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 พิฆเนศ  อิศรมงคลรักษ์: อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น  าโขง 
กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ และ อ.ธนาทร  
เจียรกุล. 153 หน้า. 
 

การศึกษาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น  าโขง กรณีศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้แก่ ไทยอีสาน ไทยย้อ ไทยกะเลิง ผู้ไทย ไทยบรู(ไทยข่า) ไทยบรู(ไทยกะโซ่) 
ไทยแสก ไทยกุลา เป็นข้อมูลทางวิชาการในการจัดท าเป็นแผนแม่บท ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทางด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของ  8 กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั ง 8 มี
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในบางส่วน ซึ่งในแต่ละชาติพันธุ์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์ทางด้านเลขนศิลป์ที่มีลวดลายที่โดดเด่น เหมาะส าหรับการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี และถูกถ่ายทอดเพ่ือแสดงออกมาให้เห็นในเชิงประจักษ์มากขึ น  

จากการวิจัยมุ่งเน้นกระบวนการในการศึกษาจุดเด่นที่ส าคัญของแต่ละชาติพันธุ์ เพ่ือ
ถ่ายทอดบริบททางวัฒนธรรมเชิงเลขนศิลป์ที่แสดงออกให้เห็นอย่างเด่นชัด ผนวกกับการออกแบบอัต
ลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งข้อมูลส่วนมากได้มาจาก ลายสัก ลายจากผ้าทอ วัฒนธรรม
การขึ นรูปเลขนศิลป์ที่แสดงถึงความเชื่อ เป็นต้น ลวดลายที่แสดงออกส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบมาจาก
การเลียนแบบธรรมชาติ การสร้างลวดลายที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต หรือจินตนาการต่างๆของคน
สมัยก่อน รวมถึงอิทธิพลด้านการใช้สี ดังนั นจึงเห็นว่าการแสดงออกด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของ 8 
กลุ่มชาติพันธุ์ มีอิทธิพลทางด้านการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก อีกทั งประเทศไทยก าลัง
มุ่งพัฒนาประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปิดประเทศเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  และ
ได้เห็นถึงความส าคัญของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมของกลุ่ม จึงท าให้เกิดการสร้างแนวทางในการน าอัต
ลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบ
ต่อไป 
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 A study of identity oriental in graphic of eight ethnic tribes along Mekong River 

basin, a case study of Mukdahan province which consists of Isan People, Tai Yor, Tai Kha 

Lerng, Phu Tai, Tai Kha, Tai Kha Soe, Tai Saek and Tai Kula, was played as an aggressive 

resources for the academic information on creating a master plan for cultural transmission of 

the identity oriental in graphic of eight ethnic tribes. According to some similarities cultures 

and different cultures, has become the uniqueness of each tribes. This characteristic of 

oriental in particular, will present the outstanding texture that is suitable for cultural and 

custom inheritance, and also reveals more empirical that be real.       

 Areas of this research emphasis on processes of study to find out the prominent 

in each tribe for transferring the context of oriental in graphic cultural to the public. 

Accompanying with the designing of identity oriental in graphic of ethnic tribes where the 

information collected from tattoo, weave textile, and culture of graphic production, etc. Most of 

textile design has been presented the imitation from nature, creation which produced from 

geometric form or the imagination of people from past and also the greatly influence of color 

usage. This can be seen that the presenting of identity oriental in graphic of eight ethnic tribes 

has influenced the perception of tourism quite extraordinary. Moreover, Thailand is focusing 

on develop the country for preparing to AEC in shortly coming and realize on the industry. 

This creating would therefore bring the identity oriental in graphic on applying into such local 

product as cultural conservation for further. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแนะน า จาก
ท่าน อาจารย์อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ และอาจารย์ธนาทร เจียรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้
เสียสละเวลาเพ่ือให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่างๆ ของการวิจัยมาโดยตลอด ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ให้ข้อมูล และข้อเสนอที่เกิดประโยชน์ จึงส่งผลท าให้งานวิจัยครั งนี สมบูรณ์มากยิ่งขึ น ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณ ท่านดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา รองประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร รวมถึงข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และคุณเอกชัย ค าพ้อง อาสาสมัครสภาวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร ท่านรองศาสตาจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า อาจารย์ขาม จาตุรงค์กุลและอาจารย์ดวงจันทร์ 
นาชัยสินธุ์ ที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี คงจะส าเร็จลงไม่ได้ หากไม่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวิจัย และก าลังใจจากเพ่ือนร่วมงานที่
ช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์เล่มนี ส าเร็จไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช และ
คณะ ที่คอยให้ค าปรึกษางานวิจัยมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนาม
ได้ทั งหมดมาใน ณ ที่นี  
 ท้ายนี  ขอกราบระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั งปวงในสากลโลก ที่ช่วยเกื อหนุนให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานในครั งนี  
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