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การศึกษาเอกลักษณแมน้ําโขงในวิทยานิพนธนี้ มุงเนนศึกษา ความเชื่อที่เหมือน หรือ 

คลายกันของชุมชนลุมน้ําโขง  โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาในสวนของความเชื่อและ 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสายน้ํา ที่มีความคลายคลึง กัน ทั้ง 6 ประเทศ  ซ่ึงประกอบไปดวยประเทศจีน 
(ยูนนาน)  พมา  ลาว  ไทย  กัมพูชา  เวียดนาม สงผลถึงเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงตอ
กัน มีวัตถุประสงคเพื่อนําองคความรูที่ได มาประยุกตและพัฒนาสูการออกแบบ ศูนยสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแมน้ําโขงตอไป 

กระบวนการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดศึกษาจากขอมูลเอกสารดานตางๆ รวมถึงได
สรางเครื่องมือการวิจัยดวยแบบสอบถาม เพื่อหาความตองการของศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (ที่ปจจุบันนั้นยังไมเกิดขึ้นจริง) ทําใหไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนนอยที่สุด เพื่อใหการ
ออกแบบ เขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวโดยตรง   

ผลของการศึกษา  จากความเชื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสายน้ําในรูปแบบตัวแทน  
ตัวกลาง ของมนุษยสูธรรมชาติ เกิดการ เชื่อมโยง สงตอ สงผาน ซ่ึงเปนคําสําคัญที่นํามาใชเปน
แนวคิดหลักของงานออกแบบ 

การออกแบบศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงนําการเชื่อมโยง สงตอ สงผาน 
มาแปรรูปสูโครงการ ตั้งแตโครงสรางและสวนประกอบทั้งภายในและภายนอก ดวยลักษณะของ
เสนโคงหลายรูปแบบที่ถายทอดออกมาเปนการเคลื่อนไหว คาสีกลาง สัจจะวัสดุ ที่นํามาใชส่ือถึง
การเชื่อมโยงและสงผาน รวมถึงการผสมผสานแนวคิดของลักษณะนาค ซ่ึงเปนตัวแทนของสายน้ํา 
ที่เปนคําสําคัญรอง เขาไวดวยกัน เพื่อใหเกิดบรรยากาศของพื้นที่ที่แสดงออกถึงความเชื่อท่ีเชื่อมโยง
สงตอกันทั้งโครงการ 
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The study of greater Mekhong sub - region identity focuses on the differences and 

similarities of the folklores, beliefs, and activities of the Mekhong sub-regions. The  researcher 

set the research framework on the belief in river worship in 6 countries, including China 

(Yunnan), Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam, which influences the festivals, 

traditions and cultures relatively. The objective is to apply the outcome of this research into 

developing a cultural tourist center in Mekhong regions in the future. 

The data collection of this thesis is documentary. The need for a prospect cultural 

tourist center has been gathered by a survey. The error in the study is minimized to make the 

design of the center reach the tourist, which is a target group, directly. 

The outcome of the study, the belief, and the activity that related with river and 

human being  shape to be the core concept of this thesis’s design.  

The linkage of belief in river and human being was developed to the design of 

tourist center project both structure and interior design. The designed tourist center consisted 

of various curve styles, muddy colors, and material truth which reflected on Naga or the 

representative of river. Moreover, they altogether represented the coherence of atmosphere 

and tourist center area. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปได ้ดว้ยอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และกาํลงัใจจาก
บุคคลต่างๆ ดงัรายนามต่อไปนี 

ขอขอบพระคุณอาจารยที์ปรึกษา   ผูช้ ่วยศาสตราจารยพ์ยรู   โมสิกรัตน์  และ           
รองศาสตราจารย  ์ดร .วีระ   อินพนัทงั  ทีไดส้ละเวลา  ให้ค ําแนะนํา  คําปรึกษา  ในการทํา
วิทยานิพนธ์นีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ร.ต.อ ดร.อนุชา  แพ่งเกษร, รองศาสตราจารย ์      
เอกชาติ  จนัอุไรรัตน์, รองศาสตราจารยปั์ญญา  ดีเจริญโชติ, อาจารยเ์ทิดศกัดิ  เหลก็ดี, อาจารย์
ไพบูลย ์ จิรประเสริฐกุล, อาจารยเ์อกพงษ ์ ตรีตรง  และคณาจารยทุ์กท่านทีให้การอบรม สังสอน 
และใหค้าํแนะนาํในทุกๆ  เรือง  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทีให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนการทาํวิทยานิพนธ์มา
โดยตลอด 

ขอขอบคุณพีสินีนาถ  พีปิยชาติ ทีคอยใหค้าํแนะนาํ และช่วยเหลือในทุกๆ อยา่ง 
ขอขอบคุณปริญญานี ทีช่วยงานขอ้มูลเอกสาร, แบบสอบถาม และเป็นกาํลงัใจให้มา

ตลอด 
ขอขอบคุณ  พีๆ  เพือนๆ  ป .โท  ทุกคนทีเป็นห่วงเป็นใย  คอยผลักดัน  ให้ประสบ

ความสาํเร็จ 
ขอขอบคุณ ผูใ้ห้ข้อมูล ทีสละเวลาส่วนตัวมาทาํแบบสอบถาม และสัมภาษณ์  จน

สามารถทาํใหไ้ดข้อ้มูลจนครบและ ลุล่วงไปดว้ยดี  
สุดท้าย ขอขอบคุณผูบ้ริหาร หัวหน้างาน เพือนๆ พีๆ ร่วมงาน และบริษัทเซรามิค

อุตสาหกรรมไทย ทีเปิดโอกาสใหข้า้พระเจา้ไดศึ้กษาและทาํวิทยานิพนธ์  จนสาํเร็จลุล่วง 
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