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ปัจจุบนัการท่องเท่ียวของประเทศไทยถือวา่เป็นรายไดห้ลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

อีกทั้งประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวท่ีมีเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัจากผลการส ารวจทัว่โลกถึง 3 
เมือง คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพทัยา[1] แต่ในขณะเดียวกนัภาคอีสานทั้งภาคกลบัมี
นกัท่องเท่ียว นอ้ยกวา่จงัหวดัพงังาท่ีมีเพียงจงัหวดัเดียว เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีการกระจุก
ตวัในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมเพียงไม่ก่ีจงัหวดั 

การวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาวเิคราะห์การส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคอีสาน
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยกระบวนการในการวิจยันั้น มีขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้
ขอ้มูลทุติยภูมิเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงเน้ือหา และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลปฐมภูมิในสถานท่ีท่องเท่ียว 
ทั้งหมด 10 แห่ง ในจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นส่วนของการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ และ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาซ่ึง แนวทางการออกแบบและกรอบแนวคิด  ซ่ึงสรุปออกเป็นช้ินงาน
ทั้งหมด 3 ส่วน คือ เคร่ืองประดบั หนงัสือประกอบการน าเสนอ และ เวบ็ไซต์ แลว้จึงท าการ
ออกแบบโดยใช้อตัลกัษณ์ท่ีน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว การเช่ือมโยงสถานท่ีกบัการออกแบบ
เคร่ืองประดับ รวมถึงการผสมผสานวสัดุท่ีได้จากการวิเคราะห์อตัลักษณ์ของแต่ละสถานท่ี
ท่องเท่ียว โดยใชรู้ปทรงโคง้และการทบัซ้อน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มมิติให้กบัช้ินงาน และใชสี้ของ
ภาพรวมสถานท่ีท่องเท่ียวในการเช่ือมโยงช้ินงานเคร่ืองประดบั หนงัสือและเวป็ไซต์ ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และน าออกเผยแพร่ผ่านช่องทางของส่ือออนไลน์ เพื่อให้ช้ินงานเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

จากกระบวนการดงักล่าว จึงน ามาสู่การสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภาคอีสาน จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ นกัท่องเท่ียวมี
ส่วนร่วมกบัสถานท่ีและเคร่ืองประดบั ส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเกิดกิจกรรม เพิ่มเติมความสนุกใน
การท่องเท่ียว และส่วนของเวบ็ไซน์ท่ีช่วยเผยแพร่เพื่อเป็นการเชิญชวนนกัท่องเท่ียวมายงัจงัหวดั
อุบลราชธานีมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเป็นการกระจายนกัท่องเท่ียวจากเมืองหลกัสู่เมืองรอง 



  จ 

  

[1] การจดัอนัดบั100เมือง  สุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวของโลก (Global 
Destination Cities Index) ของมาสเตอร์การ์ด ปี2562 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58157311 : Major JEWELRY DESIGN 
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MISS RACHATA PROMMAKUP : THE JEWLRY PROMOTE THE TOURISM IN 
UBON RATCHATHANI THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. YODKWAN 
SAWATDEE, Ph.D. 

Tourism  is one of the major sources of income for Thailand. Bangkok, Phuket and 
Pattaya City, are the three cities in Thailand that were announced as one of the best global 
destinations from the world tourism rank.[1]  However, all of the three cities listed in the world 
rank cannot fully bring out the whole identity of Thailand. Through mass media, tourists are 
limited to only see famous spots in Thailand rather than seeing the diversity of the nation. It is 
revealed that the number of tourists from the whole region of northeastern provinces in Thailand 
are lower than the number of tourists from only one province, Phang-nga, due to the famous scene 
from a Hollywood film, James Bond. 

The objective of this research is to analyze the tourism promotion in Ubon 
Ratchathani, as my mother’s family is originated there. Because of that, I have often got 
opportunities to visit Ubon Ratchathani and found my happiness every time in between the 
trips.Therefore, I would like to introduce Ubon Ratchathani as an inside city guide. For the 
research procedure, Secondary data was collected from researching on content analysis. For 
primary data, they were collected from self- administered surveys, interviews, and field 
observation from 10 attractions in Ubon Ratchathani. The primary data were used for analyzing 
the identities of the selected attractions of  and the target groups which will guide tofor the design 
and conceptual framework. 

The research’s results can be created into 3 areas of work which are a book, a 
collection of jewelry and a webpage. These 3 workpieces were designed by applying the 
interesting identities from the selected attractions.The concepts of the book, the jewelry collection 
and the webpage will be accorded to the uniqueness of the selected attractions. All of the pieces 
will share the same themes and colors depending on their origins. 

From the above process which leading to the creation of jewelry in promoting 



  ช 

northeastern tourism Ubon Ratchathani causing tourism in a new way. Tourists are involved with 
places and jewelry. Encourage tourism to create activities More fun in traveling And the website 
that helps to disseminate to invite more tourists to Ubon Ratchathani province As well as 
distributing tourists from primary cities to secondary cities. 

[1] Ranked 100 cities in top tourist destinations of the world. (Global Destination 
Cities Index) MasterCard 2019 

  

  

 
 

 



  ซ 

กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์                
ดร.ยอดขวญั สวสัดี  อาจารยท์ศัน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ดาลยั ฆโนทยั ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการวิจัยตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงคณาจารยทุ์กท่านใน
ภาควชิาออกแบบเคร่ืองประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีใหค้  าแนะน าพร้อมทั้งขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณ คุณอานนท์ คุณอญัญารัตน์ และเพื่อนๆ ทุกท่าน ท่ีให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา รับ
ฟังปัญหา สนบัสนุนและช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอมา 

ขอขอบคุณ นอ้งสาว คุณอ๊อด และพี่น้องชาวอุบลราชธานี ท่ีให้ความรู้ แนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียว คอยช่วยเหลือเร่ืองการเดินทาง ท่ีพกั รวมถึงน ้าใจต่างๆของผูค้นในจงัหวดัอุบลราชธานี 
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ศิลปากร ทุกท่าน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทุกคน ท่ีคอยให้ก าลงัใจสนบัสนุนช่วยเหลือและมอบ
มิตรภาพท่ีดีต่อกนั 

และขอขอบพระคุณยาย บิดา มารดา และครอบครัวท่ีช่วยเหลือและคอยสนบัสนุนในการท า
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสมอมา 

สุดทา้ยน้ีหากมีขอ้บกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัส าหรับขอ้บกพร่องนั้นๆ 
โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมการท่องเท่ียวภาค
อีสานจงัหวดัอุบลราชธานีและถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนและเป็นแหล่งความรู้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา 
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บทที1่ 
บทน า 

 

1.ทีม่าและความส าคัญ 

ประเทศไทยจดัว่าเป็นประเทศท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆของโลก และประเทศไทยเป็นเพียง
ประเทศเดียวท่ีมีเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัจากผลการส ารวจทัว่โลกถึง 3 เมือง ไดแ้ก่ จงัหวดักรุงเทพ
เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ จงัหวดัภูเก็ต และเมืองพทัยา  ปัจจุบนัการท่องเท่ียวของประเทศไทย
ยงัคงเป็นรายไดห้ลกั ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศไทย ปี 2561 
มีรายไดถึ้ง 3ลา้นลา้นบาท ถึงแมจ้ะมีเหตุการณ์ ท่ีส่งผลให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต ลด
นอ้ยลง แต่ประเทศไทยยงัคงสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนๆเพิ่มข้ึนอยูดี่ 

ดงันั้นปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีจ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดน้อยลง เพราะรายได้จากการท่องเท่ียว
ยงัคงเพิ่มมากข้ึน แต่ปัญหาคือ จ านวนนกัท่องเท่ียวกระจุกตวัในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมเพียงไม่ก่ี
จงัหวดั ท าใหร้ายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่กระจายตวั แมร้ายไดจ้ะเติบโตข้ึนทุกปี แต่ก็ไม่ไดก้ระจาย
ผลประโยชน์และจ านวนเงินสู่จังหวัดอ่ืนๆ โดยจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดกวา่ 1.77 ลา้นคน นบัเฉพาะเดือน ก.ย. ปี2561 รองลงมาไดแ้ก่ท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมอย่างจงัหวดัชลบุรี มีจ  าวนนักท่องเท่ียว 6.24 แสนคน ตามมาด้วย จงัหวดั ภูเก็ต แต่ใน
ขณะเดียวกนัภาคอีสานทั้งภาคกลบัมีนกัท่องเท่ียวรวมเพียง 1.29 แสนคน นอ้ยกวา่จงัหวดัพงังา ท่ี
เพียงจงัหวดัเดียวมีนักท่องเท่ียวถึง 1.45 แสนคนเสียอีก ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ภาคอีสานนั้นมีแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีน่าสนใจอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม และวิถีชุมชน 
เพียงแต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวภาคอีสานเป็นท่ีรู้จกัและน่าสนใจ ท าให้ภาค
อีสานนั้น มีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนนอ้ยกวา่ทุกๆภาค 

จงัหวดัอุบลราชธานี ถือว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวหน่ึงในภาคอีสาน ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเมือง ธรรมชาติ ชุมชน พิพิธภณัฑ์ อีกทั้งมีแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็น 
UNSEEN THAILAND หลายแหล่ง เช่น สามพนัโบก น ้ าตกแสงจนัทร์ วดัสิรินธรวนาราม และ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งเมืองเก่าเขมราฐ หรือ แหล่งท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน เช่นชุมชน
ผา้ฝ้ายแทท้อมือ ซ่ึงบางสถานท่ีคนในจงัหวดัอุบลราชธานีเอง ก็ยงัไม่เคยไป เพราะบางท่ีขาดการ
น าเสนอท่ีดี หรือไม่มีเคร่ืองมือเพื่อเชิญชวนให้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นเป็นท่ีรู้จกั คุณภราเดช พยฆั
วิเชียร อดีตผูว้า่การท่องเท่ียวแหล่งประเทศไทยกล่าววา่ “การท่องเท่ียวจะเป็นเคร่ืองมือสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชนแบบยัง่ยืน ให้คนในชุมชนมีรายไดเ้สริมอย่างพอเพียง ” ดงันั้นขา้พเจา้คิดว่า
การส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียว จะสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนไม่มากก็นอ้ย และตวัขา้พเจา้เอง
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เป็นคนจงัหวดัอุบลราชธานี เล็งเห็นวา่จงัหวดัน้ี มีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว เพราะแหล่ง
ท่องเท่ียวของจงัหวดัน้ี เต็มไปดว้ยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมท่ีตก
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ และยงัอุดมไปด้วย ทรัพยากรทางธรรมชาติ
มากมาย ทั้งป่าไม ้พืชพรรณนานาชนิด แหล่งน ้ าขนาดนอ้ยใหญ่ ภูมิทศัน์ท่ีโดดเด่นแปลกตา อีกทั้ง
ยงัติดต่อกบัประเทศลาว และประเทศกมัพูชา ซ่ึงสามารถดึงนกัท่องเท่ียวประเทศเพื่อนบา้นได ้ขาด
เพียงแต่การน าเสนอให้จงัหวดัน้ีเป็นท่ีรู้จกั เพื่อชูให้เป็นจงัหวดัท่องเท่ียวในภาคอีสาน น ารายได้
ใหแ้ก่ชุมชน 

จากที่ไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัต้องการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะจดัท า เคร่ืองประดับท่ีส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดัอุบลราชธานี โดยใช้อตัลกัษณ์ของแต่ละสถานท่ี และ ส่ือออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวนั้น เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน และกระจายนกัท่องเที่ยวออกจาก
เมืองหลกัสู่เมืองรอง เกิดการกระจายรายได ้และยงัลดการแออดัที่จะก่อให้เกิดส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ลดการก่อขยะและมลพิษท่ีเกิดจากการท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวมากเกินไป 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาและวเิคราะห์แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี 

2.2 เพื่อสร้างสรรคช้ิ์นงานเคร่ืองประดบัส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดั

อุบลราชธานี 
 

3.ขอบเขตของการวจัิย 

 3.1 ศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี 

 3.2 วเิคราะห์ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีและลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล 

3.3 วเิคราะห์จุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี 

3.4 ทดลองเทคนิคและวสัดุท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบเคร่ืองประดบั 

 3.5 ออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดั

อุบลราชธานี 
 

4.วธีิการศึกษา 

 4.1 คน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ จากหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิง

เน้ือหาของการท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดัอุบลราชธานี และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) 10 สถานท่ี  
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4.2 วเิคราะห์ขอ้มูล 

4.3 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.4 ก าหนดแนวทางการออกแบบและกรอบแนวความคิด 

4.4 ทดลองวสัดุและเทคนิคใหเ้หมาะกบัรูปแบบงานเคร่ืองประดบั  

4.5 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและผลการทดลองเพื่อเขา้สู่การออกแบบ 

เคร่ืองประดบัส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดัอุบลราชธานี 
 

5. แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ล าดับขั้นตอนของการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

- คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจงัหวดั
อุบลราชธานี 
- ศึกษาผลงานศิลปินท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

มกราคม – มีนาคม 2562 
 

- วเิคราะห์อตัลกัษณ์ของ10สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดั
อุบลราชธานี 
- สรุปกรอบแนวคิดในงานวิจยั 

เมษายน – พฤษภาคม 2562 

- ทดลองวสัดุและเทคนิค 
- ทดลองวสัดุและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการ
สร้างสรรคเ์ป็นรูปแบบของงานเคร่ืองประดบั 

มิถุนายน – สิงหาคม 2562 

- สรุปแนวทางการออกแบบ 
- ออกแบบผลงานเคร่ืองประดบั 

กนัยายน – ธนัวาคม 2562 
 

- สร้างช้ินงานเคร่ืองประดบั มกราคม - มีนาคม 2563 
- น าเสนอผลงานเคร่ืองประดบัเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดัอุบลราชธานี ในรูปแบบ
ช้ินงานเคร่ืองประดบัและเล่มโครงการ 
ศิลปนิพนธ์ 

เมษายน - กรกฎาคม 2563 
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6.งบประมาณ  

ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการทดลอง    ประมาณ  5,000 บาท 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตช้ินงานจริง   ประมาณ           20,000 บาท 
ค่าเอกสาร      ประมาณ             5,000 บาท 
ค่าจิปาถะ      ประมาณ           15,000 บาท 

รวมทั้งหมดประมาณ       45,000บาท 

7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ไดผ้ลงานเคร่ืองประดบัเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดัอุบลราชธานี 
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บทที2่ 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์และ

น าไปสู่ขั้นตอนในการออกแบบดงัต่อไปน้ี   
1 .การท่องเท่ียว  
 1.1 การท่องเท่ียวไทย 
 1.2 การท่องเท่ียวภาคอีสาน 

1.3 ความหมายการท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียว 
 1.4 ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว 

1.5 บทบาทของการท่องเท่ียว 
2. จงัหวดัอุบลราชธานี 
 2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 2.2 แผนท่ี 
 2.3 ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
 2.4 งานประเพณีส าคญั 
 2.5 สถานท่ีท่องเท่ียว 
3. พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 พฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 
3.2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั 
3.3 พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

4. ผลงานศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 
 4.1 ผลงานเคร่ืองประดบั Kui Brand ของ Yuki Akiyama 

4.2 ผลงานเคร่ืองประดบั Map Collection ของ Talia Sari 
4.3 ผลงานเคร่ืองประดบั Mizuhiki Series ของ Liisa Hashimoto 
4.4 ผลงานเคร่ืองประดบั Windswept Collection ของ Heather Woof 
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1.การท่องเที่ยว 

 
1.1 การท่องเที่ยวไทย 

ประเทศไทยถูกจดัให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดับหน่ึงของนักท่องเท่ียวทัว่โลกในผล
ส ารวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด (Global Destination Cities Index : GDCI) 
ประจ าปี 2562 โดยกรุงเทพมหานครครองอนัดบั 1 เมืองยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติประเภท
ค้างแรมติดต่อกันเป็นปีท่ี 4 และนับเป็นคร้ังท่ี 6 ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมากกว่าเมืองอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีประเทศไทยยงัเป็นเพียงประเทศเดียวในการส ารวจ GDCI ท่ีมีเมืองท่องเท่ียวถึง 3 เมืองท่ี
ติดอนัดบั 20 เมืองแรกในกลุ่มท่ีมีนกัท่องเท่ียวประเภทคา้งแรมมากท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และ
พทัยา และมีถึง 2 เมืองท่ีติดอนัดบั 10 เมืองแรกท่ีนกัท่องเท่ียวใช้จ่ายมากท่ีสุด คือกรุงเทพฯ และ
ภูเก็ต 

การท่องเท่ียวไทยยงัคงสร้างรายไดอ้ย่างมหาศาลให้กบัประเทศ  แต่จ านวนนกัท่องเท่ียว
และเม็ดเงินของการท่องเท่ียวนั้นกระจุกตวัอยู่เพียงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมไม่ก่ีจงัหวดั ท าให้
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่เกิดการกระจายตวั กระจายผลประโยชน์สู่จงัหวดัอ่ืนๆ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยจึงมีการปรับแผนการตลาดโดยให้น ้ าหนกัไปยงัเร่ืองการลดความเหล่ือมล ้ าอยา่ง
จริงจงั ผลกัดนัการกระจายรายไดสู่้จงัหวดัท่องเท่ียวรอง ให้การท่องเท่ียวไทยสามารถเดินทางได้
ทุกฤดูกาล เพิ่มเป้าหมายรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใหเ้ติบโตยิง่ข้ึน 

 
1.2 การท่องเที่ยวภาคอสีาน 

ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุดในประเทศ
ไทย ซ่ึงมีดว้ยกนัถึง 20 จงัหวดั โดยผูค้นท่ีอาศยัจะมีส าเนียงภาษาอีสานเป็นเอกลกัษณ์ท่ีคลา้ยกบั
ส าเนียงของภาษาลาว มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ แปลกใหม่ไมเคยปรากฏ (UNSEEN) โดยมี
จุดเด่นทั้งในส่วนของธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม อารยธรรมโบราณเก่าแก่นบัพนัปีอีก 
เช่น ธรรมชาติ ภาคอีสานมีภูเขาสูงมากมายท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ น ้ าตก และสัตว์ป่า มี
เส้นทางเดินธรรมชาติส าหรับผูท่ี้ชอบการเดินทางแนวผจญภยั มีสถานท่ีส าหรับกางเตน้ท์พกัแรม 
อีกทั้งยงัมีแม่น ้าส าคญัอยา่งแม่น ้าชี แม่น ้ามูล ท่ีเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดหล่อเล้ียงภาคอีสาน 

แหล่งอารยธรรม อีสานเป็นแหล่งตั้งรกรากของผูค้นในอดีตมานานนบัพนัปี มีการคน้พบ/
ขุดพบแหล่งอารยธรรมทั้งการขุดพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ การขุดพบเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง 
หรือการค้นพบภาพเขียนสีก่อนสมยัประวติัศาสตร์ท่ีผาแต้ม และยงัมีปราสาทหินต่างๆ อาทิ 
ปราสาทหินพิมาย เขาพนมรุ้ง เขาพระวหิาร 
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ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคญั วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเช่ือ การนบัถือศาสนา 
การท ามาหากิน ท่ีน่าสนใจของชาวอีสานและชนเผา่ไทยในอีสานอยา่ง ภูไท กุย ส่วย เยอ ฯลฯ  

เทศกาลงานประเพณี เป็นจุดขายการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ไม่วา่จะเป็น  
ผตีาโขน ไหลเรือไฟ แห่เทียนพรรษา งานชา้ง งานมหศัจรรยแ์สงอาทิตยท่ี์ปราสาทเขาพนมรุ้ง และ
อ่ืนๆอีกมากมายท่ีพร้อมรับการมาเยอืนของนกัท่องเท่ียว 
 

1.3 ความหมายการท่องเทีย่วและนักท่องเที่ยว 

 

1.3.1 ความหมายการท่องเที่ยว  
ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวท่ีเป็นสากล (World Tourist Organization : WTO, 

1981) ซ่ึงเป็นเครือข่ายหน่ึงของสหประชาชาติไดบ้ญัญติัข้ึนนั้น หมายถึง การเดินทางใดๆก็ตามท่ีมี
ลกัษณะ 3 ประการ คือ  

- เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว  
- เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
- เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆท่ีไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า  การท่องเท่ียว 
(Tourism) เป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้งเพราะไม่ไดห้มายความเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อ
การพกัผ่อน หรือเพื่อประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ 
ตลอดจนเยี่ยมเยี่ยมญาติพี่น้อง นับว่าเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน ฉะนั้นปรากฏการณ์เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบนัจึงเป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตามล าดบั 

จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของบุคคลจาก
สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวและเดินทางกลบัไปสถานท่ีอาศยั
เดิม เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อการศึกษา การแลกเปล่ียนทางศิลปวฒันธรรม การประชุมสัมมนา 
ธุรกิจและอ่ืนๆ (อุดม เชยกีวงศ,์ ประชิด สกุณะพฒัน์ et al. 2548) 

 
1.3.2 ความหมายของนักท่องเทีย่ว 
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของนักท่องเท่ียวไวว้่า บุคคลท่ีเดินทางไปยงั

สถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่อาศยัของตนเป็นการชั่วคราวและพ านักอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
โดยมิไดเ้ป็นการหารายได ้และให้ความหมายนักทศันาจรไวว้่า บุคคลท่ีเดินทางมาเยือนชั่วคราว
และท างานอยูน่อ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงโดยไม่ไดเ้ป็นการหารายได ้ 
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การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ยดึหลกัก าหนดความหมายท่ีองคก์ารท่องเท่ียวโลกไดใ้ห้ไว้
เป็นหลกัในการจดนบัสถิติวา่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศและนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ
ของประเทศไทย โดยก าหนดลกัษณะของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี  

นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
เดินทางจากท่ีอยูใ่นจงัหวดัของตนไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆโดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางใดๆก็ตามท่ี
ไม่ใช่การหารายไดใ้นสถานท่ีท่ีไปเยอืน และระยะเวลาท่ีพ  านกัไม่เกิน 60 วนั  

นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยและ
พ านกัอยู ่ในการเดินทางคร้ังหน่ึงๆไม่นอ้ยกวา่ 1 คืนหรือ 24 ชัว่โมงและไม่มากไปกวา่ 60 วนั โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางนั้นๆ เพื่อ 

-การติดต่อกิจธุระ แต่ไม่ใช่เพื่อหารายได ้
-การมากบัเรือเดินสมุทรท่ีแวะจอดในท่าเรือ 
-การท่องเท่ียว/พกัผอ่น การรักษาสุขภาพ การเยีย่มญาติมิตร การศึกษา/ดูงาน ฯลฯ 
-การร่วมประชุมสัมมนาหรือเป็นตวัแทนสมาคม นกับวช ฯลฯ 
 

1.4 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 

 

1.4.1 แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ (Natural Attractions)  
เกิดจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ประกอบดว้ย สภาพภูมิอากาศ ทิวทศัน์และสัตวป่์า 

โดยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด แต่แหล่งท่องเท่ียว
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้งและรู้เท่าทนั 

 
1.4.2 แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและวถิีชีวติ  
ความรุ่งเรืองของอารยธรรมในอดีตเป็นส่ิงน่าสนใจอยา่งยิง่ส าหรับนกัท่องเท่ียว วฒันธรรม

หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งพิธีกรรมงานเทศกาลร่ืนเริงต่างๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลง
พื้นบา้น และงานหตัถกรรม 

 
1.4.3 แหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษย์สร้างขึน้ (Manufactured Attractions)  
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงนกัท่องเท่ียวให้เท่ียวชมส่ิงก่อสร้าง สถาปัตยกรรมทาง

ประวติัศาสตร์ ศาสนสถาน 
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1.5 บทบาทของการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวภายในประเทศท าใหน้กัท่องเท่ียว ไดซึ้มซบัความงดงามของธรรมชาติ ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งการไดเ้ห็น
ถึงคุณค่าของงานหตัถกรรมท่ีเป็นศิลปะงานฝีมือท่ีละเอียดอ่อน ยอ่มส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจ 
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวฒันธรรมของไทย 

 
1.5.1 บทบาทการท่องเทีย่วต่อสังคม 

-การท่องเท่ียวช่วยสร้างเสริมความสัมพนัธ์ของมนุษยชาติก่อให้เกิดสันติภาพ 
มิตรภาพความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ระหวา่งเจา้ของบา้นและผูม้าเยอืน 

-การท่องเท่ียวท าให้ประชาชนในชนบท สามารถใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาเป็น
วตัถุดิบหรือเป็นตน้ทุนในการสร้างอาชีพเล้ียงปากทอ้งและจุนเจือครอบครัว 

-การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ท า
ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรม 

-การท่องเท่ียวช่วยในการส่งเสริมการพฒันาความเจริญทางสังคม เกิดการลงทุน
เพื่อรองรับการบริการแก่นกัท่องเท่ียว 

-การท่องเท่ียวช่วยลดการหลัง่ไหลยา้ยถ่ินฐานเขา้มาหางานในเมืองของประชาชน
ในชนบท 

 
1.5.2 บทบาทของการท่องเทีย่วต่อเศรษฐกจิ 

-การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้จ  านวนมาก การท่องเท่ียวสามารถดึงเงินตรา
ต่างประเทศเขา้มาในไทยถือเป็นรายไดอนัดบัหน่ึง และยงัช่วยลดการขาดดุลการคา้ของ
สินคา้ส่งออก-น าเขา้ของประเทศ 

-การท่องเท่ียวช่วยกระตุน้ให้เกิดการผลิตหมุนเวียนภายในประเทศ ท าให้เกิดการ
สร้างงานทั้งทางตรงและทางออ้ม ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่งผลให้รัฐบาลจดัเก็บรายได้
ในรูปแบบของภาษีอากรไดม้ากข้ึนดว้ย 

-การท่องเท่ียวช่วยหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาค เม่ือเกิดการ
เดินทางไปสู่ชนบทการพัฒนาความเจริญย่อมไปถึงส่วนภูมิภาคนั้ นๆ  ทั้ งด้าน
สาธารณูปโภค และการลงทุนในรูปแบบของ โรงแรมท่ีพกั ร้านคา้ ร้านอาหาร 

-การท่องเท่ียวกระตุ้นให้เกิดการน าทรัพยากรท้องถ่ินมาท าการผลิตให้เกิด
ประโยชน์ในรูปแบบของสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก 
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2.จังหวดัอุบลราชธานี 

อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้ าท่ีมีประวติัความเป็นมามากกว่า 200 ปี  กล่าวคือ 
ทา้วค าผง ทา้วทิดพรหม และท้าวค าบุตร พระวอ พระตา หนีภยัสงครามจากพระเจา้สิริบุญสาร เจา้
แห่งนครเวียงจนัทน์ เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจา้ตากสินมหาราช และต่อมาไดส้ร้าง
เมืองข้ึนท่ีบริเวณดงอู่ผึ้งใกลก้บัแม่น ้ามูล ตราบจนพุทธศกัราช 2323 พระเจา้ตากสินมหาราชไดท้รง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสุภาวดีเชิญตราราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า 
อุบลราชธานี ทรงให้ทา้วค าผงเป็นเจา้เมืองคนแรก และต่อมาไดพ้ระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นพระ
ปทุมวงศา เมืองอุบลราชธานีมีเจา้เมืองสืบต่อกนัมาถึง 4 คน จนถึงปีพุทธศกัราช 2425  จึงไดมี้การ
แต่งตั้งขา้หลวงและผูว้า่ราชการจงัหวดัมาดูแลปกครองจนถึงปัจจุบนั(สุทธิชยั ปทุมล่องทอง 2549)  
 

2.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
อุบลราชธานีเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 16,112 

ตารางกิโลเมตร (10.6 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหญ่เป็น
อนัดบั 2 รองจากจงัหวดันครราชสีมา โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 630 กิโลเมตร 
(ส านกัสถิติเศรษฐกิจและสังคม 2560) 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัอ านาจเจริญและจงัหวดัยโสธร  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น ้าโขงเป็นแนว

กั้นเขตแดน  
ทิศใต ้ติดต่อกบัราชอาณาจกัรกมัพูชาและจงัหวดัศรีสะเกษ  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดัยโสธร  
 

 โดยจงัหวดัอุบลราชธานีแบ่งเป็น 25 อ  าเภอ ไดแ้ก่ 
-อ.เมือง  
-อ.วารินช าราบ   
-อ.สวา่งวีระวงศ ์   
-อ.เหล่าเสือโกก้   
-อ.ส าโรง   
-อ.ตาลสุม   
-อ.ม่วงสามสิบ   

-อ.นาเยยี    
-อ.ดอนมดแดง    
-อ.เข่ืองใน   
-อ.เดชอุดม   
-อ.พิบูลมงัสาหาร 
-อ.ตระการพืชผล 
-อ.น ้าขุ่น  

-อ.ทุ่งศรีอุดม   
-อ.กุดขา้วปุ้น    
-อ.สิรินธร  
-อ.ศรีเมืองใหม่   
-อ.บุณฑริก 
-อ.นาตาล   
-อ.โพธ์ิไทร   

-อ.นาจะหลวย    
-อ.เขมราฐ  
-อ.โขงเจียม  
 -อ.น ้ายนื 



 

2.2 แผนที่ 

 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

ท่ีมา : https://www.novabizz.com/Map/img/map-44-UbonRatchathani.gif 
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 2.3 ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
 
 ภูมิประเทศ พื้นท่ีจงัหวดัอยู่ริมขอบด้านตะวนัออกสุดของท่ีราบสูงโคราช อยู่ห่างจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางเฉล่ีย 68 เมตร ลกัษณะทัว่ไปเป็นท่ีสูง - ต ่า และท่ีราบสูงลาดเอียงจาก
ตะวนัตกไปตะวนัออก ตอนกลางของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่น ้ าด้านตะวนัออกของจงัหวดั
บริเวณริมแม่น ้าโขงและดา้นใตมี้เทือกเขาหินทรายสลบัซบัซอ้น 

-ธรณีสัณฐาน โครงสร้างทางธรณีวิทยาของจงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหิน
โคราช อายุระหวา่ง 210 - 100 ลา้นปี ประกอบดว้ยหินทรายและหินดินดาน ดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทราย 
  -ป่าไม ้มีป่าไมท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่บริเวณแนวชายแดนท่ีติดกบัสปป.
ลาวและกมัพูชาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาภูพาน มีทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจ-
พรรณและป่าดิบแลง้ พนัธ์ุไมส้ าคญั เช่น ยางนา ตะแบก แดง ประดู่ เหียง ฯลฯ 
 -แหล่งน ้า เป็นจงัหวดัปลายน ้ า มีล าน ้ าและแม่น ้ าสายหลกัของภาคอีสานไหลมาบรรจบกนั 
เช่น แม่น ้ าโขง แม่น ้ าชี แม่น ้ ามูน และยงัมีล าห้วยส าคญั ไดแ้ก่ ล าเซบาย  ล าเซบก ล าโดมใหญ่และ
ล าโดมนอ้ย  
 
 ภูมิอากาศ จงัหวดัอุบลราชธานีมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนและฝนตกชุก  

-ฤดูฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคม-กนัยายน) มีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้กัเทา้ความช้ืน
มาจากมหาสมุทรอินเดียท าใหฝ้นตก ช่วงปลายฤดูมีพายดีุเปรสชัน่มาจากทะเลจีนใตท้  าใหฝ้นตกชุก 

-ฤดูหนาว (ประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) เน่ืองจากเป็นจังหวดัท่ีตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกสุดของประเทศท าให้ไดรั้บอิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนก่อน
พื้นท่ีอ่ืนๆ อุณหภูมิเร่ิมลดลงต ่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 

-ฤดูร้อน (ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม) อากาศร้อนอบอา้ว (ส านกัสถิติเศรษฐกิจและ
สังคม 2560) 
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2.4 งานประเพณสี าคัญ 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  

 

 
 

ภาพท่ี 2 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
ท่ีมา : https://travel.mthai.com/news/215076.html 

 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี จดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี ในช่วงวนัอาสาฬหบูชา

และวนัเขา้พรรษา หรือข้ึน 15 ค  ่าเดือน 8 และวนัแรม 1 ค  ่าเดือน 8 โดยมีส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ ขบวนแห่
เทียนพรรษาแบบโบราณ มีตน้เทียนแบบติดพิมพ ์แบบแกะสลกั และประติมากรรมเทียนนานาชาติ  
  การถวายเทียนพรรษานั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยความเช่ือเร่ืองการถวาย
เทียนในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่คร้ังสมยัพุทธกาล วา่ดว้ยเหตุการณ์ในชาดกท่ีพระพุทธเจา้เสด็จ
ไปอยู่ป่ารักขิตวนั โดยไดมี้ช้างและลิงมาเป็นอุปัฎฐาก ช้างตกัน ้ าถวาย ลิงหาผลไมแ้ละรวงผึ้งมา
ถวาย  

การน ารวงผึ้งมาสร้างเป็นเทียนจึงถือว่าเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่างเป็นบุญกุศลใหญ่ 
เปรียบเสมือนแสงสวา่งทางปัญญา  

ในอดีตเมืองอุบลราชธานีไดช่ื้อวา่เป็นดงอู่ผึ้ง เพราะเป็นดงใหญ่ท่ีมีรวงผึ้งมากมาย  และยงั
ไดช่ื้อว่าเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาในอีสาน ชาวเมืองจึงนิยมน าข้ีผึ้งมาท าเป็นเทียนถวายวดั 
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โดยการท าเทียนเวียนหัว คือ การน าข้ีผึ้ งขนาดยาวลอ้มรอบศีรษะของผูท้  ามาฟ่ันเป็นเทียนน าไป
ถวายพระ พร้อมทั้งหาน ้ามนั เคร่ืองไทยทาน และผา้อาบน ้าฝน 

การแห่เทียนในอดีตชาวบา้นร่วมกนับริจาคเทียนแลว้น าเทียนมาติดกบัล าไมไ้ผท่ี่เตรียมไว ้
แลว้น ากระดาษสีเงินสีทองมาตดัเป็นลายฟันปลาติดปิดทบัรอยต่อ เสร็จแลว้จึงน าตน้เทียนไปมดัติด
กบัป๊ีบ น ้ ามนัก๊าด ฐานของตน้เทียนใชไ้มตี้เป็นแผน่เรียบหรือท าสูงข้ึนเป็นชั้นๆ ติดกระดาษ เสร็จ
แลว้มีการ แห่น าไปถวายวดั ซ่ึงพาหนะท่ีใช้ในสมยันั้นนิยมใชเ้กวียนหรือลอ้เล่ือนท่ีใชว้วัหรือคน
ลากจูง ในช่วงแรกนั้นไม่มีการประกวดเทียนพรรษา แต่จากการกล่าวร ่ าลือของชาวบา้นกนัวา่ เทียน
คุม้วดันั้นงาม เทียนคุม้วดัน้ีสวย ต่อมากรมหลวงสรรพสิทธ์ิประสงค์ ผูส้ าเร็จราชการเมืองอุบลฯ    
ณ ขณะนั้นจึงเห็นควรให้มีการประกวดเทียนพรรษาแลว้แห่รอบเมืองก่อนจะน าไปถวายพระท่ีวดั
(ป่ินอนงค ์วชัรปาน 2554) 
 

2.5 สถานที่ท่องเทีย่ว 
2.5.1 แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

2.5.1.1สามพนัโบก 

 
 

ภาพท่ี 3 สามพนัโบก 
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สามพนัโบก ตั้ งอยู่ท่ีบ้านโป่งเป้า อ าเภอโพธ์ิไทร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีเป็นแก่งหินเรียงรายกลางล าน ้ าโขง โดยในฤดูฝนจะจมอยูใ่ตน้ ้ า แต่เม่ือถึงฤดูแลง้โขด
หินทรายรูปทรงแปลกตามากมายจะโผล่พน้น ้าข้ึนมา 

ค าวา่ โบก เป็นภาษาพื้นเมือง แปลวา่แอ่งหรือหลุม โดยบริเวณสามพนัโบกนั้นเต็ม
ไปดว้ยหลุมธรรมชาตินบัพนัหลุมบนลานหินทรายกลางล าน ้ า โขดหินเหล่าน้ีเกิดจากแรงน ้ าวนกดั
เซาะจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆ โขดหินบางแห่งมีขนาดใหญ่มากจนดูคลา้ยภูเขา บางแห่งเป็นลาน
หินมีแอ่งน ้าขนาดใหญ่ทั้งทรงกลม ทรงรี รูปดาว ฯลฯ ถือเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีน่าต่ืน
ตาต่ืนใจ และยงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของฝงูปลานานาชนิดอีกดว้ย 

ในฤดูแลง้จะพบหลุมน ้ าขงัจ านวนมาก โดยมีแอ่งขนาดใหญ่แห่งหน่ึงเรียกว่า บุ่ง
น ้าใส หรือ สระมรกต ถือเป็นจุดชมดวงอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยงาม และมีบางแอ่งท่ีมีขนาดเล็กและกลาง
มกัพบแมงกะพรุนน ้าจืด ท่ีมีลกัษณะคร่ึงวงกลมคลา้ยร่ม ตวัใส วา่ยน ้าโดยการกระเพื่อมขอบร่มเป็น
จงัหวะ  

นอกจากน้ีบริเวณใกลเ้คียงยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ เช่น หาดสลึงเป็นหาดทรายริม
ฝ่ังแม่น ้ ามูล ปากบ่องเป็นจุดท่ีแคบท่ีสุดของแม่น ้ าโขง และหินหัวพะเนียงเป็นกล่องขนาดใหญ่
กลางแม่น ้าโขงท่ีท าใหแ้ม่น ้าแยกเป็น 2 สาย 

ฤดูท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวสามพนัโบก คือฤดูแล้ง(ประมาณเดือนธันวาคม-
พฤษภาคม) 

 
2.5.1.2 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีพื้นท่ีประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี

อ าเภอโขงเจียม อ าเภอศรีเมืองใหม่และอ าเภอโพธ์ิไทร ทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดล าน ้ าโขงโดย
ไดรั้บการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติล าดบัท่ี 74 ของไทยเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 (ส านกั
สถิติเศรษฐกิจและสังคม 2560) 

โดยมีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงสลบักบัมีเนินเขาสูงต ่า ซ่ึงเกิดจากการยุบตวัแยกตวัของ
ผิวและหน้าผาสูงชันท่ีเกิดจากการแยกตวัของผิวโลก สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีหินทรายลกัษณะ
แปลกตากระจายอยูท่ ัว่บริเวณและมีพนัธ์ุไมด้อกข้ึนตามลานหิน นอกจากน้ีผาแตม้ยงัไดช่ื้อวา่เป็น
จุดชมพระอาทิตยข้ึ์นแรกสุดของประเทศไทย 
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ภาพท่ี 4 ภาพเขียนสีโบราณผาแตม้ 
ผาแต้มเป็นหน้าผาสูงมีประติมากรรมหินธรรมชาติรูปทรงแปลกตา บริเวณ

ดา้นล่างของหนา้ผามีภาพเขียนสียุคก่อนประวติัศาสตร์ อายุ 4000  - 3000 ปี ภาพเขียนส่วนใหญ่มี
ลกัษณะเป็นภาพสีแดงน ้ าหมายพบกระจดักระจายเรียงรายตามแนวหน้าผาริมโขง นับเป็นกลุ่ม
ภาพเขียนสีโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย โดยมีความยาวต่อเน่ืองกนัประมาณ 180 เมตร มี
ภาพทั้งหมดประมาณ 300 ภาพ โดยลกัษณะของภาพแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาพฝ่ามือ ภาพสัตว์
(เช่น ช้าง หมา ปลาบึก สัตว์ปีก) ภาพคน (ผูช้าย ผูห้ญิง) ภาพวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ (ก้างปลา, 
เคร่ืองมือจบัปลาของอีสาน) และภาพรูปทรงเรขาคณิต (ลวดลายยึกยือ, รูปทรงเส้นสาย สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม) 
  

2.5.1.3 น า้ตกแสงจันทร์ 
ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอโขงเจียม ในอุทยานแห่งชาติผาแตม้ เป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากห้วยท่าลง้ 

ซ่ึงเป็นล าน ้าสาขาของล าน ้าโขง โดยมีลกัษณะพิเศษคือน ้าตกจะไหลจากชะง่อนผาหินทรายดา้นบน
ทะลุลงช่องกลมตามปล่องหินสูตรแต่งน ้าเล็กๆดา้นล่าง  
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ภาพท่ี 5 น ้าตกแสงจนัทร์ 
ท่ีมา : http://www.amazingthaitour.com/wp-content/uploads/2013/08/sjc.png 

สาเหตุของการเกิดรูขนาดใหญ่นั้น เกิดจากการกดัเซาะของแรงน ้ าท่ีไหลแรงและ
เร็วอีกทั้ งได้พดัเอากรวดและหินไหลติดไปด้วย ซ่ึงเม่ือกรอดและหินไหลเข้าไปติดในหลุม 
กระแสน ้าก็จะพดักอ้นกรวดกอ้นหินเหล่านั้นก็วิ่งวนอยูใ่นหลุมท าให้หลุมท่ีเป็นหินทรายซ่ึงมีความ
แกร่งนอ้ยกวา่ขยายตวัเป็นหลุมกวา้งข้ึนเร่ือยๆและทะลุเป็นรู ชาวบา้นจึงมกัเรียกอีกช่ือวา่ น ้าตกลงรู  

ส่วนช่ือน ้าตกแสงจนัทร์มาจากลกัษณะน ้ าตกท่ีไม่ไดแ้ผก่วา้ง แต่ไหลเป็นล าเล็กๆ
คลา้ยล าแสงดวงจนัทร์ท่ีส่องลงมาน ้ าตกลงถ่านปล่องหินสู่เบ้ืองล่าง มองดูคลา้ยแสงจนัทร์เต็มดวง
สาดส่องมายงัพื้นโลก  
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2.5.2 แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและวถิีชีวติ 
2.5.2.1 ย่านเมืองเก่า 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ตึกสไตลโ์คโลเนียลในยา่นเมืองเก่าของอุบลราชธานี 
 

ย่านการค้า เก่าหรือย่านเมืองเก่า คือ ศูนย์รวมการค้าขนาดใหญ่ของเมือง
อุบลราชธานี มีท่าเรือส าหรับการขนส่งสินคา้ทางน ้ า โดยเป็นย่านเศรษฐกิจท่ีเจริญมากในอดีต แต่
ภายหลงัไดมี้การสร้างสะพานเสรีประชาธิปไตยข้ึน เพื่อเช่ือมระหว่างอ าเภอเมือง และอ าเภอวาริน
ช าราบ ท่ีมีแม่น ้ ามูลขั้นกลาง ท าให้การขนส่งสินคา้ทางน ้ าจึงถูกยกเลิกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงร่องรอย
ความเจริญในสมัยก่อนในรูปแบบตึกรามบ้านช่องแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลท่ีเป็นการ
ผสมผสานศิลปะแบบไทยและตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวั ในปัจจุบนักลุ่มนกัธุรกิจรุ่นใหม่ของ
จงัหวดัอุบลราชธานี ไดร้วมตวัจดัตั้งโครงการ Ubon Street Art project  เป็นโครงการเพื่อสร้าง
จุดเด่นส่งเสริมการท่องเท่ียวและปรับภูมิทศัน์ย่านเมืองเก่า ให้มีความสวยงามแปลกตา โดยมี
ภาพวาด Street Art ทั้งหมด 6 จุดซ่ึงทุกภาพสะทอ้นความคิดและวถีิชีวติของชาวเมืองอุบลราชธานี 



  9 

 
 

ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งภาพโครงการ Ubon Street Art project 1 
 

ผลงาน  :  สายน ้าและการเปล่ียนแปลง 
ศิลปิน :  เกียรติศกัด์ิ ศิริผลา  
ท่ีตั้ง       :  บริเวณทางเขา้ตลาดใหญ่ หนา้โรงแรมศรีอีสาน 
แนวคิด  :  วถีีชีวติและการเปล่ียนแปลงเร่ืองราวท่ีทบัซอ้นของกาลเวลา  
ส่ิงเก่าและส่ิงใหม่ผสมผสานการอยูร่่วมกนัของอดีตและปัจจุบนัแนวคิด 
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งภาพโครงการ Ubon Street Art project 2 
 

ผลงาน : ความสุข 
ศิลปิน   : อนุชิต กล่ินกุหลาบ 
ท่ีตั้ง      : ปากซอยหลงัโรงศรีอีสาน 
แนวคิด : “เคน ดาเหลา” และ “ทองมาก จนัทะลือ” หมอล าถูทา ศิลปินแห่งชาติหมอล าช่ือ

ดงัอีสานส่ือถึงความรัก ความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน สังคมท่ีดีงาม และการใช้
ชีวติไปพร้อมกบัโลกในปัจจุบนัอยา่งมีความสุข 
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ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งภาพโครงการ Ubon Street Art project 3 
 

ผลงาน  :  Redmuuk 
ศิลปิน   : พีรพงษ ์สอนพงษ ์
ท่ีตั้ง      : ตรงขา้มซอยร้านเจริญสิน (ขา้มถนนจากซอยทางออกตลาดใหญ่) 
แนวคิด : ตั้งใจสร้างสรรคง์าน กราฟฟิต้ี น้ีให้เป็นภาพสีสันสดใส จากแต่ก่อนเป็นซอยท่ีมี

กองขยะท่ีอยู่ของหนู ตอนกลางคืนมืดน่ากลวั จึงสร้างสรรค์เป็นรูปหนา้เสือกบัยกัษ์ อีกส่วนหน่ึง
ของผลงานจะอิงกบัค าขวญัของจงัหวดัอุบลฯ ดอกบวั ปลา ภาพวาดภาแตม้ สร้างสรรค์ออกมาใน
รูปแบบงาน Street Art Redmuuk 
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ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งภาพโครงการ Ubon Street Art project 4 
 
ผลงาน  :   ฮูบแตม้ 
ศิลปิน   :   สิทธิพล แต่งประกอบ 
ท่ีตั้ง       :  ซอยทางออกตลาดใหญ่ 
แนวคิด  :  เช่ือมโยงจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก ศิลปะท่ีน าพาความคิดจากต่างแดน

สู่ความบนัดาลใจของศิลปะอุบลราชธานี เป็นการเช่ือมโยงความคิดจินตนาการตามยคุสมยั
จาก ขาว เทา ด า สู่สีจากจิตกรรมอีสาน 
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2.5.2.2 ขัวน้อย บ้านชีทวน 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ขวันอ้ย บา้นชีทวน 
 

บ้านชีทวนในอดีต คือ นครล าดวน ซ่ึงเป็นเมืองของชาวขอม โดยภายหลัง
กลายเป็นท่ีรกร้าง เจา้เมืองอุบลจึงสั่งให้ทา้วโหงนค าพร้อมราษฎรอีก 150 ครัวเรือน เขา้มาลงหลกั
ปักฐานสร้างเป็นเมืองใหม่ในปีพ.ศ. 2324 และตั้งช่ือเมืองว่าซีซ่วน โดยตั้งช่ือตามภูมิภาคในตอน
นั้นท่ีแม่น ้าชีช่วงนั้นมีการไหลยอ้นข้ึนและเปล่ียนเป็นบา้นชีทวนในปัจจุบนั 

บา้นชีทวนเป็นชุมชนท่ีมีวถีิเรียบง่าย เอกลกัษณ์เด่นคือสะพานปูนทอดยาวผา่นทุ่ง
นาเช่ือมโยงหมู่บา้นสองฝ่ัง โดยส่วนของสะพานเล็กๆเรียกเป็นภาษาพื้นบา้นของอีสานขวันอ้ย โดย
ดั้งเดิมขวันอ้ยบา้นชีทวนสร้างจากไมเ้น้ือแขง็ใชเ้ป็นทางผา่นใหพ้ระภิกษุและสามเณรเดินขา้มฝ่ังไป
บิณฑบาตระหว่างบา้นชีทวนกบับา้นหนองแคนดว้ยความสะดวกไม่ตอ้งเดินผ่านทอ้งทุ่งท่ีเป็นดิน
โคลน รวมทั้งเป็นทางสัญจรของชาวบา้นใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่ ไปวดัท าบุญ และยงัใช้ใน
ประเพณีการตกับาตรเทโว โดยชาวบา้นจะยืน่เรียงบนสะพานเพื่อรอตกับาตรพระสงฆ ์ 

ในปี พ.ศ.2534 ขวันอ้ยไดเ้ส่ือมสภาพไปตามอายุการใชง้านจึงไดมี้การบูรณะใหม่
เป็นสะพานคอนกรีตท่ีมีความมัน่คงกวา่เดิม โดยสีของสะพานคอนกรีตจะตดักลบัสีเหลืองสดของ
กลีบดอกปอเทืองในปลายฤดูแลง้ ส่วนในฤดูฝนจะตดักบัเป็นสีเขียวขจีของตน้ขา้วสุดลูกหูลูกตา 
เป็นความงามตามวถีิท่ีผนัแปรไปตามแต่ละฤดูกาล (พริมา อ่วมเจริญ 2560) 
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2.5.2.3 เขมราฐ 
เขมราฐหรือช่ือเดิมคือเมืองเขมราษฎร์ธานี อนัเป็นพระนามพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2)  เม่ือคร้ังโปรดดกลา้ฯ ตั้งเมืองแห่งน้ีข้ึนในปี 
พ.ศ.2537 มีความหมายว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข ในอดีตเมืองเขมราษฎร์ธานีมีบทบาท
ความส าคญัเคียงคู่กบัเมืองอุบลราชธานี แต่ต่อมาถูกลดบทบาทการปกครองให้มีฐานะเป็นเพียง
อ าเภอหน่ึงในจงัหวดัอุบลราชธานี แต่ร่องรอยความเจริญและเร่ืองราวท่ีถูกเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี เมือง
เขมราฐจึงถูกฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน โดยชาวเขมราฐต้องการ
ขบัเคล่ือนพฒันาใหชุ้มชนเจริญเติบโตโดยใชเ้ส้นทางวฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษสร้างไว ้และเก็บรักษา
ผา่นกาลเวลามาหลายชัว่อายคุน (ธีรพฒัน์ บุปผาพิบูลย ์2560) 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ผา้ทอพื้นเมืองเขมราฐ 
โดยนอกจากประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจและความเรียบง่ายเงียบสงบของวิถีชีวิต 

เขมราฐยงัเป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือเร่ืองผา้ฝ้ายทอมือ โดยผา้ทอมีเอกลกัษณ์ซ่ึงสะทอ้นผ่านออกมาเป็น
ลวดลายของผืนผา้ท่ีลว้นแต่มีเร่ืองราวเป็นของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวของความรักหนุ่มสาว 
ความสามคัคีของชุมชน การบูชาครูบาอาจารย ์หรือต านานของลายผา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่น ้ าโขง และ
ความเช่ือเร่ืองพญานาคของคนริมโขง เช่น ผา้ทอลายนาคน้อย ซ่ึงชาวบา้นจะนิยมใส่ในงานบุญ
เดือน 6 หรือ งานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการบูชาพญานาค  
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2.5.3 แหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษย์สร้างขึน้ 
2.5.3.1ทุ่งศรีเมือง 
ทุ่งศรีเมือง เดิมช่ือ นาทุ่งศรีเมือง โดยมีความส าคญัมาตั้งแต่อดีตคือเป็นสถานท่ีท า

นาของเจา้เมืองอุบลราชธานี และใช้เป็นสถานท่ีตั้งเมรุเผาศพแบบนกหัสดีลิงค์ส าหรับเจา้เมือง
อุปฮาด (อุปราช) และพระเถระชั้นผูใ้หญ่ ภายหลงัถูกยกเลิกไปในสมยัพระบรมวงศเ์ธอ กรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค ์ขา้หลวงใหญ่มณฑลลาวกาว (พ.ศ.2436-2453) และพฒันาเป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ อยูใ่นเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีสนามหญา้ลอ้มรอบ
ดว้ยตน้ไมใ้หญ่และไมด้อกไมป้ระดบั ภายใตบ้รรยากาศร่มร่ืนบนพื้นท่ี 39 ไร่ และเป็นสถานท่ีจดั
งานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆของจงัหวดั (ส านกัสถิติเศรษฐกิจและสังคม 2560)  
 

 
 

ภาพท่ี 13 ประติมากรรมจ าลองเทียนพรรษาทุ่งศรีเมือง 
 

ภายในทุ่งศรีเมือง มีประติมากรรมจ าลองเทียนพรรษายกัษท่ี์แกะสลกัอยา่งงดงาม 
โดยสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9  ในวนัท่ี 5 
ธันวาคม พ.ศ.2542 โดยจ าลองเร่ืองพระมหาชนก ตอนท่ีพระมหาชนกราชกุมารเดินทางในทะเล
แลว้เกิดเหตุเรือแตกตอ้งว่ายน ้ าในทะเลถึง 7 วนั  ออกแบบโดยการน าศิลปะท่ีแสดงถึงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของจงัหวดัมาผสมผสานกบัศิลปะของไทย  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ สระน ้ า เรือ บุคคลและ
ตน้เทียน  

โดยต้นเทียนจะมี 5 ส่วน ฐานด้านล่างสุดเป็นรูปพญานาคซ่ึงเป็นสัตว์ใน
พระพุทธศาสนาท่ีแสดงถึงความนุ่มนวลอ่อนหวาน ฐานชั้นท่ี 2 เป็นรูปพญาครุฑเทพในศาสนา
พราหมณ์ซ่ึงเป็นพาหนะของกษัตริย์ ฐานชั้นท่ี 3เป็นภาพดอกบัวท่ีมีลักษณะกลีบยาวซ่ึงเป็น
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สัญลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนล าตน้ของเทียนเป็นลวดลายแบบอีสานคือ ลวดลายกนกท่ี
ขมวดคลา้ยกบัเลข 1 ไทยท่ีมีลกัษณะอวบอว้นในส่วนยอด  

นอกจากน้ีภายในทุ่งศรีเมืองยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ คือ ศาลหลกัเมือง, อนุสาวรีย์
พระปทุมวรราชสุริยวงศ(์เจา้ค าผง) เจา้เมืองอุบลราชธานีคนแรก, ปฏิมากรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(ติสโส อว้น) พระเถระท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒิด้านคนัถธุระและวิปัสสนาธุระ ,
อนุสาวรียแ์ห่งความดี เป็นอนุสาวรียท่ี์เชลยศึกชาวต่างประเทศในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สร้างไว้
เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงความเมตตาปราณี และคุณงามความดีของชาวเมืองอุบลราชธานี, ประติมากรรม
ร่วมใจกา้วไปขา้งหนา้ สร้างข้ึนตามโครงการประติมากรรมกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อเยาวชน ซ่ึงแสดงถึง 
ความสมานฉันทแ์ห่งความเป็นพี่น้องระหวา่ง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กมัพูชา และเวียดนาม และ
ทุ่งศรีเมืองยงัถูกใช้เป็นพื้นท่ีในการจดัเทศกาลท่ีส าคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี คือ เทศกาลแห่
เทียนพรรษา 

2.5.3.2 วดัพระธาตุหนองบัว 
 

 
 

ภาพท่ี 14 เจดียว์ดัพระธาตุหนองบวั 
 

วดัหนองบวั หรือ วดัพระธาตุหนองบวั ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นวดัราษฎร์ สังกดัคณะสงฆธ์รรมยุติกนิกาย สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์
ครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนา ในปีพุทธศกัราช 2500  โดยจ าลองแบบมาจากเจดียท่ี์
พุทธคยาประเทศอินเดีย หน่ึงในสังเวชนียสถาน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา ผนงัดา้นนอกของพระ
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เจดีย์เป็นภาพแกะสลกันูนต ่าบอกเล่าเร่ืองราวของพระเจา้สิบชาติ ภายในประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุใหผู้มี้จิตศรัทธาไดก้ราบสักการะบูชา การฝาผนงัประดบัลวดลายธรรมจกัรสีทอง  

โดยในช่วงก่อนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 
นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมวธีิการท าเทียนโดยช่างแกะสลกัเทียนแบบใกลชิ้ด ชมรายละเอียดความ
ปราณีตและวิจิตรของการแกะสลกัรถแห่เทียน โดยมีพื้นท่ีวดัเป็นพื้นท่ีส่วนกลางท่ีคนในชุมชนใช้
รวมตวักนัสร้างงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 15 เทียนแกะสลกัของวดัพระธาตุหนองบวั 
 
โดยตน้เทียนเขา้พรรษาของจงัหวดัอุบลราชธานีจะแบ่งเป็นหลายประเภท  อาทิ 

ตน้เทียนหอมซ่ึงเป็นตน้เทียนท่ีเนน้ความสวยงามตามแต่ละยคุสมยั, ตน้เทียนแบบติดพิมพเ์ป็นการ
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น าข้ีผึ้งมาท าเป็นแผน่บางๆพิมพล์ายแลว้จึงน ามาเรียงแปะบนตน้เทียนทีละช้ินจนเกิดมิติ และการ
แกะเทียนประเภทมดัลวดติดลายเป็นแบบเทียนโบราณท่ีมีมาตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมงานเทศกาลแห่
เทียน ซ่ึงปัจจุบนัหาชมไดย้าก แต่สามารถหาชมไดท่ี้วดัหนองบวั  

 
2.5.3.3 ค าปุน มิวเซียมคาเฟ่ 

 

 
 

ภาพท่ี 16 ค าปุน มิวเซียมคาเฟ่ 
 

บา้นค าปุน ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอวารินช าราบ เป็นแหล่งรวบรวมผา้ไหมและสินคา้ท่ีผลิต
จากผา้ไหมทอมือ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดา้นการทอผา้ไหม โดยบา้นค าปุนจะเปิดให้
เขา้ชมเพียงปีละ 1 คร้ัง ระยะเวลาไม่เกิน 3 วนั ในช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาของทุกปี โดยบา้น  
ค าปุนเป็นสถานท่ีส่วนตวัของคุณค าปุน ศรีใส เจา้ของผลงานดีเด่นทางวฒันธรรม สาขาทศันศิลป์
ทอผา้ พ.ศ.2537 ซ่ึงปัจจุบนัมีคุณเถ่า มีชยั แตสุ้จริยา ทายาทเป็นผูดู้แล โดยมีการเก็บค่าเขา้ชม 100 
บาท ภายในรวบรวม ประวติัการทอผา้ไหม ขั้นตอนการทอตั้งแต่เป็นตวัไหม และเคร่ืองมือทอผา้
โบราณหลากหลายรูปแบบอายุเป็นร้อยๆปี รวมไปถึงผา้ไหมทอมือต่างๆ เช่น ผา้ลายกาบบวั ท่ีข้ึน
ช่ือของอุบลราชธานีท่ีมีลายผา้เป็นลายพื้นเมืองและมีสีของกาบบวั (ไล่อ่อนแก่จากขาว ชมพู เทา 
เขียว น ้าตาล ) (ยายวนั (นามปากกา) 2562) 
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สินคา้ผา้ทอของบ้านค าปุน ใช้เทคนิคในขั้นตอนการผลิตโดยการ มดัหม่ี เกาะ  
ลว้ง และจก ทุกขั้นตอนอาศยัความปราณีต รวมถึงวสัดุตอ้งเป็นไหมสีทองและตีเกลียวเส้นไหมดว้ย
มือเท่านั้น  

2.5.3.4 วดัสิรินธรารามภูพร้าว 
 

 
ภาพท่ี 17 วดัสิรินธรารามภูพร้าว 

 
วดัสิรินธรารามภูพร้าว หรือวดัภูพร้าว หรือ วดัเรืองแสง ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอสิรินธร 

โดยวดัจ าลองสภาพแวดลอ้มของป่าหิมพานต ์มีววิทิวทศัน์ของล าน ้าโขงท่ีมองจากฝ่ังไทยไปฝ่ังลาว 
มีพระอุโบสถสีทองตั้งเด่นเป็นสง่า ซ่ึงมีตน้แบบมาจากวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว แต่มีขนาดใหญ่กวา่ เสาแต่ละตน้ลงลวดลายดว้ยมือ โดยรอบนอกเป็นลายบวัและสัตวท์ั้งหมด
ตามคติบวัส่ีเหล่า และยงัมีภาพตน้กลัปพฤกษเ์รืองแสงดา้นหลงัโบสถ์ซ่ึงออกแบบของคุณคุณากร 
ปริญญาปุณโณ ท่ีลงมือติดโมเสคแต่ละช้ินดว้ยตวัเอง โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากตน้ไมแ้ห่งชีวิตใน
ภาพยนตร์เร่ืองอวตาร นอกนั้นยงัมีลวดลายบนพื้นท่ีเรืองแสงดว้ยเช่นกนั  

โดยการเรืองแสงนั้นเกิดจากการใช้สีท่ีเรืองแสง (สารฟลูออเรเซนต์)  ทาลงบน
ลวดลาย ในช่วงกลางวนัวตัถุนั้นจะดูดซบัแสงอาทิตยเ์อาไวแ้ลว้ปล่อยออกมาในช่วงกลางคืน  
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3.พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

  
3.1 พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย  
จากการส ารวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวไทย โดยส านักสถิติแห่งชาติร่วมกบัการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบวา่ ในรอบปีประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปทัว่ประเทศ มีผูเ้ดินทางเพื่อ
การท่องเท่ียวร้อยละ 63.3 โดยมีผูท่ี้ไม่เดินทางท่องเท่ียวร้อยละ 36.7 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ 2560) 
 โดยมีลักษณะการเดินทาง มีลักษณะการเดินทางแบบค้างคืนอย่างน้อย 1 คืนมากกว่า         
ผูเ้ดินทางท่ีมีลักษณะการเดินทางแบบไม่ค้างคืนซ่ึงถือว่าเป็นนักทศันาจร ซ่ึงส าหรับผูท่ี้ไม่ได้
เดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ ไม่มีเวลาวา่ง ไม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอส าหรับการเดินทาง ไม่
ชอบเดินทาง สภาพเศรษฐกิจไม่ดี และมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ เรียงตามล าดบั 
 ในส่วนของขอ้มูลตามลกัษณะทางประชากร พบวา่  

-เพศหญิงและเพศชายมีการเดินทางท่องเท่ียวใกล้เคียงกนั คือ ชาย ร้อยละ 62.8 
หญิง ร้อยละ 63.7  

-ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัสูงมีอตัราการเดินทางท่องเท่ียวมากกว่าผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัรองลงมา  

-อาชีพการท างานของผู ้ท่ี เดินทางท่องเท่ียว พบว่า ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเป็นผูเ้ดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา พนักงาน/
ลูกจา้งเอกชน และผูเ้กษียณอาย ุเรียงตามล าดบั (ส านกัสถิติแห่งชาติ, 2560 : 10) 
จ านวนคร้ังในการท่องเท่ียวในรอบปี ส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเท่ียว 1-4 คร้ัง ร้อยละ 80.6  

รองลงมาเดินทางท่องเท่ียว 5-9 คร้ัง ร้อยละ 12.0  เดินทางท่องเท่ียว 10 - 14 คร้ัง ร้อยละ 4.1 และ
เดินทางท่องเท่ียว 15 คร้ังข้ึนไปร้อยละ 3.3 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ 2560) 
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงจ านวนคร้ังในการท่องเท่ียวในรอบปีของนกัท่องเท่ียวไทย 
 

วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียว 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 
ท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น ไหวพ้ระปฏิบติัธรรม ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร และซ้ือของซ้ือ
สินคา้  

กิจกรรมท่ีท าระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ภาพรวมในกิจกรรมท่ีท าระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียว 5 อนัดบัแรก คือ ท่องเท่ียวเชิงพกัผอ่นหยอ่นใจ(ขบัรถเท่ียว,ชมการแสดงต่างๆ,ซ้ือสินคา้)  
ร้อยละ 42.3 ท่องเท่ียวเชิงศาสนา(ปฏิบติัธรรม,นมสัการศาสนสถาน) ร้อยละ 30.1 พกัผอ่นในท่ีพกั 
ร้อยละ 26.2 ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม(ชมพิพิธภณัฑ์,ท่องเท่ียวโฮมสเตย,์ศึกษาวฒันธรรม) ร้อย
ละ 17.8 และท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(ดูนก,ท่องเท่ียวธรรมชาติและสัตวป่์า,ส่องสัตว)์ ร้อยละ 9.3 (สิริรัตน์ 
นาคแป้น 2555) 

 

81% 

12% 

4% 3% 
1 - 4 คร้ัง 

5 - 9 คร้ัง 

10 - 14 คร้ัง 

15 คร้ังข้ึนไป 
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แผนภูมิท่ี2  แสดงกิจกรรมท่ีนิยมท าระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไทย 
 

วนัและเวลาท่ีเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางวนัเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 38.7  
รองลงมาเดินทางวนัธรรมดา ร้อยละ 31.7 ในช่วงวนัหยดุเทศกาล ร้อยละ 27.8 (ส านกัสถิติแห่งชาติ, 
2560 : 18) 
 

3.2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดับ 
บริบททางสังคมและภาวะเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของ

ประชากรในแต่ละยุค ผูค้นแต่ละกลุ่มอายุมีพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั โดยใน
ตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัการก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ(Generation)เป็นส่ิง
ส าคญั ท่ีท าใหเ้พื่อใหส้ามารถทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมายหลกั 

 
3.2.1 พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุ 
การตลาดในปัจจุบนัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกตามช่วงอายุ โดยโลกตะวนัตกไดแ้บ่งคนแต่ละ

กลุ่มท่ีเกิดในแต่ละยุคสมยั หรือเรียกว่า เจนเนอเรชั่น(Generation) แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ Lost 
Generation, Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomer, Generation X และ Generation 
Y ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มก็จะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ/บริโภคสินคา้ ความคิด ค่านิยม ไลฟ์สไตล์ ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี   

34% 

24% 

21% 

14% 

7% 
ท่องเท่ียวเชิงพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ท่องเท่ียวเชิงศาสนา 

พกัผอ่นในท่ีพกั  

ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม 

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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- Lost Generation เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2426-2443 ถา้ยงัมีชีวิตอยู่คน
กลุ่มน้ีจะมีอายปุระมาณ 120-137 ปี เป็นยคุแรกของช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

- Greatest Generation หรือเรียกอีกช่ือว่า G.I. Generation คนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 
2444-2467 โดยจะมีอายุประมาณ 96-119 ปี  ซ่ึงเป็นช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือ
สงครามสงบลงเกิดสภาพเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก คนรุ่นน้ีจึงเป็นก าลงัหลกัในการพฒันา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ท าให้เป็นกลุ่มคนมีลกัษณะจริงจงัในการใช้ชีวิต มีความเป็นทางการ 
และมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 

- Silent Generation เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2468-2488 มีอายุระหวา่ง 75-95 
ปี ซ่ึงเป็นช่วงขณะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่สภาวะเศรษฐกิจตกต ่า มี
ความเป็นอยู่ยากล าบาก ผูห้ญิงเร่ิมท างานนอกบา้นมากข้ึน และเป็นยุคท่ีคนแต่งงานน้อย 
อตัราการเกิดต ่า พฤติกรรมของคนจึงเป็นคนขยนั มีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติ 

- Baby Boomer หรือ Gen-B คนกลุ่มน้ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507  มีอายุระหวา่ง 
56-74 ปี เป็นช่วงส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงคร่าชีวิตทหาร พลเรือน และแรงงานไป
จ านวนมาก เม่ือสงครามสงบลง จึงขาดแคลนแรงงานในการขบัเคล่ือนประเทศ ผูค้นนิยม
แต่งงานและมีลูกกนัมาก ลกัษณะของคนในยุคน้ี คือ ท างานหนกัเพื่อสร้างเน้ือสร้างตวั ไม่
ค่อยเปล่ียนงานบ่อยเน่ืองจากมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ขยนั อดออม และเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีนกัการตลาดให้ความสนใจ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ มีก าลงัซ้ือ และมี
ทศันคติท่ีดีต่อการซ้ือสินคา้เพื่อตวัเองและคนใกลชิ้ด  

- Generation X หรือ Extraordinary Generation เป็นยุคของคนวยักลางคนท่ีเกิด
ระหวา่งปี 2508-2522 อายรุะหวา่ง 41-55ปี เป็นช่วงเศรษฐกิจขาข้ึน เป็นยุคแห่งความมัง่คัง่ 
ผูค้นใช้ชีวิตสุขสบาย เน้นความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวักับการท างาน (Work-Life 
Balance) ชอบอะไรท่ีไม่เป็นทางการมากนัก มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวรับกับ
วฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป ให้ความส าคญักบัความคิดสร้างสรรค ์ทั้งน้ี คนในยุค Gen-X ก าลงั
อยู่ในวยัท างาน มีรายได้ เงินออม จึงมีศกัยภาพในการซ้ือสูง กล้าใช้จ่าย ใช้ชีวิตแบบ
ทนัสมยัและยงัเป็นกลุ่มท่ีเติบโตในยุคท่ีเทคโนโลยีก าลงัเขา้มา จึงพร้อมเปิดรับเทคโนโลยี
ท่ีมากกวา่กลุ่ม Gen-B 

- Generation Y หรือท่ีเรียกว่า กลุ่ม Millennials เกิดระหวา่งปี 2523-2540 คนใน
ยุคน้ีอยู่ในช่วงวยัท างาน อายุระหว่าง 23-40 ปี เติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี หรือเรียกไดว้า่เป็น Digital Natives โดยคนกลุ่มน้ีเป็นผลผลิตของกลุ่ม Gen-B 
ได้รับการเล้ียงดูอย่างดี ได้รับการศึกษามากกว่าคนทุกเจเนอเรชั่น มีลักษณะนิสัยชอบ
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แสดงออก เป็นตวัของตวัเองสูง ผูบ้ริโภค Gen-Y เป็นผูบ้ริโภคท่ีใจร้อน นิยมสินคา้ท่ีดึงดูด
ความสนใจ เตะตา ดูดี และอยูใ่นกระแสสังคม ซ่ึงรวมถึงสินคา้กลุ่มไอที 

 
ในการท าตลาดสินค้าเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายแต่ละเจเนอเรชั่นต้องอาศัยกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากแต่ละกลุ่มเติบโตมาในสภาพแวดลอ้มทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้กลยุทธ์ท่ีใช้ได้ผลกับอีกกลุ่ม อาจใช้ไม่ได้ผลกับอีกกลุ่ม ส าหรับ
ประเทศไทย จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซ่ึงได้
คาดประมาณสัดส่วนประชากรไทยในอีก 10 ปีขา้งหนา้ระบุว่า Gen-Y จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีสัดส่วน
สูงท่ีสุดถึง 29% ของจ านวนประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ Gen-X ท่ีสัดส่วน 22% และกลุ่ม Baby 
Boomer ท่ีสัดส่วน 18% (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 
 

3.2.2 รสนิยมการบริโภคเคร่ืองประดับของ 3 เจเนอเรช่ันหลกั 
วยัและไลฟ์สไตล์ของผู ้ซ้ือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนก าหนดรสนิยมในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองประดบั ทั้งในส่วนของรูปแบบดีไซน์ ชนิดวตัถุดิบท่ีใช ้เร่ือยไปจนถึงระดบัราคา โดยกลุ่มท่ี
น่าสนใจคือกลุ่ม Gen-Y และ Gen-X เน่ืองจากก าลงัอยูใ่นวยัท างาน มีรายไดแ้ละเงินออม จึงนบัวา่มี
ศกัยภาพในการซ้ือสูง แต่เน่ืองด้วยการใช้ชีวิตของกลุ่มคนในยุคปัจจุบนันิยมสินคา้ไอทีมากกว่า
เคร่ืองประดบั วางแผนการตลาดและกลยุทธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีตอ้งปรับตวัเขา้กบั
เทคโนโลยีและสังคมออนไลน์เขา้มามีส่วนเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถเขา้ถึงรสนิยมความชอบ
ของผูบ้ริโภคในแต่ละเจเนอเรชัน่ 

-Baby Boomer (Gen-B) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้ข่ายผูสู้งวยั นิยมเคร่ืองประดบัท่ี
หรูหรา สวมใส่สบาย และมีคุณภาพ นิยมเคร่ืองประดบัสามารถสะสมมูลค่าได ้กล่าวคือ
นอกจากจะใชเ้คร่ืองประดบัเพื่อความสวยงามและแสดงถึงสถานะทางสังคมแลว้ ยงัซ้ือเพื่อ
เป็นการลงทุนอีกทางหน่ึงดว้ย ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีนิยมดูโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามโทรทศัน์
และนิตยสารมากกว่าการเสพส่ือออนไลน์ หากสามารถเจาะใจผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดน้ับว่า
ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีความภกัดีต่อแบรนด์สูง พร้อมจะซ้ือแบรนด์นั้น
ต่อไป และยงัแนะน าต่อใหลู้กหลานอีกดว้ย 

-Generation X (Gen-X) เป็นช่วงวยัท่ีมีฐานะและหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง จึงเป็น
กลุ่มคนท่ีมีก าลงัซ้ือสูง นิยมเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตน ดูทนัสมยัและเสริม
บุคลิกภาพ และกลุ่มคน Gen-X มีพฤติกรรมนิยมท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ และนิยม
ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่ือโซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการโฆษณา
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ประชาสัมพนัธ์ท่ีได้ผลกบัคนกลุ่มน้ี โดยใช้ต้นทุนไม่สูงเหมือนกบัการใช้ส่ือโทรทศัน์ 
นิตยสาร และการวางจ าหน่ายตามเคาน์เตอร์หรือร้านคา้ 

-Generation Y (Gen-Y) เป็นกลุ่มวยัท างาน เคร่ืองประดบัไม่มีอิทธิพลต่อการใช้
จ่ายของคนกลุ่มน้ีมากเท่ากบัสินคา้ไอทีอยา่งสมาร์ทโฟนและสมาร์ทแก๊ตเจ๊ทต่างๆ เห็นได้
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่ม Gen-Y โดยหากจะเจาะตลาดคนกลุ่มน้ี
เคร่ืองประดบัจะต้องตอ้งมีดีไซน์ท่ีเก๋ เท่ สวยงาม และท่ีส าคญัราคาต้องไม่สูง ในด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหก้บักลุ่ม Digital Natives ท่ีชอบความสะดวกรวดเร็วคงหนีไม่พน้
ส่ือออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นช่องทางท่ีสะดวก รวดเร็ว ตน้ทุนต ่าและไดผ้ลท่ีสุด โดยกลุ่มผูห้ญิง 
Gen-Y นิยมสืบคน้ขอ้มูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย อ่านรีวิวสินคา้ผ่านบล๊อคต่างๆ รวมทั้ง 
Instagram และ Facebook (ศูนยข์อ้มูลอญัมณีและเคร่ืองประดบั 2558) 

 
3.3 พฤติกรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ต 
จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2561 ของส านักงาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบขอ้มูลการใช้ Social Media ของคนไทยในแอพพลิเคชั่น
เรียงล าดบัตามความนิยม ไดด้งัน้ี 

-YouTube (ร้อยละ 98.8) 
-LINE (ร้อยละ 98.6) 
-Facebook (ร้อยละ 96.0) 
-Facebook Messenger (ร้อยละ 88.4) 
-Instagram (ร้อยละ 67.2) 
-Pantip ชุมชนออนไลน์ (ร้อยละ 64.2) 
-Twitter (ร้อยละ 43.0) 
-WhatsApp (ร้อยละ 10.6) 

โดยภาพรวมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต กรุงเทพเป็นเมืองหลวงท่ีใช ้Facebook มากเป็นอนัดบั 1 
ของโลกใชเ้วลาในการเขา้ถึงมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์  รองลงมา คือ การดู
โทรทศัน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลงออนไลน์ (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2562) 
 

3.3.1การใชง้านอินเตอร์เน็ตในแต่ละเจนเนอเรชัน่ 
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แต่ละช่วงวยัก็มีการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัทั้งในส่วนของเวลาและกิจกรรมการ
ใชง้านต่างๆ  

-Baby Boomer (เกิดในช่วงปี พ.ศ.2489-2507) ยุคเร่ิมตน้ก่อนท่ีเทคโนโลยีจะเฟ่ือง
ฟู เป็นยุคท่ีการพฒันาเทคโนโลยียงัไม่ทนัสมยัเท่าไหร่นกั กิจกรรมยอดฮิต ไดแ้ก่ Social 
Media 84.7% รับ-ส่งอีเมล์ 81.1% พูดคุย/โทรศพัท์ออนไลน์75.1% โดยมีการใช้Social 
Media เฉล่ียประมาณ 2ชม.50นาที/วนั 

-Gen X (เกิดในข่วงปี พ.ศ.2508-2523) ช่วงเจนเนอเรชัน่ท่ีก าลงัเร่ิมปรับตวัเขา้สู่
เทคโนโลยี เป็นยุคท่ีมีการพฒันาไอทีให้มีความทนัสมยัมากข้ึนกว่ากลุ่ม Baby Boomer
กิจกรรมยอดฮิต ไดแ้ก่ Social Media 91.3% รับ-ส่งอีเมล์ 86.5% พูดคุย/โทรศพัทอ์อนไลน์
75.9% โดยมีการใชS้ocial Media เฉล่ียประมาณ 3ชม./วนั 

-Gen Y (เกิดในข่วงปี พ.ศ.2524-2543) เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที กิจกรรมยอดฮิต ไดแ้ก่ Social Media 96.7% รับ-ส่งอีเมล ์
76.0% พูดคุย/โทรศพัทอ์อนไลน7์4.0% โดยมีการใชS้ocial Media เฉล่ียประมาณ 4ชม./วนั 

-Gen Z  (เกิดในข่วงปี พ.ศ.2544 เป็นตน้ไป) เคยชินกบัการใชเ้ทคโนโลยีมากกวา่
เจนเนอเรชัน่อ่ืนๆ เพราะเป็นเจอเนอเรชัน่ท่ีเกิดมาก็ถูกแวดลอ้มไปดว้ยเทคโนโลยี กิจกรรม
ยอดฮิต ได้แก่ Social Media 92.5% คน้หาขอ้มูลเพื่อการท างาน/เรียน 76.1% พูดคุย/
โทรศพัทอ์อนไลน์71.6% โดยมีการใชS้ocial Media เฉล่ียประมาณ 3ชม.40นาที/วนั 

 
โดยจากผลส ารวจกลบัพบวา่คือ  Gen Y กลบัมีสัดส่วนของการใช ้Social Media ท่ีมากกวา่ 

Gen Z ซ่ึงเป็นเจนเนอเรชัน่ล่าสุด (2562) 
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4.ผลงานศิลปินทีเ่กีย่วข้องในการออกแบบ 

 
4.1 ผลงานเคร่ืองประดับ Kui Brand ของ Yuki Akiyama 
 

 

 
ภาพท่ี 18 ผลงานเคร่ืองประดบั Kui Brand ของ Yuki Akiyama 

ท่ีมา : https://www.kuicojewelry.com/about-us 
 

Kui แบรนด์เคร่ืองประดบัของ Yuki Akiyama ศิลปินชาวญ่ีปุ่น ท่ีเปิดตวัพร้อมกนัทั้งใน
ญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกาในปี 2015  

ผลงานไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานฝีมือแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่นและทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ
ทวีปยุโรป โดยมีแนวคิด คือ “ของขวญัจากธรรมชาติ” โดยเลือกใชว้สัดุหลกัเป็นหินสีหายากและ
ลูกปัดหินสีคุณภาพสูงของญ่ีปุ่น เพื่อสร้างช้ินส่วนท่ีเป็นการแสดงออกถึงสีสันท่ีสดใส ลวดลายท่ี
ซบัซ้อน และพื้นผิวท่ีไม่ซ ้ าใคร ช้ินงานแต่ละช้ินบอกเล่าเร่ืองราวของตวัเองท่ีพูดถึงความสวยงาม
ของทิวทศัน์ในธรรมชาติ สถานท่ีท่ีสวยงามแปลกตาทัว่โลก เช่น เสียงกระซิบของสายลม คล่ืนซัด
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สาดบนชายหาด แสงแดดท่ีกระทบผิวน ้ า ใช้ลักษณะของรูปทรง สีและพื้นผิว ท่ีช่วยกระตุ้น
ความรู้สึกของผูส้วมใส่ ใหรู้้สึกถึงความสวยงามของธรรมชาติ (Yuki Akiyama 2015) 

 
4.2 ผลงานเคร่ืองประดับ Map Collection ของ Talia Sari 

 

 
ภาพท่ี 19 ผลงานเคร่ืองประดบั Map Collection ของ Talia Sari 

ท่ีมา : https://taliasari.com/collections/collection-maps 
 

ผลงานเคร่ืองประดบั Map Collection ของ Talia Sari ศิลปินชาวอิสราเอล ท่ีผสมผสาน
เทคโนโลยีขั้นสูงและงานฝีมือเขา้ด้วยกนัเพื่อสร้างช้ินงานท่ีมีขนาดขนาดเล็กและเรียบง่าย แต่มี
เร่ืองราวเบ้ืองหลงัการออกแบบทุกช้ิน 

โดยผลงาน Map Collection รูปแบบมาจากแผนท่ีผงัของถนนในเมืองต่างๆท่ีไม่ซ ้ ากนัใน
แต่ละมุมโลก บางเมืองดูคดเค้ียวไม่มีแบบแผน บางเมืองดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ ปารีส 
นิวยอร์ก โรม ลอนดอน บาร์เซโลนา อมัสเตอร์ดมั เทลอาวีฟ ซานฟรานซิสโก เยรูซาเล็มและ
โตเกียว วสัดุคือทองเหลือง เงินสเตอร์ลิงและทองค า (Talia Sari 2020) 
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4.3 ผลงานเคร่ืองประดับ Mizuhiki Series ของ Liisa Hashimoto 

          

      

       
ภาพท่ี 20 ผลงานเคร่ืองประดบั Mizuhiki Series ของ Liisa Hashimoto 

ท่ีมา : https://www.hinge-dept.com/collections/mizuhiki-series 
 

ผลงานเคร่ืองประดบั Mizuhiki Series ของ Liisa Hashimoto ศิลปินชาวญ่ีปุ่น ท่ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากการสังเกต สภาพแวดลอ้ม ของสถานท่ีต่างๆ อาทิ เช่น สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
อาคาร รวมไปถึง สถาปัตยกรรมแบบญ่ีปุ่น และรูปร่างรูปทรงท่ีแตกต่างและเปล่ียนแปลงไปตาม
ฤดูกาล  โดยใช ้วสัดุผสมอยา่ง มิซุฮิกิ(Mizuhiki) ท่ีใชส้ าหรับตกแต่งซองจดหมายหรือของขวญัดว้ย
การผูกเชือก ซ่ึงเป็นวฒันธรรมการห่อของขวญัของญ่ีปุ่น โดยคาดหวงั ให้ผูส้วมใส่ มีความสุข
ในขณะสวมใส่ (Liisa Hashimoto 2020) 
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4.4 ผลงานเคร่ืองประดับ Windswept Collection ของ Heather Woof 
 

 

 
ภาพท่ี 21 ผลงานเคร่ืองประดบั Windswept Collection ของ Heather Woof 

ท่ีมา : https://designerjewellersgroup.wordpress.com/2012/12/31/heather-woof/ 
 

ผลงานเคร่ืองประดบั Windswept Collection ของ Heather Woof ออกแบบเคร่ืองประดบั
โดยมีแรงบนัดาลใจจากรูปแบบจงัหวะและการเคล่ือนไหว มีลักษณะท่ีโดดเด่นด้วยลายเส้นท่ี
สะอาดและ Heather มีความหลงใหลในการสร้างสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ินโดยเน้นไปท่ี
รายละเอียดท่ีประณีตและงานฝีมือท่ีสวยงาม 

Windswept Collection ไดแ้รงบนัดาลใจจากสภาพอากาศท่ีสก็อต  โดยปลายปี2012 
Heather ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มนกัออกแบบอญัมณี โดยออกแบบเซตเคร่ืองประดบัส าหรับนิทรรศการ
คริสต์มาสประจ าปีท่ีบาร์บิกนั ลอนดอน งานของ Heather ให้ความรู้สึกท่ีล่ืนไหล  เป็นรูปทรง
เพื่อให้ความรู้สึกกระเซิงราวกบัจะปลิวไปแต่ยงัคงสวยงาม โดยใช้เหล็กและไทเทเนียมเป็นวสัดุ 
(Heather Woof 2012) 
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บทที3่ 

การด าเนินงานวจัิย 
 

ในกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคอีสานจงัหวดั

อุบลราชธานีนั้น ผูว้จิยัไดว้างขั้นตอนในการด าเนินงานและกรอบแนวความคิด เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

1.วธีิด าเนินการงานวจัิย 

1.1 การเกบ็ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในงานวิจยั 2 รูปแบบ 

  1.1.2 ศึกษาขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้ หนงัสือ 

ส่ือส่ิงพิมพอิ์นเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว สถานท่ีส าคญั เพื่อน ามาวเิคราะห์เพื่อ

คดัเลือกสถานท่ีส าคญัเพื่อน าด าเนินงานดา้ยการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ   

1.1.3 เก็บขอ้มูลแบบ ปฐมภูมิ (Primary Data) หรือลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล  ผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ี 

ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัในจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อเก็บภาพและขอ้มูลส าคญัของสถานท่ีนั้น 

และสอบถามขอ้มูลจากบุคคล โดยผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ีจ  านวน 10 พื้นท่ี ไดแ้ก่ 

1. ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลกัเมือง 

2. ยา่นเมืองเก่า 

3. ขวันอ้ยบา้นชีทวน 

4. ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ 

5. วดัพระธาตุหนองบวั 

6. สามพนัโบก 

7. เขมราฐ 

8. อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

9. น ้าตกแสงจนัทร์ 

10. วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 
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2.วเิคราะห์ข้อมูล 

2.1 วเิคราะห์อตัลกัษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่วจังหวดัอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 1 การบนัทึกและวเิคราะห์อตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี 
สถานที่ ความส าคัญและ

ลกัษณะสถานที่/พื้นที่ 

เอกลกัษณ์เชิงรูปภาพ ส่ิงทีน่่าสนใจ 

ศาลหลกัเมือง 
/ทุ่งศรีเมือง 
ต. ในเมือง 
อ. เมือง
อุบลราชธานี 

พื้นท่ีขนาดใหญ่ ใช้
เป็นพื้นท่ีสาธารณะ 
มีลานกีฬา และร้านคา้ 
เช่น ลานตลาดโตรุ่้ง 

เทียนพรรษาเฉลิม 
พระเกียรติ 

 

เสาหลกัเมืองเป็นยอดบวัตูม 
โดยใชไ้มร้าชพฤกษ ์

 

วดัพระธาตุ
หนองบัว 

ต. ในเมือง 
อ. เมือง
อุบลราชธานี 

วดัท่ีมีช่ือเสียงและ 
มีความส าคญัแห่งหน่ึง
ของจงัหวดั
อุบลราชธานี 

พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ 

 

การแกะสลกัเทียนพรรษา

 

ย่านเมืองเก่า 
ต. ในเมือง 
อ. เมือง
อุบลราชธานี 

ย่านการค้า ศูนย์กลาง
ของจงัหวดัอุบล 

บา้นเมืองแบบโบราณ 

 

Ubon Street Art project 
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ตารางท่ี 1 การบนัทึกและวเิคราะห์อตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี (ต่อ) 

สถานที่ ความส าคัญและ

ลกัษณะสถานที่/พื้นที่ 

เอกลกัษณ์เชิงรูปภาพ ส่ิงทีน่่าสนใจ 

ขัวน้อยบ้าน 
ชีทวน 

ต. ชีทวน 
อ. เข่ืองใน 

พื้นท่ีทุ่งนาขนาดใหญ่ สะพานขวันอ้ย พาดทุ่งนา

 

ศาลาไมก้ลางสะพาน 

 

ค าปุน 
มิวเซียมคาเฟ่ 
ต. ในเมือง 
อ. เมือง

อุบลราชธานี 

พิพิธภัณฑ์ผา้ทอเมือง
อุบลฯ รวมถึง 

ร้านขนม เคร่ืองด่ืม 
และสินคา้จากผา้ทอ 

อาคารแบบสถาปัตยกรรม
ไทยอีสานประยกุต ์

 

ผา้ทอลายกาบบวั 

 

สามพนัโบก 

ต. เหล่างาม 

อ. โพธ์ิไทร 

แก่งหินใตล้ าน ้าโขง 
มีรูปร่างแตกต่างกนั
ออกไป 

หลุมหินขนาดต่างๆ 

 

บรรยากาศทอ้งฟ้าและหาด
ทราย 

 

เขมราฐ 

ต. เขมราฐ 
อ. เขมราฐ 

อ าเภอเก่าแก่ ท่ี
บา้นเมืองสร้างดว้ยไม ้
บา้นบางหลงัมีอายุ
ยาวนานเป็นร้อยปี 

การฟ้อนร าท่ีถนนคนเดิน

 

 ผา้ทอมือมดัหม่ี 
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ตารางท่ี 1 ผลการบนัทึกและวเิคราะห์อตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี (ต่อ) 

สถานที่ ความส าคัญและ

ลกัษณะสถานที่/พื้นที่ 

เอกลกัษณ์เชิงรูปภาพ ส่ิงทีน่่าสนใจ 

อุทยาน
แห่งชาติ 
ผาแต้ม 

ต. หว้ยไผ ่
อ.โขงเจียม 

หนา้ผาสูงเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ บริเวณท่ี
เป็นหนา้ผา จะปรากฏ
ภาพเขียนสีโบราณ
โดยฝีมือมนุษยย์คุก่อน
ประวติัศาสตร์ 
 

ภาพเขียนสีโบราณ 

 

ภาพเขียนสีโบราณ

 

น า้ตก 
แสงจันทร์ 

ต. หว้ยไผ ่
อ.โขงเจียม 

สายน ้าท่ีตกผา่นลงรู
หิน ในวนัเพญ็แสง
จนัทร์จะสาดส่องมา
ตรงรูหินพอดี 

น ้าตกท่ีไหลผา่นรูหิน 

 

รูปร่างของรูหิน 

 
วดัสิรินธรวรา
รามภูพร้าว 
ต. ช่องเมก็ 
อ.สิรินธร 

 

พระอุโบสถตน้แบบ
มาจากวดัเชียงทอง 
ประเทศลาว มองเห็น
ววิล าน ้าโขง 

ตน้กลัปพฤกษเ์รืองแสง 

 

สารฟลูออเรสเซนตห์รือสี
เรืองแสง 
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สรุปอตัลกัษณ์และส่ิงทีน่่าสนใจของสถานทีท่่องเที่ยวจังหวดัอุบลราชธานี 

สถานท่ีท่ีกล่าวมาข้างต้น บางสถานท่ี ไม่สามารถการน าอตัลักษณ์ส าคญัมาใช้ในการ

ออกแบบ เช่น พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ เพราะเป็นสถานท่ีส าคญัทางศาสนาท่ีชาวบา้นให้ความ

เคารพบูชา ผูว้ิจยัเห็นว่าไดค้วรหาบริเวณ หรือส่ิงท่ีน่าสนใจ มาประกอบการวิเคราะห์อตัลกัษณ์น้ี 

เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการออกแบบ 

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยจากการส ารวจและลงพื้นท่ี ทั้ง10 ท่ี ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

ศาลหลักเมือง/ทุ่งศรีเมือง มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ ตน้เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ และส่ิง

ท่ีน่าสนใจคือ เสาหลกัเมืองเป็นยอดบวัตูม 

วัดพระธาตุหนองบัว มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ แต่เน่ืองจากพระ

ธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ เป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้นเคารพบูชา จึงเล่ียงการน ารูปทรงต่างๆมาใชแ้ละเนน้ไป

ท่ีส่ิงท่ีน่าสนใจคือการแกะเทียนพรรษา  

ย่านเมืองเก่า มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ บา้นเมืองแบบโบราณ และส่ิงท่ีน่าสนใจคือ Ubon 

Street Art project 

ค าปุน มิวเซียมคาเฟ่ มีอัตลักษณ์ท่ีส าคัญคือ อาคารในแบบสถาปัตยกรรมไทยอีสาน

ประยกุต ์ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ผา้ทอลายกาบบวั 

ขัวน้อยบ้านชีทวน มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ สะพานขวันอ้ย พาดผา่นทุ่งนา ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ 

ศาลาไมก้ลางสะพานขนาดเล็ก   

สามพันโบก มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ หลุมหินขนาดต่างๆส่ิงท่ีน่าสนใจคือ บรรยากาศ

ทอ้งฟ้าและหาดทราย 

เขมราฐ มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ การฟ้อนร าท่ีถนนคนเดิน ส่ิงท่ีน่าสนใจคือผ้าทอมือมดัหม่ี 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีอตัลักษณ์ท่ีส าคญัคือ ภาพเขียนสีโบราณส่ิงท่ีน่าสนใจคือ

ภาพเขียนสีโบราณ  
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น า้ตกแสงจันทร์ มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ น ้าตกท่ีไหลรูหิน ส่ิงท่ีน่าสนใจคือลกัษณะรูหิน 

วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว มีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ ตน้กลัปพฤกษเ์รืองแสง ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ

สารฟลูออเรสเซนตห์รือสีเรืองแสง ทั้งอตัลกัษณ์และส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ สีเรืองแสงเหมือนกนั  

 

2.2 วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

2.2.1 พฤติกรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 

จากการรวบรวมขอ้มูลงานพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต พบวา่ Generation Y มี

การใชโ้ซเชียลมีเดีย (Social Media) 96.7%  ซ่ึงมากท่ีสุดในบรรดา Generation ทั้งหมด  

2.2.2 พฤติกรรมการเดินทาง 

           จากการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเดินทาง  มีลกัษณะการเดินทางแบบคา้งคืนอย่าง

นอ้ย 1 คืน  มากกวา่ผูเ้ดินทางท่ีมีลกัษณะการเดินทางแบบไม่คา้งคืน วนัและเวลาท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่จะเดินทางวนัเสาร์-อาทิตย ์ วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ คือการ

มาเยีย่มครอบครัว ญาติ เพื่อน และท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น ไหวพ้ระปฏิบติัธรรม ตั้งใจหรือแวะไป

รับประทานอาหาร ซ้ือสินคา้  

กิจกรรมท่ีท าระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ภาพรวมในกิจกรรมท่ีท าระหวา่งการเดินทาง

ท่องเท่ียว 5 อนัดบัแรก คือ 

1.ท่องเท่ียวเชิงพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ขบัรถเท่ียว, ชมการแสดงต่างๆ, ซ้ือสินคา้   

2.ท่องเท่ียวเชิงศาสนา เช่น ไปวดั ไหวพ้ระท าบุญ  

3.พกัผอ่นในท่ีพกั  

4.ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม เช่น ชมพิพิธภณัฑ,์ ท่องเท่ียวโฮมสเตย,์ ศึกษาวฒันธรรม 

5.ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น ดูนก, ท่องเท่ียวธรรมชาติและสัตวป่์า, ส่องสัตว ์
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2.2.3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดับ 

          เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) หรือท่ีเรียกวา่ กลุ่ม มิลเลนเนียลส์ (Millennials) เกิด

ระหว่างปี 2523-2540 คนในยุคน้ีอยู่ในช่วงวยัท างาน อายุระหว่าง 23-40 ปี เติบโตมาพร้อมกับ

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี หรือเรียกไดว้า่เป็น ผูท่ี้เกิดในยุคดิจิตอล (Digital Natives) โดยคน

กลุ่มน้ีเป็นผลผลิตของกลุ่ม Gen-B ได้รับการเล้ียงดูอย่างดี ได้รับการศึกษามากกว่าคนทุกยุค           

มีลกัษณะนิสัยชอบแสดงออก เป็นตวัของตวัเองสูง ผู ้บริโภค Gen-Y เป็นผูบ้ริโภคท่ีใจร้อน นิยม

สินคา้ท่ีดึงดูดความสนใจ เตะตา ดูดี และอยูใ่นกระแสสังคม ซ่ึงรวมถึงสินคา้กลุ่มไอที 

          จากช่วงอายุ ในเจเนอเรชัน่ วาย จะพบวา่ คนกลุ่มน้ี จะนิยมสินคา้ตามกระแสสังคม 

เลือกบริโภคจากช่องทางการซ้ือแบบออนไลน์ หรือการอินสตาแกรม(instagram)และแบรนด์

เคร่ืองประดบัยอดนิยม เช่น ท่ีมีราคาไม่สูงนกั ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมขอ้มูลของแบรนดเ์คร่ืองประดบั 

ทั้งแบรนดช์ั้นน า และร้านคา้ในอินสตาแกรม ( instagram) 

ตัวอย่างแบรนด์เคร่ืองประดับทีเ่จเนอเรช่ัน วาย นิยมบริโภค 
คดัเลือกจาก จ านวนผูติ้ดตาม ความนิยม แบรนดท่ี์เป็นท่ีรู้จกั โดยแบ่งออกตาม

ช่องทางการจ าหน่าย 
1.แบรนดท่ี์จ าหน่ายผา่นช่องทางอินสตาแกรม  
2.แบรนดท่ี์จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ และมีเวป็ไซน์เพื่อจ าหน่าย 
3.แบรนดช์ั้นน าท่ีเป็นท่ีรู้จกั 
 

แบรนด์ haus of jewelry 

      ไดส้ร้างแรงบนัดาลใจ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคแ์ละสรรหาเคร่ืองประดบัช้ินเอกลกัษณ์ ท่ี

เป่ียมด้วยสไตล์และคุณภาพ สะทอ้นเร่ืองราวผ่านการออกแบบ เป็นดัง่ช้ินศิลปะท่ีท าให้คุณได้

ตระหนักถึงความส าคญัและความหมายของจิวเวลร่ี  น าเสนอความงดงาม แต่ขอมอบช้ินพิเศษ

เอกลกัษณ์หน่ึงเดียวท่ีมีเพียงท่ีน่ีท่ีเดียวเท่านั้น 
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ภาพท่ี 22 ผลงานเคร่ืองประดบั แบรนด ์haus of jewelry 
ท่ีมา : https://hausofjewelry.com/ 

 

แบรนด์ lequin 

แบรนดเ์คร่ืองประดบัท่ีจ านายใน แอพพิเคชัน่อินสตาแกรม ท่ีเนน้วสัดุทองเหลืองเป็นหลกั 

ออกแบบใหมี้เรียบเก๋ แต่แฝงไปดว้ยรูปทรงท่ีแปลกตา 

 

ภาพท่ี 23 ผลงานเคร่ืองประดบั แบรนด ์lequin 
ท่ีมา : https://fiercebook.com/articles/5712 

 
แบรนด์ POMELO 

แบรนด์แฟชั่นเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั ในราคาท่ีเอ้ือมถึง พร้อมอพัเดทสินคา้ใหม่ทุก

สัปดาห์ สินค้าทั้ งเส้ือผา้ เคร่ืองประดับ สไตล์ใหม่ล่าสุด ท่ีออกแบบเพื่อสาวเอเชียโดยเฉพาะ

เคร่ืองประดบัของแบรนด์ POMELO นั้นเกาะกระแสแฟชั่นในปัจจุบนัและอพัเดทสินคา้อย่าง

สม ่าเสมอ  
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ภาพท่ี 24 ผลงานเคร่ืองประดบั แบรนด ์POMELO 
ท่ีมา : https://www.pomelofashion.com/ 

 

แบรนด ์Revival 
เป็นเคร่ืองประดบัท่ีท ามือทุกช้ิน ช้ินงานเคร่ืองประดบัของแบรนด์น้ี เป็นแนวห้อยระยา้ มี

เร่ืองราวและโดดเด่นอย่างมาก และใช้วสัดุท่ีหลากหลาย แบบเก๋ไก๋ไม่ซ ้ าใครและมีความร่วมสมยั 

วางขายท่ี the wonder room สยามดิสคพัเวอร่ีและร้านคา้ออนไลน์ 

 

ภาพท่ี 25 ผลงานเคร่ืองประดบั แบรนด ์Revival 
ท่ีมา : https://fiercebook.com/articles/5712 
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แบรนด์ ZARA 
แบรนด์เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัช่ือดงัระดบัโลก จากประเทศสเปน ดว้ย

สไตล์แฟชั่นท่ีตอบโจทย ์และมีมุมมองของ สินคา้แฟชัน่ โดยเปรียบเสมือนอาหารสดท่ี

หมดอายุลงได้ภายในเวลาไม่นาน และไม่ใช่แค่มุมมองของเทรนแฟชั่น แต่ซาร่ายงัคง

อพัเดทรูปแบบ และวสัดุท่ีใหม่อยูเ่สมอ 

 

ภาพท่ี 26 ผลงานเคร่ืองประดบั แบรนด ์ZARA 
ท่ีมา : https://www.zara.com/th/ 

 
สรุปผลการวเิคราะห์รูปแบบเคร่ืองประดับจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองประดบัใน เจเนอเรชัน่วาย เป็นเคร่ืองประดบัท่ี มีความหลากหลาย สะทอ้นเร่ืองราว 

และมีเอกลกัษณ์ รวมถึงการใชสี้ท่ีดูสะดุดตาหรือใชว้สัดุผสมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ รูปทรง นิยมใช้

รูปทรงท่ีความเรียบง่าย อย่างรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงท่ีตดัทอน ตวัเรือนและขอ้ต่อต่างๆ ใช้

เป็นวสัดุโลหะ เช่น เงิน หรือ ทองเหลือง เพื่อใหเ้คร่ืองประดบัมีมูลค่ามากยิง่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 27 วเิคราะห์รูปแบบเคร่ืองประดบัจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั 
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2.4 วเิคราะห์การเช่ือมโยงของต าแหน่งการสวมใส่เคร่ืองประดับ 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์รูปแบบของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยแบ่งออกเป็น 3 

รูปแบบ ไดแ้ก่ สถานท่ีทางศาสนา เมือง / ชุมชน และสถานท่ีทางธรรมชาติ เพื่อน ามาวิเคราะห์

ต าแหน่งท่ีเหมาะสมแก่การสวมใส่ของเคร่ืองประดบั 

ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์ต าแหน่งการสวมใส่เคร่ืองประดบั 
สถานที่ รูปแบบของสถานที่ ต าแหน่ง 

ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลกัเมือง สถานท่ีทางศาสนา อก /ใบหนา้ 

วดัพระธาตุหนองบวั สถานท่ีทางศาสนา อก/ ใบหนา้ 

ยา่นเมืองเก่า เมือง / ชุมชน ทุกต าแหน่ง 

ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ เมือง / ชุมชน ทุกต าแหน่ง 

ขวันอ้ยบา้นชีทวน  เมือง / ชุมชน ทุกต าแหน่ง 

สามพนัโบก ธรรมชาติ ทุกต าแหน่ง 

เขมราฐ  เมือง / ชุมชน ทุกต าแหน่ง 

อุทยานแห่งชาติผาแตม้ ธรรมชาติ ทุกต าแหน่ง 

น ้าตกแสงจนัทร์  ธรรมชาติ ทุกต าแหน่ง 

วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว สถานท่ีทางศาสนา อก /ใบหนา้ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลกัเมือง วดัพระธาตุหนองบวั และวดัสิรินธรวรา

รามภูพร้าว เน่ืองจากเป็นสถานท่ีทางศาสนา เป็นสถานท่ีท่ีเคารพบูชา จึง ก าหนดต าแหน่งของ

เคร่ืองประดบั เป็นบริเวณช่วงบนของร่างกาย เช่น อก /ใบหนา้ ในส่วนของสถานท่ีอ่ืนๆ เป็นพื้นท่ี

เมือง / ชุมชน และสถานท่ีทางธรรมชาติ จึงสามารถ ใชไ้ดทุ้กต าแหน่ง 
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2.3วเิคราะห์ทศันศิลป์ 

จากการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อน ามาวิเคราะห์

ทศันศิลป์จากอตัสักษณ์และส่ิงท่ีน่าสนใจ 

ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ทศันศิลป์ 
สถานท่ี รูปร่าง เส้น ลกัษณะเฉพาะ 

 
ทุ่งศรีเมือง/ศาลหลกัเมือง 

 
รูปร่างอิสระ 

 
ลกัษณะเป็น
เส้นโคง้ท่ีมีมุม
ยอดแหลม 

 
ลายยอดของตน้เทียน
จ ารองทุ่งศรีเมือง 
ลกัษณะเป็นกลีบบวั
ทรงยาว 

 
วดัพระธาตุหนองบวั 

 
รูปร่างอิสระ 

ลกัษณะเป็น 
เส้นโคง้ 
ขนาดเล็กและ
หยกั 

ดอกเทียนแบบพิมพ ์
ท าในช่วงงาน
เขา้พรรษาท่ีวดัพระ
ธาตุหนองบวั ใช้
ส าหรับประดบัในงาน
และสามารถน าไป
หลอมเพื่อเป็นเทียน
พรรษาได ้

 
ยา่นเมืองเก่า  

รูปร่างอิสระ 

ลกัษณะเป็น 
เส้นโคง้ ปลาย
แหลม และโคง้
กลมอิสระ 

ลวดลายดอกบวั ท่ีลาด
ลายบางส่วนของ
ผลงาน street art ช้ินท่ี
เด่นท่ีสุดในยา่นเมือง
เก่า 
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ทศันศิลป์ (ต่อ) 

สถานท่ี รูปร่าง เส้น ลกัษณะเฉพาะ 

 
ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ 

 
รูปร่างเรขาคณิต 

ลกัษณะเป็น 
เส้นตรง
แนวนอน 

บา้นทรงไทยอีสานท่ี
ผสมผสานความเป็น
อีสานสมยัก่อนและ
สมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั
อยา่งลงตวั มีเฉพาะท่ี
ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่
เท่านั้น 

 
ขวันอ้ยบา้นชีทวน 

 
รูปร่างเรขาคณิต 

ลกัษณะเป็น 
เส้นตรงแนวตั้ง 

ศาลาไมเ้ก่าขนาดเล็ก
ท่ีตั้งเด่นกลางสะพาน
ผา่นทุ่งนาทั้ง2ขา้ง 

สามพนัโบก  
รูปร่างธรรมชาติ 

ลกัษณะเป็น 
เส้นโคง้กลม
อิสระ 

ลกัษณะหลุดขนาดเล็ก
ใหญ่หลากหลาย
รูปแบบ 

 
เขมราฐ 

 
รูปร่างเรขาคณิต 

ลกัษณะเป็น 
เส้นตรงแนวตั้ง
และแนวนอน 

ลายผา้ซ่ินมดัหม่ีท่ีเป็น
ลวดลายทอ้งถ่ินยอด
นิยมของเขมราฐ 
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ทศันศิลป์ (ต่อ) 

สถานท่ี รูปร่าง เส้น ลกัษณะเฉพาะ 

 
อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

 
รูปร่างอิสระ 

ลกัษณะเป็น 
เส้นโคง้กลม
อิสระร่วมกบั
เส้นตรงแนวตั้ง 

รวมลวดลายของจิต
กรรมฝาผนงัโบราณ
ของอุทยานแห่งชาติผา

เเตม้ 

 
น ้าตกแสงจนัทร์ 

 
รูปร่างธรรมชาติ 

ลกัษณะเป็น 
เส้นโคง้อิสระ 
และหยกัร่วม
เล็กนอ้ย 

ร่องรอยตามธรรมชาติ
ของน ้าตกแสงจนัทร์ 

 
วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 

 

 
รูปร่างอิสระ 

 
ลกัษณะเป็น 
เส้นโคง้กลม
อิสระ 
 
 

 
ภาพตน้กลัปพฤกษ์
เรืองแสง และช้ินโม
เสคท่ีประดบับริเวณ
หลงัพระอุโบสถ 
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สรุปผลการวเิคราะห์  

จากการวเิคราะห์พบวา่ทศันศิลป์ของสถานท่ี พบวา่ เส้นโคง้ และเส้นตรง ในอตัลกัษณ์ของ

สถานท่ีท่องเท่ียว ในส่วนของรูปร่างแบ่งได ้3 แบบคือ 

1.รูปร่างเรขาคณิตท่ีเป็นเหล่ียม ไดแ้ก่ ค  าปุนมิวเซียมคาเฟ่ ขวันอ้ยบา้นชีทวน เขมราฐ   

2.รูปร่างธรรมชาติ ไดแ้ก่ สามพนัโบก น ้าตกแสงจนัทร์ 

3.รูปร่างอิสระ ไดแ้ก่ ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลกัเมือง วดัพระธาตุหนองบวั ยา่นเมืองเก่า อุทยาน

แห่งชาติผาแตม้ วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 

 

3.แนวทางการออกแบบและกรอบแนวความคิด 

3.1 แนวทางการออกแบบ 

จากการวิเคราะห์ อตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี และ การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัได ้ตั้งสมมติฐานข้ึน 2 แนวทาง คือ 1.จดัท าในเคร่ืองประดบัในรูปแบบเกมส์ 

เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดไ้ปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีก าหนดไว ้และ 2. จดัท าในเคร่ืองประดบัใน

รูปแบบหนงัสือ gเพื่ออธิบายขอ้มูลของสถานท่ีและบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสถานท่ีนั้น 

โดยทั้ง2 แนวทาง มีจุดมุ่งหมายให้นกัท่องเท่ียวไดท้  ากิจกรรมและมีส่วนร่วมกบัสถานท่ีต่างๆผา่น

ช้ินงานเคร่ืองประดบั 

3.1.1 จัดท าเคร่ืองประดับในรูปแบบเกมส์ 

ผูว้จิยัตอ้งการใชช้ิ้นงานเคร่ืองประดบัเป็นเคร่ืองมือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ไปในจุด

ท่องเท่ียว 10 แห่ง โดยการจัดจ าหน่ายเคร่ืองประดับไว้ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้ นๆ เพื่อให้

นกัท่องเท่ียวไปตามจุดท่องเท่ียวเพื่อเก็บสะสมเคร่ืองประดบัของสถานท่ีนั้นๆ คลา้ยกิจกรรมแรลลี ่

แต่เน่ืองจาก จงัหวดัอุบลราชธานีมีขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัทดลองเดินทาง จึงทราบว่าการเดินทางจาก

อ าเภอหน่ึงไปยงัอ าเภอหน่ึง ใช้ระยะทางหลายกิโลเมตร อีกทั้ งแหล่งท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ี
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ค่อนขา้งไกล การคมนาคมภายในจงัหวดัยงัไม่ครอบคลุม ตอ้งอาศยัการเช่ารถขบั หรือถ้ามีเวลา

ท่องเท่ียว 1-2วนั จะไม่สามารถท ากิจกรรมน้ีได ้จึงเกิดเป็นแนวทางท่ี2ข้ึน 

3.1.2 จัดท าเคร่ืองประดับในรูปแบบหนังสือ 

ในแนวทางท่ี2 รูปแบบน้ี จะสามารถแกปั้ญหาเร่ืองการเดินทางได ้เน่ืองจากมีการ

แบ่งสถานท่ีส าหรับการท่องเท่ียวเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.ท่องเท่ียวในเมือง  ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมี

เวลาเท่ียวน้อยใช้เวลา 1-2 วนั และ 2. ท่องเท่ียวต่างอ าเภอ ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลาเท่ียวท่ีมาก

ข้ึน หรือวางแผนการท่องเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานีไวแ้ล้ว ผูว้ิจยัจะใช้ รูปแบบหนงัสือ เพราะ

สามารถเชิญชวนนักท่องเท่ียวได้ทนัทีโดยใช้เน้ือหาในการน าเสนอ แนะน าสถานท่ีต่างๆ เพื่อ

กระตุน้ในนกัท่องเท่ียวสนใจในจงัหวดัอุบลราชธานีมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจน าแนวทางน้ี เพื่อน ามา

พฒันาเป็นกรอบแนวคิดในขั้นตอนต่อไป 

3.2 กรอบแนวความคิด 

จากแนวทางการออกแบบ ผูว้ิจยัจึงเกิดไดส้ร้างกรอบแนวความคิดข้ึนใน 3 ส่วนคือ 1.เชิญ

ชวน โดยจดัท าหนงัสือ เพื่อเชิญชวนนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานีผ่านทาง

รูปภาพและเร่ืองราวต่างๆของแต่ละสถานท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวให้เกิดความน่าสนใจดว้ยมุมมองของ

การถ่ายภาพ 2.ส่งเสริม ดว้ยเคร่ืองประดบัท่ีท าหนา้ท่ีให้สถานท่ีต่างๆท่ีไปสนุกสนาน ดว้ยกิจกรรม 

สร้างความเพลิดเพลินและมีส่วนร่วม ส่งเสริมใหส้ถานท่ีนั้นดูน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  

 และ 3.เผยแพร่ เม่ือไดไ้ปท่องเท่ียวในและไดท้  ากิจกรรมในสถานท่ีต่างๆ นกัท่องเท่ียวจะ

ไดรู้ปภาพ ท่ีเป็นส่ือในการเผยแพร่ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ ท่ีเช่ือมโยงกบัส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้

นกัท่องเท่ียวหนา้ใหม่และบุคคลอ่ืนสนใจในสถานท่ีเหล่านั้นมากข้ึน 

 
ภาพท่ี 28 กรอบแนวความคิด 
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4. ขั้นตอนการออกแบบ 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งช้ินงานเคร่ืองประดบัออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.) หนงัสือและเวบ็ไซตท์่องเท่ียว

จงัหวดัอุบลราชธานี 2.)ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว  

4.1 การออกแบบหนังสือและเวบ็ไซต์ท่องเทีย่วจังหวดัอุบลราชธานี 

4.1.1 ออกแบบกราฟฟิก  

การออกแบบหวัขอ้จากการวิเคราะห์รูปแบบการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่องเท่ียวภายใน

ตวัเมือง จ านวน 5 สถานท่ี และท่องเท่ียวบริเวณนอกตวัเมือง จ านวน 5 สถานท่ี  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี  

อ่ิมอุบล – อ่ิมทอ้ง อ่ิมบุญ อ่ิมใจ 

เลาะอุบล – อนัซีนอีสาน ขบัรถเท่ียว เล้ียวชมธรรมชาติ 

                                                                                    

ภาพท่ี 29 กราฟฟิกหวัขอ้การท่องเท่ียว 
 

4.1.2 สีทีใ่ช้ในงานออกแบบ 

เลือกใชสี้ตามอตัลกัษณ์ของสถานท่ี โดยรวบรวมภาพอตัลกัษณ์พร้อมทั้งภาพส่ิงท่ี

น่าสนใจ และบรรยาของสถานท่ีนั้น  โดยสีเหล่าจะใชใ้นส่วนของหนงัสือและเวบ็ไซตใ์นการบ่งช้ี

สถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ี 
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ตารางท่ี 4 แสดงสีท่ีใชใ้นงานออกแบบ 
สถานที่ สี 

ศาลหลกัเมือง 

 
วดัพระธาตุหนองบวั 

 
ยา่นเมืองเก่า 

 
ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสีท่ีใชใ้นงานออกแบบ (ต่อ) 

สถานที่ สี 
ขวันอ้ยบา้นชีทวน 

 
สามพนัโบก 

 
เขมราฐ 

 
อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสีท่ีใชใ้นงานออกแบบ (ต่อ) 

สถานที่ สี 

น ้าตกแสงจนัทร์ 

 
วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 
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4.1.3 รูปแบบการจัดวาง 

จากการวิเคราะห์สีในงานออกแบบหนงัสือและเวบ็ไซต ์จึงน ามาใชร่้วมในการจดั

วางรูปแบบ โดยใชสี้ในการแบ่งหมวดหมู่ของสถานท่ี  

 
ภาพท่ี 30 รูปแบบการแบ่งหมวดหมู่ของสถานท่ีดว้ยแทบสีของหนงัสือ 

 

 

  
 

ภาพท่ี 31 รูปแบบการแบ่งหมวดหมู่ของสถานท่ีดว้ยกรอบสีของเวบ็ไซต ์
 

 



  52 

4.1.4 การใช้QR Code 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้QR Code ในการบอกต าแหน่งของสถานท่ีท่องเท่ียวทั้ง 10 แห่ง โดย

เช่ือต่อกบั google map เพื่อง่ายต่อการใชง้าน 

                                   

ภาพท่ี 32 ตวัอยา่ง QR Code ของสถานท่ีศาลหลกัเมือง ทุ่งศรีเมือง 
 

4.2 ช้ินงานเคร่ืองประดับ   

การออกแบบช้ินงานเคร่ืองประดบัน้ี ผูว้ิจยัออกแบบให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของรูปแบบ

หนังสือ โดยเคร่ืองประดับน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงกับหนังสือเพื่อสร้างความน่าสนใจของกิจกรรม

ท่องเท่ียวโดยวเิคราะห์จากจุดเด่นและอตัลกัษณ์ และทศันศิลป์ ช้ินงานเคร่ืองประดบัใชรู้ปเส้นโคง้ 

และรูปร่างธรรมชาติในการออกแบบ  เน่ืองจากช้ินงานเคร่ืองประดบัจะตอ้งถูกบรรจุในหนงัสือ จึง

ตอ้งค านึงถึงความหนาของเคร่ืองประดบั ผูว้ิจยัจึง เลือกใช ้เทคนิคการการทบัซ้อน เพื่อช่วยเพิ่มมิติ

ใหก้บัช้ินงาน และการใชว้สัดุผสม กบัช้ินงานทองเหลืองเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  
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4.2.1 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดับ 

4.2.1.1ศาลหลกัเมือง/ทุ่งศรีเมือง แบบร่างเขม็กลดัส าหรับติดแผน่ทอง เขม็
กลดัท าจากทองเหลือง พร้อมช้ินส่วนฉลุลายดอกบวัท่ีเป็นลายยอดของตน้เทียนทุ่งศรีเมือง ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองอุบล 

 

ตารางท่ี 5 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัศาลหลกัเมือง/ทุ่งศรีเมือง 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยงกบั 

กิจกรรมและสถานท่ี 

 

 

 

ภายในบริเวณศาลหลกัเมือง 

นิยมน าแผน่ทองมาติดท่ีเสา

หลกัเมือง ตวัช้ินงานจึง

สามารถถอดออกมาเพื่อน ามา

ติดแผน่ทองได ้

 
4.2.1.2วัดพระธาตุหนองบัว ต่างหูท่ีใช้เทียนเล็กๆเป็นส่วนประกอบของ

ช้ินงาน โดยไดรู้ปทรงของเทียนมาจากฟอร์มของดอกเทียนประดบังานเขา้พรรษาและลวดลายไทย
ประยกุต ์ส่วนของเทียนสามารถถอดมาหลอมในการหลอมเทียนท่ีวดัได ้

 

ตารางท่ี 6 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัวดัพระธาตุหนองบวั 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยง 

กบักิจกรรมและสถานท่ี 

  

งานเทศกาลเขา้พรรษาทุกปี และภาย ใน

งานมีการหล่อเทียนพรรษา โดยช้ิน

เทียนท่ีประกอบกบัต่างหูสามารถถอด

เพื่อน าไปหล่อเป็นเทียนพรรษาได ้
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4.2.1.3ย่านเมืองเก่า แว่นตาท่ีฉายเห็นลวดลายบางส่วน ของงานศิลปะ 
street art และท่ีสามารถเห็นผลงานของศิลปินท่ีวาด ไดทุ้กท่ีในยา่นเมืองเก่า หรือจะไวใ้ส่ถ่ายรูปคู่
กบัภาพผลงาน 

 

ตารางท่ี 7 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัยา่นเมืองเก่า 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยง 

กบักิจกรรมและสถานท่ี 

 

 

ลวดลายของงานศิลปะถูก

น ามาประกอบเป็นช้ินเลนส์

ของแวน่ตา เพื่อใหเ้ห็น

ลวดลายของงานไดทุ้ก

สถานท่ีหรือน าไปใชถ่้ายคู่กบั

สถานท่ีจริงได ้

 

4.2.1.4ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ ใช้จุดเด่นของท่ีบา้นค าปุน ท่ีมีสถาปัตยกรรม
บา้นทรงอีสานผสม และเร่ืองราวของการทอผา้ไหมโบราณท่ีมีเฉพาะท่ีบา้นค าปุน  พร้อมผสมวสัดุ
เปลือกรังไหม 

 

ตารางท่ี 8 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยงกบั

กิจกรรมและสถานท่ี 

 

 

 

ลวดลายของผา้ข้ึนช่ือ 

พร้อมคลิป2ช้ิน ท่ีบอก

เล่าถึงเร่ืองราวของบา้น

ค าปุนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4.2.1.5ขัวน้อย บ้านชีทวน สร้อยคอท่ีจ าลองทุ่งนาสีเขียว และเวน้ช่องวา่งท่ีท า
มาเพื่อถ่ายกบัศาลาไมก้ลางนา  

 

ตารางท่ี 9 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบับา้นชีทวน 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยงกบั

กิจกรรมและสถานท่ี 

 

 

ในบางช่วงขา้วทุ่งนา

จะไม่เขียวขจี สร้อยคอ

น้ีจะช่วยใหถ่้ายภาพกบั

ทุ่งนาสีเขียวไดทุ้กเม่ือ 

 
4.2.1.6สามพนัโบก ก าไลกระจก แนวคิดจากการถ่ายภาพท่ีสามพนัโบกท่ีใช้

กระจกจะสะทอ้นกบัทอ้งฟ้า น ้ า หรือหาดทราย ในเวลาถ่ายภาพเพื่อให้ไดอ้งคป์ระกอบอ่ืนๆ สาย
เป็นผา้พิมพล์วดลายจากฟอร์มหลุมและคล่ืนหิน ท่ีสามารถผูกกบัคอมือ หรือผูกตามร่างกายในส่วน
อ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 10 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัค าสามพนัโบก 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยงกบั

กิจกรรมและสถานท่ี 

  

ก าไลกระจกและสาย

ผา้ลายทอ้งฟ้า ช่วยให้

ถ่ายภาพทั้งทอ้งฟ้าและ

น ้าของสมาพนัโบก

พร้อมกนัได ้
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4.2.1.7เขมราฐ ต่างหูลายผา้ซ่ินมดัหม่ีท่ีเป็นลวดลายทอ้งถ่ินท่ีเป็นสินค้า
ยอดนิยมของเขมราฐ ใชใ้ส่ร่วมกบัผา้ซ่ินในเทศกาลต่างๆ หรือใส่ไปฟ้อนร าท่ีถนนคนเดิน 

 

ตารางท่ี 11 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัเขมราฐ 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยงกบั

กิจกรรมและสถานท่ี 

  

ในคืนวนัเสาร์-อาทิตย์

จะมีงานฟ้อนร าท่ีถนน

คนเดิน ชาวบา้นนิยม

ใส่ผา้ซ่ินไปร่วมงาน 

ต่างหูน้ีน าไปใส่

ร่วมงานเทศกาลได ้

 
4.2.1.8อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชุดเข็มกลดัแม่เหล็กท่ีรวมลวดลายของจิต

กรรมฝาผนงัของผาเเตม้ไว ้เลือกใชว้สัดุเซรามิกท่ีใหสี้เหมือนสถานท่ีจริง สามารถแยกใชเ้ป็นช้ินได้
หรือใชเ้ป็นแม่เหล็กได ้
 

ตารางท่ี 12 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัผาแตม้ 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยงกบั

กิจกรรมและสถานท่ี 

  

ลวดลายท่ีเป็นร่องรอย

ทางประวติัศาสตร์ท่ี

ตอ้งเก็บภาพกลบัมา จึง

เกิดเป็นเขม็กลดั

แม่เหล็กท่ีเป็นลวดลาย

ของภาพวาดผนงัถ ้า 

และสามารถน ามาเป็น

ของท่ีละลึกได ้
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4.2.1.9น ้าตกแสงจันทร์ เข็มกลัดทองเหลืองท่ีใช้รูปร่างธรรมชาติของ
ร่องรอยน ้าตกแสงจนัทร์และเพิ่มความน่าสนใจแก่ช้ินงานดว้ยแผน่หนงัเส้นยาวส่ือถึงน ้าท่ีตกลงพื้น 

 

ตารางท่ี 13 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัน ้าตกแสงจนัทร์ 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยง 

กบักิจกรรมและสถานท่ี 

  

เม่ือถึงช่วงน ้านอ้ย น ้าตกจะ

ไม่มีน ้าใหถ่้ายภาพ เขม็กลดั

น้ีจึงน าไปถ่ายคู่กบัช่อง

น ้าตกเสมือนมีน ้าตลอดเวลา 

 

4.2.1.10วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ใช้ลวดลายของวดั ผสมสารเรืองแสง 
และใชก้ารซอ้นทบัเพื่อให้เห็นอตัลกัษณ์ของวดัมากข้ึน แหวนเรืองเเสงน้ีสามารถใชถ่้ายรูปในเวลา
กลางคืนได ้

 

ตารางท่ี 14 แบบร่างช้ินงานเคร่ืองประดบัวดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 
แบบร่างคร้ัง1 ปรับปรุงแบบ การเช่ือมโยงกบั

กิจกรรมและสถานท่ี 

 

 

แหวนเรืองแสงท่ีน าไป

ถ่ายภาพในท่ีมืดคู่กบั

วดัในเวลากลางคืนท่ี

เห็นแสงของลวดลาย

ตน้กลัปพฤกษไ์ด ้
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5.การทดลองวสัดุ 

การทดลองวสัดุในส่วนท่ีตอ้งน ามาประกอบกบัช้ินงานเคร่ืองประดบัทองเหลือง โดยมี

วสัดุดงัน้ี 1.แผน่ทองค าเปลวกบัพลาสติกอะคริลิค 2.การหล่อเทียน 3.เส้นพลาสติกและเส้นซิลิโคน 

4.แผน่สต๊ิกเกอร์กบัพลาสติกอะคริลิค 5.เซรามิก 6.การเรืองแสงกบัเรซ่ิน 

ตารางท่ี 15 การทดลองวสัดุ 
สถานที่ วสัดุ การทดลอง 

ศาลหลกัเมือง 
 
 
 

 

ทดลองการแปะแผน่ทองค าเปลว

กบัวสัดุพลาสติกอะคริลิค 

 

วดัพระธาตุหนองบวั 

 

ทดลองการท าแม่พิมพแ์ละทดลอง
การหล่อเทียน 

ยา่นเมืองเก่า 

 

ทดลองการทะลุของแสง 
 
 

ขวันอ้ยบา้นชีทวน 

 

ทดลองวสัดุและขนาดของ
ส่วนประกอบ 

อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

 

ทดลองการใชว้สัดุเซรามิก 
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ตารางท่ี 15 การทดลองวสัดุ (ต่อ) 

สถานที่ วสัดุ การทดลอง 

วดัสิรินธรวราราม 
ภูพร้าว 

 

ทดลองการเรืองแสงกบัวสัดุเรซ่ิน 

 

สรุปผลการทดลอง  

1. การทดลองการแปะแผน่ทองกบัวสัดุพลาสติก ผลทีไ่ด้ แผน่ทองติดกบัวสัดุไดดี้  

2. ทดลองการท าแม่พิมพ ์และทดลองการหล่อเทียน ทดลองโดนการ ใชด้ าน ้ ามนัป่ันเพื่อท าพิมพ ์

และหล่อพิมพด์ว้ยปูนปาสเตอร์เพียงอย่างเดียว สามารถแกะเทียนออกจากพิมพไ์ด ้จึงไดท้  าการท า

พิมพด์ว้ยยางพารา ผลทีไ่ด้ สามารถหล่อช้ินงานไดดี้  

3. ทดลองวสัดุและขนาดของส่วนประกอบ วสัดุคือ เส้นพลาสติกและเส้นซิลิโคน ผลที่ได้ เส้น

พลาสติกมีขนาดท่ีเหมาะสมกวา่เส้นซิลิโคนท่ีมีขนาดใหญ่ไป 

4. ทดลองการทะลุของแสง โดย พิมพ ์สต๊ิกเกอร์มา 2 รูปแบบ แบบท่ี1 ไม่ไดป้รับความจางของภาพ

และแบบท่ี 2 ปรับความจางของภาพ ผลทีไ่ด้ รูปแบบท่ีไม่ไดป้รับจางใหภ้าพสีท่ีสวยกวา่และแสงยงั

สามารถทะลุผา่นได ้

5. ทดลองการใช้วสัดุเซรามิก ผลที่ได้ เม่ือเผาขนาดของดินเซรามิกจะลดลงประมาณ 13 -15 

เปอร์เซ็นต ์จึงตอ้งปรับขนาดช้ินงานข้ึน 15 เปอร์เซ็นต ์

6. ทดลองการเรืองแสงกบัวสัดุเรซ่ิน ผลที่ได้ เม่ือผสมกบัวสัดุเรซ่ิน สีเรืองแสงไดดี้ เม่ืออยูใ่นท่ีมืด 

และใหส้วา่งแสงชดัเจน 
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บทที่4 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นประกอบดว้ยผลสรุปของการศึกษาและการ 
ทดลอง แลว้จึงท าการวางแนวทางในการออกแบบเพื่อน าไปสู่รูปแบบของการสร้างช้ินงาน และ 
ขั้นตอนในการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั จนถึงการสวมใส่ 

1.สรุปผลจากการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวเิคราะห์และทดลองในบทท่ี3 น ามาซ่ึงการสรุปประเด็นท่ีส่งผลต่อการ 
สร้างสรรคผ์ลงานในแต่ละส่วน ไดด้งัน้ี 

1.1 อตัลกัษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่วจังหวดัอุบลราชธานี  

จากการวเิคราะห์จะแบ่งออกเป็น2ส่วน คือส่วนของอตัลกัษณ์และส่วนของส่ิงท่ีน่าสนใจ

ในสถานท่ี เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการออกแบบ  โดยไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

ศาลหลกัเมือง/ทุ่งศรีเมือง เป็นสถานท่ีแรกในการท่องเท่ียว เลือกใชจุ้ดเด่นท่ีสุดของจงัหวดั

คือส่วนของตน้เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ โดยเลือกกลีบบวั บริเวณส่วนของยอดตน้เทียน และ

บ่งบอกความเป็นอุบลราชธานีไดม้ากท่ีสุด  

วัดพระธาตุหนองบัว เป็นสถานท่ีมีส่วนร่วมในงานเทศกาลแห่เทียน เทียนจึงเป็นส่ิงท่ี

น่าสนใจ จึงเลือกใช้ส่วนของการแกะเทียนพรรษา หลีกเล่ียงการน ารูปทรงของตวัวดัเพราะ เป็น

สถานท่ีท่ีชาวบา้นเคารพบูชา  

ย่านเมืองเก่า  มีจุดท่ีน่าสนใจหลากหลาย เช่นตึกเก่าสไตลโ์คโลเนียล แต่ท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ 

ภาพ Street Art  ของ Ubon Street Art project เพราะมีรูปแบบท่ีส่ือถึงความเป็นอุบลราชธานีและมี

สีสันท่ีน่าสนใจ  

ค าปุน มิวเซียมคาเฟ่ มีส่ิงท่ีน่าสนใจคือสถาปัตยกรรมไทยอีสานประยุกต์ และรวมทั้ง ผา้

ทอลายกาบบวั จึงเลือกใชท้ั้งสองอยา่งเพื่อส่ือถึงอตัลกัษณ์ของสถานท่ีไดม้ากท่ีสุด 
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ขัวน้อยบ้านชีทวน เลือกใช ้รูปร่างของศาลาไมก้ลางสะพานขนาดเล็ก เน่ืองจากเป็นจุดเด่น

ท่ีสุดในการมองเห็นของสถานท่ี รวมถึงพื้นท่ีทุ่งนาท่ีเป็นจุดเด่นส าคญัของท่ีน่ี 

สามพนัโบก เลือกใชรู้ปร่างของหลุมหินขนาด โดยใชเ้ส้นโคง้และรูปร่างธรรมชาติ รวมทั้ง

ใช ้ภาพบรรยากาศทอ้งฟ้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 

 เขมราฐ  เลือกใช ้ลวดลายของผ้าซิ่นทอมือมดัหม่ี ท่ีเป็นสินคา้ส าคญัของชุมชนเขมราฐ 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ใชรู้ปภาพเขียนสีโบราณ เน่ืองจากเป็นจุดเด่นและอตัลกัษณ์ส าคญั

ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นผาแตม้ไดดี้ท่ีสุด 

น า้ตกแสงจันทร์ เลือกใชล้กัษณะของรูหิน และเส้นของน ้าตก 

วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว จุดเด่นส าคญัคือ การเรืองแสงของลายเส้นตน้กลัปพฤกษ ์จึง

เลือกใชก้ารเรืองแสง และลายเส้น 

 

 1.2 กลุ่มเป้าหมาย 

จากการวเิคราะห์ พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการ

ท่องเท่ียว และพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั  

จึงได้ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายและวสัดุท่ีใช้ในช้ินงานเคร่ืองประดบั โดยสรุปได้ดงัน้ี           

เลือก กลุ่ม Generation Y หรือวยัท างาน ท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23-35 ปี  ท่ีมีการส่ือสังคม

ออนไลน์มากท่ีสุดอนัดบัแรก คนกลุ่มน้ีมีความสามารถในการกระจายข่าวสารทางส่ือออนไลน์ได้

อย่างดี เป็นกลุ่มท่ีตามกระแสสังคม และมีพฤติกรรมในการออกไปท่องเท่ียวบ่อยคร้ังกว่าช่วง 

Generation อ่ืนๆ โดยคนกลุ่มน้ี มีลกัษณะการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัท่ี มีความหลากหลาย สะทอ้น

เร่ืองราว และมีเอกลกัษณ์ ดูสะดุดตา มีการใช้วสัดุผสมเพื่อความน่าสนใจ รูปทรงเรียบง่าย และใช้

วสัดุโลหะ เช่น เงิน หรือ ทองเหลือง เป็นวสัดุหลกั  
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1.3 วเิคราะห์การเช่ือมโยงของต าแหน่งการสวมใส่เคร่ืองประดับ 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์รูปแบบของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยแบ่งออกเป็น 3 

รูปแบบ ไดแ้ก่ สถานท่ีทางศาสนา เมือง / ชุมชน และสถานท่ีทางธรรมชาติ สรุปวา่มีต าแหน่งของ

ช่วง อก /ใบหนา้  เน่ืองจากเป็นสถานท่ีทางศาสนา คือ ศาลหลกัเมือง/ทุ่งศรีเมือง วดัพระธาตุหนอง

บวั และ วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว แต่เน่ืองจากวดัสิรินธรวรารามภูพร้าว ผูว้ิจยัเลือกในส่วนพิเศษ

คือสีเรืองแสง ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนของศาสนา จึงเลือกใชบ้ริเวณอ่ืน ในส่วนของสถานท่ีอ่ืนๆ 

เป็นพื้นท่ีเมือง / ชุมชน และสถานท่ีทางธรรมชาติ เลือกใชต้  าแหน่งตามความเหมาะสม 

1.4 ทศันศิลป์ 

จากการวิเคราะห์ลักษณ์ของอตัลักษณ์ของ 10 สถานท่ีสรุปได้ว่า พบว่า เส้นโค้ง และ

เส้นตรง ในอตัลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว และส่วนของรูปร่างแบ่งได้ 3 แบบคือ1.รูปร่าง

เรขาคณิตท่ีเป็นเหล่ียม 2.รูปร่างธรรมชาติ 3.รูปร่างอิสระ  

 

2. แนวทางการออกแบบและกรอบแนวความคิด 

2.1 แนวทางการออกแบบ 

จากการวิเคราะห์ อตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี และ การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัได้จดัท าในเคร่ืองประดบัในรูปแบบหนังสือ เน่ืองจาก แก้ปัญาหาเร่ืองการ

เดินทางของนกัท่องเท่ียว และในรูปแบบหนังสือ สามารถเชิญชวนนกัท่องเท่ียวได ้จากเน้ือหาท่ี

แนะน าสถานท่ีต่างๆ นกัท่องเท่ียวเขา้ถึงขอ้มูลของจงัหวดัไดง่้าย  

2.2 กรอบแนวความคิด 

จากแนวทางการออกแบบ จึงเกิดกรอบแนวความคิด 3 ส่วน ไดแ้ก่ เชิญชวน ส่งเสริม และ 

เผยแพร่ โดยหนังสือ เป็นตัวเชิญชวนนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวในจังหวดัอุบลราชธานี 

เคร่ืองประดับจะส่งเสริมให้หนังสือและสถานท่ีดูน่าสนใจ และเว็บไซต์ มีหน้าท่ีเผยแพร่ ให้

นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้มูลและเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวไดง่้ายยิง่ข้ึน 
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3. ขั้นตอนการออกแบบ 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งช้ินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.หนงัสือและเวบ็ไซตท์่องเท่ียวจงัหวดั

อุบลราชธานี 2.ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว  

โดยส่วนของการออกแบบหนงัสือและเวบ็ไซตจ์ะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 

3.1. หัวเร่ืองเพ่ือเชิญชวน โดยออกแบบตามรูปแบบการท่องเท่ียวคือ ท่องเท่ียวภายในตวั

เมือง จ านวน 5 สถานท่ี และท่องเท่ียวบริเวณนอกตวัเมือง จ านวน 5 สถานท่ี  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี  

1.อ่ิมอุบล – อ่ิมทอ้ง อ่ิมบุญ อ่ิมใจ   

2.เลาะอุบล – อนัซีนอีสาน ขบัรถเท่ียว เล้ียวชมธรรมชาติ 

                                                                                    

ภาพท่ี 33 การออกแบบหวัเร่ืองเพื่อเชิญชวน 
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3.2. สีทีใ่ช้ในงานออกแบบ 

เลือกใชสี้ตามอตัลกัษณ์ของสถานท่ี โดยเลือกจากภาพรวมของสถานท่ีนั้น สรุปเป็นสีไดด้งัน้ี  

 

ตารางท่ี 16 สีท่ีใชใ้นงานออกแบบ 
สถานท่ี สีท่ีเลือกใช ้

ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลกัเมือง 
 

วดัพระธาตุหนองบวั 
 

ยา่นเมืองเก่า 
 

ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ 
 

ขวันอ้ยบา้นชีทวน 
 

สามพนัโบก 
 

เขมราฐ 
 

อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
 

น ้าตกแสงจนัทร์ 
 

วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 
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3.3. รูปแบบการจัดวาง 

จากการวเิคราะห์สีในงานออกแบบหนงัสือและเวบ็ไซต ์จึงน ามาใชร่้วมในการจดัวาง

รูปแบบ โดยใชสี้ในการแบ่งหมวดหมู่ของสถานท่ี  

 
ภาพท่ี 34 การแบ่งหมวดหมู่ของสถานท่ีดว้ยแทบสีของหนงัสือ 

 

 

  
 

ภาพท่ี 35 การแบ่งหมวดหมู่ของสถานท่ีดว้ยกรอบสีของเวบ็ไซต ์
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3.4. การใช้QR Code 

ใชQ้R Code ในการบอกต าแหน่งของสถานท่ีท่องเท่ียวทั้ง 10 แห่ง โดยเช่ือต่อกบั 

google map เพื่อง่ายต่อการใชง้าน 

 

ภาพท่ี 36 แสดงตวัอยา่ง  QR Code ของสถานท่ีศาลหลกัเมือง ทุ่งศรีเมือง 
 

4.การออกแบบผลงานเคร่ืองประดับ 

จากการสรุปขอ้มูลการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว เกิดเป็นทศันศิลป์ คือ เส้น

โคง้ และเส้นตรง รูปร่าง ไดแ้ก่ รูปร่างเรขาคณิตท่ีเป็นเหล่ียม รูปร่างธรรมชาติ และรูปร่างอิสระ  

4.1. แบบร่างเคร่ืองประดับ 

ช้ินที1่ ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลกัเมือง 

เขม็กลดัส าหรับติดแผน่ทอง เขม็กลดัทองเหลือง ดอกบวัเป็นพลาสติกอะคริลิกท่ีเป็นลาย

ยอดของตน้เทียนทุ่งศรีเมือง ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองอุบล 
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ภาพท่ี 37 แบบร่างเคร่ืองประดบั ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลกัเมือง 
 

ช้ินที ่2 วดัพระธาตุหนองบัว 

ต่างหูท่ีใช้เทียนเป็นส่วนประกอบของช้ินงาน รูปร่างเทียนมาจากลวดลายไทยประยุกต ์

ส่วนของเทียนสามารถถอดมาหลอมในการหลอมเทียนท่ีวดัได ้

 

ภาพท่ี 38 แบบร่างเคร่ืองประดบั วดัพระธาตุหนองบวั 
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ช้ินที ่3 ย่านเมืองเก่า 

แวน่ตาวสัดุเป็นทองเหลือง เลนส์สามารถถอดเปล่ียนได ้ และฉายลวดลายบางส่วน ของ

งานศิลปะ street art โดยการส่องไฟ 

 
 

ภาพท่ี 39 แบบร่างเคร่ืองประดบั ยา่นเมืองเก่า 
 

ช้ินที ่4 ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ 

คลิปหนีบผา้วสัดุทองเหลือง 2 ช้ิน ช้ินท่ี1 ใชรู้ปร่างของสถาปัตยกรรมบา้นทรงอีสานผสม 

ช้ินท่ี2 ใชรู้ปร่างของรังไหมและประกอบดว้ยวสัดุเปลือกรังไหม 

 
 

ภาพท่ี 40 แบบร่างเคร่ืองประดบั ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ 
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ช้ินที ่5 ขัวน้อย บ้านชีทวน 

สร้อยคอวสัดุทองเหลือง ท่ีจ  าลองทุ่งนาของขวันอ้ย บา้นชีทวน  เวน้ช่องตรงการเป็น

รูปทรงบา้น ไวถ่้ายกบัศาลาไมก้ลางนา  

 
 

ภาพท่ี 41 แบบร่างเคร่ืองประดบั ขวันอ้ย บา้นชีทวน 
 

ช้ินที ่6 สามพนัโบก 

ก าไลกระจกท่ีใชว้สัดุทองเหลือง ใชส้ าหรับถ่ายภาพเพื่อใหก้ระจกจะสะทอ้นกบัทอ้งฟ้า น ้า 

ใชรู้ปร่างของหลุมหิน เม่ือวางในแนวราบจะคลา้ยหลุมหินท่ีมีน ้าขงัอยูภ่ายใน 

 
 

ภาพท่ี 42 แบบร่างเคร่ืองประดบั สามพนัโบก 
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ช้ินที ่7 เขมราฐ 

ต่างหูทองเหลืองลายผา้ซ่ินมดัหม่ี ใช้เส้นโคง้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ลายผา้ใชว้ิธีการพิมพ์

บนผา้แคนวาส  

 

 
 

ภาพท่ี 43 แบบร่างเคร่ืองประดบั เขมราฐ 
 

ช้ินที ่8 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

ชุดเขม็กลดัแม่เหล็กท่ีรวมลวดลายของจิตกรรมฝาผนงัของผาเเตม้ไว ้เลือกใชว้สัดุเซรามิกท่ี

ใหสี้เหมือนสถานท่ีจริง สามารถแยกใชเ้ป็นช้ินไดห้รือใชเ้ป็นแม่เหล็กได ้
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ภาพท่ี 44 แบบร่างเคร่ืองประดบั อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
 

ช้ินที ่9 น า้ตกแสงจันทร์ 

เขม็กลดัทองเหลืองท่ีใชรู้ปร่างธรรมชาติของร่องรอยน ้าตกแสงจนัทร์และเพิ่มความ

น่าสนใจแก่ช้ินงานดว้ยแผน่หนงัเส้นยาวส่ือถึงน ้าท่ีตกลงพื้น 

 

ภาพท่ี 45 แบบร่างเคร่ืองประดบั น ้าตกแสงจนัทร์ 
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ช้ินที ่ 10 วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 

แหวนเรืองแสงใชว้สัดุทองเหลืองผสมกบัช้ินงานเรซ่ิน ใชล้วดลายของวดั ผสมสารเรือง

แสง และใชก้ารซอ้นทบั แหวนเรืองเเสงน้ีสามารถใชถ่้ายรูปในเวลากลางคืนได ้

 

ภาพท่ี 46 แบบร่างเคร่ืองประดบั วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 
 

5 .ขั้นตอนในการทดลองสร้างช้ินงาน 

การทดลองวสัดุผสมท่ีตอ้งน ามาประกอบกบัช้ินงานเคร่ืองประดบัทองเหลือง จ านวน 6ช้ิน 
6 สถานท่ี ไดแ้ก่ 

ทุ่งศรีเมือง /ศาลหลักเมือง ทดลองการแปะแผน่ทองกบัวสัดุพลาสติก สรุปผล สามารถติด
กบัแผน่พลาสติกไดดี้ 

วัดพระธาตุหนองบัว ทดลองการท าแม่พิมพ ์และทดลองการหล่อเทียน สรุปผล สามารถ
แกะเทียนออกจากพิมพไ์ด ้โดยการหล่อพิมพด์ว้ย ยางพารา ยา่นเมืองเก่า 

ย่านเมืองเก่า ทดลองการทะลุของแสง สรุปผล ใชรู้ปภาพท่ีไม่ไดป้รับสีจาง เน่ืองจากได ้
ภาพสีสวยกวา่และแสงยงัสามารถทะลุผา่นไดป้กติ 

ขัวน้อยบ้านชีทวน ทดลองวสัดุและขนาดของส่วนประกอบ สรุปผล ใช้เส้นพลาสติก
เน่ืองจาก เส้นซิลิโคนท่ีมีขนาดใหญ่ไป 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทดลองการใชว้สัดุเซรามิก ลดขนาดช้ินงานลง 15 เปอร์เซ็น เพื่อให้
ไดผ้ลลพัทข์องช้ินงานตามท่ีก าหนดไว ้

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ทดลองการเรืองแสง สรุปผล  ผงสีเรืองแสงเม่ืออยู่ในท่ีมืด ให้
สวา่งแสงชดัเจน 
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6.ขั้นตอนการผลติช้ินงาน 

6.1การผลติช้ินงานโลหะ 

6.1.1 เขียนแบบขนาดช้ินงาน 

 
ภาพท่ี 47 ภาพแสดงการเขียนขนาดช้ินงาน 

 
6.1.2 การฉลุช้ินงานทองเหลือง 

 
ภาพท่ี 48 ภาพช้ินงานทองเหลืองฉลุ 
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6.1.3 เช่ือมประกอบ 

 
ภาพท่ี 49 การเช่ือมช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 

6.1.4 ขดัเก็บช้ินงานดว้ยตะไบ 

 
ภาพท่ี 50 การขดัช้ินงานเคร่ืองประดบัดว้ยตะไบ 

 

6.2การผลติช้ินงานวสัดุอ่ืน  

6.2.1 การท าพิมพแ์ละการหล่อเทียน 

1.การท าแม่พิมพ ์ใชดิ้นน ้ามนั และหล่อพิมพด์ว้ยน ้ายางพาราโดยการเทยางพาราท่ีละชั้น 

รอใหย้างชั้นแรกแหง้ ท าซ ้ าจนเกิดความหนาของยาง 

2.การหล่อเทียน หัน่เทียนใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ และตม้จนเทียนละลายเป็นน ้า ใชช้อ้นขนาดเล็ก

ตกัเทียนใส่แม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้ทิ้งไวจ้นเทียนแขง็ ประมาณ 1-2 ช.ม. 
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ภาพท่ี 51 ขั้นตอนการหล่อเทียน 

 

6.2.2 การตดัหนงั 

 
ภาพท่ี 52 การตดัหนงั 

 

6.2.3 การเยบ็ผา้ 

 
ภาพท่ี 53 ช้ินงานผา้ 
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6.2.4 การขดัช้ินงานเรซ่ิน 

 
ภาพท่ี 54 อุปกรณ์การขดัช้ินงานเรซ่ิน 

6.2.5 การผลิตเลนส์แวน่ 

 
ภาพท่ี 55 ช้ินงานเลนส์แวน่ 

6.2.6 การผลิตช้ินงานเซรามิก 

 

ภาพท่ี 56 ช้ินงานเซรามิก 
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6.3 การประกอบวสัดุอ่ืนกบัช้ินงานทองเหลือง 

6.3.1.การยดึดว้ยหนามเตย 

 

ภาพท่ี 57 การยดึดว้ยหนามเตย 
6.3.2.การหนีบ 

 

ภาพท่ี 58 การหนีบ 
6.3.3การติดดว้ยกาว  

 

ภาพท่ี 59 การติดดว้ยกาว 
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7. ผลงานเคร่ืองประดับและการสวมใส่ 

7.1ศาลหลกัเมือง/ทุ่งศรีเมือง 

 

ภาพท่ี 60 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 61 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 1 
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7.2วดัพระธาตุหนองบัว 

 

ภาพท่ี 62 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 63 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 
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7.3ย่านเมืองเก่า 

 

ภาพท่ี 64 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 
 

 

ภาพท่ี 65 รายละเอียดของเลนส์เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3  
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ภาพท่ี 66 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 
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7.4ค าปุน มิวเซียมคาเฟ่ 

 

ภาพท่ี 67 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 4 

 

ภาพท่ี 68 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 4 
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7.5ขัวน้อยบ้านชีทวน 

 

ภาพท่ี 69 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 70 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 5 
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7.6สามพนัโบก 

 

ภาพท่ี 71 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 72 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 6 
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7.7เขมราฐ 

 

ภาพท่ี 73 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 74 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 7 
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7.8อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

 

ภาพท่ี 75 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 8 
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ภาพท่ี 76 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 8 
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7.9น า้ตกแสงจันทร์ 

 

ภาพท่ี 77 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 9 
 

     
 

ภาพท่ี 78 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 9 
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7.10วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว 
 

 

ภาพท่ี 79 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 10 
 

 

ภาพท่ี 80 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 10 
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บทที่5 
บทสรุป 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเพื่อสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัส่งเสริมการท่องเท่ียว

จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการลงพื้นท่ี เพื่อน ามาทดลองและ

สร้างสรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

โดยองคค์วามรู้ท่ีไดเ้กิดจากการศึกษาและทดลองอยา่งเป็นขั้นตอน เร่ิมตน้จากการรวบรวม

คน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิร่วมกบัเก็บข้อมูลปฐมภูมิในการลงพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อคดัสรร

แหล่งท่องเท่ียวท่ีหน้าสนใจของจังหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นจังหวดัทางภาคอีสานท่ีมีแหล่ง

ท่องเท่ียวมากมาย หลากหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติ ท่ีมีความสวยงาม จนไดเ้ป็นสถานท่ี UNSEEN 

THAILAND หลายแหล่ง เช่น สามพนัโบก น ้ าตกแสงจนัทร์ และวดัสิรินธรวนาราม รวมถึง แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วถีิชุมชน และสถานท่ีพกัผอ่นในอ าเภอเมือง 

ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ จนเกิดเป็น แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัด

อุบลราชธานี ทั้งหมด10 แหล่ง ไดแ้ก่  

1. ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง สถานท่ีส าคญัท่ีชาวอุบลฯ ให้ความเคารพ รวททั้งยงัเป็น

เหมือนสัญญลกัษณ์ ของเมืองอุบลฯ  

2.ยา่นเมืองเก่า ยา่นการคา้ส าคญั ท่ีมีความเจริญมากในสมยัก่อน ทั้งรูปแบบตึกรามบา้นช่อง

แบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล อีกทั้งเป็นการผสมผสานศิลปะแบบไทยและตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั 

3.วดัพระธาตุหนองบวั วดัท่ีมีความสวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของ

พระพุทธศาสนา อีกทั้งยงัมีงานเทศกาล และประเพณีแห่เทียนท่ีส าคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี 

4.ค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ แหล่งรวบรวมผา้ไหมและสินคา้ท่ีผลิตจากผา้ไหมทอมือ เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดา้นการทอผา้ไหม  
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5.ขวัน้อยบา้นชีทวน แหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชน ท่ีร่วมรวบความเป็นมาและเร่ืองราวของ

ชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแม่น ้าชี 

6.สามพนัโบก สถานท่ีอนัซีนท่ีส าคญัอนัดบัแรกท่ีนกัท่องเท่ียวควรมาสัมผสัความสวยงาม

ท่ีธรรมชาติสร้างสรรข้ึน รวมถึงความเป็นอยูข่องคนริมน ้าโขง 

7.เขมราฐ เมืองเก่าแก่ของจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีรวบรวมวฒันธรรมโบราณ ทั้งการทอผา้ 

การฟ้อนร า รวมทัง่บา้นเรือนท่ีมีอายหุลายร้อยปี 

8.อุทยานแห่งชาติผาแตม้ หนา้ผาสูงมีประติมากรรมหินธรรมชาติรูปทรงแปลกตา และเป็น

สถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ดว้ยภาพเขียนสีโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย 

9.น ้าตกแสงจนัทร์ ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติขอน ้ าตกท่ีเกิดจากกระกดัเซาะของน ้ าจน

เกิดรูน ้าขนาดใหญ่ และแสงของดวงจนัทร์ส่องผา่นรูหินจนเกิดเป็นความสวยงามอยา่งคาดไม่ถึง 

10.ว ัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สถานท่ีทางศาสนาท่ีเกิดจาก การสร้างสรรคผลงาน

สถาปัตยกรรมท่ีมีความประณีตจนไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นสถานท่ีอนัซีนของจงัหวดัอุบลราชธานี  

จากสถานท่ีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลและวิเคราะห์เพื่อน ามาซ่ึงอตัลกัษณ์ท่ี

ส าคญัในการออกแบบ โดยค านึงถึง กลุ่มเป้าหมายท่ีวิเคราะห์จากพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต

และส่ือสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั  

 จึงเกิดเป็น แนวทางการออกแบบ ท่ีสามารถแกปั้ญหาเร่ืองการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 

โดย การแบ่งสถานท่ีส าหรับการท่องเท่ียวเป็น 2 รูปแบบ คือท่องเท่ียวในเมือง  ส าหรับนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีเวลาเท่ียวน้อย และ ท่องเท่ียวต่างอ าเภอ และจดัท าเป็นหนงัสือ เพื่อแนะน าสถานท่ีต่างๆ และ

เพื่อกระตุน้ในนกัท่องเท่ียวสนใจในจงัหวดัอุบลราชธานี และกรอบแนวความคิด ท่ีใช้ในการ เชิญ

ชวน ส่งเสริม และ เผยแพร่ แบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ หนงัสือ ช้ินเคร่ืองประดบั และเวป็ไซต ์และจึง

เขา้สู่กระบวนการการออกแบบ จดัท าแบบร่าง โดยใชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ ทศันศิลป์ 

และ การเช่ือมโยงของต าแหน่งการสวมใส่เคร่ืองประดบั 1แบบ ต่อ 1 สถานท่ี รวมทั้งหมด 10 แบบ 
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และการทดลองวสัดุท่ีใชร้วมกบัวสัดุทองเหลืองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ จากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการ

สร้างสรรคผ์ลงาน  

จากการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เร่ือง เคร่ืองประดบัส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคอีสาน 
จงัหวดัอุบลราชธานี ในคร้ังน้ี ก่อให้เกิดการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ นกัท่องเท่ียวได้มีกิจกรรม
และส่วนร่วมกบัสถานท่ีดว้ยตวัเอง เพิ่มความสนุกและความน่าสนใจให้กบัสถานท่ีท่องเท่ียว โดย
ใช้เคร่ืองประดบัผสมผสานกบัการถ่ายภาพท่ีเป็นความนิยมในปัจจุบนั ร่วมกบัหนงัสือท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาและข้อมูลต่างๆแนะน าการท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ี ผนวกกับการใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ ท่ีเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ เพื่อเผยแพร่สถานท่ีเท่ียวและ
มุมมองในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสัมาก่อนหนา้น้ี ไดเ้ล่าถึงความประทบัใจใน
สถานท่ี ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆอยากมาสัมผสัสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั
อุบลราชธานีมากยิ่งข้ึน อีกทั้งการใชอ้ตัลกัษณ์ของแต่ละสถานท่ีในการออกแบบเคร่ืองประดบันั้น 
ช่วยเพิ่มให้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นน่าจดจ ายิ่งข้ึน ผลงานทั้งหมดน้ี สามารถใชศึ้กษาเพื่อเป็นแนวทาง
ต่อยอดและพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ รวมถึงการน าไปสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และ
สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนๆทางภาคอีสานหรือภาคอ่ืนๆใน
ประเทศไทยไดอี้กดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 81 ภาพหนงัสือคู่มือพร้อมเคร่ืองประดบัส่งเสริมการท่องเท่ียวอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 82 ภาพเคร่ืองประดบัภายในหนงัสือคู่มือส่งเสริมการท่องเท่ียวอุบลราชธานี 
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