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บทคัดย่อภาษาไทย 
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การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับน าไปออกแบบสื่อจ าลอง

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมทั้งหาแนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อภายในศูนย์ข้อมูลการ
เรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวจากบริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมาย ตลอดจนเพ่ือประเมินความพึงพอใจด้านการรับรู้
เพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 3 กลุ่มในการศึกษาคือ ผู้รู้ นักวิชาการและปราชญ์
ท้องถ่ิน จ านวน 5 คน ประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 55 คน และนักท่องเที่ยว จ านวน 50 คน โดยศึกษารูปแบบและ
แนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมายจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากร หาแนวทาง
ในการออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมายจากเอกสารวิชาการ ข้อค้นพบทาง
โบราณคดีที่มีขอบเขตการศึกษาในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16 – 18  แล้วน าผลสรุปที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นงาน
ออกแบบและประเมินผลงานออกแบบต่อไป สรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

1) ปัญหาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย พบว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ในแหล่งประวัติศาสตร์เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียวแบบครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้ี ปัญหาที่พบคือนักท่องเท่ียวไม่มีความเข้าใจและขาดการตระหนักในความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวอัน
เกิดจากข้อจ ากัดของการน าเสนอข้อมูลที่ขาดความน่าสนใจและไม่เอื้อต่อการรับรู้เร่ืองราวภายในแหล่งท่องเที่ยวได้
เท่าท่ีควร ประกอบกับไม่มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของชุมชนในพ้ืนที่ท าให้เมืองพิมายสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมเติมจากการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 

2) รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย ได้แก่ การน าเสนอข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้ ความส าคัญของเมืองพิมายโดยพัฒนาสื่อที่ช่วยสร้างประสบการณ์รับรู้ที่เข้าใจ
ง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายของแหล่งท่องเที่ยว และการออกแบบเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน (Tourism Route) ให้มีความสอดคล้องกันโดยอาศัยจุดเช่ือมโยงจากคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวหลัก 

3) แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบ สรุปได้ว่าบริบททางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพิ
มาย คือสายสัมพันธ์แห่งการเปลี่ยนผ่านความเช่ือความศรัทธาที่มีต่ อปราสาทพิมาย ซึ่งไม่ได้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะความเช่ือทางศาสนาเท่าน้ันแต่มีความหลากหลายทั้งลักษณะทางศิลปกรรม คติความเช่ือ และ
พัฒนาการทางสังคมที่มีความต่อเน่ืองกันมาถึงปัจจุบันปรากฎเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางที่
ผู้วิจัยได้น ามาออกแบบโดยใช้แนวคิดความสัมพันธ์แห่งการเปลี่ยนผ่านมา มาออกแบบเป็นสื่อทั้งสามมิติและสองมิติ
ที่จ าลองบริบททางวัฒนธรรมเมืองพิมายในอดีต โดยมีกระบวนการสื่อสารสร้างประสบการณ์ร่วมให้นักท่องเท่ียวเกิด
การรับรู้และเข้าใจโดยเปลี่ยนการท่องเท่ียวเป็นการเรียนรู้ให้เกิดสุนทรียะ 
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5) การประเมินผลการออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวและการออกแบบในพ้ืนที่พบว่ามี
ความเข้าใจในข้อมูลบริบททางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพิมายและสื่อที่จัดท ามีความดึงดูดน่าสนใจอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 

สรุปในภาพรวม ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองพิมายประสบ
ความส าเร็จ จะต้องอาศัยกระบวนสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญให้เข้าใจง่าย โดยการสร้างภาพจ าลอง องค์ประกอบจ าลองที่
เป็นส่วนส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว (Highlight) โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเอื้อต่อรับรู้เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้
สร้างความเข้าใจและเพ่ิมสุนทรียะในการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวน้ัน ๆ ในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ท่องเท่ียว ซึ่งจะต้องสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงกันโดยอาศัยแนวคิดการออกแบบตามวิถีทางวัฒนธรรมของคนในท้องถ่ินที่สัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวหลัก อันจะท าให้เกิดความร่วมมือกันของคนในพ้ืนที่ในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อย่างย่ังยืนได้ตลอดไป 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57156303 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : The Ancient City of Phimai, Cultural Tourism, Virtual Media, Awareness, Creative 
Experience 

MR. JEERASAK THANADKA : THE STUDY ON IDENTITIES OF PHIMAI FOR VIRTUAL 
MEDIA DESIGN TO PROMOTE CULTURAL HERITAGE TOURISM THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR PHUVANAT RATTANARUNGSIKUL, Ph.D. 

This research, the researcher has the objective to study the identity of Phimai city for 
designing virtual media to promote cultural tourism including finding ways to create media design 
within the learning information center of tourist attractions from the cultural context of Phimai city 
as well as to evaluate the satisfaction of awareness for cultural tourism by there are 3 sample 
groups in the study which are knowledgeable people, scholars and local philosopher, total 5 
people.   55 people in the local area and 50 tourists by studying the patterns and guidelines for 
promoting Phimai city’s cultural tourism. From interviewing samples population group, to find ways 
to design by using Phimai city's cultural context data analysis from academic papers, discovery 
article of archaeology that has scope of studies during the 16-18 BE, then bring the summary results 
to create a design work and evaluate design work further.  Summary of the study results are as 
follows. 

1)  Problems in promoting Phimai city’ s cultural tourism, found that cultural tourism 
in historical source is popular with family tourists which is an important target group of this type of 
tourism. The problem found that the tourists has no understandable and lack of awareness of the 
importance of tourism attractions due to the limitations of presenting information that is lack of 
interesting and not conducive to the perception of the story within the tourism attraction as it 
should be.  In addition, there is no linking of tourism routes of the main tourism attractions and 
cultural tourism source of the communities in the local area causing Phimai city losing the 
opportunity to make additional income from the integrated tourism. 

2)  The patterns and guidelines for promoting Phimai city’ s cultural tourism are such 
as presenting historical information that emphasizes on knowledge, the importance of Phimai city 
by developing media that helps to create a perception experience that is easy to understand for 
the target group of tourism attraction and the design linking to the main tourism route with the 
tourism attraction in the community ( Tourism Route)  to be consistent by using connection point 
from cultural values that links to the main tourism attractions. 
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3) Guidelines for creative design can be concluded that the cultural context which is 
the identity of Phimai city, is the relationship of change through the believe and faith for Prasat Hin 
Phimai which is not only caused by the changes in religious beliefs, but there are in variety in both 
of artistic characteristics, apocalypse beliefs, and social developments that being continuity until 
now, appears as a clear cultural identity as a guideline that the researcher has brought to design 
by using the concept of transitional relationships to design to be 3D and 2D media that simulating 
cultural context of Phimai city in the past by having a communication process to create experiences 
together for tourists to be aware and understand by changing tourism into learning to create 
aesthetics. 

5)  Evaluation of design result by tourism and design expert in the local area found 
that the understanding of cultural context information which is the identity of Phimai city and the 
media organized, has a very good attractive appeal. 

Overall summary, important factors that contributed to the promotion of Phimai city 
cultural tourism to be successful must rely on the process of communicating important information 
to be easy to understand by creating a simulation image.  The Simulation elements that are an 
important part of the tourism attraction (Highlight) by using technology to help facilitate awareness 
for tourists to learn, creating the understanding and increase the aesthetic in visiting that tourism 
attraction, while at the same time must provide opportunities for communities in the local area to 
participate in being a part of the tourist area which will have to create tourism route and a form of 
tourism activity that is linked by using the design concept in accordance with the culture of the 
local people that are related to the main tourism attraction which will contribute to the 
cooperation of people in the local area to help promote sustainable cultural tourism forever. 
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ปรีชา ปั้นกล่ า ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต และ ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาในการ
สอบวิทยานิพนธ์จนกระท่ังวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จด้วยดี ขอขอบพระคุณ ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์ อ.นวลรัตน์ 
คุณศรีรักสกุล และเพื่อนร่วมงานชาวส่ือสารองค์กร ม.กรุงเทพ ท่ีคอยช่วยเหลือให้ก าลังใจในการเรียน
จนถึงวันนี้ ขอขอบคุณเพื่อนชาวมาลัยทุกคน พี่อะตอม พี่เตนท์ พี่เก่ง พีรติ ส าหรับความทรงจ า
ตลอดเวลาท่ีเรียนท่ีนี่ ขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ท่ีไม่ได้เอ่ยนามทุกท่านและก าลังใจส าคัญจากคุณ
กาญจนา คงภิรมย์ ท่ีคอยอยู่เคียงข้างในทุกโอกาส 

สุดท้ายนี้จากวันแรกท่ีสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อจนถึงวันนี้ท่ีส าเร็จการศึกษา ข้าพเจ้ายัง
ร าลึกถึงค าสอนของผู้วางรากฐานของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นส่ิงท่ีจุดประกายความต้องการในการแสวงหา
และเพิ่มพูนความรู้ แนวคิดการเป็นนักออกแบบจนเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษา ณ ท่ีแห่งนี้ 
และจะขอจดจ าค าสอนของท่านไปใช้ในการท างานต่อไป 

“อย่าถือว่าเราเป็นคนเก่ง ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมาก ฉันเองก็ยังศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา” 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานแห่ง ม.ศิลปากร 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคัญส่งผลต่อการสร้างรายได้ต่อพัฒนาประเทศอย่างมาก
จัดเป็นรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศโดยจากสถิติของกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาพบว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว จ านวน 
75,949,052 คน มีรายได้จากการท่องเท่ียวรวมจากผู้เข้ามาท่องเท่ียวในไทย 2.75 ล้านล้านบาท 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562)  ท้ังยังมีการกระจายไปในหลายภูมิภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน
ในหลากหลายรูปแบบท้ังการเดินทาง ท่ีพัก การซื้อส่ิงของท่ีระลึกตามร้านค้าต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงมี
การประกอบกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จาก
การเพิ่มขึ้นของสถานท่ีพักท้ังโรงแรมและท่ีพักแบบโฮมสเตย์ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารและ
แหล่งบริการอื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ การขยายตัวและ
เติบโตของธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นรวดเร็วก่อให้เกิดการต่ืนตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่น  ประกอบกับ
ภาครัฐมีนโยบายเร่งด่วนในการให้ความส าคัญกับส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน โดยวางแนวทาง
พัฒนาเชิงพื้นท่ีผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวใน
แต่ละท้องถิ่น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) 
 แต่การเร่งรัดพัฒนาการท่องเท่ียวมีท้ังผลดีและผลเสียอันเนื่องจากทรัพยากรการท่องเท่ียว
ทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนมีอยู่อย่างจ ากัด การสร้างให้เกิดมูลค่าหรือ
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต้องอาศัยการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน และ
ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเปรียบเสมือนกับเจ้าแหล่งท่องเท่ียวนั้นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการและมีส่วนในการได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ด้วย ดังท่ีวีรพล ทอง
มา (2561) ได้กล่าวว่า "ต้องให้ความส าคัญต่อชุมชนในระดับต้นๆ และชุมชนต้องได้รับประโยชน์อยู่
เสมอ เพราะส่ิงท่ีเป็นเสมือนปัญหาอันเป็นผลพวงจากการเร่งรัดพัฒนาการท่องเท่ียวในขณะนี้คือการ
ขาดรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบรูปแบบวิธีการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชุมชน การ
น าเอาแบบแผนการท่องเท่ียวจากท่ีอื่นมาใช้กับแหล่งชุมชนของตนโดยท่ีขาดความเข้าใจในการศึกษา
ท าให้เกิดเป็นประเพณีประดิษฐ์ท่ีเมื่อนานเข้าก็จะท าให้เกิดความไม่ยั่งยืนในการจัดการท่องเท่ียว



 

 แต่ส่ิงท่ีเป็นทางออกส าหรับการออกแบบคือการใช้เอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติ มาผสมผสาน
เป็นการออกแบบ (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2551 : 1) เอกลักษณ์ของแต่ละชนชาตินี้เป็นส่ิงส าคัญท่ีเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์จรรโลงขึ้นมา กระบวนการสร้างสรรค์เกิดจากแรง
พลังศรัทธาของบรรพบุรุษในอดีต เมื่อเกิดการเรียนรู้จึงเกิดเป็นชุมชน ก่อนพัฒนาเป็นสังคมและเป็น
เมืองตามล าดับ เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน แม้จะมีความคล้ายคลึงกันในแง่
ของประเพณีและวัฒนธรรมแต่ก็มีคุณค่าท่ีแสดงความเป็นตัวตนต่างกันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ี
เกิดการส่ังสมบ่มเพาะอย่างยาวนานกระท่ังมี เอกลักษณ์และมีจุดเด่นจึงถูกยกระดับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
  อง ค์การการท่อง เ ท่ียวโลกแห่ งสหประชาชา ติ  ( United Nations World Tourism 
Organization : UNWTO) ได้อธิบายรูปแบบการท่องเท่ียวมี 3 รูปแบบซึ่งการท่องเท่ียวในแหล่ง
วัฒนธรรมนั้นประกอบด้วย การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและ
ประเพณี และการเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 
tourism)  หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อ
ช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ใน
ท้องถิ่นโดยพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า
ของสภาพแวดล้อมโดยในท่ีนี้อาจผสมผสานกับการท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี 
(Cultural and traditional tourism)  ซึ่งเป็นการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อชมงานประเพณีต่าง ๆ ท่ี
ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความ
เช่ือ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเท่ียว 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลให้กับการท่องเท่ียวไทยผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียว โดยมุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์
ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการส่ือสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวที
โลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การ
ส่ือสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านส่ือสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางส่ือต่าง ๆ และการส่งเสริม
เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดโดยการพัฒนาแบรนด์และส่ือสารความแตกต่างของภาคและ
จังหวัดต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ตลอดจนการส่ือสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์
ผ่านช่องทางการตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มเป้าหมาย  
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ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการท าการตลาด ด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท าการตลาด เช่น การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการทางการท่องเท่ียว ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การ
ส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การตลาด เช่น การสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันท่ีส่งเสริมการท าการตลาด เพิ่ม
ประสิทธิภาพหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ท้ังในด้านการดูแลบริหาร และวิเคราะห์สถิติ 
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวไทย (คณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2560) 
 แนวทางท่ีช่วยส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกอย่างคือการสร้างเรื่องราวของสถานท่ีส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมนั้นผ่านส่ือท่ี
น าเสนอข้อมูลและจ าลองภาพทางประวัติศาสตร์ รูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับสถานท่ีนั้นเพื่อ
สร้างสภาวะทางประสบการณ์การรับรู้ท่ีจะช่วยเติมเต็มอรรถรสของการท่องเท่ียวซึ่งภวัต พนังคสิริ 
(สัมภาษณ์, 2561) กล่าวไว้ว่า “การสร้างภาพจ าลองสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานท่ีมี 
แม้จะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานและจินตการท่ีเราแต่งเติมไปด้วยส่ือแบบต่างๆ  เป็นการช่วยเติมเต็มอร
รรสและสุนทรียะในการรับชมละครท าให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์ร่วมกันกับการชมละครเกิดความอิน
มากขึ้น”  
  ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการรับรู้ส่ือในท่ีนี้หมายถึง Sense ท่ีประกอบไปด้วย รูป รส กล่ิน 
เสียง และ สัมผัส ซึ่งหล่อรวมเป็น Consumer Experience คือการสร้างประสบการณ์และอารมณ์
ร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ตามท่ีแบรนด์นั้น ๆ ต้องการส่ือสาร (พันธวิศ ลวเรืองโชค, 
2561) ซึ่งบางครั้งการสร้างรูปแบบการส่ือสารด้วย Sense ของมนุษย์นี้เป็นการออกแบบภาพหรือส่ือ
จ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสามมิติมักจะถูกใช้เป็นแบบจ าลองของวัตถุจริง อีกท้ังยัง
ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในงานท่ีหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์วัตถุ การจ าลองภาพเสมือนจริง เป็นต้น 
การน าเสนอส่วนของส่ือจ าลอง แบบจ าลองจึงต้องอาศัยตัวแปรในการแสดงผลท่ีหลากหลาย
ผสมผสานกันกับเทคโนโลยี อาทิ การประยุกต์ใช้แอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบ GPS 
ระบบ VR/AR Simulation ซึ่งได้รับความนิยมในการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับกิจกรรมการท่องเท่ียว
(ICT, 2561) การประยุกต์ใช้ส่ือจ าลองจึงเป็นกระบวนการในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันเพื่อ
สร้างมิติของการรับรู้ในการท่องเท่ียวให้ตรงกับสาระและเป้าหมายท่ีแหล่งท่องเท่ียวต้องการน าเสนอ 
 กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา (2561) ได้ให้ข้อมูลว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร และมีจ านวน
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวสูงเป็นอันดับแรกในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ (ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, 2560) 
และข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (2560) ท่ีรายงานว่าเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว 
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ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมานักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปเท่ียวที่อ าเภอพิมายเป็นส่วนมากซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรระบุว่าในปี 
2560 มีจ านวนนักท่องเท่ียวเข้าเท่ียวชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจ านวน 308,294 คน (กรม
ศิลปากร, 2559) 
 

 
 

ภาพท่ี 1แสดงระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 
2560, เข้าถึงได้จาก http://mis.finearts.go.th/Visitor.aspx?rs=1 
 
 เมืองพิมาย หรือ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรมีพื้นท่ีตามประกาศเขตเมืองพิมายเก่าจ านวน 10.799 ตาราง
กิโลเมตร (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , คณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า , 2553 :1 ) ซึ่งมีอดีตยาวนานนับแต่สมัยอาณาจักรเขมร
โบราณและมีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมตามสภาพสังคมและการปกครองตามยุคสมัยต่าง ๆ ปรากฏ
หลักฐานได้แก่ศิลาจารึก และข้อค้นพบทางวิชาการท่ีบอกถึงสภาพทางสังคม วิถีชีวิตของชาวเมือง  
พิมายในช่วงเวลานั้นได้อย่างน่าสนใจ จากหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์บอกท่ีต้ัง
ของเมืองพิมายท่ีมีแม่น้ าล้อมรอบทุกด้านเสมือนเป็นเกาะท้ังมีโบราณสถานขนาดใหญ่คือปราสาทพิ
มายต้ังอยู่กลางเมืองสะท้อนการสร้างเมืองตามรูปแบบจักรวาลตามคติแห่งไตรภูมิและคติของศาสนา
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ฮินดู วิถีชีวิตของชาวเมืองในอดีตส่วนใหญ่จึงผูกพันธ์กับความเช่ือของศาสนา มีการประอาชีพกสิกรรม 
ท าประมงน้ าจืด อีกท้ังยังพบว่าเมืองพิมายเป็นแหล่งเกลือสินธุ์เธาว์ท่ีเป็นวัตถุดิบท่ีล้ าค่าในอดีต จาก
หลักฐานแต่ก่อนกาลเมืองพิมายมีช่ือปรากฏอยู่ในศิลาจารึกว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” ซึ่งแปลว่า
เมืองแห่งผู้ปราศจากมายาอันหมายถึงเมืองของพระพุทธเจ้าหรืออีกนัยหนึ่งคือเมืองแห่งพุทธศาสนา
และในศิลาจารึกสมัยพระเจ้าอีศานวรมันท่ี 1 (พ.ศ. 1159 – 1180) เรียกว่า “ภีมปุระ” ประกอบกับ
การพบจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมัน (ราว พ.ศ.1150 – 1159) ท่ีอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
และท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจ านวนหลายหลัก แสดงให้เห็นว่าอารยธรรมเขมร มีบทบาทอยู่ในเขตลุ่ม
แม่น้ ามูลต้ังแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ร่วมกับวัฒนธรรมทวารวดีในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 6 แห่งขอมหรือเขมรโบราณผู้สืบเช้ือสายมาจากราชวงศ์มหินธรปุระ (พ.ศ. 1623 – 
1650) ช่วงเวลานี้ปราสาทพิมายน่าจะถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงถาวรอยู่แล้ว (ลักษมณ์ บุญเรือง, 2547 : 
44-45) โดยอ้างอิงจากหลักฐานจารึกพิมาย 3 ซึ่งจารึกติดกับศาสนสถานได้กล่าวถึง มหาศักราช 
1030 (พ.ศ. 1651) ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าธรณีนทรวรมันท่ี 1 ได้กล่าวถึง “...กมรเตงอัญศรีวิเรน
ทราธิบดีวรมะ แห่งเมืองโฉกวะกุล สถาปนากมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชัย ซึ่งเป็นเสนาบดี แห่ง
กมรเตงชคตวิมายะฯ...” แสดงให้เห็นว่า ปราสาทพิมายได้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนปีท่ีปรากฏในจารึกนี้แล้ว 
และมีการบูชาพระพุทธรูปในคติมหายาน กระท่ังปรากฏหลักฐานต่อมาว่าพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 
มหาราชองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเขมรโบราณ ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนามหายานเป็นศาสนา
หลักของอาณาจักร ทรงให้สร้างเส้นทางท่ีเรียกว่า “ราชมรรคา” จากเมืองพระนครหลวง – เมืองพิ
มาย และให้สร้างอโรคยาศาล ธรรมศาลาท่ีพักหรือบ้านมีไฟตามเส้นทางมายังเมืองพิมาย นั่นย่อม
แสดงให้เห็นว่าเมืองพิมายในช่วงเวลานั้นมีความส าคัญอย่างยิงและอาจสันนิษฐานได้ว่าฐานะของ
เมืองพิมายในขณะนั้นอาจเป็นดังศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนามหายาน (กรมศิลปากร, 2542: 136) 
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ภาพท่ี 2 แสดงผังเมืองโบราณพิมายตามประกาศของกรมศิลปากร 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, แผนที่แนวการก าหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย. เข้าถึงเมื่อ  
23 กุมภาพันธ์ 2558. เข้าถึงได้จาก www.thaipost.net/main/detail/4058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 ภายหลังท่ีอาณาจักรเขมรโบราณล่มสลาย เมืองพิมายก็ถูกลดบทบาทความส าคัญลงแต่
ชาวเมืองพิมายในแต่ละยุคก็ยังคงอยู่อาศัยและท านุบ ารุงเรื่อยมาจนกระท่ังได้รับการบูรณะในสมัย
อยุธยาตอนปลายโดยกรมหมื่นเทพพิพิธท่ีมาต้ังชุมนุมเจ้าพิมาย ภายหลังถูกพระเจ้าตากสินมหาราช
ยกทัพมาปราบปราม เมืองพิมายก็ถูกลดบทบาทความส าคัญลงไปเหลือเป็นเมือ งท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเมืองนครราชสีมา แต่ความศรัทธาท่ีมีต่อปราสาทพิมายในฐานะท่ี เป็นศูนย์กลางทาง
ความเช่ือของศาสนายังคงอยู่แต่ถูกปรับเปล่ียนบทบาทให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปกับ
การรับคติความเช่ือของพุทธศาสนาแบบเถรวาท เมืองพิมายได้ถูกเล่าขานแต่งเติมเรื่องราวความ
เป็นมาของปราสาทพิมายและเมืองพิมายใหม่โดยอิงตามนิทานแบบพุทธชาดกผสมผสานกับนิทาน
พื้นบ้านเกิดเป็นนิทานเรื่อง ท้าวปาจิต - นางอรพิม มีบูรณะการพระพุทธรูปนาคปรกองค์ประธาน
ภายในปราสาทท่ีเป็นคติมหายาน โดยการลงรักปิดทองแล้วเรียกนามใหม่ว่าพระนาคปรกพิมายซึ่ง
เช่ือมโยงกับเรื่องราวในพุทธประวัติและสถาปนาช่ือใหม่ว่าพระพุทธวิมายะเพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นมาของเมืองพิมายเดิม ตลอดจนประเพณีเก่าแก่ต้ังแต่สมัยเขมรโบราณถูกลบเลือนหายไป ปรากฎ
ให้เห็นเพียงภาพจ าหลักท่ีบอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ส าคัญในอดีตเท่านั้น  (ธงชัย นิยมสุข , 
สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 2560) 
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 เรื่องราวเหล่านี้เป็นเสน่ห์ท่ีน่าสนใจของเมืองพิมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองพิมายและ
ปราสาทพิมายเป็นศาสนสถานท่ีมีความส าคัญทางพุทธคตินิยมซึ่งแตกต่างไปจากศาสนสถานอื่น ๆ ท่ี
สร้างในยุคร่วมสมัยกัน แม้ต่อมาจะมีการสร้างศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนามหายาน ท่ีปราสาทตาพรหม 
แต่จากการสร้างเส้นทางท่ีตัดตรงจากพระราชวังหลวงถึงเมืองพิมายของกษัตริย์ขอมในอดีต การ
บูรณะปราสาทพิมายและสถาปนารูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ท่ีเมืองพิมายย่อมเป็นการย้ าให้
เห็นความส าคัญและความศรัทธาของบรรพบุรุษในอดีตท่ีมีต่อเมืองพิมายและปราสาทพิมายแห่งนี้ได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้องค์ความรู้เรื่องระบบชลประทานในอารยธรรมเขมรโบราณในพื้นท่ีราบลุ่มซึ่ง
คล้ายคลึงกันกับเมืองพระนครซึ่งในปัจุบันไม่หลงเหลือสภาพเดิมให้เห็นแล้วและหากเราสามารถศึกษา
ตลอดจนน าบริบทแห่งความเช่ือความศรัทธาในอดีตซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาตลอดจนวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ มาถ่ายทอดและน าเสนอในมุมมองใหม่ ๆ ผ่านการสร้างสรรค์
และออกแบบพัฒนาโดยเช่ือมโยงวิถีชุมชนในปัจจุบันได้ก็จะเป็นการน ามรดกของบรรพบุรุษมาต่อยอด
เป็นสร้างมูลค่าทางการท่องเท่ียวสร้างการรับรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้กับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
 ด้วยเหตุนี้การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับการออกแบบส่ือจ าลองเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจึงมีความส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา เพื่อค้นหารูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นทาง
วัฒนธรรมของเมืองพิมายท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในอดีต เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบ
ทางการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเช่ือมโยงข้อมูลทางวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบันของท้องถิ่น
เมืองพิมายเข้าด้วยกัน อีกท้ังเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการน าแนวคิด รูปแบบหรือองค์ประกอบอื่นๆ 
ไปใช้ต่อยอดส าหรับงานออกแบบอื่นได้ง่ายมากขึ้นและเป็นแนวทางในการน ามรดกทางวัฒนธรรมท่ีมี
ค่าซึ่งรอการหยิบยืมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและเป็นแหล่งอ้างอิงท่ีส าคัญให้นัก
ออกแบบได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจ “สร้างสรรค์และพัฒนา” ให้เกิดความหลากหลายผสมผสานวิถีชีวิต
ในอดีตท่ีสูญหายกับวิถีในปัจจุบันได้อย่างลงตัว 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบของการออกแบบส่ือจ าลองเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย จึงมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับน าไปออกแบบส่ือจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม  
 2. เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบส่ือภายในศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ของแหล่ง
ท่องเท่ียวจากบริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมาย 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการรับรู้เพื่อการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
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สมมติฐานของการศึกษา 
  การออกแบบและส่ือสารอัตลักษณ์ตลอดจนองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของเมือง 
พิมายในอดีตโดยการเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกันทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเท่ียว
เกิดความรับรู้และเข้าใจรวมท้ังเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ จะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมเมืองพิมายได้ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 แนวทางการท าวิจัยนี้ มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยในครั้งเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการออกแบบ 
(Qualitative research) มีขอบเขต ดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบส่ือจ าลอง ประกอบด้วย 
   1.1.1 จิตวิทยาการออกแบบและการส่ือสารการออกแบบส่ือจ าลอง 
   1.1.2 ประเภทของการออกแบบส่ือจ าลอง  
   1.1.3  การออกแบบประสบการณ์ (Experiential Design) 
  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นท่ีเฉพาะเจาะจงในการสร้างงานศิลปะ (Site-
Specific) 
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
   1.3.1 การท่องเท่ียวและการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
   1.3.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 
   1.3.3 การออกแบบเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียว 
  1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์และบริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมาย 
   1.4.1 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมและภูมิหลังของเมืองพิมาย
เฉพาะในยุคสมัยเขมรโบราณราวพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ตามท่ีปรากฎในเอกสารทางโบราณคดี  
   1.4.2 ข้อมูลด้านสังคมวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของท้องถิ่นเมืองพิมาย
นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ความเป็นมา วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
  โดยขอบเขตด้านเนื้อหานี้ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ พร้อมท้ัง
จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปพัฒนาการออกแบบ 
 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี โดยได้เลือกพื้นท่ีศึกษาคือเมืองโบราณพิมาย ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานตามประกาศของกรมศิลปากร (ราชกิจจานุเบกษา , 2479, 27 กันยายน) ปัจจุบัน
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ครอบคลุมเขตเทศบาลต าบลพิมายและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา มีขอบเขต 10.799 ตารางกิโลเมตร (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, 2553, 13 ธันวาคม) ในการศึกษาครั้งนี้ได้จ าเพาะเจาะจงเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็น
บริเวณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  2.1 เหตุผลเชิงสถิติ  
   2.1.1 พิจารณาจากสถิ ตินัก ท่องเ ท่ียว ท่ีเข้ ามาท่องเท่ียวยัง จังหวั ด
นครราชสีมาเป็นอันดับ 2 ของประเทศในปี 2561 (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) 
ประกอบกับจ านวนนักท่องเท่ียวเฉพาะท่ีสนใจเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัด
นครราชสีมาจะเลือกไปเท่ียวชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นอันดับแรก (ส านักงานสถิติจังหวัด
นครราชสีมา, 2560) 
  2.2 เหตุผลเชิงคุณภาพ 
   2.2.1 พื้นท่ีบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมายได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานตามประกาศของกรมศิลปากรและได้รับการเสนอช่ือแนบท้ายบัญชีรายช่ือเบื้องต้น
ส าหรับการขอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) 
   2.2.2 พื้นท่ีบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักทาง
วัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวของเมืองพิมายโบราณท่ียังคงปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
คติความเช่ือ ตลอดจนรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีสามารถอธิบายเรื่องราวบริบททางวัฒนธรรมในอดีต
ตามท่ีศึกษาได้ตลอดจนการเลือกศึกษาเฉพาะช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ี
เมืองพิมายมีความเจริญสูงสุดดังปรากฎหลักฐานคือการสร้างปราสาทพิมาย 
   2.2.3 เมืองพิมายเป็นเมืองโบราณท่ีมีชีวิตมีพัฒนาการทางความเช่ือ วิถีชีวิต 
สังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีมีความผูกพันธ์
กับปราสาทพิมายอันเป็นสัญลักษณ์และส่ิงยึดโยงทางใจ 
   2.2.4 ในท้องถิ่นมีนักวิชาการและปราชญ์ท้องถิ่นท่ีสามารถอธิบายให้
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้าน
โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีศึกษา 
ปราชญ์ชุมชนในท้องถิ่น นักท่องเท่ียวและประชาชนในท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ผู้แทนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีศึกษา  
จ านวน 1 คน 
  3.2 ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและปราชญ์ชุมชน 
จ านวน 2 คน 
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  3.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและด้านการท่องเท่ียว จ านวน 2 คน 
  3.3 นักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวเมืองพิมายจ านวน 50 คน 
  3.4 ประชาชนในพื้นท่ีจ านวน 55 คน 
 4. ขอบเขตของการพัฒนางานออกแบบ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพื่อพัฒนางานออกแบบในขอบเขต
ดังนี้ 
  4.1 ปรับปรุงส่ือและการน าเสนอเรื่องราว ความเป็นมาของเมืองพิมายท่ีเป็นองค์
ความรู้ภายในศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
  4.2 ออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเท่ียวหลักและ
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน (Tourism Route System Design) และเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
  4.3 ออกแบบส่ือรณรงค์สร้างความรับรู้และเข้าใจในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
  4.4 ออกแบบอัตลักษณ์เพื่อใช้สนับสนุนการรับรู้ความเป็นเมืองพิมาย 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาข้อมูลของเมืองพิมายโบราณในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีอาณาจักรเขมรโบราณแผ่อิทธิพลมายังเมืองพิมาย 
 2. การวิจัยครั้งนี้ใช้พื้นท่ีบริเวณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ปราสาทพิมาย) และ
เมืองพิมายเก่าเฉพาะเขตเทศบาลต าบลพิมายเป็นกรณีศึกษา 
  2.1 ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์รวมท้ังเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ของคนท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์
ชุมชนในท้องถิ่น ถึงลักษณะวิถีชีวิต อาชีพ ความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเท่ียวหลักของเมืองพิมายรวมถึง
แง่มุมความเป็นคนท้องถิ่นเมืองพิมาย โดยการสัมภาษณ์นั้นใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความเห็นในการศึกษาค้นคว้านี้ เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือ ต าราวิชาการ หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจัดเป็นหมวดหมู่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  1.2 ข้อมูลจากบุคคล โดยเก็บข้อมูลภาคสนามจากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า  
   1.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In deep Interview) ส าหรับผู้เช่ียวชาญและ
ปราชญ์ชุมชน  
   1.2.2 การสัมภาษณ์โดยใช้แบบมีโครงสร้าง ( Interview Structure) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียวพร้อมท้ังสรุปข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ 
  1.3 ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 
  1.4 ศึกษาข้อมูลโครงการเปรียบเทียบ (Case Study) เพื่อวิเคราะห์เป็นแนวทางใน
การน ามาใช้ 
 2. สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูลท้ังจากภาคเอกสารและบทสัมภาษณ์ แล้วน ามาสังเคราะห์
ข้อมูล 
 3. น าข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์ จากกระบวนการค้นคว้าข้อมูลมาสรุปเป็นข้อมูลส าหรับ
การสร้างสรรค์ผลงาน (Main idea concept)  
 4. ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา และน าข้อมูลและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจากการ
สรุปผลการศึกษามาจัดท าแบบร่างผลงาน (Prototype)  
 5. น าผลงานการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงเป็นงานน าเสนอ (Board Present) และจัดท าเป็น
รูปเล่มเอกสาร 
 6. ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน และเสนอแนะ 
 7. น าเสนอผลงานการศึกษา เช่น วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ส่ือจ าลอง  หมายถึง ส่ือท่ีใช้ในการแสดงเนื้อหา เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ในการสร้าง
ประสบการณ์การรับรู้และก่อให้เกิดเรียนรู้ให้กับผู้ชมได้เข้าใจเรื่องราวที่ต้องการส่ือสารในรูปแบบส่ือ
สองมิติ สามมิติ หรือกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงให้ผู้ชมเกิดการรับรู้เข้าใจในเรื่องราวของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น 
ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อเพิ่มอรรถรส ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
 2. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ในงานวิจัยนี้ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์เมืองพิมาย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายและชุมชนเมืองพิมาย ซึ่งเป็น
โบราณสถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกรม
ศิลปากร 
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 3. การส่งเสริมการท่องเท่ียว หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมายมากยิ่งขึ้น 
 4. อัตลักษณ์ หมายถึง อัตลักษณ์บริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมายในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 
16 – 18 ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท้ังองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ คติความเช่ือและรูปแบบทาง
ศิลปกรรมท่ีโดดเด่นและปรากฎหลักฐานจนถึงปัจจุบัน 
 5. การเช่ือมโยง  หมายถึง  การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวให้มีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันท้ังในเชิงบริบททางวัฒนธรรม ความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวท้ังแหล่งท่องเท่ียวหลัก
และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเป็นเส้นทางท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ๆ ในงานวิจัยนี้คือการเช่ือมโยง
เส้นทางท่องเท่ียวเมืองพิมาย 
 6. ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ศูนย์ข้อมูล
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับการออกแบบส่ือจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมโดยการวิจัยเชิงพัฒนาสร้างสรรค์ (Research and Development of design) ผู้วิจัยได้
สืบค้นและเรียบเรียงข้อมูลเอกสาร ต าราวิชาการ งานศิลปกรรมการออกแบบต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องน ามาสรุปไว้ ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองพิมาย 
  1.1 บริบท ภูมิศาสตร์ ท่ีต้ังเชิงกายภาพของเมืองพิมาย 
  1.2 สภาพสังคมจากอดีตถึงปัจจุบันของเมืองพิมาย 
  1.3 พัฒนาการด้านคติความเช่ือ วัฒนธรรม ศิลปกรรมของเมืองพิมายและ
ปราสาทพิมาย 
  1.4 แหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของเมืองพิมาย 
 2. การสร้างและการออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์ 
  2.2 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 3. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่ือจ าลอง 
  3.1 จิตวิทยาการออกแบบและการส่ือสารการออกแบบส่ือจ าลอง 
  3.2 ประเภทของการออกแบบส่ือจ าลอง  
  3.4 การออกแบบประสบการณ์ (Experiential Design)   
 4. การท่องเท่ียวและการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
  4.1 แนวคิดและรูปแบบท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
  4.2 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและการจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
  4.3 แนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 5. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเมืองพิมาย 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปูมหลังส าคัญของบริบททางวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของเมือง 
พิมายผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในเชิงสังคมวัฒนธรรมของเมืองพิมายย้อนหลังไปในยุค
เริ่มแรกตามขอบเขตท่ีศึกษาและน าเสนอเนื้อหาเพื่อสรุปเป็นแนวทางส าหรับใช้งานงานวิจัยนี้ ดังนี ้
 1. บริบท ภูมิศาสตร์ ที่ต้ังเชิงกายภาพของเมืองพิมาย 
  1.1 ภูมิศาสตร์ของเมืองพิมาย 
  เมืองพิมาย ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีพื้นท่ีครอบคลุมเขต
เทศบาลต าบลพิมายและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง โดยมีพื้นท่ีโดยรวมตามประกาศเขต
เมืองพิมายเก่าจ านวน 10.799 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นชุมชนโบราณท่ีส าคัญแห่งหนึ่งใน
วัฒนธรรมขอมท่ีเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นแอ่งท่ีราบ
ขนาดใหญ่ซึ่งมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้และตะแคงลาดไปทางทิศ
ตะวันออกสู่แม่น้ าโขงเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าท่ีราบสูงโคราช เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์  
จะเห็นว่าเมืองพิมายต้ังอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีอาณาเขตพื้นท่ีต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 องศา 13 ลิปดาเหนือและเส้นแวง
ท่ี 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออกบริเวณท่ีต้ังของเมืองพิมายมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มมี
แม่น้ าหลายสายไหลโอบรอบ ด้านตะวันตกมีแม่น้ ามูลไหลออกไปทางทิศทิศตะวันออกทางด้านใต้มีล า
น้ าจักราชไหลไปทางทิศตะวันตกและมีแม่น้ าสาขาคือล าน้ าเค็มบริเวณท่านางสระผมด้านทิศใต้ของ
เมืองพิมายไปบรรจบกับแม่น้ ามูล 
  เมืองพิมายโบราณจึงมีเส้นทางการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ าติดต่อกับชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ นักโบราณคดีจึงมักเรียกว่า ชุมชนลุ่มน้ ามูล จากการศึกษาและส ารวจแหล่ง
โบราณคดีในเขตเมืองพิมายพบหลักฐานว่าเมืองพิมายเป็นชุมชนก่อนประวั ติศาสตร์มีความเจริญมา
ก่อนการแผ่อิทธิพลของอารยธรรมเขมรโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 รวมถึงชุมชนท่ีกระจายอยู่
รอบเมืองพิมายตามริมน้ าแม่มูลซึ่งมีแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลักฐานว่าคนในแถบนี้รู้จักการท าการ
เพาะปลูกข้าว เล้ียงสัตว์มาต้ังแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ จากการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด
ของกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยโอทาโก  ประเทศนิวซีแลนด์  เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2550 พบ
หลักฐานการอยู่อาศัยของชุมชนลุ่มน้ ามูลบนท่ีราบสูงแอ่งโคราชแห่งนี้ยาวนานต่อเนื่องกันเป็นเวลา
เกือบ 4,000 ปี  ต้ังแต่ยุคหินใหม่จนถึงปัจจุบัน เป็นส่ิงท่ีปรากฎว่าเป็นหลักฐานส าคัญของพัฒนาการ
และบริบทของเมืองคือการพัฒนาเทคโนโลยีภาชนะดินเผา เครื่องประดับและพิธีกรรมฝ่ังศพอย่างมี
แบบแผน โดยการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ 3 ยุคต้ังแต่ยุคหินใหม่ ยุคส าริดต่อเนื่องกันถึงยุคเหล็ก 
กระดูกสัตว์ อาวุธ ภาชนะดินเผาขัดมันสีด าแบบพิมายด า ซึ่งมีอายุราว 2,200 ปี มาแล้ว 
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ภาพท่ี 3 แสดงพิธีกรรมการฝังศพท่ีมีแบบแผนของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ลุ่มน้ ามูลท่ีบ้านโนนวัด  
ท่ีมา : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา, การขุดค้นทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก  
http://www.koratmuseum.com/2_prehistory.html 
 
  ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศท่ีมีแม่น้ ามูลและล าน้ าสาขาไหลผ่าน ท าให้การ
คมนาคม การอุปโภคบริโภคเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย สามารถติดต่อกับชุมชนในวัฒนธรรม
ข้างเคียงได้ โดยทางตะวันตกตามล าน้ ามูลต่อเนื่องไปถึงแนวเทือกเขาสันก าแพงและดงพญาเย็นอัน
เป็นเขตท่ีมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมทวารวดีกระจายตัวอยู่ในบริเวณเมืองเสมาธรรมจักรและจังหวัด
ชัยภูมิ ผ่านเข้าไปถึงลพบุรี และทิศใต้สามารถติดต่อกับเมืองต่างๆ ในเขตประเทศกัมพูชาได้โดยผ่าน
แม่น้ ามูล เข้าสู่ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านช่องเขาของเทือกเขาพนมดงรัก เช่น ช่องตะโก ช่อง
ตาเมือน ช่องเสม็ด ช่องกร่าง หรือจุกตะราง โดยมีทรัพยากรแร่ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด คือ แร่เกลือหิน
และแร่โพแทช เกิดเป็นช้ันแทรกอยู่ในหินชุดโคราชตอนบน มีกระจายเป็นบริเวณกว้างขวางโดยเฉพาะ
ทางตอนกลางและตอนเหนือของภาค นอกจากนี้ก็พอมีแร่เหล็ก แร่ทองแดง และแร่แมงกานีส 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2534 : 62-65) 
  เมืองพิมายเป็นเมืองท่ีมีล าน้ าธรรมชาติล้อมรอบ คือทางทิศเหนือมีแม่น้ ามูลไหลผ่าน
แล้วอ้อมไปทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันตกมีล าน้ าจักราชไหลผ่านไปทางเหนือบรรจบกับแม่น้ ามูล
ท่ีหน้าท่าสงกรานต์ ทางทิศใต้มีล าน้ าเค็ม ซึ่งเป็นสาขาแยกมาจากล าน้ าจักราชท่ีต าบลวังหินไหลผ่าน
ท่านางสระผม ซึ่งเป็นโบราณสถานนอกก าแพงเมืองพิมาย ในบริเวณท่านางสระผมซึ่งล าน้ าเค็มไฟ
ลบรรจบนั้นพบหลักฐานการสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ในอดีตของเมืองพิมายซึ่งเรียกว่าบาราย
ตามแบบวัฒนธรรมเขมรโบราณ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ าบนท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ขอบคันดิน
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สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางโบราณท่ีใช้เข้าตัวเมือง ปัจจุบันบารายโบราณไม่ได้ถูกใช้งานในการกักเก็บ
น้ าและถูกบุกรุกโดยชุมชนท่ีใช้เป็นท่ีเพาะปลูกและสร้างโรงสี โกดังสินค้า ตลอดจนถูกทับโดยถนน
หลักพิมาย-ชุมพวงในปัจจุบัน ล าน้ าเค็มนี้ไปบรรจบกับล าน้ ามูลท่ีต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง และมี
ห้วยล าปลายมาศไหลลงมาร่วมกับแม่น้ ามูล ท่ีต าบลประสุขด้วย ลักษณะของตัวเมืองพิมาย เป็นเมือง
รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่กว้าง 565 เมตร ยาว 1 ,030 เมตร มีคูน้ าคันดินล้อมรอบ คูน้ าคันดิน
ดังกล่าว ปัจจุบันมีสภาพเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเฉพาะส่วนคูน้ าเท่านั้น 
ส่วนคันดินได้ปรับพื้นท่ีเป็นถนนหมดแล้ว คันดินท่ีใช้เป็นก าแพงเองยังเหลือร่องรอยอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้เป็นแนวยาวโดยตลอดเกือบถึงประตูเมือง มีบางส่วนท่ีถูกบุกรุกท่ีโดยไถก าแพงดิน
ออกไปเป็นทาง เข้ า ท่ีอยู่ อ า ศัย  หรื อ ใ ช้พื้ น ท่ีป ลูกสร้ า ง โร ง เก็ บของขนาดใหญ่  อย่ า ง ไร 
ก็ตาม ส่วนก าแพงดินนี้คงต่อกับส่วนก าแพงเมืองซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงท่ีชักปีกกาออกจากซุ้มประตู
เมืองท่ีมีอยู่ท้ัง 4 ด้าน ตัวซุ้มประตูเมืองนั้นก่อด้วยหินทรายและศิลาแลงปนกัน ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 
3 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือเรียกว่าประตูผี ด้านทิศตะวันตกเรียกประตูหิน และด้านทิศใต้เรียกประตูชัย 
ส่วนด้านทิศตะวันออก เหลือสภาพให้เห็นเพียงฐานศิลาแลงและเศษหินทรายแดงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
การติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาใช้ถนนสายนครราชสีมา – พิมาย ซึ่งผ่านเข้าเมืองทางด้านทิศเหนือ
โดยมีสะพานข้ามแม่น้ ามูลท่ีท่าสงกรานต์ ทางซ้ายมือก่อนข้ามสะพานเป็นทุ่งนากว้างใหญ่เรียกว่า 
“ทุ่งสัมฤทธิ์” ตรงเชิงสะพานท่าสงกรานต์เป็นแนวก าแพงเมือง ห่างออกไปทางขวามือประมาณ 150 
เมตร เป็นประตูเมืองด้านทิศเหนือต่อจากประตูนี้มาถึงริมถนนหน้าวัดเดิมมีสระช่ือ “สระพลุ่ง” และมี 
“สระขวัญ” อยู่ใกล้ๆ ท่าสงกรานต์ ริมขอบสระขวัญเป็นแนวก าแพงด้านทิศตะวันออกส่วนแนว
ก าแพงเมืองด้านทิศใต้มี “สระเพลง” ซึ่งเป็นสระขนาดใหญ่กว่าสระพลุ่งและสระขวัญต้ังอยู่ข้างนอก
ก าแพงเมืองเป็นสระท่ีชาวพิมายได้อาศัยน้ าใช้บริโภค จากเชิงสะพานท่าสงกรานต์ตรงไปตามถนนท่ี
ริมปากสระพลุ่งและสระขวัญ จะเห็นปราสาทพิมายต้ังอยู่เกือบกึ่งกลางของตัวเมืองพิมาย 
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ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะภูมิศาสตร์ของเมืองพิมายโบราณ 
ท่ีมา : วรณัย พงศาชลากร, “วิมายะฏฎะกะ” คลายปมปริศนาแห่งเมืองพิมาย ...ค้นหา “บาราย” 
ที่สาบสูญ. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560 , เข้าถึงได้จาก  http://oknation.nationtv.tv/blog/ 
voranai/ 2011/04/30/entry-1 
 
 2. สภาพสังคมจากอดีตถึงปัจจุบันของเมืองพิมาย 
  จากการศึกษาหลักฐานด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ 
รูปแบบการต้ังถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม การด ารงชีวิต ระบบความเช่ือและโครงสร้างทางสังคมของนัก
โบราณคดีและนักวิชาการสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีผ่านมาท าให้สามารถประมวลภาพรวมของ
พัฒนาการชุมชนในบริเวณลุ่มแม่น้ ามูล ได้ว่า ชุมชนโบราณในเขตลุ่มแม่น้ ามูลมีพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมมาต้ังแต่สมัยสังคมล่าสัตว์ สังคมเกษตรกรรม ก่อนท่ีจะพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นสังคมเมือง
ในท่ีสุด ส าหรับชุมชนแรกเริ่มในแอ่งโคราชนั้นมีชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกันอยู่ ถึง 3 
กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีร่องรอยการอยู่อาศัยมายาวนานโดยมีรูปแบบทางวัฒนธรรมแรกเริ่มที่คล้ายคลึงกับ
ชุมชนโบราณในแอ่งสกลนคร คืออยู่อาศัยในบริเวณลุ่มแม่น้ าต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมเป็น
ของตนเองโดยเฉพาะ กลุ่มชนโบราณเหล่านี้เริ่มเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งอยู่อาศัย
กระจายอยู่ท่ัวไปในเขตลุ่มแม่น้ ามูล หรือทุ่งสัมฤทธิ์แห่งนี้ คนเหล่านี้มีความสามารถในการผลิต
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ภาชนะดินเผาท่ีมีคุณภาพดี มีรูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นคือภาชนะดินเผารูปทรง
ต่าง ๆ ซึ่งเคลือบผิวด้วยน้ าดินสีแดงและขัดมันโดยเฉพาะแบบท่ีเรียกว่าทรงปากแตรหรือปากบาน มี
รูปร่างเหมือนคนโทคอแคบปากบานสูง บางใบมีการตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบหรือลายเขียนสี
คล้ายแบบบ้านเชียง และยังนิยมท าภาชนะแบบมีมุมหรือสันกลางภาชนะอีกด้วย เช่น ภาชนะดินเผาสี
ขาวแบบร้อยเอ็ด ภาชนะดินเผาสีด าขัดมันแบบพิมาย เป็นภาชนะผิวเรียบ ผิวด้านใดด้านหนึ่งจะมีสี
ด าหรือด าท้ังหมด มีร่องรอยการขูดลายเป็นเส้นมันเงา ภาชนะเหล่านี้พบกระจายตามชุมชนโบราณใน
เขตลุ่มแม่น้ ามูล – ชี โดยเฉพาะบริเวณรอบอ าเภอพิมายและบริเวณใกล้เคียงจัดเป็นรูปแบบ
วัฒนธรรมในยุคส าริดหรือแบบชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมตามการจัดแบ่งรูปแบบต่าง ๆ 

 
ภาพท่ี 5แสดงภาชนะดินเผาแบบปากแตรเขียนลายแบบโนนวัด 
ท่ีมา : ณัฏฐา กาญจนขุนดี, แหล่งอารยะธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ของเมืองโคราช. เข้าถึงเมื่อ 30 
เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.khundee.com/โคราชยุคก่อนประวัติศาส 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงภาพภาชนะดินเผาแบบปากแตรบ้านธารปราสาท 
ท่ีมา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์, ภาชนะดินเผาทรงปากแตร. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 
2560 , เข้ าถึ ง ไ ด้จาก  http: / /www. finearts.go. th/mahavirawongmuseum/parameters/ 
km/item2ภาชนะดินเผาทรงปากแตรA3-pottery 
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ภาพท่ี 7 แสดงภาพภาชนะดินเผาสีด าขัดมันแบบพิมายด า 
ท่ีมา : Helen Rosemarie Heath, Phimai Black ceramic. 2016 : 2 
 
  นอกจากการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วยังรู้จักการทอผ้า การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ 
สร้างสรรค์เครื่องประดับตกแต่งร่างกายจากวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ จากหิน เปลือกหอยและกระดูกสัตว์ 
เช่น ขวานหิน ก าไลหิน ก าไลเปลือกหอย ลูกปัดเปลือกหอย เครื่องใช้ปลายแหลมคล้ายปิ่นปักผมท า
ด้วยกระดูกสัตว์ ซึ่งจากพบหลักฐานเป็นก าไลท าจากเปลือกหอยทะเลขนาดต่าง ๆ ในแหล่งโบราณคดี
บริเวณนี้ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าชุมชนโบราณบริเวณนี้ คงมีการติดต่อสัมพันธ์ถ่ายทอดวิธีการท า
เครื่องมือเครื่องใช้ บางอย่างรวมถึงการแลกเปล่ียนสินค้าหรือวัตถุดิบกับชุมชนโบราณในท้องถิ่นอื่นท่ี
อยู่ใกล้ทะเลหรือชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แถบจังหวัดลพบุรีก็เป็นได้ด้านการเล้ียงชีพ พบว่ามีการ
เล้ียงสัตว์จ าพวกหมู วัว ควาย เพื่อเป็นอาหารหรือใช้งาน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการจับสัตว์น้ า เช่น ปลา 
เต่า หรือล่าสัตว์บก เช่น ละอง ละมั่ง กวางเก้ง เนื้อทราย มาเป็นอาหารด้วยเช่นกัน  
  พัฒนาการในด้านอื่น ๆ พบว่า คนก่อนประวัติศาสตร์ยุคนี้รู้จักการน าโลหะส าริดมา
ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ โดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับการหล่อส าริด เช่น เบ้าหลอมขวานส าริด 
แม่พิมพ์ขวานส าริดและต่อมาพบเครื่องประดับท่ีท าจากส าริดด้วย เช่น แหวน ก าไล ตุ้มหู ห่วงเกลียว 
เครื่องประดับศีรษะและกระพรวน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงรู้จักใช้เหล็กและมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีจนสามารถท าเครื่องใช้ท่ีผสมกันระหว่างโลหะท้ังสองชนิด เช่น ห่วงส าริดท่ีหุ้มด้วยเหล็กได้ 
ส าหรับเครื่องประดับร่างกาย ได้เปล่ียนจากลักษณะของก าไลหินและก าไลเปลือกหอยมาเป็น
เครื่องประดับท่ีท าจากส าริดด้วย นอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับท่ีมาจากชุมชนภายนอก เช่น ลูกปัด
หินสีต่าง ๆ แก้วและดินเผา เป็นต้น ในด้านอาหารการกิน พบหลักฐานว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ใน
บริเวณลุ่มแม่น้ ามูล ตอนบน รู้จักเพาะปลูกข้าวแล้วโดยข้าวดังกล่าวนอกจากจะปลูกเพื่อการบริโภค
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แล้วยังใช้ในพิธีกรรมบางอย่างด้วย หลักฐานต่าง ๆ ท่ีบอกถึงการเพาะปลูกข้าวนั้นก็คือ ได้พบแกลบ
ข้าวในเศษภาชนะดินเผา พบเมล็ดข้าวเปลือกโรยอยู่บนหลุมศพ พบเครื่องมือเหล็กลักษณะคล้ายเคียว
เกี่ยวข้าว และมีการเล้ียงสัตว์ประเภท หมู หมา วัว ควาย ซึ่ง วัวและควายนั้นน่าจะเป็น การเล้ียงเพื่อ
ใช้งานและเป็นอาหาร การด าเนินชีวิตแบบนี้คงอยู่ต่อเนื่องมาจนวัฒนธรรมทวารวดีเริ่มเข้ามา 
มีบทบาทแทนท่ี ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 จากการพบร่องรอยของเมืองและชุมชนโบราณ 
ตลอดจนศิลปกรรมแบบทวารวดี บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ โดยเฉพาะท่ีอ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ได้ปรากฏชุมชนขนาดใหญ่ รู้จักกันในช่ือ “เมืองเสมาธรรมจักร” ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมทวารวดีท่ีเข้ามาในช่วงแรกของพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนท่ีจะแพร่กระจายสู่
บริเวณต่าง ๆ โดยรอบ เช่น ชุมชนโบราณบริเวณเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในระยะต่อมา และ
นอกจากวัฒนธรรมทวารวดีแล้ว ในบริเวณใกล้เคียงกับอ าเภอพิมาย ยังได้พบหลักฐานการนับถือพุทธ
ศาสนามหายาน ซึ่งแพร่เข้ามาจากอาณาจักรเขมรโบราณทางทิศใต้แต่มีขอบเขตทางวัฒนธรรมจ ากัด
อยู่ในกลุ่มขนาดเล็กไม่ได้แพร่หลายไปท้ังภูมิภาค  
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงลักษณะเมืองโบราณยุคทราวดี 
ท่ีมา : วรณัย พงศาชลากร, “วิมายะฏฎะกะ” คลายปมปริศนาแห่งเมืองพิมาย ...ค้นหา “บาราย” 
ที่สาบสูญ. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก  http://oknation.nationtv.tv/blog/ 
voranai/ 2011/04/30/entry-1 
 
  เมืองแบบทวารวดีท่ีพบมักเป็นรูปทรงกลมหรือทรงรีมีก าแพงเมือง คูน้ าและคันดิน 
นอกจากนี้ยังพบใบเสมา หินทรายสลักภาพชาดก และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เช่น พระพุทธรูปนาค
ปรกหินทราย พบท่ีบ้านฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ หรือพระพุทธไสยาสน์ ท าจากหินทราย
ขนาดใหญ่ จากเมืองเสมา เป็นต้น การเจริญเติบโตของชุมชนโบราณท่ีพัฒนาเป็นเมืองต่าง ๆ ใน
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วัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนประเพณีความเช่ือท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิม ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมประเพณี
บางอย่างจากอินเดียซึ่งแพร่หลายเข้ามาใหม่ตามเส้นทางต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว ก่อให้เกิดรูปแบบ
วัฒนธรรมทวารวดีท่ีมีลักษณะเฉพาะตนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นหลายอย่าง  เช่น การ
สร้างเสมาหินสลักภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนาในเขตพุทธสถาน รูปแบบของผังเมืองท่ีมีคูน้ าและคัน
ดินซ้อนกันหลายช้ัน รวมไปถึงเทคโนโลยีการสร้างรูปเคารพท่ีนิยมสร้างจากโลหะส าริด เป็นต้น 
ส าหรับเมืองพิมายเช่ือว่าเป็นแหล่งชุมชนวัฒนธรรมแบบเถรวาททวารวดีท่ีมีความส าคัญอีกแห่ง
เช่นเดียวกัน เนื่องจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบส่ิงของเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับยุคทวารวดี ท้ัง
ช้ินส่วนธรรมจักร รูปเคารพในเขตเมืองพิมายโดยเฉพาะบริเวณท่ีเรียกว่า “เมรุพรหมทัต” ก็เช่ือได้ว่า
อาจจะเป็นเนินดินท่ีเป็นสถูปเจดีย์แบบทวารวดี (วรณัย พงศาชลากร, 2558) ต่อมาเมื่อวัฒนธรรม
ทวารวดีเส่ือมลงในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการพบหลักฐาน
วัฒนธรรมเขมรกระจายอยู่ท่ัวไปในภาคอีสานเป็นจ านวนมาก 
  ในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 การแผ่อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรเข้ามายังดินแดน
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ท าให้ชุมชนพื้นเมืองหันมายอมรับเอา
รูปแบบวัฒนธรรมบางประการของเขมรมาใช้ ในขณะเดียวกันบางแห่งก็อยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจักรเขมรโบราณด้วย โดยชุมชนในวัฒนธรรมเขมรนั้นปรากฏว่ามีจ านวนค่อนข้างหนาแน่นใน
บริเวณลุ่มแม่น้ ามูล ชุมชนในวัฒนธรรมเขมรโดยท่ัวไปมักใช้ประโยชน์จากล าน้ าธรรมชาติบรรดา
ชุมชนดังกล่าวมักต้ังอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ า ซึ่งบางชุมชนก็สร้างซ้อนทับลงบนชุมชนเดิม หรือบางชุมชนก็
สร้างขึ้นใหม่ใกล้กับชุมชนเดิม ให้มีแผนผังของเมืองท่ีแน่นอนตามแบบวัฒนธรรมเขมร เป็นผังเมืองท่ีมี
รูปร่างสม่ าเสมอ อันได้แก่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีการขุดสระน้ าภายในตัวเมืองและมักมีศาสนสถานต้ังอยู่
ตรงกลางชุมชน ดังเช่น เมืองพิมาย เป็นต้น ชุมชนและเมืองโบราณต่าง ๆ เหล่านี้ มีท้ังเมืองท่ีนับถือ
พุทธศาสนา และศาสนาฮินดูส่วนใหญ่มักมี ศาสนสถานประจ าเมืองท่ีสร้างขึ้นจากวัสดุท่ีคงทน เช่น 
หินทราย ศิลาแลง หรืออิฐในช่วงเวลานี้วัฒนธรรมเขมรเข้ามามีบทบาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นอย่างมาก ดังไ ด้พบจารึก ท่ีกล่าวนามของกษัตริย์ เขมรหลายพระองค์ ในบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดอีสานใต้ต้ังแต่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
และนครราชสีมา จนกล่าวได้ว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 พื้นท่ีอีสาน
ใต้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมร โดยมีหลักฐานการสร้างอโรคยศาล สุคตาลัยและธรรม
ศาลา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เป็นหลักฐานท่ีชัดเจนท่ีสุดท่ียืนยันถึงแนวความคิดนี้ (รุ่งโรจน์ 
ภิรมย์อนุกูล,2546 : 18)  โบราณสถานในเขตลุ่มแม่น้ ามูลท่ีปรากฏร่องรอยของวัฒนธรรมเขมร  
ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
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  1. ปราสาทพนมวัน ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
  2. ปราสาทพิมาย ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
  3. ปราสาทพนมรุ้ง ต าบลตาเป๊ก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  4. ปราสาทศีขรภูมิ ต าบลบ้านระแงง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
  5. ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ต าบลก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
  ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 มหาราชแห่งราชอาณาจักรเขมรทรงเป็นกษัตริย์
พระองค์สุดท้ายท่ีส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะในดินแดนอีสานใต้นี้ปรากฏพบ
หลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และจารึกเป็นจ านวนมากท่ีปรากฏพระนามของพระองค์ และ
รูปแบบศิลปกรรมเกี่ยวเนื่องกับศิลปะบายน อันเป็นรูปแบบศิลปะในช่วงรัชสมัยของพระองค์ ทรง
สร้างศาสนสถานเป็นจ านวนมากท้ังนอกและในราชอาณาจักร การสร้างศาสนสถานจ านวนมากนั้น 
เป็นเหมือนเครื่องป้องกันทางศาสนาให้แก่ราชอาณาจักร เพื่อให้มีความมั่นคง รุ่งเรือง ส่ิงก่อสร้างใน
สมัยของพระองค์พบได้ท่ัวไปในประเทศกัมพูชา ในประเทศไทย ทางภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในประเทศลาว และ เวียดนาม นอกจากนี้ยังพบจารึกเป็นจ านวน
มากท่ีอยู่ในรัชสมัยของพระองค์ และส่วนใหญ่เป็นการจารึกข้อความคล้ายคลึงกัน คือ จารึกประจ า 
อโรคยศาล มีจ านวนถึง 102 แห่งตามท่ีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม และธรรมศาลาหรือท่ีพักคน
เดินทาง ซึ่งสร้างไว้ตามเส้นติดต่อระหว่างเมืองพระนครหลวงและเมืองต่าง ๆ เส้นทางท่ีส าคัญๆ คือ
จากเมืองพระนครหลวง – เมืองพิมาย ธรรมศาลาหรือบ้านมีไฟ เป็นส่ิงก่อสร้างควบคู่กับถนนสายราช
มรรคา “อโรคยศาลา” หรือโรงพยาบาลจะสร้างอยู่ในแหล่งชุมชนโบราณหรือสรุก มีอาคารปราสาทท่ี
เรียกว่า "สุคตาลัย" (Chapel of Hospital) เป็นประธานของโรงพยาบาล สุคตาลัยแห่งแรกสุดเริ่มต้น
ท่ี ปราสาทเลียคเนียง (LeakNeang) ทางทิศตะวันตกของปราสาทตาแก้วด้านประตูทิศตะวันออกของ
เมืองพระนคร จารึกระบุว่ามีธรรมศาลาท่ีสร้างจากเมืองพระนครไปยังจามปาจ านวน 57 หลัง จาก
เมืองพระนครไปยังเมืองวิมายะปุระ จ านวน 17 หลัง บนถนนท่ีมีเส้นทางไปยังเมืองต่างๆ อีก 44 หลัง 
แต่ละหลังสร้างห่างกันประมาณ 12 - 15 กิโลเมตร โดยในประเทศไทยได้พบโบราณสถานท่ีจัดเป็น 
อโรคยศาล ประมาณ 31 แห่ง เช่น ปราสาทนางร า, กุฏิฤาษี จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทจอมพระ, 
ปราสาทตาเมือนโต๊ด จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น และปรากฏนามเส้นทางนี้ว่า “ราชมรรคา” (วรณัย 
พงศาชลากร, 2550) 
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ภาพท่ี 9 แสดงเส้นทางราชมรรคา จากเมืองพระนครหลวง - เมืองพิมาย 
ท่ีมา : วรณัย พงศาชลากร, เส้นทางสาย “ราชมรรคา” ธรรมศาลาจากพระขรรค์สู่วิมายะปุระ. 
เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก  http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai/ 
2007/10/02/entry-1 
 
  ภายหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 อาณาจักรเขมรก็เกิดความไม่
สงบ กษัตริย์ท่ีครองราชย์พระองค์ต่อ ๆ มาเกิดการแย่งชิงอ านาจกันภายในเมืองพระนคร โดยเฉพาะ
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 8 ท่ีทรงให้การอุปถัมภ์ศาสนาฮินดูแทนพุทธศาสนามหายาน ทรงให้ทุบท าลายศา
สนสถานและรูปเคารพท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในยุคของพระเจ้าชัยวรมันท้ังหมด ประกอบกับ
อ านาจทางการเมืองของเขมรในดินแดนประเทศไทยนั้นเส่ือมลงในช่วงเวลาเดียวกับท่ีได้เกิดชุมชน
เมืองขนาดใหญ่ระดับรัฐ ท่ีส าคัญขึ้นหลายท่ี เช่น ล้านนา สุโขทัย สุพรรณภูมิ ฯลฯ ความส าคัญของ
เมืองพิมายในฐานะรัฐศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานก็เส่ือมถอยลง ต่อมาเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรง
สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ทรงโปรดให้สมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปปราบเขมรและตีได้ราช
ธานีของเขมรตลอดจนเมืองขึ้นของเขมรทางแถบอีสานของไทยรวมท้ังเมืองพิมาย ตลอดสมัยอยุธยา
เขมรเกิดการแข็งข้ออยู่บ่อยครั้งด้วยอยุธยาขาดอ านาจในการควบคุมเหล่าหัวเมืองเดิมซึ่งคือเมืองพิ
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มายกษัตริย์อยุธยาจึงพยายามส่งขุนนางเข้ามาก ากับดูแล ต่อมาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้
โปรดฯ ให้ย้ายเมืองโคราชหรือเมืองโคราฆะปุระ และเมืองเสมามาต้ังอยู่ในท่ีปัจจุบันและสร้างป้อม
ปราการขึ้นป้องกันเมือง ทรงโปรดให้น านามเมืองเดิม คือ เมืองโคราชและเมืองเสมา มาต้ังช่ือรวมกั 
เป็นช่ือเมืองใหม่ว่า เมืองนครราชสีมา ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองท้องถิ่นในภาคอีสาน มี
เมืองขึ้น ถึง 14 เมือง ซึ่งเป็นเมืองในอาณัติของเขมรแต่เดิม คือเมืองพิมาย เมืองนางรอง เมืองบุรีรัมย์ 
ซึ่ง สุจิตต์ วงษ์เทศ (2560) ให้ความเห็นว่าเป็นการลดทอนอ านาจแฝงของผู้น ารัฐเมืองพิมายเดิมซึ่งก็
อาจจะสืบสายต่อจากเช้ือพระวงศ์ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ การนับถือศาสนาของราษฎร
ชาวพิมายในยุคนั้นไม่เป็นท่ีแน่ชัด เริ่มมีหลักฐานชัดเจน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2000 ในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้อพยพประชาชนจากกรุงศรีอยุธยาจานวนมากมาอยู่ท่ีเมืองพิมายและ
เมืองโคราช (เก่า) เพราะมีผู้คนเหลืออยู่เพียงเบาบาง พร้อมกับมีการสร้างวัดในพระพุทธศาสนาฝ่าย
เถรวาท ท่ีเมืองพิมาย คือ "วัดเดิม" และมีอีกจ านวน 4 วัด อยู่รอบนอกก าแพงปราสาทพิมายท้ัง 4 ทิศ 

 
ภาพท่ี 10 แสดงอุโบสถกรมหมื่นเทพพิพิธของวัดเดิมศิลปะอยุธยาตอนปลาย 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, โบสถ์กรมหม่ืนเทพพิพิธ สร้างริมปราสาทเมืองพิมาย. เข้าถึง
เมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://archives.nat.go.th/th-th 
 
  ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งท่ี 2 กรมหมื่นเทพพิพิธ (โอรสพระเจ้าอยู่หัวบรม
โกศ) ได้ขึ้นมาต้ังชุมนุมเป็นอิสระอยู่ท่ีเมืองพิมาย เรียกว่า "ชุมนุมเจ้าพิมาย" (หรือก๊กเจ้าพิมาย) ได้มี
การปรับปรุงพัฒนาเมืองพิมายหลายด้าน ท่ีส าคัญคือมีการสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันผุพังทะลาย 
ณ บริเวณเนินดินท่ีสันนิษฐานว่าเป็นสถูปสมัยทราวดี เรียกว่า "เมรุพรหมทัต" และย้ายวัดต่าง ๆ  เข้า
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ไปต้ังอยู่ภายในบริเวณปราสาทพิมายท้ัง 4 มุม โดยสร้างพระอุโบสถรวมทางด้านทิศตะวันตกเรียกว่า 
"โบสถ์เจ้าพิมาย" (ปัจจุบันกรมศิลปากรได้รื้อถอนออกเนื่องจากช ารุดทรุดโทรมมาก ในคราวบูรณะ
ปราสาทพิมาย ประมาณ พ.ศ. 2505) นอกจากนั้นยังน าพระเศียรศิลาพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ท่ีพบ
กองอยู่กับซากปรักหักพังภายในบริเวณปราสาทพิมาย น าไปสร้างตัวองค์พระใหม่แล้วสร้างวิหารไม้
ครอบไว้ท่ีวัดเดิม (เป็นวิหารรูปทรงศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในตอนหลังผุพังมาก เจ้า
อาวาสวัดเดิมในสมัยนั้นจึงได้รื้อและสร้างใหม่ ส าหรับเศียรพระพุทธรูปท่ีเรียกว่า “พระพุทธวิมายะ” 
เป็นศิลาสีขาวนั้น นักโบราณคดีบางท่านให้ความเห็นว่า อย่างน้อยน่าจะมีอายุต้ังแต่สมัยสร้าง
ปราสาทพิมายข้ึนไป ภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯ ให้ยก
ทัพมาปราบชุมนุมเจ้าพิมายหรือกรมหมื่นเทพพิพิธ ได้เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองขึ้นในขณะนั้นได้เกิด
เหตุการณ์วุ่นวายขึ้น กล่าวคือ เจ้าเมืองนางรองไม่ถูกกับเจ้าเมืองนครราชสีมา จึงหันไปสวามิภักดิ์กับ
เจ้าเมืองจ าปาศักด์ิ กรุงธนบุรีจึงส่งกองทัพมาปราบเมื่อ พ.ศ. 2319 โดยตีได้เมืองจ าปาศักด์ิตลอดท้ัง
หัวเมืองลาวฝ่ังแม่น้ าโขง และเมืองริมฝ่ังแม่น้ าโขงตอนใต้ตลอดมาจนถึงกัมพูชา (โรงเรียนพิมายวิทยา
,2559 : 4-6)  
  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดให้มีการ
ปรับปรุงการปกครองขึ้นใหม่โดยรวมเอาหัวเมืองต่าง ๆ ในเขตภาคอีสานตอนล่างมาขึ้นตรงกับเมือง
นครราชสีมาเรียกว่ามณฑลนครราชสีมา ทรงโปรดให้มีการสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ -
นครราชสีมา และทรงเสด็จพระราชด าเนินมาเปิดเส้นทางรถไฟสายดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและเศรษฐกิจให้กับภาคอีสานในขณะนั้น ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2454 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดค่ายสุร
นารีท่ีเมืองนครราชสีมา และจะเสด็จประพาสชมปราสาทพิมายและไทรงามท่ีอ าเภอพิมาย จึงมีการ
เตรียมการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ โดยการปรับปรุงถนนและผังเมืองใหม่และย้ายวัดเก่าแก่ใน
สมัยอยุธยาออกจากบริเวณปราสาทพิมาย มีการขุดเรือยาวเพื่อเป็นเรืออิสริยยศรับเสด็จในครั้งนั้น
รวมทั้งมีการเตรียมการละเล่นและการแสดงพื้นถิ่นรับเสด็จในครั้งนั้นด้วย ซึ่งหลังจากการรับเสด็จครั้ง
นั้นชาวเมืองพิมายจึงได้น าเรือยาวที่ทางการมอบให้เก็บรักษา มาเป็นเรือส าหรับแห่กฐินเพื่อไปถวาย
ยังวัดในเขตเมืองพิมายและได้มีวิวัฒนาการจนกระท่ังกลายเป็นการแข่งขันเรือยาวของเมืองพิมายสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
  กล่าวได้ว่าเมืองพิมายเป็นเมืองโบราณท่ีมีชีวิตสืบต่อเนื่องมานับต้ั งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์กระท่ังรุ่งเรืองในสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณ กระท่ังเส่ือมความส าคัญลงภายหลังเขมร
เส่ือมอ านาจแต่ผู้คนในเมืองพิมายกลับยังคงอยู่อาศัยมาโดยตลอดไม่มีการปล่อยให้เมืองพิมายท้ิงร้าง
จากผู้คนอาศัย แม้ไม่ใช่เมืองท่ีมีความส าคัญคัญในเชิงรัฐศาสนาดังก่อนแล้วแต่ชาวพิมายก็ยังมีความ
ศรัทธาเคารพในปราสาทพิมายพุทธสถานกลางเมืองมาตลอดหลายช่ัวคน มีการปรับแปลงรูปแบบทาง
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วัฒนธรรม ความเช่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้อย่างลงตัว มีการรับเอาคติพุทธแบบเถรวาทตามความ
นิยมในช่วงนั้นมาเป็นความเช่ือหลักแต่ก็พยายามผูกโยงคติความเช่ือ ด่ังเดิมให้มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกัน เห็นได้จากการสถาปนาเศียรพระพุทธรูปศิลาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิมายในช่ือ 
“พระพุทธวิมายะ” และการลงรักปิดทององค์พระพุทธรูปนาคปรกองค์ประธานภายในปราสาทพิมาย
ส าหรับสักการะบูชาภายใต้ฐานความเช่ือแบบพุทธเถรวาทท่ีว่าเป็นพระนาคปรกตามต านานหลักจาก
ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเอง แม้จะมีการรับคติความเช่ือใหม่ท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบความเช่ือเดิม
ของการสร้างปราสาทพิมายและเมืองพิมาย แต่การสร้างเสริมสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในยุคหลังนั้นไม่มี
การไปท าลายหรือสร้างใหม่ให้คล้อยตามสมัยนิยมดังเช่นปราสาทขอมอื่น ๆ ในสมัยอยุธยาท่ีถูก
ปรับปรุงเป็นเจดีย์แต่ได้ยกย่องและเทิดทูนบูชาเคารพสักการะซึ่งปราสาทพิมายเดิมในฐานะท่ีครั้งหนึ่ง
เคยเป็นศาสนสถานอันเป็นจุดศูนย์การเส้นทางจารึกแสวงบุญจากเมืองพระนครหลวงมาสู่เมืองพิมาย
แห่งนี้ 
 
 3. พัฒนาการด้านคติความเชื่อ วัฒนธรรม ศิลปกรรมของเมืองพิมายและปราสาทพิมาย 
  พื้นท่ีเมืองพิมายในสมัยประวัติศาสตร์ มีอายุอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 700 –1,500 ปี
มาแล้ว จัดอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร ซึ่งมีหลักฐานเป็นตะคันดินเผา พวยกาดินเผา 
พระพุทธรูป และพระพิมพ์ เป็นต้น และเมื่อวัฒนธรรมเขมรเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนประเทศไทยนั้น 
เมืองพิมายมีช่ือปรากฏอยู่ในศิลาจารึกว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” โดยเฉพาะในจารึกสมัยพระเจ้า
อีศานวรมันท่ี 1 (พ.ศ. 1159 – 1180) เรียกว่า “ภีมปุระ” (พิเศษ เจียจันทรพงษ, 2545: 13) ประกอบ
กับการพบจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมัน (ราว พ.ศ.1150 – 1159) ท่ีอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
และท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจ านวนหลายหลัก แสดงให้เห็นว่าอารยธรรมเขมรมีบทบาทอยู่ในเขตลุ่ม
แม่น้ ามูลต้ังแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ร่วมกับวัฒนธรรมทวารวดีในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 6 (พ.ศ. 1623 – 1650) ผู้สืบเช้ือสายมาจากราชวงศ์มหินธรปุระ ซึ่งมีถิ่นฐานเดิม
อยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย พระองค์ทรงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมือง
พระคร ช่วงเวลานี้ปราสาทพิมายน่าจะถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงถาวรอยู่แล้ว โดยอ้างอิงจากหลักฐาน
จารึกพิมาย 3 ซึ่งจารึกติดกับศาสนสถานได้กล่าวถึง มหาศักราช 1030 (พ.ศ.1651) ตรงกับวันแรม 8 
ค่ า เดือนยี่ วันอาทิตย์ ซึ่งปรากฎพระนามตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าธรณินทรวรมันท่ี 1 กล่าวถึง “...
กมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมัน แห่งเมืองโฉกวะกุล มาสถาปนากมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชัย 
ซึ่งเป็นเสนาบดี แห่งกมรเตงชคตวิมายะฯ...” ถ้าถือตามข้อความในจารึกพิมาย 2 ท่ีระบุศักราช 958 
(พ.ศ.1579) ระบุพระนาม “ศรีสูรยวรมะ” ซึ่งหมายถึง พระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 มีการบูชาพระพุทธรูป
ในคติมหายานนั่นย่อมแสดงว่าการก่อสร้างปราสาทพิมายน่าจะอยู่ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 
สอดคล้องกับแนวคิดของนายปามังติเยร์ (H. Parmentier) ผู้เช่ียวชาญทางสถาปัตยกรรมโบราณ



  40 

ฝรั่งเศสได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุสมัยของปราสาทพิมายไว้ว่าน่าจะเป็นฝีมือช่างสมัย
พระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 (พ.ศ.1545 - 1593) จากการพิจารณารูปแบบการสร้างซุ้มและมุขหน้าของ
ปราสาทประธานเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับปราสาทวัดเอกและ วัดมาเสต ในเขตเมืองพระ
ตะบอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 และอาจกล่าวได้ว่าปราสาทพิมายและเมืองพิมายถูก
สร้างเพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนามหายานและเป็นนครรัฐทางพุทธศาสนามาต้ังแต่เริ่มแรก 
และเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางศิลปกรรมของปราสาทในกลุ่มแรกท่ีเริ่มสร้างนั้น กพ็บว่ามีลักษณะ
ศิลปะแบบบาปวนและนครวัดตอนต้นท่ีผสมผสานกัน และเช่ือกันว่าได้ส่งอิทธิพลต่อศิลปกรรมและคติ
ทางศาสนาในอาณาเขมรในระยะต่อมาอีกด้วย ค าว่า “ กมรเตงชคตวิมาย” นักโบราณคดีแปลตาม
ความหมายได้ว่า พระผู้ควรเคารพนับถือของปวงชนซึ่งมีนามว่า “วิมาย” เนื่องด้วยปราสาทพิมายเป็น
พุทธสถาน การสร้างรูปประติมาไตรโลกยวิชัยข้ึนเป็นเสนาบดีหรือองค์บริวาร เมื่อ พ.ศ.1651 แสดงว่า
พระพุทธประติมากรรม วิมาย นี้ย่อมต้องมีอยู่แล้วและเช่ือว่าจะอยู่ท่ีปราสาทประธานเพราะเป็นส่ิง
ส าคัญของสถานท่ี แต่เนื่องจากไม่มีการขุดค้นพบพระพุทธประติมากรรมดังกล่าวท้ังสองจึงเป็นเหตุให้
นักโบราณคดีไม่อาจก าหนดลงไปได้ว่าปราสาทพิมายแห่งนี้สร้างขึ้นมาต้ังแต่สมัยใด จากหลักฐาน
ช้ินส่วนจารึกอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต ซึ่งพบท่ีมุมตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์ประธาน ท่ี
กล่าวถึงพระนามของพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 ปีมหาศักราช 958 และ 968 (พ.ศ.1579 และ 1589) อาจ
สันนิษฐานว่าจารึกแผ่นนี้น่าจะเป็นจารึกท่ีประจ าอยู่ท่ีปราสาทประธาน ซึ่งแสดงถึงอายุของปราสาทพิ
มายและคงท าขึ้นในระยะแรกเริ่มท่ีสร้างปราสาทพิมาย แต่เนื่องจากปราสาทพิมายเป็นศาสนสถานท่ี
มีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่และสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงซึ่งต้องใช้ก าลังคนจ านวนมาก ใช้
ระยะเวลาก่อสร้างท่ียาวนานจึงได้มีการสร้างหรือบูรณะเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของ
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงภาพจารึกปราสาทพิมาย 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2560 
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  ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ได้ทรงสร้างปราสาทขึ้นอีก 2 องค์ ในบริเวณปราสาท 
พิมาย คือ ปรางค์พรหมทัตและปรางค์หินแดง รวมทั้งพระพุทธรูปนาคปรกตามคติมหายาน เช่ือกันว่า
เป็นองค์หนึ่งในจ านวน 23 องค์ท่ีได้ทรงสร้างขึ้นในเมืองส าคัญต่าง ๆ ท่ัวราชอาณาจักรของพระองค์
เพื่อถวายแด่พระชัยพุทธมหานาถ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้สร้างก าแพงเมืองและประตูเมือง
ล้อมรอบเมืองพิมาย ปรับปรุงเส้นทางราชมรรคา สร้างอโรคยาศาล และท่ีทักคนเดินทางจากเมืองพระ
นครมายังเมืองพิมาย และทรงสถาปนารูปประติมากรรมของพระองค์ และพระนางชัยจุราชเทวี พระ
มเหสีของพระองค์ไว้ท่ีเมืองพิมายด้วย การบูรณะปรับปรุงเมืองในรัชสมัยของพระองค์นี้คงไม่ใช่มีแค่
เมืองพิมายเมืองเดียวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระองค์ทรงโปรดให้สร้างศาสนสถานอีกหลาย
แห่งและเช่ือว่าคงมีการระดมไพร่พลและทรัพยากรน้อยใหญ่ท่ัวพระราชอาณาจักรมาสร้างปราสาท
ตามพระราชประสงค์ให้แล้วเสร็จ แต่ด้วยจ านวนปราสาทท่ีทรงให้สร้างนั้นมีขนาดใหญ่และจ านวนท่ี
มากหลายแห่งรวมถึงปรางค์พรหมทัตจึงสร้างไม่เสร็จกระท่ังพระองค์สวรรคตเสียก่อน 
  3.1 คติความเช่ือในการสร้างปราสาทพิมาย 
  ช่ือของเมืองพิมายตามหลักฐานจากจารึกปราสาทพระขรรค์ เรียกว่า วิมายะปุระ 
นักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า วิมายะ หมายถึงผู้ปราศจากมายา ปุระ หมายถึง เมือง เมื่อเรียก
และอนุมานก็จะได้ค าว่า ท่ีสถิตแห่งพระผู้ปราศจากมายา อันหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง และ
ปราสาทพิมายคงจะสรางกอนป พ.ศ. 1651 (ค.ศ. 1108) ซึ่งกรอสลิเย (Bernard Philippe Groslier. 
2506 : 1) สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 6 (พ.ศ. 1623 – 1650) เนื่องจากเมืองพิมาย
เปนราชธานีของพระองคมากอน โดยพระองคโปรดใหสรางปราสาทพิมายเพื่ออุทิศถวายแดบรรพบุรุษ
ในราชวงศมหิธรปุระ ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของพระองค์นับถือพุทธศาสนามหายาน
ซึ่งนักวิชาการบางส่วนเห็นแย้งว่า ปราสาทพิมายเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนามหายาน ตันตระ  
มาต้ังแต่แรกสร้างไม่ใช่พุทธศาสนามหายานแบบท่ัวไป ประธานของศาสนสถานซึ่งเป็นพระพุทธรูป
นาคปรกศิลามีพระนาม “กมรเตงชคตวิมายะ” รูปแบบการสร้างปราสาทก็ล้วนแฝงไปด้วยหลัก
ปรัชญาของตันตระ การสรุปว่าปราสาทพิมายสร้างเนื่องพุทธศาสนามหายาน นั่นด้วยโดยสวนมากไม่
เข้าใจว่าปรัชญาและรูปแบบของพุทธศาสนาลัทธิตันตระยานมีปรัชญาและจุดมุ งหมายท่ีตางกัน 
(พิริยะ ไกรฤกษ์, 2544 : 69-71)  
  พุทธศาสนามหายานตันตระเริ่มปรากฏในเขมรมาต้ังแตสมัยพระเจาราเชนทรวรมัน 
(พ.ศ. 1474 – 1511) เพราะจารึกปราสาทเบ็งเวียนไดกลาวถึงพระโลเกศวรและนางปรัชญาปารมิตา 
ผูประทานก าเนิดพระชินพุทธะและธาตุท้ัง 5 ในไตรโลก78 นอกจากนี้จารึกบานสับบาก อ าเภอปกธง
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ใน พ.ศ. 1609 ไดกลาวถึงพระปาญจสุคต ซึ่งคือ พระชินพุทธะในมหายาน
ตันตระ และยังกลาวถึงคัมภีรศรีสมาจะซึ่งเปนช่ือยอของคัมภีรศรีคุหยสมาจตันตระ เปนคัมภีรเกาสุด
ท่ีพระพุทธเจ้าประทานใหกับพุทธสมาคม และเปนตนต ารับของตันตระยาน จารึกท้ังสองหลักแสดงให
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เห็นวาพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานไดมีการวางรากฐานในอารยธรรมเขมรมาต้ังแตปลายพุทธศตวรรษท่ี 
15 และคงแผขยายอิทธิพลเขามาในเขตท่ีราบสูงโคราชชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 17  
  สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ ม.ร.ว. (2537 : 40) ให้ความเห็นว่าเมืองพิมายน่าจะเป็นเมือง
ศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานตันตระและเป็นเมืองปิตุภูมิของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เนื่องจาก
ปรากฏการสร้างอโรคยาศาลตามแนวเส้นทางราชมรรคามาจนถึงเมืองพิมาย ตามข้อสันนิษฐานแล้ว
การท่ีให้ความส าคัญกับเมืองพิมายอาจจะน าไปสู่การรับเอาคตินิยมและแนวคิดปรัชญาของมหายาน
ตันตระไปใช้ด้วย เห็นได้จากภายหลังพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ทรงครองราชย์พระองค์ได้โปรดให้ย้าย
ศูนย์กลางความเช่ือทางศาสนาจากพนมบาเค็งมายังปราสาทบายน และสถาปนาพุทธศาสนามหายาน
ตันตระเป็นศาสนาประจ าอาณาจักรแทนลัทธิไวศณพนิกาย พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ทรงประกาศ
พระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามีชีวิตหรือพระโพธิสัตว์พระองค์จึงทรงให้ก าหนดแผนผังปราสาทให้มี
รูปแบบมณฑล (Mandala) ตามคติตันตระ  

 
ภาพท่ี 12 แสดงแผนผังเมืองพิมาย 
ท่ีมา : สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ, 2534 
 
  รูปแบบลักษณะการวางผังของปราสาทพิมายมีความแตกต่างจากปราสาทหินใน
อารยธรรมเขมรโบราณโดยท่ัวไปซึ่งมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แต่ปราสาทพิมายมีการวางผังท่ี
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พิเศษออกไป คือหันหน้าไปทางทิศใต้โดยเบนจากทิศใต้ไป 20 องศาตะวันตก ซึ่งไม่มีปราสาทองค์ใด
ในอารยธรรมเขมรท่ีหันหน้าไปทางทิศใต้ ลักษณะเฉพาะเช่นนี้นักวิชาการหลายท่านเช่ือว่า เป็นการ
วางผังเพื่อให้สอดคล้องและรับกับแนวถนนท่ีตัดมาจากเมืองพระนคร (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ, 2534) 
ในขณะท่ี สุจิตต์ วงษ์เทศ (2561) ให้ความเห็นว่าการท่ีปราสาทพิมายหันหน้าสู่ทิศใต้ไม่น่าจะเกี่ยวกับ
การสร้างให้รับกับแนวถนนโบราณท่ีมุ่งหน้าสู่เมืองพระนครหลวง เนื่องแนวถนนโบราณมีมาก่อนแล้ว
และในยุคเริ่มแรกสร้างเมืองพิมายนั้นสถานะของเมืองพิมายภายใต้การปกครองของราชวงษ์มหิธรปุ
ระไม่ได้ขึ้นต่อเมืองพระนครหลวง การหันหน้าสู่ทิศใต้จึงเช่ือว่าน่าจะเกี่ยวกับคติความเช่ือในพุทธ
ศาสนามหายานตันตระยาน ซึ่งตามรูปแบบการสร้างเมืองมักจะมีการสถาปนาศาสนสถานประจ าเมือง
ขึ้นมาก่อนแล้วจึงขยายขอบเขตเมืองออกไปในแต่ละด้าน ในขณะท่ี ศศิธร จันทร์ใบ (2545 : 31-32) :
ซึ่งศึกษาเรื่องการออกแบบปราสาทหินพิมายได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การวางผังของปราสาทหินพิมายเป็น
คติท่ีใช้แกนเหนือ-ใต้ท่ีเท่าเทียมกับแกนด่ิงของโลกเป็นแกนในการออกแบบ ต่างจากการใช้ดวง
อาทิตย์เป็นแกน ซึ่งลักษณะนี้ตามคัมภีร์พฤหทารัณยกะอุปนิษัท กล่าวว่า สุริยทวารซึ่ งเป็นท้ังประตู
แห่งชีวิตและประตูแห่งความตายในระบบแกนเหนือ-ใต้นั้นต้ังอยู่บนพื้นโลกขั้วเหนือเท่ากับจุดทิศ
เหนือบนแผนผัง “เป็นต าแหน่งท่ีต้ังของประตูแห่งทวยเทพท่ีเปิดเข้าสู่เส้นทาง (เทวยาน) ท่ีน าทวย
เทพไปสู่แดนเหนือโลก”ส่วนทิศใต้เป็นที่ต้ังของประตูแห่งบรรพบุรุษหรือประตูท่ีผ่านไปสู่เส้นทางของ
บรรพบุรุษ (ปิตรยาน) ท่ีน ากลับไปสู่ภายในจักรวาล”การใช้สัญลักษณ์ระบบนี้ก็สอดคล้องกับวิถีการ
หลุดพ้นหรือบรรลุนิพพาน คือ ผู้รู้จะผ่านเข้ามาทางประตูบรรพบุรุษและทะลุออกไปท่ีสุริยทวารโดย
ไม่กลับมาอีก แต่ผู้โง่เขลาจะถอยหลังกลับไปสู่ประตูบรรพบุรุษอีกเพื่อไปเกิดใหม่ในภพภูมิอื่นท่ีสูงกว่า 
เป็นคติสัญลักษณ์ใหม่ท่ีราชวงศ์มหิธรปุระใช้เป็นความหมายเพื่อประกาศความเป็นอิสระจากอ านาจ
ศูนย์กลางท่ีเมืองพระนครนั่นเอง 
 

 
ภาพท่ี 13 แสดงแผนผังปราสาทพิมาย 
ท่ีมา : สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ, 2534 
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  โครงสร้างปราสาทพิมายเป็นการวางผังแบบยึดศูนย์กลางเป็นปฐมมีก าแพงล้อมเป็น
รูปส่ีเหล่ียม โดยใช้แกนประธานในแนวทิศเหนือ-ใต้ และใช้แกนรองในทิศตะวันออก-ตะวันตก 
ลักษณะโครงสร้างผังของปราสาทหินพิมายประกอบด้วยก าแพงรูปส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน ช้ันในเป็นระเบียง
คตหินทรายล้อมรอบปราสาทประธาน และปรางค์ศิลาแลง 2 องค์ ท่ีสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 
โคปุระช้ันในท้ัง 4 ด้านต้ังอยู่ตามแนวแกนท่ีถูกก าหนดโดยศูนย์กลาง ส่วนช้ันนอกเป็นก าแพงแก้วหิน
ทรายล้อมกลุ่มผังภายในไว้ท้ังหมด โคปุระช้ันนอกท้ัง 4 ด้านอยู่ตามจุดกึ่งกลางของแต่ละด้าน และยัง
อยู่ในต าแหน่งแนวแกนท้ังส่ีด้าน ทางเข้าหลักเป็นทางเดินรูปกากบาท ท่ีมุมท้ังส่ีมีสระน้ ารูปส่ีเหล่ียม
อยู่ท้ังส่ีมุม และด้านทิศตะวันตกมีอาคารท่ีเรียกว่า บรรณาลัย ต้ังอยู่ 2 หลัง โดยวางเรียงกันในแนว
เหนือ-ใต้ 
  ลักษณะทางเดินรูปกากบาทนี้เปนเหมือนตัวเช่ือมระหวางแนวลอมท้ังสองช้ันเข้า
เป็นผังเดียวกัน และเปนตัวนำเขาไปสูภายในศูนยกลางของปราสาท ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนเอกลักษณ
ของปราสาทหินพิมายท่ีสงอิทธิพลกลับไปยังศูนยกลางท่ีปราสาทนครวัด และปราสาทเขาพนมรุงใน
สมัยตอมา นอกจากนี้แลวสระรูปส่ีเหล่ียมท้ัง 4 มุม แม้สรางใหม่ในสมัยอยุธยา แตก็ไมได้ท าให
โครงสร้างผังปราสาทโดยรวมสูญเสียไป กลับยังเป็นตัวผสานแนวลอมท้ังสองช้ันเขาหากันและยังเป็น
ตัวควบคุมท่ีวางภายในอีกดวย เนื่องจากไดมีการออกแบบและวางต าแหนงท่ีต้ังตามวัฒนธรรมเขมร
เดิม สวนทางดานทิศเหนือระหวางระเบียงคตท่ีสองเปนท่ีวางจ านวนมากซึ่งเปนสวนชวยพยุง
โครงสร้างผังท้ังหมดไว้ดานหนา โคปุระช้ันนอกทางทิศใตซึ่งเปนทางเขาหลักสูศาสนสถานไดใชกลวิธี
การน าเขาท่ีเนนใหเห็นความส าคัญของแนวแกนประธานมากยิ่งขึ้น โดยการใชสะพานนาคเปนตัวน า
เขาสูผังภายในท้ังหมดไว ท าใหโครงสรางผังท้ังหมดของปราสาทหินพิมายมีความลงตัวและสมดุล
ยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากผังบริเวณของปราสาทพิมายและจากท าเลท่ีต้ังแลวกลาวไดวาเป็นแผนผังตาม
คติจักรวาลในพุทธศาสนาท่ีมีศูนยกลางคือเขาพระสุเมรุ ท่ีมีทิวเขาลอมรอบหลายช้ัน และสุดทายก็
เป็นมหาสมุทรท่ีลอมจักรวาลท้ังหมดไว ขณะเดียวกันแผนผังของปราสาทท่ีเปนระเบียงคดลอมรอบ
ปราสาทประธานนี้ ก็ยังแสดงใหเห็นถึงการใชมณฑลในการออกแบบตามคติของพราหมณดวย ซึ่งแม
ว่าพระเจาชัยวรมันท่ี 6 จะทรงนับถือพุทธศาสนาก็ตามแตพระองคทรงไมไดทอดท้ิงศาสนาพราหมณ
หรือปฏิเสธไปเลยทีเดียว (สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว., 2536 : 81-82) 
  ต าแหน่งท่ีต้ังของปราสาทประธานคือต าแหน่งท่ีต้ังของเขาพระสุเมรุท่ีอยู่ศูนย์กลาง
ของจักรวาลในเชิงสัญลักษณ์ ปราสาทประธานจึงเป็นอาคารท่ีมีศักด์ิสูงสุดในโครงสร้างผังท้ังหมด 
ปราสาทประธานเป็นปราสาทแบบท่ีมีซุ้มทิศท้ัง 4 ด้าน และมีมณฑปอยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นรูปแบบ
ปราสาทในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 17 คือ ช่วงศิลปะเขมรแบบบาปวนต่อ
นครวัด ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายสีขาวมีความสูง 28.5 เมตร ซึ่งเมื่อมองดูจากทิศตะวันตก
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เฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นรูปทรงของปราสาทได้ชัดเจนท่ีสุด คือ เป็นรูปทรงสูง
และโค้งเข้าหาส่วนยอด องค์ปราสาทประธานสร้างอยู่บนฐานสูงท่ีประกอบด้วยฐานเขียงและฐานบัว
เป็นช้ันๆ ซึ่งแต่ละช้ันมีการสลักลวดลายต่างๆ และเน้นศักดิ์ของส่วนวิมาน โดยออกแบบให้ส่วนวิมาน
วางอยู่บนฐานบัวอีกช้ันหนึ่งและสลักลวดลายจนมาถึงผนังของเรือนธาตุท่ีมีลักษณะเป็นอาคารรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสย่อมุม มีมุขยื่นออกไปแต่ละด้าน หน้ามุขมีบันไดและประตูเข้าสู่ภายในห้องครรภคฤหะ 
ยกเว้นด้านทิศใต้ท่ีผนวกเอามุขเป็นส่วนหนึ่งของมุขกระสันเช่ือมกับมณฑปซึ่งเป็นอาคารรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีมุขเล็ก ๆ 3 ด้าน มีบันไดและประตูอยู่หน้ามุข ยกเว้นด้านทิศใต้ท่ีไม่มีบันได                       
  3.2 พัฒนาการด้านศิลปกรรมของปราสาทพิมายและเมืองพิมาย 
  องค์ประกอบสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมายอยู่ท่ีการจัดวางต าแหน่งภาพสลัก
ท่ีปราสาทประธาน ซึ่งเป็นระบบท่ีแสดงให้เห็นถึงคติสัญลักษณ์ของจักรวาลและมณฑลท่ีซ้อนกันอยู่ถึง 
3 ระบบ คือ ระบบการจัดผังแบบห้วงท่ีแบ่งเนื้อหาในคติพุทธศาสนาอยู่ภายในปราสาท ซึ่งเป็นแกน
ส าคัญของความหมายเชิงสัญลักษณ์ ส่วนเนื้อหาในคติพราหมณ์จะอยู่รอบนอกตัวปราสาท ระบบท่ี
สองคือการจัดผังตามแนวแกน โดยการก าหนดให้ทับหลังประดับทิศเหนือและทิศใต้ภายในปราสาทมี
ความสัมพันธ์กับคติการวางผังในแกนเหนือ-ใต้ ท่ีก าหนดให้ทิศใต้เป็นประตูทางเข้าสู่จักรวาล และ
ประตูทางทิศเหนือเป็นทางออกจากจักรวาล ซึ่งหมายถึง การบรรลุนิพพาน และระบบสุดท้าย คือการ
จัดผังแบบการก าหนดต าแหน่ง โดยการวางทับหลังประดับภายในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตาม
มณฑลของพระชินพุทธะ และการวางภาพสลักท่ีกลีบขนุนรูปเทพเจ้าประจ าทิศซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาทิศ
ท้ังส่ีบนสวรรค์ 
  การออกแบบศิลปกรรมท่ีมีความซับซ้อนในการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ของปราสาท
หินพิมายนี้ ถือเป็นจุดสุดยอดของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยฝีมือและสติปัญญาของมนุษย์
ในการเนรมิตอาณาจักรของเทพเจ้าตามความเช่ือทางศาสนาให้ออกมาเป็นส่ิงท่ีสัมผัสได้  การ
ออกแบบจักรวาลจ าลองด้วยการใช้ระบบสัญลักษณ์ท่ีซ้อนทับกันหลายระบบ ท้ังโดยการวางทิศทาง
ของปราสาทให้เปรียบเสมือนเป็นกงล้อแห่งจักรวาลหรือการวางแผนผังปราสาทให้เป็นจักรวาล
ส่วนย่อยหรือจุลจักรวาลหนึ่ง หรือการวางผังองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคติ
จักรวาลในพุทธศาสนา ตลอดจนการเลือกท าเลท่ีต้ังท่ีเหมาะแก่การเนรมิตจักรวาลขึ้นบนโลกมนุษย์ 
ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องย้ าให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการสร้างปราสาทหินพิมายขึ้นเพื่อให้เป็น
สัญลักษณ์ของจักรวาลท้ังส้ิน (ศศิธร จันทร์ใบ, 2545 : 91) 
   4 แหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของเมืองพิมาย 
  4.1 แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานของเมืองพิมาย 
   แหล่งประวัติศาตร์และโบราณคดีของเมืองพิมายท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม
ศิลปากร โดยมีจ านวน 20 แหล่ง เช่ือมโยงกันท่ัวเขตเมืองเก่า ดังนี้ 
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เมืองพิมาย เมืองพิมายมีอายุเก่าแก่ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ราว 
2,000 ปี ในยุคเหล็กและพัฒนาการในยุคอารยธรรมทวารวดี
ราวพุทธศตวรรษท่ี 11–16 มีโบราณ สถานส าคัญหลายแห่ง
ในเมืองพิมาย ได้แก่ 

ซุ้มประตูเมืองและคูเมือง 5 แห่ง 
- กองศิลาแลงประตูตะวันออก 
- ซุ้มประตูตะวันตก (ประตูหิน) 
- ซุ้มประตูทิศเหนือ(ประตูผี) 
- ซุ้มประตูชัย 
- คูเมืองพิมาย 

ประตูเมืองพิมายมีอยู่ส่ีทิศ โดยมีประตูชัยอยู่ทางด้านทิศใต้
ของปราสาทหินพิมายรับกับถนนโบราณท่ีทอดมาจากเมือง
พระนครในเขมร     มีแผนผังการก่อสร้างเหมือนกันทุกประตู 
โดยมีคูน้ าล้อมรอบทุกทิศสันนิษฐานว่าคงได้รับการก่อสร้าง
เพิ่มเติมขึ้นภายหลังสมัยพระเจ้า ชัยวรมันท่ี 7 ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 
 

ปราสาทและโบราณสถาน 2 แห่ง 
- ปราสาทหินพิมาย 
- กุฏิฤาษ ี
- ท่านางสระผม 

ประกอบด้วย 
- ปราสาทหินพิมาย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 6 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 16 และได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นแบบของ
ปราสาทนครวัดและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย สร้าง
เนื่องในศาสนาพุทธมหายาน 
- กุฏิฤาษี เป็นอโรคยาศาลสถานพยาบาลในสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันท่ี 7 ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 
- ท่านางสระผม สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 โดยใช้เป็นพลับพลาลงสรงส าหรับกษัตริย์ก่อน
เข้าสู่เมืองพิมาย 

สระน้ าโบราณ 4 แห่ง 
- สระแก้ว 
- สระขวัญ 
- สระพลุ่ง 
- สระโบสถ ์

เป็นสระท่ีขุดขึ้นเพื่อกักเก็บน้ าไว้อุปโภคบริโภค บริเวณ
เมืองพิมายมีบารายอยู่หลายแห่ง ท่ีอยู่ในก าแพงเมืองคือ 
สระแก้ว สระพรุ่ง และสระขวัญ นอกก าแพงเมืองคือ สระ
โบสถ์ อยู่ทางทิศตะวันตก 
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โบราณสถานอื่น 
- แนวถนนโบราณบริเวณกุฏิฤาษี 
- แนวถนนโบราณบริเวณท่านาง
สระผม 

โบราณสถานเหล่านี้ได้แก่ 
- แนวถนนโบราณซึ่งเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อการเดินทางจากเมือง
พระนครของเขมรในอดีตมาสู่เมืองพิมายซึ่งเรียกว่า “ราช
มรรคา”  

- เมรุน้อย 
- เมรุพรหมทัต 

- เมรุน้อยและเมรุพรหมทัต เป็นสถูปสูงใหญ่บนเนินดินสร้าง
จากอิฐ มีข้อสันนิษฐานสองแบบว่าสร้างในสมัยทราวดีและ
สร้างเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

- สระน้ าโบราณในปราสาทหิน 
พิมาย 4 แห่ง 

- สระน้ าโบราณภายในปราสาทหิน   พิมาย ถูกขุดขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนปลาย เป็นท่ีต้ังของวัดต่างๆ ปัจจุบันย้ายออกไป
สร้างนอกเขตปราสาท 

- หนองบอน - เป็นแหล่งขุดค้นชุมชนโบราณยุคเหล็ก สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ราว 2,000 ปีก่อน ปัจจุบันอยู่ในเขต 
บ้านราษฎร 

- โบราณสถาน วัดโคก - ลักษณะเป็นศาสนสถานท่ีสร้างอยู่กลางบารายเก่าเมือง 
พิมาย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 – 18  

 
ท่ีมา : กาญจนา คงภิรมย์, 2559 : 60-61 
 
   4.2 วัฒนธรรมและประเพณีของเมืองพิมาย 
  นับจากอดีตชาวพิมายยึดถือจารีตประเพณี ค าสอน ของบรรพบุรุษสืบทอด
ต่อเนื่องกันมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีจนถึงปัจจุบัน กับมีการพัฒนาดัดแปลงให้เข้ากับเหตุการณ์และ
ช่วงเวลาแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีเหตุนี้เองคงจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีเมืองพิมายยังคงมีผู้คนอยู่อาศัยแวะ
เวียนเดินทางสัญจรไปมาต้ังแต่อดีตจนถึงทุกวัน จากการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีของชาวพิมาย
สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
   4.2.1 วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยความเช่ือและพิธีกรรม 
    4.2.1.1 พิธีบวงสรวงปราสาทพิมายประจ าปี เป็นพิธีกรรมประจ าปี
ของเมืองพิมายท่ีจะจัดขึ้นท่ีบริเวณปราสาทประธานภายในปราสาทพิมาย ในช่วงปลายเดือนธันวาคม
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ของทุกปีโดยจะมีการตั้งเครื่องสักการะบวงสรวงสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาศาสนสถานและเมืองพิมาย 
ในช่วงเช้าจะมีพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและ
ในช่วงเย็นจะมีพิธีกรรมแบบท้องถิ่นและปัจจุบันผสมผสานแบบพราหมณ์ในการบวงสรวงศาสนสถาน
และมักจะมีพิธีประทับทรงของส่ิงศักด์ิสิทธิ์องค์ต่าง ๆ เมื่อเสร็จพิธีจะมีการแจกจ่ายส่ิงของเป็นทาน
ให้กับประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคล ความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวไม่ปรากฎหลักฐานว่าเ ริ่มต้น
เมื่อใด แต่ถ้าพิจารณาจากหลักฐานจารึกบนกรอบประตูระเบียงคตด้านทิศใต้ของปราสาทพิมาย ใน
จารึกตอนหนึ่งได้กล่าวถึงปีมหาศักราช 1031 (พ.ศ.1652) มีการท าพิธีสังวัจฉรปุณมี ครบรอบปีโดย
ถวายข้าพระ ส่ิงของและยังเอ่ยนามอาศรมนี้ว่า “ศรีวีเรนทราศรม” นอกจากนี้ยังข้อความท่ีกล่าวถึง
เรื่องการบุญอีก เช่น 
     ในมหาศักราช 1031 (พ.ศ.1652) มีการถวายของแด่กมรเตงชคต
เสนาบดีไตรโลกยวิชัยอีก ผู้ถวายคือกมรเตงอัญศรีวีรกรม เพื่ออุทิศให้แก่ “พระมหากมรเตงอัญศรี
ธรณินทรวรมเทวะ” 
     มหาศักราช 1034 (พ.ศ.1655) เตงตวนประสานบุตรพระกมร
เตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ เมืองโฉกวกุล ถวายของแด่กมรเตงชคตวิมาย (ศูนย์ศึกษาศิลปกรรม
โบราณในเอเชียอาคเนย์, คณะโบราณคดี, 2552)  
     จากหลักฐานดังกล่าวสันนิษฐานว่าคงมีพิธีกรรมบวงสรวง
สักการะศาสนสถานแห่งนี้สืบเนื่องต่อ ๆ กันมาเป็นเวลานานและคงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของสังคมสมัย จากเดิมท่ีอาจเป็นพิธีกรรมแบบพุทธศาสนามหายาน ตันตระ เมื่อเขมร
เส่ือมอ านาจลงและการเข้ามาของพุทธศาสนาแบบเถรวาท พิธีกรรมคงมีการปรับเปล่ียนไปตามบริบท
ความเช่ือท่ีรับเข้ามาแทนท่ีและผสมผสานกับความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณของบรรพบุรุษอันเป็น
ความเช่ือแต่เดิมของชุมชนในแถบนี้มาก่อน ซึ่งได้หลอมรวมกันกลายเป็นพิธีกรรมรูปแบบพุทธ 
พราหมณ์ ผี จนทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามพิธีกรรมดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความผูกพัน
ของชาวพิมายท่ีมีต่อปราสาทพิมายในฐานะศูนย์กลางความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีต่อบรรพบุรุษผู้สร้าง
เมืองพิมายท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงไป (ทิม นุชกลาง, สัมภาษณ์, 2560) 
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ภาพท่ี 14 แสดงภาพพิธีบวงสรวงปราสาทพิมายประจ าปี 
ท่ีมา : เทศบาลต าบลพิมาย, พิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระศิวะเทพและบูชาบรรพชนเมืองพิมาย. 
เข้าถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://phimailocal.go.th/ข่าวสาร/พิธีบวงสรวง
สักการะบูชา 
 
    4.2.1.2 งานตรุษสงกรานต์และการบวงสรวงศาลหลักเมืองพิมาย 
    ประเพณีสงกรานต์ของเมืองพิมายมีความคล้ายคลึงกันกับในแต่ละ
ท่ีซึ่งมีประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ การละเล่นสาดน้ าสงกรานต์ แต่ส่วนการสรงน้ าพระนั้นจะจัดกัน
หลังจากเลยสงกรานต์ไปแล้วและเรียกว่าประเพณีสรงน้ าขอพรพระพุทธวิมายะ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่เมืองพิมาย โดยจะจัดกันท่ีวัดเดิมซึ่งเป็นวัดท่ีประดิษฐานพระพุทธวิมายะ หลวงพ่อด า หลวงพ่อแดง 
อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมือง ในกิจกรรมนั้นจะมีการก่อกองทรายถวายเป็นพุทธบูชามีการ
ท าบุญตักบาตรกระยาสารทเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ในช่วงเย็นจะมีการละเล่นของ
คนหนุ่มสาวในแต่ละคุ้มบ้านท่ีจะมารวมตัว เล่นสะบ้า ร้องเพลงร าโทน แต่ในปัจจุบันมักมีแต่กลุ่ม
ผู้สูงอายุเท่านั้นท่ียังคงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปความสนใจของเด็กรุ่นใหม่ลดลง (ทิม 
นุชกลาง, สัมภาษณ์, 2560) หลังจากนั้นก็จะมีพิธีสรงน้ าพระ รดน้ าผู้สูงอายุเพื่อขอพรในการเริ่มต้นส่ิง
ใหม่เมื่อเสร็จพิธีแล้วชาวพิมายก็จะเข้าไปสรงสนานพระพุทธวิมายะในวิหารเพื่อขอพรเป็นเสร็จพิธี 
    กิจกรรมในช่วงตรุษสงกรานต์อีกอย่างคือการสักการะศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองพิมาย ซึ่งจัดในช่วงวันท่ี 14 เมษายน ของทุกปี ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิมายถือเป็นสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์อีกแห่ง โดยส่วนของหลักเมืองพิมายนั้นมีความแตกต่างกันกับหลักเมืองโดยท่ัวไปโดยมี
ลักษณะเป็นหินศิลาทรายส่ีเหล่ียมไม่ได้เป็นหลักท่ีสร้างจากไม้ และหากพิจารณาจากสถานะของ
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เมืองพิมายท่ีเริ่มแรกสร้างขึ้นเป็นพุทธสถานประจ าเมืองประกอบกับวัฒนธรรมเขมรโบราณเมื่อมีการ
สร้างปราสาทหินเป็นศาสนสถานประจ าชุมชน ย่อมให้ศาสนสถานนั้นท าหน้าท่ีประธานแห่งมณฑล
ของเมืองนั้น หลักเมืองพิมายจึงไม่น่าจะสร้างร่วมสมัยกับปราสาทพิมาย จากค าบอกเล่าต่อ ๆ กันมา
จากคนรุ่นก่อนแต่เดิมนั้นหลักเมืองพิมายคงสร้างด้วยไม้มงคลเช่นเดียวกันกับท่ีอื่น ๆ แต่จะสร้าง
เมื่อใดไม่ปรากฎ ซึ่งมีการต้ังศาลหลักเมืองพิมายไว้ท่ีบริเวณก าแพงแก้ติดโคปุระช้ันนอกทางทิศ
ตะวันตกของปราสาทพิมาย กระท่ังพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาปราบปรามชุมนุมเจ้าพิมายของ
กรมหมื่นเทพพิพิธจึงมีการถอนหลักเมืองพิมายออกซึ่งไม่มีผู้ใดทราบว่าถูกเคล่ือนย้ายไปท่ีใด และ
เพราะสาเหตุใดพระเจ้าตากจึงโปรดให้ถอนหลักเมืองนั้นออก หลังจากนั้นชาวเมืองพิมายจึงน าศิลาหิน
ท่ีเป็นฐานต้ังของเสาหลักเมืองมาต้ังแทนท่ีพร้อมกับบูชาเสมือนเป็นหลักเมืองของพิมาย แต่เนื่องด้วย
ลักษณะกายภาพของหลักเมืองท่ีเป็นศิลาไม่ใช่เป็นหลักไม้และการรับเอาความเช่ือเข้ามาสถานะของ
ศาลหลักเมืองจึงกลายเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีส าคัญยิ่งของเมืองพิมาย ก่อนท่ีจะมี
การย้ายหลักเมืองมายังบริเวณปัจจุบันในช่วงท่ีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (ทิม นุชกลาง, สัมภาษณ์, 2560) อย่างไรก็ตามเรื่องการรื้อถอนหลักเมืองของพระเจ้า
ตากสินนั้นยังไม่มีหลักฐานใด ๆ มาสนับสนุนเหตุการณ์นั้นว่าเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าหากพิจารณาตามเหตุ
และผลอาจจะเป็นท าลายอ านาจในแง่สัญลักษณ์ของนครรัฐโบราณในอดีตไม่ให้ก าเริบเสิบสานนั่นเอง 
พิธีกรรมท่ีจัดขึ้นในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองในช่วงวันตรุษสงกรานต์ท่ีนอกจากจะมีพิธีท าบุญแล้ว
ยังมีพิธีกรรมประทับทรงของเจ้าพ่อพระพิมายในทุก ๆ ปีอีกด้วย  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลาน
ชาวพิมายได้เข้ามาขอขมาต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงภาพศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิมาย 
ท่ีมา :เจ้าพ่อหลักเมืองพิมาย. เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https;//phimai.wordpress.com/tag/เจ้าพ่อหลักเมืองพิมาย/ 
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   4.2.2 วัฒนธรรมและกิจกรรมประเพณีของเมืองพิมาย 
     4.2.2.1 การแข่งขันเรือยาวประเพณีพิมาย 
     วิถีชีวิตคนพิมายนับแต่อดีตจะผูกพันอยู่กับสายน้ า นอกจากแม่น้ า
มูลซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักแล้ว ยังมีล าน้ าอีกหลายสายท่ีเช่ือมต่อกับแม่น้ ามูล เช่น ล าจักราช ล าสระจัน 
ล านางเหริญ ล าวังหิน และล าน้าเค็ม เป็นต้น รวมท้ังมีคูคลองเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ัวบริเวณรอบ
เมืองพิมาย การเดินทางติดต่อกันแต่โบราณ จึงใช้ทางน้ าเป็นเส้นทางคมนาคมอีกเส้นทางหนึ่ง  
คนพิมายสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีเรือประจ าบ้าน โดยใช้เรือพายเพื่อกิจกรรมหลากหลายใน
ชีวิตประจ าวัน บางครั้งก็พายประลองความเร็วกันอย่างสนุกสนาน จนก่อก าเนิดเป็นการแข่งเรือยาว 
และอนุรักษ์ไว้พร้อมกับพัฒนาสืบเนื่องมา กลายเป็น "ประเพณีแข่งเรือยาวเนื่องในงานเทศกาลเท่ียว 
พิมาย" ณ ปัจจุบัน 
     การแข่งเรือยาวท่ีอ าเภอพิมาย น่าจะมีมานานกว่าร้อยปี ซึ่งก่อน
หน้านั้นคงเป็นการแข่งแบบสนุกสนานระหว่างกลุ่มมิตรสหายหรือคุ้มบ้านใกล้เคียงกันในหน้าเทศกาล
ทอดกฐินหลังออกพรรษาซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ าหลาก โดยใช้เรือขุดขนาดเล็กไม่เกิน 6 ฝีพาย เพราะเป็น
เรือท่ีใช้ประจ าบ้านกันอยู่แล้ว ต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพันปี
หลวง จะเสด็จประพาสชมปราสาทพิมายและไทรงามท่ีอ าเภอพิมาย ในช่วงปี พ.ศ. 2453 คณะ
กรมการเมืองนครราชสีมาและคณะกรรมการอ าเภอพิมายจึงได้เตรียมการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส ท่ีมีพระราชวงศ์ช้ันสูงสุดเสด็จประพาสเมืองพิมายเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าเป็นการ
พัฒนาพื้นท่ีในตัวเมืองพิมายครั้งยิ่งใหญ่ นับแต่ก่อตั้งเป็นอ าเภอพิมาย เมื่อ พ.ศ. 2443 โดยมีพระภักดี
ขันธสีมา (เหม) นายอ าเภอพิมายคนท่ี 4 เป็นนายอ าเภอในขณะนั้น ส าหรับการเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระพันปีหลวง ทางการได้เตรียมการตลอดปี พ.ศ.2453 โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลายด้าน 
ดังนี้ 
    1) ตัดถนนจากตัวเมืองนครราชสีมา (เส้นทางสายเก่า) ผ่านจอหอ 
ตลาดแค เข้าสู่ตัวเมืองพิมาย ท่ีท่าสงกรานต์ (สมัยนั้นยังไม่มีสะพานข้าม) โดยต้ังช่ือว่า "ถนนเพชรมาตุ
คลา" (เป็นถนนดิน สันนิษฐานว่าทรงเสด็จพระราชด าเนินจากตัวเมืองโคราชมาพิมายโดยขบวน
เกวียน) 
    2) ตัดถนนสายใหม่ภายในตัวเมืองพิมายพร้อมกับปรับปรุงขยาย
เส้นทางเก่า (ทางเกวียน) ท่ีคับแคบ รวมท้ังส้ิน 15 สาย พร้อมท้ังต้ังช่ืออย่างเป็นทางการ ได้แก่ ถนน
ราชชนนีลีลา ถนนจอมสุดาเสด็จ ถนนท่าสงกรานต์ ถนนอานันทจินดา ถนนบูชายันต์ ถนนอัษฎางค์ 
ถนนวนปรางค์ ถนนยางใหญ่ ถนนสมัยรุจี ถนนนิโครธโคทา ถนนอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ ถนนชมสระ ถนน
พระศรีโบราณ ถนนสุริยาอุทัย และถนนสุริยาอัสดง เป็นถนนดินท้ังหมด (ยกเว้นถนนจอมสุดาเสด็จ 
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จากสะพานนาคประตูด้านหน้าปราสาทพิมายไปถึงประตูชัย ซึ่งยังมีร่องรอยปูพื้นด้วยศิลาแลงซึ่งสร้าง
ในสมัยขอม) 
    3) ย้ายวัดซึ่งอยู่ภายในบริเวณก าแพงปราสาทพิมายท้ัง 4 มุม 
ออกมาอยู่บริเวณด้านนอก โดยสร้างขึ้นใหม่ 3 วัด มี 
      3.1) วัดใหม่ประตูชัย ขุนนเรศนรากร  เป็นผู้บริจาคท่ีดิน
ให้จ านวน 9 ไร่  
     3.2) วัดบุ่ง (ค าว่า "บุ่ง" หมายถึง ท่ีลุ่มน้ าท่วมขัง) เดิมมี
พื้นท่ีประมาณ 5 ไร่ ต่อมาหลวงพิมลพิมายการ (ต้นตระกูลพงษ์พิมาย) ได้บริจาคท่ีดินเพิ่มเติม
ประมาณ 4 ไร่ จึงเปล่ียนช่ือเป็น"วัดบูรพาพิมล" 
     3.3) วัดยาง อยู่บริเวณส านักงานไปรษณีย์จนถึงศูนย์
ดับเพลิงเทศบาล ต่อมากลายเป็นวัดร้างและถูกยุบท้ิงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2478 ส่วนวัดอื่น ๆ ท่ีสร้าง
ก่อน พ.ศ. 2453 มี 3 วัด ได้แก่ 
     3.4) วัดเดิม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2000 
ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
     3.5) วัดเก่าประตูชัย สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2390 
     3.6) วัดสระเพลง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 
    4) สร้างพลับพลารับเสด็จบริเวณท่าสงกรานต์ด้านฝ่ังสระขวัญ 
และสร้างพลับพลาท่ีประทับแรม ณ ริมฝ่ังล าจักราช ต่อมาจึงเรียกสถานท่ีบริเวณนั้นว่า "วังเก่า"  
    5) สร้างเรือยาวขึ้น 4 ล า ขุดจากไม้ตะเคียนทอง ขนาด 20 ฝีพาย 
กว้างประมาณ 2 ศอกครึ่ง และยาวประมาณ 10 วา ขนาดเท่ากันท้ัง 4 ล า เพื่อใช้ประดับพระเกียรติ
ขบวนเสด็จทางชลมารค และใช้เป็นเรือลาดตระเวนถวายความปลอดภัยริมฝ่ังน้ าขณะท่ีทรงประทับ
อยู่ท่ีเมืองพิมาย ซึ่งเรือท้ัง 4 ล านี้ได้กลายเป็นต้นก าเนิดประเพณีแข่งเรือยาวอ าเภอพิมายในเวลา
ต่อมา นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นท่ีภายในบริเวณปราสาทพิมาย บริเวณไทรงาม ปรับภูมิทัศน์
ภายในตัวเมืองและริมฝ่ังน้ า รวมทั้งตกแต่งประดับประดาธงทิวเพื่อรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติอีกด้วย 
     หลังจากผ่านพ้นการรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวง ทางการได้
มอบเรือให้วัดในตัวเมืองพิมาย 4 วัด ๆ ละ 1 ล า ให้เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ครั้นถึงหน้า
ทอดกฐินหลังจากออกพรรษา ราษฎรท่ีมีฐานะดีจะขอยืมเรือดังกล่าวเพื่อใช้แห่องค์กฐินน าไปทอดยัง
วัดต่าง ๆ เมื่อเสร็จส้ินจากการทอดกฐินก็เกิดการแข่งขันพายเรือกลับ จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
ต่อมาก็จัดการแข่งขัน ณ ล าน้ าใกล้วัดท่ีไปทอดกฐิน จากนั้นบรรดาวัดต่าง ๆ ท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ังน้ าต่างก็
สร้างเรือเพื่อใช้แห่องค์กฐินและพายแข่งเพิ่มข้ึน ซึ่งเรือส่วนใหญ่จะขุดจากไม้ตะเคียนทองและมีขนาด
ใหญ่ขึ้น อีกท้ังมีการสร้างเรือท่ีมีความกว้างและแบนซึ่งสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้มาก เพื่อใช้
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ส าหรับแห่องค์กฐินโดยเฉพาะอีกด้วย (มี 2 ล าช่ือส าเภาทองกับเภตารัตน์อยู่ท่ีวัดเดิม แต่ปัจจุบันผุพัง
และถูกไฟไหม้เสียหายหมด) อย่างไรก็ตามในระยะแรกยังไม่มีการจัดแข่งเรืออย่างเป็นทางการ เป็น
การแข่งเพื่อความสนุกสนาน และโยกย้ายสถานท่ีแข่งเกือบทุกปี ณ ล าน้ าใกล้วัดท่ีไปทอดกฐิน ต่อมา
ประมาณ พ.ศ. 2474 ในการทอดกฐินของอ าเภอ น าโดยท่านพระครูศีลวิสุทธิพรต (หลวงพ่อทุย) อดีต
เจ้าอาวาสวัดเดิมและเจ้าคณะอ าเภอพิมาย กับหลวงระงับประจันตคาม ซึ่งเป็นนายอ าเภอพิมาย
ขณะนั้น ได้แห่กฐินทางเรือไปทอดท่ีวัดบ้านวังหิน ต าบลในเมือง พร้อมกับจัดแข่งเรือยาวอย่างเป็น
ทางการขึ้นครั้งแรก ณ ล าวังหิน โดยมีรางวัลเป็นขันน้ าพานรองและส่ิงของอื่นตามสมควร จากนั้นก็มี
การจัดแข่งเรือยาวเป็นประเพณี ณ ล าวังหินสืบเนื่องมาทุกปี ยกเว้นในช่วงท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 
และบางปีท่ีเกิดภัยแล้งมีน้ าน้อยจึงจัดแข่งไม่ได้ นอกจากนั้นยังสร้างศาลาถาวรใช้เป็นกองอ านวยการ
ริมฝ่ังน้ า และน าองค์กฐินไปต้ังไว้ในวันแข่งเรือ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินทองและส่ิงของ โดย
แข่งเรือเพียงวันเดียว วันรุ่งขึ้นจะน ากฐินไปทอด ณ วัดท่ีจองไว้หมุนเวียนกันไปทุกปี จนถึง ปี พ.ศ. 
2506 จึงได้มีการริเริ่มจัดเป็นประเพณีใหญ่ประจ าปี (ธงชัย นิยมสุข, สัมภาษณ์. 2560) 
 

  
 
ภาพท่ี 16 แสดงภาพงานเทศกาลเท่ียวพิมาย 
ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ททท. นครราชสีมา เชิญเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
นครราชสีมา ประจ าปี  2560 .  เข้ าถึ ง เมื่ อ  21 สิงหาคม 2560 , เข้ าถึ ง ไ ด้  https;// thai. 
tourismthailand.org/ข่าวอัพเดท/รายละเอียดข่าว/ททท-นครราชสีมา-เชิญเท่ียวงานเทศกาล
เท่ียวพิมาย-นครราชสีมา-ประจ าป-ี2560—2778 
 
    วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2532 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิด "อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย" นับเป็นปีแห่งการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเท่ียวครั้งยิ่งใหญ่ของอ าเภอพิมาย เมื่อจังหวัดนครราชสีมา 
กรมศิลปากรและอ าเภอพิมาย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้
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จัดงานเทศกาลเท่ียวพิมายเป็นปีแรกอย่างยิ่งใหญ่ และถูกบรรจุอยู่ในโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ระดับชาติ รวมท้ังผนวกการแข่งเรือยาวประเพณีอ าเภอพิมายเข้าไปด้วยในช่วง 2 วันสุดท้าย จึง
กลายเป็นกิจกรรมท่ียิ่งใหญ่คู่กับเมืองพิมายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
    การแข่งขันเรือยาวประเพณีพิมาย ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการแข่งขันจากอดีต โดยพัฒนาสามารถแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสนามแข่งเรือ ใน
อดีตสนามแข่งเรือยาวประเพณีเป็นล าน้ าจักราชธรรมดา แต่ปัจจุบันสนามแข่งได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนถือว่าเป็นสนามแข่งเรือท่ีได้มาตรฐานและเป็นสนามแข่งเรือทางตรงท่ียาวที่สุดของประเทศ
ไทย มีสถานท่ีนั่งชมหรืออัฒจันท์ชมการแข่งเรือท้ัง 2 ฝ่ัง ด้านประเภทเรือท่ีแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ประเภทท้องถิ่น มีจ านวนเรือเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 40 ทีมต่อปี ฝีพายจะต้องเป็นคน
ท้องถิ่น และประเภทท่ัวไป มีจ านวนประมาณ 20 ทีมต่อปี ฝีพายจะเป็นคนต่างจังหวัด ท้ังนี้ การ
แข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกและวันท่ี 2 เป็นการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ  
    ความพิเศษของการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเท่ียวพิมาย 
คือ เรือท่ีใช้แข่งขันในประเภทท้องถิ่นเป็นเรือของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เรือมาจากคุ้มวัดคุ้มบ้าน 
วัดแต่ละวัดจะมีเรือประจ าของตนเอง สนามแข่งเรือตรงและท่ีได้รับมาตรฐาน ซึ่งได้รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกปี และถือว่าเป็นการแข่งเรือท่ีได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ
เป็นจ านวนมาก โดยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งเรือ และถ้วยรางวัลของการแข่งเรือ
แต่ละประเภทเป็นถ้วยพระราชทานจากเช้ือพระวงศ์ท้ังส้ิน อาทิ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี 
    4.2.2.2 เทศกาลเท่ียวพิมาย 
    เทศกาลเท่ียวพิมาย เป็นเทศกาลการท่องเท่ียวของอ าเภอพิมาย 
เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของอ าเภอพิมาย มีการพัฒนา
รูปแบบการน าเสนอให้เข้ากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในงานเทศกาลเท่ียวพิมาย คือ การแสดงแสงสีเสียง และการแข่งขันเรือยาวประเพณี 
เทศกาลเท่ียวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ธงชัย นิยมสุข, สัมภาษณ์. 2560) 
    เทศกาลเท่ียวพิมาย เกิดขึ้นจากประเพณีแข่งเรือพิมายท่ีสืบทอด
ต่อกันมาต้ังแต่ในอดีต ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร และ
จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดให้มีการจัดงานประจ าปี ภายใต้ช่ือ เทศกาลเท่ียวพิมาย โดยมีก าหนด
จัดงานในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สถานท่ีจัดกิจกรรมจะอยู่บริเวณอุทยาน
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ประวัติศาสตร์พิมาย มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดแมวสีสวาด การประกวดผัดหมี่ 
พิมาย การประกวดท าส้มต า การแสดงแสงสีเสียง การแข่งเรือพิมาย และการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
เป็นต้น ปัจจุบัน เทศกาลเท่ียวพิมาย อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลต าบลพิมาย ท้ังนี้ รูปแบบ
การจัดกิจกรรมจะมีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเท่ียว ความพิเศษของเทศกาลเท่ียวพิมายเป็นการรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น อาทิ การแข่งเรือพิมาย การประกวดท าส้มต าพิมาย การประกวดผัดหมี่พิมายการประกวด
แมวสีสวาด และการแสดงแสงสีเสียง เป็นต้น เป็นเทศกาลการท่องเท่ียวท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของอ าเภอ 
พิมาย เทศกาลเท่ียวพิมายจึงมีเช่ือเสียงในระดับประเทศ เพราะมีจ านวนนักท่องเท่ียวจากทุกภูมิภาค
เดินทางมาท่องเท่ียว เป็นช่วงเวลาท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวที่อ าเภอพิมายมากท่ีสุด 
   4.2.3 วัฒนธรรมท่ีเกี่ยววิถีชีวิต อาหาร และสุขภาพ 
    4.2.3.1 การท าหมี่พิมาย ตามวิถีชีวิตชาวเมืองพิมาย 
    การท าเส้นหมี่พิมายและการผัดหมี่พิมายเริ่มท ากันมาช้านาน 
ต้ังแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มีอายุมากกว่า 100 ปี ในอดีตท าเพื่อใช้ประกอบอาหารภายในครอบครัว 
หรือน าไปแลกเปล่ียนกับชุมชนใกล้เคียง อาทิ แลกข้าวสาร ปลาร้า พริก และผักต่าง ๆ เป็นต้น ต่อมา 
เมื่อเส้นหมี่พิมายได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีแนวคิดท าเพื่อจ าหน่าย โดยจ าหน่ายภายในอ าเภอ 
พิมายและชุมชนใกล้เคียง เมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้ก่อต้ัง กลุ่มหมี่พิมาย มีสมาชิกเข้าร่วม 10 คน โดยมี
นางประทุม ผลนา เป็นประธานกลุ่ม การด าเนินงานของกลุ่มในระยะแรกเริ่มเป็นไปด้วยความล าบาก 
เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ นางประทุม ผลนา ประธานกลุ่มจึงได้จัดท าเอกสาร
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการท าเส้นหมี่พิมายต่อมา จ านวน
สมาชิกภายในกลุ่มได้เพิ่มเป็น 40 คน 
     การท าเส้นหมี่พิมายมีลักษณะเด่น คือ เส้นหมี่จะนิ่ม เพราะในทุก
ขั้นตอนท าด้วยมือและก าลังคนท าไม่มีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้อง (จะแตกต่างจากหมี่โคราชท่ีมีการท าอยู่
หลายชุมชน หลายอ าเภอ ท่ีล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมเป็นโรงงานท้ังขนาดเล็ก กลางถึงขนาดใหญ่ 
ท าให้ส่วนผสมคงตัวเส้นเหนียวและหนากว่าหมี่พิมาย เวลาผัดซึ่งหมี่โคราชจะผัดเหมือนหมี่พิมาย แต่
จะเหนียวกว่าเวลาผัดหมี่พิมาย เช่นเดียวกับหมี่โคราชท่ัวไปคือไม่ต้องแช่น้ าสามารถผัดได้เลย แป้งท่ี
ใช้ท าเส้นหมี่มาจากข้าวจ้าวท้ังหมด (ข้าวขาวตาแห้งหรือข้าวเหลืองประทิวหรือข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวท่ี
ร่วนขาวเหนียวและนุ่มแต่ไม่นิ่ม เหมือนข้าวหอมมะลิ) สะอาด ปลอดภัย เพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
ท้ังหมด ส่วนลักษณะเด่นของการผัดหมี่พิมาย เส้นจะบาง เหนียว นุ่มเวลารับประทาน รสชาติอร่อย
นุ่มกว่าหมี่โคราชท่ัวไป  
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ภาพท่ี 17 แสดงภาพกระบวนการท าหมี่พิมาย 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2560. 
 
    การท าเส้นหมี่พิมายยังคงกระบวนการในการท าไว้ทุกขั้นตอน เพื่อ
ต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ ในอดีตการท าเส้นหมี่พิมายใช้ก าลังคนเป็นหลักในการผลิต แต่
เมื่อมีการจัดต้ัง กลุ่มหมี่พิมาย จึงได้มีการน าเครื่องจักรเข้ามาทุนแรงในการผลิต นั่นคือ เครื่องโม่ แต่
กระบวนการผลิตอื่น ๆ ยังคงเป็นแรงงานคนเช่นเดิม และได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ดู
ทันสมัยและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น โดยการน าผักมาเป็นส่วนประกอบในการท าเส้นหมี่ เพื่อเพิ่ม
รสชาติ สีสัน ให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น อาทิ ผักคะน้า มะเขือเทศ ฟักทอง เป็นต้น ส่วนการผัด
หมี่พิมายวัสดุดิบในการผลิตจะเหมือนในอดีต แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ ในอดีตจะใช้ปลาย่างเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญในการผัด แต่ปัจจุบัน ปลาท่ีใช้ท าปลาย่างหายาก จึงได้มีการปรับเปล่ียนโดยการ

ใช้เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือผัดใส่ไข่แทนปลาย่าง เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย (ประทุม ผลนา, สัมภาษณ์, 
2560) 
    4.2.3.2 ต านานนิทานพื้นบ้านท้าวปาจิต – นางอรมพิม 
    ปาจิต-อรพิม เป็นเรื่องท่ีเล่าขานกันมานาน เป็นต านานคู่เมืองพิ
มาย สมัยกว่าพันปีมาแล้ว เมื่อครั้งขอมยังเรืองอ านาจมีเจ้าชายองค์หนึ่งนามว่า ท้าวปาจิต เป็นโอรส
ของเจ้าเมืองขอม ได้ออกเท่ียวหาคู่ครองตามค าท านายของโหร ซึ่งท านายว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิด จะอยู่ใน
ครรภ์ของหญิงท่ีมีเงาเป็นกลดกั้นบังแสงอาทิตย์ ท้าวปาจิตเดินทางมาถึงบ้านสัมฤทธิ์อยู่ในเขตเมืองพิ
มาย ได้พบกับยายบัวก าลังด านาอยู่ ซึ่งมีลักษณะต้องดังค าท านาย จึงขออาศัยอยู่กับยายบัวปรนนิบัติ
รับใช้ยายบัว จนกระท่ังยายบัวคลอดบุตรเป็นหญิงงามให้ช่ือว่า อรพิม เมื่ออรพิมเติบโตเป็นสาว ท้าว
ปาจิตจึงขอลายายบัวกลับนครธมเพื่อเตรียมขันหมากมาสู่ขอ เมื่อท้าวปาจิตยกขันหมากมา ปรากฎว่า
ท้าวพรหมทัต ได้ช่วงชิงนางอรพิมไปแล้ว ท้าวปาจิตจึงติดตามไปและต่อสู้เอานางอรพิมคืนมาได้ นาง
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อรพิมเห็นท้าวปาจิตตามเข้าไปในเมืองนางออกอุทานว่า "พี่มา" ค านี้ได้กลายมาเป็น "พิมาย" ดัง
ปัจจุบัน ท้าวปาจิตได้พานางอรพิมเดินทางผ่านพ้นอุปสรรคท้ังหลายด้วยอ านาจของความรัก ความ
ซื่อสัตย์และความเฉลียวฉลาดจึงเดินทางไปถึงนครธมได้ ส าเร็จ 
 

การสร้างและการออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ์ 
  2.1 ความหมายและความส าคัญของอัตลักษณ์ 
  ค าว่า “อัตลักษณ์” ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรม แต่มีต าราหลายเล่มให้ความหมาย
ค าว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่าคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม 
ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะท่ี
ไม่ท่ัวไปหรือสากลกับสังคมอื่นๆ คือลักษณะท่ีไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ (สอนภาษา, 2559) 
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2550) ได้อธิบายความหมายของอัตลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยค า
ว่า อัตตะ ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ค าว่า อัตลักษณ์ ตรง
กับค าภาษาอังกฤษว่า identity หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งท าให้ส่ิงนั้น
เป็นท่ีรู้จักหรือจ าได้  
  ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545 : 34) กล่าวว่าอัตลักษณ์นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นลอย ๆ 
ตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ งและวัฒนธรรมก็เป็น
ส่ิงก่อสร้างทางสังคม (Social Construct) นอกจากนีวัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิงทีหยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่
มีรูปแบบเป็นวงจรทีเรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้นอัตลักษณ์ท้ังหลายมี
กระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดข้ึนสามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ 
(Regulated) อยู่ ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และท้ังนี้ยังมีการสร้างความหมายต่าง ๆ (Creating 
Meanings )  ผ่ านทาง ร ะบบ ต่ า ง  ๆ  ขอ งก ารสร้ า ง ภาพ ตั วแทน  ( Symbolic Systems of 
Representation) ท่ีเกี่ยวกับต าแหน่่งแห่งท่ีต่าง ๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายท่ีเราเลือกใช้หรือ
น าเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเราเพราะฉะนั้น ค าว่า อัตลักษณ์ ประกอบด้วยค าว่า อัตตะ ซึ่ง
หมายถึง ตนหรือตัวเอง กับ ลักษณ์ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัวค าว่าอัตลักษณ์จึงมีความหมายถึง 
ผลรวมของลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งท าให้ส่ิงนั้นเป็นท่ีรู้จักหรือจ าได้ซึ่งมีความหมายตรงกับ
ค าภาษาอังกฤษว่า Identity 
  Kath Woodward (2000 : 6-7) ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง
ว่าตนเองเป็นใครซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและ
คนอื่นมองเราในขณะนั้นและในขณะเดียวกันมโนทัศน์อัตลักษณ์ จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของ
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อ านาจ นิยามความหมายหรือการสร้างภาพแทนความจริง  (representation) เมื่ออัตลักษณ์ไป
สัมพันธ์กับแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ดูจะมีความหมายท่ีแตกต่างจากความหมายท่ีเข้าท่ีเข้าใจกัน
โดยสามัญส านึกมาก อัตลักษณ์ แตกต่างจากบุคลิกภาพในประเด็นท่ีส าคัญหลายประการ บุคลิกภาพ
เราอาจมีร่วมกับผู้อื่นได้ แต่การมีอัตลักษณ์ท่ีร่วมกันจะมีความแตกต่างกันเรื่องการแสดงออกมากกว่า 
กล่าวคือ อัตลักษณ์ท าให้สร้างการเกี่ยวพันกับการต่ืนตัว (active) เช่น เราเลือกท่ีจะแสดงตัวตนกับ
กลุ่มหรืออัตลักษณ์ท่ีเฉพาะเท่านั้นบางครั้งเราอาจมีตัวเลือกมากกว่าคนอื่น และอัตลักษณ์ท าให้สร้าง
ความตระหนักรู้ท่ีสัมพันธ์กับลักษณะท่ีคนท่ัวไปพึงมี (awareness) เช่น การเข้าสังคมเก่งหรืออาจเป็น
คุณลักษณะภายใน แต่อัตลักษณ์ต้องการพื้นฐานบางอย่าง อาจถูกจัดประเภทด้วยการมีลักษณะบุคลิ
ภาพแต่เราต้องแสดงตนเอง (นั่นคือการยอมรับอย่างต้ังใจ) กับอัตลักษณ์ความส าคัญของการแสดง
ตัวตน (marking oneself) คือการมีอัตลักษณ์เหมือนกับกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างกับอีกกลุ่มอื่น 
เช่น การตั้งค าถามถึงคนท่ีเราพบเจอครั้งแรกว่าเขามาจากไหนและเขาท าอะไรในสถานการณ์ต่างๆ ส่ิง
เหล่านี้เป็นการก าลังพยายาค้นหาส่ิงท่ีเกี่ยวกับตัวของบุคคลนี้และส่ิงท่ีท าให้เขาเหมือนกับเราด้วย (ส่ิง
ท่ีเรามีร่วมกับเขา) และส่ิงท่ีท าให้เขาแตกต่างจากเรา หรือการพิจารณาถึงสถานการณ์การเดินทางไกล 
สถานท่ีท่ีเราจะไป เราได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่งก าลังสนทนาแล้วพูดภาษาเดียวกับเรา ก็จะรับรู้ด้วย
ความรู้สึกของการระลึกรู้ (recognition) และความเป็นเจ้าของร่วมกับกลุ่มนั้นการท่ีเรามีบางอย่าง
ร่วมกันนี้ ได้น าเสนอช่วงของการระลึกรู้และการมีบางอย่างร่วมกับผู้อื่น ผู้ท่ีมีอัตลักษณ์ร่วมกับเราอัต
ลักษณ์ถูกแสดงออกให้เห็นด้วยการคล้ายกันนั่นคือเกี่ยวกับบุคคลท่ีเหมือนเราและความแตกต่างของ
บุคคลท่ีไม่เหมือนกับเรา 
  ลักษณะส าคัญอัตลักษณ์ คือ การใช้สัญลักษณ์ (symbol) เพราะการแสดงออกซึ่ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระท าโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ท่ีหลายรูปแบบในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็ยัง
เกี่ยวข้องกับ มิติ "ภายใน" ของความเป็นตัวเราอย่างมากท้ังในด้านของอารมณ์ ความรู้สึกเรา เพราะ
มนุษย์ให้ความหมายหรือเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการท่ีเขาสัมพันธ์กับ
โลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์และตัวตนท่ีมันซ้อนทับกันอยู่ จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์
เป็น 2 ระดับคือระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social 
identity) ท่ีจะใช้แสดงตน เช่น การท่ีสังคมก าหนดบทบาทหน้าท่ี และระบบคุณค่าท่ีติดตัวมา ความ
เป็นพ่อ ความเป็นเพื่อนความเป็นสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ผ้าท่ีพันคอของทีม ภาษาหรือบางท่ีอาจ
เห็นได้จากเส้ือผ้าท่ีใส่ สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง (representation) เป็นส่ิงส าคัญใน
การแสดงให้เห็นแนวทางหรือท่ีเรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะตัวเราด้วยการ
สร้างความต่างจากคนอื่น ในความเข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอัตลักษณ์
ต่างๆ อย่างต้ังใจ อัตลักษณ์เหล่านั้นยังเป็นผลผลิตท่ีส าคัญของสังคมท่ีเราอาศัยอยู่และความสัมพันธ์
ระหว่างตัวเรากับคนอื่น อัตลักษณ์จึงได้จัดเตรียมการเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับโลกท่ีเขาอาศัยอยู่ 
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นอกจากนี้อัตลักษณ์ยังรวมถึงเรื่องว่า "ฉันมองตัวฉันเองอย่างไร และคนอื่นมองฉันอย่า งไร" ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับตัวตน (self ) และส่ิงท่ีอยู่ภายในเป็นการก าหนดต าแหน่งท่ีระลึกรู้จากสังคม ซึ่งเกิดขึ้น
จากการท่ีคนอื่นรับรู้ด้วยไม่ใช่แค่เรารับรู้เท่านั้น อย่างไรก็ตามการท่ีเรามองตัวเราอย่างไรและคนอื่น
มองเราอย่างไรมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป 
  สุจรรยา โชติช่วง (2554) กล่าวว่าอัตลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือ
ส่ิงของท่ีแสดงออกถึงความเป็นตัวตน เป็นส านึกท่ีบุคคลรับรู้ และรู้ว่าตัวเขาคือใคร มีลักษณะเป็น
อย่างไร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ แบบแผนพฤติกรรม และลักษณะนิสัยอย่างไร เหมือนหรือ
แตกต่างจากคนอื่น กลุ่มอื่น ส่ิงอื่นอย่างไร บุคคลอาจมีอัตลักษณ์หลายๆ อย่างในตัวตนก็ได้ การจะ
รับรู้ว่าใครมีอัตลักษณ์อย่างไรพิจารณาจากการแสดงออกผ่านทางตัวแทนความมีตัวตนในรูปของ
สถานะของ บุคคล เพศ สภาพ ต าแหน่ง หน้าท่ี บทบาททางสังคม ซึ่งเรียกส่ิงเหล่านี้ว่าเป็นอัตลักษณ์
ของปัจเจก หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคล ส่วนการแสดงออกผ่านสัญลักษณ์อะไรบางอย่างท่ีมีความหมาย
เป็นท่ีเข้าใจร่วมกันและการแสดงออกทางพิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ต า านาน เรื่องเล่า 
ประวัติศาสตร์ และปรากฎการณ์ทางสังคม เป็นส่วนท่ีเรียกว่า “อัตลักษณ์ทางสังคม” หรือ “อัต
ลักษณ์ท่ีคนในสังคมมีร่วมกัน”  
  “อัตลักษณ์องค์กร” Corporate Identity (CI) หมายถึงการแสดงออกให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ (Image) ท่ีปรากฏต่อสายตาผู้อื่นพร้อมๆ กับแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ของ
องค์กรนั้น โดยอาศัยองค์ประกอบกราฟิก (De Neve, 1992 : 3) หรืออาจกล่าวว่าคือการส่ือสาร
ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์และ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่องค์กร บุคลากร ตลอดจนบุคคล
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์องค์กรเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
องค์กรโดยเฉพาะในโลกท่ีมีการแข่งขันกันอย่างมากเช่นปัจจุบัน 
  ค าว่า “Corporate Identity” เดิมทีจะเป็นค าท่ีใช้เกี่ยวกับการวางระบบอัตลักษณ์
องค์กรเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการวางระบบเอกลักษณ์องค์กรมิได้ใช้เฉพาะองค์กรหรือบริษัทห้างร้าน
อีกต่อไป แต่มีการใช้ต่อเนื่องไปถึงตราสินค้า (Brand) ด้วย เนื่องจากองค์กรบางแห่งอาจให้
ความส าคัญกับตราสินค้ามากกว่าช่ือขององค์กร จึงเป็นท่ีมาของการสร้างระบบอัตลักษณ์ให้กับสินค้า 
(Brand Identity) ดังนั้นจึงพบว่ามีบางคนใช้ค าว่า “Brand Identity” แทนค าว่า “Corporate 
Identity” ในความหมายของอัตลักษณ์องค์กรเช่นกัน (Bonnici, 1999 : 85) 
  ยังมีการวางระบบอัตลักษณ์ส าหรับใช้ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการปีการ
ท่องเท่ียวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand) งานแสดงสินค้านานาชาติ (EXPO) การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก การแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ เป็นต้น 
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  โครงการเหล่านั้นต่างก็มีความต้องการท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันท้ังโครงการเช่นกัน การสร้าง (CI) ก็เปรียบเสมือนกับการท่ีคนเรารู้จักปรุงแต่ง
รูปร่างหน้าตา การแต่งกายให้สวยงาม เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน เพื่อดึงดูดความสนใจใคร่อยาก
รู้จัก เช่นเดียวกับองค์กรท่ีมี CI ท่ีดี ได้รับการออกแบบท่ีดี ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการมีรูปลักษณ์ท่ี
สวยงาม ก็จะสามารถดึงดูดหรือก่อให้เกิดความสนใจใคร่ลอง 
  แม้ว่าองค์กรจะมีภาพลักษณ์ท่ีดีเพียงใด แต่ถ้าภาพลักษณ์นั้นมิได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณชน หรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ภาพลักษณ์ท่ีดีนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
เท่าท่ีควร ด้วยเหตุนี้จึงได้ก าหนดให้มีแผนส าหรับ CI รวมอยู่ในแผนการบริหารงานขององค์กรด้วย 
การเปล่ียนแปลงซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จ ขององค์กรนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการบริหารงานภายในองค์กร
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอก อาทิ สภาวการณ์ทางการตลาด คู่แข่ง เป็นต้น 
การมีแผนส าหรับ CI ท่ีดีจึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยรับมือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เหตุท่ีองค์กรส่วน
ใหญ่ต้องการ CI นั้นมักมีท่ีมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 
   1) องค์กรนั้นเป็นองค์กรท่ีต้ังขึ้นใหม่ และมีคู่แข่งในธุรกิจนั้นเป็นจ านวน
มาก จึงต้องการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
   2) องค์กรนั้นเป็นองค์กรท่ีต้ังมานานพอสมควรและเห็นความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ CI เสียใหม ่
  2.2 ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) 
  การท่ีบุคคลท่ัวไปจะได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจถึงความเป็นองค์กรหรือแบรนด์นั้นๆ 
จึงต้องอาศัยการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และแสดงถึงภาพลักษณ์ ( Image) ขององค์กร
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
  “ภาพลักษณ์แบรนด์” (Brand Image) หมายถึง “ภาพ” ท่ีบุคคลท่ัวไปไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริโภค คู่แข่ง ผู้ค้าปลีกหรือสังคมโดยรวม เข้าใจว่าองค์กรนั้นเป็นอย่างไร เช่น นั้นบางจากมี
ภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือสังคม เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก “อัตลักษณ์องค์กร” (Corporate 
Identity) ท่ีหมายถึงการสร้างความเป็นอัตลักษณ์แก่องค์กรโดยอาศัยเครื่องหมายการค้าหรื อ
สัญลักษณ์ท่ีสามารถสะท้อนภาพท่ีองค์กรนั้นๆ ต้องการน าเสนอต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ
และการยอมรับ อัตลักษณ์ขององค์กรจะต้องมีความชัดเจน มิใช่เป็นเพียงช่ือหรือค าขวัญ (Slogan) 
ส้ันๆ แต่จะต้องเป็นส่ิงท่ีเป็นจริง มองเห็นได้และเป็นท่ียอมรับ เป็นพื้นฐานของการก าหนดรูปแบบของ
สินค้าหรอบริการรวมถึงอาคารส านักงานโรงงาน ห้องแสดงสินค้า เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือองค์กร คือภาพขององค์กรใน
ลักษณะท่ีเป็นนามธรรมในขณะท่ีอัตลักษณ์องค์กร คือการสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาเป็น
รูปธรรม โดยอาศัยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ อัตลักษณ์องค์กร
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จะเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีความทันยุคทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดข้ึนในใจผู้บริโภค ภาพลักษณ์องค์กรมักจะเป็นส่ิงท่ีเมื่อเกิดข้ึนในใจ
ผู้บริโภคแล้วเปล่ียนแปลงได้ยาก 
  ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีดีของแบรนด์ จะให้ประโยชน์ ดังนี ้
   1) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การยอมรับนี้จะเป็นสัดส่วนโดยตรง 
(Direct Proportion) กับระยะเวลาท่ีภาพลักษณ์นั้น ได้รับการตอบรับจากสังคม ซึ่งการยอมรับนี้จะ
เกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยระยะเวลาท่ีผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพท่ีดี และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   2) แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของของแบรนด์   ผู้บริโภคล้วนต้องการ
ความรู้สึกถึงพลังความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ผ่านทางสินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้น ๆ พวกเขา
ต้องการความรู้สึกเช่ือมั่นว่า เขาก าลังติดต่อหรือใช้บริการของแบรนด์ท่ีมีความมั่นคงและเช่ือถือ
ไว้วางใจได้ 
   3) ความรู้สึกเช่ือมั่นในความมีประสบการณ์และความเก่าแก่ขององค์กร   
ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับช่ือของสินค้าหรือองค์กรท่ีมีความเก่าแก่และมีภาพลักษณ์ท่ีดีท าให้เกิดการ
ยอมรับและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีต้องส่ังสมมาเป็นระยะเวลานาน กว่า
องค์กรจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากส่ิงเหล่านี้ได้ 
   4) แสดงให้เห็นถึงการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ต้องอาศัยระยะเวลานานพอควร ในการท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสม่ าเสมอ ในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กรนั้น ๆ 
   5) กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม ส่วนท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของระบบ CI คือ
การเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดในองค์กร 
   6) ได้บุคลากรท่ีเป็นบุคคลช้ัน “หัวกะทิ”  เมื่อองค์กรมีระบบ CI ท่ีดี องค์กร
นั้นย่อมจะมี ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในสายตาของบุคคลท่ัวไป จึงมักจะได้บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถมาร่วมงาน เนื่องจากทุกคนย่อมปรารถนาท่ีจะได้ท างานในองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ 
ในทางกลับกันองค์กรจะดีช่ือเสียงได้ก็ย่อมต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเช่นกัน 
   7) สร้างเครือข่ายได้ง่าย เมื่อแบรนด์มีระบบ CI ท่ีดีผลท่ีตามมาก็คือการมี
เครือข่ายท่ีดี เนื่องจากผู้จักจ าหน่าย ต่างก็ต้องการประกอบธุรกิจกับองค์กร ซึง่มีภาพลักษณ์ของสินค้า
หรือบริการท่ีดีในใจของผู้บริโภค 
   8) แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของแบรนด์ การสร้างอัตลักษณ์ท่ีดีนั้น 
สามารถบ่งช้ีถึงคุณลักษณะของแบรนด์และระบุกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน เช่น โทรศัพท์มือถือวันทู
คอลล์ ให้ภาพลักษณ์ของความสะดวกสบายทันสมัย กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น 
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  2.2.3 รูปแบบของระบบอัตลักษณ์ 
  ระบบอัตลักษณ์แบ่งออกได้ 3 ลักษณะคือ (Olins, 1989 : 82-128)  
   2.2.3.1 อัตลักษณ์แบบเดียว (Monolithic Identity) 
   เป็นการวางระบบ CI ท่ีก าหนดให้บริษัทสาขาทุกแห่งรวมท้ังบริษัทแม่ ใช้
รูปแบบสัญลักษณ์และองค์ประกอบกราฟิกแบบเดียวกันท้ังหมด ในการส่ือสารภาพลักษณ์เดียวกัน
ไปสู่ผู้บริโภค จะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนท่ีสุดและประหยัดท่ีสุดในการท่ีจะ
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานเดียวกันของสินค้าหรือบริการท่ีให้กับผู้บริโภคการท่ีจะสร้างระบบอัตลักษณ์
ในลักษณะนี้ได้ จ าเป็นต้องอาศัยการแสดงออกซึ่งบุคลิกและคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือ รวมท้ังไม่หยุดยั้งใน
การพัฒนาตนเองด้วย 
   2.2.3.2 อัตลักษณ์แบบมีการยอมรับ (Endorsed Identity) 
   เป็นรูปแบบของการสร้างระบบ CI ให้กับองค์กรท่ีประกอบธุรกิจหลาย
ประเภท มีรากฐานมาจากแนวคิดท่ีว่า แต่ละบริษัทในเครือควรมีอัตลักษณ์ของตนเอง โดยท่ีอัตลักษณ์
นั้นจะต้องแสดงถึงความเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมขององค์กรนั้น ๆ มักจะใช้สัญลักษณ์ของบริษัทแม่
ร่วมกับสัญลักษณ์ของแต่ละบริษัท 
   2.2.3.3 อัตลักษณ์ท่ีใช้ตราหรือช่ือของสินค้าเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์ 
(Branded Identity) 
    ระบบอัตลักษณ์ประเภทนี้จะใช้กับบริษัทท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าหลายๆ ชนิด ซึ่ง
อาจอยู่ในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือไม่ก็ได้ และมักนิยมใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เมื่อเกิด
แนวคิดในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค การท่ีจะก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะโดยการแบ่งกลุ่มตามเพศ 
อายุ การศึกษา ความสนใจ ฯลฯ จึงไม่มีขีดจ ากัด บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้มากมายหลากหลายโดย
มุ่งท่ีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและการวางต าแหน่งสินค้า (Product Positioning) ท่ีแตกต่างกันออกไป 
ด้วยวิธีนี้บริษัทจะสร้างสินค้าใหม่ออกมาเรื่อย ๆ โดยไม่น ามาแทนท่ีสินค้าเดิมท่ีมีอยู่  
   แพร์ มอลเลอร์อัพ (Per Mollerup) ให้ความเห็นว่า โดยท่ัวไปจะใช้
หลักเกณฑ์ ในการสร้ างระบบอัตลักษณ์ เพียง  2 แบบ กล่าว คือใช้อง ค์กรเป็นอัต ลักษ ณ์  
(Organizational Identity) หรือใช้ตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ (Branded Identity) ซึ่งน ามาใช้ร่วมกับ
การแบ่งโครงสร้างระบบอัตลักษณ์ของโอลินส์ จะท าให้เกิดเป็นโครงสร้างระบบอัตลักษณ์ท่ีแยกย่อย
เพิ่มขึ้นอีกได้ดังนี้ (Mollerup, 1977 : 58 - 59)  
    1)  อั ต ลักษณ์แบบอง ค์กร เ ดียว  (Organization -  monistic 
Identity) ระบบอัตลักษณ์แบบนี้จะเป็นการใช้ช่ือองค์กร ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรได้เป็น
อย่างดีเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์ ตัวอย่างองค์กรท่ีใช้ระบบอัตลักษณ์แบบนี้  เช่น แม็คโดนัลด์ 
(McDonald’s) ท่ีใช้ช่ือองค์กรในการสร้างระบบอัตลักษณ์ซึ่งเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท่ัวโลก เป็นต้น 
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    2) อัตลักษณ์แบบตราสินค้าเดียว (Branded-monistic Identity) 
องค์กรท่ีใช้เป็นอัตลักษณ์แบบนี้ จะเป็นองค์กรท่ีมีระบบอัตลักษณ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
ในทางกลับกันตัวผลิตภัณฑ์กลับเป็นท่ีรู้จักมากกว่า จึงใช้ช่ือหรือตราสินค้าในการสร้างอัตลักษณ์แทน
การใช้ช่ือขององค์กร ตัวอย่างเช่น นีเวียเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในหลายๆ ประเทศท่ัว
โลก แต่ผู้ผลิตคือบริษัทเบียร์สดอร์ฟ (Beiersdorf) เป็นต้น 

  
ภาพท่ี 18 แสดงตัวอย่างของบริษัทท่ีใช้ระบบอัตลักษณ์เดียวและการใช้อัตลักษณ์แบบตราสินค้าเดียว 
ท่ีมา : สุมิตรา  ศรีวิบูลย์, การออกแบบอัตลักษณ,์ 2547 
 
    3) อัตลักษณ์ท่ีใช้ช่ือองค์กรเป็นตัวรับรอง (Organizational - 
endorsed Identity) ระบบอัตลักษณ์แบบนี้จะเป็นการสร้างระบบอัตลักษณ์ของบริษัทท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
แต่ยังคงใช้ช่ือของบริษัทแม่เป็นตัวรับรอง ระบบอัตลักษณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับช่ือ 2 ช่ือได้แก่ ช่ือของ
สินค้าและช่ือขององค์กร เช่น ปูนตราเสือ กระเบื้องมุงหลังคา Neutile ผลิตภัณฑ์จากเครือซีเมนต์
ไทย เป็นต้น 
    4) อัตลักษณ์ท่ีใช้ช่ือหรือตราสินค้าเป็นตัวรับรอง (Branded - 
endorsed Identity) ระบบอัตลักษณ์แบบนี้ เป็นการใช้ช่ือหรือตราสินค้าท่ีเป็นที่รู้จักของบุคคลท่ัวไป
สร้างระบบอัตลักษณ์ เนื่องจากสินค้านั้นได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพเป็นอย่างดี จนท าให้
ผู้บริโภครู้จักช่ือสินค้ามากกว่าช่ือบริษัทผู้ผลิต เช่น เมื่อกล่าวถึงโค้ก เราจะนึกถึงรสชาติ สัญลักษณ์ 
และสีแดงของโค้ก มากกว่าจะนึกถึงช่ือบริษัทไทยน้ าทิพย์ จ ากัด เป็นต้น 
    5)  อั ต ลั ก ษ ณ์ ท่ี อ ง ค์ ก ร แ ต่ ล ะ ส า ข ามี ค ว า ม แ ตก ต่ า ง กั น
(Organizational - pluralistic Identity) องค์กรท่ีใช้ระบบอัตลักษณ์แบบนี้จะประกอบด้วยบริษัท
สาขาหลายบริษัทซึ่งแต่ละบริษัทสาขาจะมีระบบอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบริษัทท่ีมีการบริหารงานอย่างอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เช่น เครือสหกรุ๊ป 
เป็นต้น 
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    6) อัตลักษณ์ท่ีตราสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน (Branded-
pluralistic Identity) ระบบอัตลักษณ์แบบนี้จะใช้กับองค์กรท่ีมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีช่ือของบริษัทผู้ผลิตให้การรับรองอยู่เบ้ืองหลัง เช่น บริษัทพรอค
เตอร์ แอนด์แกมเบิล จ ากัด (P&G) เป็นต้น 
   ระบบอัตลักษณ์ท้ัง 6 แบบนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด มักจะมี
การใช้ระบบอัตลักษณ์แบบหนึ่งควบคู่ไปกับอีกแบบหนึ่ง องค์กรหลายแห่งท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้า มักใช้
ระบบอัตลักษณ์แบบองค์กรเดียว ควบคู่ไปกับระบบอัตลักษณ์แบบตราสินค้าเดียว เพื่อเป็นการสร้าง
สัมฤทธิ์ผลสูงสุดให้เกิดแก่สินค้าและองค์กรนั้น 
 
  2.2.4 องค์ประกอบของการออกแบบอัตลักษณ์ (Elements of Identity) 
   2.2.4.1 ช่ือ (Names) แบ่งการตั้งช่ือออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
    1) ช่ือบุคคล (Personal Names) แบ่งออกได้เป็น 
     1.1) ช่ือผู้ก่อต้ัง (Founder Names) บริษัทท่ีเกิดในยุค
ต้นๆ มักจะนิยมต้ังช่ือตามช่ือผู้ก่อต้ัง เช่น ซอสมะเขือเทศไฮนส์ (Heinz) ครีมโกนหนวดยิลเล็ต 
(Gillete) สบู่ ดร.มนตรี เป็นต้น บางบริษัทอาจใช้ลายเซ็นหรือลายมือท่ีเขียนโดยผู้ก่อต้ังมาใช้เป็น
สัญลักษณ์ก็ได้ 
     1.2)  ช่ือบุคคลในประวั ติศาสตร์  เ ช่น  รถลินคอร์น 
(Lincoln) น้ าพริกเผาพันท้ายนรสิงห์ เป็นต้น 
     1.3) ช่ือในเทพนิยายหรือวรรณคดี เข่น เอแจกซ์ (Ajax)  
ป็อปอาย (Popeye) ยาอ้วนวันทอง ยาดองขุนแผน เป็นต้น 
     1.4) ช่ือบุคคลท่ัวไป เช่น น้ าพริกแม่ประนอม เป็นต้น 
    2) ช่ือท่ีอธิบายถึงคุณลักษณะ (Descriptive Names) ช่ือประเภท
นี้จะเป็นช่ือท่ีอธิบายถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งข้อดีก็คือเข้าใจได้ง่าย แต่บางครั้งก็อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากช่ือนั้นเป็นชื่อท่ัวไป (Generic Name) ซึ่งหมายถึง
ช่ือท่ีแสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น ใช้ช่ือน้ าปลาตราไส้ตันไม่ได้ เพราะแสดงถึง
ส่วนผสมท่ีน้ าปลาทุกยี่ห้อใช้ การตั้งช่ือจึงต้องใช้ช่ืออย่างอื่น เช่น น้ าปลาตราตาช่ัง น้ าปลาทิพรส เป็น
ต้น 
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ภาพท่ี 19 แสดงสัญลักษณ์ท่ีใช้ช่ือตามช่ือผู้ก่อตั้งและสัญลักษณ์ท่ีใช้ช่ือแบบสร้างค าขึ้นใหม่ 
ท่ีมา : สุมิตรา  ศรีวิบูลย์, การออกแบบอัตลักษณ,์ 2547 
 
    3) ช่ือท่ีเกิดจากการสร้างค าขึ้นใหม่ (Coined Names) ช่ือลักษณะ
นี้จะเป็นการน าสระพยัญชนะมาผสมกันเป็นค าใหม่ท่ีแม้จะไม่มีความหมายแต่ก็สามารถสร้าง
ข้อก าหนดเฉพาะได้ เช่น เป็นค าส้ันๆ จดจ าง่าย มีพลัง อ่านออกเสียงได้ไพเราะหรือเป็นค าท่ีเมื่ อน า
ตัวอักษรมาเรียงกันแล้วดูน่าสนใจ ข้อพึงระวังส าหรับการสร้างค าก็คือ พยายามหลีกเล่ียงการพ้อง
เสียงกับค าท่ีมีความหมายท่ีไม่ดีในภาษาอื่น อาจส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของสินค้าได้ 
    4) ช่ือท่ีมีความหมาย (Dictionary Words) ช่ือประเภทนี้เป็นช่ือท่ี
มีความหมายหรือค าแปลท่ีชักเจนตามพจนานุกรมซึ่งมีข้อได้เปรียบคือมีความหลากหลายและสามารถ
จดจ าได้ง่าย เช่น สบู่ไดอัล (Dial) บะหมี่ควิก (Quick) เป็นต้น 
    5) ช่ือตามสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Names) ช่ือ
ประเภทนี้จะเป็นช่ือท่ีเรียกตามช่ือเมือง อ าเภอ หรือต าบล ท่ีมีการผลิตสินค้านั้นๆ เช่น ฟิลาเดลเฟีย 
ครีมชีส (Philadelphia Cream Cheese) ชาแม่ระมิงค์ กาแฟเขาช่อง เป็นต้น 
    6) ช่ือท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวสินค้า (Associative Names) ช่ือ
ประเภทนี้จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติชองสินค้านั้นซึ่งง่ายต่อการท าให้เห็นภาพและส่ือความหมายให้
เข้าใจได้ เช่น รถจาร์กัว (Jaguar) เป็นต้น 
    7) ช่ือท่ีตัดทอนจากช่ือเต็ม (Abbreviated Names) ช่ือลักษณะนี้
จะเป็นช่ือท่ีน าช่ือเต็มขององค์กรมาตัดทอน เพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น ซึ่งถึงแม้ช่ือเหล่านี้จะมิใช่ช่ือท่ีจด
ทะเบียน แต่เราสามารถใช้ช่ือลักษณะนี้ในการสร้างอัตลักษณ์ได้ เช่น แพนแอน (PanAm) แทนช่ือ 
แพนอเมริกัน แอร์ไลน์ (Pan American Airlines) เคเอฟซี (KFC) แทนช่ือเคนต๊ักกี้ ฟรายชิคเกน 
(Kentucky Fried Chicken) เป็นต้น 
    8) ช่ือย่อและตัวเลข (Initials and Numbers) คือการน าช่ือย่อ
ของสินค้าหรือตัวเลขใดๆ มาใช้เป็นช่ือของสินค้า ซึ่งการตั้งช่ือประเภทนี้นับเป็นรูปแบบท่ียากท่ีสุด ใน
การสร้างให้เกิดการรับรู้และจดจ า เช่น อาร์ซีเอ (RCA) เจวีซี (JVC) น้ าหอม 4711 กย 15 เป็นต้น 
   2.2.4.2 ตราสัญลักษณ์ (logo) 
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   ตราสัญลักษณ์เป็นกุญแจส า คัญท่ีจะก่อให้ เกิดระบบอัตลักษณ์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ เครื่องหมายท่ีสร้างขึ้นอาจเป็นเพียงการใช้ช่ือ ตัวอักษร หรืออาจเป็นการผสมผสาน
ระหว่างภาพกับตัวอักษร หรือภาพท่ีเกิดจากองค์ประกอบกราฟิกเพียงล าพังก็ได้ เครื่องหมายนั้นอาจ
ส่ือความหมายโดยตรงถึงช่ือหรือลักษณะของธุรกิจท่ีบริษัทนั้นด าเนินการอยู่ หรืออาจเป็นภาพ
นามธรรม (Abstract) ซึ่งไม่มีความหมายใด ๆ ก็ได้ ในการใช้งานของเครื่องหมายในเชิงจิตวิทยาท่ีมี
ต่อผู้บริโภค หลายคนยอมรับว่าส่ิงท่ีเรียบง่ายและดูธรรมดาท่ีสุดมักจะประสบความส าเร็จในการใช้
งานมากกว่าส่ิงท่ีดูซับซ้อนวุ่นวาย ในขณะเดียวกันส่ิงใดท่ีดูแล้วสมเหตุสมผลกว่า ก็จะสามารถสร้างให้
เกิดการยอมรับได้ง่ายกว่าเช่นกัน 
   2.2.4.3 ตัวอักษร (Typography) 
   ในการวางระบบอัตลักษณ์จ าเป็นต้องมีการก าหนดแบบตัวอักษรท่ีใช้ในงาน
ท้ังระบบ โดยท่ัวไปแล้วนักออกแบบจะก าหนดแบบตัวอักษร (Font) ท่ีใช้กับสัญลักษณ์ และเลือกแบบ
อื่นๆ ท่ีเข้ากันได้ดีกับแบบตัวอักษรนั้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เตรียมเผ่ือไว้ส าหรับการใช้งาน
ร่วมกันกับตัวอักษรท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์อีก 3 - 4 แบบ เพื่อก าหนดโครงสร้างรวมในการสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันแก่องค์กร 
   2.2.4.4 สีอัตลักษณ์ (Color Signature) 
   สีจัดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีใช้เป็นตัวแทนองค์กรได้เป็นอย่างดี มักมีท่ีมา
จากสีของสัญลักษณ์ท่ีนักออกแบบสร้างให้เกิดการจดจ าขึ้นในใจผู้บริโภค เช่น เมื่อนึกถึงน้ ามันเชลล์
เราจะมิได้นึกถึงเพียงแค่สัญลักษณ์รูปหอยเชลล์เท่านั้น แต่ยังนึกถึงสีเหลืองและสีแดงท่ีใช้กับ
สัญลักษณ์นั้นด้วย 
   2.2.4.5 ข้อความประกอบ (Tag Line) 
   ข้อความประกอบนี้จะเป็นข้อความส้ันๆ ท่ีอธิบายถึงความเป็นองค์กรท่ีวาง
อยู่ใต้ช่ือหรือสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร สินค้าหรือการบริการ
นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น “รักคุณเท่าฟ้า” หรือ “Smooth as Silk” ใต้สัญลักษณ์ของการบินไทย เป็นต้น 
  2.2.5 รูปแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ (Signature Pattern) 
  การก าหนดรูปแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์องค์กรคือ การก าหนดรูปร่างหน้าตาของ
องค์กรหรือภาพท่ีสร้างขึ้นในใจผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงความเป็นองค์กรเดียวกัน 
  อัตลักษณ์ขององค์กรจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ  2 
ประการคือ อัตลักษณ์นั้นสามารถแนะน าหรือเชิญชวนให้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ (Suggestiveness) 
และอีกประการหนึ่งคือ ท าให้ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงองค์กรผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง (Recall) อัตลักษณ์ท่ีดีนั้น จ าเป็นต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ท่ีดีเป็นจุดเริ่มต้น 
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  ในสหรัฐอเมริกาได้มีการให้ความจ ากัดความของเครื่องหมายการค้า (Trademarks) 
ว่าหมายถึงส่ิงใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ช่ือ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือการใช้ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมานี้
ร่วมกัน จะใช้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใช้ในองค์กรใดๆ ก็ตาม เพื่อสร้างความแตกต่างในการส่ือ
ความหมาย แสดงความเป็นเจ้าของ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และแสดงถึงความเป็นมาของเครื่องหมาย 
(Per Mollerup, 1997 :  96 - 97) ซึ่งอาจกล่าวสรุปค านิยามได้ว่า เครื่องหมายการค้าประกอบด้วย 
3 ส่วนท่ีส าคัญคือ เครื่องหมาย การใช้งาน และจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้มีการแยกประเภทหรือช่ือเรียกของ
เครื่องหมายการค้าให้เห็นชัดเจนดังภาพท่ี 18 

 
 
ภาพท่ี 20 การแบ่งประเภทหรือช่ือเรียกเครื่องหมายการค้า 
ท่ีมา : สุมิตรา  ศรีวิบูลย์, การออกแบบอัตลักษณ,์ 2547 
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  เครื่องหมายการค้านั้นคือ ส่ิงใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นค า ช่ือ สัญลักษณ์ หรือการ
ผสมผสานระหว่างส่ิงเหล่านั้น จึงมีการแบ่งโครงสร้างเครื่องหมายการค้า ดังนี้ 
   1) เครื่องหมายกราฟิก (Graphic Marks) ได้แก่เครื่องหมายท่ีน าลักษณะ
หรือเค้าโครงของรูปร่างใดๆ มาตัดทอนให้มีความเรียบง่าย แต่ยังคงความเป็นส่ิงนั้นๆ ได้ชัดเจนเพียง
พอท่ีจะท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจได้ แบ่งออกได้เป็น  2 ประเภทคือ เครื่องหมายภาพ และ
เครื่องหมายตัวอักษร เครื่องหมายภาพอาจใช้ในการส่ือความหมายถึงประเภทของธุรกิจได้ดีกว่า 
เครื่องหมายตัวอักษรอาจช่วยในการจดจ าช่ือองค์กรได้ง่ายกว่า จึงมีหลายองค์กรท่ีใช้เครื่องหมายท้ัง 2 
ประเภทนี้ร่วมกัน แบ่งออกได้เป็น 
    1.2) เครื่องหมายภาพ (Picture Marks) ไ ด้แก่ เครื่องหมาย 
Symbol - type หรือ Symbol - only Marks เป็นการน ารูปร่าง รูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปคน 
สัตว์ ส่ิงของ รูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนรูปทรงท่ีไม่มีความหมาย (Abstract) มาใช้เป็นสัญลักษณ์จึง
ท าให้เกิดเป็นช่ือเรียนย่อยเพิ่มขึ้นอีกช่ือหนึ่งว่า Abstract Marks แบ่งวิธีคิดออกได้เป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ กล่าวคือ เป็นการสร้างสัญลักษณ์โดยเน้นท่ีการส่ือความหมาย ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเน้นท่ีการ
สร้างภาพลักษณ์มากกว่าการส่ือความหมาย 
    เครื่องหมายภาพแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายท่ี
แสดงรูปร่าง (Figurative Marks) และเครื่องหมายท่ีไม่แสดงรูปร่าง (Non – figurative Marks) 
     1.2.1) เครื่องหมายท่ีมีความหมายชัดเจน (Figurative 
Marks) หมายถึงเครื่องหมายท่ีสามารถส่ือความหมายได้โดยใช้รูปร่างของวัตถุเป็นตัวแทน แบ่งออกได้
เป็น 3 ลักษณะคือ 
      1.2.1.1) เครื่องหมายท่ีส่ือความหมายหรือบ่ง
บอกถึงลักษณะองค์ (Descriptive Marks) เครื่องหมายนี้เป็นได้ท้ัง 2 ลักษณะคือ เป็นภาพท่ี
เลียนแบบของจริง (Image) หรือเป็นภาพตัดทอนให้เป็นเค้าโครงอย่างง่ายๆ (Diagram) 
      1.2.1.2)  เครื่ อ งหมายอุปมา  (Metaphoric 
Marks) เป็นเครื่องหมายท่ีส่ือถึงลักษณะธุรกิจขององค์กรด้วยการอุปมา หรือดึงเอาสัญลักษณ์ท่ีมี
ความหมายแฝงท่ีบุคคลท่ัวไปเข้าใจมาใช้ประกอบในการส่ือความหมาย 
      1.2.1.3) เครื่องหมายท่ีใช้ภาพของส่ิงท่ีรู้จักกัน
ท่ัวไป (Found Marks) เป็นเครื่องหมายใดๆ ก็ได้ ท่ีบุคคลท่ัวไปรู้ จักและสามารถจดจ าได้ง่าย 
เครื่องหมายดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่ือความหมายถึงสินค้าหรือบริการขององค์กร
นั้นๆ เลยก็ได้ 
     1.2.2) เครื่องหมายท่ีไม่ส่ือความหมาย (Non - figurative 
Marks) เครื่องหมายลักษณะนี้สร้างขึ้นโดยไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์กับส่ิงท่ี ต้องการส่ือความหมาย
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โดยตรง ซึ่งจะต้องมีการอธิบายถึงการแทนความหมายในลักษณะนั้น เป็นเครื่องหมายท่ีไม่แสดงถึง
รูปร่าง รูปทรงใดๆ แต่จะค านึงถึงความสะดุดตา สวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 
     1.2.3) เครื่องหมายตัวอักษร (Letter Marks) เรียกส้ันๆ 
ว่า Logo หมายถึงตัวอักษร ในสหรัฐอเมริกาบางครั้ง ค าว่า Logotype หมายถึงเครื่องหมายตัวอักษร
ท่ีเป็นช่ือเต็มและอ่านได้ ในขณะท่ีโลโก้ (Logo) จะหมายถึงช่ือส้ันๆ อาทิ ช่ือย่อ หรือการใช้อักษรย่อ 
บางครั้งท้ัง 2 ค านี้ก็อาจใช้เรียกเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นกราฟิก (Graphic Trademarks) ท้ังหมด 
รวมถึงเครื่องหมายภาพ (Picture Marks) 
     เครื่องหมายตัวอักษรมีข้อได้เปรียบเครื่องหมายท่ีเป็น
ภาพประการเดียวคือ สามารถสร้างการรับรู้และจดจ าได้ง่ายกว่า แต่หากเป็นการใช้ช่อย่อขององค์กร
เป็นสัญลักษณ์ จะต้องใช้เวลาและงบประมาณจ านวนมาก ในการสร้างให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ าช่ือย่อ
นั้น บางครั้งอาจมีการใช้ช่ือเต็มขององค์กรประกอบกับช่ือย่อ เพื่อให้ส่ือสารได้ชักเจนยิ่งขึ้น 
 
เครื่องหมายตัวอักษรมีหลายรูปแบบดังนี้ 
 1. เครื่องหมายช่ือ (Name Marks) มาจากช่ือขององค์กร เครื่องหมายช่ือก็เหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนองค์กรหรือสินค้าท่ีสามารถส่ือสารได้ เครื่องหมายช่ือ
แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะได้แก่ 
  1.1 ช่ือท่ีส่ือความหมายโดยตรง (Descriptive Names) เป็นช่ือท่ีอธิบายถึงลักษณะ
หรือประเภทของธุรกิจหรือสินค้า เป็นช่ือท่ีสร้างภาพลักษณ์ (Images) ขึ้นในใจผู้บริโภค ช่ือท่ีต้ังนั้น
อาจฟังดูธรรมดาๆ แต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับลูกค้าใหม่ เนื่องจากช่ือท่ีใช้สามารถบ่งบอกถึง
ธุรกิจนั้น ๆ ได้ชัดเจน การอธิบายความหมายของช่ือประเภทนี้แบ่งได้เป็น 3 ระดับ เริ่มต้นจากการ
สร้างการรับรู้ การอธิบายความหมาย และเกิดการรับรู้ถึงช่ือและลักษณะของธุรกิจขององค์กร 
  1.2 ช่ืออุปมา (Metaphoric Names) จะอธิบายโดยอ้อมด้วยการกล่าวถึงลักษณะ
ของสินค้าหรือองค์กรรวมกับคุณสมบัติ โดยอาศัยส่ิงซึ่งมีจุดเด่นหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นท่ียอรับ
กันท่ัวไปว่าเป็นท่ีหนึ่งมาแทนความหมาย การอธิบายความหมาย แบ่งได้เป็น 4 ระดับคือ ระดับท่ี 1 
การรับรู้ในช่ือและการออกเสียงเรียกช่ือ ระดับท่ี 2 การรับรู้ว่าช่ือนั้นหมายถึงอะไร ระดับ 3 เป็นการ
อธิบายความหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของส่ิงนั้น ระดับ 4 จึงเป็นการรวมการรับรู้และอธิบาย
ความหมายท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
  1.3 ช่ือท่ีรู้จักท่ัวไป (Found Names) หมายถึงช่ือท่ีมาจากค าใดๆ ก็ได้ท่ีคนท่ัวไป
รู้จักและเข้าใจความหมาย โดยท่ัวไปแล้วชื่อประเภทนี้มักจะไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงส่ือความหมายกับ
สินค้าหรือองค์กรนั้นๆ การอธิบายความหมายของช่ือประเภทนี้แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ระดับท่ี 1 คือการ
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รับรู้ ในการออกเสียงเรียกช่ือ ระดับ 2 คือการรับรู้ในลักษณะของส่ิงท่ีเรียกช่ือ ระดับท่ี 3 คือการ
เช่ือมโยงภาพท่ีเกิดขึ้นในใจและสินค้าเข้าด้วยกัน 
  1.4 ช่ือเฉพาะ (Proper Names) หมายถึงช่ือเจ้าของหรือผู้ก่อต้ัง มีข้อได้เปรียบคือ
เป็นการแสดงความภาคภูมิใจของผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือองค์กร
นั้นๆ ไม่จ าเป็นต้องเป็นช่ือผู้ก่อต้ังเท่านั้นอาจเป็นชื่อใดๆ ก็ได้ท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับภาพลักษณ์ โดยมิ
จ าเป็นต้องอธิบายความหมายถึงประเภทของสินค้าหรืองค์กรนั้นๆ การอธิบายความหมายแบ่งเป็น 2 
ระดับ คือสร้างการรับรู้ และเช่ือมโยงการรับรู้เข้ากับสินค้าหรืองค์กร 
  1.5 ช่ือท่ีต้ังขึ้นใหม่ (Artificial Names) เป็นช่ือท่ีต้ังขึ้นใหม่ส าหรับสินค้าหรือองค์กร
นั้นๆ โดยเฉพาะ การอธิบายความหมายแบ่งเป็น 2 ระดับเช่นเดียวกันกับช่ือเฉพาะ (Proper Names) 
 2. เครื่องหมายท่ีใช้ช่ือย่อ (Abbreviations) มักจะเกิดจากการท่ีช่ือขององค์กรมีความยาว
มาก จึงมีการตัดทอนเพื่อเรียกง่ายข้ึน แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 
  ลักษณะท่ี 1 เรียกช่ือส่วนต้นและตัดบางส่วนในตอนท้ายออก 
  ลักษณะท่ี 2 จะใช้เฉพาะอักษรตัวต้นและตัวสุดท้าย 
  ลักษณะท่ี 3 จะเป็นการผสมผสานลักษณะท่ี 1 และ 2 เข้าด้วยกัน โดยการน าอักษร
ตัวแรกของแต่ละค ามาเรียกเป็นช่ือย่อ ซึ่งมักประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว ลักษณะนี้เป็นท่ี
นิยมใช้มากกว่า 2 ลักษณะแรก 
   2) องค์ประกอบกราฟิกท่ีมิใช่เครื่องหมายกราฟิก (Non – graphic Marks) 
ได้แก่ส่ิงใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง รูปทรง เส้น สี หรือองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีสามารถส่ือถึงความเป็น
สินค้าหรือองค์กรนั้น ๆ ได้ แม้จะใช้องค์ประกอบกราฟิกนั้นโดยล าพัง 
 2.2 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 พัฒนา กิติอาษา (2546 : 139) ได้กล่าวไว้ว่า เนื้อหาส าคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม คือ
จิตส านึกส่วนตัวและจิตส านึกส่วนรวมในระดับสังคมท่ีเกิดจากการนิยามตัวเองว่าตัวเองคือใคร
เป็นมาอยางไรแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นหรือสังคมอื่นอยางไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการ
แสดงออก นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่ีให้ความหมาย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง
ความรู้สึกหรือวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มหรือการท่ีปัจเจกชนมีอิทธิพลหรือการได้รับการยอมรับจาก
วัฒนธรรมของกลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้การยอมรับวัฒนธรรมของกลุ่มคนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับบรรทัด
ฐานของสังคม (Norms) ซึ่งบุคคลต้องยอมรับความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกลุ่มให้ได้ 
ความส าคัญของการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท าให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ ท้ังนี้ความแตกต่างดังกล่าวควรได้รับการยอมรับมากกวาการต าหนิหรือเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม เพราะเกิดจากความแตกต่างและการไม่ยอมรับวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ นอก



  71 

จากนีการยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มท าให้บุคคลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของกลุ่มได้ง่ายมากขึ้นด้วย 
 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสือ่จ าลอง 
 1. จิตวิทยาการออกแบบและการสื่อสารการออกแบบสื่อจ าลอง 
  1.1 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการออกแบบการรับรู้และการส่ือสาร 
  การส่ือสาร คือ กระบวนการส่งสารและรับสาร (Message) สารในท่ีนี้ หมายถึง 
ความรู้สึก ความคิด ความรู้ ความต้องการ เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ รับรู้ได้ด้วยสมองหรือจิต
เอกสาร , จดหมาย , หนังสือพิมพ์ , เหล่านี้ไม่ใช่สารตัวหนังสือท่ีอยู่ในเอกสาร , จดหมาย , หรือ
หนังสือพิมพ์, ก็ยังไม่ใช่สาร แต่ก็ใก้ลกับความเป็นสารมากแล้ว สารคือความหมายท่ีมากับตัวหนังสือ
เหล่านั้นต่างหาก รวมท้ังท่ีมากับภาพ, กับแบบตัวพิมพ์, กับการอกแบบจัดหน้า ท าให้เกิดความรู้สึก 
ความคิด ความรู้ แก่ผู้อ่าน 
  การส่ือสารตามความหมายท่ัวไป หมายถึง การส่ือสารความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
ความเข้าใจ ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เพื่อความเข้าใจร่วมกันเพื่อท างาน
ร่วมกัน องค์ประกอบของการส่ือสารเบื้องต้นมี 3 ประการ คือ ผู้ส่งสาร ตัวสาร และผู้รับสาร การ
ส่ือสารเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิตเท่านั้น การส่ือสารเป็นสัญญาณของการมีชีวิต ผู้ท่ีส่ือสารไม่ได้ก็คือผู้
ท่ีตายแล้ว การส่ือสารมีรูปแบบ, วิธีการ หลาหลายกว้างขวาง เมื่อจะท าความเข้าใจการส่ือสาร 
เพื่อท่ีจะนาท าความเข้าใจการ์ตูนอีกต่อหนึ่ง จึงต้องพิจารณาทีละส่วน ท่ีละด้าน ตามเกณฑ์ท่ีจะ
พิจารณา 
  การส่ือสารเป็นกระบวนการ (Process) หมายความว่า การส่ือสารมีองค์ประกอบท่ี
ส่งผลต่อเนื่องกัน ท่ีรู้จักกันดีในหมู่ผู้ทางานด้านการส่ือสาร S - M - C - R โดยมีการกระท าเช่ือมโยง
ระหว่างกันเพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการส่ือสาร รวมท้ังส่ิงรบกวน (Noise) ดังนี้ 
   S = Sender หมายถึง ผู้ส่งสาร - เป็นจุดเริ่มต้นของการส่ือสารแต่ละครั้ง 
   M = Message หมายถึง สาร - เป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก ท่ีผู้ส่งสารถ่ายทอด
ออกไป จะโดยต้ังใจหรือไม่ก็ตาม (เช่น กล่ินปาก เป็นสารท่ีผู้ส่งสารไม่ต้ังใจถ่ายทอด แต่เป็นส่ิงท่ีผู้อื่น
รับรู้ได้) สารเป็นนามธรรม เป็นเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร จับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น จดหมาย - 
จดหมายไม่ใส่สาร แม้แต่ตัวหนังสือในจดหมายก็ไม่ใช่สาร แม้ว่าจะใก้ลตัวมากท่ีสุดแล้วก็ตาม 
ความหมายหรือเรื่องราวในจดหมายต่างหาก คือ สาร ค ากล่าวทีว่่า “อ่านระหว่างบรรทัด” ก็คือ การ
อ่าน “สาร” ท่ีแทรกซ้อนมา โดยไม่ได้เขียนออกมาให้อ่านได้ตรงๆ นั้นเอง 
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   C = Channel หมายถึงช่องทางส่งสาร ในกรณีท่ีเป็นการส่ือสารทางตรง (Cirect 
Communication - ผู้ส่งสารกับผู้รับสารเผชิญหน้าโดยตรง) ช่องทางส่งสารก็คือ ภาพ รส กล่ิน เสียง 
สัมผัส และจิต ในกรณีท่ีเป็นการส่ือสารทางอ้อม (Indirect Communication - ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
ไม่ได้อยู่ในท่ีเดียวกัน) ต้องใช้ส่ือ (Media - พหูพจน์ Medium) เป็นตัวแทนส่งสาร เช่น จดหมาย 
เอกสาร ในการทางานด้านการส่ือสารซึ่งมักจะเป็นการส่ือสารทางอ้อมตัว C - Channel นี้ จึงมักมี
ความหมายว่าเป็น Media ไปด้วยโดยปริยายในกรณีการ์ตูน, การ์ตูนคือส่ือชิดหนึ่ง 
   R = Receiver หมายถึง ผู้รับสาร ในกรณีเป็นการส่ือสารกับตัวเอง ผู้รับสาร ก็คือ 
ตัวเอง 
  การรับรู้คือ  ขบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีส่ิงเร้ากระตุ้นการรู้สึกและถูกตีความ
เป็นส่ิงท่ีมีความหมายโดยใช้ความรู้  ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคล (Bernstein. 1999 : 
72)  การรับรู้เป็นส่ิงท่ีต้องเรียนรู้(perception is learned) ดังนั้นถ้าขาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์
จะมีเพียงการรับสัมผัสเท่านั้น เช่น เด็กชายนิดไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาก่อน เพื่อนช้ีให้ดูเขาได้แต่สัมผัสทางตาและทางหูเท่านั้นแต่ไม่เกิดการรับรู้ว่าส่ิงท่ีเห็นทางตาและได้
ยินทางหูนั้นคืออะไร  
 

 
ภาพท่ี 21 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการรับสัมผัสและการรับรู้ 
ท่ีมา : Bernstein.1999 : 73   
 
  พฤติกรรมการรับรู้  เป็นกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมท่ีต่อเนื่องจากการ
รู้สึกสัมผัสรับรู้  เป็นกระบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีผ่านเข้ามาในกระบวนการรู้สึก  เมื่อ
เครื่องรับหรืออวัยวะรับสัมผัส  สัมผัสส่ิงเร้า  เราจะเกิดความรู้สึกแล้วส่งความรู้สึกนั้นไปตีความ  หรือ
แปลความหมายกลายเป็นการรับรู้  
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  กล่าวโดยสรุป  การรับรู้จะเกิดขึ้น  ต้องประกอบไปด้วยกระบวนการท่ีส าคัญต่อไปนี้ 
1. การสัมผัส 
2. ชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้า 
3. การแปลความหมายจากการสัมผัส 
4. การใช้ความรู้เดิม  หรือประสบการณ์เดิมเพื่อแปลความหมาย 

นอกจากการรับรู้เป็นส่ิงท่ีต้องเรียนรู้แล้ว  การรับรู้ยังเป็นส่ิงเลือกสรร(perception is selective)  
เราอยู่ท่ามกลางส่ิงเร้ามากมาย  ในขณะใดขณะหนึ่งเราไม่สามารถรับรู้ไปหมดทุกอย่าง  แต่เราเลือก
รับรู้ส่ิงเร้าเป็นบางอย่าง  เช่นขณะท่ีเราก าลังฟังค าบรรยายของอาจารย์ถ้าเราสนใจค าบรรยายนั้น  
เราจะเลือกรับรู้เฉพาะเนื้อหาของค าบรรยาย  แต่จะไม่รับรู้ส่ิงเร้ารอบตัว เช่น เพื่อนท่ีนั่งอยู่ข้ างๆ 
ประตู หน้าต่างหรือคนท่ีเดินผ่านไปมา  การเลือกสรรการรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 
ประการคือ  องค์ประกอบอันเนื่องมาจากส่ิงเร้าและองค์ประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคล 
  1. องค์ประกอบอันเนื่องมาจากส่ิงเร้า  ลักษณะของส่ิงเร้าท่ีท าให้เรารับรู้ได้ทันที  
หรือเป็นส่ิงเร้าท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี  ควรมีลักษณะต่อไปนี้ (Quinn. 1985 : 33 – 
34) 
   1.1 ความเข้มและขนาด (intensity and size)  เช่น เสียงดัง  แสงสว่าง  

ขนาดใหญ่  ท าให้เราเลือกรับรู้ได้มากกว่าส่ิงเร้าท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม 
  1.2 ความผิดแผกกัน (contrast)  ลองนึกถึงเวลาท่ีเราอ่านหนังสือ ตัว 

หนังสือท่ีอยู่ในเครื่องหมายค าพูด “ ” หรือเขียนตัวเอน  ลักษณะท่ีผิดแผกดังกล่าวจะท าให้เรา
เลือกรับรู้ได้มากกว่าลักษณะปกติธรรมดา 

  1.3 การกระท าซ้ า (repetition) การกระท าซ้ าๆ เช่น เรียกช่ือซ้ าเป็นครั้งท่ี  
2 หรือครั้งท่ี 3 เราจะได้ยินช่ือเราได้ดีเมื่อถูกเรียกซ้ า 

  1.4 การเคล่ือนไหว (movement)   ส่ิงเร้าท่ีเคล่ือนไหวจะดึงดูดการรับรู้ได้ 
ดีกว่าส่ิงเร้าท่ีไม่เคล่ือนไหว เช่น ป้ายโฆษณาท่ีมีตัวหนังสือเป็นไฟวิ่งเคล่ือนไหวหรือไฟกะพริบจะ
ดึงดูดการรับรู้ได้ดีกว่าป้ายโฆษณาท่ีไม่มีตัวหนังสือเป็นไฟวิ่งเคล่ือนไหวหรือไฟกะพริบ หรือใน
กลุ่มคนท่ีนั่งนิ่งอยู่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเคล่ือนไหวหรือลุกขึ้นยืนจะดึงดูดการรับรู้ข้ึนมาได้ทันที 

  1.5 ความแปลกใหม่ (Novelty)  ความสนใจของบุคคลสามารถเปล่ียนได้ 
ด้วย  การเสนอส่ิงเร้าท่ีมีความแปลกใหม่ เช่น  ถ้าท่านอ่านหนังสือ  ได้ยินเสียงแตรไซเรนของ
รถดับเพลิงแล่นผ่าน  ก็อาจท าให้ท่านหยุดอ่าน  และลุกไปท่ีหน้าบ้านของท่านก็ได้ 

  1.6 การใช้อิทธิพลทางสังคม (Social Insinuations)  เป็นการใช้ส่ิงของ 
หรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางสังคมกระตุ้นให้เกิดความสนใจ  ท้ังนี้เนื่องจาก  การท่ีคนๆ หนึ่งหรือ
ส่ิงๆ หนึ่งได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก  เช่นในการโฆษณาสินค้า  บ่อยครั้งท่ีเสนอข้อมูล
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ว่า  สินค้านั้นก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก  หรือได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ หรือได้
รับค ารับรองจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงบางคน เป็นต้น 

1. องค์ประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคลประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญคือ 
1.1 องค์ประกอบทางด้านสรีระ (Physiological Factors)  เนื่องจากอวัยวะ 

รับสัมผัสของคนแต่ละคนมีความสามารถจ ากัด  คือไม่สามารถท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้าทุกชนิดได้  
นอกจากนั้นสภาพของร่างกายในแต่ละช่วงเวลา  ก็ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของตนเราด้วย  เช่น  อายุ  
เมื่อเราอายุมากขึ้น  สมรรถภาพในการรับสัมผัสจะลดน้อยลงไปด้วย  เช่น หู  หลังจากอายุ 20 ปี
ความสามารถในการฟังจะลดลง  ความเมื่อยล้า  เมื่อร่างกายเกิดความเมื่อยล้า  จะท าให้การรับรู้
ผิดพลาดได้  อิทธิพลของสารเคมีบางประเภท  เช่น แอลกอฮอล์  สามารถท าให้สมรรถภาพในการ
รับรู้เปล่ียนไปได้ 

1.2 องค์ประกอบด้านด้านจิตวิทยา (Psychological  Factors)  ได้แก่ 
1.2.1 ความสนใจ (interest)  คนเราจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีเราสนใจเช่น  

ชายคนไปเท่ียวป่า คนหนึ่งเป็นนักธรณีวิทยาก็จะสนใจประเภทของหินต่างๆ ในป่า  ส่วนอีกคนหนึ่ง
เป็นสมาชิกชมรมผู้เล้ียงนกก็จะสนใจสังเกตนกชนิดต่างๆท่ีมีในป่า 

1.2.2 ความคาดหวัง (expectancy)  ถ้าเราคาดหวังส่ิงใดไว้  การรับรู้ 
ของเราก็จะเป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

1.2.3 ความต้องการ (need)  ความต้องการเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิ 
พลต่อการเลือกรับรู้มีการทดลองให้คนท่ีอยู่ในภาวะหิวดูภาพก ากวมภาพหนึ่งซึ่งเห็นไม่ชัดเจนว่าเป็น
รูปอะไรกันแน่  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าเห็นเป็นภาพอาหารหรือคนก าลังรับประทานอาหาร  
เนื่องจากความต้องการขณะนั้นคือ  ความต้องการอาหารเลยท าให้รับรู้ไปตามความต้องการนั้น 

1.2.4 การเห็นคุณค่า (value)  การรับรู้ข้ึนกับการเห็นคุณค่าในส่ิงนั้น   
จากการทดลองให้เด็กจากสถานะเศรษฐกิจต่างกันประมาณขนาดของสตางค์โดยการวาดภาพ  ซึ่ง
พบว่าเด็กท่ีมีสถานะเศรษฐกิจต่ าจะประมาณขนาดของสตางค์ใหญ่กว่าเด็กท่ีฐานะดี  เนื่องจากเด็ก
ยากจนให้คุณค่าของเงินหรือรับรู้คุณค่าของเงินสูงกว่าเด็กฐานะดี 
ในหัวข้อต่อไปนี้เราจะพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวกับการรับรู้  โดยจะเน้นในเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง  
การเคล่ือนไหว  ระยะทาง  ความคงท่ี  และภาพลวงตา   
 
การรับรู้รูปร่าง  (Shape  Perception) 
 มีประเด็นท่ีส าคัญอยู่  3  ประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้รูปร่างคือ  เรื่องภาพและพื้น เรื่องของการ
จัดระเบียบและการจ าแบบแผนได้ 
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 1. ภาพและพื้น (Figure and Ground) ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและพื้น   (Figure-
Ground  relationship)  เมื่อท้ังสองส่ิงนี้อยู่ในอาณาเขตเดียวกัน  ภาพคือส่ิงท่ีมีรูปร่ างท่ีเด่นชัด
ปรากฎขึ้นมาจากเส้นขอบของอาณาเขต  และพื้นก็คือส่วนท่ีเหลือท้ังหมดภายในอาณาเขต  ลอง
ย้อนกลับไปดูรายละเอียดในบทท่ี 1 ท่ีพูดถึงแนวคิดกลุ่มเกสตัลท์  (Gestalt  approach)  ตาม
แนวคิดของกลุ่มเกสตัลท์การรับรู้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวกระตุ้นท้ังหมด  มากกว่า ส่วนย่อยหรือ
ผลรวมของส่วนย่อยรวมกันนักจิตวิทยาเกสตัลท์เน้นว่าความสัมพันธ์ในการเห็นรูปร่างและแบบแผน
ขึ้นอยู่กับการท่ีเราได้เห็นความเกี่ยวพันของส่ิงต่าง ๆ  

 
ภาพท่ี 22 ภาพและพื้น (Figure and Ground) 
ท่ีมา : Bernstein.1999 : 98 
 
 Edgar  Rubin  เป็นนักจิตวิทยาเกสตัลท์ชาวเดนมาร์ค  (1915-1958)  ได้สรุปความสัมพันธ์
ระหว่าภาพและพื้นไว้ดังนี้ 

1. ภาพนิยามว่าเป็นส่ิงท่ีมีรูปร่างแต่พื้นถูกเห็นว่าไม่มีรูปร่าง  
2. พื้นคือส่ิงท่ีมีลักษณะต่อเนื่องอยู่ข้างหลังภาพ 
3. ภาพดูเหมือนว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้มอง  มีความชัดเจนในท่ีว่างตรงข้ามกับพื้นท่ีดู

เหมือนว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่ไกลและไม่ชัดเจน 
 
การจัดระเบียบ (Organization)   
 องค์ประกอบท่ีส าคัญอันหนึ่งของการรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง  การรับรู้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หรือ
การจัดระเบียบการเรียงตัวของตัวกระตุ้นดังต่อไปนี้ 

1. Law  of  proximity  อธิบายว่าวัตถุท่ีอยู่ใกล้วัตถุอื่น  มีแนวโน้มจะถูกรับรู้ว่าอยู่ใน 
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หน่วยเดียวกัน 
  2. Law  of  similarity  อธิบายว่าวัตถุท่ีคล้ายคลึงกับวัตถุอื่นมีแนวโน้มจะมองเห็นอยู่ใน
หน่วยเดียวกัน 
 3. Law  of  good  continuation  (การเรียนรู้ตามความราบเรียบต่อเนื่อง) อธิบายว่าเรามี
แนวโน้มท่ีจะรับรู้ถึงความราบเรียบ  ความต่อเนื่องของเส้นมากกว่าการกระจัดกระจายท่ีไม่ต่อเนื่อง  
การเรียนรู้ตามความราบเรียบต่อเนื่อง ตัวกระตุ้นท่ีต่อเนื่องกันจะจับกลุ่มกัน   
  4. Law  of  closure (การรับรู้โดยการเช่ือมโยง) อธิบายว่ารูปท่ีมีช่องว่างค่ันอยู่จะถูกรับรู้ถึง
ส่ิงท่ีขาดหายไปจากบริบทของส่ิงท่ีอยู่ใกล้เคียง     
  
การจ าแบบแผนได้  (Pattern  Recognition) 
  นักจิตวิทยาพยายามหาค าตอบว่าท าไมเราถึงจ าแบบแผนของส่ิงต่าง ๆได้  เช่น  แบบแผน
ของตัวอักษร  เส้ือผ้า  หรือรูปร่างลักษณะของคน  โดยพยายามสร้างทฤษฎีขึ้นมาอธิบาย 
 ทฤษฎี ท่ีหนึ่ ง   คือ  The  Distinctive-features  approach  พัฒนาขึ้นโดย  Eleanor  
Gibson  ซึ่ง  Gibson  กล่าวว่าความแตกต่างระหว่างตัวอักษรอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยก
คุณลักษณะของส่ิงต่างๆออกจากกันได้  เช่น  ความตรง  ความโค้ง  ตัวอักษร  E  มีเส้นตรง 4 เส้น  
ตัวอักษร  O  ไม่มีเส้นตรง  ตัวอักษร  C  เป็นตัวอักษรท่ีมีลักษณะโค้งเปิด  การรับรู้ลักษณะท่ีแตกต่าง
จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้รับรู้ 
 ทฤษฎีท่ีสอง  Recognition-by-components  theory (การรวมองค์ประกอบต่างๆเข้า
ด้วยกัน)   ผู้พัฒนาทฤษฎีนี้คือ  Irving  Biederman  กล่าวว่าเรารับรู้แบบแผนท่ีซับซ้อนในขอบเขต
ของส่วนต่าง ๆ ท่ีมาประกอบ  ข้อตกลงเบ้ืองต้นของทฤษฎีนี้คือ  วัตถุสามารถเป็นตัวแทนของการจัด
ท่ีมีรูปร่าง  3  มิติอย่างง่ายได้  ตัวอย่างเช่น  โคมไฟ  กระเป๋าเดินทาง  แก้วน้ า 
  

 
ภาพท่ี 23 ตัวอย่างของวัตถุท่ีมีรูปทรงต่างๆ  
ท่ีมา : Matlin.1995 : 112 
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การรับรู้การเคลื่อนไหว  (Motion  Perception) 
 ท่ีผ่านมาได้กล่าวถึงการรับรู้รูปร่างของส่ิงท่ีอยู่นิง่  แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงโดยมากส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเรารับรู้จะมีการเคล่ือนไหว  เช่น  เราดูการเล่นบาสเกตบอลเราจะเห็นผู้เล่นมีการวิ่งและการ
กระโดด  ลูกบาสเกตบอลมีการกระเด้งขึ้นกระเด้งลง  การรับรู้การเคล่ือนไหวเป็นทักษะเบ้ืองต้น  
การรับรู้การเคล่ือนไหวแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ (รัจรี  นพเกตุ. 2540 : 157) 

1. การเคล่ือนไหวเชิงกายภาพ (Physical  movement)  เป็นการรับรู้ตัวกระตุ้นท่ีก าลัง 
เคล่ือนไหว  มีอัตราเร็ว  มีอัตราเร่ง  นั่งคือมีระยะทางควบคู่กับเวลา  อย่างไรก็ตามถ้าการเคล่ือนไหว
ของตัวกระตุ้นอยู่ต่ ากว่าระดับเทรซโฮลด์  เราจะไม่รู้สึกว่ามีการเคล่ือนไหวเกิดขึ้น  เช่น  เข็มนาฬิกา  
การงอกของต้นไม้  การบานของดอกไม้ ฯลฯ  

2. การเคล่ือนไหวปรากฎ (Apparent  movement) เป็นการรับรู้การเคล่ือนไหวในขณะ 
ท่ีตัวกระตุ้นไม่มีการเคล่ือนไหวจริงๆ เป็นการลวงตาชนิดหนึ่ง  เช่น  ภาพยนตร์  เกิดจากการเอา
ภาพนิ่งมาฉายอย่างต่อเนื่องกันด้วยอัตราเร็ว 24 ภาพต่อวินาที เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบท่ีส าคัญ
เกี่ยวกับการรับรู้การเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวข้องกับ  Biological  movement  (การเคล่ือนไหวเชิงชีวภาพ)  
เป็นแบบแผนการเคล่ือนไหวของมนุษย์และส่ิงมีชีวิต  Johansson  นักจิตวิทยาชาวสวีเดนได้ศึกษา
การเคล่ือนไหวของคนในท่าทางต่าง ๆ พบว่า  การเคล่ือนไหวดังกล่าวมีแบบแผนของการเคล่ือนไหว  
เช่น  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การนั่ง  ล้วนมีแบบแผนของการเคล่ือนไหวท้ังส้ิน  ยังมีนักวิ จัย
บางคนพบว่า  แบบแผนการเดินของผู้ชายกับผู้หญิงมีความแตกต่างกัน 
 
การรับรู้ระยะทาง  (Distance  Perception) 
 การรับรู้ระยะทางขึ้นอยู่กับการมองด้วยตาข้างเดียว  (Monocular)  หรือตาสองข้าง  
(Bicular)  การมองด้วยตาข้างเดียวจะสามารถรับรู้ความแตกต่างของระยะทางได้เพียงเล็กน้อยถ้าวัตถุ
นั้นอยู่ในระยะไม่เกิน  20  ฟุต  ต่างกับการใช้ตาสองข้างจะสามารถรับรู้ระยะความแตกต่างของวัตถุ
ได้ดีในทุก ๆ ระยะ  ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกล  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการรับรู้ระยะได้แก่ (Matlin. 
1995 : 113-114) 
 1. Relative  sign  วัตถุท่ีคล้ายกันสองส่ิง  วัตถุท่ีไปตกบนท่ีว่างของเรตินามากกว่า  เราจะ
รู้สึกว่าวัตถุนั้นอยู่ใกล้เรา  วัตถุท่ีมีขนาดใหญ่จะมองดูใกล้กว่าวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก 
 2. Overlap  วัตถุท่ีทับซ้อนวัตถุอีกอันหนึ่ง  เราจะรับรู้ว่าวัตถุท่ีวางทับอยู่ใกล้กว่าวัตถุท่ีถูก
ทับซ้อน 
 3. Texture  gradient   เราจะรับรู้พื้นผิวว่ามันมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามระยะทางท่ี 
เพิ่มขึ้น 
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 4. Linear  perspective  เราจะรับรู้ว่าเส้นท่ีมันขนานกันนั้น  มันจะไปพบกันท่ีระยะทาง
หนึ่ง 
 5. Atmospheric  perspective  เราจะรับรู้ว่าวัตถุท่ีอยู่ไกลนั้น  เราจะรู้สึกว่าวัตถุนั้นดู 
คลุมเครือไม่ชัดเจน  

 
ภาพท่ี 24 แสดงการรับรูประยะทางในลักษณะต่างๆ 
ท่ีมา : Matlin.1995. : 114 
 
ความคงที่  (Constancy) 
 ความคงท่ีหมายถึง  การรับรู้วัตถุว่ามีลักษณะคงท่ี  (เช่น  ขนาดและรูปร่าง)  ถึงแม้ว่าข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุนั้นจะเปล่ียนไปในมุมต่างๆหรือในระยะต่างๆ ความคงท่ีในการรับรู้นี้เกิดขึ้นได้ท้ังความ
สดใส  รูปร่าง และขนาด  และจะเกิดขึ้นกับวัตถุท่ีเราคุ้นเคยเป็นอย่างดี  การรับรู้เกี่ยวกับการคงท่ีมี  
4  ลักษณะคือ (Matlin. 1995 : 115-116) 

1. ขนาดคงท่ี  (size  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวัตถุมีขนาดเดิมแม้ว่าระยะ 
ระหว่างผู้มองและวัตถุจะเปล่ียนไป 

2. รูปร่างคงท่ี  (shape  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวัตถุมีรูปร่างเหมือนเดิมแม้ 
ว่าจะมองจากทิศทางท่ีแตกต่างกันออกไป  เช่น  แผ่น  compact  disc  ถ้ามองในต าแหน่งหนึ่งจะ
เห็นเป็นรูปไข่แต่เราก็ยังรับรู้ว่ากลมตามประสบการณ์ของเรา 

3. ความสดใสคงท่ี  (brightness  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวัตถุมีความสดใส 
คงท่ีไม่ว่าจะน าไปไว้ในท่ีๆ มีแสงสว่างมากหรือน้อย  กระดาษขาวมองดูขาว  กระดาษก๊อปปี้สีด า
มองดูสีด าไม่ว่าจะอยู่กลางแดดหรือในร่ม 

4. สีคงท่ี  (color  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวัตถุมีสีเหมือนเดิมแม้ว่า 
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ความยาวคล่ืนแสงท่ีมากระทบจะเปล่ียนไป  เช่น  มะเขือเทศสุกเมื่อแสงสว่างมากระทบจะมีสีสันต่าง 
ๆ ข้ึนกับแสงท่ีมากระทบแต่เราก็ยังรับรู้ว่ามะเขือเทศสุกคงมีสีส้มแกมแดง 
 
สิ่งลวงตาและโครงสร้างลวงตา (Illusions and Illusory Contours) 
 ส่ิงลวงตา (illusion) เป็นการรับรู้ท่ีไม่ถูกต้องซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะกายภาพท่ีแท้จริง
ของส่ิงเร้า  ภาพลวงตาน าเราไปสู่ความผิดพลาดในการก าหนดทิศทางของเส้น  ความยาวของเส้น  
และการรับรู้โครงร่าง  
 เหตุผลท่ีนักจิตวิทยาสนใจศึกษาการมองเห็นส่ิงลวงตาอาจเป็นเพราะ  1. เพื่อความ
สนุกสนานจากการท าให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด  2. เพื่อความเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการรับรู้  3. มี
ประโยชน์ในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน  ลักษณะของส่ิงลวงตาจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ(Matlin. 
1995 : 116-118) 

1. Poggendorff  Illusion  เป็นส่ิงลวงตาท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดในการก าหนดทิศ 
ทางของเส้น  

2. Line-Length  Illusion  เป็นส่ิงลวงตาท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดในการก าหนดความ 
ยาว เช่นภาพลวงตาของ Muller-Lyer  เป็นภาพลวงตาท่ีเกิดจากการขยายการมองเห็นให้กว้างขึ้น
และแคบลงและภาพลวงตาของ Ponzo เป็นภาพลวงตาท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกับ
ระยะทาง มีคนบางคนท่ีเห็นภาพลวงตาในลักษณะดังกล่าวมานี้ตรงกับความเป็นจริงเราถือว่าคน
ประเภทนี้เป็นคนท่ีมี spatial ability 

                                                                                                                                                                                                                                                   
ภาพท่ี 25ภาพลวงตา 4 ประเภทท่ีเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ Ponzo illusions (A)  Poggendorf 
illusions (B)  Hering illusions (C)  Zollner illusions (D) 
ท่ีมา : Roediger.1989. : 146 
 

3. Illusory  Contours เป็นส่ิงลวงตาในลักษณะท่ีเป็นโครงร่างเช่น ภาพ 5-5  จะเห็น 
สามเหล่ียมสีขาวปรากฎขึ้นมาอย่างเด่นชัดท้ังท่ีเราไม่ได้วาดขึ้น  ลักษณะท่ีส าคัญของภาพลวงตามี
ลักษณะดังนี้คือ 1. พื้นผิวของภาพลวงตาจะมีลักษณะเด่นหรือสว่างกว่าส่วนท่ีเป็นพื้น(background) 



  80 

 2. โครงร่างของส่ิงท่ีปรากฏรอบๆ ภาพลวงตาจะเป็นตัวก าหนดลักษณะโครงร่างของภาพลวง
ตา  นักจิตวิทยาพยายามว่าท าไมจึงเห็นภาพลวงตาในลักษณะนี้เช่น Stanley and Clare(1983) 
อธิบายว่า การท่ีเราสร้างภาพโครงร่างลวงตาขึ้นมาก็เพราะเราชอบท่ีจะเห็นภาพท่ีง่าย ภาพท่ีเรา
คุ้นเคยมากกว่าภาพท่ีไม่มีความหมายหรือไม่เป็นระเบียบ ส่วนพวก เกสตัลท์ (Gestalt) อธิบายว่า 
การรับรู้ของคนเราจะรับรู้เป็นส่วนรวมก่อนการพิจารณารายละเอียดส่วนย่อยและมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้
ส่ิงท่ีมีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีแล้ว 
 

 
ภาพท่ี 26 แสดงภาพลวงตาในลักษณะ Illusory  Contours 
ท่ีมา : Matlin.1995. 118 
 
  1.2 แนวคิดว่าด้วยการสร้างภาพจ าลองและภาพเสมือน 
  การสร้างภาพจ าลองหรือส่ือจ าลองเมื่อค้นหาความหมายทางวิชาการแทบจะไม่มี
การอธิบายหรือการศึกษาไว้ แต่ก็สามารถน าค าอธิบายเทียบเคียงในลักษณะการออกแบบต่างๆ ท่ี
ใกล้เคียงกันได้ดังนี้ 
  ส่ือ (Media) ในภาษาไทยกับค าในภาษาอังกฤษ พบว่ามีความหมายตรงกับค าว่า 
“media” (ในกรณีท่ีมีความหมายเป็นเอกพจน์จะใช้ค าว่า “medium”) ค าว่า “ส่ือ” ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค านี้ไว้ดังนี้ “ส่ือ” (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้
ถึงกัน เช่น ส่ือความหมาย, ชักน าให้รู้จักกัน ส่ือ (นาม) หมายถึง ผู้หรือส่ิงท่ีติดต่อให้ถึงกันหรือชักน า
ให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นส่ือติดต่อกัน, เรียกผู้ท่ีท าหน้าท่ีชักน าให้ชายหญิงได้แต่งงานกันว่า 
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พ่อส่ือ หรือ แม่ส่ือ; (ศิลปะ) วัสดุต่าง ๆ ท่ีน ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด 
ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น ส่ือผสม 
  Heinich และคณะ (1996) ให้ค าจ ากัดความว่าส่ือคือช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
หรืออะไรก็ตามซึ่งท าการบรรทุกหรือน าพาข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีอยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดสารกับผู้รับ
สาร  
  A. J. Romiszowski (1992) ให้ค าจ ากัดความว่า ส่ือคือตัวน าสารจากแหล่งก าเนิด
ของการส่ือสาร (ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ หรือวัตถุท่ีไม่มีชีวิต) ไปยังผู้รับสาร (ซึ่งในกรณีของการออกแบบ
ก็คือ ผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมาย) 
 3.2 ประเภทของการออกแบบส่ือจ าลอง  
 ในทฤษฎีการออกแบบมักล่าวว่าการออกแบบส่ือมีสองประเภทได้แก่ ส่ือสองมิติและส่ือสาม
มิติ โดยอาศัยการแสงและเงา รูปทรง รูปร่างท่ีประกอบกันเป็นตัวแยกงานออกแบบแต่ในท่ีนี้ประเภท
ของส่ือจ าลองจะจัดแบ่งตามลักษณะของการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งตามนิยามของส่ือจ าลองในท่ีนี้ไม่ใช่
การออกแบบสองมิติหรือสามมิติ แต่เป็นการสร้างภาพเสมือนหรือภาพจ าลองให้เกิดขึ้นในมโนทัศน์
ของผู้รับชมผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ดังนี้ 
  3.2.1 ประเภทส่ือจ าลองท่ีรับรู้ด้วยการมองเห็น ซึ่งได้แก่ ส่ือจ าลองสามมิติหรือส่ือ
สองมิติซึ่งนับว่ามีบทบาทมากในปัจจุบันเพราะนอกจากไอเดียและจินตนาการต่างๆ แล้ว จ าเป็นต้องมี
เครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นออกมาให้เป็นรูปร่างเพื่อการรับรู้ ท่ีตรงกันระหว่าง
ผู้ออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือไปกว่านั้น ยังน าเสนอภาพรวมตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึก 
โดยเฉพาะกับลูกค้าการเห็นภาพเสมือนจริงท้ังหมดก่อนท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจ การออกแบบส่ือ
จ าลองสามมิติมักมีลักษณะของช้ินงานออกมาในรูปทรงวัตถุเผ่ือการมองเสมือนจริง สามารถสัมผัสได้ 
มีความกว้าง ยาว สูง ต่ า หนา บาง มีบรรยากาศล้อมรอบ ซึ่งต่างจากการออกแบบส่ือจ าลองสองมิติ
เป็นภาพประกอบท่ีไม่สามารถมองมิติได้ลึกเท่ากับ 3D   มองเห็นได้เพียงแนวระนาบและยากต่อการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องหรือดูมุมมองอื่นๆ  
   ประโยชน์ของการออกแบบส่ือสามมิติ มีดังนี้ (ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ, 2559)  
    1. ช่วยให้งานออกแบบดูสมบูรณ์ มองเห็น มโนภาพเสมือนจริง มากยิ่งขึ้น 
สามารถดูโครงสร้าง เสมือนจริงได้                                            
    2.  สามารถใช้จินตนาการในการออกแบบได้เต็มท่ี เนื่องจากระบบ 3 มิติ มี
ลูกเล่นท่ีสามารถใช้ในการออกแบบมากมายท าให้งานออกแบบออกมาในรูปแบบท่ีหลากหลายเช่นกัน                                                                                                                                                                                      
   3. ง่ายต่อการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นได้ในลักษณะการใช้
ภาพต่อเนื่องหรือโครงสร้างท่ีต้องการให้ภาพรวมส่งเสริมกัน                                                                                                                                    



  82 

   การออกแบบสามมิ ติในปัจจุบันมีในหลายสาขางาน รวมถึงบนส่ือหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในอดีตเราจะพบภาพสามมิติบนหน้าจอภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เท่านั้น สวนงานสาม
มิติท่ีจับต้องได้ อาจคิดถึงแต่เพียงงานประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  อุตสาหกรรมศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ 
หรือหัตถศิลป์เท่านั้น อย่างไรก็ตามพื้นฐานท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ สองมิติ หรืองาน
ออกแบบสามมิติในศิลปะแทบทุกสาขางานย่อมต้องใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการ
สร้างสรรค์งานท้ังส้ินซึ่งความหมายของงานออกแบบส่ือจ าลองสามมิต่ิมีดังนี้ 
  3.2.2 ประเภทส่ือจ าลองท่ีรับรู้ด้วยการรสสัมผัส รสสัมผัสรสสัมผัสหรือรสชาติไม่ได้
มีเฉพาะการน าเสนอในรูปแบบของอาหารเท่านั้น สกุล บุณยทัต (2559) ให้ทรรศนะว่ารสชาติคือ
ความรู้สึกอิ่มเองใจซึ่งเปรียบเสมือนการรับประทานอาหารท่ีถูกจริตกันตนเอง ส่ือ 
 3.4 การออกแบบประสบการณ์ (Experiential Design) 
 การออกแบบประสบการณ์ (Experiential Design) หมายถึง การสร้างบรรยากาศและ
ความรู้สึกให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตัวแบรนด์และตัวสินค้า ต้ังแต่ขณะซื้อ ระหว่างใช้ รวมไป
ถึงหลังการใช้สินค้า หรือบริการนั้นๆ ด้วย นักออกแบบและนักการตลาดในปัจจุบันต่างพยายาม
ออกแบบ "ประสบการณ์ดีดี" ผ่านเครื่องมือทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความผูกพันให้เกิดข้ึนระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในระยะยาว 
 Experiential Design น าศาสตร์ของประสาทสัมผัสท้ังห้าของมนุษย์ ซึ่งก็คือ รูป รส กล่ิน 
เสียง และสัมผัสมาเป็นตัวแปรในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ดีดีเพื่อมัดใจผู้บริโภค โดยเฉพาะกับกลุ่ม
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการด้วยแล้ว จะยิ่งเห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ร้านตัดผมท่ีบางแห่งมีการ
จัดเตรียม DVD ไว้ให้ลูกค้าเลือกชมภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบไปพลางๆ ขณะนั่งรอผมท่ีย้อมสี หลายร้านมี
วิธีการสระผมท่ีผนวกเทคนิคการนวดศีรษะเข้าไปด้วย ท าให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเป็นสองเท่าในขณะ
สระผม ร้านสปาต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการน าศาสตร์เรื่องประสาทสัมผัสท้ังห้า มาใช้ได้
แบบครบถ้วน อันได้แก่  
  "รูป" ซึ่งหมายถึง การตกแต่งสถานท่ีท่ีให้บริการ ท้ังในส่วนของงานสถาปัตยกรรม 
งานออกแบบภายในรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเลือกใช้  
  "รส" หมายถึงรสชาติของชาหรือน้ าสมุนไพรท่ีเสิร์ฟให้กับลูกค้า ท้ังก่อนและหลังการ
นวด  
  "กล่ิน" กับไอระเหยของผลิตภัณฑ์เครื่องหอมช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายมาก
ยิ่งขึ้น   
  "เสียง" กับดนตรีขับกล่อมภายในร้านท่ีท าให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลิน ตลอด
การรับบริการและสุดท้ายคือ  
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  "สัมผัส" ซึ่งหมายถึง การนวดท่ีร้านสปาแต่ละแห่ง ก็มักจะมีรูปแบบการนวดท่ี
แตกต่างกันตามสไตล์ท่ีคิดค้นขึ้น ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นจุดขายสร้างความแตกต่าง เป็นต้น 
 เห็นได้ว่า ท้ังร้านตัดผมและร้านสปา ก าลังน าเสนอ "คุณค่าเพิ่ม" อื่นๆให้กับผู้บริโภคของตน 
ท่ีนอกเหนือไปจากการตัดผมหรือการนวด อันเป็นบริการหลัก ตรงนี้ เองคือการใช้กลยุทธ์  
experiential design มาสร้างสรรค์ "ประสบการณ์" แบบองค์รวม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
พิเศษ น าไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวได้ 
 
 อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบ "ประสบการณ์" ให้ทรงประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ได้ตรงใจ
นั้น การศึกษากลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้าถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก ซึ่งในปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐานเพียงแค่
อายุ รายได้ การศึกษา และเพศอาจไม่เพียงพอต่อการออกแบบประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์แบบได้ ส่ิงท่ี
นักการตลาดจะต้องศึกษาเพิ่มเติมและวิเคราะห์วิจัยกันให้ลึกซึ้งเลยก็คือ "ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค" ต้อง
ขุดลงไปให้ลึกว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้ังไว้นั้นเขามีวิถีชีวิตปกติอย่างไร ชอบเสพอะไรบ้าง ต่ืนเต้นกับ
อะไรบ้าง มีรสนิยมเป็นอย่างไร ฯลฯ เพื่อท่ีนักออกแบบจะได้น าข้อมูลดังกล่าว มาสร้างงานออกแบบท่ี
สอดคล้องกับทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี   
 

การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 1. แนวคิดและรูปแบบทีเ่ก่ียวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 ผู้วิจัยได้จ าแนกข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว อธิบายได้ ดังนี้ 
  1.1  ความหมายของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม   
  องค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า ค าจ ากัดความของค าว่า “การท่องเท่ียว”  คือ 
“การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พ านักอยู่เป็นการถาวร” (ยุทธนา สมลา.  2549 : 21) 
  องค์การท่อง เ ท่ียวโลก  (World Tourism Organization : W.T.O)  กล่าวว่ า
ความหมายของการท่องเท่ียว คือการเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว 
(ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและ
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 
  ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว  (2546 : ไมมีเลขหน้า) กล่าวว่าการท่องเท่ียว  
หมายถึง  การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า 
การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงช่ัวคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง 
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  ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2556) กล่าวว่า เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมี
คุณลักษณะท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่า
ของสังคม โดยสถาปัตยกกรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให้เห็น
ถึงความสวยงามและประโยชน์ท่ีได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  1.2 รูปแบบและประเภทของการท่องเท่ียว   
  องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism 
Organization : UNWTO) ได้มีการก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบ
การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism)  2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่ง
วัฒนธรรม  (Cultural based tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 
interest tourism) ซึ่ งรูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม  (Cultural based tourism)  
สามารถสรุปได้ ดังนี้ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ.  2552) 
   1.2.1  การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical tourism)  หมายถึง
การเดินทางท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและ
เพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่น
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพ
แวดลอมโดยท่ีประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
   1.2.2  การท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and 
traditional tourism)  หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบ้านใน
ท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเช่ือ การ
ยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม 
มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวด
ลอมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเท่ียว 
   1.2.3  การท่อง เ ท่ียวชมวิถี ชีวิตในชนบท (Rural tourism / village 
tourism)  หมายถึง  การเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บ้าน ชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึก
ต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ
การจัดการการท่องเท่ียว 
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ในปัจจุบัน การท่องเท่ียวได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรมนักท่องเท่ียวเพิ่มเติมท าให้มี
รูปแบบการท่องเท่ียวที่มีแนวคิดใหม่ ขึ้นมาเช่น Green tourism ท่ีคนมาท่องเท่ียวจะต้องการอนุรักษ์
ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น  การท่องเท่ียวในเกาะสมุย หรือ War tourism ท่ี
นักท่องเท่ียวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช่น การท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่น้ าแคว จังหวัด
กาญจนบุรีหรือ Volunteer tourism  ท่ีนักท่องเท่ียวเป็นอาสาสมัครมาช่วยท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ในสถานท่ีและเดินทางท่องเท่ียว โดยภาพรวมแล้วรูปแบบการท่องเท่ียวต่างมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ดังภาพ 
 

  
 
ภาพท่ี 27 แผนภูมิรูปแบบการท่องเท่ียวแบบต่าง ๆ 
ท่ีมา : กุลปราโมทย์  วรรณะเลิศ อ้างถึงใน กาญจนา คงภิรมย์.  2559 :  
 
 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง  (2552 : 78)  กล่าวว่าการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นบันไดไปสู่การ
พัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นหากจะท าให้เกิดความยั่งยืนควรต้องมีการ
จัดการ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  2.1  ด้านการตลาดท่องเท่ียว  
   2.1.1  ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว บัญชีแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว เช่น รายช่ือแหล่งท่องเท่ียวและประเภทของแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีต้ังและขนาดของแหล่งท่องเท่ียว ประเมินคุณค่าแหล่งท่องเท่ียว ท้ังในด้านการพัฒนาและ
การตลาด จัดล าดับความส าคัญและความมีศักยภาพทางด้านการตลาด จุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวใน
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การดึงดูดนักท่องเท่ียว การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว สาธารณปู 
โภคและสาธารณปู การส ารวจทัศนคติและการศึกษาผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวและจ านวนนักท่องเท่ียว 
   2.1.2  ควรมีด าเนินการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว เป็นการชักจูงใจ
นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ีของตน เช่น เผยแพร่ข้อมูลการท่องเท่ียวโดยการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว จัดรายการน าเท่ียวเพื่อน านักท่องเท่ียวมาเท่ียวในท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีจังหวัดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
  2.2  ด้านการแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
   2.2.1  การส ารวจและค้นหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
   2.2.2  การพัฒนาพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
   2.2.3  การพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
   2.2.4  การพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว
ใหม่ 
   2.2.5  การฟื้นฟูและส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่นให้เกิดเป็นกิจกรรม 
การท่องเท่ียวใหม่ 
  2.3  ด้านการให้บริการท่องเท่ียว  
  ควรส่งเสริมให้มีการจัดให้บริการการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวในท้องถิ่น เช่น การ
ให้บริการด้านคมนาคม ท่ีพัก อาหารเครื่องด่ืม การน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ การจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก
และการยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว 
  2.4  ด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
   2.4.1  ควรมีการจัดท าแผนต่างๆ เช่น 
    2.4.1.1  แผนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว ความส าคัญของ
แผนและโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเท่ียวและคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีดึงดูดใจส าหรับนักท่องเท่ียวและป้องกันความเส่ือม
โทรมและเสียหายแก่ส่ิงแวดล้อมได้ แผนและโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนและ
โครงการบ าบัดน้ าเสีย โครงการปรับปรุงการเก็บและก าจัดขยะ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าท้ิง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ป้องกันไม่ให้แหล่งท่องเท่ียวเกิดความเส่ือมโทรม 
    2.4.1.2  แผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ความส าคัญของแผนและ
โครงการท่ีพยายามพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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ต้องค านึงถึงคุณสมบัติของแหล่งท่องเท่ียวในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้และค านึงถึงศักยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีจะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกัน โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการประสานงานกันและ
สามารถรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพดีต่อไป 
    2.4.1.3  แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความส าคัญของแผนและ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทบริการท่ีส าคัญ โครงสร้าง
พื้นฐานส่วนใหญ่เป็นบริการของรัฐท่ีจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียว
และอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญของแผนและโครงการ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง โครงการพัฒนาระบบประปา โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอของการ
บริการและรองรับความต้องการท่ีจะมีสูงขึ้นในอนาคต และเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
ของภาคเอกชน 
    2.4.1.4  แผนพัฒนาบริการการท่องเท่ียว ความส าคัญของแผน
และโครงการพัฒนาการบริการการท่องเท่ียวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
แหล่งท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกสบายต่อการท่องเท่ียว เป็นส่ิงดึงดูดใจ
และสร้างความประทับใจส าหรับนักท่องเท่ียวได้ แผนและโครงการพัฒนาบริการการท่องเท่ียว ได้แก่ 
แผนสร้างก าลังคนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แผนยกระดับมาตรฐานการบริการเป็นต้น ในปัจจุบัน
แผนและโครงการพัฒนาด้านบริการก าลังขยายตัวอย่างสูง ซึ่งเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระจายการบริการการท่องเท่ียวตามพื้นท่ีต่างๆ ในการรองรับ
นักท่องเท่ียวได้อย่างกว้างขวาง 
    2.4.1.5  แผนส่งเสริมการตลาด ความส าคัญของแผนและโครงการ
การตลาดเป็นองค์ประกอบด้านอุปสงค์ (Demand) ของการท่องเท่ียว โดยมีสาระท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียวและความต้องการด้านต่างๆ ของนักท่องเท่ียวการพัฒนาและ
ส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนส าคัญท่ีใช้วัดการบรรลุเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นท่ีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและดึงดูดนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 
   2.4.2  ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
   2.4.3  ควรมีการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเท่ียว 
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   2.4.4  ควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนใน
การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
  2.5  ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
   2.5.1  ต้องมีการก าหนดวิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
   2.5.2  ต้องมีการบริหารงานบุคคลดูแลแหล่งท่องเท่ียว 
   2.5.3  ต้องมกีารส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์
จากการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว และ 
   2.5.4  การจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2546) กล่าวว่า การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนควรมี 4 ด้าน คือ 
   1.  ด้านการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการแหล่งท่องเท่ียว 
   2.  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
   3.  ด้านการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว  
   4.  ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
  กาญจนา  คงภิรมย์ (2559) เสนอแนวทางว่าการจัดการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าของพื้นท่ี เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และ
ควรต้องมีแนวทางด าเนินการ ดังนี ้
   1. ด้านการส ารวจ จัดท าข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว  ควรมีการพูดคุยกับ
หน่วยงานท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียวก่อน เพื่อวางแนวทางท่ีจะด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินการ และควรท าหนังสือแจ้งต่อจังหวัดเพื่อประสานช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน ก่อนท่ีจะ
เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้มีการประชุมจัดต้ังคณะกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของสองหน่วยงานต่อไป  
   2.  ด้านการปรับปรุง วางแผน ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ควร
สร้างรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
ดูแลแหล่งท่องเท่ียวในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ซึ่งเป็นการสร้างจิตส านึกในการรักษ์หวงแหนและ
แสดงความเป็นเจ้าของร่วมกันในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว 
   3.  ด้านการส่งเสริมการตลาดแหล่งท่องเท่ียว  เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการการท่องเท่ียวด้วยส่ือโซเชียลมีเดีย พร้อมท้ังประสาน
ติดตามข้อมูลข่าวสารการออก Road show เพื่อแสดงศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลอดจน
โปรโมช่ันและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเท่ียว 
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   4.  ด้านการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการแหล่งท่องเท่ียว ควร
เน้นไปท่ีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการบริการในแหล่งท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประสานให้สถานศึกษาตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาเป็นอาสาสมัครการท่องเท่ียวเพื่อคอยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวและอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักท่องเท่ียว และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรปรับปรุงส านักงานให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์บริการนักท่องเท่ียวก่อนท าแผนงาน
โครงการเพื่อจัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวแบบถาวรต่อไป 
   5.  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้ังแต่เริ่มกระบวนการวางแผนจนกระท่ังการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการนั้นๆ ซึ่งควรเริ่มต้นจากการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากกลุ่มประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐได้แก่หน่วยงานต่างๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขด าเนินการ
ต่อไป ท้ังนี้ควรแจ้งความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
   6.  ด้านการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นได้มีส่วนในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยอาจเป็นรูปแบบของการจัดประชาคมหมู่บ้าน และเมื่อได้แผนยุทธศาสตร์ระยาวแล้ว
ควรจัดให้มีการลงนามรับรองแผนยุทธศาสตร์ท่ีประชาชนมีส่วนในการจัดท าเพื่อให้เป็นกลไกให้เกิด
ความต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
 
 3. แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  ภูริวัจน์  เดชอุ่ม  (2556 : 354)  ได้เสนอแนวทางและขั้นตอนการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับบริบทการท่องเท่ียวไทย ดังนี้ 
   1.  ค้นหาอัตลักษณ์และท าความเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม โดยการเรียนรู้
ตนเองซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี 
ภูมิปัญญา ตลอดจนความหลากหลายทางธรรมชาติ การสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจใน
คุณค่าของวัฒนธรรมเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งและจุดยืนท่ีมั่นคงของสังคม 
   2.  การค้นหาความโดดเด่นและสร้างความแตกต่าง โดยการค้นหาความ
โดดเด่นหรือการสร้างเอกลักษณ์ (Uniqueness) รวมถึงการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จึง
เป็นการป้องกันการถูกลอกเลียนแบบและท าให้นักท่องเท่ียวจ าแนกลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนได้ 
   3.  การหยั่งรู้ความต้องการของตลาดในเชิงลึก โดยการวิเคราะห์หรือท า
ความเข้าใจตลาดยุคใหม่จึงไม่สามารถใช้วิธีการท่ัวไป (การใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์) ได้อีก
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ต่อไป การท าความเข้าใจตลาดการท่องเท่ียวยุคใหม่จึงปรับไปสู่การท าความเข้าใจในเชิงลึก หรือการ
หยั่งรู้ เพื่อค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของนักท่องเท่ียว (Customer insight) โดยการหยั่งรู้ความ
ต้องการของตลาดเชิงลึกจะใช้วิธีการสังเกตการณ์เชิงบริบท (Contextual observation) เช่น การ
สังเกตลักษณะใช้ชีวิต (Lifestyle) พฤติกรรมการบริโภค (Consumption behavior) ปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Interaction) เป็นต้น จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาตีความและสร้างกรอบความคิดใหม่ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 
   4.  การสร้างเสริมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว โดยควรจัดให้
นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสชมการสาธิตกระบวนการผลิตเพื่อสร้างการรับรู้หรือความตระหนักท่ีน าไปสู่
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าท่ีระลึกท่ีแสดงความเป็นตัวตนเพื่อนน าไปสู่
โอกาสในการขายสินค้าท่ีระลึกด้วยมูลค่าท่ีสูงขึ้น 
   5.  การปรับเปล่ียนกลวิธีการพัฒนาตลาด การเช่ือมคุณค่าของความด้ังเดิม
และความเป็นตัวตนเข้ากับความทันสมัยอย่างกลมกลืน และก่อให้เกิดแก่นคุณค่าท่ีสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวยุคใหม่ เช่น การปรับปรุงบ้านหรืออาคารเก่าในชุมชนให้เป็นท่ีพักขนาด
ย่อมส าหรับนักท่องเท่ียว เป็นต้น จากนั้น จึงกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายรับรู้ /ตระหนักถึง
คุณค่าท่ีสอดแทรกอยู่ตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว เช่น การเล่าเรื่อง (Story to tell) การใช้
แนวคิดผลิตภัณฑ์มีจ ากัด/ ไม่ผลิตซ้ า (Limited edition concept) การสร้างใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social media) เป็นต้น 
  บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา  (2548 : 14-16) ได้อธิบายว่าแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญจะต้องอาศัยหลักการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิด
กระบวนการส่งเสริมการท่องเท่ียวในระยะยาว ได้แก่ 
   1.  การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี ท้ังท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรม เป็นส่ิงส าคัญ และเป็นแนวทางการทาธุรกิจในระยะยาว 
   2.  การลดการบริโภคท่ีมากเกินจ าเป็น และการลดของเสีย จะช่วยเล่ียง
ค่าใช้จ่ายในการทานุบ ารุงส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการ
ท่องเท่ียว 
   3.  การรักษาและส่ิงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
   4.  การประสานการพัฒนาการท่องเท่ียวเข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาแห่งชาติการพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะช่วยขยายศักยภาพการ
ท่องเท่ียวในระยะยาว 
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   5.  การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ด้านราคา และคุณค่าของส่ิงแวดล้อมไว้ ไม่เพียงแต่ทาให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันส่ิงแวดล้อม
ไม่ให้ถูกท าลายอีกด้วย 
   6.  การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีของท้องถิ่นในสาขาการท่องเท่ียว ไม่เพียงแต่
สร้างผลตอบแทนแก่ประชากรและส่ิงแวดล้อมโดยรวม แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาการจัดการการ
ท่องเท่ียวอีกด้วย 
   7.  การปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ ระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชน
ท้องถิ่น องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีความจ าเป็นในการท่ีจะร่วมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
ร่วมแก้ปัญหา และลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน 
   8.  การฝึกอบรมบุคลกร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนา
แบบยั่งยืนต่อบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ จะช่วยยกระดับการบริการการท่องเท่ียว 
   9.  การตลาดท่ีจัดเตรียมข้อมูลอย่างพร้อมมูล จะทาให้นักท่องเท่ียวเข้าใจ
และเคารพในส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว และจะช่วยยกระดับ
ความพอใจของนักท่องเท่ียวด้วย 
   10.  การวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต่อการ
ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว และนักลงทุน 
  ชายน า  ภาววิมล  (2547 : ไม่มีเลขหน้า)  ได้อธิบายว่ากระบวนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกประการคือการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยจัดท ายุทธศาสตร์แบบบูรณาการใน
ระดับจังหวัดหรือระดับรัฐท่ีรัฐเองมุ่งเน้นการปรับบทบาท / โครงสร้างการบริหารจัดการของราชการ
บริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการอื่นๆ ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัด ให้เป็นเสมือนการ
บริหารงานของประเทศท่ีย่อส่วนลงมาในระดับจังหวัด ท้ังเปิดโอกาสให้จังหวัดสามารถก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดโดยการบูรณาการนโยบายรัฐบาลให้เข้ากับสภาพการณ์ ศักยภาพ ปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน การแก้ปัญหาการประสานงานด้วยการบูร
ณาการในระดับจังหวัดจึงครอบคลุมเนื้องานท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการท่องเท่ียว 
และการท่ีส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นผู้บูรณาการจะใช้ข้อได้เปรียบจากอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่รวมทั้ง
สถานะความเป็นกลางและมีพื้นฐานของการเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ในการดึงให้
หน่วยงานและภาคีท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมท างานหรือแก้ไขปัญหาด้วยกัน ซึ่งมีข้อดีคือ  
   1.  ความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexibility) ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณ ลด
ปริมาณ หรือเปล่ียนทรัพยากรต่างๆ ท่ีใช้ในการท างาน ได้ภายในระยะเวลาอันส้ันเนื่องจากการอาศัย
หน่วยงานอื่นภายนอกเป็นผู้ให้บริการในแต่ละส่วน ท าให้สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้อย่าง
รวดเร็ว  
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   2.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายท่ีมีความหลากหลายในแนวคิด
เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ง่ายข้ึน (Innovation)  
   3.  การแบ่งงานกันท า สนับสนุนให้เกิดการท างานอย่างเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน (Specialization)  
   4.  ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นในระดับ
ท้องถิ่น (Speed) 
  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ท าให้ทราบถึง
ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าข้อมูล
ส่วนนี้ไปใช้ส าหรับการสร้างเครื่องมือในการวิจัยต่อไป 
 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 บัญญพนต์ พูลสวัสด์ิ และคณะ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันความจริงเสริมบน
มือถือส าหรับแหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ ได้ผลสรุปว่าสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ส าหรับธุรกิจ
ท่องเท่ียวด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ AR ด้วยแอพลิเคชันนั้นเป็นการน าเสนอประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเท่ียวและลดปัญหาการให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ี
ผิดแก่นักท่องเท่ียวต่างชาติจากกลุ่มผู้น าเท่ียวที่ไม่ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมายบนโทรศัพท์มือถือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาณพ ศิริภิญโญกิจ (2553 )  ได้ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีการสร้างแบบจาลอง 3 มิติต่อ
กระบวนการออกแบบในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า (1.) รูปแบบการใช้งานของเทคโนโลยี 3D 
Digital Modeling สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบแบบกว้างๆ คือ รูปแบบของ 3D ใน Virtual 
Reality (VR) และ Physical Model หรือช้ินงานท่ีจับต้องได้ท่ีสร้างจากเครื่องสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
(2.) สถานการณ์การใช้เทคโนโลยี 3D Digital Modeling ในประเทศไทยเริ่มเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น โดย
มีสถาบันของรัฐและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใช้เทคโนโลยีของการสร้างแบบจ าลองแบบ 
Physical Model หรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐท่ีมีการใช้บริการและสนับสนุนการวิจัย ส่วน
อุตสาหกรรมของเอกชนท่ีใช้ 3D Digital Modeling ยังคงถูกใช้อยู่ในเฉพาะบางอุตสาหกรรม โดย
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้งานของเทคโนโลยีนี้คือเรื่องของความเข้าใจในเทคโนโลยี เทคนิควิธีการท างาน
ท่ีมีความซับซ้อนและยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ ฯลฯ (3.) ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีพบสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาล ระดับองค์กร และระดับบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญในเรื่องดังกล่าวยังมี
อยู่อย่างจ ากัด 
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 ต้นข้าว ปาณินท์ และคณะ (2558 : 351) ได้ศึกษาการจัดท าพิพิธภัณฑ์เสมือนเรื่อง “ท่ีอยู่
อาศัยท่ีเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนด้ังเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร” เป็น
โครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมแต่ละท้องถิ่น (เชิงอนุรักษ์) เรื่องท่ีอยู่
อาศัยและการอยู่อาศัยในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการแบบพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่ต้องอาศัยพื้นท่ีและ
วัตถุจัดแสดงจริง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบการส่ือสาร และอินเทอร์เน็ต มา
สร้างส่ือมัลติมีเดียหรือส่ือผสม เน้นการแสดงแบบภาพ 3 มิติ หรือ 4 มิติ หรือ 5 มิติ ท้ังท่ีเป็นภาพนิ่ง
หรือภาพเคล่ือนไหว ซึ่งสามารถดูภาพได้ทุกทาง มีเสียง ค าบรรยายประกอบ หรือเป็นวีดิทัศน์ท่ี
น าเสนอให้เสมือนอยู่ในสภาวการณ์จริงในลักษณะของ Quicktime Virtual Reality - QTVR เรียกว่า 
พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual museum) 
 ค าถามหลักของโครงการคือ ท าอย่างไร จึงจะสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือน ท่ีสามารถ
น าเสนอเรื่องราวของสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ ในเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร สู่ประชาชนท่ัวไปให้
เข้าถึงและเข้าใจง่าย ครอบคลุมประเด็นและเนื้อหาสาระท่ีส าคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งน าไปสู่วิธีการน าเสนอหลัก 3 ประการ คือ การคิดค้น
วิธีการน าเสนอภาพ 2 มิติ การคิดค้นวิธีการน าเสนอภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ และระบบการสร้างพื้นท่ี
ในเวปไซต์ 
 นนทิภัค เพียรโรจน์, สิริภัทร์ โชติช่วง, ณัฐมน ราชรักษ์ (2558 : 92) ศึกษาการเช่ือมโยง
เส้นทางและการส่งเสริมการตลาดโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่ม 4 
จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของกลุ่ม 4 จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มกลุ่ม 4 จังหวัดในภาคใต้ของ
ประเทศไทย และ 3) เพื่อสร้างโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรมท่ีเป็นเส้นทาง
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงท้ัง 4 จังหวัด และจัดท าปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มจังหวัดตลอดท้ังปี และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า สามารถจัดโปรแกรมท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อความเหมาะสมและดึงดูดนักท่องเท่ียว เช่น โปรแกรมทัวร์แบบ
เช้าไป-เย็นกลับ โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน และโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอ
การจัดท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ให้กับจังหวัด โดยการใช้ส่ือหรือรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีโดดเด่นและชัดเจน เช่น การจัดท าปฏิทินกิจกรรมท่องเท่ียว การน าเสนอเส้นทาง
ท่องเท่ียวในลักษณะต่างๆ     
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บทที่ 3   
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับการออกแบบส่ือจ าลองเพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีศึกษา ผู้วิจัยจึง
ด าเนินการศึกษาข้อมูลภาคเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรมจากบทท่ี 2 จนกระท่ังได้หลักการและ
แนวคิดส าหรับด าเนินการวิจัย โดยวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน าวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มาใช้ในการด าเนินการวิจัย มีรูปแบบคือ1) การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 
research) 2) การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview)  มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับงานออกแบบ (qualitative research) อัน
ประกอบไปดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(documentary research) และกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีเหตุผล
ประการส าคัญของการน าระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ดังกลาวขาง
ต้น มาใชในการด าเนินกระบวนการวิจัยอันมีสาระส าคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 
 1. การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
 เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีใช้
ข้อมูลเชิงเอกสารมาประกอบจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยโดยการใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และ
ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะหขอมลูจากเอกสารทางวิชาการ จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 
จัดเป็นหมวด ดังนี้ 
  1.1 แนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
  1.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีเฉพาะเจาะจงในการสร้างงานศิลปะ (Site-Specific) 
  1.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการออกแบบส่ือจ าลอง 
  1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์และบริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมาย 
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โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 28 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
ท่ีมา ผู้วิจัย, 2562 
 
เกณฑ์การเลือกขอบเขต 
 ในการเลือกขอบเขตการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการเลือกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา โดยท าเป็น Mind Mapping ดังนี้ 
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ภาพท่ี 29 แสดง Mind Mapping กระบวนการเลือกข้อมูลท่ีจะศึกษา  
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2560 
 
 
 
 

อัตลักษณ์
เมืองพิมาย 
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 2. การสัมภาษณ์ (Interview)  
 ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้วิจัยแบ่งการสัมภาษณ์เป็นสองรูปแบบคือสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยการก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการสรุปแนวคิด ทฤษฎีตามตัวแปรในบทท่ี 2 ท่ีเกี่ยวกับ
แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบช้ีน า (guided interview) กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ท่ีมี
ความยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการน า ค าส าคัญ (keywords) มาใช้ประกอบในการช้ีน าค า
สัมภาษณ์ กล่าวคือ มีการร่างข้อค าถามท่ีมีลักษณะปลายเปิดท่ีมีค าส าคัญพร้อมกับลักษณะของข้อ
ค าถามท่ีมีความยืดหยุ่นและพร้อมท่ีจะมีการปรับเปล่ียนถ้อยค าของข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับ
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ท่ีมี เหตุการณ์หรือมี
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป   
    

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีศึกษา ปราชญ์ชุมชนหรือผู้รู้ในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น นักท่องเท่ียวและประชาชนใน
พื้นท่ี 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
จ าเพาะเจาะจง ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มผู้แทนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีศึกษา  
จ านวน 2 คน 
  2.2 กลุ่มนักวิชาการด้านการท่องเท่ียวหรือผู้รู้ในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชุมชน จ านวน 3 คน 
  2.3 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเมืองพิมายจ านวน 50 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย 
  2.4 กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีจ านวน 55 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจงมี
เกณฑ์ในการเลือกคือ 
   2.4.1 ผู้รู้หรือผู้น าชุมชนในของเขตเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 15 ชุมชน 
ชุมชนละ 3 คน 
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   2.4.2 ผู้รู้หรือข้าราชการท่ีมีบทบาทด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ี จ านวน  5 
คน 
 
ตารางแสดงรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ตามข้อ 2.1, 2.2 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

นายสมเดช  ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวั ติศาสตร์   
พิมาย 

อุทยานประวั ติศาสตร์   
พิมาย 

นายจารึก  วิไลแก้ว ผู้อ านวยการ ส านักศิลปากรท่ี 10 
กรมศิลปากร 

ส านักศิลปากรท่ี 10 กรม
ศิลปากร 

ดร.ณัฏฐินี  ทองดี นักวิชาการด้านการท่องเท่ียว ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

นายธงชัย  นิยมสุข ข้าราชการบ านาญ/  
อดีตกรรมการจัดงานเทศกาล
เท่ียวพิมาย 

โรงเรียนพิมายวิทยา 

นางทิม  นุชกลาง ราษฎรอาวุโส/ ปราชญ์ชุมชน ชุมชนประตูผี 

 
  ในการลงพื้นท่ียังแหล่งท่องเท่ียวผู้วิจัยได้เลือกลงพื้นท่ีศึกษาแบบจ าเพาะเจาะจงคือ
ท่ีบริเวณปราสาทพิมายอันเนื่องจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลักท่ีนักท่องเท่ียวมักเดินทางมาเท่ียวชม
เป็นแห่งแรกและจากการการพิจารณาข้อมูลเชิงสถิติท่ีมีผู้มาเท่ียวชมปราสาทพิมาย จ านวน 308,294 
คน (กรมศิลปากร, 2559) ในการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสังเกตเป็นเครื่องมือในการลงพื้นท่ีครั้งนี้จัดแบ่งกรอบการ
สัมภาษณ์เป็นสองแบบคือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวโดยในแต่ละ
กรอบนั้นจะวางประเด็นย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีง่ายขึ้นแล้วน าสรุปผลท่ีได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาอธิบายเป็นประเด็นความเรียง 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 
 1.  ลักษณะของเครื่องมือ  ส าหรับกระบวนการในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในกระบวนวิธีการ
วิจัยนั้น ได้ก าหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) อันเป็นวิธีการ
สัมภาษณ์โดยมีข้อค าถามท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซี่งเป็นประเด็นการสอบถามปัญหาและหา
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แนวทาง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียว 2) ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว
3) ด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 4) ด้านการสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 5) ปัญหาด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว 
 เนื่องจากประเด็นการสอบถามมีจ านวนมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นแนวทางในการไปออกแบบ 
โดยผู้วิจัยจะใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกบทสนทนาและจดบันทึกประเด็นส าคัญ (Take note) จากนั้น
จึงถอดบทสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
 2. การสร้างเครื่องมือ  ในการสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงมีรูปแบบและขั้นตอน
ในการสร้างข้อมูล ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นการสอบถามจากการสรุปข้อมูลใน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
  2.2  ก าหนดกระบวนการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย นักวิชาการผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในงานวิจัยนี้ 
  2.3  การสร้างแบบสัมภาษณ์โดยสร้างเป็นชุดค าถามส าหรับวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) ประกอบด้วยประเด็นค าถามในท้ัง 5 ด้าน เพื่อน าไปใช้ช้ีน าใน
กระบวนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ มาด าเนินกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในเชิง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยขอข้อเสนอแนะไปปรับปรุงข้อ
ค าถามจากกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 
ไปยังหน่วยงานของผู้ให้ข้อมูลแต่ละแห่ง 
 2.  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองตามตารางนัดหมาย สรุปได้ดังนี้ 
  2.1  นายจารึก  วิไลแก้ว ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี 10 กรมศิลปากร  ด าเนินการ
สัมภาษณ์ วันท่ี 16 กันยายน 2562 
  2.2 นางทิม  นุชกลาง  ราษฎรอาวุโส/ ปราชญ์ชุมชน  ด าเนินการสัมภาษณ์ วันท่ี 
16 กันยายน 2562 
  2.3  ดร.ณัฏฐินี  ทองดี  นักวิชาการด้านการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ด าเนินการสัมภาษณ์ วันท่ี 30 เมษายน 2562 
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  2.4  นายสมเดช  ลีลามโนธรรม  นักโบราณคดีช านาญการ หัวหน้าอุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย  ด าเนินการสัมภาษณ์ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
  2.5  นายธงชัย  นิยมสุข  ข้าราชบ านาญ/ อดีตกรรมการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย  
ด าเนินการสัมภาษณ์ วันท่ี 23 กันยายน 2560 
 

   
 

   
 
ภาพท่ี 30 แสดงภาพการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลการท าวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีมา : ผู้วัจัย, 2560 
       
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยจะจดบันทึกประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งจากผู้ให้ข้อมูล (Take note) 
เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหา 
 2.  ถอดบทสัมภาษณ์จากเทปท่ีบันทึกตามรูปแบบของการสัมภาษณ์แล้วสรุปแนวความคิดท่ี
เช่ือมโยงกันของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน แล้วจัดกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลท่ีให้ข้อมูลเนื้อหาท่ีมีความสอดคล้อง
กัน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เนื้อหา 
 3.  วิเคราะห์เนื้อหาจากการจัดกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลแล้วน ามาเรียบเรียงเนื้อหา   เชิงพรรณนา
เป็นแนวทางในการพัฒนางานออกแบบต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 ในการศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับการออกแบบส่ือจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและลงพื้นท่ีค้นคว้าข้อมูลตาม
กระบวนการในบทท่ี 3 โดยแบ่งเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) ปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 2) รูปแบบและแนวทางการส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 3) แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบอัตลักษณ์และการ
ออกแบบส่ือจ าลอง โดยแยกเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมือง 
พิมาย 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบอัตลักษณ์และการออกแบบส่ือ
จ าลอง 
  3.1 สรุปผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์เมืองพิมาย  
  3.2 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์ 
  3.3 แนวทางการออกแบบส่ือจ าลอง 
  3.4 แนวทางการออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว 
 4. สรุปผลการประเมินการออกแบบ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 
 การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับการออกแบบส่ือจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยมีข้อ
ค าถามท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรในการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นข้อมูลสภาพการ
ด าเนินงานและข้อมูลปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ปัญหาด้านการเผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียว 
  2. ปัญหาด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
  3. ปัญหาด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
  4. ปัญหาด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
  5. ปัญหาด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว 
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 และสรุปข้อมูลพฤติกรรมและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียว โดยมีผู้ให้
ข้อมูลเป็นนักท่องเท่ียว 50 คน ประชาชนในพื้นท่ี 55 คน และได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการเผยแพร่เร่ืองราวของแหล่งท่องเที่ยว 
  1.1 นักท่องเท่ียวไม่ทราบข้อมูล ความเป็นมาของปราสาทพิมาย อันเนื่องมาจากการ
น าเสนอข้อมูลภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวยังไม่ครอบคลุม 
  1.2 ข้อจ ากัดด้านกฎหมายของโบราณสถาน ท าให้ไม่สามารถปรับปรุงจุดเผยแพร่
ข้อมูลท่ีน าเสนอให้นักท่องเท่ียวได้ 
  1.3 ข้อมูลท่ีน าเสนอขาดความน่าสนใจท าให้ไม่เกิดการรับรู้ถึงองค์ความรู้ท่ีส าคัญ
ของเมืองพิมาย 
 2. ปัญหาด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  2.1 ปัญหาด้านงบประมาณท าให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมไม่มีความต่อเนื่อง 
  2.2 ข้อจ ากัดของสถานท่ีในแหล่งท่องเท่ียวท าให้มีปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
  2.3 กิจกรรมท่ีจัดมักจะมีรูปแบบท่ีไม่สัมพันธ์กันและไม่มีความเช่ือมโยงกับชุมชน
ท้องถิ่น 
  2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการวาง
แผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 3. ปัญหาด้านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
  3.1 ไม่มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ (Tourism route) ในพื้น
และระหว่างพื้นท่ี/ ตลอดจนระหว่างแหล่งท่องเท่ียวด้วยกันเอง  
  3.2 ขาดการน าเสนอความน่าสนใจหรือไฮไลท์ของแหล่งท่องเท่ียวในเส้นทางการ
ท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ 
  3.3 ขาดการสร้างความเช่ือมโยงเนื้อหาเรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้
สอดคล้องกันกับแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
 4. ปัญหาด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 
  4.1 การส่ือสารเรื่องราวความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวยังไม่สามารถสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวได้เท่าท่ีควร 
  4.2 ขาดการสร้างอารมณ์ หรือจิตวิทยาร่วมกันท่ีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก
ในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
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  4.3 ประชาชนในพื้นท่ีขาดความเข้าใจในการปกป้องรักษาและการเป็นเจ้าของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 
 5. ปัญหาด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว 
  5.1 ด้วยข้อจ ากัดของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถานท าให้การจัดการเรื่อง
บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ห้องน้ าท่ีเพียงพอ ท าได้จ ากัด 
  5.2 ขาดการเช่ือมโยงบริการท่ีเกี่ยวกับ ท่ีพัก/ โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ 
ร้านจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น ตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งท่องเท่ียว 
  5.3 ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในให้บริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ร่ม จักรยาน เป็น
ต้น 
 
 สรุปข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 จากการลงพื้นท่ีศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวยังเมืองพิมายส่วนใหญ่จะมาเย่ียมชม
ปราสาทพิมายเป็นอันดับแรก ซึ่งนักท่องเท่ียวยกให้ปราสาทพิมายเป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอพิมายท้ัง
ในแง่สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งมีหมวดของค าถาม
เป็นแนวทางได้แก่ เหตุผลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเมืองพิมาย รูปแบบการมาท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี 
การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งผู้วิจัยสรุปข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเท่ียว
เป็นประเด็น ดังนี้ 
 1. เหตุผลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเมืองพิมาย 
  - เมืองพิมายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีมรดกของชาติท่ีส าคัญคือ
ปราสาทพิมาย และเป็นส่ิงท่ีปรากฎอยู่ในค าขวัญของจังหวัดนครราชสีมาจึงต้องเดินทางทางท่องเท่ียว
สักครั้ง 
  - มีแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ (ไทรงาม) มีวัฒนธรรมของอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
(ผัดหมี่พิมาย) ประกอบกับภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จึงอยากมาสัมผัส 
  - เป็นเส้นทางผ่านไปบ้านท่ีอีสานจึงมาไหว้พระพุทธรูปนาคปรกในปราสาทเพื่อขอ
พร 
  - เป็นผู้ท่ีสนใจแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดินทางมาท่องเท่ียว
เพื่อเรียนรู้และบันทึกภาพโดยตรง 
 2. รูปแบบการมาท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี 
  - นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวและส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเท่ียว
ท่ีมากับการทัศนาจร 
  - การเดินทางมาท่องเท่ียวมักเดินทางโดยรถยนตร์ส่วนตัวและมากับรถทัศนาจร  
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  - การมาเท่ียวชมท่ีเมืองพิมายนักท่องเท่ียวไทยมักจะมาช่วงเย็นและใช้เวลาในการ
ท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงแล้วกลับไม่มีการพักค้างคืน  
  - ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางท่องเท่ียวเป็นกลุ่มเฉพาะหรือมาเท่ียวคน
เดียว ใช้เวลาในการท่องเท่ียวตลอดท้ังวันโดยเริ่มต้ังแต่ช่วงเช้าและพักค้างคืนท่ีเมืองพิมาย 
  - นักท่องเท่ียวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวมักจะใช้เวลาในการ
เดินชมส้ันๆ และมักจะถ่ายภาพเป็นกิจกรรมหลัก 
  - นักท่องเท่ียวชาวไทยมักจะเดินทางไปพักกินข้าว (อาหารพื้นเมือง) ท่ีไทรงามก่อน
กลับมีส่วนน้อยท่ีจะซื้อของท่ีระลึกหรือสินค้าต่างๆ กลับไป 
 3. การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว 
  - นักท่องเท่ียวเกิดความสับสนในการเข้าถึงจุดจอดรถของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเมื่อ
น ารถไปจอดแล้วไม่มีข้อปฏิบัติในการไปท่องเท่ียวในแต่ละจุด 
  - นักท่องเท่ียวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
  - นักท่องเท่ียวสับสบกับป้ายบอกเส้นทางและแผนท่ีและเส้นทางท่องเท่ียวในตัว
เมืองพิมาย 
  - นักท่องเท่ียวมักจะหาข้อมูลสถานท่ีพัก ร้านอาหาร ของท่ีระลึกและของฝากจาก
อินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง 
  - นักท่องเท่ียวมองว่าควรมีศูนย์บริการข้อมูลทางการท่องเท่ียวเพื่อคอยอ านวยความ
สะดวกให้นักท่องเท่ียวที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 
 
 สรุปข้อมูลการรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว 
  - นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเองรับทราบข้อมูลจากป้ายของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีข้อมูล
ของโบราณสถานอย่างสังเขปท าให้มีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเอง 
  - นักท่องเท่ียวประติดประต่อเรื่องราวของเมืองพิมายเองจากความเข้าใจ เช่น เข้าใจ
ว่าปราสาทพิมายเป็นวังของเจ้าเมืองพิมายและถูกเผาตอนถูกเขมรมาตีเมือง หรืออนุมานว่ารูป
ประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เป็นท้าวพรหมทัตตามนิยายพื้นบ้าน เป็นต้น 
  เส้นทางการท่องเท่ียวและส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนใน
ปัจจุบันให้สามารถเดินทางท่องเท่ียวได้เพิ่มเติม 
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สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย  
 1. ด้านการเผยแพร่เร่ืองราวของแหล่งท่องเที่ยว 
 ควรต้องน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นองค์ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความชัดเจนและต้องมีการ
จัดรูปแบบการน าเสนอให้แตกต่างกันแต่คงความเป็นเอกภาพในส่ือสารและท่ีส าคัญคือส่ือท่ีน าเสนอ
ต้องน าภาพจ าลองท่ีปัจจุบันไม่ได้มีสถานท่ีนั้นให้พบเห็นแล้วโดยอาศัยองค์ความรู้เชิงลึกท่ีต้องสร้างให้
เกิดความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ตลอดจนหาช่องทางในการส่ือสาร หารูปแบบส่ือท่ีจะเผยแพร่ให้
เหมาะสมกับลักษณะของการน าเสนอ 
 จากการสัมภาษณ์พบประเด็นรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เมืองพิมาย ด้านการเผยแพร่เรื่องราวแหล่งท่องเท่ียว โดยผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทาง ดังรายละเอียดนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 “เมืองพิมายโบราณไม่ได้มีความส าคัญเฉพาะกับตัวปราสาทพิมายเท่านั้น 
แต่การบริหารจัดการระบบชลประทานภายในเมืองพิมายมีความน่าสนใจเพราะมีการขุดบารายซึ่ง
ปัจจุบันได้ถูกบุกรุกไม่เหลือสภาพเดิมแล้ว ถ้าเราน าเสนอองค์ความรู้เรื่องบารายนี้ให้ชาวบ้านหรือ
นักท่องเท่ียวเห็นภาพว่ามันส าคัญ จนเกิดความเข้าใจท่ีจะยินยอมให้มีการพลิกฟื้นบารายเก่าเดิมให้
กลับมาได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการบูรณะปรับปรุงและเป้าหมายคือการน าเมืองพิมายไปสู่การเป็น
เมืองมรดกโลก” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 “ต้องท าให้คนท่ีมาเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวได้รับรู้เรื่องราวความส าคัญของ
ปราสาทพิมาย เมืองพิมายในหลายแง่มุม และต้องท าให้เขาเห็นพัฒนาการในแต่ละระดับของเมือง  
พิมายก่อนท่ีจะเข้าไปชมสถานท่ีจริงเพื่อให้เขาเกิดอรรถรส รู้สึกอินยิ่งขึ้น” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 “ใช้เทคโนโลยี แอพลิเคช่ัน คือภาพเคล่ือนไหวมาช่วยลดข้อจ ากัดของการ
ท่องเท่ียวในเขตโบราณสถาน ป้ายข้อมูลหรือค าอธิบายถ้าไม่สามารถท าได้ในแหล่งท่องเท่ียวโทรศัพท์
ก็จะเป็นตัวเช่ือมข้อมูลให้นักท่องเท่ียวได้เห็นภาพของส่ิงท่ีอธิบาย จ าลอง ให้เขาได้เห็นและต้องมีการ
ด าเนินเรื่องท่ีน่าสนใจด้วย” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 “การสร้างเรื่องราวให้นักท่องเท่ียวเข้าใจบางครั้งไม่จ าเป็นต้องท าเป็นส่ือ
แบบอนิเมช่ันเท่านั้น แต่การมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวท าระหว่างการเดินชมแหล่งท่องเท่ียว หรือชม
เรื่องราวในศูนย์จะเป็นส่วนช่วยให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้เรื่องราวจากแหล่งท่องเท่ียวได้ดีอีกทาง
หนึ่ง” 
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 2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวควรเปิดเวทีให้ชุมชนได้เข้ามาร่วมกันน าเสนอแนวทาง 
รูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม การใช้พื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวร่วมกันเพื่อจัดลงเป็นปฏิทิน
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเมืองพิมาย และควรมีการหมุนเวียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเพื่อสร้างจุดสนใจร่วมกันกับแหล่งท่องเท่ียวหลักด้วย 
  จากการสัมภาษณ์พบประเด็นรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เมืองพิมาย ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทาง ดังรายละเอียดนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 “ทางอุทยานฯ เองก็มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยู่บ้าง 
เช่น โขน ท่ีมีความสัมพันธ์กับทับหลังของปราสาทท่ีจะช่วยสร้างภาพเสมือนให้นักท่องเท่ียวได้เข้าใจ
มากกว่าการอ่านป้าย หรือฟังไกด์น าเท่ียว แต่การจัดโขนก็ท าได้เพียงปีละครั้ง ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็น
การจัดแสดงแสงสีเสียงขนาดย่อมโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีจะจัดให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
ลงทะเบียนกับ ททท. จึงควรต้องเพิ่มกิจกรรมตลอดปีโดยอาจเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีให้ชาวบ้าน
มีส่วนร่วมในการจัดด้วย” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 “ควรหารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบง่ายท่ีส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเท่ียวหลักเข้ามาเสริมกับการท่องเท่ียวและเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้วิถี
ท้องถิ่น เช่น การท าหมี่พิมาย การท าสปาสมุนไพร เป็นต้น 
 
 3. ด้านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 ต้องมีการจัดท าเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกันท้ังแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมในชุมชน ให้เช่ือมโยงและสัมพันธ์กันซึ่งอาจแบ่งประเภทของเส้นทางท่องเท่ียวตาม
ลักษณะทางวัฒนธรรม ลักษณะตามวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ ได้ 

จากการสัมภาษณ์พบประเด็นรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เมืองพิมาย ด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลได้เสนอ
แนวทาง ดังรายละเอียดนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 “การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีดีคือการสร้างความเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวให้ครอบคลุมท้ังแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ ใกล้เคียงกัน บนพื้นฐาน
ท่ีว่าเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสร้างมานั้นต้องให้มีความเช่ือมโยงกัน ไม่ว่าเป็นวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิต 
ก็ต้องน ามาเช่ือมโยงให้เข้ากัน เพื่อสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวนั้น ๆ อย่างไรก็
ตามเส้นทางท่ีเช่ือมโยงกันต้องสร้างคุณค่าและมูลค่าให้เกิดขึ้นแก่กันและกันในแหล่งท่องเท่ียว และ
ต้องอาศัยการเกื้อกูลประโยชน์ร่วมกัน จึงจะท าให้การออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวประสบความยั่งยืน
ในระยะยาว 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 “ผู้สูงอายุและชาวบ้านในพื้นท่ีอยากให้น าเสนอกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ของตนเองให้เป็นหนึ่งในผลผลิตของเมืองพิมายให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเลือกสรรสินค้าถึงท่ีผลิต 
พร้อมกับให้เรียนรู้สาธิตการท าผลิตภัณฑ์นั้น จึงต้องมีการก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวให้สอดคล้องกันให้
นักท่องเท่ียว 

 
 4. ด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเท่ียวต้องสร้างวิธีการส่ือสารแบบแฝงไปกับส่ือท่ีส่ือสาร ท้ังนี้เพื่อสร้างการรับรู้แบบ
ซึมซับไปกับส่ือท่ีส่ือสารออกแบบ และควรหารูปแบบของการท าส่ือท่ีช่วยรณรงค์ค์ความตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว และควรมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวในแต่ละวาระ 
ป้ายประเภทค าเตือนต่าง ๆ ควรก าหนดให้มีลักษณะ สี ท่ีชัดเจนว่าเป็นการแจ้งเตือน การระวัง 

จากการสัมภาษณ์พบประเด็นรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เมืองพิมาย ด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว โดยผู้ให้ข้อมูลได้
เสนอแนวทาง ดังรายละเอียดนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 “การท่ีเราใช้วิธีการกระตุ้นเตือนจิตส านึกการตระหนักในความส าคัญกับ
นักท่องเท่ียวในรูปแบบของการเข้มงวดมมากเกินไป เช่น การเดินไปตักเตือนกรณีท่ีนักท่องเท่ียวท าผิด
ข้อตกลงในการเยี่ยมชมโบราณสถาน อาจจะท าให้นักท่องเท่ียวบางรายอาจรู้สึกไม่ช่ืนชอบในวิธีการ
ดังกล่าวนั้น จึงควรหาส่ิงเสมือนเป็นตัวแทนของสถานท่ีท่องเท่ียวมาส่ือสารท าความเข้าใจให้
นักท่องเท่ียวแทนเรา” 
 
 5. ด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว 
 ความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียวจะเน้นการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการของ
แลท่องเท่ียว ซึ่งควรพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการท่องเท่ียวของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย เช่น การให้บริการรถจักรยานน าชมเส้นทางท่องเท่ียว การให้บริการร่มกันแดด การ
จัดบริการเครื่องแปลภาษาให้กับนักท่องเท่ียว 

จากการสัมภาษณ์พบประเด็นรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เมืองพิมาย ด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว โดยผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทาง ดังรายละเอียดนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 “แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพอีกอย่างคือการ
ปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาด และไม่อยู่ในสภาพเส่ือมโทรมอยู่เสมอ การพัฒนาส่ิง
อ านวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว ป้ายบอกทางต่าง ๆ ควรต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กัน ตลอดจนการจัดหาสถานท่ีจอดรถ จุดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเท่ียวที่ต้องมีการ



  109 

รับฟังความเห็นของนักท่องเท่ียวเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา อันจะช่วยท าให้นักท่องเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจและมีความรู้สึกอยากจะมาท่องเท่ียวอีกครั้ง” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 “การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินชมสถานท่ีท่องเท่ียว
พื้นฐานจะเป็นการช่วยให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียวมากขึ้น เพราะแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเหล่านี้มักมีข้อจ ากัดเรื่องความน่าสนใจของตัวแหล่งท่องเท่ียวเอง จึงควรมีส่ิง
อ านวยความสะดวกบางอย่างท่ีมาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียว เช่น การมีร่มให้ยืม ผ้าถุงให้สวม
ใส่ส าหรับนักท่องเท่ียวที่แต่งกายไม่เหมาะ การให้บริการจักรยานปั่นเยี่ยมชมรอบๆ โบราณสถาน” 
 

สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบอัตลักษณ์และการออกแบบสื่อจ าลอง 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์เมืองพิมาย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีขอบเขตชัดเจนในการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากบริบทของ
สังคมเมืองพิมายโบราณท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 แต่ก็ได้เช่ือมโยงข้อมูลศึกษาเปรียบเทียบ
กับอัตลักษณ์ของเมืองพิมายท่ีสืบเนื่องจนถึงปัจุบัน ท าให้ในการวิจัยจะต้องศึกษาเอกสารทาง
โบราณคดีและจากนักวิชาการผู้เช่ียวชาญทางด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ตลอดจนการลงพื้นท่ี
โดยรอบเมืองพิมายและตัวปราสาทพิมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเพียงพอส าหรับเป็นองค์ความรู้และใช้
ในการก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการท่ีปรากฎผู้วิจัยจึงแบ่งอัตลักษณ์ของเมืองพิมายเป็นสองลักษณะ ได้แก่อัตลักษณ์
เชิงรูปธรรมและอัตลักษณ์เชิงนามธรรม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเป็นความเรียง ดังนี้ 
  1.1 อัตลักษณ์เชิงรูปธรรม  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ในเชิงรูปธรรมจะต้องเป็นส่ิงท่ีมองเห็น มีหลักฐาน
อยู่ให้เห็นตามผัสสะท้ัง 5  คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ซึ่งในการวิเคราะห์ผู้วิจัยก าหนดประเด็นจาก
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี เอกสารทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนกัน การก าหนดภาพ
จ าและความรู้สึกโดยสอบถามจากลุ่มประชากรท่ีเป็นนักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะ
น าเสนออัตลักษณ์จากอดีต-ปัจจุบันเป็นตารางเพื่อน ามาหาความเช่ือมโยงจึงสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ของเมืองพิมายจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวน
วรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 

อัตลักษณ์ 

เชิง
รูปธรรม 

อัตลักษณ์ 

เชิง
นามธรรม 

1. ช่ือเมืองพิมายโบราณ “วิมายปุระ”   

2. เมืองโบราณอารยธรรมเขมรโบราณ   

3. แผนผังเมืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีบารายเก็บน้ าขนาดใหญ่ท่ีพัฒนาจาก
รูปแบบ ทราวดี 

  

4. เป็นชุมชนท่ีมีพัฒนาการต่อเนื่องต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์-สมัยท
ราวดี-สมัยเขมรโบราณ 

  

5. คติความเช่ือในการสร้างปราสาทพิมายเกี่ยวกับพุทธศาสนา มหายาน 
ตันตระ 

  

6. ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมร่วมสามสมัย (ขอมแบบบาปวน - แบบพระ
นครวัด – แบบบายน) 

  

 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ของเมืองพิมายจากการสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี 
   

ท่านคิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์เด่นของเมืองพิมาย นักท่องเท่ียว ป ร ะ ช าชน
ในพื้นท่ี 

ปราสาทพิมาย   

การซ้อนทับของศิลปกรรม 3 สมัย คือ บาปวน นครวัด และบายน   
รูปเคารพพระเจ้าชัยวมันท่ี 7 และพระชายา   

รูปเคารพพระพุทธรูปนาคปรกองค์ประธาน   

ประติมากรรมรูปสิงห์แบบนครวัดอันเป็นแบบแผนในการสร้างเทวลัย
ทางศาสนาของเขมรโบราณ 

  

สะพานนาค 7 เศียร แบบแผนในการสร้างท่ีนครวัดและนครธม   
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ท่านคิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์เด่นของเมืองพิมาย นักท่องเท่ียว ป ร ะ ช าชน
ในพื้นท่ี 

การจ าลองจักรวาลวิทยาตามคติฮินดูและปริวรรตวัชรธาตุมลฑลตาม
คติพุทธมหายานตันตระบนแผนผังการสร้างปราสาทพิมาย 

  

ปราสาททรงพุ่มย่อมุมไม้สิบสองมีนาคปักเป็นต้นแบบของการสร้าง
ปราสาทนครวัด 

  

สถาปัตยกรรมครุฑแบกยอดปรางค์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไทย เช่ือว่าเป็น
ต้นแบบของการสร้างปราสาทราชมนเฑียรสถานในยุคต่อๆ มา ท่ีนิยมมี
ครุฑแบกช้ันปราสาทหรือยอดปรางค์ 

  

ปรากฏช่ือนาม วิมายปุระ เรียกขานเมืองพิมาย   

ปรากฏพระนามกษัตริย์เขมรโบราณท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองพิมาย ได้แก่ 
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 6 พระเจ้าสูรยวรมันท่ี 1 พระเจ้าธรณินธรวรมันท่ี 1 
พระเจ้าสูรยวรมันท่ี 2 และพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 และราชวงศ์มหิธรปุระ 

  

ปรากฏการพัฒนาเส้นทางจากเมืองพระนครหลวงมายังเมืองพิมายท่ีช่ือ 
“ราชมรรคา” โดยสร้างอโรคยาศาลาและธรรมศาลาตลอดเส้นทาง 

  

ปราสาทพิมายสร้างด้วยหินทรายสีขาว สีชมพู และศิลาแลง   

เมืองพิมายมีการสร้างบารายขนาดใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ าส าคัญ   
ภาพจ าหลักท่ีปราสาทพิมายล้วนเกี่ยวข้องกับคติฮินดู   
มีหลักฐานการบูชาพระวัชรสัตว์ อวตารแห่งพระอวโลกิเตศวรผู้เป็น
พุทธบริวารของพระธนานิพุทธะเจ้า 

  

เมืองพิมายเป็นผลิตเกลือสินเธาว์ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจท่ีส าคัญในอดีต   

เมืองพิมายเป็นเมืองขนาดใหญ่ระดับรัฐมีความเกี่ยวโยงกันแบบรัฐเครือ
ญาติกับเมืองลวปุระและเมืองพระนครหลวง 

  

ภาพจ าหลักในเมืองพิมายมีภาพเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการแห่
พระพุทธรูปมาท่ีเมืองพิมายนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าลักษณะของ
เพลงคงเป็นแบบมโหรีเขมรโบราณ 

  

อาหารพื้นถิ่นที่ข้ึนช่ือคือผัดหมี่พิมาย   

ประเพณีแข่งเรือในเทศกาลเท่ียวพิมาย   
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ท่านคิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์เด่นของเมืองพิมาย นักท่องเท่ียว ป ร ะ ช าชน
ในพื้นท่ี 

เอกลักษณ์ในการพูดและภาษาถิ่นพิมาย   

สถานท่ีท่องเท่ียวในพิมายมี 10 สถานท่ีส าคัญ   

พระพุทธวิมายะเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองพิมายโดยเช่ือว่าส่วนของพระ
เศียรนั้นสร้างต้ังแต่สมัยขอมบายน 

  

   
 1.2 อัตลักษณ์เชิงนามธรรม 
  1.2.1 คติการสร้างปราสาทพิมายเป็นคติความเช่ือในศาสนาพุทธมหายานตันตระ 
  1.2.2 มีการน าคติวัชรธาตุมลฑลท่ีประทับของพระธยานิพุทธะท้ัง 5 พระองค์มาเป็น
แนวคิดส าคัญในการสร้างปราสาทพิมาย 
  1.2.3 เส้นทางจากเมืองพระนครของเขมรโบราณสอดคล้องกับคติการบูชา
พระอมิตภพุทธะผู้ประทับอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งคือทิศใต้ท่ีปราสาทพิมายหันไปรับกับเส้นทางนี้แสดง
ใหเ้ห็นว่าพิมายเป็นเมืองส าคัญทางศาสนาพุทธมาต้ังแต่เริ่มแรก 
 
 จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ ผู้วิจัยได้น าผลสรุปท้ังสองส่วนมาสร้าง
แผนภาพความคิด (Mind Mapping) เพื่อใช้ในการหาความเช่ือมโยงและง่ายต่อการสรุปแนวทางใน
การออกแบบ ดังภาพท่ี 31 
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ภาพท่ี 31 แสดงการวิเคราะหาแนวทางในการออกแบบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2560 
 จากแผนภูมิจะแสดงให้เห็นถึงการแยกขอบเขตในการศึกษาโดยการศึกษาประเด็นเป็น
ลักษณะทางกายภาพของศิลปกรรมต่างๆ บนองค์ปราสาทพิมาย และแยกการศึกษาท่ีเกี่ยวกับเอกสาร
ตลอดจนข้อมูลท่ีสัมพันธ์กันกับปราสาทพิมายหรือท้องถิ่นพิมายซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกันและมี
ความส าคัญน าไปต่อยอดสู่การออกแบบได้ต่อไป 
 
 
 

ความเป็นนิรันดร์

ความเก่ียวเน่ืองกัน

กับเส้นทางโบราณ

ราชธานีของ

ราชวงศ์มหิทรปุระ

ของขอม

ศิลปกรรมเอกลักษณ์

บาปวน-นครวัด-บายน

สถาปัตยกรรม

ประติมากรรม

สี
คติจักรวาลวิทยา

มณฑลแห่งไตรวัชรยาน

เขาพระสุเมรุ

ตรีกายของพระพุทธเจ้า

ปราสาทพิมาย

ภาษา

เมืองโบราณพิมาย

ศาสนาพุทธ

มหายาน-วัชรยาน

ผู้ปราศจากมายา

วิมายะปุระ

พลังความศรัทธา

รูปสลัก-ทับหลัง

รูปทรงของปราสาท

คติการใช้งานของศาสนสถาน

การซ้อนทับของ

วัฒนธรรมโบราณ

รูปธรรม
นามธรรม

อัตลักษณ์เมืองพิมาย

วัฒนธรรมชุมชน นักท่องเท่ียว
N

- นักท่องเที่ยวส่วนมากไม่ทราบข้อมูล

แหล่งท่องเท่ียวหรือแหล่งวัฒนธรรมอ่ืนๆ

ของเมืองพิมายเน่ืองจาก

มีข้อมูลจ ากัดแม้จะมีการพัฒนาสถานท่ี- เส้นทางไหว้พระ 5 วัดโบราณ

ในเขตเมือง

- ภาษาพิมาย สำเนียงพิมาย

- มีชุมชนก่อนประวัตืศาสตร์อยู่โดยรอบ

- แหล่งชุมชนอาหารพ้ืนถิ่นพิมาย กระยาสารท หมี่พิมาย

- แหล่งสุขภาพสำหรับการผ่อนคลาย

- แหล่งชอปซ้ือสินค้าชุมชน

- รำโทน เล่นสะบ้า

- สร้างประสบการณ ์ให้นักท่องเท่ียวโดยการจ าลองภาพ

ส่ิงท่ีสันนิษฐานว่าเคยมีอยู่ เคยเป็นอยู่ ใช้ส่ือดังกล่าวเช่ือมโยง

แหล่งวัฒนธรรมชุมชนในปัจจุบันเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ของการสร้างเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว

- ความจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์ของนักท่องเท่ียวท าให้ขาดโอกาส

ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก

ถึงความส าคัญของเมืองพิมายท้ังนักท่องเท่ียว

และชาวเมืองพิมายเอง

สุญตา-ความปราศจากมายา
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 3.2 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์ 
  3.2.1 ตราสัญลักษณ์ของโครงการ จากการสรุปประเด็นสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมดสรุปว่าเอกลักษณ์ของเมืองพิมายคือปราสาทพิมายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงให้เห็น
ความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองพิมายในพุทธศตวรรษท่ี 16 -18 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ฟอร์มของปราสาท
ปราสาทประธานซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของพิมายและเป็นต้นแบบในการสร้าง
ปราสาทนครวัดท่ีเมืองพระนครในยุคถัดมา ผู้วิจัยได้น าแนวคิดคติของการสร้างปราสาทพิมายเพื่อ
ถวายเป็นพุทธสถานประจ าเมืองของกษัตริย์ในยุคนั้น และเนื่องจากปราสาทพิมายสร้างเนื่องด้วยพุทธ
ศาสนามหายานตันตระ ซึ่งมีหลักปรัชญาของการหลุดพ้นท่ีเฉพาะตัวโดยการช่วยเหลือสรรพสัตว์ดุจด่ัง
โพธิสัตว์ซึ่งพระบารมีของพระธนานิพุทธเจ้าในศาสนานี้มี 5 พระองค์ เป็นตรีกายของพระพุทธเจ้า
ประจ ามณฑลทิศต่าง ๆ อันได้แก่ พระไวโรจนพุทธะ พระอักโษภยพุทธะ พระรัตนสัมภวพุทธะ 
พระอมิตาภพุทธะ และพระอโมฆสิทธิพุทธะ ลักษณะของทิศมณฑลนี้เองเป็นหัวใจส าคัญของปรัชญา
ท่ีใช้ในการสร้างปราสาทพิมายนอกเหนือจากการจ าลองจักรวาลวิทยาตามคติไตรภูมิ จึงน าท้ังสอง
ฟอร์มมาออกแบบ 

 

 
ภาพท่ี 32 แสดงภาพกระบวนการกรัน่กรองตราสัญลักษณ์จากแนวคิดการออกแบบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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ภาพท่ี 33 แสดงภาพสเก็ตแบบตราสัญลักษณ์จากแนวคิดการออกแบบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
  ผู้วิจัยได้น าเอาช่ือ “วิมายะปุระ” ซึ่งคือช่ือเมืองพิมายเดิมตามจารึกปราสาทพระ
ขรรค์ อันหมายถึง ผู้ปราศมายามาตีความเพื่อก าหนดองค์ประกอบในการออกแบบ ความปราศจาก
มายาคือการไม่ยินดีในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่อหวังความหลุดพ้นเบื้องหน้า หลักการ
เช่นนี้คือแก่นหลักในการด าเนินวิถีของชาวพุทธแม้จะต่างด้วยคติและปรัชญาของนิกายแต่ก็หวังเพื่อ
ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบแบบมินิมอล จึงการลดทอนให้เหลือ
เพียงลายเส้นตามลักษณะและจังหวะท่ีล้อไปตามรูปแบบการจ าหลักลวดลายบนทับหลังหน้าบัน
ปราสาท ดังนี้ 

 
 
ภาพท่ี 34 แสดงภาพแบบตราสัญลักษณ์จากแนวคิดการออกแบบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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  3.2.2 สีประจ าโครงการ  ผู้วิจัยได้ใช้ตามหลักวัชรธาตุมณฑลซึ่งแทนสัมโภคกายของ
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธยานิพุทธะท่ีประจ าทิศต่างๆ 5 ทิศ ได้แก่ พระไวโรจนพุทธะ พระอักโษภยพุทธะ 
พระรัตนสัมภวพุทธะ พระอมิตาภพุทธะ และพระอโมฆสิทธิพุทธะและสีท่ีใช้จะใช้โทนเอิร์ธโทน
ท้ังหมดตามทฤษฎีของ อ.ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2552) ท่ีสีกลุ่มนี้จะแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งมี
ท้ังหมด 5 สี คือสีขาว แดง น้ าเงิน เขียว และเหลือง ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 35 แสดงภาพแบบชุดสีท่ีใช้กับตราสัญลักษณ์ตามแนวคิดการออกแบบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
  3.2.3 ฟอนต์ท่ีใช้กับตราสัญลักษณ์  เนื่องจากจุดมุ่งหมายของงานออกแบบต้องการ
น าผลงานไปใช้ในหลากหลายช่องทาง ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกฟอนต์เชงพาณิชย์ท่ีมีการจัดท าแล้วมาเป็น
ฟอนต์ส าหรับใช้ในโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความเสถียร์ต่างการประดิษฐ์ฟอนต์เอง  
  ผู้วิจัยเลือกฟอนต์ SANSERN ซึ่งเป็นฟอนต์ท่ีเน้นใช้งานในลักษณะเป็นพาดหัวมาใช้
เป็นฟอนต์ท่ีก ากับตราสัญลักษณ์ โดยผู้วิจัยได้น าลักษณะฟอนต์ท่ีใกล้เคียงลักษณะจังหวะของ
ตัวอักษรขอมโบราณมาให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญได้ให้ความเห็นเพื่อคัดเลือกเป็นฟอนต์หลัก ส่วนฟอนต์รอง
นั้นผู้วิจัยเลือกใช้ฟอนต์ TH Sarabarn PSK เพื่อใช้ส าหรับพิมพ์ข้อความยาวเป็นจ านวนมาก  
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ภาพท่ี 36 แสดงภาพฟอนต์ SANSERN  
ท่ีมา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์, สรรเสริญ (San Sern Type Family), เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2562, 
เข้าถึงได้จาก https://www.f0nt.com/release/san-sern-type-family/ 

 
 
ภาพท่ี 37 แสดงภาพฟอนต์ TH Sarabun  
ท่ีมา : SIPA, ฟอนต์สารบรรณ, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2562, 
เข้าถึงได้จาก https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/ 
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ภาพท่ี 38 แสดงภาพแบบตราสัญลักษณ์ตามสีลักษณะต่างๆ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
  3.2.4 กราฟิกท่ีใช้ในการออกแบบ  รูปแบบกราฟิกท่ีใช้ในการออกแบบผู้วิจัยพัฒนา
จากส่วนท่ีเป็นแนวคิดจากตราสัญลักษณ์ของการออกแบบโดยให้มีลักษณ์ลายเส้นเชิงมินิมอลตาม
จังหวะของการจ าหลักทับหลังบนปราสาทพิมายโดยการพัฒนาจากลวดลายท่ีพบเห็นมากท่ีสุดภายใน
ปราสาทพิมาย 

  
ภาพท่ี 39 แสดงภาพแบบและกระบวนการถอดกราฟิกตามอัตลักษณ์ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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  3.2.5 Character Mascot 
   จากการศึกษาข้อมูลและการลงพื้น ท่ีสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว พบว่า
นักท่องเท่ียวมักจะจดจ าประติมากรรมรูปสิงห์ศิลาหน้าสะพานนาคทางขึ้นปราสาทได้เป็นอย่างดี 
ผู้วิจัยจึงศึกษาความหมายและลักษณะของสิงห์ศิลานั้นเพื่อมาออกแบบเป็นคาแรคเตอร์หลักท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ ซึ่งสิงห์ท าหน้าท่ีเสมือนผู้พิทักษ์คอยคุ้มครองศาสนสถาน โดยเฉพาะท่ีพิมายซึ่งปราสาทหัน
หน้าไปทางทิศใต้อันเป็นทิศของพระยม สิงห์จึงถูกน ามาวางเพื่อคอยสกัดกั้นส่ิงไม่ดีท้ังหลายไม่ให้ย่าง
กรายเข้าไปในเขตศาสนสถานอันศักด์ิสิทธิ์ จากการศึกษาลักษณะของสิงห์ ผู้วิจัยน ามาออกแบบ
คาแรคเตอร์ให้มีจุดเด่นคือเป็นสิงห์ศิลปะขอมแบบนครวัดและเลือกออกแบบให้เป็นการ์ตูนท่ีเหมาะ
ส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวครอบครัวตามเป้าหมายของอุทยานฯ ท่ีต้องการดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ 
 

 
 
 ภาพท่ี 40  แสดงภาพการออกแบบคาแรคเตอร์สิงห์ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
 3.3 แนวทางการออกแบบสือ่จ าลอง 
 ส่ือจ าลองในท่ีนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นส่ือชนิดใด ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมในบท
ท่ี 2 และการนิยามความหมายผู้วิจัยอธิบายว่า ส่ือใด ๆ ก็ตามท่ีใช้ในการแสดงเนื้อหา เรื่องราว 
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างประสบการณ์การรับรู้และก่อให้เกิดเรียนรู้ให้กับผู้ชมได้เข้าใจเรื่องราวท่ี
ต้องการส่ือสารในรูปแบบส่ือสองมิติ สามมิติ หรือกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงให้ผู้ชมเกิดการรับรู้เข้าใจใน
เรื่องราวของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อเพิ่มอรรถรส ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย เหล่านี้คือส่ือจ าลองหรือการสร้างภาพเสมือนให้เกิดข้ึนในมโนทัศน์แห่งการรับรู้แล้วคล้อย
ตามส่ิงท่ีต้องการส่ือสาร ลักษณะของส่ือหรือ Media จึงเป็นเพียงส่ิงช่วยเช่ือมต่อ เช่ือมโยงการรับรู้
ของผู้รับชมให้มีมิติทางความรู้สึกเพิ่มขึ้น ในงานวิจัยนี้ส่ือจ าลองหรือการสร้างภาพเสมือนในมโนทัศน์
นั้นเกิดขึ้นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเพื่อตอบโจทย์ตัวแปรท่ีศึกษาท้ังนี้เพื่อสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ เพิ่มอรรถรสการชมและช่วยสร้างภาพจ าบรรยากาศของเมืองโบราณท่ีเคย
รุ่งเรืองให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งโดยการน าเสนอ 1) แสดงเรื่องราวของเมืองพิมายในแง่มุมท่ีเป็นองค์
ความรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2) เช่ือมโยงเรื่องราวสู่สถานท่ีจริงด้วย
แอพลิเคช่ันในการน าชมปราสาทพิมาย 
  3.3.1 การออกแบบและปรับปรุงส่ือภายในศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 
   3.3.1.1 ลักษณะพื้นท่ีและเข้าถึงส่วนจัดแสดง 
   อาคารศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ฯ เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในคราวที่กรม
สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชด าเนินเปิดอุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย โดยใช้เป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการช่ัวคราวเกี่ยวกับการบูรณะปราสาทพิมาย 
และได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาจนกระท่ังเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียวในปัจจุบัน มีแผนผังการจัดแสดง
ดังนี้ 
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ภาพท่ี 41 แสดงภาพแปลนและภาพศูนย์ข้อมูลฯ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
   Zone 1 : จัดแสดงเรื่องราวของความเช่ือเกี่ยวกับปราสาทหินท่ีส าคัญใน
ดินแดนอีสานใต้ และมีเกร็ดอธิบายเกี่ยวกับปราสาทพิมาย 
   Zone 2 : การจัดแสดงเรื่องราวย้อนอดีตเมืองพิมายและกระบวนการสร้าง
ปราสาทขอม 
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   Zone 3 : แสดงภาพองค์ปราสาทประธานและรายละเอียดของปราสาท  
พิมาย 
   Zone 4 : แสดงเรื่องรายเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 และเส้นทางราช
มรรคา 
  3.3.1.2 แนวทางการออกแบบ   
   1) ปรับปรุงการจัดแสดงใหม่  ด้วยลักษณะการจัดรูปแบบในการน าเสนอ
ของศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันท่ียังไม่มีความต่อเนื่องในแง่ของการจัดล าดับการน าเสนอ จึง เนื่องจาก
รูปแบบของส่ือท่ีติดภายในเป็นการน าเสนอในลักษณะเดียวคือการให้ข้อมูลท่ีเป็นภาพและตัวอักษร 
ท าให้ขาดความน่าสนใจอีกท้ังการจัดโฟลว์การเดินท่ีค่อนข้างลงตัวแล้วหากปรับเรื่องการติดต้ังส่ือจะ
ท าให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบผังการจัดแสดงใหม่โดยใช้แนวคิดการเข้าถึงตัว
ปราสาทพิมายตามแผนผังของตัวปราสาทท่ีแบ่งล าดับการเข้าถึงปราสาทช้ันในไว้ 3 ช่วง ดังภาพท่ี  
41 ซึ่งแต่ละช่วงมีความสัมพันธ์ในแง่คติความเช่ือของจักรวาลวิทยา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหา
ตามล าดับการเข้าสู่ตัวปราสาทพิมาย คือ  
   A : ส่วนของบริเวณช้ันนอกสุดของก าแพงเมืองพิมายจนถึงส่วนของสะพาน
นาคส่วนนี้คือมนุษยภูมิจนถึงจตุโลกบาลท้ังส่ี ซึ่งผู้วิจัยก าหนดให้ส่วนแรกของห้องจัดแสดงตามแผนผัง
ในภาพท่ี 42 เป็นห้องเริ่มแรกก่อนท่ีจะก าเนิดเมืองพิมายซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคน
สมัยก่อนประวัติในท่ีราบลุ่มแม่น้ ามูลก่อนจะพัฒนาเข้าสู่วัฒนธรรมแบบทรวาดีเข้ามามีอิทธิพล  โดย
อาศัยส่ือวิดีโอแมพปิ้งกับแผนท่ีดินแดนลุ่มน้ ามูลก่อนยุคทวารวดี 
   B : ส่วนลานช้ันในต้ังแต่สะพานนาคจนถึงบริเวณชาลาทางเดินก่อนเข้าสู่
ปราสาทประธาน ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นส่วนท่ีสองของการจัดแสดงการก าเนิดของเมืองพิมายซึ่งจะ
น าเสนอด้วยวิดีแมพปิ้งกับแผนผังเมืองพิมายท่ีจ าลองให้รับกับภาพวีดีโอจากโปรเจ็คเตอร์ท่ีฉายลงไป
พร้อมกับเสียงบรรยายการเกิดขึ้นของเมืองพิมายในแต่ละยุค กษัตริยในแต่ละพระองค์ ระบบการ
จัดการน้ าของคนโบราณ 
   C : ส่วนของภายในปราสาทประธานเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดผู้วิจัยก าหนดให้มี
ความสัมพันธ์กับส่วนการจัดแสดงสุดท้าย ซึ่งผู้วิจัยจะได้ยกมาเป็นออกแบบเป็นกรณีศึกษา คือภู มิ
ปัญญาของการสร้างปราสาท ความเช่ือทางศาสนาท่ีส่งผลให้เกิดส่ิงมหัศจรรย์ เช่น ปราสาทพิมาย 
แห่งนี้ ซึ่งในส่วนนี้จะมีจุดให้ผู้เข้าชมทดลองจ าหลักหินและเรียงภาพจ๊ิกซอว์ทับหลังหรือหน้าบันซึ่ง
จ าลองมาให้นักท่องเท่ียวได้เกิดความเข้าใจถึงความยากง่ายในการสร้างปราสาทหินขนาดใหญ่ ซึ่งเช่ือ
ว่ากระบวนการเช่นนี้จะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ในองค์ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีต้องการจะ
ส่ือสารและจะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวได้ในอีกโอกาส
ต่อไป 
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ภาพท่ี 42 แสดงแผนผังการเข้าถึงปราสาทประธานภายในปราสาทพิมาย 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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ภาพท่ี 43 แสดงผังการจัด Flow ใหม่ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่ีสัมพันธ์กันกับการเข้าถึงปราสาท 
พิมาย 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
  2) แบบร่างและการออกแบบ  ผู้วิจัยเลือกน าเสนอผลงานในส่วน C และด าเนินการส
เก็ตงานออกแบบและการปรับแก้ไขดังนี้ 
   2.1) Storyboard ของเรื่องราวท่ีน าเสนอ  ผู้วิจัยจะน าเสนอเรื่องราวการ
สร้างปราสาทและบรรยากาศเมืองพิมายในอดีตโดยน าเสนอผ่านส่ือสามมิติในจอมัลติทัช  
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ภาพท่ี 44 แสดงภาพสเก็ตและส่ือท่ีจะด าเนินการจัดท า 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
   2.2) Design ผู้วิจัยน าแบบร่างไปพัฒนาต่อในโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ
เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมของเมืองพิมายในอดีตโดยเปรียบเทียบกับภาพในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 45 แสดงภาพบรรยากาศของเมืองพิมายในอดีตจากโปรแกรมสามมิติ  
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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   2.2) องค์ประกอบการน าเสนอภาพ  
   แบบร่างท่ี 1 ผู้วิจัยน าเสนองานออกแบบ ส่วนการจัดแสดงโดยจ าลอง
ปราสาทประธานให้เป็นเสมือนฉากรับภาพจากจอโปรเจ็คเตอร์ ซึ่งได้ใช้เทคนิค Video Mapping 
ส าหรับน าเสนอส่ือ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 46 แสดงภาพสเก็ตและงานออกแบบส่วนการน าเสนอส่ือ แบบท่ี 1 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
   ในแบบสเกตแรกผู้เช่ียวชาญในการออกแบบและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
ว่ารูปแบบไม่น่าจะสามารถช่วยสร้างความรับรู้ให้กับนักท่องเท่ียวได้เห็นควรปรับรูปแบบใหม่ 
   แบบร่างท่ี 2 
   ผู้วิจัยออกแบบตู้คีย์ออสและตัวช้ินงาน โดยการออกแบบตู้คีย์ออสผู้วิจัยน า
ประติมากรรมรูปสิงห์หน้าปราสาทพิมายมาเป็นตัวน าเข้าสู่เรื่องราวตามระบบอัตลักษณ์ท่ีก าหนดไว้ 
ในส่วนรูปทรงของตู้ผู้วิจัยใช้รูปทรงของย่อมุมโคปุระซึ่งเป็นประตูเช่ือมเข้าสู่สวรรค์หรือปราสาทช้ันใน
มาลดทอนเป็นตู้คีย์ออสใส่จอทัชสกรีนด้านใน ดังภาพ 
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ภาพท่ี 47 แสดงภาพสเก็ตงานออกแบบส่วนการน าเสนอส่ือ แบบท่ี 2 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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ภาพท่ี 48 แสดงภาพงานออกแบบส่วนการน าเสนอส่ือ แบบท่ี 2 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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ภาพท่ี 49 แสดงภาพการออกแบบส่ือสามมิติพระรูปพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ท่ีใช้เป็นส่วนนึ่งในการ
น าเสนองานออกแบบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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  3.3.2 การออกแบบแอพลิเคช่ัน Support 
  เนื่องจากการวิจัยนี้มุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบส่ือภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และการ
น าเสนอแอพลิเคช่ันในงานวิจัยนี้ จึงเป็นองค์ประกอบเสริมเท่านั้นและผู้วิจัยจึงจะไม่น าเสนอส่วน 
Wireframe ของแอพลิเคช่ันและส่วนของระบบแต่จะน าเสนอส่วนท่ีเป็นงานออกแบบรูปลักษณ์ของ
แอพลิเคชันเท่านั้น  
   3.3.2.1 Icon design 
   ผู้วิจัยใช้แนวทางในการออกแบบจากระบบอัตลักษณ์ท่ีได้วางเป็นระบบไว้ 
โดยแนวคิดการออกแบบเป็นลายเส้นตามจังหวะของการจ าหลักลวดลายสลักหิน ได้ผลงานการ
ออกแบบดังนี้ 

 
ภาพท่ี 50 แสดงภาพการออกแบบ Icon ของ Application 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
   3.3.2.2 Application Design 
   ผู้วิจัยน าเสนอเครื่องมือในการช่วยให้นักท่องเท่ียวเกิดความเพลิดเพลินและ
เข้าใจเนื้อหาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากการชมเบื้องต้นภายในศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวฯ ซึ่งในจุดท่ี
นักท่องเท่ียวเดินชมจะมีป้ายขนาดเล็กเดิมของอุทยานฯ เดิมอยู่ ซึ่งมีแค่การเขียนอธิบายส้ันๆ ถึง
ลักษณะของโบราณสถานเท่านั้น ไม่ได้อธิบายหรือน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ และไม่สามารถขยาย
เพิ่มเติมขนาดของป้ายได้อันเนื่องจากข้อจ ากัดของโบราณสถานและเพื่อไม่ให้ไปรบกวนบดบัง
โบราณสถานเดิม ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดการผสานเทคโนโลยีมาช่วยอธิบายเนื้อหาผ่าน QR Code /AR 
Code และการน าภาพหรือเรื่องราวที่น าเสนอในศูนย์มาน าเสนอในแอพลิเคช่ันด้วย โดยรูปลักษณ์ของ
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แอพลิเคช่ันนี้จะเน้นให้ข้อมูลและอธิบายความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวภายในเมืองพิมาย ผู้วิจัย
ต้ังช่ือแอพลิเคช่ันนี้ว่า “วิมายะปุระ” เพื่อต้องการส่ือสารความเป็นเมืองพิมายเดิมให้นักท่องเท่ียว
ได้รับรู้และจดจ า น าเสนอผลงานออกแบบ ดังนี้ 
 
หน้า Landing Page 
 

   

   
   

ภาพท่ี 51 แสดงภาพหน้า Landing Page ของ Application 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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 หน้า Home/Menu 
 

   

   
 
ภาพท่ี 52 แสดงภาพหน้า Home/ Menu 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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ภาพท่ี 53 แสดงภาพหน้า Home/ Menu 2 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
 
 3.4 แนวทางการออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว 
 การออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวหรือ Tourism Route นั้นเป็นการสร้างเส้นทางท่องเท่ียวเพื่อ
เช่ือมโยงกันในระหว่างแหล่งท่องเท่ียวเดียวและแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ เพื่อสร้างกิจกรรมและมูลค่าการ
ท่องเท่ียวให้เพิ่มมากขึ้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายในการสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวหลักและ
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แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมของชุมชนเมืองพิมายให้มีความเช่ือมโยงต่อเนื่องกัน โดยอาศัยแนวคิด 
“การเปล่ียนผ่าน” มาปรับใช้ โดยมีวิธีการออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียว ดังนี้ 
  3.4.1 การออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 
  เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับนักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ีมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าปราสาทพิมายเป็นเอกลักษณ์และเป็นเสมือน Land Mark ของเมืองพิมาย ผู้วิจัยจึงก าหนด
จุดเริ่มต้นในการออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวจากบริเวณปราสาทพิมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปราสาทพิมายท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงเลือก Keyword ค าว่า “พี่มา” ซึ่งเป็น
ช่ือเรียกนามเมืองพิมายตามนิทานพื้นบ้านของคนพิมายเรื่องท้าวปาจิต-นางอรพิม (ดูท่ีบทท่ี 2) ซึ่ง
สรุปแบบสังเขปว่านางอรพิมซึ่งเป็นคู่หมั้นของท้าวปาจิตถูกท้าวพรหมทัตจับตัวเพื่อหวังอภิเษกด้วยกับ
นางอรพิมในระหว่างท่ีท้าวปาจิตกลับไปเตรียมขบวนขันหมากมาสู่ขอนางอรพิม เมื่อทราบก็รีบ
เดินทางมาหา นางอรพิมเม่ือได้พบกับท้าวปาจิตจึงอุทานเรียกว่า “พี่มา พี่มา” ผู้วิจัยจึงน ารูปค านี้มา
เป็นคีย์เวิร์ดในการออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว และเมื่อพิจารณาจาการรวบรวมและวิเคราะห์
รูปแบบอัตลักษณ์เมืองพิมาย ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มเส้นทางการท่องเท่ียวได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร 
กลุ่มสุขภาพและความผ่อนคลาย กลุ่มท่องเท่ียวและกิจกรรม ผู้วิจัยได้น ากลุ่มเส้นทางท่องเท่ียว 3 
กลุ่มมาเช่ือมโยงกันด้วยคีย์เวิร์ด ได้เส้นทางการท่องเท่ียว ดังนี้  
พี่มา...พากิ๋น  คือเส้นทางสายนักชิมท่ีจะพบและสัมผัสวิถีชีวิตของคนพิมายท่ีมากกว่าค าว่าแซ่บ 
พี่มา...พาชิล  คือเส้นทางสายท่องเท่ียว ไหว้พระขอพร ตลอนๆ ไปท่ัวเมือง 
พี่มา...พาชม  คือการพาไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีต่างๆ ภายในตัวเมืองพิมาย 
  ผู้วิจัยได้น าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวในเส้นทางท่ีออกแบบเช่ือมโยงกันเป็นแผนท่ี 
และส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงเส้นทางท่องเท่ียว ดังภาพท่ี 54-55 

   
ภาพท่ี 54 แสดงภาพส่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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ภาพท่ี 55 แสดงภาพเส้นทางการท่องเท่ียวจากการออกแบบเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลัก  
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับน าไปออกแบบส่ือ
จ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม การหาแนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบส่ือภายใน
ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ของแหล่งท่องเท่ียวจากบริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมาย ตลอดจนเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจด้านการรับรู้เพื่อการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยแบ่งข้อมูลในการศึกษาตาม
ตัวแปรได้แก่ 1) ปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 2) รูปแบบและแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 3) แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบอัต
ลักษณ์และการออกแบบส่ือจ าลอง โดยก าหนดกลุ่มประชากรแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 105 คน ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 55 คน และนักท่องเท่ียว จ านวน 50 คนซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Interview Structure) ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 3 กลุ่มในการศึกษา
คือ ผู้รู้ นักวิชาการและปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน 5 คน โดยศึกษารูปแบบและแนวทางในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมายจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากร หาแนวทางในการ
ออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบริบททางวัฒนธรรมของเมืองพิมายจากเอกสารวิชาการ ข้อค้นพบ
ทางโบราณคดีท่ีมีขอบเขตการศึกษาในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18  และมีการสรุป
ผลการวิจัย ดังนี้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะสรุปผลการศึกษาตามประเด็นท่ีได้แบ่งการศึกษา ดังนี้ 1) ปัญหาในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 2) รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมเมืองพิมาย 3) แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบอัตลักษณ์และการออกแบบส่ือจ าลอง 
 
 1. ปัญหาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย  
  1.1 ปัญหาด้านการเผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียว 
   1.1.1 นักท่องเท่ียวไม่ทราบข้อมูล ความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียวอัน
เนื่องมาจากการน าเสนอข้อมูลภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวยังไม่ครอบคลุม 
   1.1.2 ข้อจ ากัดด้านกฎหมายของโบราณสถาน ท าให้ไม่สามารถปรับปรุงจุด
เผยแพร่ข้อมูลท่ีน าเสนอให้นักท่องเท่ียวได้ 
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   1.1.3 ข้อมูลท่ีน าเสนอขาดความน่าสนใจท าให้ไม่เกิดการรับรู้ถึงองค์ความรู้
ท่ีส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
  1.2 ปัญหาด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
   1.2.1 ปัญหาด้านงบประมาณท าให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมไม่มีความต่อเนื่อง 
    1.2.2 ข้อจ ากัดของสถานท่ีในแหล่งท่องเท่ียวท าให้มีปัญหาในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   1.2.3 กิจกรรมท่ีจัดมักจะมีรูปแบบท่ีไม่สัมพันธ์กันและไม่มีความเช่ือมโยง
กับชุมชนท้องถิ่น 
   1.2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูร
ณาการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
  1.3 ปัญหาด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
   1.3.1 ไม่มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ (Tourism 
route) ในพื้นและระหว่างพื้นท่ี/ ตลอดจนระหว่างแหล่งท่องเท่ียวด้วยกันเอง  
   1.3.2 ขาดการน าเสนอความน่าสนใจหรือไฮไลท์ของแหล่งท่องเท่ียวใน
เส้นทางการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ 
   1.3.3 ขาดการสร้างความเช่ือมโยงเนื้อหาเรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนให้สอดคล้องกันกับแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
  1.4 ปัญหาด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
   1.4.1 การส่ือสารเรื่องราวความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวยังไม่สามารถ
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวได้เท่าท่ีควร 
   1.4.2 ขาดการสร้างอารมณ์ หรือจิตวิทยาร่วมกันท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ เกิด
ความตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
   1.4.3 ประชาชนในพื้นท่ีขาดความเข้าใจในการปกป้องรักษาและการเป็น
เจ้าของสถานท่ีท่องเท่ียว 
  1.5 ปัญหาด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว 
   1.5.1 ด้วยข้อจ ากัดของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถานท าให้การ
จัดการเรื่องบริการภายในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ห้องน้ าท่ีเพียงพอ ท าได้จ ากัด 
   1.5.2 ขาดการเช่ือมโยงบริการท่ีเกี่ยวกับ ท่ีพัก/ โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซื้อ ร้านจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น ตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งท่องเท่ียว 
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   1.5.3 ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในให้บริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ร่ม 
จักรยาน เป็นต้น 
 2. รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย  
  2.1 ด้านการเผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียว 
  ควรต้องน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นองค์ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความชัดเจนและ
ต้องมีการจัดรูปแบบการน าเสนอให้แตกต่างกันแต่คงความเป็นเอกภาพในส่ือสารและท่ีส าคัญคือส่ือท่ี
น าเสนอต้องน าภาพจ าลองท่ีปัจจุบันไม่ได้มีสถานท่ีนั้นให้พบเห็นแล้วโดยอาศัยองค์ความรู้เชิงลึกท่ีต้อง
สร้างให้เกิดความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ตลอดจนหาช่องทางในการส่ือสาร หารูปแบบส่ือท่ีจะเผยแพร่
ให้เหมาะสมกับลักษณะของการน าเสนอ 
  2.2 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวควรเปิดเวทีให้ชุมชนได้เข้ามาร่วมกันน าเสนอ
แนวทาง รูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม การใช้พื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวร่วมกันเพื่อจัดลงเป็น
ปฏิทินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเมืองพิมาย และควรมีการหมุนเวียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเพื่อสร้างจุดสนใจร่วมกันกับแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
  2.3 ด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
  ต้องมีการจัดท าเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกันท้ังแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในชุมชน ให้เช่ือมโยงและสัมพันธ์กันซึ่งอาจแบ่งประเภทของเส้นทาง
ท่องเท่ียวตามลักษณะทางวัฒนธรรม ลักษณะตามวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ ได้ 
  2.4 ด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
  แหล่งท่องเท่ียวต้องสร้างวิธีการส่ือสารแบบแฝงไปกับส่ือท่ีส่ือสาร ท้ังนี้เพื่อสร้างการ
รับรู้แบบซึมซับไปกับส่ือท่ีส่ือสารออกแบบ และควรหารูปแบบของการท าส่ือท่ีช่วยรณรงค์ค์ความ
ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว และควรมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวใน
แต่ละวาระ ป้ายประเภทค าเตือนต่าง ๆ ควรก าหนดให้มีลักษณะ สี ท่ีชัดเจน 
  2.5 ด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว 
  ความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียวจะเน้นการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
บริการของแลท่องเท่ียว ซึ่งควรพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการท่องเท่ียวของกลุ่ม
นักท่องเท่ียวที่หลากหลาย เช่น การให้บริการรถจักรยานน าชมเส้นทางท่องเท่ียว การให้บริการร่มกัน
แดด การจัดบริการเครื่องแปลภาษาให้กับนักท่องเท่ียว 
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 3. แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบอัตลักษณ์และการออกแบบสื่อจ าลอง 
  อัตลักษณ์เมืองพิมายคือการเปล่ียนผ่าน (Transform) ซึ่งมีการพัฒนาปรับเปล่ียนไป
ตามช่วงเวลาทุกยุคสมัย เห็นได้ว่าจากประวัติศาสตร์เมืองพิมายไม่เคยร้างผู้คน แต่ผู้คนในเมืองแห่งนี้
เรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลเข้ามาทุกยุค แม้ในช่วงเวลาท่ีรุ่งโรจน์เรือง
เรือง เมืองพิมายก็ยังมีการผสมผสานศิลปกรรมในการสร้างสรรค์ปราสาทพิมายตามแต่ละช่วงยุค 
ผสมผสานความเช่ือ คตินิยม ทางศาสนา มาผสมผสานเป็นปราสาทหินอันศักด์ิสิทธิ์นี้ได้อย่างลงตัว 
การเปล่ียนผ่านตรงกับปรัชญาของพุทธศาสนามหายานตันตระ ซึ่งให้แนวทางการหลุดพ้นโดยการ
ประพฤติตนด้วยวัชรธรรมอันประกอบด้วยบารมี 6 ประการของความเป็นโพธิสัตว์ (พุทธศาสนา
วัชรยาน, ออนไลน์, 2562) ซึ่งผู้ประพฤติตนเช่นโพธิสัตว์จะต้องเวียนเปล่ียนผ่านหน้าท่ีแต่ละบารมีเพื่อ
ช่วยแบกรับความทุกของสรรพสัตว์นั่นเอง  
  การเปล่ียนผ่านจึงเป็น Keyword ของการออกแบบระบบอัตลักษณ์ การออกแบบ
ส่ือจ าลอง และการออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว ซึ่งได้น าแนวคิดจากช่ือ “วิมายะ” ซึ่งคือช่ือเมืองพิมาย
เดิมตามจารึกปราสาทพระขรรค์ อันหมายถึง ผู้ปราศมายามาตีความเพื่อก าหนดองค์ประกอบในการ
ออกแบบ ความปราศจากมายาคือการไม่ยินดีในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่อหวังความ
หลุดพ้นเบื้องหน้า หลักการเช่นนี้คือแก่นหลักในการด าเนินวิถีของชาวพุทธแม้จะต่างด้วยคติและ
ปรัชญาของนิกายแต่ก็หวังเพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัฏสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบแบบมินิ
มอล จึงการลดทอนให้เหลือเพียงลายเส้นตามลักษณะและจังหวะท่ีล้อไปตามรูปแบบการจ าหลัก
ลวดลายบนทับหลังหน้าบันปราสาท 
  การเปล่ียนผ่านได้ถูกน ามาใช้กับส่ือจ าลอง โดยการออกแบบการแสดงนิทรรการ
ภายในศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเน้นการเดนทาง การเข้าถึงผ่านการเปล่ียนผ่าน
ยุคในแต่ละช่วง และการน านวคิดนี้มาสร้างความปฏิสัมพันธ์ให้ผู้รับชมได้เกิดความรู้สึกเปล่ียนผ่านจน
รับช่วงต่อในการสานต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าและตระหนักในความสัมพันธ์ของแหล่งท่องเท่ียว โดย
การให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ปราสาท เป็นการจ าลองเหตุการณ์ในแง่มุมอดีต
มาให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้เกิดความเข้าใจ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มอรรถรส ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย เหล่านี้คือส่ือจ าลองหรือการสร้างภาพเสมือนให้เกิดข้ึนในมโนทัศน์แห่งการรับรู้แล้วคล้อย
ตามส่ิงท่ีต้องการส่ือสาร ลักษณะของส่ือหรือ Media จึงเป็นเพียงส่ิงช่วยเช่ือมต่อ เช่ือมโยงการรับรู้
ของผู้รับชมให้มีมิติทางความรู้สึกเพิ่มขึ้น ในงานวิจัยนี้ส่ือจ าลองหรือการสร้างภาพเสมือนในมโนทัศน์
นั้นเกิดขึ้นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเพื่อตอบโจทย์ตัวแปรท่ีศึกษาท้ังนี้เพื่อสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ เพิ่มอรรถรสการชมและช่วยสร้างภาพจ าบรรยากาศของเมืองโบราณท่ีเคย
รุ่งเรืองให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งโดยการน าเสนอ 1) แสดงเรื่องราวของเมืองพิมายในแง่มุมท่ีเป็นองค์
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ความรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2) เช่ือมโยงเรื่องราวสู่สถานท่ีจริงด้วย
แอพลิเคช่ันในการน าชมปราสาทพิมาย  
 

อภิปรายผล 
 1. รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย ได้แก่ การ
น าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเน้นองค์ความรู้ การสร้างความตระหนักในความส าคัญของเมืองพิ
มายโดยพัฒนาส่ือท่ีช่วยสร้างประสบการณ์รับรู้ท่ีเข้าใจง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยค้นพบว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวของแหล่งประวัติศาสตร์
และแหล่งวัฒนธรรม จะมีความซับซ้อนในแง่ของข้อมูลท่ีน าเสนอให้เป็นส่ือ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหิน เมืองโบราณ โอกาสในการได้ข้อมูลท่ีถูกต้องค่อนข้างน้อย ผู้วิจัย
ต้องอาศัยแหล่งข้อมูลมาประกอบการศึกษาจ านวนเยอะมากแล้ว ความแม่นย าถูกผิดของข้อมูลจึงเป็น
ส่ิงท่ีต้องให้ความส าคัญ ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยการใช้ชุดข้อมูลท่ีถูกปรับปรุงเป็นปัจจุบันท่ีสุด และน า
ข้อสังเกตประเด็นแย้งกันของนักวิชาการมาหาสมมุติฐาน แล้วจึงน าเสนอออกมาภายใต้ข้อสันนิษฐาน  
 อย่างไรก็ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมายนอกจากการ
น าเสนอองค์ความรู้เหล่านี้ในรูปแบบส่ือสามมิติหรือสร้าง Simulation ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ของบัญญพนต์ พูลสวัสด์ิ และคณะ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือ
ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ ได้ผลสรุปว่าสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ส าหรับธุรกิจ
ท่องเท่ียวด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ AR ด้วยแอพลิเคชันนั้นเป็นการน าเสนอประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเท่ียวและลดปัญหาการให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ี
ผิดแก่นักท่องเท่ียวต่างชาติจากกลุ่มผู้น าเท่ียวท่ีไม่ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมายบนโทรศัพท์มือถือ วิธี
นี้จะช่วยให้นักท่องเท่ียวเกิดอรรถรสในการเดินชมแหล่งท่องเท่ียวในหลากหลายมิติ อย่างไรก็ตามการ
สร้างภาพจ าลองด้วยเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่วิธีการเดียวท่ีมุ่งน าเสนอส่ือท่ีจ าลอง
บรรยากาศในอดีตของแหล่งท่องเท่ียวเท่านั้น รูปแบบหนึ่งคือการสร้างประสบการณ์เรียนรู้จริงให้เกิด
ขึ้นกับนักท่องเท่ียวให้เกิดความเข้าใจในความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ เช่น การจ าลอง
กระบวนการสร้างปราสาท โดยให้นักท่องเท่ียวได้ทดลองแกะสลักหินตามลวดลายท่ีก าหนด ทดลอง
เรียงหินตามลวดลาย ซึ่งช่วยให้นักท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ และเห็นคุณค่าของ
แหล่งท่องเท่ียวได้ในอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับแนวทางของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dechum, 
2013 พบว่า การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมต้องการค้นหาอัตลักษณ์ และ
ทาความเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม โดยการสร้างความโดดเด่น และความแตกต่างของกิจกรรม เน้น
การเสริมสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว  
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 แนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการน าแนวคิดของการเข้าไป
เรียนรู้อัตลักษณ์ของเมืองพิมายอย่างเกิดคุณค่าต่อชุมชนให้พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวอีกประการคือการ
ออกแบบเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวหลักกับแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน (Tourism Route) ให้มีความ
สอดคล้องกันโดยอาศัยจุดเช่ือมโยงจากคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีผูกโยงกับแหล่งท่องเท่ียวหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นนทิภัค เพียรโรจน์, สิริภัทร์ โชติช่วง, ณัฐมน ราชรักษ์ (2558 : 92) ซึ่ง 
ศึกษากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่ม 
กลุ่ม 4 จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สามารถจัดโปรแกรมท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อความเหมาะสมและดึงดูดนักท่องเท่ียว เช่น 
โปรแกรมทัวร์แบบเช้าไป-เย็นกลับ โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน และโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอการจัดท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ให้กับจังหวัด โดยการ
ใช้ส่ือหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีโดดเด่นและชัดเจน เช่น การจัดท าปฏิทินกิจกรรมท่องเท่ียว 
การน าเสนอเส้นทางท่องเท่ียวในลักษณะต่างๆ รูปแบบเหล่านี้คือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความประทับในการท่องเท่ียว 
 2. แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบ สรุปได้ว่าบริบททางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของ
เมืองพิมาย คือสายสัมพันธ์แห่งการเปล่ียนผ่านความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อปราสาทพิมาย ซึ่งไม่ได้
เกิดจากการเปล่ียนแปลงเฉพาะความเช่ือทางศาสนาเท่านั้นแต่มีความหลากหลายท้ังลักษณะทาง
ศิลปกรรม คติความเช่ือ และพัฒนาการทางสังคมท่ีมีความต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันปรากฎเป็นอัต
ลักษณ์ท่ีชัดเจนทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับท่ี ไพโรจน์ พิทยเมธี (2551) ซึ่งศึกษาการวิเคราะห์
องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ท่ีแสดงเอกลักษณ์ไทย ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์ของสังคมไทยท่ีเกิด
จากการส่ังสมคุณค่า ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ท่ีมีการถ่ายทอดสืบสานทุกยุคจนกลายเป้น
จุดเด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ จุดนี้เองเป็นแนวทางท่ีผู้วิจัยได้น ามาออกแบบโดยใช้แนวคิดความสัมพันธ์แห่ง
การเปล่ียนผ่านมา มาออกแบบเป็นส่ือท้ังสามมิติและสองมิติท่ีจ าลองบริบททางวัฒนธรรมเมืองพิมาย
ในอดีต โดยมีกระบวนการส่ือสารสร้างประสบการณ์ร่วมให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้และเข้าใจโดย
เปล่ียนการท่องเท่ียวเป็นการเรียนรู้ให้เกิดสุนทรียะ  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  การปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย ควรค านึงถึงการอ านวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มให้สามารถมาใช้งานท่ีศูนย์ฯ นี้โดยง่าย การออกแบบ
จึงต้องค านึงหลักการ Universal Design ท้ังในแง่ของตัวส่ือจ าลองและส่วนของพื้นท่ีจัดแสดง จึง
เสนอให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบส่ือจ าลองเพื่อคนด้อยโอกาส หรือคนพิการ 
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 2. ควรน าข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ไปขยายผลเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเท่ียวซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นตัวช่วย
ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจและเดินทางมาเยี่ยมชม อันจะท าให้เกิดรายได้ในทางอ้อมต่อ
ชุมชนต่อไป 
 3. การพัฒนาแอพลิเคช่ันท่ีน ามาช่วยต้องสร้างสรรค์ให้ใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้ทุกกลุ่ม 
และต้องตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง  การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับการออกแบบสื่อจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ์ถามฉบับนี้ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์  ของนายจีระศักดิ์  
ถนัดค้า หลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะมนัฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 เพื่อสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านมีประเด็นค าตอบเป็นประโยชน์สามารถ
เสนอแนะได้ 

2.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีท้ังหมด 3 ตอน  แบ่งเป็น 

 ตอนท่ี  1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 

 ตอนท่ี  2 สภาพการด าเนินงานและข้อมูลปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เมืองพิมาย 5 ด้าน 

 ตอนท่ี  3 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 5 
ด้าน   

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณ
มา  

ณ  โอกาสนี้ 
                         นายจีระศักดิ์ ถนัดค้า 

 
 

ตอนที่ 1     ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 

1. ช่ือผู้ให้ข้อมูล   
................................................................................................................................................................ 
2. ต าแหน่ง
................................................................................................................................................................ 
3. สถานท่ีปฏิบัติงาน
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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3. ประเภทของผู้ให้ข้อมูล 
 1.นักวิชาการด้านการท่องเท่ียว  
 2.เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียว  
 3.ปราชญ์ชุมชน/ ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

4. งานของท่านเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 2  สภาพการด าเนินงานและข้อมูลปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิ
มาย 5 ด้าน 
 

1. สภาพการด าเนินงานและข้อมูลปัญหาด้านการเผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียว 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

2. สภาพการด าเนินงานและข้อมูลปัญหาด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

3. สภาพการด าเนินงานและข้อมูลปัญหาด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

4. สภาพการด าเนินงานและข้อมูลปัญหาด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของ
แหล่งท่องเท่ียว 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

5. สภาพการด าเนินงานและข้อมูลปัญหาด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3  แนวทางการแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองพิมาย 5 ด้าน 
1. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียว 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
4. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของแหล่ง

ท่องเท่ียว 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว 
........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้ข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง  การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมายส าหรับการออกแบบสื่อจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวที่เมืองพิมาย ฉบับนี้ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์  ของนายจีระศักดิ์ 
ถนัดค้า หลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพื่อสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านมีประเด็นค าตอบเป็นประโยชน์สามารถ
เสนอแนะได้ 
2.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีท้ังหมด 3 ตอน  แบ่งเป็น 
 ตอนท่ี  1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ตอนท่ี  2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวที่เมืองพิมาย 
 ตอนท่ี  3 การรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวที่เมืองพิมาย   
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณมา  
ณ  โอกาสนี้ 
 
                         นายจีระศักดิ์ ถนัดค้า 
 
ตอนที่ 1     ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
เพศ   ชาย   หญิง 
อาชีพ  นักเรียน  นักศึกษา  รับราชการ   

ธุรกิจส่วนตัว   อื่นๆ........... 
ลักษณะของการมาท่องเท่ียว ในรูปแบบ 
  ครอบครัว  กลุ่มทัวร์ 
  ทัศนศึกษา   อื่นๆ....... 
 
ตอนที่ 2  พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
1. เหตุผลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเมืองพิมาย 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 



  153 

2. รูปแบบการมาท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 3  การรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว 
1. ท่านคิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์เด่นของเมืองพิมาย  
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านมีความรับรู้เรื่องราวใดบ้างเกี่ยวกับเมืองพิมาย 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้ข้อมูล 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ค  
การเผยแพร่ผลงาน 
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ภาพท่ี 56 แสดงกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2562 



 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายจีระศักดิ์  ถนัดค้า 
วัน เดือน ปี เกิด 21 พฤศจิกายน 2532 
สถานที่เกิด อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.) สาขาวิชาศิลปะการ

ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2555  ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
พ.ศ. 2551  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  โรงเรียนพิมายวิทยา 

ที่อยู่ปัจจุบัน 58 หมู ่1  ถนนรัตนวิถี  ต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
30110   
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