  ส่งเสริมพื้นที่กิจกรรมและการเชื่อมโยง
เส้นทางการสัญจรโดยรอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เมือง 
 การสร้างสรรค์ความชัดเจน โดดเด่น แก่ ภูมิสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง 
 การเสนอแนะการออกแบบในการสร้างสรรค์ภูมิสัญลักษณ์(landmarks) ที่มีอยู่เดิมและเป็น
หัวใจสําคัญคือ พระธาตุเชิงชุม ให้มีความโดดเด่น เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ที่ดีพื้นที่แก่เมือง จากผู้คนที่
ผ่านไปมา  รวมถึงภูมิสัญลักษณ์อื่น ๆ ได้แก่ ซุ้มประเมือง พระธาตุนารายณ์เจงเวง เน้นการเปิดพื้นที่และ
สร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพื่อสร้างโครงข่ายที่ชัดเจนของเมือง รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ใน
โครงสร้างของเมือง 
 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเมืองเก่า 
 การเสนอแนะการออกแบบซ่ึงใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ของชุมชนเมืองสกลนคร ประกอบไปด้วย 
 1. การปรับปรุงสภาพชุมชนเมืองเก่า (rehabilitation) ได้แก่ พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระธาตุเชิง
ชุม 
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  1.1 การส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยการให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กันของคนในชุมชน 
ในการส่งเสริมพื้นที่และการจัดกิจกรรมประจําวัน และกิจกรรมตามประเพณีที่เกิดการพบปะ มีปฏิสัมพันธ์
กันอยู่เสมอ ๆ  
  1.2 การรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาพชุมชนเดิมให้สวยงามน่าอยู่ ได้แก่ 
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรอืน ทาสี การปลูกไม้พื้นเมืองสร้างความร่มรืน่  การส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยการสร้างโครงข่ายทางเดินเท้าเส้นทางจักรยานที่สะดวก ร่มรื่น น่าใช้งาน 
  1.3 การสร้างความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่สาธารณะ รวมไปถึงโครงข่ายที่เชื่อมไปยัง
พื้นที่ อาคารสาธารณะที่บริการชุมชนอื่น โดยเน้นเส้นทางเท้าหรือทางจักรยานที่ชัดเจน สะดวกปลอดภัย 
เพื่อเอื้ออํานวยต่อการติดต่อกันของคนในชุมชน 
 2. การอนุรักษ์ (conservation) 
  2.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูคูเมืองเดิม ให้กลับมามีคุณค่า โดยขุดลอกคลองเดิมปรับปรุง
ทัศนีภาพโดยรอบให้สวยงาม และออกแบบให้สามารถใช้งานด้วยการเข้าไปพักผ่อน เดินทางด้วยการเดิน 
หรือปั่นจักรยานได้  ในส่วนที่ถมและมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นอาจมีการออกแบบหรือคงสัญลักษณ์ไว้เพื่อ
แสดงร่างแนวคูเมืองเดิม 
  2.2 การอนุรักษ์ บรรยากาศวิถีดั้งเดิมของคนในชุมชน โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่มีอยู่ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าและช่วยกันรักษา  โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเรือนไม้
ย่านชุมชนวัดพระธาตุที่ช่วยเสริมบรรยากาศโดยรอบพระธาตุให้มีเสน่ห์และสอดคล้องกัน 
  2.3 การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยจัดให้มีพื้นที่กิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็น
แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น อาจเป็นศูนย์ชุมชน สหกรณ์ชุมชน โดยให้มีกิจกรรมที่หลากหลายดึง
ผู้คนทุกช่วงวัยมาใช้งานพ้ืนที่ และจัดให้เกิดกิจกรรมที่มีรูปแบบการมีส่วนร่วม อาจเป็นการสร้างงานเพื่อหา
รายได้ของชุมชนผสมผสานไปกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 3. การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า (redevelopment) หรือการพัฒนาพื้นที่รกร้าง ไม่ได้ถูกใช้งานให้
เกิดประโยชน์โดยรวมกับชุมชน พัฒนาปรับปรุงให้เกิดการใช้งานไม่ให้สูญเปล่าเป็นการจัดสรรทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เช่น พื้นที่ริมหนองหารส่วนที่ไม่มีการใช้งาน ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ                   
 การพัฒนาถนน เส้นทางสาธารณะที่เป็นเส้นทางสําคัญทางวัฒนธรรม 
 การเสนอแนะการออกแบบเพ่ือเน้นการพัฒนาระบบโครงข่ายการสัญจรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ทั้งระบบถนนสําหรับรถยนต์ ตลอดจนทางเท้าและทางจักรยานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย น่าใช้งาน มีชีวิตชีวา และเช่ือมโยงครอบคลุมอัตลักษณ์ที่สําคัญ  โดยมี
รูปแบบการออกแบบที่  
 1. ออกแบบให้มีความชัดเจนในการนําเส้นทาง  ออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลายตาม
กิจกรรมการใช้งาน 
 2. เส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้ว ปรับปรุงพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับการเดินทางที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่ทางเดินเท้าและทางจักรยาน ที่สะดวก ปลอดภัย สวยงาม มีร่มเงา มีองค์ประกอบที่สร้าง
ความน่าสนใจในการเดินทาง 
 พื้นที่กิจกรรมสาธารณะริมหนองหาร 
 การเสนอแนะการออกแบบ เน้นการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเดิมคือ พื้นที่สวนสมเด็จพระศรี
ฯ พระพี่นางเธอเจ้าฯ  ตลอดจนพื้นที่ ถนนเรืองสวัสดิ์ บริเวณลานวัดพระธาตุให้สามารถปรับเปล่ียนการใช้
งานพื้นที่ได้ตามกิจกรรมประเพณี และในช่วงเวลาปกติสามารถใช้เป็นลานกีฬา ที่พักผ่อนหย่อนใจ ลาน
ประชุมของชุมชนรวมไปถึงการออกแบบภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมโดยรอบให้สอดคล้องและรักษาอัตลักษณ์
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โดยรวมของเมือง ได้แก่ ถนนสุขเกษม ถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์ และรายละเอียดการออกแบบต่าง ๆ 
การเช่ือมต่อเส้นทางเดินเท้า-เส้นทางจักรยาน และแนวทางอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศเมืองที่มีอัตลักษณ์
มรดกทางวัฒนธรรม 
 

 

 
 

ภาพที่ 56 การเปรียบเทียบการใช้งานพื้นที่ ในช่วงเวลาปกติกับช่วงที่ ใช้จัดงานพิธีบนเส้นทางสาย
วัฒนธรรม  
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ภาพที่ 57 การเสนอผังการออกแบบชุมชนเมืองสกลนครที่เน้นการให้คุณค่าอัตลักษณท์ี่คงสภาพแนว

โครงสร้างทางกายภาพของรูปแบบผังเดิมของเมือง 
 

 
 
ภาพที่ 58 การเสนอผังการใช้ประโยชน์ทีด่ินบริเวณย่านชุมชนเมืองเก่าสกลนคร ซึ่งเปน็ย่านชุมชนหลักที่

ให้กําเนิดอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
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ภาพที่ 59 การเสนอผังการกําหนดเส้นทางหลัก-รอง-เส้นทางในชุมชน เพื่อแบ่งรูปแบบการใช้งานที่

ครอบคลุมและไม่เข้าไปสร้างมลภาวะ จราจรทีต่ิดขัด และการส่ันสะเทือนในยา่นอัตลักษณ์
สําคัญคือพระธาตุเชิงชุมและบริเวณย่านอาคารที่มีคุณค่าของชุมชนเมือง   

 

 
 
ภาพที่ 60 การเสนอผังโครงข่ายพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับคนในเมือง การเสนอโครงข่ายทางเดินเท้า-เส้นทาง

จักรยานเพื่อเชือ่มจุดสําคัญของเมือง 
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ภาพที่ 61 การเสนอผังการจัดการโครงสร้างของเมืองให้มีความชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการรับรู้และ

จดจําของผู้คน โดยการเพิ่มเติมองค์ประกอบใหม่และส่งเสริมองค์ประกอบที่มีอยู่องค์ประเดิม

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 62 การเสนอทัศนียภาพบรรยากาศวัดพระธาตุเชิงชุม โครงข่ายพืน้ที่สีเขียวเช่ือมโยงพ้ืนทีด่้วยลาน

กิจกรรมเอนกประสงค์และเส้นทางเดินเท้าขอบถนน บรรยากาศถนนหลักทีร่ม่รื่นน่าใชง้าน มี
ความชัดเจนของเส้นทางรถและทางเดินของคน 
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ภาพที่ 63 การเสนอเส้นทางสายวัฒนธรรมประเพณี ที่ใช้จัดกิจกรรมประเพณี ขบวนแหต่่าง ๆ ที่ควรมีการ

ปรับพื้นทีเ่พื่อรองรับกิจกรรม และเสริมทัศนียภาพ บรรยากาศให้สวยงามสอดคล้องกับบริบท
เมือง 

 
ข้อเสนอแนะการวางผังและออกแบบ เพื่อรักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ในแต่ละด้าน          
 จากข้อเสนอแนะการออกแบบชุมชนเมืองสกลนครข้างต้น  ที่แสดงออกถึงแนวทางการพัฒนา
ในภาพรวมของชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเป็นชุมชนเมืองที่ดีและส่งเสริมความมีลักษณะพิเศษ
ทางอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองสกลนคร  ซึ่งมีรายละเอียดในข้อเสนอแนะแนวทางการ
ควบคุมและออกแบบที่แยกย่อยเพิ่มเติมใน อัตลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดหมวดหมู่เป็นกลุ่ม ดังนี้ 
 อัตลักษณ์ที่เป็น สถาปัตยกรรม บริเวณพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ได้แก่   พระ
ธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส  พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก ย่านชุมชนเมืองเก่า     
 ข้อเสนอแนะการออกแบบและควบคุมการจัดการใช้งานพื้นที่  ประกอบด้วย 
 1. ควรจัดทําและกําหนดอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองเป็นแผนที่ในผังพิเศษเฉพาะของเมือง เป็น  
ข้อปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละส่วนที่สําคัญ  เช่น แผนหรือผังการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม 
 2. การทําแนวทางออกแบบแนะนํา (design guidelines) เสนอแนะแนวทางการออกแบบ  
โดยให้ความเคารพและความสําคัญต่อสถานที่ที่เป็นอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม  เพื่อสร้างความโดดเด่น
และให้คุณค่ากับอัตลักษณ์นั้น  ทั้งยังสร้างความกลมกลืนของการรับรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
โดยกระบวนการเริ่มตั้งแต่การออกแบบวางผังอาคาร  การกําหนดแนวทางออกแบบ รูปร่างหน้าตา  สีของ
อาคาร  วัสดุที่ใช้ตลอด  จนรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมอื่น ๆ  
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 3. การออกข้อกําหนดควบคุม ประเภทของอาคาร   ความสูงของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
โดยรอบ  ในระยะที่ห่างออกไปที่เหมาะสม(ระยะ set back)  เพื่อคงสภาพเส้นขอบฟ้าของย่าน (skyline) 
ให้อัตลักษณ์นั้นคงความโดดเด่น และไม่ถูกบดบังจากส่ิงก่อสร้างอื่น การควบคุมความหนาแน่นของอาคารที่
จะเกิดขึ้นในย่าน รอบ ๆ พื้นที่อัตลักษณ์ด้วย การใช้ข้อกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR - 
“Floor Area Ratio”) และอัตราส่วนของพื้นที่ว่างตอ่พื้นทีอ่าคารรวม (OSR -“Open Space Ratio”)  เพื่อ
ป้องกันความหนาแน่นที่จะเกิดขึ้นและการรุกลํ้าเข้าสู่พื้นที่ที่มีคุณค่าทางอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่
บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง  วัดพระธาตุดุม 
 4. ในย่านชุมชนเมืองเก่าโดยรอบวัดพระธาตุเชิงชุม  ควรมีการอนุรักษ์รูปแบบชุมชนและ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าไว้  โดยการสนับสนุนจากรัฐ  เช่น การให้รางวัลตอบแทน  เงินอุดหนุน  
มาตรการการลดภาษี หรืออื่น ๆ เพื่อจูงใจในการคงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมทาง สถาปัตยกรรม และ
รูปแบบชุมชนไว้ 
 5. ให้ความสําคัญกับเส้นทางที่นําไปสู่อัตลักษณ์นั้น  รวมถึงโครงข่ายการเช่ือมโยงของแต่ละอัต
ลักษณ์  เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชัดเจน  ตลอดจนการเพ่ิมเส้นทางเดินเท้า หรือ เส้นทางจักรยาน ที่มีระยะทาง
เหมาะสมแก่การเดินหรือปั่นจักรยาน  สร้างกิจกรรมให้เกิดความมีชีวิตชีวาตลอดเส้นทาง เพื่อความน่าใช้
งาน  อาจเป็นร้านค้าเล็ก ๆ สวน จุดพักรายทาง และควรมีหลังคาคลุมหรือแนวต้นไม้ที่เป็นต้นไม้อัตลักษณ์
ของเมือง เช่น ต้นอินทนิลน้ํา  ให้ร่มเงาเป็นช่วง ๆ จะเป็นที่หลบแดด ฝนและช่วยให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม 
น่าเดิน ยังจะเกิดความมีชีวิตชีวา ความคึกคักของผู้คนที่มาใช้งาน และเกิดความปลอดภัยให้กับเมือง 
 6. การลดการจราจรท่ีเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่พื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อลดมลภาวะ ควัน เสียง 
การส่ันสะเทือน  โดยการเพิ่มเติมโครงข่ายการสัญจรที่มีประสิทธิภาพในรอบนอก ให้ครอบคลุมเชื่อมโยง
พื้นที่สําคัญ  ส่วนด้านในที่ใกล้กับอัตลักษณ์สําคัญนั้นควบคุมระบบเส้นทางเดินรถให้เหมาะสม การจอด 
ตลอดจนรูปแบบการออกแบบถนนที่ช่วยชะลอความเร็ว 
 7. ควรมีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดในเมืองสกลนคร และ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ที่มีความสําคัญมีเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด  เพื่อนํามาใช้ประกอบการสร้างอัตลักษณ์ทางลักษณะ
สถาปัตยกรรมในพื้นที่ในการออกแบบอาคารต่อไปในอนาคต  เพื่อความกลมกลืนต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม 
 อัตลักษณ์ที่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณี เส้นทางขวบวนแห่ ลานกิจกรรมตามประเพณี 
ถนนสายวัฒนธรรม  ได้แก่  ลานวัดพระธาตุเชิงชุม  สนามมิ่งเมือง  ลานรวมใจไทสกล ถนนสุขเกษม  ถนน
เรืองสวัสดิ์  ถนนเจริญเมือง  ข้อเสนอแนะการออกแบบและควบคุมการจัดการใช้งานพื้นที่  ประกอบด้วย 
 1. การออกแบบปรับปรุงลานกิจกรรมหรือพื้นที่จัดงาน ควรคํานึงถึงขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม 
และกิจกรรมทั้งช่วงเวลาใช้งานปกติ และ ช่วงที่ใช้จัดงานประเพณี  ควรออกแบบ  หรือปรับปรุงแก้ไขพื้นที่
เดิม  ให้มีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได้หลากหลาย  สามารถขยายตัวได้เพื่อรองรับกิจกรรมและผู้คน  หรือ
เชื่อมโยงกับพื้นที่โล่งใกล้เคียงเผ่ือการขยายตัว 
 2. ถนน  ควรมีขนาดความกว้างที่เหมาะสมกับกิจกรรมการแห่ขบวนประเพณี  มีพื้นที่สําหรับ
ปรับเปล่ียนเพื่อชมขบวนแห่ในช่วงเทศกาล   อาจมีทางเดินเท้าที่กว้างกว่าปกติ เพื่อใช้ชมขบวนแห่และปลูก
ไม้พื้นถิ่น ที่มีรูปทรงสูงโปร่งเพื่อเป็นทางเดินและเป็นร่มเงาขณะชมงานประเพณี  และตัดเกาะกลางบนเส้น
หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่และความงดงามในขณะแห่ขบวนประเพณี  
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 3. รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรอบเส้นทางขบวนแห่งานประเพณี  ควรมีความกลมกลืนด้วย
ความสูงของอาคาร  ขนาด  สี  วัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เป็นต้น    
 4. ป้ายร้านค้า  อุปกรณ์ประกอบถนน (street furniture)  ควรได้รับการออกแบบให้
เหมาะสมแก่การใช้งาน  รวมทั้งมีองค์ประกอบของอัตลักษณ์ผสมผสานในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
เหล่านั้น 
 5. พัฒนาและออกแบบโครงข่ายถนนให้เชื่อมโยง สะดวกและชัดเจนในการเข้าถึงโดยเน้นไปที่
ทางจักรยานและทางเท้าเป็นหลัก  เพื่อการใช้งานที่สะดวกในการจัดงานประเพณี  ส่วนในช่วงเวลาปกติใช้
เป็นโครงข่ายพื้นที่สีเขียวสาธารณะ พักผ่อน ออกกําลังกายของคนในเมือง 
 

 
 
ภาพที่ 64 การเสนอการออกแบบพ้ืนที่เส้นทางถนนหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม การออกแบบการเช่ือมต่อ

เส้นทางเดินเท้า-เส้นทางจักรยาน และแนวทางอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศเมืองที่ร่มรื่นและน่า
ใช้งาน 

 
 อัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางศาสนาและบุคคลสําคัญทางศาสนา ได้แก่ หลวงปู่มั่น หลวงปู่
ฝ้ัน  วัดป่าสุทธาวาส  วัดที่โด่งดังทางด้านการปฏิบัติธรรมประกอบกับเป็นที่ตั้ง  ที่พํานัก หรือเคยพํานักของ
พระอริยะสงฆ์องค์สําคัญ  ข้อเสนอแนะการออกแบบและควบคุมการจัดการใช้งานพื้นที่ ประกอบด้วย 
 1. การสร้าง ริ้วสีเขียว (greenbelt)  รอบพื้นที่วัดที่สําคัญเพื่อเป็นพื้นที่ฉนวนกั้น วัดกับชุมชน
เท่าที่เป็นไปได้  หรือแนวที่อยู่รอบ ๆ กําแพงวัดเพื่อความเป็นส่วนตัวและรักษาสภาพความสงบของการเป็น
สถานปฏิบัติเพื่อมุ่งบรรลุธรรมตามแนวทางสายวัดป่า 
 2. การจัดกลุ่ม zoning ในวัดคือส่วนที่รองรับการมานมัสการรูปหล่อพระอริยะสงฆ์ ไหว้พระ 
ของนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน กับส่วนปฏิบัติธรรม โดยอาจสร้างแนวก้ันทางธรรมชาติที่ชัดเจน เช่น สวนป่า 
หนองน้ํา  เป็นต้น  รวมไปถึงข้อกําหนดในการจัดการด้านเวลาในการเข้าวัด 
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 3. การส่งเสริมโครงข่ายการเข้าถึงของสถานที่ทางพระพุทธศาสนาในเมือง  ในแนวทาง
นโยบาย เช่น การขยายเส้นทางเข้าถึงเพื่อสร้างความโดดเด่นชัดเจน  การสร้างบรรยากาศในการเข้าถึงด้วย
ต้นไม้พื้นเมือง  อุปกรณ์ประกอบถนน (street furniture) ป้ายนําทาง ที่ผ่านการออกแบบและมีลักษณะอัต
ลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา  ตลอดจนการเปิดพื้นที่และเส้นทางเชื่อมวัดสู่ชุมชน เพื่อการเข้าถึงในการทําบุญ
และปฏิบัติธรรม   
 อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  ได้แก่กลุ่มอัตลักษณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น 
อาหารการกิน สินค้าพื้นเมือง  ข้อเสนอแนะการออกแบบและควบคุมการจัดการใช้งานพื้นที่ ประกอบด้วย 
 1. กําหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาพื้นที่ทางอัตลักษณ์  เช่น พื้นที่เกษตรกรรม
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมพื้นถิ่น  พื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียว  พื้นที่การรวมกลุ่ม
ปลูกหมากเม่าและแปรรูปผลผลิตหมากเม่า/โคขุน  เป็นต้น 
 2. จัดกลุ่ม zoning ในกลุ่มที่มีความชัดเจน  เพื่อส่งเสริมความชัดเจนในการเป็นย่าน  เช่น 
ย่านโคขุนที่มีตั้งแต่ความชัดเจนของการเล้ียง  การค้าขายส่งออก  ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโคขุน  
สหกรณ์  สินค้าและศูนย์ข้อมูลการเลี้ยงโคขุน เป็นต้น  และส่งเสริมโครงข่ายเส้นทางเข้าถึง เพื่อเชื่อมโยงกับ
พื้นที่ชุมชน หรือ พื้นที่สําคัญของเมือง จะส่งผลดีทางเศรษฐกิจที่เป็นโครงข่ายชัดเจน 
 อัตลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองหาร ภูพาน สระพังทอง สวนสมเด็จพระศรีฯ 
พระพี่นางเธอเจ้าฯ ข้อเสนอแนะการออกแบบและควบคุมการจัดการใช้งานพื้นที่  ประกอบด้วย 
 1. ควรกําหนดในผังพิเศษเฉพาะของเมือง เป็นข้อเสนอแนะ ข้อห้าม  ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในแต่ละส่วนที่สําคัญ  เช่น แผนหรือผังเมืองรวม แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แผนหรือผังการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนและย่าน 
 2. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ในด้านประเภทของอาคาร ความสูง  
ความหนาแน่นของการใช้อาคารโดยรอบ  รูปร่างหน้าตา ข้อกําหนดต่าง ๆ รอบพ้ืนที่อัตลักษณ์นั้น เพื่อ
ป้องกันการรุกลํ้า สร้างส่ิงแปลกปลอม หรือทําลายภูมิทัศน์วัฒนธรรมเดิม 
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความผูกพันและเป็นการเจ้าของ  
รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการ  พักผ่อน  ที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะพ้ืนที่ริมหนองหาร สระพังทอง ให้ชัดเจนทาง
โครงข่ายยิ่งขึ้น  โดยการเชื่อมเส้นทางสัญจร เส้นทางสุขภาพ  และเส้นทางวัฒนธรรม เน้นที่การเข้าถึงได้
โดยสะดวก  อาจเป็นทางเดินเท้า  ทางจักรยาน      
 4. คํานึงถึงความยั่งยืน ในระยะยาว  โดยการออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อช่วยเป็นฉนวนกัน
อาจเป็น  ริ้วสีเขียว(greenbelt)  กั้นการขยายตัวของชุมชน กับ อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ คือ 
หนองหาร  ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศน์ของเมือง 
 5. พื้นที่ริมน้ําหนองหารมีสวนสาธารณะที่เป็นที่พักผ่อนออกกําลังกายคือ สวนสมเด็จพระศรีฯ 
พระพี่นางเธอเจ้าฯ ซึ่งมีการใช้งานที่หลากหลายและเหมาะสม  แต่ควรเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อเชื่อมต่อกับ
พระธาตุเชิงชุมเพื่อเชื่อมโยงคุณค่าทั้งสอง  อีกทั้งใช้ในงานพิธีประจําปีเช่น งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม  เป็น
พื้นที่จัดงานออกร้าน  ตลอดจนปรับเป็นพื้นที่ชมการแห่เรือยาวประจําปี 
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ภาพที่ 65 การเสนอทัศนียภาพบรรยากาศการเช่ือมโยงพื้นที่ทางสายตาของหนองหาร วัดพระธาตุ และภู

พาน  รวมทั้งการสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียว ลานกิจกรรมเอนกประสงค์เพื่อรองรับกิจกรรมการ
ใช้งานทางกิจกรรมประจําวันและกิจกรรมทางประเพณี 

 
สรุป              
 ผลสรุปจากส่ิงที่ค้นพบจากการวิเคราะห์  แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ให้คุณค่าและ
ความสําคัญต่ออัตลักษณ์ในด้านมนุษย์สร้างขึ้นและมรดกทางธรรมชาติในระดับสูงเหมือนกันทั้ง 3 กลุ่ม 
ได้แก่ พระธาตุเชิงชุมและหนองหาร ซึ่งเป็นการยอมรับในอัตลักษณ์ที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาและทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพทํามาหากินของชาวเมือง ส่วนอัตลักษณ์ด้านนามธรรมกลุ่มตัวอย่าง
ให้คุณค่าที่ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝ้ัน งานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงและแข่งเรือยาว และงานเทศกาลนมัสการพระ
ธาตุเชิงชุม ซึ่งคุณค่าที่ยอมรับยังคงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่ พระอริยสงฆ์สายวัดป่าและประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา  
 ส่วนผลสรุปเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นําชุมชน ให้คุณค่า
และความสําคัญอัตลักษณ์ในด้านมนุษย์สร้างขึ้นในระดับสูง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม ย่านชุมชนเมืองเก่า ซึ่งคือ
พื้นที่ศูนย์กลางการกําเนิดชุมชนคู่พระพุทธศาสนาที่เป็นเบ้าหลอมวิถีชีวิตขนบธรรมนียมประเพณีหลักของ
ชาวเมือง   ด้านมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ หนองหารและภูพาน ที่เป็นตัวแทนแหล่ง
อาหารและการสร้างสมดุลของการอยู่อาศัยตามวิถีชีวิตเกษตรกรรมดั้งเดิมของชาวเมือง  อัตลักษณ์ด้าน
นามธรรมให้คุณค่าที่ วิถีชีวิตทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์ทางการ
เมือง         
 สรุปภาพรวมจากการวิเคราะห์ของ 2 กลุ่ม อัตลักษณ์ในด้านมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พระธาตุเชิง
ชุมและย่านชุมชนเมืองเก่า  ด้านมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ หนองหารและภูพาน  
ส่วนอัตลักษณ์ด้านนามธรรมให้คุณค่าที่ การเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา พระอริยะสงฆ์ที่ทรงคุณค่าทาง
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จิตใจคือ หลวงปู่มั่นและหลวงปู่ ฝ้ัน รวมทั้ งกิจกรรมประเพณี  วิถีชีวิตที่ เกิดจากพระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน และประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เป็นที่จดจําของชาวเมือง   
 ข้อเสนอแนะการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร ประกอบไปด้วย 
 1. กรอบแนวคิดรูปแบบการวางผังเมืองที่เน้นการสร้างให้เมืองคงรากฐานมรดกทางวัฒนธรรม 
  การออกแบบวางผังที่รักษาโครงสร้างของเมืองเดิม ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ระดับการพัฒนาเปล่ียนแปลงเมือง  คํานึงถึงความมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองในการ
ออกแบบวางผัง ใช้รูปแบบการออกแบบวางผังที่ตอบสนองกิจกรรมของเมืองที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวเมืองทั้งกิจกรรมในช่วงเวลาปกติและกิจกรรมในช่วงเวลาพิเศษ และเน้นความหมายของ
สถานที่สอดคล้องกับการใช้สอย-คุณค่า   
 2. แนวทางการออกแบบวางผัง 
  แนวทางการออกแบบวางผังเมืองสกลนคร คือ การออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อ
ก่อให้เกิดจินตภาพสาธารณะของอัตลักษณ์เมืองสกลนคร  ประกอบไปด้วย  การออกแบบวางผังที่เน้นการ
รักษาสภาพโครงสร้างเมืองเดิมและเสริมสร้างชุมชนเมืองที่น่าอยู่ มีชีวิตชีวา   การสร้างสรรค์ความชัดเจน 
โดดเด่น แก่ ภูมิสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง   การอนุรักษ์-ฟื้นฟูย่านชุมชนเมืองเก่า  การพัฒนา
ถนน-เส้นทางสาธารณะที่เป็นเส้นทางสําคัญทางวัฒนธรรม  การออกแบบพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะริม
หนองหาร 
  รวมไปถึง ข้อเสนอแนะการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนครในด้านมาตรการอื่น ๆ 
ได้แก่ การศึกษาและจัดทํา แนวทางการออกแบบแนะนํา(design guidelines)  เสนอแนะรูปแบบการ
ออกแบบวางผังที่ครอบคลุม โดยควรคํานึงถึง ความกลมกลืนกับ การเช่ือมโยงอัตลักษณ์สําคัญของเมือง เพื่อ
การรับรู้ร่วมกันทางโครงสร้างของชุมชนเมือง ได้แก่ เส้นทางหลัก แนวการมองด้วยสายตา พื้นที่สาธารณะที่
สามารถมองเห็น เพื่อเชื่อมองค์ประกอบ อัตลักษณ์หลักคือ หนองหาร พระธาตุเชิงชุม และภูพาน เข้า
ด้วยกัน 
  การจัดทํา ผังพิเศษเฉพาะของเมือง เพื่อควบคุมการใช้พื้นที่ของเมืองโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่
เป็นอัตลักษณ์สําคัญของเมือง เช่น พระธาตุเชิงชุม หนองหาร ในย่านชุมชนเมืองเก่าเพื่อป้องกันการทําลาย
ภูมิวัฒนธรรมเดิม 
  การออกแบบเพิ่มเติมโครงข่ายการสัญจร  หรือปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางเดิมให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  ทั้งการสัญจรด้วยระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว โดยเฉพาะโครงข่ายการเดิน
เท้า เส้นทางจักรยาน ด้วยการสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาด้วยอาคาร  ร้านค้า  การให้ร่มเงาด้วยพันธุ์ไม้พื้น
ถิ่น จะทําให้เมืองมีโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนที่ใช้เป็นเส้นทางการเชื่อมต่ออัตลักษณ์
สําคัญของเมือง ควรปรับสภาพให้มีขนาดที่เหมาะสม  หรือสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมรอบเส้นทางให้
ชัดเจน สวยงาม ด้วยแนวต้นไม้ อุปกรณ์ประกอบถนน(street furniture) ตลอดจนรูปแบบสถาปัตยกรรม
โดยรอบ  เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความน่าใช้งานและความชัดเจนทางการเข้าถึง   
  การเพิ่มสวนสาธารณะของเมือง เพราะสวนสาธารณะหลักของเมืองมีเฉพาะบริเวณรอบ
หนองหาร จึงควรสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  โดยเฉพาะบริเวณแนว
ถนนนิตโย ย่านศูนย์การศึกษาและศูนย์ราชการใหม่ เส้นรอบเมือง และถนนกกส้มโฮง  ซึ่งเริ่มมีการอยู่อาศัย
หนาแน่น 
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บทที ่7 
 

บทสรุป 
 
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อค้นหาอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร เนื้อหาในบทน้ี ประกอบไปด้วย การสรุปสาระสําคัญของการวิจัย  
ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในลําดับขั้นต่อไป 
 
สรุปสาระสําคัญของการวิจัย 
 ทฤษฎี แนวความคิด เกี่ยวกับอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม   
                 “อัตลักษณ์ชุมชน” หมายถึง ความเป็นตัวตนที่พิเศษมีคุณค่าและคนในชุมชนรับรู้ยอมรับ
ร่วมกัน  ซึ่งแนวคิดอัตลักษณ์ชุมชนเกิดจากการผสมผสานแนวคิด“อัตลักษณ์”กับแนวคิด“ชุมชน”   
  “มรดกทางวัฒนธรรม” คือ ลักษณะพิเศษเฉพาะของเมืองแบบใดแบบหนึ่งที่เด่นชัด  สร้าง
คุณค่าให้กับเมืองนั้น  และเป็นการก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนเมือง โดยเป็นการพิจารณาแยก
องค์ประกอบคุณค่าที่มนุษย์ใช้ในการดําเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมของชุมชน   
 “มรดกทางวัฒนธรรม” คือ ส่ิงสืบทอดจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นทุกส่ิงทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมี
อยู่ รวมทั้งระบบนิเวศ เป็นส่ิงแสดงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่ได้ หมายรวมถึงลักษณะทางกายภาพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมนั้นด้วย 
โดยมีความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ ประกอบด้วยส่ิงสร้างสรรค์ ของคนในอดีตที่เป็น
รูปแบบรูปธรรม (tangible) และนามธรรม (Intangible)   
 โครงสร้างอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม  
 1. มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural heritage identity) เป็นส่ิงที่แสดง
ให้เห็นได้ทางกายภาพ โดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่ได้ และที่เป็นวัตถุเคล่ือนที่
ไม่ได้ เช่น สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่งกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม 
เป็นต้น 
  1.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพที่เกี่ยวกับ
มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุงธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  ลักษณะทางภูมิ
ทัศน์  ลักษณะทางสถาปัตยกรรม รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างเมือง 
  1.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะในการสร้างสํานึกและการรับรู้การเป็นส่วนหน่ึงของ
พื้นที่และสังคม ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (เช่น พืชพันธุ์ และชีวิตสัตว์) สภาพทางกายภาพ (เช่น ภูมิ
ประเทศ) และสภาพภูมิอากาศ 
 2. มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage) ได้แก่ ความรู้ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและของท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูก
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วยวาจาหรือวิธีการอ่ืนใดผ่านช่วงระยะเวลาหน่ึง มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงได้
โดยกระบวนการส่ังสมความรู้และประยุกต์ใช้  นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
ที่นามธรรม ยังมีการกําหนดคุ้มครองสิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น มุขปาฐะ การแสดงออก ภาษา 
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ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล ฝีมือช่าง แนวประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมที่นามธรรมยังเป็นส่ิงที่ถ่ายทอดกันมา
จากรุ่นสู่รุ่นและถูกสร้างใหม่อยู่เรื่อย ๆ โดยชุมชนเพื่อตอบสนองกับส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ 
ช่วยให้ชุมชนมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง โดยความต่อเนื่องถือเป็นลักษณะสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่เป็นนามธรรม 
 

 
 
แผนภูมิที่ 8  โครงสร้างการค้นหาอัตลักษณ์จากแนวคิดมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร 
  
 เกณฑ์การคัดเลือกอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองสกลนคร   
 1. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของเมือง (character of town / identity)   
 2. อัตลักษณ์นั้นมีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม   
 3. อัตลักษณ์นั้นมีส่ิงแวดล้อมเป็นบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์   
 4. อัตลักษณ์นั้นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงทิศทางและโครงสร้างของเมืองที่ชัดเจน   
 5. อัตลักษณ์นั้นมีนัยในการส่ือความหมายหรือสัญลักษณ์ ที่เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย 
และประสบการณ์ของมนุษย์   
 6. อัตลักษณ์นั้นสร้างประสบการณ์ในความรู้สึก  ซึ่งการมองเห็นในอันดับแรก เป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรมทางภูมิทัศน์เดิม การปะทะสัมพันธ์ของส่วนผสมทั้งหมด 
 7. อัตลักษณ์นั้นตอบสนองต่อกิจกรรมของมนุษย์  ภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ สังคม ทําเลทาง
กายภาพ และสถานที่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 
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 8. อัตลักษณ์นั้นสร้างบรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งของเมือง ที่รับรู้ได้  เป็นจินตภาพเฉพาะของ
ชุมชน  ซึ่งเกิดการรับรู้ของพื้นที่นั้นต่างจากสถานที่อื่น 
 9. อัตลักษณ์นั้นสร้างความรู้สึกสําหรับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสําหรับผู้คนในเมือง   
 10. อัตลักษณ์นั้นก่อให้เกิดกิจกรรมและหน้าที่ต่อชุมชน  
   อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีนัยต่อการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร 
 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์ที่เป็นสถาปัตยกรรม บริเวณพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ได้แก่  
พระธาตุเชิงชุม  วัดพระธาตุเชิงชุม  วัดป่าสุทธาวาส  พระธาตุนารายณ์เจงเวง  พระธาตุภูเพ็ก ย่านชุมชน
เมืองเก่า  อัตลักษณ์กลุ่มนี้ เน้นแนวทางออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์โอกาสในการรับรู้ของผู้คน ออกแบบ
ให้คงความโดดเด่นชัดเจน คงคุณค่าในระดับชุมชนเมือง 
 กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์ที่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณี  เส้นทางขวบวนแห่ ลานกิจกรรมตาม
ประเพณี ถนนสายวัฒนธรรม  ได้แก่  ลานวัดพระธาตุเชิงชุม  สนามม่ิงเมือง  ลานรวมใจไทสกล ถนนสุข
เกษม  ถนนเรืองสวัสดิ์  ถนนเจริญเมือง  อัตลักษณ์กลุ่มนี้ เน้นแนวทางออกแบบพื้นที่ เพื่อในงานในช่วงเวลา
ปกติและและช่วงเวลามีกิจกรรมประเพณี สามารถปรับเปล่ียนได้  รวมทั้งการสร้างบรรยกาศโดยรอบพื้นที่
หรือเส้นทาง 
 กลุ่มที่ 3 อัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางศาสนาและบุคคลสําคัญทางศาสนา ได้แก่ หลวงปู่มั่น 
หลวงปู่ฝ้ัน  วัดป่าสุทธาวาส  อัตลักษณ์กลุ่มนี้ เน้นแนวทางออกแบบในภาพรวมของระบบการเชื่อมต่อ เพื่อ
สร้างโครงข่ายที่ชัดเจน รวมทั้งการออกแบบที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่พระผู้ปฎิบัติธรรม แต่ก็ส่งเสริมการให้
ชาวเมืองได้ใกล้ชิดและสัมผัสพื้นที่ทางศาสนา 
 กลุ่มที่ 4  อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต  ได้แก่กลุ่มอัตลักษณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น 
อาหารการกิน สินค้าพื้นเมือง  อัตลักษณ์กลุ่มนี้ เน้นแนวทางออกแบบเพื่อการรวมกลุ่มที่ชัดเจน สร้างความ
เป็นย่าน ส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อพัฒนาเป็นย่านสําคัญในอนาคต 
 กลุ่มที่ 5  อัตลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองหาร ภูพาน  สระพังทอง  สวนสมเด็จ
พระศรีฯ-พระพี่นางเธอเจ้าฯ  อัตลักษณ์กลุ่มนี้ เน้นแนวทางออกแบบเพื่อสร้างโครงข่ายพื้นที่นันทนาการ
และพื้นที่เชื่อมโยงทางกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี 
 ผลสรุปจากแบบสอบถาม   
 กลุ่มที่  1 อัต ลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นรูปธรรม  (tangible cultural heritage 
Identity) 
 1. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment Identity) ที่ได้รับ
การประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 8 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉลี่ย ( X ) ได้
ดังนี้ 1.พระธาตุเชิงชุม  2.วัดพระธาตุเชิงชุม  3.วัดป่าสุทธาวาส  4.พระธาตุนารายณ์เจงเวง  5.บรรยากาศ
ริมหนองหาร  6.พระธาตุภูเพ็ก  7.สวนสมเด็จพระศรีฯ-พระพี่นางเธอเจ้าฯ  8. บรรยากาศริมสระพังทอง 
 2. อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ (natural heritage identity) ที่ได้รับการประเมิน
คุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 4 รายการ เรียงลําดับตาม ค่าเฉล่ีย( x ) ได้ดังนี้ 1.หนอง
หาร  2.ภูพาน  3.สระพังทอง  4.โคขุน  
 กลุ่มที่ 2 อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นนามธรรม (intangible cultural heritage 
identity) ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในระดับ มากที่สุด มีจํานวน 15 รายการ เรียงลําดับ
ตาม ค่าเฉล่ีย ( X ) ได้ดังนี้ 1.หลวงปู่มั่น ภูริทัต  2.หลวงปู่ ฝ่ัน อาจาโร  3.งานประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผ้ึงและแข่งเรือยาว  4.งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม  5.หลวงปู่หลุย จันทสาโร  6.ภาษาย้อ
(ภาษาพูดหลักของชาวเมืองสกลนคร)  7.ผาแดงนางไอ่(นิทานพื้นบ้านของชาวเมืองสกลนคร)  8.
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พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า  9. พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร  10.ย้อ(ชนเผ่ากลุ่มหลักในเมือง
สกลนคร)  11.ประเพณีลอยพระประทีป  12.ฮีตสิบสอง(การสืบทอดประเพณี 12 เดือนของชาวสกลนคร)  
13.ข้าวเหนียว(อาหารหลักของชาวเมืองสกลนคร)  14.ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของเมืองสกลนคร(ตั้งแต่
ยุคขอม-ล้านช้าง-รัตนโกสินทร์)  15.คุ้มบ้านคุ้มวัด(คนในชุมชนจะดูแลทํานุบํารุงวัดประจําคุ้ม) 
 ผลสรุปจากการสัมภาษณ์  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นําชุมชน ได้ประเมินคุณค่าความสําคัญของอัตลักษณ์ใน
ด้านมรดกวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม ย่านชุมชนเมืองเก่า ซึ่งคือพื้นที่ศูนย์กลางการ
กําเนิดชุมชนคู่พระพุทธศาสนาที่เป็นเบ้าหลอมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีหลักของชาวเมือง  ด้านมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ หนองหารและภูพาน  ที่เป็นตัวแทนแหล่งอาหารและการสร้าง
สมดุลของการอยู่อาศัยตามวิถีชีวิตเกษตรกรรมดั้งเดิมของชาวเมือง  อัตลักษณ์ด้านนามธรรมให้คุณค่าที่ วิถี
ชีวิตทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์ทางการเมือง   
 สรุปภาพรวมของ 2 กลุ่ม  
 อัตลักษณ์ที่ได้รับการประเมินคุณค่าและความสําคัญในด้านมรดกวัฒนธรรมมนุษย์สร้างขึ้น 
ได้แก่ พระธาตุเชิงชุมและย่านชุมชนเมืองเก่า  ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ หนอง
หารและภูพาน  ส่วนอัตลักษณ์ด้านนามธรรมให้คุณค่าที่ การเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา พระอริยสงฆ์ 
หลวงปู่มั่นและหลวงปู่ฝ้ัน รวมทั้งกิจกรรมประเพณี วิถีชีวิตที่เกิดจากพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐาน และประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เป็นที่จดจําของชาวเมือง   
 อัตลักษณ์ในภาพรวมของเมืองสกลนคร คือ ชุมชนเมืองเก่าเคียงคู่พระธาตุเชิงชุม ริมฝ่ังหนอง
หาร มีแนวเขาภูพานเป็นปราการและแหล่งอาหาร เป็นเมืองพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า อุดมไป
ด้วยวัฒนธรรมประเพณี  ข้อค้นพบที่เกิดจากการวิจัยช้ินนี้ ทําให้ทราบถึงอัตลักษณ์ที่ชาวเมืองสกลนคร รับรู้
และยอมรับเป็นไปในแนวทางที่แสดงออกในลักษณะอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถ
รับรู้และสัมผัสได้ในชีวิตประจําวัน  โดยคุณค่าด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมเดิมคือ วิถีชีวิต
เมืองเกษตรกรรม ไม่ได้ถูกให้คุณค่านัก สืบเนื่องจากสภาพทางกายภาพของเมืองที่เปล่ียนแปลง การเกษตร
กรรมในบริเวณพื้นที่ เมืองได้ถูกลดทอนความสําคัญลงและกระจายอยู่รอบนอกของเมือง  ส่วนพื้นที่
เกษตรกรรมริมหนองหารเดิมที่ ผู้คนในปัจจุบันได้รับรู้และสัมผัสได้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง  
เช่นเดียวกับ อัตลักษณ์ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเฉพาะที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้ถูกลดบทบาทของการ
ให้คุณค่าความสําคัญ ด้วยเหตุผลของการผสมผสานชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ จากกาลเวลาด้วยการแต่งงานร่วม
อยู่อาศัย พึ่งพาอาศัยกันหลายช่วงอายุคนและได้หล่อหลอมวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเข้าด้วยกัน โดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนสําคัญในการหลอมรวมวัฒนธรรมประเพณี  แต่ยังคงกลุ่มของวัฒนธรรมบางอย่างที่
ยังคงชัดเจน เช่น ภาษา อาหารการกิน  เป็นต้น 
 
              ข้อเสนอแนะแนวทางการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองในการรักษาอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมเมืองสกลนคร 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนคร เป็นการผสมผสานแนวทางการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ดี  มุ่งเน้นการตอบสนองกิจกรรมของผู้อยู่อาศัย สร้างสุนทรียภาพความงามตามแบบ
ฉบับเมืองที่มีรากฐานมาจากอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลายอย่างของเมืองสกลนคร  
สรุปได้ ดังน้ี 
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 แนวความคิดการออกแบบวางผังเมืองสกลนครเพื่อคงรากฐานมรดกทางวัฒนธรรม 
 1. การออกแบบวางผังคงเค้าโครง โครงสร้างของเมืองเดิม ได้แก่ พื้นที่ในแนวคูเมือง โดยการ
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้มีการใช้งาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะชน เพื่อการสร้างการรับรู้จินตภาพ
ของเมืองและคํานึงถึงการใช้กฎหมายควบคุมอาคารโดยรอบเพื่อไม่ให้บดบังและก้าวลํ้าโครงสร้างเดิมของ
เมือง 
 2. ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน (participation) เป็นหัวใจในการพัฒนา กระตุ้นให้คนใน
พื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องและรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน   
 3. ความมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเมือง โดยการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์
สําคัญทางธรรมชาติ ให้เกิดการรับรู้  โดยเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดการใช้งานและสร้างความผูกพันจากเรื่องราว
และการรับรู้จิตวิญญาณของสถานที่ จะทําให้เกิดความรักและหวงแหนพื้นที่ 
 4. ตอบสนองกิจกรรมของเมือง ที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองทั้ง
กิจกรรมในช่วงเวลาปกติและกิจกรรมในช่วงเวลาพิเศษ  
 5. ความหมายของสถานที่สอดคล้องกับการใช้สอย คุณค่า  คือการออกแบบวางผังการใช้
ประโยชน์พื้นที่อย่างเข้าใจในคุณค่าในอัตลักษณ์ ตลอดจนเน้ือหารายละเอียดของสถานที่   
 แนวทางการออกแบบวางผัง 
 อัตลักษณ์ในภาพรวมของเมืองสกลนคร คือ ชุมชนเมืองเก่าเคียงคู่พระธาตุเชิงชุม ริมฝ่ังหนอง
หาร มีแนวเขาภูพานเป็นปราการและแหล่งอาหาร เป็นเมืองพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สายวัดป่า อุดมไป
ด้วยวัฒนธรรมประเพณี  ทังนี้อัตลักษณ์ในภาพรวมของเมือง เกิดจากโครงสร้างทางกายภาพท่ีชัดเจนของ
เมืองซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้คนต่อเมืองนั้น (sense of place)  ซึ่งคือการรรับรู้ จินตภาพของเมือง โดย
แนวทางการออกแบบชุมชนเมืองสกลนคร  มุ่งเน้นสร้างสรรค์โครงสร้างของเมือง  ให้มีความชัดเจนของการ
รับรู้ทางกายภาพและเป็นชุมชนเมืองเก่าที่มีชีวิตชีวาที่เกิดจากกิจกรรมการใช้พื้นที่และองค์ประกอบที่แสดง
ถึงความเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์ตามส่ิงที่หลงเหลือและปรากฏในเมือง ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 1. การออกแบบวางผังที่เน้นการรักษาสภาพโครงสร้างเมืองเดิมและเสริมสร้างชุมชนเมืองที่น่า
อยู่ มีชีวิตชีวา 
 2. การสร้างสรรค์ความชัดเจน โดดเด่น แก่ ภูมิสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง 
 3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเมืองเก่า 
  ประกอบไปด้วย  การปรับปรุงสภาพชุมชนเมืองเก่า(rehabilitation) ได้แก่ พื้นที่ชุมชน
โดยรอบพระธาตุเชิงชุม  การรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาพชุมชนเดิมให้สวยงามน่าอยู่ ได้แก่ 
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรอืน ทาสี การปลูกไม้พื้นเมืองสร้างความร่มรืน่  การส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยการสร้างโครงข่ายทางเดินเท้าเส้นทางจักรยานที่สะดวก ร่มรื่น น่าใช้งาน 
  การสร้างความต่อเนื่องเช่ือมโยงกับพื้นที่ โดยเน้นเส้นทางเท้าหรือทางจักรยานที่ชัดเจน 
สะดวกปลอดภัย เพื่อเอื้ออํานวยต่อการติดต่อกันของคนในชุมชน  การอนุรักษ์(conservation)  ได้แก่ การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูคูเมืองเดิม ให้กลับมามีคุณค่า โดยขุดลอกคลองเดิมปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้สวยงาม 
และออกแบบให้สามารถใช้งานด้วยการเข้าไปพักผ่อน เดินทางด้วยการเดิน หรือป่ันจักรยานได้  ในส่วนที่ถม
และมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นอาจมีการออกแบบหรือคงสัญลักษณ์ไว้เพื่อแสดงร่างแนวคูเมืองเดิม  การ
อนุรักษ์ บรรยากาศวิถีดั้งเดิมของคนในชุมชน โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีอยู่ให้ผู้คน
ตระหนักถึงคุณค่าและช่วยกันรักษา  โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเรือนไม้ย่านชุมชนวัดพระธาตุที่ช่วยเสริม
บรรยากาศโดยรอบพระธาตุให้มีเสน่ห์และสอดคล้องกัน  การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยจัด
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ให้มีพื้นที่กิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า
(redevelopment) หรือการพัฒนาพื้นที่รกร้าง ไม่ได้ถูกใช้งานให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับชุมชน  
 4. การพัฒนาถนน เส้นทางสาธารณะที่เป็นเส้นทางสําคัญทางวัฒนธรรม ออกแบบให้มีความ
ชัดเจนในการนําเส้นทาง  ออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลายตามกิจกรรมการใช้งาน เส้นทางเดิมที่มี
อยู่แล้ว ปรับปรุงพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับการเดินทางที่หลากหลายย่ิงขึ้น โดยเน้นไปที่ทางเดินเท้า
และทางจักรยาน ที่สะดวก ปลอดภัย สวยงาม มีร่มเงา มีองค์ประกอบที่สร้างความน่าสนใจในการเดินทาง 
 5. พื้นที่กิจกรรมสาธารณะริมหนองหาร  เน้นการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเดิมคือ พื้นที่สวน
สมเด็จพระศรีฯ พระพี่นางเธอเจ้าฯ  ตลอดจนพื้นที่ ถนนเรืองสวัสดิ์ บริเวณลานวัดพระธาตุให้สามารถ
ปรับเปล่ียนการใช้งานพื้นที่ได้ตามกิจกรรมประเพณี และในช่วงเวลาปกติสามารถใช้เป็นลานกีฬา ที่พักผ่อน
หย่อนใจ ลานประชุมของชุมชนรวมไปถึงการออกแบบภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมโดยรอบให้สอดคล้องและ
รักษาอัตลักษณ์โดยรวมของเมือง 
 ข้อเสนอแนะการวางผังและออกแบบ เพื่อรักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ในแต่ละด้าน   
 1. อัตลักษณ์ที่เป็น  สถาปัตยกรรม  บริเวณพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ได้แก่  
พระธาตุเชิงชุม  วัดพระธาตุเชิงชุม  วัดป่าสุทธาวาส  พระธาตุนารายณ์เจงเวง  พระธาตุภูเพ็ก ย่านชุมชน
เมืองเก่า  ควรมีการจัดทําและกําหนดอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองเป็นแผนท่ีในผังพิเศษเฉพาะของเมือง 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ออกข้อกําหนดควบคุมประเภทของอาคารรอบ ๆ จัดทําแนวทาง
ออกแบบแนะนํา(design guidelines) โดยให้ความเคารพและความสําคัญต่อสถานที่ที่เป็นอัตลักษณ์มรดก
ทางวัฒนธรรม  ควบคุมความสูงของอาคารส่ิงก่อสร้างโดยรอบ  คงสภาพเส้นขอบฟ้าของย่าน (skyline)  ใน
ย่านชุมชนเมืองเก่าควรอนุรักษ์รูปแบบชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าไว้  ให้ความสําคัญกับ
เส้นทาง ถนน ที่นําไปสู่อัตลักษณ์นั้น  รวมถึงโครงข่ายการเชื่อมโยงของแต่ละอัตลักษณ์  เพื่อสร้างการรับรู้
ให้ชัดเจน  อาจเป็นเส้นทางเดินเท้า หรือ เส้นทางจักรยาน สร้างกิจกรรมให้เกิดความมีชีวิตชีวาตลอด
เส้นทาง เพื่อความน่าใช้งาน  ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่ เด่นชัดในเมืองสกลนคร เพื่อนํามาใช้
ประกอบการสร้างอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่ในการออกแบบอาคารต่อไปในอนาคต   
 2. อัตลักษณ์ที่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณี  เส้นทางขวบวนแห่ ลานกิจกรรมตามประเพณี 
ถนนสายวัฒนธรรม  ได้แก่  ลานวัดพระธาตุเชิงชุม  สนามม่ิงเมือง  ลานรวมใจไทสกล ถนนสุขเกษม  ถนน
เรืองสวัสดิ์  ถนนเจริญเมือง ควรมี การออกแบบปรับปรุงลานกิจกรรมหรือพื้นที่จัดงาน  ให้มีความยืดหยุ่น
ปรับเปล่ียนได้หลากหลาย  สามารถขยายตัวได้เพื่อรองรับกิจกรรมและผู้คน  ถนน  ควรมีขนาดความกว้างที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการแห่ขบวนประเพณี  มีทางเดินเท้าที่กว้างกว่าปกติ เพื่อใช้ชมขบวนแห่ หรือต้องตัด
เกาะกลางบนเส้นหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่และความงดงามในขณะแห่ขบวน  รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรอบ
เส้นทางขบวนแห่งานประเพณี  ควรมีความกลมกลืนด้วยความสูงของอาคาร  ขนาด  สี  วัสดุก่อสร้างและ
ตกแต่งอาคาร ป้ายร้านค้า  อุปกรณ์ประกอบถนน(street furniture) ควรได้รับการออกแบบให้เหมาะสมแก่
การใช้งาน รวมทั้งมีองค์ประกอบของอัตลักษณ์ผสมผสานในรายละเอียดการออกแบบ  พัฒนาและออกแบบ
โครงข่ายถนนให้เชื่อมโยง สะดวกและชัดเจนในการเข้าถึงโดยเน้นไปที่ทางจักรยานและทางเท้าเป็นหลัก   
 3. อัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางศาสนาและบุคคลสําคัญทางศาสนา ได้แก่ หลวงปู่มั่น หลวงปู่
ฝ้ัน  วัดป่าสุทธาวาส  ควรมี การสร้างริ้วสีเขียว(greenbelt)  รอบพื้นที่วัดที่สําคัญเพื่อเป็นพื้นที่ฉนวนกั้น วัด
กับชุมชน หรือแนวที่อยู่รอบ ๆ กําแพงวัดเพื่อความเป็นส่วนตัวและรักษาสภาพความสงบ การจัดกลุ่ม 
zoning ในวัด โดยอาจสร้างแนวกั้นทางธรรมชาติที่ชัดเจนเพื่อกั้นความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ 
การส่งเสริมโครงข่ายการเข้าถึงของสถานที่ทางพระพุทธศาสนาในเมือง การขยายเส้นทางเข้าถึงเพื่อสร้าง
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ความโดดเด่น  การเปิดพื้นที่และเส้นทางเชื่อมวัดสู่ชุมชน เพื่อการรับรู้ การเข้าถึงในการทําบุญและปฏิบัติ
ธรรม  
 4. อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต  ได้แก่กลุ่มอัตลักษณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น อาหาร
การกิน สินค้าพื้นเมือง  ข้อเสนอแนะการออกแบบและควบคุมการจัดการใช้งานพื้นที่ คือ กําหนดผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาพื้นที่ทางอัตลักษณ์ให้คงอยู่ จัดกลุ่ม zoning ในกลุ่มที่มีความชัดเจนในแต่ละด้าน 
เพื่อส่งเสริมการเป็นย่าน   
                 5. อัตลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองหาร ภูพาน  สระพังทอง  สวนสมเด็จพระ
ศรีฯ-พระพี่นางเธอเจ้าฯ  ควรมี การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละส่วนที่สําคัญ  ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ในด้านประเภทของอาคาร ความสูง  ความหนาแน่นของการใช้อาคาร
โดยรอบ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความผูกพัน  หวงแหน และเป็นการ
เจ้าของ  รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการ  พักผ่อน  คํานึงถึงความยั่งยืน ในระยะยาว  โดยการออกแบบพื้นที่
สาธารณะเพื่อช่วยเป็นฉนวนกันอาจเป็น  ริ้วสีเขียว(greenbelt)  กั้นการขยายตัวของชุมชนเมืองควรเปิด
พื้นที่สาธารณะเพ่ือเชื่อมต่อกับพระธาตุเพื่อเชื่อมโยงคุณค่าทั้งสอง  อีกทั้งใช้ในงานพิธีประจําปีเช่น งาน
นมัสการพระธาตุเชิงชุม  เป็นพื้นที่จัดงานออกร้าน  ตลอดจนปรับเป็นพื้นที่ชมการแห่เรือยาวประจําปี 
 ภาพรวมการออกแบบวางผังชุมชนเมืองสกลนครให้ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมือง 
 ในอนาคตควรมีการจัดทํา แนวทางแนะนํา(design guidelines) ในรูปแบบการออกแบบวางผัง
ที่ครอบคลุม โดยควรคํานึงถึงการเชื่อมโยงอัตลักษณ์สําคัญ เพื่อการรับรู้โครงสร้างของชุมชนเมือง  ซึ่งคือ อัต
ลักษณ์หลัก ได้แก่ หนองหาร พระธาตุเชิงชุม และภูพาน  การออกแบบเพิ่มเติมโครงข่ายการสัญจรหรือ
ปรับปรุงของเดิมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพิจารณาถึง ความสวยงามชัดเจน มีลักษณะเชื้อเชิญ ร่มรื่น 
ปลอดภัย  โดยเฉพาะโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ การเดินเท้า จักรยาน เชื่อมต่ออัตลักษณ์สําคัญของ
เมือง  การสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียว  เพื่อเพิ่มเติมรองรับการขยายตัวของเมือง  และสุดท้ายแนวทางการ
พัฒนาเมืองทุกด้านควรมีการพิจารณาถึง อัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของเมือง
ให้ส่งต่อไปสู่รุ่นต่อไป   
   
ข้อจํากัดในการวิจัย 
 1. การศึกษาข้อมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ศึกษาเมืองสกลนครน้อยเกินไป  เนื่องจากข้อมูลทางมรดก
วัฒนธรรมเมืองสกลนครมีจํานวนมาก และขนาดพื้นที่เมืองสกลนครมีขนาดใหญ่ไม่สามารถสํารวจอย่าง
ละเอียดได้   
 2. การพิจารณาให้ค่าคะแนน ในเกณฑ์การคัดเลือก 10 ข้อที่ใช้เพื่อคัดเลือก มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่านั้น  อาจมีความคลาดเคล่ือนได้ เนื่องจากการให้ค่าคะแนนเกิดจากองค์ความรู้ที่ผู้วิจัย
ศึกษา 
 3. อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ค้นพบในงานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมือง
โดยตรง ดังนั้นอัตลักษณ์มรดกเมืองสกลนครนี้จึงยังไม่ครอบคลุมอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งหมดของ
ชุมชนเมืองสกลนคร 
 4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีจํานวนน้อยเกินไป คือ 100 ตัวอย่าง อาจทําให้มีความ
คลาดเคลื่อนสูง  รวมทั้งขาดมิติในทัศนคติอัตลักษณ์ที่รับรู้จากมุมมองของคนภายนอก ควรลดความ
คลาดเคลื่อนจากตารางการคํานวณของ ทาโร ยามาเนะ จาก คลาดเคล่ือน 10% เป็น 5% จะทําให้กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรการวิจัยเพิ่มขึ้น  รวมทั้งการเพิ่มประชากรที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะทําให้การวิเคราะห์
ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น   
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ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในลําดับต่อไป 
 1. อัตลักษณ์ชุมชนเมืองสกลนคร  ควรเพิ่มการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในด้านประวัติศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐานและวางผัง โดยเน้นการสํารวจพื้นที่แบบกระจายในแต่ละกลุ่มย่านต่าง ๆ ของเมืองเพื่อทําความเข้าใจ  
 2. การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ  การหาอัตลักษณ์ในด้านอื่น หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 
อาจเพิ่มเติมองค์ประกอบย่อยของอัตลักษณ์ตามกรอบโครงสร้างในเรื่องที่จะศึกษา  ตลอดจนการเพิ่มเกณฑ์ 
เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาที่สมบูรณ์ของอัตลักษณ์เมืองสกลนครในเน้ือหาที่จะทําการวิจัย  
 3. อัตลักษณ์ที่ค้นพบในทัศนคติในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง หากผู้วิจัยท่านอื่นต้องการอัตลักษณ์ที่
ครอบคลุมชัดเจน ควรทําการศึกษาในหัวข้อ อัตลักษณ์เมืองสกลนคร โดย ค้นหาอัตลักษณ์ตามโครงสร้าง
ทั้งหมด  เน้นความสําคัญกับปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําชุมชน ในการสัมภาษณ์หาข้อมูล  ประกอบกับการเพิ่ม
เนื้อหาที่ครอบคลุมในแบบสอบถาม  จะทําให้ได้อัตลักษณ์เมืองสกลนครที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 4. อัตลักษณ์ในมุมมองที่หลากหลาย การเก็บข้อมูลภาคสนามพื้นที่โดยใช้แบบสอบถาม  ควร
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างการวิจัย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมที่ได้ในแต่ละกลุ่ม 
เนื่องจากข้อมูลที่ได้ในการวิจัยชิ้นนี้เกิดจากกลุ่มคนในพ้ืนที่ กับข้อมูลการสัมภาษณ์นักวิชาการ-ปราชญ์
ชาวบ้านเป็นหลัก  ซึ่งในความเป็นจริง ความหมายของอัตลักษณ์ มีมุมมองอัตลักษณ์ด้านกลับ คือ มุมมอง
ของคนนอกที่มองเข้ามา ซึ่งเมื่อได้มุมมองต่ออัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งสามกลุ่ม  จะได้คุณค่าอัต
ลักษณ์ที่ชัดเจนพร้อมมุมมองที่หลากหลาย ทั้งก่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม  รวมทั้งควรเพิ่มรูปแบบการ
กระจายแบบสอบถามอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มชนเผ่า กลุ่มชน หรือ ย่านการอยู่อาศัย เนื่องจากการรับรู้ต่ออัต
ลักษณ์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ และแนวคิดของกลุ่มชน  
 วิทยานิพนธ์เรื่อง  การศึกษานัยของอัตลักษณ์เมืองต่อการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
สกลนคร เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท้ายของ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบชุมชนเมือง  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย  และสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ได้ผลตามที่คาดว่าจะ
ได้รับทั้ง 3 ข้อ อย่างไรก็ตามการวิจัยยังมีข้อจํากัด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะหัวข้อในการวิจัยในมิติที่กว้างขึ้น 
หรือลึกซึ้งลงไปอีก เพื่อให้การวิจัยในหัวข้อนี้ได้ผลสรุปสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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