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ในการแสวงหาความรู  การศกึษาวจิัย  ขอขอบคุณพี่  เพื่อน  นอง  ที่กอใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยน  
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บทคัดยอ 
 

  กระบวนการทาํวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสานมีการเรียนรูรวมกนั
ของผูเกี่ยวของในชุมชนทองถ่ิน  มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย  รูปแบบเดิม  และใหม  การวจิัย 
เร่ืองกระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน  มีความมุงหมายของการวจิัย  
3  ประการ  คือ  เพื่อศึกษากระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว  รูปแบบสินคาทองเที่ยว
ในภาคอีสาน  และเพื่อศกึษาความหมายของสินคาการทองเที่ยวจากมุมมองของผูผลิต   
และจากมุมมองของชุมชน  ใชวิธีการวิจยัเชงิคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
จากแหลงทองเที่ยว  และขอมูลเอกสาร  ส่ือส่ิงพิมพ  เกี่ยวกับการทําใหเปนสินคา  รูปแบบ 
และความหมายของสินคาที่มีนัยทางวัฒนธรรม  นําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวเิคราะห 
 ผลการศึกษาพบวา  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยวในแหลงทองเทีย่ว 
ทางธรรมชาติ  แหลงทองเทีย่วศาสนา  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  แหลงทองเที่ยวโบราณคดี  
แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม  และแหลงทองเที่ยวประเพณี  ซ่ึงเปนพื้นที่ศึกษามีลักษณะเฉพาะทาง 
ดานพัฒนาการทางประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  และศักยภาพทางกายภาพ  โดยมีสถาบันทางสังคม  
ไดแก  รัฐวิสาหกิจการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  หนวยงานและขาราชการ  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  คุมวัด  ชาง  ผูผลิตสินคาและบริการ  ลวนเปนผูมีความสมัพันธการผลิต  
การแบงหนาทีป่ฏิบตัิงาน  การรวมแรงทํางานตามวิธีการผลิต  การครอบครองปจจัยการผลิต   
การแบงปนผลประโยชน  และพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว  เพื่อดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยว
เดินทางเขาถึงและสัมผัสสินคา 
 สินคาทองเที่ยวในภาคอีสานจําแนกได  6  รูปแบบ  ไดแก  การทองเทีย่วเชิงนิเวศ   
เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่คาํนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินสูการทองเที่ยวทีย่ั่งยนื  
เชน  กลุมผูผลิตสินคา  และจาํหนายในพพิธิภัณฑไดโนเสารภูเวียง  และอุทยานแหงชาติภูเวียง   



 

อําเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแกน  การทองเที่ยวศาสนา  เปนรูปแบบการทองเที่ยวศาสนาของกลุม
พุทธศาสนิกชนในงานนมัสการพระธาตุพนม  วัดพระธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  
การใหเชาบูชาวัตถุมงคล  การทองเที่ยวประวัติศาสตร  เปนรูปแบบการทองเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุง  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบรีุรัมย  การจําหนายสินคาทีร่ะลึก   
การทองเที่ยวโบราณคดี  เปนรูปแบบการทองเที่ยวทีพ่พิิธภัณฑสถานกลางแจงวัดโพธ์ิศรี 
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  อําเภอหนองหาร  จังหวดัอุดรธานี  การจําหนายสินคาที่ระลึก  
การทองเที่ยววัฒนธรรม  เปนรูปแบบการทองเที่ยววิถีชีวิตหมูบานวัฒนธรรมผูไทบานโคกโกง  
อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  การบริการนักทองเที่ยว  และการจําหนายสินคาที่ระลึก   
และการทองเที่ยวประเพณี  เปนรูปแบบการทองเที่ยวงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธาน ี โดยนําเสนอสนิคาขบวนแหเทียน  รูปขบวนแห  การแสดง  และสินคาที่ระลึก 
และบริการ 
 สังคมอีสานในปจจุบันมวีิธีการผลิตแตกตางจากอคีตซึ่งมีวิถีการผลิตแบบยังชีพ  ดังนั้น
กระบวนการทางสังคมจึงเปนผูใหความหมายเพิ่มขึ้นในฐานะผูผลิตและผูบริโภค  กําหนดบทบาท
หนาที่สินคาและบริการ  ความหมายของตราประจําจังหวัด  คําขวัญประจําจังหวดั  รูปแบบ 
และความหมายใหมของหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณี  การฉลองสมโภช  ลวนถูกสรางขึ้น 
เพื่อตอบสนองในชีวิตประจาํวัน  ดังนั้นคนกับวัตถุจงึมคีวามสัมพันธทางสัญลักษณ  ทางดานจิตใจ  
ซ่ึงเปนความสมัพันธระหวางความหมายปรนัย  กับความหมายเชิงสังคม  อนึ่งสินคาและบริการ 
ในแหลงทองเที่ยวถูกผลิตขึน้เพื่อตอบสนองความตองการบริโภคสวนที่เปนความแตกตางเชิงหนาที่ 
ของการใช  การแลกเปลี่ยน  ความแตกตาง  และคาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ 
 โดยสรุป  ผลการวิจัยพบวา  แนวคดิการทองเที่ยวแบบยัง่ยืนสามารถนํามาอธิบายถึง 
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับประเพณีในโครงสรางทางสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย
สามารถนํามาอธิบายวิถีการผลิตแบบยังชพี  หรือรูปแบบ  และความหมายใหมของหตัถกรรม   
อาหาร  ประเพณี  และการฉลองสมโภชใหมีความหมายมากกวาหนึ่งความหมาย  ซ่ึงสินคา   
และบริการในแหลงทองเที่ยวผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคสวนที่เปนความแตกตาง  
ขณะเดียวกนัพื้นที่ทางสังคมมีการผลิต  ผลิตซ้ํา  และสืบทอดความหมาย 
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ABSTRACT 
 

 Cultural  commodification  making  process  of  tourism  products  in  the  Northeast  
Thailand  came  about  by  a  combination  of  learning  involved  in  the  local  community  by  
changing  the  meaning,  original,  and  new  formats.  The  objectives  of  research  were  to  
investigate  the  cultural  making  process  of  tourism  products,  forms  of  tourism  products,   
and  the  definition  of  tourism  products  reflected  by  the  makers  and  communities  in  the  
Northeast  Thailand.  The  research  method  used  was  qualitative.  The  data  collected  included  
documents,  fieldwork  data,  printed  materials  related  to  making  and  meaning  of  tourism  
products  signifying  culture.  The  research  results  presented  descriptively  and  they  were   
as  follows: 
 The  cultural  commodification  process  of  tourism  products  were  made  and  
distributed  at  natural,  religious,  historical,  archaeological,  cultural,  and  traditional  tourist  
attractions  specifically  characterized  as  historical  development,  cultural,  and  physical  
potentials.  The  social  institutions  involved  were  State  Enterprise  Tourism  Authority   
of  Thailand  (TAT),  government  offices  and  government  officials,  local  government  
organizations,  living  zones  (Khum),  craftsman,  product  makers,  and  services.  All  was  
relation  of  production,  division  of  labour,  a  joint-work  based  on  mode  of  production,  
procession  of  the  means  of  production,  benefit  sharing,  and  development  of  tourism  
resources  attracting  visitors  to  reach  and  touch  the  products. 
 
 



 

 There  were  6  model  of  cultural  commodification  of  tourism  products.  An   
eco-tourism  emphasizing  people’s  participation  to  sustainable  tourism.  Product  makers  and  
distributors  in  the  Puwiang  Dinosaur  Museum,  and  Puwiang  National  Park  in  Puwiang  
District,  Khonkhan  Province.  A  religious  tourism  was  a  model  of  worship  for  groups  of  
Buddhists  worshipping  Pra  That  Panom  Royal  Temple  in  That  Panom  District,  Nakorn  
Panom  Province,  where  renting  sacred  objects  was  observed.  A  historical  tourism  was  a  
model  of  Panom  Rung  Historical  Park  in  Chalermprakiat  District,  Burirum  Province,  and  
souvenirs  were  distributed.  An  archaeological  tourism  was  a  tourism  model  of  an  outdoor  
museum  at  Wat  Pho  Sri  and  Ban  Chiang  National  Museum  in  Nonghan  District,  Udornthani  
Province;  souvenirs  were  also  distributed  there.  A  cultural  tourism  model  was  a  Phu  tai  
way  of  life  tourism  model  situated  at  Ban  Khok  Kong  in  Kuchinarai  District,  Kalasin  
Province;  souvenirs  were  distributed  there.  Finally,  a  traditional  tourism  model  of  Ubon  
Ratchatani  Candle  Festival  where  tourism  products,  candle  parade,  exhibition,  and  souvenirs  
were  presented  and  distributed. 
 Current  method  of  the  cultural  tourism  mode  of  production  in  Isan  differed  from  
what  it  used  to  be  in  the  part.  In  the  part  people  had  subsistence  production.  The  social  
process  then  provided  an  expansion  of  meaning  being  both  producers  and  consumers  
defining  the  role  of  products  and  services,  the  meaning  of  the  Provincial  Seals  and  Mottos,  
formats  and  meaning  of  handicrafts,  food,  tradition,  and  celebration.  All  was  created  to  
meet  the  needs  in  everyday  life.  Man  and  materials  were  symbolically  related  mentally   
and  between  objectives  and  social  meanings.  Moreover,  the  tourist  products  and  services  
distributed  in  the  tourist  attractions  under  study  were  produced  to  satisfy  the  needs  
consuming  the  functional  differences  using  exchange,  differences,  and  the  value  of  symbolic  
exchange. 
 In  conclusion,  the  concept  of  sustainable  tourism  could  be  described  as  part  of   
the  tradition  associated  with  social  structure.  Ideas  about  what  could  be  described  as  a  form  
of  subsistence  production  or  new  meanings  of  handicrafts,  food,  tradition,  and  celebration  
give  more  than  one  meaning  of  products  and  services  distributed  tourist  attractions  being  
produced  to  meet  the  needs  of  differences  where  as  social  space  still  carried  on  production,  
reproduction,  and  passing  down  their  meaning. 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 
 
 “ภาคอีสาน”  ของประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย-
ประชาชนลาว  ทั้งทางดานทศิเหนือ  และทางทิศตะวนัออก  ทิศใตมีอาณาเขตติดตอกบัประเทศ
กัมพูชา  มีพื้นที่  170,266  ตารางกิโลเมตร1  มีประชากร  21,267,336  คน2  อาศัยในพืน้ที่  19   
จังหวดั  ไดแก  เลย  หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร  ยโสธร  อํานาจเจริญ  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
สุรินทร  บุรีรัมย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  รอยเอ็ด  ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม  ขอนแกน  
อุดรธานี  และหนองบัว-ลําภู  ภาคอีสาน  เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและภูมนิิเวศ 
มีที่ราบลุม  ที่ราบสูง  ภูเขา  เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวทางศาสนา  
ประวัติศาสตร  โบราณคดี  แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี  มีกลุมชาติพันธุ 
ตางๆ  เชน  กยู  เขมร  บรู  ชาวบน  ไทดํา  ผูไท  พวน  ลาว  จึงมีความหลากหลายดานวัฒนธรรม   
มีทุนธรรมชาติ  ทุนวัฒนธรรม  และทุนทางสังคม  สะทอนใหเห็นถึงรากเหงาความสัมพันธ 
ในบริบททางสังคมของผูคนสืบเนื่องจากอดีตจวบจนปจจุบัน 
 ปจจุบันคนอีสานอยูในกระแส  “โลกาภิวัตน”  มีความตองการสิ่งตางๆ  เพื่อใชประโยชน
ตอการดํารงชีพ  แสวงหา  “วัตถุหรือสินคา”  บริโภคโดยใชส่ิงแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนอง 
ความตองการดานรางกาย  และจิตใจ  สงผลกระทบตอการดําเนินชวีิต  ประเพณี  คานิยม  รสนิยม  
ตัวตน  อัตลักษณดั้งเดิมเปลีย่นผานสูการยอมรับวัฒนธรรมที่มีนัยสําคัญแสดงถึงความสัมพันธ 
ทางสังคมกับการบริโภคสนิคา  และการผลิตทางวัฒนธรรม  เสนห  จามริก  ใหทัศนะวาโลกาภวิตัน  
คือ  การแผอํานาจครอบงําเศรษฐกิจ  ทรัพยากร  ธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชวีภาพซึ่งเปนทนุ 
 

                                                        
 1  อภิศักดิ์  โสมอินทร.    ภูมศิาสตรอีสาน.    2533.    หนา  1. 
 2  กรมการปกครอง.    ประกาศสํานักทะเบยีนกลาง  กรมการปกครอง  เร่ือง  จํานวนราษฎร  
ทั่วราชอาณาจกัรแยกเปนกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ  ตามหลักฐานทะเบยีนราษฎร   
ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2547.    2547.    <http://www.dopa.go.th/stat/y_stat47.html>  9  ตุลาคม,  
2548. 
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สําคัญของปวงชน  และของโลกโดยรวม1  กระแสโลกาภวิัตนสงผลใหวัฒนธรรมมีหลายลักษณะ   
คือ  การกลายเปนเนื้อเดยีวกนั  การแยกขั้ว  และการผสมผสาน  กลาวสําหรับการผสมผสาน 
เปนผลเนื่องจากการแลกเปลี่ยน  หยิบยืมองคประกอบทางวัฒนธรรมจากแหลงวฒันธรรมตางๆ   
ในโลก2  โลกสมัยปจจุบนัแตกตางจากอดีต  เพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยี  อิทธิพลของบรรษัท
ขามชาติและทนุนิยมบริโภคที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ  ผูบริโภค3  กระบวนการโลกาภวิัตน 
สงอิทธิพลตอสังคมสมัยใหมใหมีรูปแบบเปนสากล  เชน  รัฐประชาชาติ  กระบวนการเลือกตั้ง 
ผูแทน  กระบวนการผลิตแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม  และบริโภคนยิม  เปนตน4  อยางไรก็ตาม   
การแพรกระจายวัฒนธรรมสากลอันเปนผลจากกระบวนการโลกาภวิตันกระตุนชาติพันธุใหเกิด 
สํานึกในวัฒนธรรมซึ่งเปนรากเหงาของตน  ทําใหเกิดกระบวนการทวลัิกษณทางชาติพันธุขึ้นมา5 
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในยุคโลกาภิวัตน  พระราชบัญญัติ 
การทอง-เที่ยวแหงประเทศไทย  พุทธศักราช  2522  นิยาม  อุตสาหกรรมทองเที่ยว  หมายถึง  
อุตสาหกรรมใดๆ  ที่จัดใหมี  หรือใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวทั้งภายใน  และภายนอก
ราชอาณาจักรไทยโดยมีคาตอบ-แทน  และหมายความรวมถึงธุรกิจนําเที่ยว  ธุรกิจโรงแรม  
นักทองเที่ยว  ธุรกิจภัตตาคาร  สถานบริการและสถานที่ตากอากาศ  ธุรกิจขายของทีร่ะลึกหรือสินคา
สําหรับนักทองเที่ยว  การดําเนินงานนิทรรศการ  งานแสดง  ออกราน  การโฆษณา  หรือดําเนินการ
อ่ืนใด  โดยมีความมุงหมายเพื่อชักนําหรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยว6 
 

                                                        
 1  เสนห  จามรกิ.    “โลกาภิวตันกับการพัฒนาอยางยั่งยืน,”  จดหมายขาวสิทธิมนุษยชน.   
(2)  :  8-9  ;  พฤษภาคม-สิงหาคม  2543. 
 2  สุริชัย  หวันแกว.    โลกกวาง-จิตแคบ  สูทางเลือกทางวฒันธรรมและความเปนไทย 
ในยุคโลกาภิวตัน.    2545.    หนา  35.    (อางอิงมาจาก  Holton,  Robert.    “Globalization’  Cultural  
Consequences,”  ANNALS,  The  Annals  of  the  American  Academy  (AAPSS).    570  :   
140-152  ;  July,  2000) 
 3  พัฒนา  กิติอาษา.   ทองถ่ินนิยม.    2546.    หนา  53. 
 4  สุริชัย  หวันแกว.    “โลกาภิวัตนกับแกนสารของสังคมวิทยา,”  ใน  สังคมศาสตร.    2543.  
หนา  18-19.   
 5  อมรา  พงศาพิชญ.    ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  กระบวนทัศนและบทบาท 
ในประชาสังคม.    2545.    หนา  105-205. 
 6  “พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  พุทธศกัราช  2522,”  ราชกิจจานุเบกษา.  
ฉบับพิเศษ  เลมที่  96.    ตอนที่  72.    หนา  10.    4  พฤษภาคม  2522. 
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 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายใตระบบทนุนิยมในยุคโลกาภิวัตน  นกัทองเที่ยวลวน
แสวงหาสิ่งตอบสนองความตองการ  รสนิยม  และแนวคดิบริโภคความหมายสินคาทีม่ีนัย 
ทางวัฒนธรรม  เชน  พื้นทีแ่ปลกใหม  (Exotic)  มีความปลอดภัยสะดวกสบาย  (Facilities)  เพิ่มพูน
ประสบการณ  (Experience)  จากการไดรับรู  สัมผัส  และครอบครองสินคาที่ระลึกซึ่งพิจารณาวา 
มีคุณคา  ไดแก  สินคาทําขึ้นดวยมือ  เปนของเกาแทจริง1  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของแหลงทองเที่ยว  3  ประการ  คือ  จะตองมีส่ิงดึงดูดใจนักทองเทีย่ว  ความสามารถในการเขาถึง
ทรัพยากร  (Accessibilities)  และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  (Amenities)2 
 ภาคอีสานมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองผูบริโภคและมีศกัยภาพสูง  15  แหง   
ไดแก  พระธาตุพนม  จังหวดันครพนม  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  จังหวดับุรีรัมย  บานเชียง   
จังหวดัอุดรธานี  ประเพณีแหเทียนพรรษา  จังหวดัอุบลราชธานี  ฯลฯ3  จากรายงานของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยสรุปวาแหลงทองเที่ยวเปาหมายของจังหวัดในภาคอสีาน
แบงตามระดับกลุมเปาหมาย  เชน  ระดับนานาชาติ  ไดแก  อุทยานแหงชาติภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน  
อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง  จังหวดับุรีรัมย  พิพิธภณัฑสถานแหงชาติบานเชียง  จงัหวัดอดุรธาน ี 
งานประเพณีแหเทียนพรรษา  จังหวดัอุบลราชธานี  ระดับประเทศ  ไดแก  พระธาตุพนม   
จังหวดันครพนม  งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  จังหวดับรีุรัมย  ฯลฯ4  นอกจากนีย้ังมีแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  เชน  หมูบานวัฒนธรรมผูไทยโคกโกง  จังหวดักาฬสินธุ  
ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวยอดเยีย่มประเภทแหลงทองเที่ยวเมอืงและชุมชน  ในการประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวยอดเยีย่มครั้งที่  3  ประจําป  2543  (Tourism  Award)  จากการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย5 

                                                        
 1  กิตติพร  ใจบญุ.    “วัฒนธรรมการทองเที่ยวและการบรโิภค  :  ความหมายทีแ่ปรเปลี่ยน,”  
วารสารรมพฤกษ.    12(2)  :  70-80  ;  กุมภาพันธุ,  2537.     
 2  Mclntosh,  Robert  W.  and  Goeldner,  Charles  R.    Tourism  :  Principles,  Practices,  
Philosophies.    1990.    p  4-11. 
 3  อุดม  บัวศรี  และคณะ.    การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.    2532.    ไมมีเลขหนา. 
 4  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    รายงานความกาวหนาโครงการ 
จัดทําแผนปฏบิัติการพัฒนาสามเหลี่ยมทองเที่ยวเชื่อมโยงไทย  ลาว  กมัพูชา.    ม.ป.ป.  หนา  1-17. 
 5  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดศรีภูขนัธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
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 ในชวงเวลาสามทศวรรษที่ผานมาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวรวดเร็ว
กอใหเกิดประโยชนตอประเทศทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม1  สถานการณการทองเทีย่ว
ประเทศไทยป  พ.ศ.  2544  รับนักทองเที่ยวจํานวน  10.06  ลานคน  เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ  
5.82  อัตราการขยายตัวอยูในระดับรอยละ  5.82  สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก2  รายงานผลสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือป  2545  คาดวาจะ
ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปที่ผานมาประมาณรอยละ  4.0  ภาคเศรษฐกิจไดแก  การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการและการทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้น  ในสวน 
ของภาคบริการและการทองเที่ยวอัตราการเขาพักประมาณรอยละ  50-70  ซ่ึงเปนผลจาก 
การจัดประชุม  สัมมนา  และจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น3 
 องคการทองเที่ยวโลกสรุปขอมูลดานการทองเที่ยววา  การทองเที่ยวแบบมวลชน 
ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดรับความนิยมจากนักทองเทีย่วแพรขยายไปทัว่โลกและมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
จากปที่ผานมา4  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ  UNCSD  NGO  Steering  Committee  เสนอใน 
การประชุมเรือ่งการทองเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยนื  ณ  กรุงนิวยอรค  ประเทศสหรฐัอเมริกา   
วันที่  19-30  เมษายน  2542  สรุปวาปจจุบนัการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตมีเครือขายโยงใย
ถึงกันทั่วโลก  ปญหาจากการทองเที่ยวกระแสหลัก  3  ประการ  คือ  ส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม  ชุมชน
ทองถ่ินเขาถึงทรัพยากรธรรมชาตินอยลง  ประการที่สอง  เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม   
ไมเคารพสิทธิมนุษยชน  ประการที่สาม  รายไดร่ัวไหล  และการสรางงานในทองถ่ินมีนอย5   
กอปรกับเปนที่ทราบกันดวีาการพัฒนาการทองเที่ยวในอดีตที่ผานมามักเปนการทองเที่ยวแบบ
ประเพณนีิยม  (Convention  Tourism)  ซ่ึงมีรูปแบบการเนนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมใหญ  
เพื่อใหเกิดรายไดมากที่สุด  โดยไมคํานึงถึงความเสื่อมโทรมซึ่งเปนผลกระทบตามมาในระยะยาว 

                                                        
 1  ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ.    สังคมวิทยาการทองเที่ยว.    2543.    หนา  1. 
 2  จริญญา  เจริญสุขใจ.    “สรุปสถานการณและวิเคราะห,”  จุลสารการทองเที่ยว.    21(2)  :  
4  ;  เมษายน-มิถุนายน,  2545. 
 3  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.    สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
และการเงินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ป  2545  และแนวโนมป  2546.    ม.ป.ป.    หนา  4-5. 
 4  Word  Tourism  Organization.  “Short-term  Tourism  Data  2004,”  WTO  World  
Tourism  Barometer.    3(1)  :  2-15  ;  January,  2005. 
 5  พูลทรัพย  สวนเมือง  ตุลาพันธ  และคณะ.    รูปแบบการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยนื 
ในพื้นทีจ่ังหวดัสุรินทรและรอยเอ็ด.    2544.    หนา  4-5. 
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 สังคมไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวทัง้ทางตรง  และทางออม  กลาวคือ  ประโยชน
โดยตรง  ไดแก  งานหรืออาชีพเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  ภตัตาคาร  มัคคุเทศก  การขนสง  การจําหนาย
สินคาที่ระลึก  และสินคาพื้นเมือง  ประโยชนที่โดยออม  ไดแก  การผลิตสินคาพื้นเมอืง  หรือผลิต
ของที่ระลึก  การเลี้ยงสัตว  การผลิตพืชพักผลไม  อาชีพกอสราง  และการบรกิารอื่น1  ธุรกิจจําหนาย
ของที่ระลึก  เชน  เครื่องถม  เครื่องเงิน  เครื่องปนดินเผา  เครื่องเขิน  ผา  ดอกไมประดษิฐ  ตุกตา  
เครื่องจักสาน  เครื่องหนัง  หตัถกรรมกระดาษ  ผาฝาย  ผาทอมือยอมคราม  เครื่องไมประดับตกแตง  
และเครื่องไมที่เปนเครื่องใชสอย  สรางรายไดใหกับประเทศติดตอกันมามากที่สุด2  ปจจุบันทรัพยากร
ทองเที่ยว  หรือแหลงทองเทีย่วที่มีนยัทางวฒันธรรมในภาคอีสานมีความหลากหลายผสมผสาน 
ปะปนกนั  อันมีสาเหตุจากการหยิบยืม  ติดตอ  แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  สงผลใหผูเกี่ยวของ 
เกิดการปรับปรุงสินคาการทองเที่ยวไปตามกระแสผูผลิตและผูบริโภค 
 จากปรากฏการณดังกลาวขางตนกอใหเกดิการตั้งคําถามตอการทองเที่ยวแบบมวลชน 
จากองคกรตางๆ  เชน  องคกรพัฒนาเอกชนชื่อ  Ecumenical  Coalition  on  Third  World  Tourism  
(ECTWT)  จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกบัการทองเที่ยวทางเลือกในทวีปเอเชยี  (Workshop  on  
Alternative  Tourism  with  a  Focus  on  Asia)  ณ  จังหวัดเชยีงใหม  ป  พ.ศ.  2527  แสดงใหเห็นถึง
กระแสอีกระดบัหนึ่งของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  นอกเหนือจากกระแสอันเกิดจากรัฐเพียงดานเดยีว3  
ตอมาในป  พ.ศ.  2530  บุคคลจากหลายวงการ  เชน  นกัวิชาการ  ส่ือมวลชน  ผูประกอบธุรกิจ
ทองเที่ยว  นักทองเที่ยว  และองคกรพัฒนาเอกชน  (Non  Government  Organization  หรือ  NGO)  
เรียกรองใหมกีารจัดการทองเที่ยวทางเลือกใหม  (Alternative  Tourism)  เนนการอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยว  และสิ่งแวดลอมควบคูกัน  จึงกอใหเกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนขึน้  (Sustainable  Tourism)  
โดยเนนการจดัการทองเที่ยวทั้งกลุมใหญและกลุมเล็กนาํไปสูการดํารงไวซ่ึงทรัพยากรทองเที่ยว 
มีความดึงดดูใจไมเสื่อมคลาย  ธุรกิจการทองเที่ยวมกีารปรับปรุงคุณภาพใหเกิดผลกาํไรอยาง 
เปนธรรม  ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมไดรับประโยชนตอบแทนอยางเหมาะสม  นักทองเที่ยวเดินทาง 
มาเยี่ยมเยือนสม่ําเสมอ  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยทีสุ่ด4  ดังนั้นการมองปรากฏการณทางสังคม
ผานการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาโดยพิจารณากระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคา  รูปแบบ 
ของสินคา  ความหมายของสนิคาการทองเที่ยว  จะทําใหสามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคม  
เขาใจศักยภาพของปจเจกชน  และชุมชนฐานะผูผลิตสินคา  และผูบริโภคสินคา  ซ่ึงจะนําไปสู 

                                                        
 1  ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ.    เลมเดิม.    2543.    หนา  49-52. 
 2  ยุพดี  เสตพรรณ.    ภูมิศาสตรการทองเที่ยว.    2543.    หนา  376. 
 3  Holden  Peter.    Report  of  the  Workshop  on  Alternative.    1988.    p.5-9. 
 4  เลมเดิม.    2548.    หนา  2. 
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การตอบคําถามสําคัญวาสินคามีกระบวนการผลิตอยางไร  ใครเปนผูสราง  ถูกสรางขึ้น 
เพื่ออะไร  และสรางขึ้นเพื่อใคร  รูปแบบเปนอยางไร  ผูผลิตและชุมชนใหความหมายอยางไร 
 สินคาที่มีนัยทางวัฒนธรรมจากแหลงทองเที่ยวธรรมชาต ิ แหลงทองเทีย่วศาสนา  
ประวัติศาสตร  และโบราณคดี  แหลงทองเที่ยวศิลปวฒันธรรมและประเพณี  มีรูปแบบดังนี้   
  แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  ซ่ึงเปนที่ตั้งของอุทยานแหงชาติภูเวยีง  พพิิธภัณฑไดโนเสาร  
ภูเวยีง  จังหวดัขอนแกน  สังกัดกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา  และพันธุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดลอม  ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวไดแกหลุมขุดคนฟอสซิลไดโนเสาร  นิทรรศการ  
การบริการที่พกั  ผูเกี่ยวของไดนําองคความรูจากผลการขุดคนไดโนเสารเปนบอเกิดแหงจินตนาการ
นําไปสูกระบวนการจัดกจิกรรมตอบสนองนักทองเที่ยวเชน  สวนบริการรานขายของที่ระลึก   
ที่พัก  ฯลฯ  ชุมชน  องคกรไดสรางสรรคสินคา  วัตถุผสานกับทุนทางวฒันธรรมที่เขมแข็ง  เชน   
งานสลักไมรูปไดโนเสาร  ผา  ส่ิงทอยอม  แปรรูปผา  โดยการนํารูปลักษณไดโนเสาร 
เปนสวนประกอบสําคัญ  ฯลฯ  เพื่อดึงดูดความสนใจสรางความแปลกใหมแกผูบริโภค 
  แหลงทองเที่ยวศาสนา  ประวัติศาสตร  และโบราณคดี  ไดแก  วัดพระธาตุพนม 
วรมหาหาร  ซ่ึงเปนที่ประดษิฐานพระธาตพุนม  จังหวัดนครพนม  สังกัดสํานักงานพทุธศาสนา
แหงชาติ  มหีลักฐานบงชี้ใหเห็นถึงการสืบเนื่องจากวัฒนธรรมทวารวดีสูวัฒนธรรมไทย-ลาว   
มีวัตถุมงคล  สินคาที่ระลึก  รูปจําลองพระธาตุพนมรูปทรงและเนื้อหามีการปรับเปลี่ยน  เปนการผลิต
ซํ้าวัฒนธรรมเดิมแปลงใหเกดิมูลคาทางเศรษฐกิจ  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย  
สังกัดกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  มีหลักฐานชีใ้หเห็นถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมเขมร 
ในอดีต  มีสินคาที่ระลึก  แบบจําลองปราสาท  ทับหลัง  รูปทรงและเนื้อหามีการปรับเปลี่ยน   
เปนการผลิตซ้ําวัฒนธรรมเดมิแปลงใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  แหลงมรดกโลกพิพธิภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง  และหลุมขุดคนวัดโพธศิรีใน  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดกรมศิลปากร  กระทรวง
วัฒนธรรม  มีหลักฐานบงชีถึ้งวัฒนธรรมยุคกอนประวตัิศาสตร  มีสินคาที่ระลึก  เลียนแบบหมอ 
เขียนสี  ฯลฯ  เพื่อดึงดูดความสนใจ  อนึ่งแหลงทองเที่ยวดังกลาวไมมีขอจํากัดดานเวลานักทองเที่ยว
สามารถเขาชมไดตามขอกําหนด 
  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  เชน  หมูบานวัฒนธรรมผูไทยโคกโกง  
จังหวดักาฬสนิธุ  ชุมชนเปดโอกาสและบริการใหนกัทองเที่ยวไดสัมผัสวัฒนธรรม  ประเพณี   
และวิถีชีวิตทองถ่ิน  เขาใจความหลากหลายของชีวิตวัฒนธรรมและจัดบานพักแรม  (Home  Stay)  
เพื่อดึงดดูใจผูบริโภค  งานประเพณแีหเทียนพรรษา  จังหวัดอุบลราชธานี  เปนประเพณีอันเนื่อง 
ในพุทธศาสนา  เปนสินคาวฒันธรรมที่มีเนื้อหาดํารงรักษาประเพณี  ซ่ึงกระบวนการทางสังคม 
มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดรูปแบบงาน  ประเพณีนีไ้ดจูงใจนักทองเที่ยวเดินทางไปรวมงาน 
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ตามกาลเทศะ  เกิดการใชจายเปนคาบริการ  อาหาร  ที่พักอาศัย  สินคาหรือของที่ระลึก  ดังนั้นชุมชน  
หนวยงาน  เอกชน  เจาของถิ่นตองพัฒนาการผลิตเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  ผลิตสินคาทางวัฒนธรรม
ใหเพยีงพอตอความตองการของนักทองเทีย่ว  แมวาการรักษาประเพณีถูกกําหนดดวยเงื่อนเวลา   
แตปรากฏวานอกฤดูกาลทองเที่ยว  สินคาทางวัฒนธรรมยงัสามารถจําหนายได  กลายเปนอาชีพเสริม
ของชาวบาน  บางผลิตภัณฑสงไปจําหนายภายนอกชุมชน  และเปนสัญลักษณของชมุชนแหลงผลิต 
 ทรัพยากรทองเที่ยวดังกลาวขางตนมีคุณลักษณะดานการสรางแรงดึงดูดใจตอนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศและตางประเทศใหมาทองเที่ยวภาคอีสาน  จากการที่แหลงทองเที่ยวอยูในสังกดั
หนวยงาน  หรือชุมชนที่แตกตางกัน  สงผลใหกระบวนการทําใหวัฒนธรรมเปนสินคา  รูปแบบสินคา  
และถูกใหความหมายหลากหลายชุด  แมแตพื้นที่เดยีวกนั  เวลาเดยีวกนั  หรือเวลาตางกัน  บุคคล  
กลุมบุคคลมีกระบวนการ  การใหความหมาย  ผลประโยชนแตกตางกนั  มีความซับซอน  และ
สัมพันธเชื่อมโยงกัน  ซ่ึงลวนเปนเหตุปจจยัทําใหวัฒนธรรมในระบบดั้งเดิมเปลี่ยนเปนระบบ 
หนาที่ใหมเพือ่ตอบสนองความตองการ  และหนาที่ใหมตามบริบททางสังคม 
 ผูคนในสังคมเลือกบริโภคสินคาตอบสนองความตองการแตกตางกนั  การบริโภคสินคา 
ในสังคมบริโภคมีลักษณะสาํคัญบงชี้ถึงตรรกวิทยาทางสงัคม  สัญลักษณทําหนาทีแ่ทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ที่ขาดหายไป  วัตถุไมมีหนาที่ทางดานประโยชนใชสอย  แตวัตถุมีหนาที่แสดงสัญญะอยางหนึ่งทํา
หนาที่ใหแตกตางจากผูอ่ืน  ดังนั้นวัตถุจะถูกบริโภคในฐานะวัตถุแตจะถูกบริโภคสวนที่เปน 
ความแตกตาง1  ผูคนในสังคมจะเลือกบริโภคสินคาแบบใดลวนเปนไปตามกฎเกณฑของสังคม
วัฒนธรรมนั้น  สินคามีวิธีการสราง  และมี  รูปแบบเฉพาะผานการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ของมนุษย  ดังนั้นสินคาจึงมคีวามสัมพันธกับผูใช 
 สภาพดังกลาวสามารถตั้งคําถามถึง  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยว
ในภาคอีสานมีกระบวนการอะไรบาง  เชน  มีกระบวนการเรียนรู  วางแผนจัดการรวมกัน 
ของผูเกี่ยวของกับคนในทองถ่ิน  มีสํานึกถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สังคมวัฒนธรรมทองถ่ิน
อยางไร  ชีวิตวัฒนธรรมกอนการจัดการทองเที่ยวมกีารใหความหมาย  และมีรูปแบบใด  อยางไร  
รูปแบบใหม  และความหมายใหมคืออะไร  อะไรคือปจจยักําหนดมุมมองของผูผลิต  ชุมชน   
และจากมุมมองของผูบริโภค 
 งานทางวิชาการที่ศึกษาเกีย่วกับสินคาการทองเที่ยว  และโครงการศึกษาเพื่อจดัทําแผน
เกี่ยวกับการทองเที่ยว  เชน  การศึกษาพัฒนาการทองเทีย่วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  การศึกษา

                                                        
 1  กาญจนา  แกวเทพ.    “Baudrillard  :  ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ,”  ใน  การศึกษา
ส่ือมวลชนดวยทฤษฎีวพิากษ  :  แนวคิดและตัวอยางงานวิจยั.    2541.    หนา  131-145. 
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ศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1  โครงการศึกษาเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการทองเที่ยวภาคอีสาน2  ปจจัยที่สงเสริมใหนกัทองเที่ยวเดนิทางไปทองเที่ยวบริเวณ 
ดานชองจอม  อําเภอกาบเชิง  จังหวดัสุรินทร3  การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  กรณีศึกษาแหลงทองเที่ยวใน  5  จังหวดั  คือ  ขอนแกน  นครราชสีมา  
บุรีรัมย  เลย  และอุบลราชธานี4  ความสัมพันธดานการทองเที่ยวไทย-ลาว  :  ศึกษากรณีสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว5  กระบวนการสื่อสารเชิง-สัญลักษณผานสื่อมวลชนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ยุคหลังสมัยใหมในโครงการ  Amazing  Thailand6  รูปแบบการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในพืน้ที่
จังหวดัสุรินทรและรอยเอ็ด7  แตยังปรากฏวาประเด็นที่ถูกละเลยหรือสนใจนอยมาก  และยังขาด
การศึกษาอยางจริงจัง  คือ  ประเด็นเกี่ยวกบักระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว  รูปแบบ
สินคาทองเที่ยวในภาคอีสาน  และ  ความหมายของสินคาการทองเที่ยวจากมุมมองของผูผลิต  ชุมชน  
และจากมุมมองของผูบริโภคที่มีแนวทางพฒันาแบบยั่งยนืซึ่งเนนความสมดุลระหวางการพัฒนาและ
การอนุรักษ  สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว  และผูเปนเจาของถิ่น  ดังนั้น  จึงทํา
ใหผูวจิัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการทําวฒันธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน  ในครั้งนี้ 

                                                        
 1  อุดม  บัวศรี  และคณะ.    การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.    2532.    ไมมีเลขหนา. 
 2  ศูนยบริการวชิาการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน.    โครงการศึกษาเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการทองเที่ยวภาคอีสาน.    2540.    ไมมีเลขหนา. 
 3  จิราพร  กองทอง.    ปจจัยที่สงเสริมใหนกัทองเที่ยวเดนิทางไปทองเที่ยวบริเวณ 
ดานชองจอม  อําเภอกาบเชิง  จังหวดัสุรินทร.    วิทยานพินธ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม,  2540.    ไมมีเลขหนา. 
 4  เพ็ญศรี  เจริญวานิช  และนิติพล  ภูตะโชติ.    การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  :  กรณีศึกษาแหลงทองเทีย่วใน  5  จังหวัด  คือ  ขอนแกน  
นครราชสีมา  บุรีรัมย  เลย  และอุบลราชธานี.    2541.    ไมมีเลขหนา. 
 5  คนึงภรณ  วงเวียน.    ความสัมพันธดานการทองเที่ยวไทย-ลาว  :  ศึกษากรณีสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว.    2543.    ไมมีเลขหนา. 
 6  สุดาวรรณ  เตชะวิบูลยวงศ.    กระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณผานสื่อมวลชน 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยุคหลังสมัยใหมในโครงการ  Amazing  Thailand.    วิทยานิพนธ   
นศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2543.    ไมมีเลขหนา. 
 7  พูลทรัพย  สวนเมือง  ตุลาพันธ  และคณะ.    รูปแบบการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยนื 
ในพื้นทีจ่ังหวดัสุรินทรและรอยเอ็ด.    2544.    ไมมีเลขหนา. 
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คําถามการวิจัย 
 
 1.  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยวชุมชนกับการมีสวนรวมเปนอยางไร  
ชุมชน  และรัฐมีกระบวนการจัดการอยางไร 
 2.  รูปแบบ  และความหมายเดิมของสินคากอนการทองเที่ยวในภาคอีสานใหความหมาย  
และสื่อความหมายอยางไร 
 3.  รูปแบบ  และความหมายใหมของสินคาใหความหมาย  และสื่อความหมายอยางไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษากระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว 
 2.  เพื่อศึกษารปูแบบสินคาทองเที่ยวในภาคอสีาน 
 3.  เพื่อศึกษาความหมายของสินคาการทองเที่ยวจากมุมมองของผูผลิต  และจากมุมมอง 
ของชุมชน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ขอบเขตดานเนื้อหา  การวิจยันี้เปนการศึกษาวิเคราะหภาพเฉพาะและภาพรวม   
ในประเด็นดังตอไปนี ้
  1.  ศึกษากระบวนการทําวฒันธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว 
   ประเด็นนี้ศึกษา  การเขาไปมีสวนรวมของชุมชน 
  2.  ศึกษารูปแบบสินคาทองเที่ยวในภาคอีสาน 
   ประเด็นนี้ศึกษาสินคาทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยว
ศาสนา  ประวตัิศาสตรและโบราณคดี  แหลงทองเที่ยวศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ี ไดแก  รูปแบบ
สินคาหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณี  มหกรรมและงานฉลอง  ประเพณเีดิม  และธรรมเนียมปฏิบัต ิ
ของพื้นที่ 
  3.  ศึกษาความหมายของสินคาการทองเที่ยวจากมุมมองของผูผลิต  จากมุมมอง 
ของชุมชน 
   ประเด็นนี้วิเคราะหความหมายเดิม  และความหมายใหม  การแสดงออก 
ของความหมาย 
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 ขอบเขตดานแหลงขอมูล  ผูวิจัยเก็บขอมูลช้ันรองที่เกี่ยวของ  และขอมูลภาคสนาม 
ในภาคอีสานของประเทศไทย  จําแนกออกไดดังนี ้
  1.  ขอมูลเอกสาร  ใชศึกษาเพือ่สํารวจเนื้อหาและขอบเขตของการวิจยั  จากเอกสาร  
งานวิจยั  และสื่อที่เกี่ยวของ 
  2.  ขอมูลภาคสนาม  ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากแหลงทองเที่ยว 
ในภาคอีสาน  โดยใชเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกพื้นทีศ่ึกษา  และผูใหขอมูลหลักดงันี้ 
   2.1  พื้นที่ศึกษา  ผูวิจัยเลือกสินคาที่มีหนวยการวเิคราะหสอดคลองกับคําถามการวิจยั  
โดยศึกษาสินคาในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งระบบ  และเปนการศึกษาสินคาแบบเจาะจง 
จากแหลงทองเที่ยว  6  แหลง  ดังนี ้
    2.1.1  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  เปนแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ  
ภูเวยีง  ซ่ึงเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  อําเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแกน  อาคารพิพิธภัณฑ
แบงออกเปน  3  สวน  คือ  สวนบริการไดแก  รานขายของที่ระลึก  ขายอาหาร  หองบรรยาย   
สวนวิชาการไดแก  หองปฏิบัติการ  หองทาํงาน  หองสมุด  และสวนนทิรรศการ  ไดแก  หองจัดแสดง
ช้ันลางและชัน้บน  หลุมขุดคนไดโนเสาร  นอกจากนี้ยังมีชุมชน  กลุมองคกรผูผลิตสินคาที่ระลึก 
    2.1.2  แหลงทองเที่ยวศาสนา  ประวัติศาสตรและโบราณคดี  ดังนี ้
     2.1.2.1  แหลงทองเที่ยวศาสนา  คือ  วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  พพิิธภัณฑ
โมลีศรีโคตบูร  และงานนมสัการพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ระหวางวันขึ้น  10  ค่ํา  ถึงวันแรม  
1  ค่ํา  เดือน  3  พระธาตุพนมเปนพระบรมธาตุเจดียบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพทุธเจา 
     2.1.2.2  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  คือ  อุทยานประวตัิศาสตรพนมรุง  
จังหวดับุรีรัมย  ประเพณีขึน้เขาพนมรุง  ชุมชน  กลุมองคกรผลิตสินคาที่ระลึก 
     2.1.2.3  แหลงทองเที่ยวโบราณคดี  คือ  พพิิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  
หลุมขุดคนวดัโพธ์ิศรีใน  ตั้งอยูที่บานเชยีง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอดุรธานี  คณะกรรมการ
คุมครองมรดกโลก  องคการยูเนสโกมีมติใหแหลงโบราณคดีบานเชยีงเปนมรดกโลก  นอกจากนี ้
ยังมีหมูบานผลิตสินคาหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาเลยีนแบบหมอเขยีนสีบานเชียง  ไดแก  บานคําออ  
บานปูลูและบานเชียง 
    2.1.3  แหลงทองเที่ยวศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  ดังนี ้
     2.1.3.1  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมคือหมูบานวฒันธรรมผูไทยโคกโกง  
หมูที่  5  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  เพราะเปนหมูบานทีม่ีการจัด 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ตั้งแตป  พ.ศ.  2541  ไดรับรางวลัอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวยอดเยี่ยมประเภทแหลงทองเที่ยวเมืองและชุมชนในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวยอดเยี่ยมครั้งที่  3  ประจําป  2543  (Tourism  Award)  จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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     2.1.3.2  แหลงทองเที่ยวประเพณี  คือ  งานประเพณแีหเทยีนพรรษา   
จังหวดัอุบลราชธานี 
 ขอบเขตดานรูปแบบ  รูปแบบของสินคาที่มีนัยทางวัฒนธรรมจากแหลงทองเที่ยวจําแนก
ออกไดแก  รูปแบบสินคาหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณี  มหกรรมและงานฉลอง  ประเพณีเดิม   
และธรรมเนียมปฏิบัติของพื้นที่ 
 ขอบเขตดานเวลา  ผูวิจยักําหนดขอบเขตดานเวลาในชวงเวลา  (Timeline)  ที่ศึกษาระหวาง
ป  พ.ศ.  2546-2547  ซ่ึงเปนชวงเวลาการประชาสัมพันธเที่ยวทัว่ไทยไปไดทุกเดือนและ  Unseen  in  
Thailand  มุมมองใหมเมืองไทย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 กระบวนการทาํใหเปนสินคา  (Commodification)  หมายถึง  เหตุปจจยัที่ทําใหเกิดการผลิต  
ผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดทุนวัฒนธรรมใหแปรสภาพเปนสินคาที่มีนัยทางวฒันธรรมในเชงิตรรก 
แหงความแตกตาง  เพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภค 
 วัฒนธรรม  หมายถึง  วิถีการดําเนินชวีิตของผูคนที่สรางขึ้น  มีสัมพันธกับวัตถุ  รางกาย  
และจิตใจ  ซ่ึงประพฤติปฏิบัติถายทอดการผลิต  ความสัมพันธทางการผลิตวัตถุทางวฒันธรรม 
เปนมรดกสืบตอ  การผลิตซ้ําประเพณี  ศิลปะการแสดง  และการสื่อความหมายสินคาวัฒนธรรม 
ซ่ึงเกี่ยวของกบัแหลงทองเทีย่วในภาคอีสาน  ไดแก  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยว
ทางศาสนา  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  แหลงทองเทีย่วโบราณคดี  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  
และแหลงทองเที่ยวประเพณ ี ระหวางป  พ.ศ.  2546-2547 
 การทองเที่ยว  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมระหวางกนัของผูเกี่ยวของ
ภายใตขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ิน  ประเพณี  วฒันธรรม  และการมีสวนรวมของชุมชน 
 รูปแบบ  หมายถึง  ลักษณะการแสดงออกทางวัฒนธรรมสัมพันธกับวถีิชีวิตผูคน  วตัถุ  
สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวภาคอสีาน 
 ความหมาย  หมายถึง  ความสัมพันธของวัตถุ  สินคา  และบริการที่มีตอระบบอางอิง 
ทางสภาววิสัยภายใตกระบวนการสราง  การใหความหมายปรนัย  (Denotation)  และความหมาย 
เชิงสังคม  (Connotation)  ในบริบทและมุมมองของผูคนในสังคม  วัฒนธรรมในพื้นทีแ่หลงทองเที่ยว
ภาคอีสาน  สินคา  (Commodity)  หมายถึง  วัตถุ  บริการ  หรือผลิตภัณฑที่มีการสราง  และรูปแบบ 
เฉพาะมีการผลิต  และความสัมพันธกับการผลิต  เพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคในแหลง
ทองเที่ยวตามกฎเกณฑสังคมวัฒนธรรม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษากระบวนการทาํวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยว 
ในภาคอีสาน  มีความมุงหมายของการวจิัย  3  ประการ  คือ  เพื่อศึกษากระบวนการทําวัฒนธรรม 
ใหเปนสินคาทองเที่ยว  รูปแบบสินคาทองเที่ยวในภาคอีสาน  และเพือ่ศึกษาความหมายของสินคา 
การทองเที่ยวจากมุมมองของผูผลิต  และจากมุมมองของชุมชน 
 การวิจยันี้ใชวธีิการวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนการศึกษาปรากฏการณทางสังคม  กําหนดเอา 
ภาคอีสานเปนกรณีศึกษา  ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยว  รูปแบบสินคาทองเที่ยว   
การสัมภาษณ  การสังเกตการณ  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว  ผูวิจัยออกแบบ
การวิจยั  (Research  Design)  ดังตอไปนี ้
  1.  แหลงขอมูล 
   1.1  คน  ไดแก  ชาวบาน  ผูนําองคกรชุมชน  สมาชิกองคกรชุมชน  ผูนําชุมชน 
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เจาหนาที่ภาครัฐ  นักการเมือง  นักธุรกิจ  ผูประกอบการ  
นักทองเที่ยว 
   1.2  เอกสาร  เชน  หนังสือ  ตํารา  งานวิจยั  ส่ืออีเลคทรอนิกส  แผนพับ   
แผนที่  ภาพประกอบ  วดีิทศัน  เปนตน 
   1.3  สภาพแวดลอม  เชน  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  ลักษณะทางเศรษฐกิจ  
สังคม  และวฒันธรรมของชุมชนผูเกี่ยวของกับพลังการผลิต  และความสัมพันธทางการผลิต 
ในแหลงทองเที่ยว  เปนตน 
  2.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูลแบงตามประเภทของแหลงขอมูลที่ใชในการวจิัย   
ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
    2.1  ผูวิจัยการสํารวจพื้นที่เพือ่คัดเลือกแหลงทรัพยากรทองเที่ยวสําหรับการวิจยั
และการเก็บขอมูลหลายวิธี  คือ  วิธีแรกโดยการศึกษาสํารวจ  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 
ในภาคอีสานจากแผนพับ  เอกสารงานวิจยั  ฐานขอมูล  และส่ืออิเลคทรอนิกส  เพื่อใหเห็นองคความรู
ของกระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสานจากมิติ  ทางดานประวัติศาสตร  
สังคม  วัฒนธรรมของชุมชน  แหลงทองเที่ยวเกิดขึ้นดํารงอยูและพัฒนาการอยางไร  นับตั้งแต 
อดีตจวบจนปจจุบัน  วิธีที่สองเปนการทบทวนเอกสาร  และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการทองเที่ยว 
ในภาคอีสาน  วิธีที่สามการสอบถาม  และตรวจสอบขอมูลจากเจาหนาที่ของรัฐ  ผูนําชุมชน 
ที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการในแหลงทองเที่ยว  ดังนัน้จึงไดเลือกพืน้ที่วิจยัตามเงือ่นไขขางตน 
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ได  6  แหลง  คือ  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวทางศาสนา  แหลงทองเที่ยว
ประวัติศาสตร  แหลงทองเทีย่วโบราณคดี  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  และแหลงทองเที่ยว
ประเพณี  แลวจึงนําไปสูการตั้งคําถามวิจัยหลายแงมุม  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนด 
กรอบแนวคิด  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ติดตอประสานงานกับผูเกีย่วของเพื่อขอความอนุเคราะห
และอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานรวบรวมขอมลูภาคสนาม 
    2.2  วิธีการเกบ็ขอมูลสนาม  ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลในพื้นที ่
โดยการสังเกตการณ  และสัมภาษณ  ดังนี ้
     2.2.1  การสังเกต  ใชการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  และการสังเกตการณ
แบบไมมีสวนรวม 
      1)  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม  ใชในกรณีที่ผูวจิัยเขารวมกิจกรรม  
กระบวนการผลิตสินคา  และบริการตามกาลเทศะ  จะทําใหเห็นรูปแบบทางกายภาพ  ลักษณะ 
ทางนามธรรม  และความหมายที่คนในวัฒนธรรมนั้นสรางขึ้นจากบริบท  และมุมมองของคน 
ในสังคม  วัฒนธรรมนั้น 
      2)  การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม  ใชในกรณีที่ผูวิจยัสังเกต
สภาพแวดลอมทั่วไปของแหลงทองเที่ยว  ชุมชน  กิจกรรมของบุคคล  การผลิต  ความสัมพันธ
ทางการผลิต  จะทําใหเหน็พฤติกรรมการรวมกลุมของบคุคลอยางไมเปนทางการปรากฏ 
อยูในกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ 
     2.2.2  การสัมภาษณ  ผูวิจยัใชวิธีการสัมภาษณดังนี ้
      1)  การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคญั  (Key  Informants)  แบงได  3  กลุม  
คือ 
       1.1)  กลุมผูผลิตสินคาและบริการในแหลงทองเที่ยว 
       1.2)  กลุมผูบริโภคสินคาและบริการในแหลงทองเที่ยว 
       1.3)  กลุมเจาหนาที่ภาครัฐผูมีบทบาทสําคัญในหนวยงานของรัฐ   
หรือผูนํา 
      2)  การสัมภาษณแบบเปนทางการจากบุคคลที่สามารถใหขอมูล 
เกี่ยวกับสินคา  และบริการในแหลงทองเทีย่ว 
      3)  การสัมภาษณแบบไมเปนทางการจากบุคคลทั่วไปที่มาสัมผัสแหลง
ทองเที่ยว  หรือมีประสบการณในแหลงทองเที่ยว  ซ่ึงประเด็นสัมภาษณเกีย่วของกับคําถามการวิจยั 
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     อนึ่ง  การเก็บรวบรวมขอมลูใชวิธีการจดบันทึกขอมูลสนาม  การเครื่อง
บันทึกเสียง  กลองบันทึกภาพนิ่ง  กลองบนัทึกภาพเคลื่อนไหว  เกีย่วกบักระบวนการทําวัฒนธรรม 
ใหเปนสินคาทองเที่ยว  รูปแบบสินคาทองเที่ยว  บนัทึกภาพสินคาและบริการ  เก็บรวบรวมตวัอยาง
ชนิดสินคาที่ระลึก  จัดระบบขอมูล  จําแนกขอมูลเปนหมวดหมู  และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
     2.2.3  การศกึษาจากเอกสาร  และสื่ออีเลคทรอนิกสที่เกีย่วของกับความมุง
หมายของการวิจัย  เชน  ขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ  แผนพับ  แผนที ่ ขอมูลจากเวป็ไซต  (Web  Site)  
เปนตน 
    2.3  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามตั้งแตป  พ.ศ.  2546-2547 
  3  การวิเคราะหขอมูล   
   การวิเคราะหขอมูลใชมุมมองจากบุคคล  สินคา  และเอกสารโดยการพรรณนา
อธิบาย  ตีความหมาย  หนวยในการวิเคราะห  ไดแก  ผูผลิต  และชุมชน  ซ่ึงมีสวนเกีย่วของกับ
กระบวนการทาํวัฒนธรรมใหเปนสินคา  รูปแบบสินคา  และความหมายของสินคาการทองเที่ยว 
ที่มีนัยทางวัฒนธรรม  ไดแก  สินคาหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณี  มหกรรม  และงานฉลอง   
และประเพณแีละธรรมเนียมปฏิบัติตอพื้นที่  ดังนั้นจึงใชวิธีการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม  เปนหลัก 
ในการตีความเพื่อสรางขอสรุปแบบอุปนัย  (Induction)  จากสิ่งที่ไดจากการสังเกตการณ   
และจากการสัมภาษณ 
   วธีิการ  อานความหมาย  จากสัญญะของสินคา  ผูวิจัยจะพิจารณาดังนี ้
    1.  ผูวิจัยจะพจิารณา  ความหมาย  (Meaning)  หมายถึง  ความหมายที่มีอยูในตวั
ของสินคา  บริการ  หรือความหมายที่เปนปกติธรรมดา  หรือเปนธรรมชาติ  ซ่ึงอาจมีลักษณะเปดเผย  
หรือซอนเรน  ซ่ึงหนาที่ของผูวิจัยตองคนหาความหมายนี้ใหพบ 
    2.  ผูวิจัยจะพจิารณา  ความหมาย  (Significance)  หมายถงึ  ความหมายในเชิง 
ที่ถูกสราง  หรือทําใหเกดิขึ้นดวยปจจยัตางๆ  มีบริบทเชื่อมโยงหลากหลายในลักษณะไมหยดุนิ่ง   
จากเงื่อนไข  และมุมมองของผูคนในสังคม  ดังนี ้
     2.1  ผูผลิตสินคา  บริการ  เปนผูมีเจตนาสรางความหมายไวในสินคา  บริการ  
เพื่อกํากับชีน้ําความหมาย 
     2.2  ผูบริโภคสินคา  บริการ  ไดนําตนเองเขาไปมีสวนรวมในการสราง
ความหมายโดยการเลือกตีความ 
   ดังนั้นการวิเคราะห  สินคา  บริการ  ในเชิงคุณภาพ  จําเปนตองพรรณนาวิเคราะห  
อธิบายตีความจาก  ผูผลิตมีความหมายโดยเจตนาจากแงมมุตางๆ  วาตองการหมายถึงอะไร   
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โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับบริบท  (ความสัมพันธกับการผลิต-การบริโภคทางสังคม-กฏเกณฑ/กติกา
สังคม)  ผานมุมมองของผูวิจัย  พิจารณาความหมายหลายระดับ  หลายแงมุมจากสังคม  วัฒนธรรม  
ซ่ึงผูวิจัยอยูในฐานะผูบริโภคสินคา-บริการ 
   หลักเกณฑสําหรับการจําแนกความหมาย  เกา  –  ใหม  ผูวิจัยจะพิจารณาดังนี ้
    1.  กระบวนการวิเคราะหอันดับแรก  ผูวจิัยจะพิจารณาจาก  รูปแบบ  (Form)   
ทางกายภาพ  สัมภาษณ  และสังเกตสินคา-บริการ 
    2.  พิจารณา  เนื้อหาความหมาย  (Content)  จากแงมุมสัญญวิทยาจากสินคา-
บริการ 
    3.  สินคา  บริการ  อาจปรากฏบทบาท-หนาที่  เชน  รูปแบบเดิม-เนื้อหาเดิม,   
รูปแบบเดิม-เนื้อหาใหม,  รูปแบบใหม-เนื้อหาใหม  เปนตน 
  4.  การนําเสนอผลการวิจัย   
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัจะนําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะหประกอบตัวอยาง   
 
แนวคดิในการวิจัย 
 
 แนวคดิทฤษฎทีี่จะนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห  ผูวิจัยประยุกตใชแนวคดิ 
เปนแนวทางในการวจิัย  เพือ่นําไปสูการตอบคําถามในการวิจัยไดอยางชัดเจน  คือ  แนวคิดเกี่ยวกับ
สินคา  แนวคดิการทองเที่ยวแบบยั่งยนื  แนวคิดวัตถุกับวัฒนธรรม  แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย   
และแนวคิดเกีย่วกับพื้นที ่
 แนวคดิเกีย่วกบัสินคาวัฒนธรรม 
  คารล  มากซ  (Karl  Mark)  กลาวถึงเศรษฐศาสตรการเมือง  สรุปไดวา  “แรงงานคือ
สินคา”  สินคามูลคาสูงเพราะมีความตองการมาก  สินคามูลคาต่ําเพราะการตอบสนองมีนอย  ดังนัน้
แรงงานเปนสนิคาตองมีมูลคาสูงต่ําสอดคลองสัมพันธกัน1  อนึ่ง  มากซเชื่อวา  “วิธีการผลิต” 
(Mode  of  Production)  เปนตัวกําหนดโครงสรางทางเศรษฐกิจ  และโครงสรางของความสัมพันธ
ทางสังคม  (Structure  of  Social  Relations)  การวิเคราะหสังคมตามทฤษฎีมากซิสต  มุงศึกษา 
ระบบการผลิต  และการแบงปนผลผลิต  ซ่ึงเปนพื้นฐานการจัดรูปแบบสังคม  โดยไมใหความสําคญั 
 
 
 

                                                        
 1  Karl  Marx.    Economic  and  Philosophic  Manuscripts  of  1844.    1974.    p  21-34. 
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กับระบบความคิด  ความเชือ่  และคานิยมทางสังคม1  สินคาดังกลาวสะทอนนยัใหเห็นวาคน 
และวัตถุแปลงใหเปนสินคามีมูลคาทางการแลกเปลี่ยนโดยสากลในเชงินามธรรม  ซ่ึงแนวคดินี ้
เนนวตัถุนิยม   
  จี  ดับเบิลยู  เอฟ  เฮเกล  (G.W.F.Hegel)  มีแนวคดิเกีย่วกับปรัชญา  “จิตนิยมวิภาษวธีิ”  
(Dialectic  Idealism)  วา  จิตใจของมนุษยเทานั้นเปนสิ่งจริงแท  สรรพสิ่งรับรูดวยจิต  ทํางานในรูป
กระบวนการ  “วิภาษวิธี”  การเสนอความคิดขัดแยงยอมกอใหเกดิสิ่งใหม  และความขดัแยงจะ 
ดําเนินตอไปไมมีที่ส้ินสุด  คารล  มากซ  (Karl  Marx)  มีแนวคดิเกีย่วกับปรัชญา  “วตัถุนิยมวภิาษวิธี”  
(Dialectic  Materialism)  วา  “วัตถุ”  (Material)  เทานั้นเปนสิ่งจริงแท  ความคิด  การทํางานของจิตใจ
เปนเพยีงภาพสะทอนวัตถุ  และสภาพสังคมถูกกําหนดโดยวัตถุ2  มากซแบงโครงสรางสังคมเปนสอง
สวนคือ  “โครงสรางสวนลาง  (Infrastructure)  และโครงสรางสวนบน”  (Superstructure)  โครงสราง
สวนลางหรือระบบเศรษฐกิจ  (Economic  System)  ประกอบดวยวิธีการผลิต  (Mode  of  Production)  
และความสัมพันธทางการผลิต  โครงสรางสวนบน  ประกอบดวยการเมืองการปกครอง  ระบบ
ความคิด  ความเชื่อและคานยิมทางสังคมตางๆ3  กลาวสรุปไดวาทัศนะของมารกมองวัฒนธรรม 
ในความหมายที่เปนระบบคณุคาอยูในโครงสรางสวนบนซึ่งตอบสนองการผลิตซ้ําทางสังคม 
และเปนเครื่องมือของชนชั้นปกครองสําหรับครอบงําผูถูกปกครอง 
  เธียวดอร  อะดอรโน  (Theodor  Adorno)  และแมก็  ฮอรไคมอร  (Max  Horkheimer)  
กลาวถึงวัฒนธรรมในยุคอุตสาหกรรมวา  อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาโดยระบบทุนนิยม

                                                        
 1  ยศ  สันตสมบัติ.    จากวานรถึงเทวดา  :  มากซิสมและมานุษยวิทยามากซิสต.    2543.  
หนา  7.  (อางอิงมาจาก  Marx,  K.  and  F.  Engels.    Pre-Capitalist  Economic  Formations.    1964.  
p.1-44) 
 2  ยศ  สันตสมบัติ.    จากวานรถึงเทวดา  :  มากซิสมและมานุษยวิทยามากซิสต.    2543.  
หนา  6.  (อางอิงมาจาก  Tucker,  R.  Philossophy  and  Myth  in  Karl  Marx.   1961.  ;  McLellan,  
D.  The  Young  Hegelians  and  Karl  Marx.    1969  ;  Avineri,  S.  “The  Hegelian  Origin  of  
Marx’s  Political  Thought,”  Review  of  Metaphysics.    September,  1967) 
 3  แหลงเดิม.    หนา  7.    (อางอิงมาจาก  Marx,  K.  and  F.  Engels.    Pre-Capitalist  
Economic  Formations.    1964.    p.1-44) 
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีกระบวนการผลิตซ้ําสินคา  (Goods)  เพื่อตอบสนองผูบริโภค  
การทําใหเปนมาตรฐาน  (Standardization)  และการผลิตมวลรวม  (Mass  Production)1 
  ในขณะที่นกัทฤษฎีเชิงวิพากษสํานักแฟรงคเฟริทสคูล  (Frankfurt  School)  ไดวิเคราะห
วัฒนธรรมในบริบทการผลิตอุตสาหกรรมมีลักษณะเชนเดียวกับการผลิตสินคาอื่น  เชน  ประกอบดวย
กระบวนการทาํใหเปนสินคา  (Commodification)  กระบวนการทําใหเปนมาตรฐาน  
(Standardization)  และการทาํใหเปนของมวลชน  (Massification)  คําวา  “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม  
หมายถึงกระบวนการทําใหเปนอุตสาหกรรม  การผลิตวัฒนธรรมมวลชน  และระบบคาขาย  
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีหนาที่ทําใหเกิดความชอบธรรมเชิงอุดมการณตอการดํารงอยูของสงัคมทุน
นิยม  และการดํารงอยูของปจเจกชนในระบบทุนนิยม  บริบททางการเมืองอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
เปนแหลงรวมชนชั้นแรงงานเขาสูสังคมทุนนิยม  วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมมีการวางแผนงาน  
และการแบงงานกันทํา  (Division  of  Labor)2   
  หากกลาวถึงเรื่องสินคาการทองเที่ยว  พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
พุทธศักราช  2522  ใหความหมายคําวา  อุตสาหกรรมทองเที่ยว  หมายถึง  อุตสาหกรรมใดๆ   
ที่จัดใหมีหรือใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย 
โดยมีคาตอบแทน  และหมายความรวมถึง  ธุรกิจนําเที่ยว  ธุรกิจโรงแรมนักทองเที่ยว  ธุรกิจภัตตาคาร  
สถานบริการ  และสถานที่ตากอากาศสําหรับนักทองเที่ยว  ธุรกิจขายของที่ระลึก  หรือสินคาสําหรับ
นักทองเที่ยว  การดําเนินงานนิทรรศการ  งานแสดง  ออกรานการโฆษณาเผยแพร  หรือดําเนินการ 
อ่ืนใด  โดยมีความมุงหมายเพื่อชักนําหรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยว3 
  การทองเที่ยว  (Tourism)  เปนไวพจนของคําวาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  (Tourist  
Industrial  or  Tourism  Industry)  มีลักษณะเชนเดียวกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  ที่มีคุณลักษณะ 
 
 

                                                        
 1  Theodor  Adorno  and  Max  Horkheimer.    (1944).    from  Dialectic  of  Enligtenment  
The  Culture  industry  :  Enlightenment  as  mass  Deception.  <http://www.marxists.org/  
reference/subject/philosophy  works/ge/adorno.htm>  September  2,  2003. 
 2  Douglas  M.  Kellner  and  Meenakshi  Gigi  Durham.    Adventures  in  Media  and  
Cultural  Studies:  Introducing  the  KeyWorks.  
<http://www.sac.or.th./projects/title/Adventures.htm>  March  1,  2003. 
 3  “พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  พุทธศกัราช  2522,”  ราชกิจจานุเบกษา.  
ฉบับพิเศษ  เลม  96.    ตอนที่  72.    หนา  10.    4  พฤษภาคม  2522. 
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ตอบสนองความตองการของผูบริโภคสินคาและบริการการทองเที่ยว  การทองเที่ยวมีองคประกอบ   
3  ประการ  คือ  คน  แหลงทองเที่ยว  และการจัดการ1  ดังนี ้
   1.  คน  จําแนกออกได  4  กลุม  ไดแก  นกัทองเที่ยว  ผูประกอบการในธุรกิจ
ทองเที่ยว  รัฐบาล  และชุมชนเจาของพื้นที ่
   2.  แหลงทองเที่ยว  (Destination)  หรือทรัพยากรการทองเที่ยว  (Attractions)   
มีคุณลักษณะ  3  ประการ  คือ  ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว  ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากร  
(Accessibilities)  และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  (Amenities) 
   3.  การจัดการ  (Management)  ไดแก  ธุรกจิขนสง  ธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม   
ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจนําเทีย่ว  และธุรกิจสินคาที่ระลึก 
  ทรัพยากรการทองเที่ยว  หมายถึง  สถานที่ทองเที่ยว  กิจกรรม  และวัฒนธรรม  ประเพณี
ที่สะทอนใหเห็นอารยธรรมของทองถ่ิน  มีความเดนเปนเอกลักษณทีส่ามารถดึงดูดความสนใจ
นักทองเที่ยวใหมาเยือน  ทรัพยากรการทองเที่ยวจําแนกออกได  3  ประเภท  คือ  ประเภทธรรมชาติ  
ประเภทประวตัิศาสตร  โบราณคดี  ศาสนา  ประเภทศิลปวัฒนธรรม  ประเพณแีละกิจกรรม2 
  จากความมุงหมายของการวจิัยเร่ือง  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคา 
การทองเที่ยวในภาคอีสาน  ผูศึกษามองรูปแบบสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสานในฐานะเปนสินคา
ทางวัฒนธรรมจากแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  ศาสนา  ประวัติศาสตรและโบราณคดี  ศิลปะวัฒนธรรม
และประเพณี  สินคาเปนวัตถุทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไดชัดเจน  มวีิธีการสรางและรูปแบบเฉพาะ
สะทอนใหเหน็ถึงการแสดงออกของมนุษยความสัมพันธของผูบริโภค  กับกฎเกณฑทางสังคม
วัฒนธรรม  ไดแสดงใหเหน็ถึงวิธีการสราง  รูปแบบสินคา  ผูบริโภคสินคา  กฎเกณฑทางวัฒนธรรม 
ที่สัมพันธกันในระดับสังคมผูบริโภคสินคาไดเปนอยางดี 
  ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับสินคาวัฒนธรรมไปประยุกตเปนแนวทางในการศึกษา  
กระบวนการทาํวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน  2  แนวทาง  คือ  แนวทางทีห่นึง่
สินคาทองเที่ยวมีรูปแบบอยางไรบาง  สินคาตอบสนองความตองการทางดานใดบางตอผูคน   
แนวทางที่สอง  กระบวนการผลิตภายใตบริบทเศรษฐกิจ  สังคม  กับความสัมพันธของผูผลิต  
ผูบริโภคเปนอยางไร   
 
 

                                                        
 1  Mclntosh,  Robert  W.  and  Goeldner,  Charles  R.    Tourism  :  Principles,  Practices,  
Philosophies.    1990.    p  4-11. 
 2  ยุพดี  เสตพรรณ.    ภูมิศาสตรการทองเที่ยว.    2543.    หนา  288-294. 
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 แนวคดิการทองเที่ยวแบบยัง่ยืน 
  การจัดประชุมสหประชาชาตวิาดวยส่ิงแวดลอมและการพฒันา  (The  Unions  
Conference  on  Environment  and  Development)  หรือเรียกวาประชมุ  Earth  Summit  ที่กรุงริโอ  
เดอ  จาเนโร  ประเทศบราซิล  พ.ศ.  2535  มีการรวมลงนามรับรองเอกสารแผนปฏิบัติการ  21  
(Agenda  21)  จากผูนําทั่วโลก  179  ประเทศ  ซ่ึงมีสาระเกี่ยวกับแผนแมบทของโลกสําหรับ 
การดําเนินงานที่จะทําใหเกดิการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม   
จากแผนปฏิบตักิารทําใหการทองเที่ยวปรบัตัวสูการทองเที่ยวแบบยั่งยนืโดยคํานึงถึงผลกระทบ 
ตอส่ิงแวดลอม   
  จากการทองเทีย่วแบบยั่งยืนไดนําไปสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  จากการทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษก็นาํไปสูการทองเที่ยวรูปแบบใหม  2  รูปแบบ  คือ  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม1  บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  อางถึงที่ประชุมสหประชาชาตวิาดวย
ส่ิงแวดลอมและพัฒนา  (Earth  Summit  Conference)  ใหความหมายการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  
หมายถึง  การทองเที่ยวทีไ่มเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมทุกรูปแบบ  ไมวาจุดหมายปลายทางจะเปน 
ที่ใด  หรือจะเปนกลุมใหญ  (Mass  Tourism)  หรือกลุมเล็กทั้งในเมือง  และชนบท2  แนวคิด 
ของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนประกอบดวย  3  มิติ  คือ3 
   1.  มิติดานการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม 
ใหแกผูเกีย่วของทุกฝาย  ตองมีแนวคดิที่จะใหนักทองเทีย่วไดรับความรู  ความเขาใจ  และสราง
จิตสํานึกในการรักษาปกปองทรัพยากรการทองเที่ยว  และสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก  เชน   
การเนนวิธีการจัดทําโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ  หรือวัฒนธรรม  การจัดใหมนีิทรรศการ  
แผนปายบรรยายบริเวณจุดทองเที่ยว  การจดัเสนทางเดินเทา  หรือเดินปา  รวมถึงการฝกอบรม
มัคคุเทศก  และเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบแหลงทองเที่ยวใหสามารถอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ  
และวัฒนธรรมที่นักทองเทีย่วไดสัมผัส 
   2.  มิติดานการสรางความพึงพอใจใหแกนกัทองเที่ยว  ตองมีแนวคดิใหนักทองเทีย่ว
ไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  และวฒันธรรม  เชน  สงเสริมการทองเที่ยวดวยการจัดใหมีส่ือ
ความหมายธรรมชาติ  หรือวฒันธรรม  เพื่อเปนการเพิ่มพนูความรูประสบการณแกนกัทองเที่ยว 
ใหไดรับความพึงพอใจกลับไป 

                                                        
 1  บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา.    การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน.    2548.    หนา  11-16. 
 2  แหลงเดิม.    หนา  6.    (อางอิงมาจาก  Ecotourism  Network.  2539.  หนา  8.     
และ  อางอิงมาจาก  จุลสารการทองเที่ยว.    2538.    หนา  14) 
 3  แหลงเดิม.    หนา  19-20. 
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   3.  มิติดานการสรางความมีสวนรวมในผลประโยชนใหแกชุมชนทองถ่ิน   
ตองมีแนวคดิในการมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ิน   
ดวยการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการทองเที่ยวแบบยัง่ยืน  และชวยใหชุมชน 
ทองถ่ินไดรับผลประโยชนจากการทองเทีย่วทั้งทางตรง  และทางออม  เชน  การลงทุนดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวกขนาดเล็ก  การเปนมัคคุเทศก  การจําหนายสนิคาหัตถกรรมพื้นบาน  การจางงาน 
ในธุรกิจการทองเที่ยว  เปนตน 
  จากแนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนทีว่า  การสรางจิตสํานึกใหกับผูเกีย่วของ  การสราง
ความพึงพอใจแกนกัทองเที่ยว  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  และการไดรับประโยชน  ผูวิจยัเห็น
วาการใชแนวคิดการทองเทีย่วแบบยั่งยืนเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั  “กระบวนการทําวัฒนธรรม 
ใหเปนสินคาการทองเที่ยว”  จะทําใหเขาใจกระบวนการทาํใหเกดิการทองเที่ยวแบบยัง่ยืน 
 แนวคดิวัตถุกบัวัฒนธรรม   
  คําวา  “วัฒนธรรม”  ไดมกีารนิยามความหมายตามแนวคดิมานุษยวิทยาวา  วัฒนธรรม
คือวิถีชีวิตอันประกอบดวยแบบแผนของความคิดรวม  คานิยม  และพฤติกรรมที่คนในสังคม   
เปนสิ่งที่ส่ังสม  ถายทอด  เรียนรูจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง  วัฒนธรรมมีพื้นฐานจากการใช
สัญลักษณอันเปนศักยภาพตามธรรมชาติของมนุษย  เชน  การใชภาษาทําใหมนษุยสามารถรวบรวม
ความเขาใจเกีย่วกับสิ่งตางๆ  สามารถถายทอดความเขาใจสูคนรุนหลัง  วัฒนธรรมจงึเปนองครวม 
ของความรู  และภูมิปญญาที่ผูคนในสังคมสั่งสม  และถายทอด  วฒันธรรมชวยใหมนุษยสามารถ
กําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตและสิ่งตางๆ  สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบ  และเนื้อหา
ของสถาบันทางสังคมอยูตลอดเวลาอยางไมหยุดนิ่ง  ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ   
ทําใหชีวติของสังคมดําเนินไปอยางมีระเบยีบ  เปนแบบแผน1 
  นักทฤษฎีที่มีแนวคิดดานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  เชน  เธียวดอร  อะดอรโน   
(Theodor  Adorno)  และแมก็  ฮอรไคมอร  (Max  Horkheimer)  กลาวถึงวัฒนธรรมในยุค
อุตสาหกรรมวา  อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาโดยระบบทุนนิยมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมมีกระบวนการผลิตซ้ําสินคา  (Goods)  เพื่อตอบสนองผูบริโภค  การทําใหเปนมาตรฐาน  
(Standardization)  และการผลิตมวลรวม  (Mass  Production)2  ในขณะที่นักทฤษฎีเชงิวิพากษ 
สํานักแฟรงคเฟริทสคูล  (Frankfurt  School)  ไดวิเคราะหวัฒนธรรมในบริบทการผลิตอุตสาหกรรม 

                                                        
 1  ยศ  สันตสมบัติ.    มนุษยกบัวัฒนธรรม.    พิมพคร้ังที่  3.    2548.    หนา  11-12. 
 2  Theodor  Adorno  and  Max  Horkheimer.    (1944).  from  Dialectic  of  Enlightenment  
The  Culture  industry  :  Enlightenment  as  mass  Deception.    <http://www.marxists.org/  
reference/subject/philosophy  works/ge/adorno.htm>  2  September  2003. 
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มีลักษณะเชนเดียวกับการผลติสินคาอื่น  เชน  ประกอบดวยกระบวนการทําใหเปนสินคา  
(Commodification)  กระบวนการทําใหเปนมาตรฐาน  (Standardization)  และการทําใหเปน 
ของมวลชน  (Massification)  คําวา  “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม  หมายถึงกระบวนการทาํใหเปน
อุตสาหกรรม  การผลิตวัฒนธรรมมวลชน  และระบบคาขาย  อุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีหนาที ่
ทําใหเกดิความชอบธรรมเชิงอุดมการณตอการดํารงอยูของสังคมทุนนิยม  และการดํารงอยูของปจเจก
ชนในระบบทนุนิยม  บริบททางการเมืองอตุสาหกรรมวฒันธรรมเปนแหลงรวมชนชั้นแรงงานเขาสู
สังคมทุนนิยม  วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมมีการวางแผนงาน  และการแบงงานกันทํา  (Division   
of  Labor)1   
  เรยมอนด  วิลเลียมส  นักทฤษฎีสํานักเบอรมิ่งแฮม  กลุมวฒันธรรมศึกษา  มีทัศนะ 
ตอวัตถุวาควรมองวัตถุจากการเห็นเพยีงเปนวัตถุทางกายภาพหรือชีวภาพมาเปนวตัถุทางวัฒนธรรม 
จึงจะนําไปสูการสรางเงื่อนไขแหงการที่มนุษยหยิบฉวย  เลือกสรรและสรางความหมายใหมๆ   
ไดอยางไมมีทีส้ิ่นสุด  เชน  เรือนรางมนุษยหากมองดวยทศันะทางวิทยาศาสตรธรรมชาติจะเห็นวา
มนุษยตกอยูภายใตพลังบังคบัของโลกทางกายภาพภายนอก  และเงื่อนไขทางชีวภาพในรางกาย  
ขณะเดียวกันหากมองเรือนรางอยางที่เรามีสวนจะสรางสรรคมันเราก็จะสามารถใชมันหรือใชมัน
รวมกับวตัถุทางธรรมชาติอ่ืนๆ  สรางสรรคความหมายขึน้มาได  เชน  การสรางสรรคงานศิลปะ  ฯลฯ  
ดังนั้นวัตถุนิยมตามทัศนะของวิลเลียมสจงึเปนความสัมพันธระหวางวตัถุกับวัฒนธรรม2  ระบบ 
การสรางความหมายไมสามารถดํารงอยูลอยๆ  โดยไมมีเงื่อนไขทางวัตถุ  มนุษยลวนเปนผูสรางสรรค
ผลงานมารองรับการผลิต3 
  เรยมอนด  วิลเลียมส  กลาวถึงกระบวนการทางวัฒนธรรม  (Cultural  Process)  
กระบวนการผลิต  (Production)  การผลิตซ้ําเพื่อสืบทอด  (Reproduction)  วัตถุส่ิงของที่กลายมาเปน
สินคาในระบบทุนนิยม  แนวคิดในการสรางสรรควัฒนธรรมตองมีการผลิต  และผลิตซ้ําเพื่อสืบทอด  
(Cultural  Production  &  Reproduction)4  เขาไดเสนอแนวทางการวิเคราะหวฒันธรรม 

                                                        
 1  Douglas  M.  Kellner  and  Meenakshi  Gigi  Durham.    Adventures  in  Media  and  
Cultural  Studies:  Introducing  the  KeyWorks.    1  March  2003. 
<http://www.sac.or.th./projects/title/Adventures.htm>  1  March  2003. 
 2  ฆัสรา  ขมะวรรณ.    แนวความคิดของเรยมอนด  วิลเลียมสในวัฒนธรรมศึกษาและการ
วิเคราะหวัฒนธรรมบริโภค.    วิทยานิพนธ  สค.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,  2537. 
ไมมีเลขหนา. 
 3  แหลงเดิม.    หนา  95.    (อางอิงมาจาก  Raymond  Williams.  Culture.  1981) 
 4  กาญจนา  แกวเทพ.    ศาสตรแหงสื่อและวฒันธรรมศึกษา.    2544.    หนา  14. 
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ใหสอดคลองกับบริบทสังคมที่มีปญหาเรื่องการบริโภคสินคาซึ่งผลิตออกมามากมายใหหมด 
ไปอยางรวดเรว็  เรียกปรากฏการณนีว้า  “สังคมบริโภค”  (Consumer  Society)  โดยสนใจบทบาท
กลไกทางสังคม  เชน  ส่ือมวลชน  ระบบโฆษณา  และการดําเนินงานดานการตลาด1 
  เรยมอนด  วิลเลียมส  มีแนวคิดการผลิตและผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมวามีลักษณะ
เชนเดยีวกันกบัการผลิตและผลิตซ้ําทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ  ตองมีพลังการผลิตทั้งในดานปจจยั 
การผลิต  และพลังงานการผลิต  ขณะเดยีวกันการผลิตทางวัฒนธรรมกม็ีประเด็นเรื่องความสัมพันธ
ทางการผลิต  และความไมเทาเทียมกนั  หรือการกระจุกตัวของการครอบครองปจจัยการผลิต   
เกี่ยวกับปจจัยการผลิต  และความสัมพันธทางการผลิต  เรยมอนด  วิลเลียมส  แยกวัตถุซ่ึงเปนปจจัย 
ในการผลิตทางวัฒนธรรมเปน  2  ประเภท2  คือ  วัตถุซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมนุษย  ผูสรางใชอวัยวะ
สวนตางๆ  ของรางกายสื่อความหมายของงาน  เชน  การขับรองโดยใชเสียงเปนวัตถุ  การเตนรําใช
รางกายเปนวัตถุการแสดง  ดงันั้นปจจยัการผลิตคือตัวนักรอง  นักเตน  วัตถุที่อยูภายนอกตัวมนุษย  
มนุษยนําเอาสิ่งตางๆ  ที่อยูภายนอกมาใชสรางงาน  ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางการผลิต   
เรยมอนด  วิลเลียมส  สรุปวา  ความสัมพันธทางสังคมปรากฏใหเห็นไดชัดในกรณีการใชวัตถุอ่ืน 
ที่ไมใชทรัพยากรของบุคคล  การขับรองโดยใชเสียงเปนวตัถุ  การเตนรําใชรางกายเปนวัตถุ 
ในการแสดง  ดังนั้นปจจัยการผลิตคือตัวนักรอง  นักเตน  ขณะที่การผลติอื่นตองอาศัยทรัพยากร
รวมกับทรัพยากรบุคคล  เชน  ละครสวมหนากาก  การเลนดนตรี  งานประติมากรรม  ระบบการผลิต
ซํ้าทางวัฒนธรรม  เปนการผลิตซ้ําภาพลักษณ  ความหมาย  คุณคาที่ยดึถือกันในสังคมโดยใชเครื่องมือ
ชนิดตางๆ  เชน  การปน  การพิมพ  การคัดลอก  การแพรภาพภายใตบริบทสังคมสมัยใหม 
ที่มีเทคโนโลยีการผลิตซับซอน  เทคโนโลยีดังกลาวสามารถผลิตซ้ําความหมาย  คณุคาเดิม   
และมีศักยภาพที่จะผลิตความหมายใหมขึน้มาได  ซ่ึงการตีความหมายใหมดวยจุดประสงค 
ใดก็ตามยอมเปนสิ่งที่กอใหเกิดความขดัแยงกับกลุมทางสังคมที่ยึดครองการตีความ  ยึดครอง 
การอธิบายแบบเดิม3  กลาวสรุปไดวาความสัมพันธทางสังคมของการผลิตทางวัฒนธรรมครอบคลุม
ถึงการครอบครองปจจัยการผลิตซึ่งเปนรากฐานการผลิตวัฒนธรรม  เชนการครอบครองทรัพยากร

                                                        
 1  กาญจนา  แกวเทพ.    “การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎวีิพากษ  :  แนวคิดและตัวอยาง
งานวิจยั,”  ใน  การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ  :  แนวคดิและตัวอยางงานวจิัย.    2541.   
หนา  18. 
 2  ฆัสรา  ขมะวรรณ.    เลมเดมิ.    หนา  100-102.    (อางอิงมาจาก  Raymond  Williams.  
Culture.  1981.    p.  88-92) 
 3  แหลงเดิม.    (อางอิงมาจาก  Raymond  Williams.  Culture.    1981.    p.  95-96) 
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สวนบุคคล  ทักษะฝมือ  การเขาถึงความหมาย  ระบบการผลิตซ้ํา  การแปรเปลี่ยนความหมายภายใน
องคกรการผลิตกับองคกรทางสังคมภายนอกอื่นๆ 
  วอลเตอร  เบนจามิน  (Walter  Benjamin)  กลาวถึงการสรางผลงานศิลปะสามารถผลิต
ซํ้าได  ส่ิงประดิษฐมักถูกลอกเลียนแบบ  การผลิตซ้ําในเชิงเทคนิคทําใหผลงานศิลปะแพรกระจายไป
ยังพื้นที่ตางๆ  สงผลตอรูปแบบประเพณีผลงานกลาวคือผลงานจะขาดปจจัยการดํารงอยูในชวงเวลา
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับสถานที่  และการดํารงอยูในที่เฉพาะของผลงานชิ้นนั้น  ณ  สถานที่ถูกสรางขึ้น  
และดํารงอยู  การมีอยูของตนฉบับ  (Original)  เปนเงื่อนไขที่ตองมีมากอนแนวคิดเกี่ยวกับ   
“ความจริงแท”  (Authenticity)  ตนฉบับจึงดํารงรักษาอํานาจ  ความแทจริงเอาไวทั้งหมด  การพังทลาย
ของรัศมีในผลงานศิลปะตนแบบหนึ่งเดียว  (the  aura  of  work  of  art)  เปนผลจากการผลิตซ้ําสินคา
วัฒนธรรมโดยเครื่องจักร  ผูคนจึงมีสวนรวมกับปรากฏการณวฒันธรรมมากขึ้นสามารถ
วิพากษวจิารณรูปแบบวัฒนธรรม  เขาถึงการสรางความหมาย  และอดุมการณได  อยางไรก็ตาม 
การผลิตซ้ําทางเทคนิค  เชน  ภาพถาย  มีความเปนอิสระไมขึ้นอยูกับตนฉบับ  การผลิตซ้ําทางเทคนิค
สามารถทําสําเนาตนฉบับเขาไปสูสถานการณตางๆ  ซ่ึงตนฉบับเขาไมถึง  แตการไดชมภาพ 
หรือส่ิงจําลองยอมไมสามารถสัมผัสผลงานแทจริงไดทําใหคุณภาพการมีอยูของ  “คุณคาลดลง”1 
  ดังนั้นการศกึษากระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน   
ตองคํานึงถึงประเด็นวัตถุทางวัฒนธรรม  และความจริงเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผูคนในสังคม
รวมสรางความหมายผานกระบวนการทางวัฒนธรรม  กระบวนการผลิต  และการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอด
ในแงของปจจยัการผลิต  และความสัมพันธทางการผลิต 
  ในสวนของการศึกษา  “กระบวนการทําวฒันธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยว 
ในภาคอีสาน”  ผูศึกษาเหน็วา  “กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว”  ในฐานะเปนสิ่งที่
ถูกสรางขึ้นทางวัฒนธรรมวา  กระบวนการกลายเปนสินคา  (Commodification)  มิไดมีขอบเขตเพียง
เฉพาะวัตถุหรือส่ิงของเทานั้น  รางกายของมนุษยยังมีนยัทางวัตถุสามารถทําใหเปนสินคาไดเชนกนั  
เพราะลวนเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นแทบทั้งสิ้น 
  จากแนวคิดหลักเกี่ยวกับวัตถุกับวัฒนธรรมที่วา  วัตถุนยิมวัฒนธรรมเปนความสัมพนัธ
ระหวางวัตถุกบัวัฒนธรรมภายใตกระบวนการผลิต  โครงสรางองคกร  ความหมายสินคาวัฒนธรรม  
ผูวิจัยเห็นวาการใชแนวคิดวตัถุกับวัฒนธรรมเปนกรอบแนวคิดในการวจิัย  “กระบวนการทํา
วัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว”  จะทําใหสามารถเขาใจ  กระบวนการผลิตภายใตบริบทเศรษฐกิจ   
 

                                                        
 1  Benjamin,  Walter.    The  Work  of  Art  in  the  Age  of  Mechanical  Reproduction. 
1935.  <http://www.student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/Benjamin.html>  12  July  2003. 



 24 

สังคม  ที่มีความสัมพันธระหวางผูผลิต  ผูบริโภค  โครงสรางการแบบมสีวนรวม  และความหมาย 
ของสินคาวัฒนธรรม  โดยจะเนนแนวทางแบบยั่งยืนที่สามารถคงสภาพการเปนทุนทางสังคมได 
  กลาวโดยสรุป  หากพจิารณาสินคาทางวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวภาคอีสานดวย
แนวคดิ  วัตถุกับวัฒนธรรม  จะเห็นวาสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสานเปนวัตถุในการผลิต 
ทางวัฒนธรรม  โดยใชกระบวนการผลิต  ภายใตบริบทเศรษฐกิจ  สังคม  ผูคนมีสวนรวมกับ
ปรากฏการณวฒันธรรม  สามารถวิพากษวจิารณรูปแบบ  สรางความหมายได 
 แนวคดิเกีย่วกบัความหมาย 
  สัญญศาสตร  (Semiotics)  และสัญญวิทยา  (Semiology)  มาจากรากศัพท  ภาษากรกีวา  
Semeion  แปลวา  Sign  หรือ  สัญญะ  คําวา  Semiotics  เปนคําที่ชารลสเอส  เพียรส  (Charles  
S.peirce)  นักปรัชญาชาวอเมริกันใช  และแพรหลายในวงวิชาการสหรฐัอเมริกา  คําวา  Semiology  
เปนคําที่เฟอรดินานด  เดอโซซูร  (Ferdinard  de  Saussure)  นักภาษาศาสตรชาวสวิสเซอรแลนด  
บัญญัติขึ้น  และนิยมใชในวงวิชาการยุโรป  1 
  แนวคดิของโซซูร  สนใจแงมุมของการสรางและสื่อความหมายเกี่วกับวัจนภาษา
มากกวาอวัจนภาษา  และใหความสนใจความสัมพันธของรูปสัญญะ  และความหมายสัญญะในระดบั
คํา  และความสัมพันธเชิงกระบวนทศัน  และวากยสัมพนัธในระดับประโยคมากกวาปฏิสัมพันธ
ระหวางสัญญะกับผูใชสัญญะ  สวนเพียรสสนใจแงมุมของการสรางและสื่อความหมายทั้งวจันภาษา  
และอวจันภาษา  และสนใจสิง่ที่อยูนอกตวัสัญญะ  กลาวคือ  ความสัมพันธระหวางสัญญะกับของจริง
ในความจริง  รวมถึงความสัมพันธระหวางสัญญะกับประสบการณกับผูใช   
  สรณี  วงศเบี้ยสัจจ2  กลาวถึง  โรล็อง  บารตส  (Roland  Barthes)  เปนนกัสัญญวิทยา
ชาวฝรั่งเศส  เขียนบทความ  Myth  Today  กลาวถึง  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาพหรือแมแตวัตถุนับ 
เปนภาษาไดเชนกันหากมีความหมายสัญญะจึงเปนองครวมของการผูกโยงของรูปสัญญะ  (Signifier)  
และความหมายสัญญะ  (Signified)  ความหมายในเชิงสญัญะเปนสิ่งที่สรางขึ้นมาโดยเจตนาของผูใช
สัญญะนั้น  และกําหนดโดยขนบ  กฎเกณฑของสังคมวัฒนธรรม   

                                                        
 1  สรณี  วงศเบีย้สัจจ.    “สัญญะกับการสราง  และสื่อความหมายในสื่อโฆษณา,”  
มนุษยศาสตรสาร.    3(1)  :  23  ;  มกราคม-มิถุนายน  2545. 
 2  สรณี  วงศเบีย้สัจจ.    วาทกรรมสื่อโฆษณาการทองเที่ยว  :  ภาพแทน  ตัวตน   
และความเปนไทย.    2544.    หนา  55-56.    (อางอิงมาจาก  Barthes,  Roland.  Mythologies.    1972) 
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  สรณี  วงศเบี้ยสัจจ1  กลาวอางถึง  ฮอวคส  (Hawkes)  วากระบวนการสรางความหมาย
ตามแนวคิดของบารตส  กลาวถึงระดับความหมายของสญัญะหนึ่ง  ๆ  วามีสองระดับ  คือ  ระดับแรก  
คือ  ความหมายตรง  (Denotation)  ระดับที่สอง  คือ  ความหมายแฝง  (Connotation)  ซ่ึงความหมาย
แฝงเปนความหมายที่สรางขึ้นบนพื้นฐานของความหมายระดับแรกของสัญญะตัวเดยีวกัน  นั่นคือ  
รูปสัญญะในระดับความหมายแฝง  คือ  ตัวสัญญะในระดบัความหมายตรงกระบวนการดังกลาว
เกิดขึ้นเมื่อตวัสัญญะในความหมายระดับแรกถูกนําไปใชเปนรูปสัญญะโดยมกีารผูกโยงรวมเขากับ
ความหมายสัญญะใหม  เกดิเปนความหมายแฝง  ซ่ึงสามารถอธิบายการเกิดมายาคตทิี่สังคมสรางขึ้น  
และใชเพื่อธํารงรักษาและสรางความเชื่อถือในความมีอยูและเปนตวัตนของสังคมนั้น  ๆ 
  อุบลรัตน  ศิริยุวศกัดิ์2  กลาวถึงโรล็อง  บารตส  มีแนวคดิวิเคราะหกระบวนการผลิต
ความหมายโดยผานความสัมพันธของโครงสรางระหวางระบบสัญลักษณตาง  ๆ  สัญศึกษาเอาตวังาน
เปนหวัใจของหนวยในการศกึษา  เพื่อวิเคราะหกระบวนการที่ระบบความหมายสรางความหมาย 
โดยผานตัวงานอีกทั้งใหความสําคัญแกตัวผูอานมากขึ้นในฐานะทีเ่ปนผูสรางความหมายขึ้นมาจาก
งานโดยวิธีการแบบปฎิสัมพันธ  ขั้นตอนของกระบวนการสราง/ใหความหมาย  2  ขั้นตอน  ดังนี้   
ขั้นแรกคือความหมายทางปรนัย  (Denotation)  ขั้นสอง  คือความหมายทางสังคม  (Connotation)  
และความเชื่อแบบตํานาน 
   กระบวนการสรางความหมายขั้นแรก  หรือความหมายทางปรนัย  หมายถึง  
ความสัมพันธขั้นพื้นฐานระหวางสัญลักษณกับตวัอางอิง  ความสัมพันธของระบบทั้งสองดังกลาว   
มีความภววิสัยแทนความรูสึกนึกคิด  ทัศนะหรือคุณคาของผูสรางสัญลักษณนัน้  และปราศ 
จากความโนมเอียงในคานิยมหนึ่ง  ประเดน็สําคัญของการสรางความหมายขั้นทีห่นึง่  คือ  สัญลักษณ
ส่ือความหมายอะไร   
  กระบวนการสรางความหมายขั้นสองหรอืความหมายเชงิสังคม  เกิดจากการกําหนด
รูปแบบตัวใหความหมาย  (Signifier)  หรือตัวที่ถูกใหความหมาย  (Signified)  เอาไว  การสราง
ความหมายในเชิงสังคมจึงอยูที่การเลือกและการจัดการในตัวสัญลักษณ  ประเด็นสําคัญของการสราง
ความหมายขั้นที่สองอยูที่วาสัญลักษณส่ือความหมายอยางไร  มากกวาประเด็นสื่ออะไร   
อนึ่งกระบวนการสรางความหมายในลักษณะของมายาคติ  (Myth)  หรือความเชื่อถือตาง  ๆ  กันมา 

                                                        
 1  แหลงเดิม.    หนา  56.    (อางอิงมาจาก  Hawkes,  Terence.  Structuralism  and  
Semiotics.  1972) 
 2  อุบลรัตน  ศิริยุวศกัดิ.์    “ส่ือมวลชนกับการเปนเวทกีลางของการตอสูทางการเมือง 
และวัฒนธรรม,”  ใน  วกิฤติส่ือมวลชน.    2541.    หนา  192-244.    (อางอิงมาจาก  Barthes,  Roland.  
Mythologies.  1973) 
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จนกลายเปนตาํนานแสดงในเห็นถึงการที่สมาชิกของสังคมมีความเขาใจตอเร่ือง  หรือประสบการณ 
ทางสังคมบางอยางรวมกนั   
  สัญญะ  (Sign)  หมายถึงสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีความหมาย  (Meaning)   
แทนของจริง/ตัวจริง  (Object)  ในตวับท  (Text)  และในบริบท  (Context)  ส่ิงที่นํามาใชเปนสัญญะ
อาจไดแก  วัตถุส่ิงของ  รูปภาพ  ภาษา1 
  ฌอง  โบดริยารด  เขียน  “ระบบของวัตถุ”  2  ไดตั้งคําถามเกี่ยวกับฐานะบทบาทของวัตถุ
ในสังคมอุตสาหกรรมวา  เรามีชีวิตอยูกับวตัถุอยางไร  เรามองเห็นความจริงจากวัตถุเหลานี้ในแงใด  
นอกจากนี้ยังไดอธิบายโครงสรางตางๆ  ที่มีบทบาทในการจัดการใหความหมาย  และการจัดลําดับ  
การกําหนดสถานะภาพของวัตถุ  ทําใหเขาใจความสัมพนัธระหวางเรากับวัตถุ  จําแนกได  3  ระบบ  
ดังนี ้
   1.  การจัดระบบของวัตถุดวยรูปธรรม  ไดแก  โครงสรางการจัดการ  ใหบรรยากาศ 
   2.  การจัดระบบของวัตถุจากความคิดเหน็สวนตวั  ไดแก  ของสะสม  ของเลน 
   3.  การจัดระบบที่เกิดจากภาพพจน  ไดแก  ความศรัทธา  ความเชื่อ  การโฆษณา 
  ฌอง  โบดริยารด  มีแนวคิดวา  “วัตถุ”  ระบบดั้งเดิม–ระบบหนาที่  สังคม 
เปนผูเปลี่ยนแปลงความหมายของวัตถุในระบบดั้งเดิมเปนระบบหนาทีใ่หม  วตัถุถูกกําหนดให
ตอบสนองจุดมุงหมาย  และมีหนาที่  3  ประการ  คือ  วตัถุมีหนาที่พื้นฐานเบื้องตนสาํหรับใชสอย 
ในชีวิตประจําวัน  การสนองความเรงเรา  (Pulsions)  และความตองการพื้นฐานซึ่งอาจเรียกไดวา 
เปนความจําเปน  และผูกพนัอันลึกซึ้งซึ่งเปนความสัมพันธทางสัญลักษณระหวางคนกับวัตถุ   
  วัตถุสวนใหญมีหนาที่และความสําคัญภายใตเงื่อนไขทีว่า  วัตถุนั้นจะสามารถรวมตัว 
เขาไปในระบบหนาที่  และองคการหนึ่งๆ  ไดอยางไร  ดงันั้นคุณคาในวัตถุ  รูปพรรณ  สัณฐานยอม
ไมปรากฏในตวัวัตถุโดยลําพงั  แตคุณคาจะปรากฏในฐานะสวนประกอบของระบบหนึ่งที่คนสราง
ขึ้นโดยพจิารณาจากปรากฏการณที่วา  วัตถุถูกจัดเขากับวัตถุอ่ืนอยางไร  ความสําคัญและหนาที ่
ของวัตถุ  ถูกกาํหนดโดยตวัแบบซึ่งนําวัตถุนั้นเขาไปใช.  โดยพิจารณาคณุคาของวัตถุ  ผานคุณสมบัติ
ในการนําไปใชรวมกับสิ่งอื่นๆ  ของวัตถุนั้น 
 
 

                                                        
 1  กาญจนา  แกวเทพ.    การวิเคราะหส่ือแนวคิดและเทคนคิ.    2542.    หนา  80-81. 
 2  ฌอง  ฟรองซัว  ซิบซัก.    “โบดริยารด  นกัคิดที่มองเจาะลึกความเปนไปของสังคม 
แหงการบริโภค  ตอนที่  1  ปูแนวทางสําหรับการบุกเบกิทางปญญา,”  จดหมายขาวสังคมศาสตร  
ฉบับบา.    10(4)  :  57-74  ;  พฤษภาคม-กรกฎาคม  2531.    แปลโดย  สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน. 
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  นักทฤษฎีสัญญวิทยามีพืน้ฐานแนวคิดเชื่อวาโลกแหงความจริงที่เปนอยูนั้น  (Given)   
ยังไมมีความหมายอะไร  (Meaning)  จนกวาจะมีผูไปกําหนดความหมาย  หรือมีกลไกไปกําหนด
ความหมาย  ดงันั้นการวิเคราะหสัญญะควรพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้1 
   1.  เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนกับวตัถุมีความสัมพันธหลายระดับ  ระดับแรก
เปนความสัมพันธดานการใชประโยชน  ระดับที่สองเปนความสัมพันธในระดับสัญญะวาเปนยีห่อ
อะไร  ปรากฏการณดังกลาวเปนความสัมพันธกับสินคาในเชิงสัญญะ  ทําใหตรรกะการใชสินคา
เปลี่ยนไปจากตรรกะแหงการใชประโยชนเปนตรรกะแหงความแตกตาง 
   2.  ภายใตสังคมบริโภคและสังคมแหงสัญญะ  กอนที่ตวัสินคาจะถูกบริโภค   
ตัวสินคาตองเปลี่ยนเปนสัญญะแบบตางๆ  เชนบรรจุภณัฑ  กําหนดราคา  ยี่หอ  ฯลฯ  รหัส 
ในการแปลงสนิคาใหกลายเปนสัญญะนั้นเปนรหัสที่มีลําดับชั้น  ทั้งนี้เพื่อใหสินคาทาํหนาที ่
เปนสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงสถานภาพและเกียรตยิศของผูใช 
   3.  เกี่ยวกับการบริโภค  ผูคนไมเพยีงแคบริโภควัตถุเทานั้น  แตไดบริโภคสัญญะ 
ไปพรอมกันเสมอ 
   4.  จากการสินคาแปรสภาพเปนสัญญะไดกอใหเกิดผลกระทบตามมา  เชน  สัญญะ
ทําใหมนษุยบริโภคไดไมมทีี่ส้ินสุด  เพราะความตองการทางดานสัญญะ  เชน  ความปรารถนา 
ใหมีความหมายทางสังคมสามารถเขากลุมสมาชิกทางสังคมได  สัญญะเปนตัวกําหนดแบบแผน 
การบริโภค 
   5.  สัญญะประกอบดวยความสัมพันธ  3  ส่ิง  คือ  ของจริง  สัญญะ/ตัวหมาย   
และตัวหมายถึง/แนวคิด 
  สัญญะถูกสรางขึ้นมาหลายประเภท  เชน  สัญญะแบบเบาๆ  ไดแก  วัตถุ  สินคา   
รูปภาพ  ฯลฯ  สัญญะแบบหนักๆ  ไดแก  สัญญะทางการเมือง  ศีลธรรม  ฯลฯ  ซ่ึงสัญญะ 
แตละประเภทลวนมีมูลคา  และคุณคาบรรจุอยูภายใน 
  สังคมบริโภคมีลักษณะสําคัญบงชี้ถึงตรรกวิทยาทางสังคม  สัญลักษณทําหนาทีแ่ทน 
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่ขาดหายไป  วัตถุไมมีหนาที่ทางประโยชนใชสอย  แตมีหนาที่แสดงสัญญะอยางหนึ่ง
ทําใหแตกตางจากผูอ่ืน  ดังนัน้วัตถุจะไมถูกบริโภคในฐานะที่เปนวัตถุ  แตจะถกูบริโภคสวนที่ 
เปนความแตกตาง  ตรรกวิทยาแหงการบรโิภคจําแนกได  4  ประการ  คือ 
   1.  ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ของการใช  วัตถุอาจไดรับการพจิารณาวามีประโยชนใชสอย  
มีมูลคาการใชหรือเรียกวา  คณุคาเชิงปฏิบัติ 

                                                        
 1  กาญจนา  แกวเทพ.    “Baudrillard  :  ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ,”  ใน  การศึกษา
ส่ือมวลชนดวยทฤษฎีวพิากษ  :  แนวคิดและตัวอยางงานวิจยั.    2541.    หนา  131-145. 
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   2.  ตรรกวิทยาทางการแลกเปลี่ยน  วัตถุทีถู่กกําหนดใหเปนสินคาจะมมีูลคา 
การแลกเปลี่ยนหรือเรียกวา  กฎของสิ่งที่เทียบเทากนั 
   3.  ตรรกวิทยาความแตกตาง  เปนตรรกวิทยาเชิงฐานะในสังคม  วัตถุที่มีสถานภาพ  
สัญญะจะอยูภายใตมูลคาเชิงสัญญะ  หรือเรียกวา  ตรรกของความแตกตาง   
   4.  ตรรกวิทยาของคาการแลกเปลี่ยนเชิงสญัลักษณ  เปนตรรกวิทยาหลายความหมาย
(Ambivalence)  หรือตรรกวทิยาเชิงการให  (Give)  หรือเปนสัญลักษณ  หรือเรียกวา  ตรรก 
ของความเปนสองแงมุม   
  อนึ่งระบบสัญญะในสังคมปจจุบันวิเคราะหจากจุดเริ่มตนความเปนมาของสัญญะ 
จะพบความสัมพันธระหวาง  3  ส่ิง  คือ  เร่ิมจากของจรงิ  (Reference)  สัญญะ/ตัวหมาย  (Signifier)  
และตัวหมายถึง  (Signified)  1 
  จุดเดนของแนวคิดเกีย่วกับความหมายเปนความสัมพันธของสินคา  หรือวัตถุที่มี 
ตอระบบอางอิง  กระบวนการสราง  และใหความหมาย  2  ขั้น  คือ  ขั้นความหมายปรนัย   
กับขั้นความหมายเชิงสังคม  ขณะเดียวกันสัญญวิทยาเกีย่วกับสังคมบริโภคทําใหเขาใจระบบ
ความสัมพันธระหวางเรากับวัตถุ  วัตถุถูกกาํหนดใหตอบสนองจุดมุงหมาย  และมหีนาที่   
วัตถุแตกตางกนั  4  ประการ  คือ  ตรรกวิทยาเชงิหนาที่ของการใช  ตรรกวิทยาทางการแลกเปลี่ยน  
ตรรกวิทยาความแตกตาง  และตรรกวิทยาของคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ 
  ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับความหมายไปประยุกตใชเปนแนวทางการศึกษา
กระบวนการทาํวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน  2  แนวทางคือ  แนวทางที่หนึ่ง  
โครงสรางของกระบวนการทางสังคมเปนผูกําหนดกรอบการเคลื่อนไหว  และทําใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงความหมายของสินคาวัฒนธรรม  แนวทางที่สอง  กระบวนการสรางความหมาย 
ของผูผลิต  ผูบริโภคอาจตีความสอดคลองกันหรือแตกตางกัน  ซ่ึงประเด็นนี้ความหมายยอม 
มีมากกวาหนึ่ง 
 แนวคดิเกีย่วกบัพื้นที ่
  คําวา  “พื้นที”่  ประกอบดวยลักษณะที่เปนรูปธรรม  และนามธรรม  ในแงรูปธรรม  
พื้นที่หมายถึง  อาณาบริเวณ  (Area)  ที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจนแนนอน  (Boundary)  เชน   
พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฯลฯ  ในแงนามธรรม  พื้นที่ในความหมายทางสังคม  การเมือง  
วัฒนธรรม  เชน  พื้นที่การจดัประเพณีขึ้นเขาพนมรุงไดเขาไปมีที่ทางในเขตอุทยานประวตัิศาสตร
พนมรุงในชวงเวลากําหนด 

                                                        
 1  กาญจนา  แกวเทพ.    “Baudrillard  :  ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ,”  ใน  การศึกษา
ส่ือมวลชนดวยทฤษฎีวพิากษ  :  แนวคิดและตัวอยางงานวิจยั.    2541.    หนา  131-145. 
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  สําหรับคํานิยามเรื่อง  “พื้นที่”  นักทฤษฎีดานพื้นที่มีทัศนะเกีย่วกับพืน้ที่เปนผลผลิต 
ทางเทคนิควิทยาการของการสรางพื้นที่มากกวาเปนพืน้ที่ตามธรรมชาติ  ดังที่อังรี  เลอเฟบร   
(Henri  Lefebre)  เขียน  The  Production  of  Space  ใหความหมายพื้นที่ออกเปนพวกสาม   
(Triad)  ดังนี้1   
   1.  พื้นที่ทางธรรมชาติ  หรือพื้นที่ทางกายภาพ  (Natural  or  Physical  Space)  
หมายถึงพื้นทีท่ี่เปนธรรมชาติทางกายภาพ  พื้นที่ดังกลาวกําลังสูญเสียไปภายใตสังคมเศรษฐกิจ 
และจะกลายเปนสินคาขาดแคลน  การใชกระบวนการวภิาษวิธีทําใหมองเห็นพืน้ที่ทางธรรมชาติ 
เขาสูพื้นที่ของ  “การผลิต”  และ  “งาน” 
   2.  พื้นที่ทางจติใจ  (Mental  Space)  หมายถึงการรับรูพื้นที่ในทางจิตใจ  ส่ือใหเหน็
ปรากฏการณฝงตัวในรูปรางของอุดมการณ  แนวคิดของพื้นที่คือไมอยูในพื้นที่สําหรับเชื่อมโยงจติใจ  
และสังคมเขาดวยกัน 
   3.  พื้นที่ทางสังคม  (Social  Space)  หมายถึง  พื้นที่ซ่ึงเปนผลลัพธของกระบวนการ  
ปฏิบัติการทางสังคม  และพืน้ที่จริงผานการกระทําใหเกดิขึ้นในสังคม  เชน  ความสมัพันธ 
ของการผลิตซ้ํา  ความสัมพันธของการผลิต  สงผลใหพื้นที่ทางสังคมเปนเครื่องมือทางการเมือง
สําหรับการครอบงํา  และควบคุมสังคม 
  อองรี  เลอแฟบร  วิเคราะหการผลิตพื้นที่ทางสังคม  กลาวถึงการผลิตของ  “พื้นที่จริง”  
(Real  Space)  “พื้นที่มีชีวิต”  (Live  Space)  เกิดขึน้ระหวางผูยึดถือปรัชญาวัตถุนิยมและผูยึดถือ
ปรัชญาอุดมการณนิยม  ไดแบงพื้นที่ทางสังคมออกเปน  3  ประเภท  (A  Triad  Concept)  คือ2 
   1.  ปฏิบัติการเกี่ยวกับชองวาง  (Spatial  Practice)  เปนปฏิบัติการที่ออกมาจากพืน้ที่
ทางสังคม  เปนความสัมพันธของการผลิตระหวางวัตถุและผลิตภัณฑ 
   2.  การแสดงของพื้นที่  (Representation  of  Space)  เกี่ยวกับความสัมพนัธดานอุดม
คติ  ภาษา  สัญลักษณ  ระหวางพื้นที่มีชีวติ  และเคาโครงเกี่ยวกับความคิด 
   3.  ภาพแสดงพื้นที่  (Representational  Space)  อางถึงพื้นที่มีชีวิต  รูปภาพที่เกี่ยวของ  
และสัญลักษณ 
 

                                                        
 1  Henri  Lefebvre.    The  Production  of  Space.     n.d.  
<http://www.notbored.org/space.html>  3  July  2004. 
 2  Henri  Lefebvre.    Urbanity  :  Lived  Space  and  Difference.    n.d. 
<http://hjem.get2net.dk/gronlund/Naturalmentalsocial.html>  1  July  2004. 
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  มิเชล  ฟูโก  (Michel  Foucault)1  มีแนวคิดเกี่ยวกับ  “พื้นที่”  (Space)  ทําหนาที่เชื่อมโยง
พื้นที่ชนิดอืน่  จําแนกออกได  2  ชนิด  คือ  พื้นที่ในอดุมคติ  (the  Utopais)  เปนพื้นทีใ่นจินตนาการ 
มีความสัมพันธคลายคลึง  หรือตรงกันขามกับพื้นที่จริงทางสังคม  แตไมมีที่ตั้งจริงในสังคม   
พื้นที่ชนิดพิเศษ  (Heterotopias)  เปนพื้นทีซ่ึ่งมีรูปแบบพบเห็นไดในสังคม  มีสถานที่จริงเชื่อมโยง  
สะทอนอยูระหวางพืน้ที่ในอุดมคติกับพื้นที่จริง  อนึ่งที่ตัง้จริงอื่นๆ  พบเห็นไดในทางวัฒนธรรม   
เชนตัวเราในกระจก  กระจกเงาคือพื้นที่ในอุดมคติเพราะไมมีสถานที่ของตัวเองในสังคม  แตทําหนาที่
สะทอนสิ่งที่ปรากฏตรงหนาออกมาเปนพืน้ที่ชนิดพเิศษ  ภาพตวัเราในกระจกเงาไมใชของจริง   
เพียงแคสะทอนของจริง  กระจกทําใหมองเห็นพืน้ที่เสมอืนจริง  ทําหนาที่เปนพืน้ทีช่นิดพิเศษ
เชื่อมโยงพื้นทีทุ่กชนิดรายรอบตัวใหเกีย่วของสัมพันธกัน  หลักการของพื้นที่ชนิดพิเศษ   
(Principles  of  Heteropology)  สรุปไดดังนี้ 
   1.  พื้นที่ชนิดพิเศษมีอยูในทกุสังคม  วัฒนธรรม  แตแตกตางกัน  และบางครั้ง
รูปแบบไมมีความสมบูรณในเชิงสากล  จําแนกออกได  2  ประเภท  คือ 
    1.1  พื้นที่ชนิดพิเศษขั้นวิกฤติ  (Crisis  Heterotopias)  เปนสถานที่ตองหาม 
สงวนไวสําหรับสวนตัว  ความสัมพันธทางสังคม  และสิ่งแวดลอม  เชน  วัยหนุมสาว  ผูหญิงกําลัง 
มีประจําเดือน  ผูหญิงตั้งครรภ  คนชรา 
    1.2  พื้นที่ชนิดพิเศษของความเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหลักของสังคม   
(Hetoro-Topias  of  Deviation)  เชน  โรงพยาบาล  คุก  บานพักคนชรา 
   2.  พื้นที่ชนิดพิเศษทําหนาที่ในสิ่งที่นิยมกันสามารถดํารงอยูได  อันเปนผลจากสังคม  
ประวัติศาสตรเสื่อมคลาย  ดังนั้นบทบาทหนาที่จึงถูกกําหนด/สราง  ภายในสังคม  เกิดการเชื่อมโยง
พื้นที่ตางๆ  เขาดวยกัน  เชน  พิธีการ  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์  ความไมสบาย 
   3.  พื้นที่ชนิดพิเศษสามารถอยูรวมกับพื้นที่แบบอื่นในทีต่ั้งทางสังคมได  และมหีนาที่
เฉพาะแมวาจะเขากันไมไดก็ตาม  เชน  โรงภาพยนตร  โรงละคร  และสวน 
   4.  พื้นที่ชนิดพิเศษสวนมากเชื่อมโยงสูสวนในเวลา  เวลาจะไมหยดุนิ่งแตจะสะสม
ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ  ไดแก  การหยุดของเวลาอยางแทจริง  เชน  ความตาย  ส่ิงสะสมไมจาํกัดดวย 
เงื่อนเวลา  เชน  พิพิธภณัฑ  หองสมุด  จะสะสมตัวเองไปเรื่อยๆ  โดยไมมีจุดสุดยอด 
   5.  พื้นที่ชนิดพิเศษ  ทํางานภายใตระบบเปด  และปดไปพรอมกัน  กลาวคือผูคน 
ไมสามารถเปดเขาถึงไดอยางอิสระดั่งพื้นที่สาธารณะ  ขณะเดียวกนัก็ไมใชพื้นที่ปด  แตการเขาถึง 
ตองปฏิบัติตามขอบังคับ  หรือยินยอม  เชน  คายทหาร  คุก  ครอบครัว  และบาน 

                                                        
 1  ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร.    วาทกรรมการพัฒนา  :อํานาจ  ความรู  ความจริง  เอกลักษณ  
และความเปนอื่น.    2545.    หนา  192-212. 
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   6.  พื้นที่ชนิดพิเศษ  ทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธใหพืน้ที่อ่ืนในสังคมเขาดวยกัน  
โดยมีบทบาทหนาที่ในจินตนาการสรางพื้นที่บางชนิดขึน้มา  บทบาทสรางพื้นที่อ่ืนๆ  และพื้นที่จริง
ขึ้นมาพรอมๆ  กัน  เชน  อาณานิคม 
  ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับพืน้ที่ทางสังคม  และพืน้ที่ชนิดพเิศษไปประยกุตใช 
เปนแนวทางในการคนหาคําตอบวาพื้นทีใ่นฐานะเปนผูกระทําเปนตวัสรางความหมายใหกับผูคน 
ในสังคมอยางไร  การมอง  “พื้นที”่  จะทําใหมองเห็น  ปรากฏการณตางๆ  ใน  “พื้นทีท่างสังคม” 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 แนวคดิทางทฤษฎีของการวจิัยขางตน  นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อเปนแนวทาง 
การวิจยัได  3  ประการ  ดังตอไปนี ้
  1.  การมอง  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน   
ผานกระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยวจะทําใหมองเหน็กระบวนการเรยีนรู   
การวางแผนจดัการรวมกนัของผูเกี่ยวของ  การไดรับประโยชนของคนในทองถ่ิน  และความสัมพันธ
กันระหวางภายใน  และภายนอกในแหลงทองเที่ยว  สามารถเขาใจกระบวนการทําใหเกิด 
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน  แนวคิดนีจ้ะทําใหผูวิจยัสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเกีย่วกับสนิคา   
รูปแบบ  และความหมายของสินคา   
  2.  การมอง  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน  
เกี่ยวกับรูปแบบสินคาทองเที่ยวในภาคอีสาน  จะทําใหมองเห็นรูปแบบสินคาและบริการจากแหลง
ทองเที่ยว  ผานกระบวนการผลิตภายใตบริบททางเศรษฐกิจ  สังคม  ซ่ึงมีความสัมพันธระหวางผูผลิต  
และผูบริโภค  แนวคดินี้จะชวยใหผูวจิัยสามารถเชื่อมความสัมพันธทางสังคม  ความหมายเดิม   
และความหมายใหมของสินคา 
  3.  การทําความเขาใจกระบวนการสื่อความหมายจําเปนตองผสานแนวคิดทางทฤษฎี 
ในลักษณะสหวิทยาการ  กลาวคือตองพิจารณากระบวนการผลิตภายใตบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
โดยประยุกตใชแนวคดิเกีย่วกับสินคาเปนลําดับแรก  ลําดับที่สอง  พิจารณาโครงสรางขององคกร 
ที่มีสวนรวมผลิตสินคาโดยประยุกตใชแนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยนืดานการสรางจิตสํานึก 
ใหกับผูที่เกี่ยวของ  การสรางความพึงพอใจแกนักทองเทีย่ว  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน   
และการไดรับประโยชนซ่ึงเปนการวิเคราะหประเดน็เกีย่วกับความสัมพันธภายในและภายนอก 
ของกระบวนการผลิตสินคาวัฒนธรรม  ลําดับที่สาม  เปนการวิเคราะหความหมายของ  ตัวบท  (Text)  
หรือสินคาทางวัฒนธรรม  (Cultural  Product)  โดยประยกุตใชแนวคดิวิธีการของสัญศึกษา  
(Semiotic)  ซ่ึงโครงสรางของกระบวนการทางสังคม  (Social  Structure)  เปนตัวกาํหนดกรอบ 
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ความเคลื่อนไหวตางๆ  ในโครงสรางนั้น  และในขณะเดยีวกันก็เปนตวัทําใหเกดิความเปลี่ยนแปลง
หรือสรางสรรคส่ิงใหม  สงผลทําใหโครงสรางเดิมมีการปรับเปลี่ยนไปดวยนี่คือลักษณะสองดาน 
ของโครงสรางซึ่งมีความสัมพันธตอกันอยางวิภาษ  (Dialectic)  นั่นคือ  พลวัตภายในโครงสราง 
ทางสังคมระหวางผูกระทํา  (Actor)  และโครงสราง  (Structure)  มีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน   
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคอยเปนคอยไป  (Transformation)   
 กระบวนการสรางความหมายเกิดขึน้ก็ตอเมื่อผูบริโภคสินคานั้น  และมีความเขาใจเนื้อหา
หรือสัญลักษณที่ผูผลิตสรางขึ้น  แตผูบริโภคอาจตีความไมตรงกับเจตนาของผูผลิตดวยเงื่อนไข 
ปจจัยเชน  ความตางทางวัฒนธรรม  ดังนั้นการตีความแตกตางจากเจตนาผูผลิตกอใหเกิดการอธิบาย
กระบวนการสรางความหมายจากมุมมองของผูบริโภค  แสดงใหเห็นวาภายในกระบวนการสราง
ความหมายสินคา  สามารถมีความหมายไดมากกวาหนึ่งความหมายแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบริโภคสินคา  แปรเปลี่ยนไปตามสถานะทางเศรษฐกิจ  และตนทุน 
ทางวัฒนธรรม  (Cultural  Capital)  และแปรเปลี่ยนตามยุคสมยัทางประวัติศาสตรอีกประการหนึ่ง
ดวย 



บทท่ี  2 
 

เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในบทนี้ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการทบทวนเอกสาร  และงานวิจยัที่เกี่ยวของ   
ดานวัฒนธรรมอีสาน  การทองเที่ยวและรูปแบบสินคาทองเที่ยว  การทาํใหเปนสินคาและความหมาย
ของสินคาการทองเที่ยว  ซ่ึงนักวิชาการทั้งใน  และตางประเทศไดทําการศึกษาประเด็นตางๆ   
ที่เกี่ยวของโดยตรง  และเกี่ยวของโดยออมเกี่ยวกับการทําใหเปนสินคาทองเที่ยว  ผูวจิัยไดศกึษา
เอกสาร  และงานวิจยัที่เกีย่วของ  เพื่อนําขอมูลมาประมวลและเชื่อมโยง  ใหสอดคลองกับ 
ความมุงหมายของการวิจยั  โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้  คือ   
  1.  เอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน 
  2.  เอกสารงานวิจยัดานการทองเที่ยว  และรูปแบบการทองเที่ยว 
  3.  เอกสารงานวิจยัเกีย่วกับการทําใหเปนสินคา  และความหมายของสนิคา 
 
เอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมอสีาน 
 
 หลักฐานทางดานประวัติศาสตร  และวัฒนธรรมชี้ชัดเจนวากลุมชาติพนัธุไทมีอัตลักษณ 
ทางวัฒนธรรมรวมกัน  พงศาวดารขุนบรมราชาธิราชกลาวถึงผูคนออกมาจากน้ําเตาสองกลุม   
แถนสงขุนบรมราชาธิราชบพิตรลงมาปกครอง  และไดสรางบานแปงเมืองใหลูกทั้งเจ็ดไปปกครอง1  
การวิเคราะหตาํนานการสรางโลกของคนไทในเอเชยีพบวามีลักษณะรวมทางวัฒนธรรม  เชน  การตั้ง
ถ่ินฐานแถบลุมแมน้ํา  ที่ราบเชิงเขา  มีวัฒนธรรมขาว  ระบบครอบครัวนิยมตั้งครัวเรือนทางฝายหญิง  
ความเชื่อ  พิธีกรรม  การใชภาษาไท  คนไทดั้งเดิมทุกกลุมลวนมีตํานานการสรางโลก  อธิบายกําเนิด
โลก  กําเนิดมนุษย  ลักษณะรวมของตํานาน  เชน  ผูสรางโลก  คือ  ปูกับยา  น้ําทวมโลก  ไฟลางโลก  
สะทอนใหเหน็ถึงความเหมอืนคลาย  และความแตกตางเกี่ยวกับความคดิอํานาจเหนือธรรมชาติ   
กับจริยธรรมในทัศนะของคนไท  การผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับพทุธศาสนา  วัฒนธรรมขาว 
ในฐานะที่เปนสวนรวมของชนชาติไท  และความสัมพนัธระหวางคนไทกับชาติพันธุอ่ืน2 
 ประเทศไทยมพีื้นที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ไดแกภาคเหนือ  
และภาคอีสาน  ภาคอีสานของประเทศไทยมีพื้นที่  170,266  ตารางกิโลเมตร  ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร
                                                           

 1  จารุวรรณ  ธรรมวัตร.    แลลอดพงศาวดารลาว.    ม.ป.ป.    หนา  3. 
 2  ศิราพร  ณ  ถลาง.    การวิเคราะหตํานานการสรางโลกของคนไท.    2539.    หนา  1-79. 
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อยูระหวางละติจูด  (Latitude)  ที่  14  องศา  6  ลิบดา  50  พิลิปดาเหนือ  บริเวณเขาใหญ  อําเภอครบุรี  
จังหวดันครราชสีมา  กับละติจูดที่  18  องศา  26  ลิปดา  48  พิลิปดาเหนือ  บริเวณริมฝงแมน้ําโขง  
ใกลบานสะงอ  อําเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  และลองจิจูด  (Longitude)  ที่  100  องศา  50  ลิปดา  
48  พิลิปดาตะวันออก  บริเวณสันเขาภไูกหอย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเทอืกเขาเพชรบูรณ   
อําเภอนาแหว  จังหวดัเลย  กบัลองจิจูดที่  105  องศา  38  ลิปดา  22  พิลิปดาตะวันออก   
บริเวณบานหวยลา  อําเภอศรี-เชียงใหม  จงัหวัดอุบลราชธานี1  แบงพื้นที่เขตการปกครองออกได   
เปน  19  จังหวัด  ไดแกจังหวัดเลย.หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร  ยโสธร  อํานาจเจริญ  
อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร  บุรีรัมย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  รอยเอ็ด  ขอนแกน  กาฬสินธุ  
มหาสารคาม  ขอนแกน  อุดรธานี  และหนองบัวลําภ.ู 
 สมัยกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน  แบงออกไดเปน  3  สมัย2  ไดแก  สังคมลาสัตว  
(Hunting  and  Food-gathering  Society)  สังคมกสิกรรม  (Village  Farming  Society)  และสังคม
เมือง  (Urban  Society)  ประมาณพุทธศตวรรษที่  13-14  ดินแดนภาคอสีานไดพัฒนาจากสังคมเมือง
เขาสูสังคมรัฐ  (City  State)  พุทธศตวรรษที่  14  พระเจาชัยวรมันที่  2  ทรงสถาปนานครหลวง   
นับถือลัทธิเทวราชาแพรขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองสูดนิแดนโดยรอบ  ระยะตอมา
ปลายพุทธศตวรรษที่  15  บริเวณสังคมรัฐลุมแมน้ํามูลถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมร  
และวัฒนธรรมเขมรในภาคอีสานจึงเสื่อมลงจนถึงตนพทุธศตวรรษที่  19 
 พุทธศตวรรษที่  19  บริเวณภาคอีสานไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  กลาวคือ  ชุมชน
ตางๆ  เกิดการสลายตัว  เมืองถูกทิ้งรกราง  ตนพุทธศตวรรษที่  23  เกิดการอพยพเคลือ่นยายกลุมคน
ไท  ลาว  เขมร  เขามาตั้งถ่ินที่อยูอาศัยเกิดเปนชุมชนขึ้นใหม  และครอบครองดินแดนชุมชนดั้งเดมิ  
ตอมารัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ  จึงจัดตั้งและยกฐานะใหเปนเมืองตางๆ  และตอมาภายหลังไดจัดตั้ง
เปนอําเภอและจังหวัดดังปรากฏในปจจุบนั  อาจกลาวไดวา  ประชาชนในภาคอีสานสวนใหญ 
ในปจจุบนัสืบเชื้อสายมาจากกลุมผูอพยพในสมัยตนพุทธศตวรรษที่  23 
 พุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย  ชวงระยะเวลาที่แตกตางกนั  จํานงค  ทองประเสริฐ 
ไดสรุปหลักฐานจากลักษณะพุทธเจดยี  สามารถนํามาเปนเกณฑในการจําแนกไดวา  พุทธศาสนาเขาสู
ดินแดนประเทศไทยแบงออกได  4  ยุคคือ  ยุคที่หนึ่ง  ลัทธิหินยานอยางเถรวาท  (ดินแดนสุวรรณภูม)ิ  
ยุคที่สอง  ลัทธิมหายาน  ยุคที่สาม  ลัทธิหินยานอยางพุกาม  และยุคที่ส่ี  ลัทธิลังกาวงศ3  วัฒนธรรม

                                                           

 1  อภิศักดิ์  โสมอินทร.    ภูมศิาสตรอีสาน.    2533.    หนา  1-4. 
 2  อําพัน  กิจงาม  และคณะ.    อดีตอีสาน.    2531.    หนา  5-48. 
 3  จํานงค  ทองประเสริฐ.    ประวัติศาสตรพทุธศาสนาในเอเชียอาคเนย.    2534.     
หนา  357. 
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ไทย-ลาว  สวนใหญมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา  กอใหเกิดการรับอิทธิพลตอประเพณีอันเนื่องดวย
การดําเนินชวีติ  และเนื่องดวยศาสนา  ผลก็คือไดสรางสรรคผลงานอุทิศถวายไวในพทุธศาสนา 
ดวยความศรัทธาตามอัตภาพ  เศรษฐกิจ  และสังคม1 
 กลาวไดวาสภาพสังคมการดํารงชีวิต  การตั้งถ่ินฐาน  สภาพแวดลอม  พัฒนาการ 
ทางเทคโนโลยี  และสภาพทางวัฒนธรรมของชุมชนไดรับการติดตอกับอารยธรรมอินเดียไดรับคติ
ความ-เชื่อทางศาสนา  ความรูดานศิลปวิทยา  การรับวัฒนธรรมมอญและเขมร  ผานการเลือกสรร 
สวนที่เหน็วามีความจําเปนและมีประโยชน  จึงนํามาประยุกตใชจนมีอัตลักษณ  เปนมรดก 
ทางวัฒนธรรมจวบจนปจจบุัน 
 
เอกสารงานวิจัยดานการทองเท่ียว  และรูปแบบการทองเที่ยว 
 
 โรเบิรท  ดับบริว  แม็คอินโทสท  และชารเลส  อาร  โกเอลดเนอร  (Robert  W.McIntosh  
and  Charles  R.  Goeldner)  ใหความหมาย  การทองเที่ยว  (Tourism)  หมายถึง  ผลรวมของ
ปรากฏการณและความสัมพนัธตางๆ  ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธของนักทองเที่ยว  ผูประกอบธุรกิจ  
รัฐบาลผูเปนเจาบาน  และชมุชนผูเปนเจาบาน  ในกระบวนการดึงดูดใจและตอนรับนักทองเที่ยว   
และผูมาเยือนอื่นๆ2  วาเลน  สมิธ  (Valene  Smith)  จําแนกการทองเที่ยวได  7  ประเภท  ไดแก   
การทองเที่ยวเพื่อชาติพันธุ  เพื่อวัฒนธรรม  เพื่อประวัติศาสตร  เพื่อส่ิงแวดลอม  เพื่อการนันทนาการ  
เพื่อธุรกิจ  และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวลั3  สินคาการทองเที่ยว  หรือผลผลิตการทองเที่ยว 
มีความหมายครอบคลุมถึงสินคา  และบริการ  (Goods  and  Service)  ของอุตสาหกรรมยอยสวนตางๆ  
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมาการทองเที่ยวแบบมวลชนเปนทีน่ิยมและแพรขยายไปทัว่โลก 
อยางรวดเรว็ดงัปรากฏขอมูลจากองคการทองเที่ยวโลกไดสรุปวา  จํานวนนกัทองเที่ยวทั่วโลก 
ในป  ค.ศ.  2003  มีจํานวน  691  ลานคน  ซ่ึงจํานวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา4  การทองเที่ยวในอดีต 
                                                           

 1  แนงนอย  ปญจพรรค  และสมชาย  ณ  นครพนม.    วิญญาณไมแกะสลักอีสาน.    2536.  
หนา  14-19. 
 2  McIntosh,  Robert  W.  and  Goeldner,  Charles  R.    Tourism  Principles,  Practices,  
Philosophies.    1986.    p.4. 
 3  Smith,  Valene.    Hostsand  Guests.    1977.    p.2-3. 
 4  Word  Tourism  Organization.    “Short-term  Tourism  Data  2004,”  WTO  World  
Tourism  Barometer.    3(1)  :  2-15  ;  January,  2005. 
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เปนการทองเที่ยวแบบประเพณีนยิม  (Conventional  Tourism)  รูปแบบการทองเที่ยวเนน 
ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วกลุมใหญ  โดยมุงสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับนกัทองเที่ยว 
ใหไดปริมาณมากที่สุด  ซ่ึงสงผลตอรายไดทางเศรษฐกจิตามมา  แตไมไดคํานึงถึงผลกระทบ 
ที่จะเกดิขึ้น  เชน  สภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเส่ือมโทรมในระยะยาว 
 ในชวงกลางถึงปลายคริสตทศวรรษที ่ 1970  เกิดกระแสการทองเที่ยวแบบยั่งยืนขยายตัว
เพิ่มขึ้นสอดคลองกับยุคสมัยของโลก  มีการตั้งคําถามตอการทองเที่ยวแบบมวลชน  ดังจะเห็น 
ไดจากองคกรพัฒนาเอกชนทางคริสตศาสนาชื่อ  Ecumenical  Coalition  on  Third  World  Tourism  
(ECTWT)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการทองเที่ยวทางเลือกในทวีปเอเชยี  (Workshop  on  
Alternative  Tourism  with  a  Focus  on  Asia)  ณ  จังหวัดเชยีงใหม  ป  พ.ศ.  2527  แสดงใหเห็นถึง
กระแสอีกระดบัหนึ่งของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  นอกเหนือจากกระแสอันเกิดจากรัฐเพียงดานเดยีว1  
ตอมาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชนชื่อวา  มูลนิธิพิทักษส่ิงแวดลอม 
และการทองเที่ยว  (Foundation  for  the  Protection  of  Environment  and  Tourism)  เพื่อสงเสริม
และเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอมและการเดินทางทองเทีย่วอยางรูคุณคา  มวลชน 
เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาการทองเที่ยว  และการทองเที่ยวที่มีคณุภาพ 
ในป  พ.ศ.  25352  ตอมาในป  พ.ศ.  2538  ไดเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว 
เชิงนิเวศ  หรือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  (Ecotourism)  ตอรัฐบาลไทย3 
 องคการสหประชาชาติประกาศใหป  พ.ศ.  2545  เปนปแหงการอนุรักษมรดกโลก  (United  
Nations  Year  For  Heritage)4  และเปนปทองเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ  โดยคณะกรรมาธิการ 
วาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน  (Commission  on  Sustainable  Development)  ไดขอความรวมมือ
หนวยงานของรัฐ  และเอกชนทั่วโลกจดักจิกรรมสนับสนุน5  แนนซี่  ไนค  (Nancy  Nyc)   
มีทัศนะวาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  (Sustainable  Tourism)  เปนแนวคิดที่กลาวถึงการเปน 
การทองเที่ยวที่มีขนาดเล็ก  การมีสวนรวมของคนในทองถ่ินในฐานะเจาของพื้นที่ทองเที่ยว   

                                                           

 1  Holden  Peter.    Report  of  the  Workshop  on  Alternative.    1988.    p.5-9. 
 2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    มูลนิธิพิทักษส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว.    2545.    
หนา    4. 
 3  ชูสิทธิ์  ชูชาติ  และคณะ.    รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศน.    2544.    หนา  31. 
 4  รัญจวน  ทองรุต.    “การทองเที่ยวกับแหลงมรดกโลก,”  จุลสารการทองเที่ยว.    21(3)  :  
52-54  ;  กรกฎาคม-กันยายน  2545. 
 5  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  กองอนุรักษ.    “ปการทองเที่ยวเชิงนเิวศนานาชาติ  
2545,”  จุลสารการทองเที่ยว.    21(1)  :  4  ;  มกราคม-มีนาคม  2545. 
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การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  วฒัน-ธรรม  ตลอดจนการเชื่อมโยงกับการแบงปน
ผลประโยชนจากรายจายทีน่ักทองเที่ยวมตีอธุรกิจที่ชุมชนเปนเจาของ1 
 การทองเที่ยวแบบยั่งยืน  เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มาจากแนวทางพฒันาแบบยั่งยนื 
ซ่ึงเนนความสมดุลระหวางการพัฒนา  และอนุรักษ  จากการประชุม  Globe’90  ณ  ประเทศแคนาดา  
ไดใหคําจํากัดความวา  การทองเที่ยวแบบยั่งยืนเปนการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการ 
ของนักทองเทีย่ว  และผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบนั  โดยมีการปกปองและสงวนรกัษาโอกาสตางๆ  
ของอนุชนรุนหลังดวย  การทองเที่ยวนี้มีความหมายถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง 
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความงามทางสุนทรียภาพ  ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ 
ทางวัฒนธรรมและระบบนเิวศดวย2  ซ่ึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยว 
แบบยั่งยืน 
 คําวา  “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ”  ราชบัณฑติยสถานไดบญัญัติศัพทเปนภาษาไทยตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา  “Ecotourism”  ซ่ึงคําวา  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ไดมกีารนิยามแตกตางกันดังตอไปนี้ 
 สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  ใหความหมายวา  การทองเทีย่ว 
เชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวทีม่ีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น  และ 
แหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกีย่วของภายใต 
การจัดการสิ่งแวดลอม  และการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน  เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานกึ 
ตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน3 
 กรุณา  เตชาตวิงศ  ณ  อยุธยา  ใหความหมาย  การทองเทีย่วเชิงนิเวศ  หมายถึง   
การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งทีเ่กี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อช่ืนชม  ศึกษาเรียนรู  และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ  พืชพรรณ  และสัตวปา  ตลอดจนลักษณะ
ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาติเหลานั้น4 

                                                           

 1  Nancy  Nyc.    Community  Strategies  for  Rural  Tourism.    2002.  p.   
 2  อุษาวดี  พูลพิพัฒน.    “การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  :  กรณีศึกษาการทองเที่ยว 
เชิงนิเวศโดยชมุชนในประเทศไทย,”  จุลสารการทองเที่ยว.    21(1)  :  38-39  ;  ตุลาคม-ธันวาคม  2545. 
 3  สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    รายงานสรุปการดําเนินการ 
เพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ.    2540.    หนา  2-51. 
 4  กรุณา  เตชาติวงศ  ณ  อยุธยา.    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสาร   
ความทันสมัยและความนาเชื่อถือของเจาหนาที่  กับทัศนคติที่มีตอการพัฒนาเปนหมูบานทองเที่ยว
และตัวอยางของชาวบานธารปราสาท  ตําบลธารปราสาท  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา.     
2538.    หนา  58.    (อางอิงมาจาก  Hecter  Ceballos-Lascurain,  1990.) 
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 ศูนยวจิัยปาไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใหความหมายวา  การทองเทีย่วเชิงนิเวศ  
หมายถึง  เปนการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทําใหชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินดีขึ้น1   
 กลาวสรุปไดวา  การทองเที่ยวเชิงนิเวศเนนเปาหมายสําคญัที่การพัฒนาคนที่เกี่ยวของ 
กับการทองเทีย่ว  การมีสวนรวมตอการพฒันาการทองเที่ยวรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เดิมมีช่ือวา  องคการสงเสริมการทองเที่ยว  (อสท.)  ตั้งขึ้น  
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว  พ.ศ.  2502  ในสมัยจอมพลสฤษดิ์   
ธนะรัชต  เปนนายกรัฐมนตร ี ตอมาประกาศใชพระราชบญัญัติการทองเที่ยว  ป  พ.ศ.  2522   
จึงไดยกฐานะของ  อสท.  เปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  มีฐานะเปนองคกรของรัฐ  
ฉะนั้นการบริหารของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  จงึดําเนินไปตามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการเปนสวนใหญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเงิน  และงบประมาณ  แตอยางไรก็ด ี 
ตามพระราชบญัญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2522  ทําใหมอิีสระในการปฏิบัติงาน   
การบริหารงานของ  ททท.  เนื่องจากการสงเสริมการทองเที่ยวมวีิธีดําเนินงานโดยเฉพาะ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (Tourism  Authority  of  Thailand)  มีนโยบาย 
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
พ.ศ.  2522  และพระราชบญัญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  2535  ทําหนาที่สงเสริม 
และควบคุมการประกอบธุรกิจนําเทีย่วและอาชีพมัคคุเทศก  ใหเปนระเบียบ  และไดมาตรฐาน 
ตามที่กฎหมายกําหนด  เพื่อประโยชนของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ  และอุตสาหกรรมทองเที่ยว2   
โรเบิรท  ดับบริว  แม็คอินโทสท  และชารเลส  อาร  โกเอลดเนอร3  กลาววาการทองเที่ยว 
มีองคประกอบ  3  ประการ  คือ  คน  แหลงทองเที่ยว  และการจัดการ  คน  จําแนกออกได  4  กลุม  
ไดแก  นักทองเที่ยว  ผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยว  รัฐบาล  และชุมชนเจาของพืน้ที่  แหลง
ทองเที่ยว  (Destination)  หรือเรียกวาทรัพยากรการทองเที่ยว  มีคณุลักษณะ  3  ประการ  คือ   
ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว  ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากร  และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

                                                           

 1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  ศูนยวจิัยปาไม.    โครงการศึกษาการทองเที่ยวเพื่อรักษา
ระบบนิเวศ  :  กรณีภาคใต.    2538.    หนา  3-3. 
 2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    ขอมูลแหลงทองเที่ยวและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ทางการทองเที่ยว.    2536.    หนา  7-10. 
 3  Mclntosh,  Robert  W.  and  Goeldner,  Charles  R.  Tourism  :  Principles,  Practices,  
Philosophies.    1986. 
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ทางการทองเที่ยว  การจัดการ  (Management)  ไดแก  ธุรกิจขนสง  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม   
ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจนําเทีย่ว  และธุรกิจสินคาที่ระลึก 
 การทองเที่ยวจําแนกออกได  3  ระบบ  คือ  ทรัพยากรการทองเที่ยว  บริการการทองเที่ยว  
และตลาดการทองเที่ยว  แตละองคประกอบลวนสัมพันธกันสงผลใหนกัทองเที่ยวไดรับประโยชน
จากทรัพยากรการทองเที่ยว  อนึ่งการทองเที่ยวมกัมีการแปรรูปทรัพยากร  ซ่ึงอาจสงผลกระทบ 
ตอระบบยอยซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมขององคประกอบ  หากการทองเที่ยวขาดการจดัการระบบ  ภายใน 
ใหมีประสิทธภิาพยอมนําไปสูความลมเหลวภายในระบบ  และสิ่งแวดลอมของระบบซึ่งเปน 
สวนเกื้อหนุน  เปนอุปสรรค  หรือสงผลกระทบได1 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา2  กลาวถึงกรอบแนวทางปฏิบัติของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน   
ทําใหประเทศตางๆ  หารูปแบบการทองเที่ยวใหมที่จะนําไปสูการทองเที่ยวแบบยั่งยนื  จึงเปนเหต ุ
ใหเกดิการจดัประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา  (The  Unions  Conference   
on  Environment  and  Development)  หรือเรียกวาประชมุ  Earth  Summit  ที่กรุงริโอ  เดอ  จาเนโร  
ประเทศบราซิล  พ.ศ.  2535  มีการรวมลงนามรับรองเอกสารสําคัญ  5  ฉบับ  ในสวนของแผนปฏิบัติ
การ  21  (Agenda  21)  เปน  หนึ่งในหาของเอกสารมีผูนาํจากทั่วโลก  179  ประเทศ  รวมลงนาม
รับรอง  ซ่ึงมีสาระเกี่ยวกับแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานทีจ่ะทําใหเกดิการพัฒนา 
อยางยั่งยืนทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  จากแผนปฏิบตัิการ  21  ดังกลาว   
ทําใหการทองเที่ยวปรับตวัสูการทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   
จากการทองเทีย่วแบบยั่งยืนไดนําไปสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  จากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ก็นําไปสูการทองเที่ยวรูปแบบใหม  2  รูปแบบ  คือ  การทองเที่ยวเชงินิเวศ  และการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจยัที่เกีย่วของทั้งโดยตรงเกี่ยวกับรูปแบบสินคาทองเที่ยว 
ในภาคอีสานพบวา  มีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยว  5  
ประเภท  เสนอแนะเสนทางการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ  ปจจัยที่มีผลกระทบตอพัฒนาการ 
การทองเที่ยวดานอุปสงค  อุปทาน  กลยทุธพัฒนาการทองเที่ยว  และขอเสนอแนะตางๆ  
กระบวนการประกอบธุรกิจการจําหนายอาหารและของทีร่ะลึกอีสานในแหลงทองเที่ยว 
อําเภอเกาะสมยุ  เปนอยางไร  ส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเทีย่วเดินทางไปเทีย่วมีปจจยัอะไรบาง   
อยางไรก็ตามแมวาจะมีเอกสาร  และผลงานวิจยัดังกลาวขางตน  แตงานวิจยัเร่ืองกระบวนการ 

                                                           

 1  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    การดําเนนิการเพื่อกําหนด
นโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ.    2542.    หนา  2-7. 
 2  บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา.    การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน.    2548.    หนา  11-16. 
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ทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน  มีความแตกตางจากงานวิจยัอ่ืนในสวน 
ที่เนนการวิเคราะหภาพรวมและภาพเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่ใชเปนกรณีศึกษาครอบคลุม 
ทุกองคประกอบ  และทุกรูปแบบ 
 จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจยัที่เกีย่วของโดยออม  พบวาการศกึษาและงานวิจยั 
ที่เกี่ยวของกับรูปแบบสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสานมนีอยมาก  สวนใหญมีไดเสนอแงมุมบางสวน  
อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนาํผลงานดังกลาวมาประมวลศึกษาแนวคดิ  และวิธีการทําใหมองเห็น 
แนวทางเชื่อมโยงกับประเดน็ศึกษา  ดังผลงานศึกษาดังนี ้
 การศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั   
(พ.ศ.  2453-2468)  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการทองเทีย่วแบบตะวันตกในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั  (พ.ศ.  2453-2468)  และเพื่อศึกษาการดําเนนิงาน 
และผลการดําเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  
(พ.ศ.  2453-2468)  โดยใชวธีิทางประวัติศาสตร  (Historical  Approach)  และกรอบการพิจารณา 
เชิงอุตสาหกรรมการทอง-เทีย่ว  (Travel  Industry)  การวิเคราะหขอมูลทางดานเอกสาร  
(Documentary  Research)  เสนอรายงานแบบพรรณนาวเิคราะห  ผลการศึกษาพบวา  คนไทย 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั  (พ.ศ.  2453-2468)  มีความตองการเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อประโยชนดานสุขภาพ  ความรู  การพักผอนเพิ่มจากการจาริกแสวงบุญ  รัฐบาลเริ่ม
ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวผานการดาํเนนิงานของกรมรถไฟหลวงแหงกรุงสยาม  ซ่ึงเปน
ผูประกอบการในธุรกิจขนสง  ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่  ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจนําเที่ยว  และธุรกิจสินคา
ที่ระลึก  รัฐไดสงเสริมการทองเที่ยวโดยการจัดทําหนังสอืคูมือเชิญชวนใหชาวไทยและตางประเทศ
ทองเที่ยวตามเสนทางรถไฟ  รวมทั้งจัดงานนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑเพื่อสงเสริมการคา 
การลงทุน  และการทองเที่ยวในประเทศไทยอีกดวย1 
 อนึ่ง  ยังปรากฏผลงานของนักวิชาการไดทาํการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการทองเทีย่ว 
ในภาคอีสาน  การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อฟนฟูทรัพยากรการทองเที่ยว  การศึกษาพฒันา 
การทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และการศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ยวระหวางประเทศ  ดังนี้ 
  ศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการทองเที่ยว 
ภาคอีสาน  เสนอผลการวิเคราะหปจจัยที่มผีลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวภาคอีสาน  เชน  
การศึกษาอุปสงค  อุปทานทางการทองเที่ยว  สถิติที่เกี่ยวของ  การวิเคราะหเพื่อเสนอแนะกลยุทธ 

                                                           

 1  อรวรรณ  ศรีอุดม.    การศกึษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ.  2453-2468).    2543.    บทคัดยอ. 
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การพัฒนาการทองเที่ยว  และจัดทําเปนแผนงาน/โครงการพัฒนาทองเที่ยวภาคอีสาน  รวมทั้ง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับป  Amazing  Thailand  1   
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  ศกึษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อฟนฟู
ทรัพยากรการทองเที่ยวในพืน้ที่อนุรักษ  (เชียงใหม)  โดยศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม  
สภาพการณดานการทองเทีย่วของจังหวดัเชียงใหม  ตลาดการทองเที่ยวในเชียงใหม  การวิเคราะห
และประเมนิทรัพยากรการทองเที่ยว  แผนปฏิบัติการเพื่อฟนฟูทรัพยากรการทองเที่ยว 
ของจังหวดัเชยีงใหม2 
  อุดม  บัวศรี  และคณะ  ศกึษาการพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ
รวบรวมขอมลูและวิเคราะหศักยภาพทรพัยากรการทองเที่ยวจําแนกได  5  ประเภท  ไดแก  แหลง
ทอง-เที่ยวธรรมชาติ  ประวัตศิาสตรและโบราณคดี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม  และกิจกรรมการผลิต   
ใชวิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกบัทรัพยากรการทองเที่ยวจากเอกสาร  
วารสาร  จุลสาร  แผนพับ  แผนประชาสัมพันธขององคกรตางๆ  ทั้งหนวยงานของรัฐ  และเอกชน  
เก็บขอมูลปฐมภูมิจากทกุอําเภอในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  โดยใชแบบสอบถาม  สํารวจภาคสนาม
พรอมแบบสํารวจ  แบบสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูล  รวบรวมขอมลูมาวิเคราะหที่ตั้ง  ศักยภาพ  
ความเปนไปไดของการพัฒนา  จัดกลุมลําดับความสําคัญในมุมมองนกัวิจยั  นกัทองเที่ยว  และ
เสนอแนะแนวทางเสนทางการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ  ผลการวิเคราะหศักยภาพทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยวที่มีศกัยภาพสูง  15  แหง  ไดแก  พระธาตุพนม  อุทยานแหงชาติเขาใหญ  ปราสาทหินพิมาย  
อุทยานแหงชาติภูกระดึง  อุทยานแหงชาติเขาพนมรุง  บานเชียง  ประเพณีแหเทียนพรรษา 
ที่จังหวดัอุบลราชธานี  ผาแตม  ประเพณบีุญบั้งไฟยโสธร  งานชางจังหวัดสุรินทร  เขื่อนจุฬาภรณ  
เขื่อนอุบลรัตน  แกงสะพือ  และดานเกวียน  ปญหาที่พบคือยังขาดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   
ส่ิงอํานวยความสะดวก  แหลงทองเที่ยวเสือ่มโทรม  ถูกทําลาย  สกปรก  ขอเสนอแนะ  ปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมใหดี  สรางแหลงทองเที่ยวใหม  ฟนฟูงานประเพณี  รัฐควรกาํหนดนโยบาย
ชัดเจนตอเนื่อง  สนับสนุนเอกชนเพื่อสรางแหลงทองเทีย่วดานบริการ  ศูนยจําหนายของที่ระลึก   
ใหขอมูลความรูแกผูประกอบการ  เจาหนาที่โรงแรม  อนึ่งปญหาเกี่ยวกบัการทองเที่ยวภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแก  ทรัพยากรทองเที่ยวมนีอย  แตละแหลงอยูอยางกระจาย   

                                                           

 1  ศูนยบริการวชิาการมหาวิทยาลัยขอนแกน.    โครงการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนา 
การทองเที่ยวภาคอีสาน.    2540.    หนา  1-1  -  12-51. 
 2  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.    โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เพื่อฟนฟูทรัพยากรการทองเที่ยวในพืน้ที่อนุรักษ  (เชียงใหม).    2541.    หนา  3-1,  7-104. 
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ขาดสถานที่ดึงดูดใจ  จะมเีฉพาะชวงประเพณีสําคัญ  นักทองเที่ยวเดินทางมานอย  มอีคติเปนทุนเดมิ  
ที่พักขาดมาตรฐาน  แหลงประวัติศาสตรขาดการบูรณะ  และขาดศูนยแสดง  จําหนายทางวัฒนธรรม1   
  การศึกษาเกี่ยวกับการทองเทีย่วระหวางประเทศ  เร่ือง  ความสัมพันธดานการทองเทีย่ว
ไทย-ลาว  :  ศึกษากรณีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ผลการศึกษาพบวา  นโยบายตางประเทศของไทย  
และลาวมีความสัมพันธอันดรีะหวางกันในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบาน  ตั้งอยูบนพืน้ฐาน 
ของความเขาใจในประวัติศาสตร  นโยบายดานการทองเที่ยวตางฝายเหน็ถึงผลประโยชน 
สอดคลองกัน  พรอมทั้งการรณรงคปการทองเที่ยวของแตละประเทศ  เชน  เปดปการทองเที่ยว  
Amazing  Thailand  ในป  พ.ศ.  2541-2543  ลาวเปดปการทองเที่ยว  Visit  Laos  Year  ในป   
พ.ศ.  2542-2543  อุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวลาวเกีย่วกับการใชประโยชนจากสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว  สาเหตุเนือ่งมาจากความแตกตางทางดานนโยบายการเมือง  คานิยม  ระเบียบ
กฎเกณฑที่แตกตาง  ซ่ึงแนวทางการแกปญหา  และการพฒันาการทองเที่ยวไทย-ลาว  ตองแกปญหา
ของแตละประเทศใหลุลวง  ควบคูไปกับการพัฒนารวมกัน  โดยตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจ   
ความรวมมืออยางจริงจังเพื่อผลประโยชนรวมกันสืบไป2 
 จากการศึกษาเอกสาร  งานวจิัยที่เกีย่วของดานการทองเที่ยว  และรูปแบบการทองเที่ยว   
ทําใหผูวจิัยไดขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธที่เกิดจากปฏิสัมพันธของนักทองเที่ยว  ผูประกอบธุรกิจ  
รัฐบาล  ชุมชน  ในกระบวนการดึงดดูใจ  และตอนรับนกัทองเที่ยวปรบัตัวสูการทองเที่ยวแบบยั่งยนื 
 
เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับการทําใหเปนสินคา  และความหมายของสนิคาวัฒนธรรม 
 
 ยศ  สันตสมบัติ  และคณะ3  ศึกษาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการจดัการทรัพยากร  มวีัตถุประสงคของโครงการ  5  ประการ  คือ  เพื่อศึกษาถงึภูมิปญญา
ทองถ่ินเกี่ยวกบัระบบการจัดการทรัพยากรดิน  น้ํา  ปาและความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมชาติ
พันธตางๆ  ในจังหวดัแมฮองสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมไทใหญปกากะญอ  กะเหรี่ยงแดง  จนีฮอ  
มูเซอรดํา  และมูเซอรแดง  ศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอวิถีชีวิต  ระบบเศรษฐกจิ 
                                                           

 1  อุดม  บัวศรี  และคณะ.    การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ:  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.    2532.    บทคัดยอ. 
 2  คนึงภรณ  วงเวียน.    ความสัมพันธดานการทองเที่ยวไทย-ลาว  :  ศึกษากรณีสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว.    2543.    บทคัดยอ. 
 3  ยศ  สันตสมบัติ  และคณะ.    การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และการจดัการทรัพยากร.    2544.    หนา  1-210. 



 43 

และการจดัการทรัพยากรของชุมชน  รวมทั้งศึกษาการปรับตัวทางดานสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 
ตอการทองเที่ยวชวงทศวรรษที่ผานมา  เพือ่สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับองคความรู 
ดานอาหารและยาของกลุมชาติพันธุตางๆ  โดยเนนมิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใชพืชผักสมุนไพร  
เพื่อแสวงหาแนวทางและกระบวนการเรียนรูในการสรางเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน   
เพื่อทําหนาทีว่างแผนและบรหิารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนอยางยั่งยืน  รวมทั้งศึกษา 
ถึงความเปนไปไดในการพฒันาผลิตภัณฑของชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว  เชน  การพัฒนา
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  และพัฒนาพืชผักสมุนไพร  พื้นบานเพื่อการคา  เปนตน  เพือ่แสวงหา
แนวทางในการขยายผลของการทองเที่ยวเชิงนิเวศออกไปยังพื้นที่อ่ืนๆ  ในจังหวดัแมฮองสอนและ
จังหวดัอื่นในเขตภาคเหนือตอนบนและจัดทําแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศในฐานะเปนสวนหนึ่ง 
ของนโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในระดับประเทศตอไป 
 แนวทางในการดําเนินโครงการ  เปนงานวิจัยพื้นฐาน  (Basic  Research)  ผนวกกับ 
งานวิจยัเชิงนโยบายและปฏิบัติการณ  (Policy-cum-action  Research)  โดยการสํารวจพื้นที ่
เพื่อคัดเลือกหมูบานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑกําหนด  การจัดเวทีรวมกับชุมชนเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในการกําหนดกรอบและแนวทางในการพฒันากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ผลการศึกษาพบวา  
บริบทของการทองเที่ยวเชิงนเิวศในเขตภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงกับปญหา  ความดอยพัฒนา 
และความเปนคน  ชายขอบของกลุมชาติพันธุตางๆ  ซ่ึงถูกกระทําใหกลายเปน  "ผูถูกเที่ยว"   
ปญหาของการทองเที่ยว  เชงินิเวศจงึอยูทีก่ารสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชน  การเสริมองคกร 
ชุมชนในการจดัการทรัพยากร  การฟนฟูจติสํานึกในธรรมชาติแวดลอมและศักดิ์ศรีทางชาติพันธุฃ
และวัฒนธรรม  อีกทั้งการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกนัระหวางนกัทองเที่ยวกับชาวบานและ 
ระบบการบริหารจัดการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมีการกระจายรายไดผลประโยชนอยางทั่วถึง 
และเปนธรรม  ลักษณะเชนนี้  การทองเทีย่วเชิงนิเวศจึงจะมีศักยภาพสําคัญในการสรางแรงจูงใจ
เพื่อใหชุมชนหันมาอนุรักษและพฒันาธรรมชาติแวดลอมอยางยั่งยืน 
 การศึกษาการทองเที่ยวดังกลาว  แสดงใหเห็นถึงความสมัพันธของสินคาทองเที่ยวกบัผูคน  
ทําใหผูวจิัยไดแนวคดิและเกดิมุมมองเพิ่มมากขึ้น  นําไปประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้  อนึ่งยังปรากฏ
วายังมกีารศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในลักษณะอื่นๆ  เชน 
  นพรัตน  มุณีรัตน1  ศึกษาการสื่อสารในการจัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง   
อําเภอลานสกา  จังหวดันครศรีธรรมราช  โดยใชระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  เก็บรวบรวมขอมูล 

                                                           

 1  นพรัตน  มุณรัีตน.    การสื่อสารในการจดัการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง   
อําเภอลานสกา  จังหวดันครศรีธรรมราช.    วิทยานิพนธ  นศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2541.    บทคัดยอ. 



 44 

โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม  และสัมภาษณเจาะลึกประชาชนในชุมชนคีรีวง  ผลการวิจัยพบวา  
ผูนําในชุมชนคีรีวงประกอบดวยผูนําที่เปนทางการ  ไดแก  กํานนั  ผูใหญบาน  สมาชิก  อบต.   
ผูนําที่ไมเปนทางการไดแก  ผูอาวุโส  ประธานและกรรมการ  กลุมองคกรในชุมชน  กลุมผูนําลวน 
มีบทบาทรวมกันในฐานะคณะกรรมการริเร่ิมกอตั้งชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานคีรีวง   
การกําหนดแผนการจัดการ  กฎระเบยีบ  การเผยแพรขอมูลขาวสาร  การดูแลและบรกิารนักทองเทีย่ว
รวมทั้งการแกปญหา   
  นิธิ  เอียวศรวีงศ1  ศึกษาทองเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน  :  บุญบั้งไฟตองรับใชชาวยโสธร  
ไมใชชาวยโสธรรับใชบุญบั้งไฟ  พบวา  งานบุญบั้งไฟทีจ่ัดกันในสมัยกอนมีความหมายของพิธีกรรม
หลายนยั  มีความเกี่ยวพันกับชุมชนเกษตรกรรม  ทุกคนมีอาชีพเดียวกนั  มีสวนรวมในงาน   
และอยูในระบบความสัมพันธทางสังคมแบบเดียวกัน  งานบุญบั้งไฟเริม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณ  
พ.ศ.  2500  อันมีสาเหตุมาจากปจจยัมากระทบความสัมพันธทางสังคมในทองถ่ิน  เชน  ผูหญิง 
เขามามีบทบาทในเวทีที่ผูชายผูกขาดมากขัน้ตามลําดับ  งานบุญจัดรวมกันระหวางหมูบานเจาภาพ 
และเครือขายของหมูบานนัน้  จึงมีการจดัทํา  “บั้งเอ”  และการแสดงมากขึ้น  มีการพนัน  เกดิระบบ
สัมพันธทางสังคมที่แตกตางจากสังคมเกษตรกรรมผูใหกาํเนิดบุญบั้งไฟ  ดังนั้นหนาที่ของบุญบั้งไฟ
ในโครงสรางทางสังคมแบบเกาจึงเปลี่ยนแปลงเปนเครือ่งมือความสัมพันธในโครงสรางทางสังคม 
อันใหมของยโสธร  โดยมีการสอดรับกับนโยบายการทองเที่ยวของจังหวัด  และประเทศเปนสําคัญ 
  บุญบั้งไฟในโครงสรางทางสังคมของเมืองยโสธรมีกลุมคนเขามาเกี่ยวของ  5  กลุม  
ไดแก  ชาวคุม  ชาวตลาด  กลุมชนชั้นนําตามจารีต  กลุมขาราชการ  และการทองเทีย่วแหงประเทศ
ไทย  กลุมดังกลาวมีความสัมพันธกันทางสงัคม  เชน  ความสัมพันธทางการเมืองของกลุมชนชั้นนํา
ตามจารีตซึ่งเปนไทย-ลาว  ตอมาเปลี่ยนเปนกลุมพอคาเชื้อสายจีน  เครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ  
อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธทางสังคมสงผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
ของบุญบั้งไฟที่เดนชัด  คือ  รูปแบบที่เคยเปนการละเลนรวมกันของคนทั้งชุมชนกลายเปน   
“การแสดง”  ขบวนแหและเซิ้งเปนการจัดเตรียมขาดความเปนธรรมชาติ  และการไดรับทุนอุดหนนุ 
  นรินทร  ทวยเจริญ2  ศึกษากระบวนการประกอบธุรกิจการจําหนายอาหารและของที่
ระลึกอีสานในแหลงทองเที่ยว  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี  ใชวิธีการรวบรวมขอมูลเอกสาร  

                                                           

 1  นิธิ  เอียวศรวีงศ.    ทองเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน  :  บุญบั้งไฟตองรับใชชาวยโสธร   
ไมใชชาวยโสธรรับใชบุญบั้งไฟ.    2536.    หนา  18-83. 
 2  นรินทร  ทวยเจริญ.    ศึกษากระบวนการประกอบธุรกจิการจําหนายอาหารและ 
ของที่ระลึกอีสานในแหลงทองเที่ยว  อําเภอเกาะสมุย  จังหวดัสุราษฎรธาน.ี    วิทยานิพนธ  ศศ.ม.
มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2538.    บทคัดยอ. 
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และการศึกษาภาคสนามโดยใชวิธีการสังเกต  และสัมภาษณ  จากประชากรกลุมตัวอยางผูประกอบ
ธุรกิจรานจําหนายอาหาร  ผูประกอบธุรกจิแผงลอยจําหนายอาหาร  ผูประกอบธุรกจิแผงลอย   
ผูประกอบธุรกิจรถเข็นจําหนายอาหาร  ผูประกอบธุรกจิหาบเรจําหนายอาหาร  ผูประกอบธุรกิจ 
รานจําหนายของที่ระลึก  ผูประกอบธุรกิจหาบเรจําหนายของที่ระลึก  และผูซ้ืออาหาร  ของที่ระลึก  
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ  ผลการศึกษาพบวา  ผูประกอบธุรกิจจําหนายอาหารและ 
ของที่ระลึกสวนใหญเปนเพศหญิง  การประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพหลักใหบริการตลอดทั้งปไมมี
วันหยุดทําการ  อนึ่งผูประกอบการลวนผานประสบการณในการประกอบธุรกิจประเภทอื่นมากอน 
  จิราพร  กองทอง1  ศึกษาปจจยัที่สงเสริมใหนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวบริเวณ 
ดานชองจอม  อําเภอกาบเชิง  จังหวดัสุรินทร  ผลการศึกษาพบวา  ส่ิงดงึดูดใจที่ทําใหนักทองเที่ยว  
เดินทางไปเทีย่วมากที่สุดคือสินคาราคาถูก 
  สุรีย  บุญญานุพงศ  และสุรศักดิ์  ปอมทองคํา  ศึกษาเรื่องประเพณเีพื่อการทองเที่ยว 
จุดเปลี่ยนของระบบความสมัพันธทางสังคม  พบวา  พธีิปอยสางลองจัดเปนงานบญุที่ยิ่งใหญ 
ของกลุมชนชาวไทยที่สรางความรวมแรงรวมใจกันของคนในชุมชน  ผูที่เปนเจาภาพจัดงานจะไดรับ
การยกยองนับถือ  และใหเกยีรติสูงสุดจากสังคม  ตอมาพิธีปอยสางลองถูกนําไปเปน  “สินคา”   
เพื่อการทองเทีย่ว  พิธีกรรมจึงถูกเปลี่ยนแปลงโดยรัฐ  ในฐานะผูประสานงาน  การจดัพิธี 
เพื่อใหเหมาะสมที่จะดึงดดูนักทองเที่ยวได  และนับวาเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงระบบ
ความสัมพันธของคนในชุมชน  เนื่องจากรัฐสั่งการเปนขั้นตอน  ขณะที่เด็กรวมในพธีิมิได 
มีจุดมุงหมายที่จะเรียนรูพระธรรมคําสั่งสอน  เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  ความสัมพันธทางสังคม 
ที่เกิดขึ้นมาใหมนี้เองไมเปนผลดีตอการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน  และไมเปนผลดี 
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาที่กลายสภาพใหสมาชิกในชุมชนหางเหินกนัมากขึ้น2 
  ยุวดี  นิรัตนตระกูล  ไดสรุปทิศทางการวิจยัดานการทองเที่ยวในประเทศไทย 
จากการศึกษาสถานภาพองคความรูดานการทองเที่ยวในประเทศไทยที่ผานมาบงชี้ใหเห็นวา   
งานวิจยัที่ดําเนินการมีลักษณะแยกสวนศกึษาองคประกอบยอย  เชน  การวิจยัดานทรัพยากร 
 
 

                                                           

 1  จิราพร  กองทอง.    ปจจัยที่สงเสริมใหนกัทองเที่ยวเดนิทางไปทองเที่ยวบริเวณ 
ดานชองจอม  อําเภอกาบเชิง  จังหวดัสุรินทร.    วิทยานพินธ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม,  2540.    บทคัดยอ. 
 2  สุรีย  บุญญานุพงศ  และสรุศักดิ์  ปอมทองคํา.    ประเพณีเพื่อการทองเที่ยว  :  จุดเปลี่ยน
ของระบบความสัมพันธทางสังคม.    2540.    หนา  41. 
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การทองเที่ยว  ดานตลาดการทองเที่ยว  ดานบริการการทองเที่ยว  มกีารบูรณาการในระดับต่ํา   
ขาดความตอเนื่อง  และสวนใหญไมสามารถนํามาปรับใชกับการทองเที่ยวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ1   
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของพบวาการศกึษาและงานวจิัยที่เกีย่วของ
โดยตรงกับกระบวนการทําวฒันธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวยังไมปรากฏในวงวิชาการไทย   
แตยังปรากฏวามีผลงานที่เกี่ยวของโดยออมทําใหผูวจิัยไดขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยที่ทําใหเกิด
อุตสาหกรรม  การทองเที่ยว  กระบวนการแปรวัฒนธรรมใหเปนสินคา  สินคาที่มีนัยทางวัฒนธรรม
เปนอยางไร  ผูคนเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวดวยสาเหตุใด  ผูคนในทองถ่ินแสดงบทบาทตอนรับ
และบริการนักทองเที่ยวอยางไร  ผลกระทบจากการแปรวฒันธรรมใหเปนสินคาเปนอยางไร   
ทําใหผูวจิัยไดแนวคดิและเกดิมุมมองที่หลากหลายนําไปสูการประยุกตใชประโยชนกบัการศึกษา 
วิจัยคร้ังนี ้
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของพบวาการศกึษาและงานวจิัยที่เกีย่วของ
โดยตรงกับกระบวนการทําวฒันธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในวงวิชาการตางประเทศ  พบวา 
  เดวีดด  เจ  กรีนวูด  (Davydd  J  Greenwood)  2  เขียน  Culture  by  the  Pound  :  An  
Anthropological  Perspective  on  Tourism  as  Cultural  Commoditization  สรุปไดวา  ผูคนเดินทาง
ไปยังแหลงทองเที่ยวอาจมสีาเหตุเพราะวาสถานที่  วัฒนธรรมทองถ่ิน  ทรัพยากรทางธรรมชาติ   
การรณรงคเชญิชวนดึงดดูใจ  การทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาตองมีการจัดการ  ผูคนในทองถ่ินตอง
แสดงบทบาทในการตอนรับและบริการที่ดตีอนักทองเที่ยว 
  เมือง  Alarde  เปนแหลงนันทนาการของ  Fuenterabia’s  ไดรับชัยชนะตอฝร่ังเศส 
ในป  ค.ศ.  1638  มีส่ิงดึงดูดใจเชน  ปอมปราการ  ที่พักของชาวประมง  เครื่องดนตรี  เครื่องแบบ
ทหาร  อาวุธ  และชุดโบราณ  ตอมามีการสรางศูนยการคาลานกวางในตัวเมือง  ขบวนพาเหรดแห 
ไปสิ้นสุดที่รานขายอาหาร  และเครื่องดื่ม  สงผลใหผูคนในทองถ่ินมีงานทํา  เด็กๆ  มสีวนรวมใน
ขบวนพาเหรด  มีรายไดจากการตัดเย็บชดุแตงกาย  เมืองดังกลาวจึงเปนตัวอยางของความสามัคคี  
ชาวนาหรือชาวประมงมีความสงางามเทาเทียมกับผูนําของเมือง  กอปรกับมีแหลงทองเที่ยว 
ที่ผูคนสามารถเขาถึงได  เชน  ชายหาด  แขงเรือ  วายน้ํา  ถายรูป  ทุงนา  บานเกา  และกําแพงเมือง 
  ป  ค.ศ.  1969  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและขอมูลขาวสารไดสราง
อนุสาวรียชารลที่  5  โรงแรม  ภัตตาคาร  และบารขึ้นในศูนยการคาลานกวางในเมือง  ทําใหกลายเปน

                                                           

 1  ยุวดี  นิรัตนตระกูล.    “ทิศทางการวิจยัดานการทองเที่ยวในประเทศไทย,”  จุลสาร 
การทองเที่ยว.    21(1)  :  23-30  ;  มกราคม-มีนาคม,  2545. 
 2  Greenwood,  Davydd  J.    “Culture  by  the  Pound  :  An  Anthropological  Perspective  
on  Tourism  as  Cultural  Commoditization,”  in  Hosts  and  Guests.    1989.    p.    171-185.   
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แหลงสาธารณะซึ่งผูคนอยากเขาไปสัมผัส  ผลตามมาจากนั้น  2  ป  ผูคนในเมืองขาดความรวมมือกนั  
เพราะลวนตองการคาตอบแทนดวยเงิน  ทาํใหไมมีอาสาสมัครกระทําในสิ่งที่ดีงาม  แตกตางจากชวง
เร่ิมแรกที่แสดงออกใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม  หลังจากผูคนภายนอกเขามามากๆ  หลายส่ิง
เปลี่ยนไป  ความร่ํารวย  ความมั่นคงทําใหคนเห็นแกตวั 
  เดวิด  แพทท  (David  Patt)  1  กลาวถึงกระบวนการทําพทุธศาสนาใหเปนสินคาในพืน้ที่
โลกธุรกิจชาวอเมริกา  วาการดํารงอยูของพุทธศาสนาภายใตองคประกอบใหมของการตลาดตองทํา
ใหกลายเปนสนิคาที่มีช่ือเสียง  ผูนําทางศาสนาที่ฉลาดตองมีความชํานาญดานการโฆษณา  และ
การตลาดเพื่อดึงดูดผูเรียน  การตลาดตองใชกระบวนการเชนเดียวกับตลาดการจําหนายขาวโพดคัว่  
หรือตลาดโปเกมอน  การสอนปฏิบัติขั้นสูงทางพุทธศาสนาวัชรยานทาํใหผูเรียนเขาถึงไดนอย  วิธีการ
เปลี่ยนสภาพใหกลายเปนสินคาตองประยกุตหลักปฏิบัตใิหเขาสูเปาหมายสามขั้น  อนึ่งการดํารงชวีิต
ภายใตลัทธิการบริโภคนิยมคือการนําพาตนสูความลมเหลว  การบริโภควัตถุไมใชการบรรลุความสุข
ที่ยั่งยืน  แตการบริโภคพุทธศาสนาเปนสิ่งดีนําสูการบรรลุ 
  พวล  โคลก  และ  ฮารเว  ซี  เพอรกินส  (Paul  Cloke  and  Harvey  C.Perkins)2  ศึกษา
กระบวนการทาํการทองเที่ยวเชิงผจญภัยในนิวซีแลนดเปนสินคา  พบวานักทองเที่ยวตองการสินคา
ผจญภัยเพิ่มขึ้น  จึงตองผลิตใหตอบสนองการบริโภคสถานที่ของนักทองเที่ยว  ดังกรณีตัวอยาง
กระบวนการทาํการทองเที่ยวเชิงผจญภัย  และธรรมชาติใหเปนสินคาในยุคหลังสมัยใหม  และหลังยุค
นักทองเที่ยว  บริษัททองเที่ยวผลิตแผนพับเสนอรูปแบบสินคาใหตื่นเตน  และเราใจ  เพื่อดึงดูดความ
สนใจนกัทองเที่ยวใหเดินทางสูนิวซีแลนด  แมวาแผนพับมีขอจํากัดในการสื่อไมเทาเทียมกับตนแบบ  
อยางไรก็ตามสังคมของสินคาและสังคมของภาพไดสะทอนนัยสําคัญเกี่ยวกับนิวซีแลนดอยางชัดเจน  
และแปรเปลี่ยนเปนสัญญะของสินคาการผจญภัย 
  กิตติพร  ใจบญุ3  เขียนบทความ  วัฒนธรรมการทองเที่ยวและการบริโภค  :  ความหมาย
ที่แปรเปลี่ยน  สรุปไดวาชวงรัตนโกสินทรตอนตนคนไทยมีการทองเทีย่วดังปรากฏหลักฐานจาก  
นิราศจดหมายเหตุระยะทาง  ตอมาสังคมไทยยอมรับวิทยาการตะวันตกมากขึ้นทําใหรับคติสมัยใหม

                                                           

 1  David  Patt.    The  Commodification  of  Buddhism  in  the  American  Marketplace.  
n.d.    <http://www.  belmont.edu/Sociology/classes/RelCommodified.htm.>    3  April  2003. 
 2  Paul  Cloke  and  Harvey  C.Perkins.    Commodification  and  Adventure  in   
New  Zealand  Tourism.    n.d.  
<http://www.ggy.bris.ac.uk/staff/information/ggpjc/commodification.htm.>    10  April  2003. 
 3  กิตติพร  ใจบญุ.    “วัฒนธรรมการทองเที่ยวและการบรโิภค  :  ความหมายทีแ่ปรเปลี่ยน,”  
วารสารรมพฤกษ.    12(2)  :  70-80  ;  กุมภาพันธุ,  2537. 
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จึงนําไปสูคตกิารทองเที่ยวสมัยใหม  และยุคสมัยของทุนนิยม  ตองจัดเวลา  พืน้ที่เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทางดานการผลิต 
  การทองเที่ยวสมัยใหมภายใตระบบทุนนยิมมีคติการบริโภคความหมายสัญญะตางๆ   
ซ่ึงเปนหัวใจของการทองเที่ยวสมัยใหมเปนตัวบงชี้สะทอนตัวตน  แสวงหาสิ่งตอบสนอง 
ความตองการ  และรสนิยมของนักทองเที่ยว  ไดแก  พืน้ที่ไมคุนเคย  (Exotic)  มีความปลอดภัย
สะดวกสบาย  (Facilities.)  และประสบการณ  (Experience)  จากกจิกรรมระหวางการทองเทียว   
เชน  การบันทกึภาพถาย  การสะสมของที่ระลึกที่ถูกผลิตขึ้นมาอยางมคีุณคา  ประณตี  ทําขึ้นดวยมือ  
(Hand  Made)  ของผูคนในทองถ่ิน  รูปลักษณมาจากธรรมชาติ  รูปทรงแปลกประหลาด   
เลียนแบบของเดิม  ขนาดผิดแผกไปจากเดมิ  หากเปนวัตถุโบราณตองเปนของเกาแทจริง 
  การทองเที่ยวสมัยใหมมีความเกี่ยวของกบัสภาพการเมอืง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
ของประเทศ  รัฐบาลสามารถนําเอาวัฒนธรรมของกลุมชาตพิันธุมาเปนจุดขาย  เชน  การแสดงเซิ้งบั้ง
ไฟ  ควบคูกับเพลงพื้นบานภาคกลาง  ฟอนเล็บ  โขน  หรือโนราในสถานที่  และเวลาเดียวกัน   
โดยที่นักทองเที่ยวไมตองเดนิทางไปยังแหลงทองเที่ยวนัน้ๆ  ปรากฏการณดังกลาวเปนเรื่องปกต ิ
ในยุคโลกาภิวตันที่วัฒนธรรมประเพณแีตละทองถ่ินสามารถตอบสนองหนาที่ใหมตอชุมชน 
เชิงแลกเปลี่ยน  เพื่อกอใหเกิดรายไดสูชุมชน  ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ดั้งเดิมของแตละชุมชน  แมวาจะมกีารบิดเบือนไปบาง 
  สุดาวรรณ  เตชะวิบูลยวงศ  ศึกษากระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณผานสื่อมวลชน 
ในอุตสาหกรรมการทอง-เที่ยวยุคหลังสมัยใหมในโครงการ  Amazing  Thailand  มีวัตถุประสงค 
เพื่อคนหาสัญลักษณและความหมายของสญัลักษณที่ปรากฎ  ในสารโฆษณาการทองเที่ยว 
ที่เผยแพรในโครงการ  Amazing  Thailand  และเพื่ออธิบายถึงกระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณ 
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยในยุคหลังสมัยใหม  เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ  ทฤษฎีและแนวคิด 
ที่นํามาเปนกรอบในการวิเคราะห  ไดแก  ทฤษฎีวิพากษ  ทฤษฎีสัญญวิทยา  แนวคิดเรื่องสัญลักษณ  
แนวคดิเรื่องการทองเที่ยว  และแนวคิดเรื่องการโหยหาอดีต  ผลการวิจยัพบวา1 
  สัญลักษณที่พบในเนื้อหาสารโฆษณาการทองเที่ยวมีทั้งหมด  12  ประเภท  ไดแก  
หัตถกรรม  อาหาร  วัตถุส่ิงของ  ส่ิงกอสราง  สถานที่  ธรรมชาติ  กิจกรรม  พาหนะ  การแสดง   
คน  สัตว  และพืช  สัญลักษณใชส่ือความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยไปพรอม  การสื่อ
ความหมายโดยนัยประกอบดวยเร่ืองวัฒนธรรมไทย  ธรรมชาติ  และเชิงพาณิชย  กระบวนการสื่อสาร

                                                           

 1  สุดาวรรณ  เตชะวิบูลยวงศ.    กระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณผานสื่อมวลชน 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยุคหลังสมัยใหมในโครงการ  Amazing  Thailand.    วิทยานิพนธ   
นศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2534.    บทคัดยอ. 



 49 

เชิงสัญลักษณในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยุคหลังสมัยใหม  มีองคประกอบ  4  ประการ  คือ  
ประการแรกนายทุนผูผลิตสินคาทางการทองเที่ยว  ไดแก  "ภาครัฐบาลและภาคเอกชน"  ทําหนาที่  
เปนผูสงสารของกระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณนี้  ประการที่สองสารที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว 
ในโครงการ  Amazing  Thailand  นั้น  เปนสารที่มีกลยุทธ  การนําเสนอดวย  "สัญลักษณ"  เนื่องจาก
พบวามีการใชสัญลักษณตางๆ  มากมายในการสื่อความโดยเฉพาะอยางยิ่งสัญลักษณประเภททีแ่สดง
ความหมายเรือ่งวัฒนธรรมมีมากที่สุด  ประการที่สามชองทางการสื่อสาร  ทั้งสื่อโทรทัศน  วิทยุ  และ
ส่ิงพิมพ  ที่เปนชองทางหลักถายทอดสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวในโครงการนี้  โดย  “โทรทัศน”  และ  
"ส่ิงพิมพ"  จะเปนชองทางทีเ่หมาะสม  ที่สุดในการนําเสนอสัญลักษณ  และประการที่ส่ีนักทองเทีย่ว
ซ่ึงสวนใหญเปน  “ชนชั้นกลาง”  ผูบริโภคสินคาทางการทองเที่ยว  ซ่ึงมีความ  ตองการที่หลากหลาย
แตกตางกนัมาก  รวมทั้งมีความตองการอนรัุกษคุณคาแบบเกาหรือโหยหาอดีตดวย  ทาํหนาที ่
เปนผูรับสารของกระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณนี ้
  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง  ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี  :  ความเชื่อและแนวการปฏิบัติ
ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลางที่ช้ีใหเห็นวาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกดิขึ้นมาจากแนวคิด
พื้นฐานตามคติไตรภูมิ  ซ่ึงเปนพื้นฐานโลกทัศน  และชวีทัศนของคนไทย  เกีย่วกับขั้นตอนชีวิต  
เปาหมายชวีิต  ความเชื่อในอาํนาจตางๆ  ความตองการเพือ่การดํารงอยูในวัฎจกัรของชีวิตอยางมี
เสถียรภาพ  ในการสืบตอพระพุทธศาสนา  การสรางความสมัครสมานสามัคคี  สรางการรวมตัว 
ของชุมชน  และเปนแนวทางในการสรางสรรคศิลปะทางหนึ่งดวย  ในสวนที่เกี่ยวกบังานแหเทียน
พรรษานั้น  พบวาเปนประเพณีหนึ่งที่มีบนัทึกมาตั้งแตสมัยสุโขทัย  และชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสมยั
อยุธยา  จากคําใหการขุนหลวงหาวัดที่เรียกประเพณีดังกลาววาเขาพรรษา  เปนประเพณีของพระเจา
แผนดินเรยีกวาพระราชพิธีอาษาฒมาส  (พระราชพิธีเดือน  8)  ซ่ึงเปนวิธีการทํานุบํารุง  พระสงฆ 
อีกวิธีการหนึ่ง1 
  สมชัย  เจียรกลุ  ศึกษา  ศิลปะการทําเทยีนพรรษาและวิวฒันาการของเทียนพรรษา 
ของชางจังหวดัอุบลราชธานีเกี่ยวกับคติความเชื่อ  ประเพณีของการนําเทียนพรรษาและวิวฒันาการ
ของเทียนพรรษาของชางจังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  ชาวจังหวัดอุบลราชธานี  มีความเกี่ยวพันกับคติ
กฎแหงกรรมในแงที่วา  “ทําดีไดดี  ทําชัว่ไดช่ัว”  ตามหลักพุทธศาสนา  และความเชื่อเร่ืองของผี
บรรพบุรุษ  สะทอนออกมาจากศิลปะลวดลายบนเทียนพรรษา  การรวมแรงรวมใจในการหลอเทียน
พรรษาทําใหชาวอุบลราชธานีมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ความอดทน  การเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสและ 
ยกยองผูมีความกตัญูกตเวทีอีกดวย  งานแหเทยีนพรรษา  สงผลตอการสรางความสามัคคี 

                                                           

 1  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง.    พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัย 
ถึงกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง.    2535.    หนา  40. 
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ในสังคม  ปรากฏออกมาในรปูของการทําบุญกุศล  และผลตอเนื่องที่จะไดรับก็คือความภาคภูมใิจ   
และความหวงแหนในทองถ่ินของตน  พัฒนาการทําเทียนพรรษาเริ่มจากการรวมเทยีนแทงเล็ก  ๆ   
คนละแทงมามัดรวมกนัเปนแทงใหญ  แลวแหไปถวายวัด  ตอมาจึงหลอเปนแทงใหญติดลาย 
หรือแกะสลักเปนลวดลาย1 
  ประยงค  มุทธเสน  ศึกษา  ววิัฒนาการรูปแบบ  เนื้อหา  และกลวิธีทางศลิปะที่ปรากฏ 
อยูในประติมากรรมเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  ชวงป  พ.ศ.  2522  –  2533  รูปทรงของเทียน
พรรษาเริ่มเปลี่ยนแปลงในชวงป  พ.ศ.  2522  –  พ.ศ.  2525  มีขนาดใหญมากขึ้น  ดานเนื้อหา 
มีการเปลี่ยนแปลงเปนลวดลายที่เกีย่วพันทางศาสนา  สัตวในวรรณคดี  พ.ศ.  2525  ลวดลายบนเทียน
พรรษาเริ่มมีเนื้อหาสะทอนสังคม  และสภาพแวดลอมากขึ้น  กรรมวิธีการทําเทียนพรรษา   
มีความเปลี่ยนแปลงจากการหลอรวมเทียนทั้งตนไปสูการแยกสวน  ระหวางสวนยอดกับลําตน   
เพื่อความสะดวกในการแกะสลักและความโดดเดนของลวดลาย  ป  พ.ศ.  2527  มีแนวความคิด 
ที่จะทําเทยีนพรรษาใหมีสวนยื่นในอากาศมากที่สุด  และริเร่ิมที่จะมกีารปนหุนเทยีนกอน   
โดยนําเอาน้ําเทียนราดบนหุนอีกครั้งเพื่อประหยดัคาใชจายและเวลา  ววิัฒนาการดานรูปแบบ 
ของเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีมาจากปจจยัดานสงัคม  และเศรษฐกิจเปนพืน้ฐาน 
โดยววิัฒนาการดานเนื้อหา  และกลวิธีการสรางสรรคนั้นมาจากปจจยัทางสังคม  เศรษฐกิจ 
การเมืองความรู  ความคิด  การประยุกตวิทยา  ประสบการณและวัสดุอุปกรณเปนหลัก2 
  ภัทรพงศ  คงวจิิตร3  ศึกษาพืน้ที่และความหมายการทองเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง  
พบวา  การบรโิภคความหมายโดยการสัมผัสพื้นที่ทางวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวและกระบวนการ
สรางภาพของแหลงทองเที่ยว  มีการใหความหมายและการจัดการพื้นทีใ่หเปนวัตถุดบิเพื่อการสัมผัส  
โดยมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  อุดมการณความคิด  วฒันธรรม  ความหมายของพืน้ที่   
ผูใหความหมายมีหลายชดุและสัมพันธกันอยางซับซอนสอดคลองกับผลประโยชนรูปลักษณตางๆ  
ของตน  เมืองหลวง-พระบางในความหมาย  “ศูนยกลางวัฒนธรรม”  ของลาวถูกคณะกรรมการมรดก
โลกอธิบายพื้นที่  “เปนมรดกของมวลมนษุยชาต”ิ  รัฐบาลลาวใหความหมายทั้งสองชุดเปนเครื่องมือ
รณรงคสงเสริมการทองเที่ยว  ขณะที่ภาคธุรกิจ  เอกชน  เปนผูรับผลประโยชนสวนใหญ 

                                                           

 1  สมชัย  เจียรกลุ.    ศิลปะการทําเทียนพรรษาของชางจังหวัดอุบลราชธาน.ี    2534.     
หนา  41. 
 2  ประยงค  มุทธเสน.    วิวัฒนาการรูปแบบ  เนื้อหา  กลวธีิทางศิลปะที่ปรากฏ 
อยูในประติมากรรมเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี.    2535.    หนา  42. 
 3  ภัทรพงศ  คงวิจิตร.    พื้นที่และความหมายการทองเที่ยวหลวงพระบาง.    วิทยานิพนธ  
สค.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2546.    บทคัดยอ. 
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จากการทองเทีย่ว  และตอรองอํานาจรัฐ  ส่ือมวลชนเปนผูกําหนดภาพหลักของเมือง  สวนไท 
เมืองหลวงใหความหมายพืน้ที่  และกจิกรรมเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมและประเพณี  สวนนักทองเที่ยว 
เปนปจจยัผลักดันปจเจก  และกลุม-บุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนเพื่อชวงชิง  “พื้นที่”   
เมืองหลวงพระบาง 
 จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจยัที่เกีย่วของเกี่ยวกับความหมายของสินคาการทองเที่ยว
และการทําใหเปนสินคาพบวา  การทองเที่ยวและการบริโภคมีความเปนพลวัตอยางไร  การทองเที่ยว
สมัยใหม  และนักทองเทีย่วเปนอยางไร  สัญลักษณในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยุคหลังสมัยใหม 
มีอะไรบาง  ใครมีหนาที่เกีย่วของ  พื้นทีแ่ละความหมายในมิตินกัทองเที่ยว  และกระบวนการ 
สรางภาพของการทองเที่ยวเปนอยางไร  ใครไดประโยชน  แตงานวิจยัเร่ืองกระบวนการทําวัฒนธรรม
ใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน  มีความแตกตางจากงานวิจยัอ่ืนในสวนที่เนนการวิเคราะห  
ตีความ  ใหความหมายพืน้ที่  และความหมายการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวภาคอีสาน 
ของประเทศไทย   
 



บทท่ี  3 
 

ศักยภาพ  และปจจัยสงเสริมการทองเที่ยวในภาคอีสาน 
 

 บทนี้เปนการศึกษา  พัฒนาการทางประวตัิศาสตรสังคมแหลงทองเที่ยว  รูปแบบสินคา
ทองเที่ยวในภาคอีสาน  ศักยภาพของพื้นทีท่างกายภาพของแหลงทองเที่ยว  ศกัยภาพของพื้นที่
วัฒนธรรมของแหลงทองเทีย่ว  นโยบายรฐั  วิสัยทัศนของภาคเอกชนและชุมชน  การพัฒนา
ปจจัยพืน้ฐาน  เสนทางการทองเที่ยวภายใน  งานประเพณใีนโครงสรางทางสังคม  ความสัมพันธ 
ทางสังคมของกลุมคนในงานประเพณี  ผลกระทบของการเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรม  ผลกระทบ 
การทองเที่ยวแบบมวลชนแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูเวยีง  และพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  
จังหวดัขอนแกน  วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  จังหวดันครพนม  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  
จังหวดับุรีรัมย  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  จังหวัดอดุรธานี  บานโคกโกง  จังหวดักาฬสนิธุ  
และงานประเพณีแหเทยีนพรรษา  จังหวดัอบุลราชธานี  โดยศึกษาเจาะจงประเพณีในโครงสราง 
ทางสังคม  และการประเมนิผลกระทบดานการทองเที่ยว 
 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรสังคมแหลงทองเที่ยว 
 
 จากหลักฐานทางโบราณคดี  และผลการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนในภาคอีสาน  พบวา
บริเวณแองสกลนคร  เชน  ลุมน้ําสงคราม  และบริเวณแองโคราช  เชน  ลุมน้ํามูล  ลุมน้ําชีเปนที่ตั้ง
หลักแหลงของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรสืบเนื่องตอมาสมัยประวตัิศาสตร  และปจจุบัน   
แสดงใหเหน็ถึงพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ดังนี้ 
  สมัยกอนประวัติศาสตรในภาคอีสานแบงออกไดเปน  3  สมัย1  คือ  สังคมลาสัตว  
(Hunting  and  Food-gathering  Society)  สังคมกสิกรรม  (Village  Farming  Society)   
และสังคมเมือง  (Urban  Society)  ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของกลุมคนยคุกอนประวัตศิาสตรในบริเวณ
แองสกลนคร  และแองโคราชพบชุมชนถาวร  (Sedentary  Settlement)  อาศัยอยูในบริเวณที่ราบลุม 
มีน้ําไหลผาน  (Low  Terrace)  กับที่ราบลุมต่ําน้ําทวมถึง  แสดงใหเห็นวามีการเลือกทําเลที่ตั้งถ่ินฐาน
อยูใกลแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค  และบริเวณที่ราบลุมเหมาะกับการเพาะปลูก 

                                                  

 1  อําพัน  กิจงาม  และคณะ.    อดีตอีสาน.    2531.    หนา  5-48. 
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  จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในแองสกลนคร  เชน  บานเชียง  พบวาการตั้งชุมชน
สวนใหญตั้งอยูบนเนนิดิน  และในที่ราบลุมมีลําน้ําหวยกาคํา  สระหลวง  และบึงหลวง  ไหลผาน 
แตไมมีค-ูน้ําคันดินลอมรอบ  จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานเชยีงพบหลักฐานภาชนะ
เครื่องปนดินเผา  แกลบขาว  สําริด  เหล็ก  แกว  อีกทั้งยังคนพบแรธาตบุางอยาง  เชน  ทองแดง   
ดีบุก  เปลือกหอยทะเลสําหรับเปนเครื่องประดับศพ  แสดงใหเห็นถึงการติดตอทางเศรษฐกิจ  และ
วัฒนธรรมกับชุมชนอื่นบริเวณชายทะเลในเขตประเทศเวียดนาม  ซ่ึงนกัวิชากรไดลงความเหน็วา 
กลุมคนในแองสกลนครมีการปรับตัวตามสภาพภูมิศาสตรที่ราบลุม  ความชํานาญในการลาสัตว   
และการผลิตเครื่องปนดินเผา  เปนตน1   
  การศึกษาการตั้งถ่ินฐานชุมชนกลุมคนในแองโคราช2  รวมถึงลักษณะของชุมชนบริเวณ
ทุงกุลารองไหลุมน้ํามูล  และบริเวณน้ําชีตอนลางในเขตพืน้ที่จังหวัดมหาสารคาม  บุรีรัมย  รอยเอ็ด  
สุรินทร  ยโสธร  ศรีษะเกษ  และอุบลราชธานี  พบชุมชนจํานวนมากกระจายกันอยูตามลําน้ํามูล   
ลําน้ําชี  และลําน้ําที่เปนสาขา  ไดแก  ลําพังชู  ลําพลับพลา  ลําเตา  ลําเสียว  ลําชี  ลําเซบาย  ลําเซบก  
และลําโดมใหญ  โดยเลือกทาํเลพื้นที่อยูอาศัยแตกตางกัน  คือ  ที่ราบน้ําทวมถึง  (Flood  Plain)  
บริเวณลุมน้ํามลู  และลุมน้ําชี  ที่ราบลุมตามลําน้ําสาขาแมน้ํามูล  แมน้ําช ี (Low  Terrace)  และบริเวณ 
ที่สูงซึ่งลาดลงจากเทือกเขา  ชุมชนโบราณบริเวณลุมน้ํามลู  ลุมน้ําชีตอนลางสามารถจําแนกได  4  
ประเภท  คือ  บริเวณเนินดนิที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ  ระดับสูงกวาทีร่าบลุมโดยรอบประมาณ   
5  เมตรขึ้นไป  บริเวณเนินดนิที่มีคูน้ําลอมรอบชั้นเดียวคูน้ํากวาง  25  เมตรขึ้นไป  บริเวณเนินดนิ 
ที่มีคูน้ําลอมรอบ  3  ช้ันขึ้นไป  และบริเวณเนินดินที่มีทัง้คูน้ําและคันดินลอมรอบ  อนึ่งลักษณะ 
ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏจากรูปทรงเครื่องปนดินเผาตามชั้นดินแบงออกได  2  ระยะ  กลาวคือ  
ระยะแรกสัมพันธกับชั้นดนิชั้นลาง  เครื่องปนดินเผามลัีกษณะหนาหยาบในดานกรรมวิธี  และ
รูปแบบ  ระยะที่สอง  การทาํเครื่องปนดินเผาโดยใชกรรมวิธีขึ้นรูปดวยแปนหมุน  ตกแตงลวดลาย
เชือกทาบ  และเขียนสี  ในสวนของเครื่องปนดินเผาขนาดใหญสวนมากใชบรรจุกระดูก   
และสิ่งของคนตายในประเพณีการฝงศพ  คร้ังที่  2 
 
 

                                                  

 1  Paitoon  Mikusol.    Social  and  Culture  of  Northeastern  Thailand  From  1968-1910  :  
A  Case  Study  of  the  Human.    1984.    p.  7-8. 
 2  ศรีศักร  วัลลิโภดม.    “อีสานระหวางพุทธศตวรรษที่  12-16,”  ใน  ประวัติศาสตรและ
โบราณคด.ี    ม.ม.ป.    หนา  34. 
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  สมัยประวัติศาสตรในภาคอสีาน  ดินแดนแถบนี้มีความสัมพันธกับอาณาจักรที่มีรากฐาน
ความเจริญจากอารยธรรมอินเดีย  เชน  อาณาจักรฟนูัน  เจนละ  และทวารวดี  ดังนัน้จงึรับอิทธิพล
ความเชื่อทางศาสนาฮินดู  และพุทธศาสนานิกายมหายาน  และหินยาน1  พุทธศาสนาเขาสูประเทศ
ไทย  ชวงระยะเวลาทีแ่ตกตางกัน  ดังที่จํานงค  ทองประเสริฐไดสรุปหลักฐานจากลักษณะพุทธเจดยี  
สามารถนํามาเปนเกณฑในการจําแนกไดวา  พุทธศาสนาเขาสูดินแดนประเทศไทยแบงออกได  4  ยุค
คือ  ยุคที่หนึ่ง  ลัทธิหินยานอยางเถรวาท  (ดินแดนสุวรรณภูม)ิ  ยุคที่สอง  ลัทธิมหายาน  ยุคที่สาม  
ลัทธิหินยานอยางพุกาม  และยุคที่ส่ี  ลัทธิลังกาวงศ2 
  ประมาณพุทธศตวรรษที่  13-14  ดินแดนภาคอีสานไดพฒันาจากสังคมเมืองเขาสูสังคม
รัฐ  (Ccity  State)  พุทธศตวรรษที่  14  พระเจาชยัวรมันที่  2  ทรงสถาปนานครหลวง  นับถือลัทธิ 
เทวราชาแพรขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองสูดินแดนโดยรอบ  ตอมาปลายพุทธศตวรรษ 
ที่  15  บริเวณสังคมรัฐลุมแมน้ํามูลถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมร3  ซ่ึงอิทธิพลของ
ขอมพระนครไดขยายอิทธิพลทางการเมือง  การปกครอง  และการศาสนาเขาสูพื้นที่ภาคอีสาน  3  ชวง  
คือ  ในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่  1  (พ.ศ.  1545-1590)  สมัยพระเจาสริุยวรมันที ่ 2  (1656-1693)   
และพระเจาชยัวรมันที่  7  (1724-1761)  สงผลใหไดรับอิทธิพลทางสังคม  และแบบแผน 
ทางวัฒนธรรมขอม4 
  วัฒนธรรมขอมในภาคอีสานเสื่อมลงราวตนพุทธศตวรรษที่  19  บริเวณภาคอีสาน 
ไดเกดิการเปลีย่นแปลงครั้งใหญ  กลาวคือ  ชุมชนตางๆ  เกิดการสลายตวั  เมืองถูกทิ้งรกราง   
ตนพุทธศตวรรษที่  23  เกิดการอพยพเคลือ่นยายกลุมคนไท  ลาว  เขมร  เขามาตั้งถ่ินที่อยูอาศัยเกดิ
เปนชุมชนขึ้นใหม  และครอบครองดินแดนชุมชนดั้งเดมิ  ตอมารัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ  จึงจดัตั้ง 
และยกฐานะใหเปนเมืองตางๆ  และตอมาภายหลังไดจดัตั้งเปนอําเภอและจังหวัดดังปรากฏในปจจุบนั  
วัฒนธรรมไทย-ลาว  สวนใหญมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา  กอใหเกดิการรับอิทธิพลตอประเพณ ี
อันเนื่องดวยการดําเนินชวีิต  และเนื่องดวยศาสนา  ผลก็คือไดสรางสรรคผลงานอุทิศถวายไว 
ในพุทธศาสนาดวยความศรทัธาตามอัตภาพ  เศรษฐกจิ  และสังคม5   
                                                  

 1  ธวัช  ปุณโณทก.    “ประวตัิหัวเมืองอีสานตอนลาง  พจิารณาดานวัฒนธรรม 
และประชาคม,” ใน  สมบัติอีสานใต  คร้ังที่  3.    2527.    หนา  50-53. 
 2  จํานงค  ทองประเสริฐ.    ประวัติศาสตรพทุธศาสนาในเอเชียอาคเนย.    2534.    หนา  357. 
 3  อําพัน  กิจงาม  และคณะ.    อดีตอีสาน.    2531.    หนา  5-48. 
 4  ทิวา  ศุภจรรยา.    อดีตอีสาน.    2529.    หนา  84-103. 
 5  แนงนอย  ปญจพรรค  และสมชาย  ณ  นครพนม.    วญิญาณไมแกะสลักอีสาน.    2536.  
หนา  14-19. 
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อาจกลาวไดวา  ประชาชนในภาคอีสานสวนใหญในปจจุบันสืบเชื้อสายมาจากกลุมผูอพยพ 
ในสมัยตนพุทธศตวรรษที่  231 
 
รูปแบบสินคาทองเที่ยวในภาคอีสาน 
 
 จากการศึกษาทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคอีสานสามารถจําแนกรูปแบบสินคาทองเที่ยว
ในภาคอีสานโดยพิจารณาจากทรัพยากรทองเที่ยวเปนเกณฑออกได  6  รูปแบบ  ดังนี ้
  1.  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (Eco-tourism)  เปนรูปแบบการทองเที่ยวซ่ึงคํานึงถึง 
การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  และการใชทรัพยากรอยางสมดุลมุงสูการพัฒนา 
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  ไดแก  อุทยานแหงชาติภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน  จางชาวบานเปนลูกจาง 
ทําหนาที่ตางๆ  ในอุทยาน  เชน  เจาหนาทีป่ระจําดานเกบ็คาธรรมเนียม  เจาหนาทีใ่หบริการ 
ในศูนยบริการนักทองเที่ยว  เจาหนาที่ประจาํรานสวัสดิการตําแหนงแมบาน  ฯลฯ  เพือ่ปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย  ตามสัญญาจางปตอป2  พิพิธภัณฑไดโนเสารภเูวียง  จังหวัดขอนแกน   
ใหการสนับสนุน  กลุมสตรีทอผาและกลุมอาชีพแกะสลักไดโนเสาร  นําสินคาที่ระลึกจําหนาย 
ในพื้นทีห่ลายประเภท  เชน  ผลิตภัณฑจากผา  ผลิตภัณฑไมแกะสลัก  จักสาน3 
  วนอุทยานแหงชาติภูผาววัเปดโอกาสให  นายเครือ  คนซื่อ  มัคคุเทศกประจําหมูบาน
วัฒนธรรมผูไทยโคกโกงซึ่งผานการไดรับอนุญาตจากสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศก
จังหวดัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือใหปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกเฉพาะ  (ไทย-เฉพาะพืน้ที่)   
ไดรับบัตรประจําตวัสีฟาเปนผูนําเที่ยววนอุทยานแหงชาติ  น้ําตกตาดสงู  น้ําตกตาดยาว  บานโคกโกง   
อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ   
   อนึ่ง  การนิยาม  การประดิษฐถอยคําเกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงนิเวศ  มคีวาม
หลากหลาย  เชน  บานซะซอม  หมูที่  7  ตําบลนาโพธิ์กลาง  อําเภอโขงเจียม  จังหวดัอุบลราชธานี  
จัดตั้งกลุม  “กินขาวเซาเฮือน”เมื่อวันที่  19  กันยายน  2543  เปนหมูบานนํารองการวิจยัเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวระบบนิเวศนอยางยั่งยนื  จัดกิจกรรมการ

                                                  

 1  อําพัน  กิจงาม  และคณะ.    เลมเดิม.    หนา  5-48. 
 2  คําพอง  ฝายหินกอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่อุทยานแหงชาติภูเวียง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที่  14  กุมภาพนัธ  2547. 
 3  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  พฤศจิกายน  2546. 
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ทองเที่ยวปาดงนาทาม1  ขณะที่บานโคกโกง  ใหบริการการทองเที่ยวและใชถอยคําจูงใจนักทองเที่ยว
ในแตละปแตกตางกัน  เชน  พ.ศ.  2541  ทองเที่ยวเชิงนิเวศน  พ.ศ.  2542  ทองเที่ยวเชิงอนุรักษรูจกั
ชุมชน  พ.ศ.  2543  สัมผัสวิถีชีวิตชนเผาผูไท  พ.ศ.  2544  สัมผัสวัฒนธรรมชนบท  การประดิษฐ 
ถอยคําเกี่ยวกบัการทองเที่ยวเชิงนิเวศถูกกาํหนดโดยหนวยงานของรัฐบาลเปนสําคญั2  จะเหน็ไดวา  
หนวยงานรัฐและสถาบันทางสังคมซึ่งกอตัวข้ึนมาลวนไดรับการสนับสนุนเกื้อกูลใหเกิดการผลิต
สินคาที่มีนัยทางวัฒนธรรมใหมีบทบาทหนาที่  ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
   รูปแบบสินคาทองเที่ยวเชิงนเิวศ  สรางสิ่งดึงดูดใจ  เกีย่วกบัพื้นที่แปลกใหม  เชน  
หลุมขุดคนที่  1  (ประตูตีหมา)  คนพบฟอสซิลไดโนเสารกินพืช  (Sauropod)  ฟนไดโนเสารประเภท
กินเนื้อสกุลและชนิดใหมของโลก  นกัทองเที่ยวสามารถเขาถึงมีส่ิงอํานวยความสะดวก  โดยชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตรากําหนด  กอปรกับทําใหเพิ่มพูนประสบการณจากกิจกรรมตางๆ  ในแหลง
ทองเที่ยวเชิงนเิวศน 
  2.  การทองเที่ยวศาสนา  เปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงศาสนาของกลุมพุทธศาสนิกชน 
ผูจาริกแสวงบญุ  ณ  วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  จังหวัดนครพนม  เชน  งานนมัสการพระธาตุพนม
ประจําป  2547  นมัสการพระธาตุพนมประจําปเกดิ  (ปนักษัตรวอก)  เสนทางไหวพระธาตุประจาํวัน
เกิดเสริมมงคลชีวิต3  งานพิธีอัญเชิญพระอุปคุต  ถวายขาวพีชภาค  2547  ของขาโอกาสพระธาตุ  ฯลฯ4 
 
 
 
                                                  

 1  เล้ียง  จันทรจริง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ที่ทําการกลุมกินขาวเซาเฮอืน  บานซะซอม  ตําบลนาโพธิ์กลาง  อําเภอโขงเจียม   
จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  13  กรกฏาคม  2546. 
 2  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จงัหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2547. 
 3  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  (ททท.)  สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขต  4. 
(นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร)  ขาวที่  2/2547.  ขาว  ททท.  PRESS  RELEASE.    ลงวันที่  5  
มกราคม  2547. 
 4  พระโสภณเจติยาภิบาล  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่สํานักงานวดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม   
เมื่อวันที่  29  มกราคม  2547. 
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   รูปแบบสินคาทองเที่ยวศาสนา  สรางสิ่งดึงดูดใจเกีย่วกบัพื้นที่บรรจุอุรังคธาตุ 
ของพระพุทธเจา  นักทองเทีย่วผูจาริกแสวงบุญ  สามารถเขาถึง  นมัสการไดสะดวกโดยไมตองชําระ
คาธรรมเนียม  ทั้งในชวงเวลาปกติและชวงงานมนัสการพระธาตุพนมประจําปแตหากมีกุศลเจตนา
สามารถถวายปจจัยแลกเปลีย่นดอกไม  ธูปเทียม  ทองตามศรัทธา 
  3.  การทองเที่ยวประวัติศาสตร  เปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  ไดแก  
อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย  เชน  จังหวัดบรีุรัมยรวมกับ
กรมศิลปากร  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  จัดงานเทศกาลเดือนศักดิสิ์ทธิ์แหงพนมรุง  
งานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  ประจําป  2547  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมยประจําป  2547   
คณะนกัแสดงแสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลัย”  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การบวงสรวงพระศิวะ  
ถวายพวงมาลัยและสรงน้ําศวิะลึงค  ฯลฯ 
   รูปแบบสินคาทองเที่ยวประวัติศาสตรสรางสิ่งดึงดูดใจเกีย่วกับปราสาทตั้งอยู 
บนภูเขาไฟซึ่งดับสนิทใชหนิทรายสีชมพูเปนวัตถุดิบการสราง  เปนที่ประดิษฐทับหลังนารายณ
บรรทมสินธุซ่ึงถูกโจรกรรม  จําลองขบวนแหพระนางธปูตินทรลักษมเีทวี  แสงดวงอาทิตยลอด 
ผาน  15  ชองประตูฯลฯ  นกัทองเที่ยวสามารถเขาถึงไดโดยชําระคาธรรมเนียมตามอัตรากําหนด 
  4.  การทองเที่ยวโบราณคดี  เปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงโบราณคดี  ไดแก  พิพิธภัณฑ-
สถานกลางแจงวัดโพธิ์ศรีใน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
ชาวไทยพวน  ขาราชการ  นักการเมืองรวมกันจัดงานมรดกโลกบานเชียง  ประจําป  2547  ระหวาง
วันที่  19-21  มีนาคม  2547  โดยถือเอาวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2515  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  
และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรแหลงขุดคนโบราณคดี  และเสด็จบาน
เฮอืนไทยพวน  เพื่อเปนการนอมรําลึกจึงถือเอาวันดังกลาวจัดงานฉลองมรดกโลกสืบเนื่องกันมา 
ลวงเขาสูปที่  8 
   รูปแบบสินคาทองเที่ยวโบราณคดี  สรางสิ่งดึงดูดใจเกีย่วกับพื้นที่  แหลงวัฒนธรรม
บานเชียง  ไดถูกขึ้นบัญชีเปนแหลงมรดกโลก  ในป  พ.ศ.  2535  นักทองเที่ยวสามารถเขาสัมผัส
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  พพิิธภณัฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน  โดยชําระคาธรรมเนียม
  5.  การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  เปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วิถีชีวิต
ชาวบาน  ไดแก  หมูบานวัฒนธรรมผูไทยโคกโกง  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ  เปนหมูบาน
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  บริการนักทองเที่ยวศกึษาวัฒนธรรมประเพณ ี สินคาหัตถกรรม  วิถีชีวิต
ทองถ่ินและพกัรวมกับชาวบาน  (Home  Stay)  สวนชุมชนไดแบงงานกันออกเปนฝายตางๆ  เชน   
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ฝายมัคคุเทศกทองถ่ิน  ฝายศาสนพิธี  ฝายจดัทําขันหมากเบง  ฝายอาหาร  ฝายตอนรับ  ฝายการแสดง   
ฯลฯ1  ไทยพวนบานเชียงเทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอดุรธาน ี บริการบานพกั
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบานเชียง  (Home  Stay)  เพื่อใหบริการการศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณ ี วิถีชีวิต  
และพักรวมกบัเจาของบานแกนกัทองเที่ยวผูมาเยือน2 
   รูปแบบสินคาทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  สรางสิ่งดึงดูดใจ  โดยการเปด 
ใหนกัทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมประเพณี  สินคาหัตถกรรม  วิถีชีวิตทองถ่ินและพักรวมกับ 
เจาของบาน  ผลจากการดําเนนิงานทําใหไดรับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหลงทองเที่ยวเมือง 
และชุมชนในการประกวดรางวัล 
   อุตสาหกรรมทองเที่ยวครั้งที่  3  ประจําป  2543  กอปรกับนักทองเทีย่วสามารถ
เขาถึงไดสะดวก  โดยชําระคาบริการตามอัตรากําหนด 
  6.  การทองเที่ยวประเพณี  เปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงประเพณี  ไดแก  งานประเพณี
แหเทยีนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  เทศบาลเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  รวมกับการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย  (ททท)  ริเร่ิมจัดงานสัปดาหประเพณแีหเทยีนพรรษา  ณ  บริเวณทุงศรีเมืองป   
พ.ศ.  2520  สนับสนุนเปนงานประเพณีระดับชาติ  จัดประกวดตนเทียน  สถานที่ทุงศรีเมือง   
ถนนภายในและรายรอบถูกนํามาใชประโยชนสําหรับเปนพื้นที่ถนนสายเทียน  ขบวนแหเทยีน   
รูปขบวนแหการแสดง  ผูใหการสนับสนุน  ที่นั่งสําหรับนักทองเที่ยวชมขบวนแหและรานจําหนาย
สินคา  เพื่อบริการนักทองเทีย่ว 
   รูปแบบการทองเที่ยวประเพณี  สรางสิ่งดึงดูดใจ  โดยขบวนแหเทยีนพรรษายิ่งใหญ  
เชน  งานประเพณีแหเทยีนพรรษาประจําป  2547  “ทวยราษฎรไฝธรรมงามล้ําเทียนพรรษา  เทิดไท  
72  พรรษามหาราชินี”  นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงไดสะดวก  โดยการชําระคาบริการ  หรือเขาชม
ขบวนแหฟรี  ในบรเิวณที่คณะกรรมการจดังานกําหนด 
 การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวในภาคอีสาน  ไดสํารวจรวบรวมขอมูลช้ันตน  ขอมูลเอกสาร  
และการศึกษาภาคสนามแบบเจาะจงทีต่ั้งแหลงทองเที่ยว  ลักษณะทางกายภาพในเขตพื้นที่ภาคอีสาน  
6  จังหวดั  มีพฒันาการทางประวัติศาสตร  สังคมแตกตางกันดังนี ้
                                                  

 1  พรหม  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดศรีภูขนัธ  หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
 2  ฉิมพลี  หัตถดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑ-
สถานแหงชาตบิานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
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ภาพประกอบ  1  แผนที่ประเทศไทยและ  พื้นที่ศึกษา 
 
 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
  อุทยานแหงชาติภูเวยีง  คําวา  "ภูเวยีง"  เปนชื่อทองที่อําเภอที่เกาแกอําเภอหนึ่ง 
ของจังหวดัขอนแกน  และยังเปนชื่อเรียกเทอืกเขา  มีหลักฐานวาปาภูเวียงเคยเปนแหลงชุมชนโบราณ
ที่มีอารย-ธรรมเมื่อหลายพันปลวงมาแลว  มีการขุดพบกระดูกมนษุยโบราณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  
โลหะสาํริด  พระนอนสมัยทวาราวดี  รวมทั้งภาพเขยีนสมัยกอนประวตัิศาสตรที่ถํ้า  (หลืบเงิน)   
บนเทือกเขาภูเวียง   
  อําเภอภเูวยีงไดกอตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ.  2445  แบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่พุทธศักราช  2457  ปจจุบันมี  14  ตําบล  ตําบลซึ่งมีที่ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุม
ทามกลางวงลอมของเทือกเขาภูเวยีง  ไดแกตําบลในเมือง  ตําบลเขานอย  และตําบลเมืองเกาพัฒนา  
ในอดีตตําบลในเมือง1  เปนสถานที่ตั้งที่วาการอําเภอ  ตอมาในป  พ.ศ.2491  จึงยายทีว่าการอําเภอ 
ไปตั้ง  ณ  สถานที่ปจจุบัน  สภาพพืน้ที่ตําบลสวนใหญเปนที่ราบหุบเขา  มีภูเขาลอมรอบสามดาน  
เปนที่ตั้งของที่ทําการอุทยานแหงชาตภิูเวยีง  พิพิธภัณฑไดโนเสาร  หลุมขุดคนซากฟอสซิลไดโนเสาร  
น้ําตกตาดฟา  น้ําตกวังสกัสิ้ว  น้ําตกตาดฮางริน  บานภูเวียงรีสอรท  ไรอิงภู  ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล  คือ  นายอภิชัย  ทองขาน  ผูใหญบานหมู  1  บานหนองขาม  คือ   
นายสมพงษ  แกวทอง  ผูใหญบาน  หมู  14  บานโนนสงู  คือ  นายเดช  พรมมาอาจ  ตําบลเขานอย2   

                                                  

 1  ขอมูลทั่วไป  :  ตําบล.    ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน.    <http://www. 
thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=401602>  9  มกราคม  2547. 
 2  ขอมูลทั่วไป  :  ตําบล.    ตําบลเขานอย  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน.    <http://www. 
thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=401608>  9  มกราคม  2547. 
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แยกออกจากตาํบลในเมือง  ประกอบดวย  11  หมูบาน  ตั้งอยูในบริเวณหุบเขาภูเวยีง  มีภูเขาลอมรอบ
สามดาน  ตําบลเมืองเกาพัฒนา1  แยกการปกครองออกจากตําบลเขานอย  ป  พ.ศ.  2531  ประกอบดวย  
10  หมูบาน  สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบทุงนาสลับปาโปรง  มีภูเขาลอมรอบสามดาน  สถานที่
สําคัญไดแก  ถํ้าฝามือแดง  น้ําตกทัพพญาเสือ 
  พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง2  จัดตั้งโดยความรวมมือของกรมทรัพยากรธรณี   
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  และจังหวัดขอนแกน  เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา 
ของนักวิชาการ  สําหรับใหการศึกษาแกเยาวชน  และเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดขอนแกน 
 แหลงทองเที่ยวศาสนา 
  ประวัติพระธาตุพนม3  ตํานานกลาวถึงพระธาตุพนมสรางครั้งแรก  พ.ศ.  8  ในสมัย
อาณาจักรศรีโคตบูรเรืองอํานาจ  โดยมพีระมหากัสสปะเถระเปนประมขุ  รวมกับทาวพญาทั้ง  5  คือ
พญาจุลณีพรหมทัตครองแควนจุลมณี  กอดานตะวันออก  พญาอินทปตถนคร  ครองเมืองอินทปตถ
นคร  กอดานตะวนัตก  พญาคําแดง  ครองเมืองหนองหานนอย  กอดานใต  พญานนัทเสน  ครองเมือง
ศรีโคตบูร  กอดานเหนือ  พญาสุวรรณภิงคาร  ครองเมืองหนองหานหลวง  และพระอรหันต  500  
องค  กอสวนยอดเขาเปนรูปฝาละมี  รูปแบบการกอสรางใชดินดิบกอขึน้เปนรูปเตาสี่เหล่ียมกวางดาน
ละสองวาของพระมหากัสสปะสูงสองวา  ขางในเปนโพรง  ประตูเปดทั้งสี่ดาน  แลวจึงเผาใหดินสกุ  
และอัญเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจาประดิษฐานไวขางในจึงปดประตูทั้งสี่ดาน 
  ประวัตวิัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร4  ในสมัยพญาสุมิตธรรมวงศา  ปกครองเมือง 
มรุกขนคร  มีพระภกิษุเถระมาจําศีลที่ภูกําพราเปนครั้งแรกโดยนครรัฐเปนผูอุปถัมภ  พญาสุมิตธรรม
วงศา  สละผูคน  7  บาน  รวม  3,000  คน  ตั้งบานรอบพระธาตุ  สรางกุฏิวิหารพกัอาศัยดานขาง 
องคพระธาตุพนม  3  ดาน  จาํนวน  3  หลัง  เพื่อใหดูแลอปุฏฐากพระบรมธาตุ  และควบคุมขาโอกาส
ทั้งหลาย  ขณะที่พระโพธิสาล  ไดอุปถัมภพระธาตพุนม  สรางวิหารหลวงมีระเบียงโดยรอบ  หลังคา
มุงดวยตะกั่ว  (ดีบุก)  สละคนเปนขาโอกาสเพิ่มเติม  สงสวยขาวเปลือกขาวสารประจําป   
บํารุงพระธาตุและไดสละมหาดเล็ก  2  นาย  คือ  ขาซะเองและพันเฮือนหิน  ใหเปนขาพระธาตุ   
นําสงดอกไมธูปเทียนเครื่องราชสักการะมาบูชาพระธาตุในวันมหาปวารณาออกพรรษาทุกๆ   
                                                  

 1  ขอมูลทั่วไป  :  ตําบล.    ตําบลเมืองเกาพฒันา  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน.  
<http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=401615>  9  มกราคม  2547. 
 2  สังกัดกรมทรัพยากรธรณ ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3  พระธรรมราชานุวัตร  และพระมหาสม  สุมโน.    อุรังคนิทาน  ตํานานพระธาตุพนม  
(พิสดาร).    2537.     หนา  37-53. 
 4  แหลงเดิม.    หนา  101-139. 
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ป  พ.ศ.  2349-2356  จารึกของพระจันทสุริยวงศา  เจาเมืองมุกดาหาร  ผูมาบูรณะโรงอโุบสถวา   
ไดใหขาราชการผูใหญมาปคคหะ  คือ  กราบไหวเจาสังฆราชาวัดพระธาตุพนมขาโอกาสปฏิสังขรณ  
ฯลฯ 
  งานนมัสการพระธาตุพนม1  ตํานานอุรังคธาตุ  กลาวถึงการสรางพระธาตุพนม 
ใน  พ.ศ.  8  โดยพระมหากสัปะ  รวมกับพญาทั้งหา  หลังการสรางพระธาตุพนมเสร็จเรียบรอย 
จึงเสด็จกลับ  พระอินทรและเทพยดาไดเสด็จมาฉลองพระธาตุ  พ.ศ.500  พญาสุมิตธรรมวงศา  
รวมกับพระอรหันตทั้งหารวมกันบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนมจนแลวเสร็จ  จึงจัดงานฉลองสมโภช  
และพระองคทรงถวายทรัพยบูชาพระธาต ุ และมอบหมายใหหมูบาน  7  แหงจํานวน  3,000  คน   
ตั้งบานเรือนรายรอบภูกําพราเปนผูดูแลพระธาตุเรียกวา  ขาโอกาส  มีหนาที่ทํานุบํารุงพระธาตุพนม  
พ.ศ.  2444  พระครูอุดรพิทักษคณะเดช  (บุญรอด  สมจิตร)  เปนผูนําในการบูรณะพระธาตุพนม 
จนแลวเสร็จ  จึงทําการฉลอง  ณ  วนัขึ้น  13-15  ค่ํา  เดอืน  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจึงถือเอา 
ชวงวนัเพ็ญเดอืน  3  จัดงานเทศกาลประจําปนับตั้งแตนัน้เปนตนมา  ตอมางานนมัสการไดขยายเวลา 
จากเดิมเปน  7  วัน  โดยเริ่มในวันขึน้  10  ค่ํา  ถึง  วันแรม  1  ค่ํา  ของทุกปจวบจนปจจุบัน   
วัดไดใหบริการดอกไม  ธูปเทียน  ทองคําเปลว  ใหเชาเหรียญ  ตํานานพระธาตุ  ฯลฯ  แก
พุทธศาสนิกชนผูจาริกแสวงบุญ   
  องคพระธาตุพนม  ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณตามลําดับโดยสังเขป  ดงันี้2 
   1.  การบูรณะครั้งที่  1  ราว  พ.ศ.  500  โดยพญาสุมิตธรรมวงศา  แหงเมืองมรุก
ขนคร  และพระอรหันต  5  องค  เปนประธานการบูรณะไดนําอิฐซึ่งเผาสุกมากอตอเติมจากยอด 
พระธาตุพนมองคเดิมใหสูงขึ้น  แลวอัญเชญิพระอุรังคธาตุออกจากอุโมงคไปประดิษฐานกึ่งกลาง 
พระธาตุช้ันทีส่อง  แลวปดประตูอยางมิดชิด  หรือสถาปนาไวอยางสมบูรณ 
   2.  การบูรณะครั้งที่  2  พ.ศ.  2157  โดยพระยานครหลวงพิชิตราชธานีศรีโคตบูร  
แหงเมืองศรีโคตบูร  เปนประธาน  ไดโบกสะทายตีนพระธาตุทั้งสี่ดาน  และสรางกําแพง   
ซุมประตูรอบพระธาตุ  และเจดียหอขาวพระทางทิศตะวนัออกพระธาตุ  1  องค 
   3.  การบูรณะครั้งที่  3  พ.ศ.  2237-2245  โดยเจาราชครหูลวงโพนสะเม็ก   
แหงนครเวียงจันทนเปนประธาน  นําอิฐกอตอเติมจากพระธาตุช้ันที่สองซึ่งทําการบูรณะใน  พ.ศ.  500  
ใหสูงขึ้นอีกประมาณ  43  เมตร  ปรับปรุงที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุโดยสรางอูบสําริดครอบเจดีย
                                                  

 1  การประชุมเตรียมงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม  ประจําป  2547.    งานเทศกาล
นมัสการพระธาตุพนม.    2547.    หนา  14-15. 
 2  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม.    
<http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=7454>  14  มกราคม  2547. 
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ศิลาซึ่งเปนที่บรรจุบุษบกและผอบพระอุรังคธาตุไว  และไดบรรจุพระพุทธรูปเงิน  ทอง  แกว  มรกต  
และอัญมณีอันมีคาตาง  ๆ  ไวภายในอูบสําริดและนอกอูบสําริด  พรอมกับจารึกแผนทองธาตุพนมวา  
"ธาตุปะนม" 
   4.  การบูรณะครั้งที่  4  พ.ศ.  2350-2356  โดยเจาอนุวงศ  แหงนครเวียงจันทน 
เปนประธาน  ไดสรางฉัตรใหมดวยทองคํา  ประดับเพชรพลอยสีตาง  ๆ  และทําพิธียกฉตัร 
ขึ้นสูยอดพระเจดียในป  พ.ศ.  2356 
   5.  การบูรณะครั้งที่  5  พ.ศ.  2444  โดยพระครูวิโรจนรัตโนบล  วัดทุงศรีเมือง  
จังหวดัอุบลราชธานี  เปนประธาน  ไดซอมแซมโบกปูนองคพระธาตุพนม  ลงรักปดทอง   
สวนบนประดบัแกวติดดาวที่ระฆัง  แผแผนทองคําหุมยอด  ปูลานพระธาตุ  ซอมแซมกําแพง 
ช้ันในและชั้นกลาง   
   6.  การบูรณะครั้งที่  6  พ.ศ.  2483-2484  ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจาอยูหวั  อานันทมหิดล  หลวงวิจิตรวาทการเปนหวัหนา  สรางครอบพระธาตุพนมองคเดิม 
ดวยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแตช้ันที่  3  ขึ้นไป  และตอยอดเพิ่มสูงขึ้น  10  เมตร  รวม  57  เมตร 
   7.  พระธาตุพนมไดหกัลมลงไปทางทิศตะวันออก  เมื่อวนัที่  11  สิงหาคม   
พ.ศ.  2518 
   8.  วันที่  17-18  ตุลาคม  2518  พบพระอุรังคธาตุบรรจุอยูในผอบแกว  หรือ
หลอดแกว  มสัีณฐานคลายรูปหัวใจ  ผอบแกวหุมทองฉลุลายทั้งสี่ดาน  ฝาทองคําปดสนิท   
สูง  2.1  เซนติเมตร  บรรจุพระอุรังคธาตุ  8  องค   
   9.  วันที่  21-23  มีนาคม  2522  รัฐบาลไทยจัดพระราชพธีิบรรจุพระอุรังคธาตุ   
ไดทําพิธีแหพระอุรังคธาตุในวันแรก  ในวันที่สองสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 
ทรงเปนประธานยกฉัตรพระธาตุ  ในวันทีส่ามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ  เสด็จมาทรงบรรจุพระอุรังคธาตุ  ปจจุบันองคพระธาตุ  มีฐานกวางดานละ   
12.33  เมตร  สูง  53.60  เมตร 
 แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร 
  ปราสาทพนมรุงเปนเทวสถานในศาสนาฮนิด ู ลัทธิไศวนิกาย  ไดรับการบูรณะ
ตอเนื่องกันมาหลายสมัย  ตั้งแตพุทธศตวรรษที่  15-17  และในพุทธศตวรรษที ่ 18  พระเจาชัยวรมัน 
ที่  7  ทรงหันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  จึงถูกดัดแปลงเปนศาสนสถานในพุทธศาสนา 
  ป  พ.ศ.  2481  พุทธศาสนิกชนรวมกนัประดิษฐานพระพทุธบาทจําลองที่ปรางคนอย  
และไดเดินทางขึ้นไปนมัสการ  ทําบุญปดทองรอยพระพุทธบาทจําลองในวนัขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  5   
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ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันเปน  “ประเพณีขึน้เขาพนมรุง”  ตอมาภายหลังหนวยงานที่เกีย่วของได
บูรณะปฏิสังขรณปราสาทพนมรุง  จึงไดเคลื่อนยายสถานที่วัดปราสาทพนมรุงและรอยพระพุทธบาท
จําลองมาตั้ง  ณ  ที่ตั้งปจจุบนั 
  กรมศิลปากรซอมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุงดวยวิธีอนัสติโลซิส  (Anastylosis)  
และไดมพีิธีเปดอุทยานประวตัิศาสตรพนมรุง  โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน  เมื่อวนัที่  21  พฤษภาคม  2531   
เปนตนมา  และไดเปดใหเขาชมไดทุกวัน  ตั้งแตเวลา  06.00-18.00  น.  กรมศิลปากรประกาศ 
เก็บคาธรรมเนียมเขาชมชาวไทย  10  บาท  ชาวตางชาต ิ 40  บาท  และไดมีการยกเวนบุคคลบางกลุม 
ไมตองเสียคาธรรมเนียม   
  เดือนธันวาคม  2531  ทับหลังนารายณบรรทมสินธุถูกนํามาติดตั้ง  ณ  ปราสาทพนมรุง  
หลังจากถูกโจรกรรมไปจากประเทศไทยเมื่อ  พ.ศ.  2505  ซ่ึงในป  พ.ศ.  2516  มูลนิธิอัลดอฟร   
ไดนําไปจัดตั้งแสดง  ณ  สถาบันศิลปะแหงเมืองชิคาโก  รัฐอิลลินอย  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
รัฐบาลไทย  และปวงชนชาวไทยจึงดําเนินการทวงคืนทบัหลังกลับคืนสูที่ตั้งเดิมเปนผลสําเร็จ 
  การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงโดยจังหวัดบุรีรัมยรวมกับกรมศิลปากร  และ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  ตั้งแตป  พ.ศ.  2531  มีการปรับเปลี่ยน  เพิ่มกิจกรรมแตกตาง
ไปจากอดีต1  เชน  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลเดือนศกัดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  วันอนรัุกษมรดกไทย
จังหวดับุรีรัมยประจําป  2547  ยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมเขาชมใหนกัทองเที่ยว  งานประเพณ ี
ขึ้นเขาพนมรุง  ประจําป  2547  คณะนกัแสดงแสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลยั”  ขาราชการ  
พอคา  นักการเมือง  พราหมณฯลฯ  ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การบวงสรวงพระศวิะ   
ถวายพวงมาลัยและสรงน้ําศวิะลึงค  อัตราคาธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเปนชาวไทยคนละ  20  บาท  
ชาวตางชาติ  50  บาท  ขณะเดียวกันหากนกัทองเที่ยวแสดงบัตรเขาชมการแสดงแสงสีเสียงจะไดรับ 
การยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว  จะเห็นไดวาผูคนที่เขามามีสวนขับเคลื่อนงานแทนพระ 
และชาวบานลวนกอใหเกิดจดุเปลี่ยนพืน้ทีแ่ละความหมายงานประเพณขีึ้นเขาพนมรุงในอดีตอยางสิ้นเชิง 
 แหลงทองเที่ยวโบราณคด ี
  จากหลักฐานทางดานประวตัิศาสตรเมื่อป  พ.ศ.  2360  ชาวพวนจากเชียงขวาง  
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอพยพมาตั้งบานเรือนที่ดงแพง  ซ่ึงมีลักษณะเปนเนินสูง  

                                                  

 1  พระประมูล  ปยธรรมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่วัดปราสาทพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 



 64 

น้ําไมทวมในฤดูฝน  มีที่ราบลุมรายรอบเหมาะแกการเกษตรกรรม  แหลงน้ําสําหรับอุปโภค  บริโภค
สมบูรณ  และตั้งชื่อวา  "บานเชียง"1   
  ชวงเวลาตอมาไดมีการขุดคนทางโบราณคดีหลายครั้ง  ดังนี้2 
   พ.ศ.  2503  หวัหนาหนวยศลิปากรที่  7  ไดสํารวจและตรวจโบราณวัตถุ 
ซ่ึงมีภาชนะดนิเผาลายเขียนสี  และโลหะในบริเวณโรงเรียน 
   พ.ศ.  2510  นกัโบราณคด ี กรมศิลปากร  ดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีคร้ังแรก 
ที่บานเชียง  พบหลักฐานทางโบราณคดี  เชน  โครงกระดูกมนุษย  ภาชนะดนิเผา  โบราณวัตถุ 
ทําดวยสําริด  และเหล็ก 
   พ.ศ.  2515-2516  นักโบราณคดี  กรมศิลปากร  ไดดําเนินการขดุคนทางโบราณคดี 
ที่บานเชียงเปนครั้งที่สอง  พบหลักฐานการใชโลหะสําริด  และเหล็ก  รวมถึงพิธีกรรมการฝงศพ   
จากรูปแบบภาชนะดนิเผา  ประเพณกีารฝงศพ  และชั้นดนิ  สามารถแบงยุคสมัยของวฒันธรรม 
บานเชียงออกเปน  3  ยุค  คือ 
    1.  สมัยแรก  มีอายุระหวาง  3600-3000  กอนคริสตศักราช  (5600-3000  ป
มาแลว)  ภาชนะดนิเผามีฐานเตี้ย  ตกแตงดวยลายเชือกทาบและลายขดีเปนเสนคดโคง  ภาชนะดินเผา
ขนาดใหญมลีายขีดเสนคดโคงผสมลายกดประทับเปนจดุตอเนื่องที่ไหล  ภาชนะดินเผากนกลม   
สวนคอภาชนะสูงตั้งตรง  ตัวภาชนะตกแตงดวยลายเชือกทาบ  ภาชนะดินเผารูปทรงกระบอก  
ดานขางตรงเปนแนวดิ่ง  ภาชนะดนิเผาแบบมีลายเชือกทาบและนําดนิมาคลึงเปนเสนกดบนไหล 
เปนสันนูน  ภาชนะดนิเผาแบบกนกลมปากผายตกแตงดวยลายเชือกทาบบริเวณไหลมีลายเสนขีด  
และการเขยีนลายดวยสีแดง 
    2.  สมัยกลาง  มีอายุระหวาง  1000-300  กอนคริสตศักราช  (3000-2300  ป
มาแลว)  ไดแก  ภาชนะดนิเผาสีขาวกนแหลมตกแตงบริเวณใตปากดวยลายเสนขีด  และลายเขยีน 
สีแดง  ภาชนะดินเผาสีขาวสวนบนคอดเวาเล็กนอยแลวผายออกสวนไหลโคง  กนกลม  บริเวณปาก  
ทาน้ําดินขนสแีดงหรือระบายดวยสีแดง   
 
 
 
                                                  

 1  ขอมูลทั่วไป  :  ตําบล.    ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน.ี    
<http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=401609>  9  มกราคม  2547. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต.ิ    Ban  Chiang  Archaeological  Site.   
ม.ป.ป.    หนา  17-18. 
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    3.  สมัยหลัง  มีอายุระหวาง  300  กอนคริสตศักราช  ถึง  ป  ค.ศ.  200   
(2300-1800  ปมาแลว)  ไดแก  ภาชนะดนิเผาตกแตงดวยลายเขียนสแีดงบนผวิสีนวล  ภาชนะดนิเผา
ตกแตงดวยลายเขียนสแีดงบนผิวสีแดง  ภาชนะดนิเผาตกแตงดวยการทาน้ําโคลนสีแดงและขัดมนั  
อนึ่งอายุสมัยทั้งหมดคํานวณหาคาอายจุากตัวอยางถาน  32  ช้ิน  ดวยเหตุนี้บานเชยีงจึงกลายเปน 
แหลงโบราณคดทีี่มีขั้นตอนทางวัฒนธรรมอันยาวนาน 
  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง1  ไดเร่ิมจัดตั้งขึ้นป  พ.ศ.  2518  ป  พ.ศ.2524  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัอุดรธานีรวมกับกรมศิลปากร  ไดของบประมาณจากสํานักงานสลาก 
กินแบงรัฐบาลสรางอาคารหลังแรก  ตอมานายมีชัย  ฤชุพันธุ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี 
ไดขอเงินงบประมาณในโครงการเงิน  กสช.  มาปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 
  พ.ศ.  2525  ดร.สิปปนนท  เกตุทัต  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ   
ไดของบประมาณสรางอาคารหลังที่สองจากมูลนิธิจอรน  เอฟ  เคเนดแีหงประเทศไทย  กรมศิลปากร
ใหการสนับสนุนครุภณัฑ  รวมทั้งสิ้น  6,100,000  บาท  ในวโรกาสสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
ราชชนน ี มีพระชนมาย ุ 84  พรรษา  กรมศิลปากรไดกราบบังคมทูลพระบรมราชานุญาตใชช่ืออาคาร 
วาอาคารสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเจา 
พี่นางเธอเจาฟากัลยานวิัฒนา  ทรงเปนผูแทนพระองคเสดจ็ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชยีง   
ในวนัเสารที่  21  พฤศจิกายน  2530  เปดใหเขาชมเวลา  09.00-16.00  น.ทุกวนั  คาเขาชมชาวไทย 
คนละ10  บาท  ชาวตางชาตคินละ  30  บาท2  ทําใหชาวบานคําออ  บานปูลู  และบานเชียงผลิต
เครื่องปนดินเผาเรียกวา  “ไหลาย”3  ลอกเลียนแบบหมอเขียนสีวัฒนธรรมบานเชียง  และสินคา 
ที่ระลึกอื่นที่เกีย่วของ  จําหนายแกนักทองเที่ยวหรือผูสนใจ 
  อนึ่งประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ  (UNESCO)  วาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก  
ตั้งแตวนัที ่ 17  ธันวาคม  2530  ป  พ.ศ.  2535  คณะกรรมการมรดกโลกไดขึ้นบัญชแีหลง 
                                                  

 1  ขอมูลทั่วไป  :  ตําบล.    ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน.ี    
<http://www.thailandmuseum.com/banchiang/history.htm>  5  พฤศจิกายน  2546. 
 2  นงลักษณ  โอเวนเด็น  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน   
จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
 3  พนม  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่รานตุยไหลาย  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
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วัฒนธรรมบานเชียง  เปนแหลงมรดกโลก  อันดับที ่ 4  ของประเทศไทย  และเปนอนัดับที ่ 359   
ของโลก  ดวยคุณคาตามหลกัเกณฑมาตรฐาน  ขอ  3  เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณที่หาได
ยากยิ่ง  หรือเปนพยานหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณ ี หรืออารยธรรมซึ่งยังคงเหลืออยู   
หรืออาจสูญหายไปแลว 
  ป  พ.ศ.  2547  ชาวไทยพวน  ขาราชการ  นักการเมืองรวมกันจัดงานมรดกโลกบานเชียง  
ประจําป  2547  ณ  พิพิธภณัฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชยีง1  
ระหวางวันที่  19-21  มีนาคม  2547  โดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ 
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรแหลงขุดคนทางโบราณคดี  และเสดจ็บานเฮือน 
ไทพวนเมื่อวนัที่  20  มีนาคม  2515  เพื่อเปนการนอมรําลึกชาวไทพวนบานเชียงจึงถือเอาชวงวัน 
และเดือนดังกลาวจัดงานฉลองมรดกโลกสืบเนื่องกันมาเปนปที่  8 
 แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม 
  บรรพบุรุษกลุมชาติพันธุผูไทบานโคกโกงอาศัยอยูที่เมืองบก  เมืองวัง2  สาธารณรัฐ-
ประชาธิปไตยประชาชนลาวปจจุบัน  ไดอพยพมาตั้งถ่ินฐานกระจายกนัอยูในดินแดนภาคอีสาน 
ของไทย  และไดมีการอพยพยายถ่ินอกีหลายครั้ง  เชน  พ.ศ.  2432  ผูไทบานคําเฮ  (โนนนาคํา)   
อําเภอมุกดาหาร  จังหวดันครพนม  จํานวน  19  ครอบครัว  นําโดยนายอุปชัยเปนหวัหนา  อพยพมา
ตั้งบานเรือนอยูที ่ บานทุงบักเฒา  ตอมา  พ.ศ.  2435  ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากกลุมชาตพินัธุ
กุลา  10  คน  ซ่ึงเปนสมาชิกใหมในหมูบาน  ซ่ึงการดําเนินชีวิตมีความแตกตางทางวัฒนธรรม  
ชาวบานจึงตดัสินใจกลับภูมลํิาเนาเดิม  พ.ศ.  2449  ชาวบานคําเฮกลุมเดิมอพยพไปตัง้หมูบานใหม  
เรียกวา  บานโคกโกง  โดยขึ้นตรงกับพระยาไชยสุนทร  เจาเมืองกาฬสินธุ  ตอมาสมาชิกในหมูบาน
ลมปวย  เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ  จึงยายที่ตั้งหมูบานไปทางทิศเหนือของที่ตั้งเดมิ  (ที่ตั้งหมูบาน
ปจจุบัน)  พ.ศ.  2477  สมัยรัชกาลที่  7  หมูบานไดแยกพืน้ที่ปกครองจากอําเภอมกุดาหาร   
จังหวดันครพนม  ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ.  2490  อําเภอหลุบไดรับการยกฐานะ 
เปนจังหวัดกาฬสินธุ  บานโคกโกงจึงอยูในพื้นที่การปกครองของจังหวัดกาฬสินธุถึงปจจุบัน3 
                                                  

 1  พันโทสุเมธ  คําพิมาน  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน   
จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
 2  แขวงเมืองไชยะบุรี 
 3  สีเทือด  ไตรยะวงศ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ณ  ที่ทําการผูใหญบาน  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2546. 
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  หนวยงานของรัฐสนับสนุนบานโคกโกงดาํเนินการหมูบานทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยมีนายชาญ  เมตตาจิต  ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวดัจังหวัดกาฬสินธุเปนกําลังสําคัญรวมกับ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนวยงานในจังหวดักาฬสินธุ  ผูใหญสีเทือด  ไตรยะวงษ  และสมาชิก
ในหมูบานรวมกันตัดสินใจ  และขับเคลื่อนใหกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม  2541  เปดหมูบาน 
ใหนกัทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณ ี สินคาหัตถกรรม  และวิถีชีวิตทองถ่ิน  รวมพัก 
ในบานพกัแรมกับเจาของบาน  (Home  Stay)  1  ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหลงทองเที่ยว 
เมืองและชุมชน  ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวครั้งที่  3  ประจําป  2543   
(Thailand  Tourism  Awards  2000)  2 
 แหลงทองเที่ยวประเพณ ี
  ป  พ.ศ.  2329  พระประทุมสรุราช  รวบรวมผูคนอพยพมาตั้งหลักแหลงทํากินอยู   
ณ  บริเวณหวยแจระแม  ไดยกกําลังชวยกองทัพไทยตีนครจําปาศักดิ์  จึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลาฯ  ใหยกบานแจระแม  เปนเมืองอุบลราชธานี  และแตงตั้งใหทาวคําผงเปนพระปทุมวรราช
สุริยวงศครองเมืองอุบลราชธานี3  ภายหลังไดยายเมืองมาตัง้ใหมที่  "ดงอูผ้ึง"  (ที่ตั้งจังหวัดในปจจุบนั)  
โดยมีเมืองอยูในปกครองเทยีบเทาชั้นจตัวา  7  เมือง  เมืองอุบลราชธานีถูกผนวกเปนหัวเมืองลาวกาว  
พ.ศ.  2442  ไดเปลี่ยนชื่อเปนมณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือโดยมีเมืองอุบลราชธานีเปนที่ตั้งมณฑล   
และเปลี่ยนชื่อใหมอีกครั้งหนึ่ง  ในป  พ.ศ.2443  เปนมณฑลอีสาน  จนกระทั่งในป  พ.ศ.  2476   
ยุบเลิกมณฑล  จึงเปลี่ยนเปนจังหวดัอุบลราชธานี 
  ประวัติงานประเพณีแหเทียนพรรษา  วันเขาพรรษา  ตรงกับวันแรม  1  ค่ํา  เดือน  8   
ชาวอีสานนิยมเรียกวา  “บุญเดือนแปด”  เปนชวงเวลาทีพ่ระสงฆตองอยูจําอาวาสแหงเดยีวตลอด   
3  เดือน  ในชวงฤดูฝน  อุบาสก  อุบาสิกานํา  “ตนเทียน”  มารวมกันในวันขึน้  15  ค่ํา  เดือน  8   

                                                  

 1  บุญธง  แสงโคตร  และแมหร่ิง  แสงโคตร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกฉุินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 11  ธันวาคม  2546. 
 2  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ณ  ที่ทําการผูใหญบาน  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2546. 
 3  บําเพ็ญ  ณ  อุบล  และคณะ.    “ประวัติเมอืงอุบล,”  ใน  อุบลราชธานี  200  ป.    2535.   
หนา  8-50. 
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เทียนมีรูปลักษณเปนเลม  หรือมัดรวมกันเปนตน  หรือหลอตนเทียนดวยข้ีผ้ึง  เรียกวา  “เทียนเลม  
หรือเทียนตน”  ถวายแดพระสงฆในวันเขาพรรษาเพื่อใหนําไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษา1  
พุทธศาสนิกชนนิยมถวายตนเทียนในงานประเพณแีหเทยีนพรรษาเปนประเพณีสืบเนือ่ง  และยอมรบั
ถือเปนงานที่ยิง่ใหญของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยกําหนดจัดงานในวนัขึ้น  15  ค่ําเดือน  8   
และแรม  1  ค่ําเดือน  8  ของทุกป 
   ในอดีต  “ชาวอุบล”  นําเทยีนมาคลึงความยาวแคพันรอบศีรษะ  มัดรวมกันรอบ 
แกนไมไผเปนตนเทียน  ประดับตกแตงดวยกระดาษเงิน  กระดาษทอง  แบกหามเขารวมขบวนแห   
ขบวนฟอนรํารอบเมือง  แลวจึงนําไปถวายพระทีว่ัดประจําคุม  ตอมาภายหลังมีการสรางสรรค 
ตนเทียนใหเกดิความวจิิตรขึน้เปนลําดับโดยสังเขป  ดังนี้2 
    พ.ศ.  2480  ชางโพธิ  สงศรี  ริเร่ิมนําเทียนมาหลอเปน  “ตนเทียน”  ทําแมพิมพ 
มาตีพิมพลวดลายไทยประเพณีนําไปผนึกประดับตนเทยีน  เรียกวา  “หลอดอก”  ซ่ึงเปนตนแบบ 
ของเทียน  “ประเภทตดิพิมพ”  ตอมามีชางนําตัวภาพรูปสัตวในอุดมคติทางพุทธศาสนามาประกอบ
และประดับตกแตงดวยดอกไมสด  และดอกไมประดษิฐ   
    พ.ศ.  2494  นายชอบ  ชัยประภา  ขาหลวงประจําจังหวดัอุบลราชธานี   
สงเสริมใหประกวดตนเทียนพรรษา  2  ประเภท  ไดแก  ประเภทมดัรวมติดลาย  และประเภทตดิพมิพ  
ทําใหเกดิการสรางสรรค  และใชกรรมวิธีเพิ่มขึ้นหลากหลาย  เชน  แมพิมพหลอดอกทําดวยปูน
ปลาสเตอรนําไปหลอดอกหลากสี  ทําใหลวดลายสวนที่เปน  “รูป”  กับตนเทียนในฐานะสวนที่เปน  
“พื้น”  สีแตกตางกัน  สงผลใหสามารถสัมผัสดวยสายตาเห็นมิติทางลึก  และเกดิความรูสึกงดงาม 
    พ.ศ.  2502  ชางคําหมา  แสงงาม  สรางสรรคตนเทียนดวยกรรมวิธี  “แกะสลัก”   
ทําใหการจําแนกตนเทยีนทีส่งเขารวมประกวดเพิ่มเปน  3  ประเภท  ตอมาในป  พ.ศ.  2529   
ไดรับการยกยองเปน  “ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป”  และไดรับปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม 
   พ.ศ.  2520  เทศบาลเมือง  จังหวัดอุบลราชธานีรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
(ททท)  ริเร่ิมจัดงานสัปดาหประเพณแีหเทยีนพรรษา  ณ  บริเวณทุงศรีเมือง  จัดประกวดตนเทียน   
2  ประเภท  คอื  ประเภทตดิพิมพ  และประเภทแกะสลัก  โดยใหการสนับสนุนเปนงานประเพณี
ระดับชาติเพราะประเพณีแหเทียนพรรษามคีวามโดดเดนและสืบเนื่องมาเปนระยะเวลานาน3   
                                                  

 1  ปริญญาณ  ภกิขุ.    ประเพณีโบราณ.    2525.    หนา  131-142. 
 2  ไกดอุบล  ดอท  คอม.    <http://www.guideubon.com>  2000.  5  เมษายน  2546. 
 3  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    สืบศาสตรสานศิลป.    สํานักงานการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  เขต  2,  2546. 



 69 

มีคุณลักษณะที่เปนจุดขายดงึดูดนักทองเทีย่วในประเทศ  และตางประเทศ  ผูคนที่เกี่ยวของ 
ในทองถ่ินลวนใหความรวมมือเปนอยางด ี
    พ.ศ.  2530  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  5  รอบ  
ชางทําตนเทียนอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
ขนาดเทาพระองคจริงโดยใชเทียนเปนวัตถุดิบประดิษฐานบนรถตนเทียน  เบื้องหนาประดับดวงตรา  
สัญลักษณเจรญิพระชนมพรรษา  5  รอบ  และตราพระราชลัญจกร  ฉลองพระองคครุยมหาจกัร 
บรมราชวงศ  ทรงสายสรอยมหาจักรี  สายสะพายจกัรี  และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ 
    พ.ศ.  2530  ชางประดับ  กอนแกว  ไดรับการยกยองใหเปนผูมีผลงานดีเดน 
ทางวัฒนธรรม  “สาขาชางฝมือ”  อันเปนผลจากการนําเอาแบบแผนตนเทียนพรรษาประเภทตดิพมิพ
มาประยุกตและสรางสรรคไดรับรางวัลชนะเลิศติดตอกนั  17  ป  อนึ่งขบวนแหเทยีนพรรษา 
จังหวดัอุบลราชธาน ี ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ  เชน  ในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทร  200  ป   
เขารวมขบวนแหที่ถนนราชดําเนิน  บริเวณเกาะรัตนโกสินทร  และทองสนามหลวง  นอกจากนี ้
ยังเขารวมขบวนงานเทศกาลพัทยา  จังหวดัชลบุรี 
    พ.ศ.  2546  จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  “สืบศาสตร  
สานศิลป”  ระหวางวันที่  8-14  กรกฎาคม  2546  พ.ศ.  2547  จังหวดัอบุลราชธานีจัดงานประเพณ ี
แหเทยีนพรรษา  “ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา”  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี   
ระหวางวันที่  26  กรกฎาคม  -1  สิงหาคม  พ.ศ.  2547 
   อนึ่ง  งานประเพณแีหเทยีนพรรษาระหวางป  พ.ศ.  2543-2547  มีการสรางคําขวัญ
แตกตางกนัดังนี้ 
    พ.ศ.  2543  “งานประเพณีแหเทียนพรรษา  หลอมบุญบูชา  ถวายไทนวมินทร”
    พ.ศ.  2544  “งามล้ําเทียนพรรษา  ภูมิปญญาชาวอุบล”  
    พ.ศ.2545  “เทศกาลโรจนเรือง  เมืองศิลป  และงานประเพณีแหเทยีนพรรษา
อุบลราชธานี” 
    พ.ศ.  2546  “สืบศาสตร  สานศิลป” 
    พ.ศ.  2547  “ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา”  เทิดไท  72  พรรษา   
มหาราชินี   
  จะเห็นไดวาพฒันาการทางประวัติศาสตรงานประเพณีแหเทียนพรรษาระยะแรกชาวคุม
ในปริมณฑลของทุกวัดเปนผูมีหนาที่เกีย่วของโดยตรง  ตอมาเทศบาลเขามามีบทบาท  ทําใหสภาพ
ปจจุบันแตกตางจากอดีตเพราะมีผูเกี่ยวของตามบริบททางสังคม  วัฒนธรรมเศรษฐกิจรับผิดชอบ  
สนับสนนุทั้งโดยตรง  และโดยออม  เชน  รัฐ  เอกชน  ชุมชน  และนกัทองเที่ยวมจีํานวนเพิ่มขึ้น  
กลาวโดยสรุปไดวาการดําเนนิการทางสังคมมีบทบาททําใหวฒันธรรมกลายเปนสินคาโดยการบังคบั
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ใชกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือขอตกลงเปนบรรทัดฐาน  เพื่อใหผูเกี่ยวของถือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
 
ศักยภาพของพื้นท่ีทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว   
 
 อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน  มีเนื้อที่  880  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  550,000  ไร
พื้นที่แบงออกเปน  3  สวน  คือ 
  1.  ที่ราบหุบเขาภูเวยีง  ประกอบดวยพื้นที่  3  ตําบล  ไดแก  ตาํบลในเมอืง   
ตําบลเขานอย  และตําบลเมืองเกาพัฒนา  มเีทือกเขาภูเวียงลอมรอบเปนรูปทรงกลมรี  ดานนอกหุบเขา
มีลักษณะเปนหนาผาสูงชันและลาดเอียงสูหุบเขาภูเวียง 
  2.  ที่ราบนอกหุบเขาไมติดเขื่อนอุบลรัตน  ประกอบดวยพื้นที่  5  ตําบล  ไดแก   
ตําบลบานเรือ  ตําบลสงเปอย  ตําบลนาชุมแสง  ตําบลหนองกุงธนสาร  และตําบลภูเวยีง   
  3.  ที่ราบติดอางเก็บน้ําอุบลรัตน  ประกอบดวยพื้นที่  6  ตําบล  ไดแก  ตําบลดินดํา  
ตําบลหวาทอง  ตําบลทุงชมพู  ตําบลนาหวา  ตําบลหนองกุงเซินและตาํบลกุดขอนแกน 
  อุทยานแหงชาติภูเวยีงมีเนื้อที่ประมาณ  325  ตารางกิโลเมตร  หรือ  203,125  ไร  พื้นที่
ครอบคลุมอําเภอในจังหวัดขอนแกน  เชน  อําเภอภูเวยีง  ไดแก  ตําบลกุด  ตําบลในเมือง   
ตําบลบานโคก  ตําบลเขานอย  ตําบลขนวน  ตําบลบานเรือ  ตําบลเมืองเกาพัฒนา  ตาํบลสงเปอย  
ตําบลนาชุมแสง  อําเภอสีชมพู  ไดแก  ตําบลวังเพิ่ม  ตําบลศรีสุข  ตําบลนาจาน  อําเภอชุมแพ  ไดแก   
ตําบลวังหินลาด  ตําบลเสาเสา  ตําบลหนองไผ  และตําบลขรัวเรียง 

ภาพประกอบ  2  แผนที่จังหวัดขอนแกน 
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  เทือกเขาภูเวยีงครอบคลุมพื้นที่  400  ตารางกิโลเมตร  ความสูงจากระดับน้ําทะเล   
ตั้งแตระดับ  250-750  เมตร  ประกอบดวยหมวดหินเรยีงลําดับจากอายแุกที่สุดไปหาอายุออนที่สุด  
คือ  หมวดหินภูกระดึง  (Jpk)  หมวดหนิพระวิหาร  (Jpw)  หมวดหนิเสาขัว  (Jsk)  หมวดหนิภพูาน  
(Kpp)  หมวดหินโคกกรวด  (Kkk)  และตะกอนควอเทอรนารี  (Qa)  หนิในหมวดหินตางๆ  เหลานี้
โผลใหเห็นเปนวง  โดยมีหมวดหนิภกูระดึงอยูวงรอบนอกสุดและมีตะกอนควอเทอรนารีอยูรอบ 
ในสุด1 
  ภูเวยีงมีลักษณะเปนสันเขาสงู  บางสวนหนาและบาง  สวนบางเชื่อมตอกันเปนวงกลม
โอบลอมแองที่ราบไวภายใน  สันเขาสวนหนาจะอยูทางทิศเหนือ  ทิศตะวนัตก  และทิศตะวนัตกเฉยีง
ใต  สันเขาสวนหนานี้จะคอย  ๆ  บางลงจนขาดจากกัน  เกิดเปนชองแคบๆ  ทางดานทิศตะวนัออก   
จึงใชสําหรับเปนเสนทางคมนาคมเขาสูแองที่ราบภายในเพียงเสนทางเดียว  ขณะเดยีวกันลําน้ําบอง 
ซ่ึงมีตนกําเนิดจากขอบสันเขาภายในไหลผานออกสูภายนอกแองทางชองแคบนี้เชนกนั  แองที่ราบ
ภายในเปนที่อยูอาศัยของประชาชนอําเภอภูเวยีงจํานวน  3  ตําบล  พื้นที่อุทยานแหงชาติภูเวียง 
เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติดานการสงวนรักษาซากดกึดําบรรพไดโนเสาร  มีแหลงขุดคน 
จํานวน  9  แหลง  เรียงรายอยูภายในพื้นทีดู่แลของอุทยานแหงชาตภิูเวยีง  กรมอุทยานแหงชาติ   
สัตวปา  และพันธุพืช 
  อําเภอภเูวยีงมอีาณาเขตตดิตอดังนี ้
   ทิศเหนือ  ติดตอกิ่งอําเภอหนองนาคํา  และอางเก็บน้ําเขือ่นอุบลรัตน   
   ทิศใต  ติดตออําเภอหนองเรือ  อําเภอชุมแพโดยถือเอาสันเขาภูเวียง  และลํานําเซิน
เปนแนวแบงเขต 
   ทิศตะวนัออก  ติดตออําเภอหนองเรือ  อําเภออุบลรัตน  โดยถือเอาอางเก็บน้ําเขื่อน
อุบลรัตนเปนแนวแบงเขต 
   ทิศตะวนัตก  ติดตออําเภอชมุแพ  อําเภอสีชมพู  ใชสันเขาภูเวยีงเปนแนวแบงเขต 

                                                  

 1  อุทยานแหงชาติภูเวยีง.    ม.ป.ป.   
<http://www.muangthai.com/pages/park/nation/norteast/puweang.html>  9  มกราคม  2547. 
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  ในสวนของอทุยานแหงชาติ1  ภูเวยีง  คําวา  "ภูเวยีง"  เปนชื่อทองที่อําเภอที่เกาแกอําเภอ
หนึ่งของจังหวัดขอนแกน  และยังเปนชื่อเรียกเทือกเขา  ปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นทีป่า
ภูเวยีงใหเปนอุทยานแหงชาติ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  108  ตอนที่  215  ลงวันที่  8  
ธันวาคม  2534  นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่  71  ของประเทศไทย  เปดใหบริการนักทองเที่ยวเขา
ชมทุกวัน  อัตราคาเขาชมชาวไทย  20  บาท  ชาวตางชาติ  200  บาท  จุดทองเที่ยวทีน่าสนใจ  ไดแก  
หลุมขุดคนที่  1  (ประตูตีหมา)  นักสํารวจคนพบฟอสซิลไดโนเสารตั้งแตป  พ.ศ.  พ.ศ.  2525  หลาย
ชนิด  เชน  อุทยานแหงชาตภิเูวียง  ป  พ.ศ.  2525  นักสํารวจคนพบฟอสซิลไดโนเสารหลายชนิด   
เชน  ไดโนเสารกินพืช  (Sauropod)  สกุลและชนิดใหมของโลก  มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  
Phuwianggosaurus  Sirindhornae  Martin,  Buffetaut  and  Suteethorn,  1944  ช่ือสกลุตั้งตามชื่อ
อําเภอภเูวยีง  ช่ือชนิดทรงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม 
ราชกุมารีพระราชทานพระนามาภิไธย  “สิรินธร”  ใหใชเปนชื่อ  อีกทั้งการคนพบฟนไดโนเสาร
ประเภทกินเนือ้พันธุใหมไมเคยคนพบมากอน  จึงตั้งชื่อเพื่อเปนเกยีรตแิกผูคนพบ  คอืนายวราวุธ   
สุธีธร  วา  สยามโมซอรัสสุธีธรนี  (Siamosaurus  Suteethorni)  นอกจากนี้ยังพบกระดูกไดโนเสาร
ขนาดจิว๋ตัวเล็กเทาไก  วงศลูโรซอร  (Coelurosaur)  คือสกุล  Compsognathus  พบกระดูกไดโนเสาร
กินเนื้อ  (Carnosaur)  สกุลและชนิดใหมของโลก  มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  Siamotyrannus  
Isannensis  Buffetaut,  Sutheethorn  and  Tong.  1996.  หรือไทรันสยาม  อายุประมาณยุคครีเทเซยี
สตอนตน  มีความยาว  7  เมตร  เปนบรรพบุรุษของ  Tyranosaurus  rex  หรือทีเรกช  กรมทรัพยากร
ธรณีจัดนิทรรศการดานทรัพยากรธรณีวนัเสารที่  20  กันยายน  2546  เนื่องในโอกาสวันเยาวชน
แหงชาติประจาํป  2546  เพื่อเผยแพรความรูแกเยาวชน  และประชาชน  ณ  พิพิธภณัฑไดโนเสาร 
ภูเวยีง  อําเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแกน2   
                                                  

 1  อุทยานแหงชาติ  หมายถึง  ที่ดินซึ่งรวมความถึงที่ดินทัว่ไป  ภูเขา  หวย  หนอง  คลอง  บึง  
สระน้ํา  ทะเลสาบ  เกาะ  และที่ชายทะเลทีก่ําหนดเปน  อุทยาน  ซ่ึงมีลักษณะที่ดินที่มสีภาพธรรมชาติ  
มิไดอยูใน  กรรมสิทธิ์หรือครอบครอง  โดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใด  เพื่อสงวนไวใหเปน
ประโยชนตอการศึกษาสืบไป  มีทิวทัศนสวยงาม  มีพืชพรรณหรือสัตวที่หายาก  หรือปรากฏการณ
ธรรมชาติ  อันนาอัศจรรย  หรือส่ิงที่นาสนใจ  เปนพิเศษทางดานประวตัิศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม   
ตามมาตรฐานสากลตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  10  ตารางกิโลเมตร  (พ.ร.บ.อุทยาน  แหงชาติ   
พ.ศ.  2507  การประกาศเพิม่อุทยานแหงชาติ  กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา)   
(อางอิงมาจาก  Thailand  National  Park  Online   ม.ป.ป.    <http://www.Thailand  National  Park   
Online  Conservation  Area.htm.>  6  ตุลาคม  2546. 
 2  กรมทรัพยากรธรณี.    บริการของเรา.    <dmr.go.th>  1  กันยายน  2546. 
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  ตําบลในเมือง1  มีสภาพพื้นทีต่ําบลสวนใหญเปนที่ราบหบุเขา  ภูเขาลอมรอบสามดาน  
เปนที่ตั้งของที่ทําการอุทยานแหงชาตภิูเวยีง  พิพิธภัณฑไดโนเสาร  หลุมขุดคนซากฟอสซิลไดโนเสาร  
น้ําตกตาดฟา  น้ําตกวังสกัสิ้ว  น้ําตกตาดฮางริน  บานภูเวียงรีสอรท  ไรอิงภู   

 
ภาพประกอบ  3  หุนจําลองลักษณะทางกายภาพเทือกเขาภูเวยีง 

 

ภาพประกอบ  4  ที่ตั้งแหลงทองเที่ยวสําคญั 
 
 
 

                                                  

 1  ขอมูลทั่วไป  :  ตําบล.    ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน.   
<http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=401602>  9  มกราคม  2547. 
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 พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง1  ตั้งอยูที่โคกสนามบิน  ใกลอุทยานแหงชาติภูเวยีง   
โดยความรวมมือของกรมทรัพยากรธรณี  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  และ 
จังหวดัขอนแกน  เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาของนักวิชาการ  ใหการศึกษาแกเยาวชน  และเปนแหลง
ทองเที่ยวของจังหวดัขอนแกน  เปดใหบริการโดยไมเสยีคาใชจายเมื่อเดือนมิถุนายน  2543  ทุกวัน
เวลา  8.30-17.00  น.  ภายในอาคารแบงออกเปน  3  สวน  คือ  สวนบริการ  ไดแก  หองบรรยาย   
รานขายอาหาร  และรานจําหนายของที่ระลึก  สวนวิชาการ  ไดแก  หองปฏิบัติการ  หองทํางาน   
และหองสมุด  สวนนิทรรศการ  ไดแก  หองจัดแสดงชัน้ลาง  ช้ันบน   
  สวนนิทรรศการจําแนกออกเปน  5  สวน  ดังนี้  สวนที่  1  แสดงการกาํเนิดโลก  หนิ  แร  
และซากดกึดําบรรพ  สวนที่  2  จัดแสดงโครงรางไดโนเสารเหล็กขนาดตัวจริง  กระดูก  และรอยเทา
ไดโนเสาร  สวนที่  3  หุนจําลองไดโนเสารเทาตัวจริงทกุชนิดที่พบในประเทศไทย  สวนที่  4   
จัดแสดงวิวัฒนาการของมนษุย  การใชประโยชนจากทรพัยากรธรณแีละการทองเทีย่ว  สวนที่  5   
(ช้ันสอง)  เปนหองภเูวยีงแสดงแบบจําลองภูมิประเทศของภูเวยีง  ประวัตกิารกอตั้งพิพิธภัณฑ  และ
ผลิตภัณฑที่แสดงถึงภูมิปญญาชาวบาน  อีกทั้งฝายประชาสัมพันธไดเผยแพรเสนทางผานเว็บไซต 
กรมทรัพยากรธรณี  เมนู “บริการของเรา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมที่พิพิธภณัฑไดโนเสาร 
ภูเวยีง โทร. (043)  438204-6  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
เขต  3  อําเภอเมือง  จังหวดัขอนแกน  โทร.  (043)  244498-9  โทรสาร  (043)  2444972 
 

 

ภาพประกอบ  5  Phuwianggosaurus  Sirindhornae  Martin,  Buffetaut  and  Suteethorn,  1944 

                                                  

 1  สังกัดกรมทรัพยากรธรณ ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2  กรมทรัพยากรธรณี.    บริการของเรา.    <dmr.go.th>  1  กันยายน  2546. 
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ภาพประกอบ  6  Siamotyrannus  Isannensis  Buffetaut,  Sutheethorn  and  Tong.  1996 

 
  ศักยภาพในการทองเที่ยวอุทยานแหงชาตภิเูวียงมีศกัยภาพในระดับนานาชาติ1  เชน  
สามารถเดินทางไป-กลับ  และเปนแหลงขุดคนพบไดโนเสารคร้ังแรกในประเทศไทย  การศึกษาวิจยั
ซากไดโนเสารโดยใชลักษณะของกระดกู  และฟนสามารถกําหนดชื่อสกุล  (Genus  )  และชนดิ  
(Species)  ผลการศึกษาพบวา2 
   1.  พบฟนไดโนเสารกินปลา  Siamosaurus  Suteethorni  ที่ภูประตูตหีมา 
   2.  พบกระดกูขาของไดโนเสารขนาดตัวเล็กเทาไก  ทีภ่ปูระตูตีหมามช่ืีอสกุลวา  
Compsognathus  ไดโนเสารชนิดนี้ไมใชสกุลใหมเคยพบมากอนแลวในที่อ่ืน  ๆ  สําหรับชื่อชนิด 
ยังไมสามารถระบุได 
   3.  พบกระดกูไดโนเสารกินพืชสกุลและชนิดใหมของโลก  Phuwiangosaurus  
sirindhornae  ที่หลุมขุดคนที ่ 1  และ  2 
   4.  กระดกูเทาของไดโนเสารที่มีรูปรางคลายนกกระจอกเทศ  (Ornithomimosaur)   
ท่ีหลุมขุดคนที ่ 5  ซ่ึงขอมูลยังไมเพียงพอทีจ่ะตั้งเปนชื่อได 

                                                  

 1  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    รายงานความกาวหนา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสามเหลี่ยมทองเที่ยวเชื่อมโยงไทย  ลาว  กัมพูชา.    ม.ป.ป.   
หนา  1-14. 
 2  กรมทรัพยากรธรณี.    ไดโนเสารภูเวยีง  อุทยานแหงชาติภูเวยีง  อําเภอภูเวยีง   
จังหวดัขอนแกน.    <http://www.  dmr.go.th/Attractive_Geo/ne/ne04.html>  11  กุมภาพันธ  2547. 
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   5.  พบกระดกูของไดโนเสารกินเนื้อสกุลและชนิดใหมของโลก  หลุมขุดคนที่  9   
มีช่ือวา  Siamotyrannus  Isanensis   
 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  เลขที่  183  ถ.ชยางกูร  บานธาตุพนม  ตําบลธาตุพนม   
อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  พ.ศ.  2485  ไดรับการยกฐานะเปนพระอารามหลวงชั้นเอก 
ขึ้นเปน  วรมหาวหิารชนิดสามัญ  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย  ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ.  2000 

ภาพประกอบ  7  แผนที่จังหวัดนครพนม 

ภาพประกอบ  8  พระธาตพุนม 
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  ศักยภาพในการทองเที่ยวศาสนาพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เปนแหลงทองเทีย่ว 
ที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมีศกัยภาพสูง1  อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดับกลุมเปาหมาย
ระดับประเทศ2  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 
 ปราสาทพนมรุงตั้งอยูบนเขาพนมรุงซึ่งเปนภูเขาไฟที่ดับสนิท  อยูที่พิกดั  ที.บี.  785072   
หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย  หันหนาไป 
ทางทิศตะวนัออก  ประกอบดวยอาคารปรางคประธาน  ระเบียงคด  และโคปุระ  โรงชางเผือก  ชาลา  
ทางเดิน  ปรางคนอย  และสิ่งกอสรางตั้งเรียงรายสูที่ลาดเชิงเขา  บันไดทางขึ้นชวงแรกทําเปนตระพัง  
(สระน้ํา)  สามชั้นผานขึ้นสูพลับพลาชั้นแรก  ถัดไปเปนทางเดินตรงขอบสองขางปกเสานางเรียง 
เปนระยะ  ทอดสูสะพานนาคราช  บันไดทางขึ้นสูปราสาทมีชานพักสลับเปนระยะ  5  ช้ัน  สุดบันได 
เปนลานชลาโลงเชื่อมตอกับสะพานนาคราชหนาประตกูลางของระเบียงคด  ซ่ึงเปนเสนทางที่จะเขาสู
ลานชั้นในของปราสาท 

ภาพประกอบ  9  แผนที่จังหวัดบุรีรัมย 

                                                  

 1  อุดม  บัวศรี  และคณะ.    การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.    2532.    ไมมีเลขหนา. 
 2  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    รายงานความกาวหนา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสามเหลี่ยมทองเที่ยวเชื่อมโยงไทย  ลาว  กัมพูชา.    ม.ป.ป.     
หนา  1-14. 
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ภาพประกอบ  10  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง 

 
  ปรางคประธาน  ตั้งอยูตรงศนูยกลางของลานปราสาทชั้นใน  แผนผังเปนรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัสยอมุมมณฑป  สวนประกอบของปรางคประธานตั้งแตฐานผนังดานบน  ดานลาง  เสากรอบ
ประตู  เสาติดผนัง  ทับหลัง  หนาบัน  ซุมชั้นตางๆ  ตลอดจนกลีบขนนุปรางคลวนสลักรูปภาพ  
ลวดลาย  เชน  ประติมากรรมลอยตัวเทวรูปสตรี  เทวรูปสามพักตร  รูปสลักนูนสูง  เชน  เทวรูป 
ประจําทิศ  ภาพสลักนูนต่ํา  อันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาทั้งไศวนิกายที่นับถือพระศิวะเปนสําคัญ  และ
ไวษณพนิกาย  ที่นับถือพระวษิณุเปนสําคัญ  ลวนเปนหลักฐานสําคัญบงชี้วาสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษ
ที่  17   
  กรมศิลปากรซอมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุงดวยวิธีอนัสติโลซิส  (Anastylosis)  
และไดมพีิธีเปดอุทยานประวตัิศาสตรพนมรุง  โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสดจ็พระราชดําเนินเปนองคประธาน  เมื่อวนัที่  21  พฤษภาคม  2531   
เปนตนมา  และไดเปดใหเขาชมไดทุกวัน  ตั้งแตเวลา  06.00-18.00  น.  กรมศิลปากรประกาศเก็บ
คาธรรมเนียมเขาชมชาวไทย  10  บาท  ชาวตางชาติ  40  บาท  และไดมกีารยกเวนบุคคลบางกลุม 
ไมตองเสียคาธรรมเนียม   
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  ศักยภาพในการทองเที่ยวประวัติศาสตร  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  จังหวดับุรีรัมย  
เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมศีักยภาพสูง1  อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยว
ระดับกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ2  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 
 บานเชียง  หมู  13  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอดุรธานี   
เปนที่ตั้งพิพิธภัณฑสถาน  2  แหง  คือ  พพิิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  และพพิิธภัณฑสถาน
กลางแจงทีว่ัดโพธ์ิศรีใน  เปนพิพิธภณัฑสถานแหงชาตปิระเภทแหลงอนุสรณสถาน  ตั้งขึ้น 
ในแหลงโบราณคดีบานเชยีง   
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง3  ไดเร่ิมจัดตั้งขึ้นป  พ.ศ.  2518  พ.ศ.  2524   
สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัอุดรธานี  รวมกับกรมศิลปากร  ไดของบประมาณจากสํานักงานสลาก 
กินแบงรัฐบาลสรางอาคารหลังแรก  ตอมานายมีชัย  ฤชุพันธุ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี  
ไดขอเงินงบประมาณในโครงการเงิน  กสช.  มาปรับปรุงภูมิทัศนใหเกดิความสวยงามยิ่งขึ้น 

ภาพประกอบ  11  แผนที่จังหวัดอดุรธาน ี

                                                  

 1  อุดม  บัวศรี  และคณะ.    การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.    2532.    ไมมีเลขหนา. 
 2  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    รายงานความกาวหนาโครงการ
จัดทําแผนปฏบิัติการพัฒนาสามเหลี่ยมทองเที่ยวเชื่อมโยงไทย  ลาว  กมัพูชา.    ม.ป.ป.    หนา  1-15. 
 3  ขอมูลทั่วไป  :  ตําบล.    ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน.    ม.ป.ป. 
<http://www.thailandmuseum.com/banchiang/history.htm>  5  พฤศจิกายน  2546. 
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ภาพประกอบ  12  พิพิธภัณฑสถานกลางแจงที่วดัโพธิ์ศรีใน 

 
 พ.ศ.  2525  ดร.สิปปนนท  เกตุทัต  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ   
ไดของบประมาณสรางอาคารหลังที่สองจากมูลนิธิจอรน  เอฟ  เคเนดแีหงประเทศไทย   
กับกรมศิลปากรใหการสนบัสนุนครุภัณฑ  รวมทั้งสิ้น  6,100,000  บาท  และอันเนือ่งในวโรกาส
สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี  มพีระชนมายุ  84  พรรษา  กรมศิลปากรไดกราบบังคมทูล 
พระบรมราชานุญาตใชช่ืออาคารวาอาคารสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานวิัฒนา  ทรงเปนผูแทนพระองคเสด็จทรงเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  ในวนัเสารที่  21  พฤศจิกายน  2530  เปดใหเขาชมเวลา  09.00-
16.00  น.ทุกวนั  คาเขาชมชาวไทยคนละ10  บาท  ชาวตางชาติคนละ  30  บาท1  อนึ่งประเทศไทยเขา
รวมเปนภาคีอนุสัญญาองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิ (UNESCO)   
วาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก  ตั้งแตวันที่  17  ธันวาคม  2530  ป  
พ.ศ.  2535  คณะกรรมการมรดกโลกไดขึน้บัญชีแหลงวฒันธรรมบานเชียงเปนแหลงมรดกโลก  
อันดับที่  4  ของประเทศไทย  และเปนอันดับที่  359  ของโลก  ดวยคณุคาตามหลักเกณฑมาตรฐาน  
                                                  

 1  นงลักษณ  โอเวนเด็น  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน   
จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
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ขอ  3  เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณที่หาไดยากยิ่ง  หรือเปนพยานหลักฐานแสดง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  หรืออารยธรรมซึ่งยังคงเหลืออยู  หรืออาจสญูหายไปแลว 
 ศักยภาพในการทองเที่ยวแหลงโบราณคดีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง   
จังหวดัอุดรธานี  เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมีศักยภาพสูง1   
อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดับกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ2  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 
 บานโคกโกงตัง้อยูที่หมู  5  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  มีภูเขาราย
รอบสามดาน  คือ  ทิศเหนือจดภูหลังเตา  ทศิตะวนัออกจดภูถํ้าเมน  ทิศตะวนัตกจดภมูะตูม  ทิศใต
อาณาเขตติดตอกับบานนาไคร  มีถนนติดตอเชื่อมโยงเขาสูหมูบาน  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  
ไดแก  วนอุทยานภูผาวัว  น้าํตกตาดสูง  น้าํตกตาดยาว  บานโคกโกงม ี 130  หลังคาเรือน   
จํานวนประชากรชาย  321  คน  หญิง  303  คน  รวม  624  คน  ประชาชนประกอบอาชีพทํานา 
เปนหลัก 

 

ภาพประกอบ  13  แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ 

                                                  

 1  อุดม  บัวศรี  และคณะ.    การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.    2532.    ไมมีเลขหนา. 
 2  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    รายงานความกาวหนา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสามเหลี่ยมทองเที่ยวเชื่อมโยงไทย  ลาว  กัมพูชา.    ม.ป.ป.   
หนา  1-15. 
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ภาพประกอบ  14  สภาพภายในวดัศรีภูขันธ  บานโคกโกง 
 

 ศักยภาพในการทองเที่ยวบานโคกโกง  จังหวัดกาฬสินธุ  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวยอดเยีย่มประเภทแหลงทองเที่ยวเมอืง
และชุมชน  ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวยอดเยีย่มครั้งที่  3  ประจําป  2543  (Tourism  
Award)  จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย1  สามารถเดินทางไป-กลับ  หรือรวมพักในบานพักแรม
กับเจาของบาน  (Home  Stay)  2 
  จังหวดัอุบลราชธานีตั้งอยูตอนลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีพืน้ที่  15,744   
ตารางกิโลเมตร  แบงการปกครองออกเปน  20  อําเภอ  และ  5  กิ่งอําเภอ  อาณาเขตทศิเหนือติดกับ 
จังหวดัอํานาจเจริญ  ทิศใตตดิกับราชอาณาจักรกัมพูชา  ทิศตะวนัออกติดกับสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว  ทิศตะวนัตกติดกับจังหวดัยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ 
 

                                                  

 1  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่  วัดศรีภูขนัธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวดักาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
 2  บุญธง  แสงโคตร  และแมหร่ิง  แสงโคตร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกฉุินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 11  ธันวาคม  2546. 
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ภาพประกอบ  15  แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

ภาพประกอบ  16  ขบวนแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ศักยภาพในการทองเที่ยวประเพณี  สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมศีักยภาพสูง1   
อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดับกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ2  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 

                                                  

 1  อุดม  บัวศรี  และคณะ.    การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  
การศึกษาศักยภาพทรัพยากรแหลงทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื.    2532.    ไมมีเลขหนา. 
 2  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.    รายงานความกาวหนาโครงการ
จัดทําแผนปฏบิัติการพัฒนาสามเหลี่ยมทองเที่ยวเชื่อมโยงไทย  ลาว  กมัพูชา.    ม.ป.ป.    1-16. 
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ศักยภาพของพื้นท่ีวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว   
 
 ในแหลงทองเที่ยวทางศาสนา  ชวงป  พ.ศ.  2444  พระครูอุดรพิทักษคณะเดช   
(บุญรอด  สมจิตร)  เปนผูนําในการบูรณะพระธาตุพนมจนแลวเสร็จ  จึงทําการฉลอง  ณ  วนัขึ้น   
13-15  ค่ํา  เดอืน  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจึงถือเอาชวงวนัเพ็ญเดอืน  3  จัดงานเทศกาลประจําป
นับตั้งแตนัน้เปนตนมา  ตอมางานนมัสการไดขยายเวลาจากเดิมเปน  7  วัน  โดยเริ่มในวันขึน้  10  ค่ํา  
ถึง  วันแรม  1  ค่ํา  ของทุกปจวบจนปจจุบนั  วัดไดใหบริการดอกไม  ธูปเทียน  ทองคําเปลว   
ใหเชาเหรียญ  ตํานานพระธาตุ  ฯลฯ  แกพทุธศาสนิกชนผูจาริกแสวงบญุ  ตอมาในป  พ.ศ.  2547  
อําเภอพระธาตุพนม  จังหวดันครพนม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  หนวยงานภาครัฐ  
และเอกชนรวมจัดงาน  “2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004)1 
 ในแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  ป  พ.ศ.2481  พุทธศาสนิกชนรวมกันประดิษฐานพระ
พุทธบาทจําลองที่ปรางคนอย  และไดเดนิทางขึ้นไปนมสัการ  ทําบุญปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง
ในวนัขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  5  ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันเปน  “ประเพณีขึน้เขาพนมรุง”  ภายหลังหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดบูรณะปฏิสังขรณปราสาทพนมรุง  จึงไดเคลื่อนยายสถานที่วัดปราสาทพนมรุง   
และรอยพระพทุธบาทจําลองมาตั้ง  ณ  ที่ตั้งปจจุบัน  ป  พ.ศ.  2531  จังหวัดบุรีรัมยรวมกับ 
กรมศิลปากร  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง   
มีการปรับเปลี่ยน  เพิ่มกิจกรรมแตกตางไปจากอดีต2  เชน  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลเดือน
ศักดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมยประจําป  2547  ยกเวนการเก็บ
คาธรรมเนียมเขาชมใหนกัทองเที่ยว  งานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  ประจําป  2547  คณะนกัแสดง 
แสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลัย”  ขาราชการ  พอคา  นักการเมือง  พราหมณฯลฯ  ประกอบ 
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การบวงสรวงพระศิวะ  ถวายพวงมาลยัและสรงน้ําศิวะลึงค   
อัตราคาธรรมเนียมเพิ่มสูงขึน้จากเดิมเปนชาวไทยคนละ  20  บาท  ชาวตางชาติ  50  บาท   
จะเห็นไดวาผูคนที่เขามามีสวนขับเคลื่อนงานแทนพระและชาวบานลวนกอใหเกดิจุดเปลี่ยน 
พื้นที่และความหมายงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงในอดีตอยางสิ้นเชิง 
                                                  

 1  พระโสภณเจติยาภิบาล  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่กุฎีชัยมงคล  วัดพระธาตุพนม  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดธาตุพนม   
เมื่อวันที่  17  มกราคม  2547. 
 2  พระประมูล  ปยธรรมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่วัดปราสาทพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
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 ในแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี  ป  พ.ศ.  2535  คณะกรรมการมรดกโลกไดขึ้นบัญชี 
แหลงวัฒนธรรมบานเชียงเปนแหลงมรดกโลกอันดับที่  359  ของโลก  ดวยคณุคาตามหลักเกณฑ
มาตรฐาน  ขอ  3  เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณที่หาไดยากยิ่ง  หรือเปนพยานหลักฐานแสดง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  หรืออารยธรรมซึ่งยังคงเหลืออยู  หรืออาจสญูหายไปแลว  ในป  พ.ศ.  2547  
ชาวไทยพวน  ขาราชการ  นักการเมืองรวมกันจัดงานมรดกโลกบานเชียง  ประจําป  2547   
ณ  พิพิธภณัฑสถานกลางแจงวัดโพธิ์ศรีใน  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง1  ระหวางวนัที่  
19-21  มีนาคม  2547  โดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรแหลงขุดคนทางโบราณคดี  และเสด็จบานเฮอืนไทพวน 
เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2515  เพื่อเปนการนอมรําลึกชาวไทพวนบานเชยีงจึงถือเอาชวงวันและเดือน
ดังกลาวจดังานฉลองมรดกโลกสืบเนื่องกันมาเปนปที่  8 
 ในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  จังหวัดจังหวดักาฬสนิธุรวมกับการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย  ผูใหญสีเทือด  ไตรยะวงษ  และสมาชกิในหมูบานโคกโกงรวมกนัเปดหมูบาน 
ใหนกัทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณ ี สินคาหัตถกรรม  และวิถีชีวิตทองถ่ิน  รวมพัก 
ในบานพกัแรมกับเจาของบาน  (Home  Stay)  เมื่อเดือนสิงหาคม  2541  2  และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม   
ประเภทแหลงทองเที่ยวเมืองและชุมชน  ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวครั้งที่  3  
ประจําป  2543  (Thailand  Tourism  Awards  2000)  3 
 ในแหลงทองเที่ยวประเพณแีหเทยีนพรรษา  ชาวอีสานนิยมเรียกวา  “บุญเดือนแปด”   
เปนชวงเวลาทีพ่ระสงฆตองอยูจําอาวาสแหงเดยีวตลอด  3  เดือน  พุทธศาสนิกชนนาํ  “ตนเทียน”   
มารวมกันในวนัขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  8  ถวายแดพระสงฆในวันเขาพรรษาเพื่อใหนําไปจุดบูชาพระ
รัตนตรัยตลอดพรรษา  พุทธศาสนิกชนจงัหวัดอุบลราชธานี  นิยมถวายตนเทยีนในงานประเพณ ี
แหเทยีนพรรษาเปนประเพณีสืบเนื่อง  และยอมรบัถือเปนงานที่ยิ่งใหญของจังหวดัอุบลราชธานี   
                                                  

 1  พันโทสุเมธ  คําพิมาน  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน   
จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
 2  บุญธง  แสงโคตร  และแมหร่ิง  แสงโคตร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกฉุินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 11  ธันวาคม  2546. 
 3  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ณ  ที่ทําการผูใหญบาน  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2546. 
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โดยกําหนดจดังานในวันขึน้  15  ค่ําเดือน  8  และแรม  1  ค่ําเดือน  8  ของทุกปจากอดีตสืบเนื่อง 
ถึงปจจุบันมีการสรางสรรคตน 
 เทียนใหเกิดความวจิิตรขึ้นเปนลําดับ  เชน  ในป  พ.ศ.  2546  จังหวดัอบุลราชธานี 
จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  “สืบศาสตร  สานศิลป”  ระหวางวันที ่ 8-14  กรกฎาคม  2546   
ในป  พ.ศ.  2547  จังหวดัอุบลราชธานีจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  “ทวยราษฎรใฝธรรม   
งามล้ําเทียนพรรษา”  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี  ระหวางวนัที่  26  กรกฎาคม  -1  สิงหาคม   
พ.ศ.  2547  สภาพปจจุบันแตกตางจากอดตีเพราะมีผูเกีย่วของตามบริบททางสังคม  วัฒนธรรม
เศรษฐกิจรับผิดชอบ  สนับสนุนทั้งโดยตรง  และโดยออม  เชน  รัฐ  เอกชน  ชุมชน  และนักทองเทีย่ว
มีจํานวนเพิ่มขึน้ 
 
นโยบายรัฐ 
 
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในยคุโลกาภิวัตน  ดังนั้นจึงมหีนวยงาน
เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐรับผิดชอบ  ประเทศไทยตั้งการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย  (Tourism  Authority  of  Thailand)  เปนองคกรของรัฐ  ป  พ.ศ.  2546-2549   
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  มีนโยบายซึ่งสามารถสรุปไดวาสงเสรมิใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ
สําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สงเสรมิและพัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก  สงเสริม
ใหเกดิความรวมมือกับทุกฝายทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ  มุงพัฒนาองคกร  ระบบบริหาร
จัดการ  และเสริมสรางบุคลากรใหมีทกัษะและขีดความสามารถทางการตลาดการทองเที่ยว   
เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเทีย่ว  (E-TOURISM)1 
 พัฒนาการดานการทองเที่ยวของไทยในป  2546  มี  2  รูปแบบ  คือ  การทองเที่ยว 
แบบมวลชน  และการทองเที่ยวแบบยั่งยนืดังปรากฏใหเห็นไดจากรปูแบบกิจกรรมการทองเที่ยว 
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  จําแนกได  4  ประเภท2  คือ  กิจกรรมนอกสถานที่  ไดแก  กฬีา/
การผจญภัย  ชายหาด/เกาะแกง  วัฒนธรรม  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  และกอลฟ  กิจกรรมตามความ
สนใจเปนพิเศษ  ไดแก  การทองเที่ยวเชิงเกษตร  การวิปสนาในศาสนาพุทธโฮมสเตย  มวยไทยฯลฯ  
กิจกรรมทองเที่ยวเพื่อซ้ือของที่ระลึก  และกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อฝกทําและรับประทานอาหารไทย 
                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  “นโยบาย,”  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    2547.  
<http://www.tat.or.th/thai/tatinfo_policy.php>  2  กุมภาพันธ  2547. 
 2  Tourism  Authority  of  Thailand.  Adventures  Activities.    n.d. 
<http://www.tourismthailand.org/adv_activity.  php>  5  December  2003. 
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 ในสวนทีเ่กีย่วกับแผนการตลาดการทองเที่ยว  ป  2547  มีเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตร
การทองเที่ยวไทย  วางรากฐานประเทศไทยมุงสูการเปน  Tourism  Capital  of  Asia  ทิศทาง 
การดําเนินงาน  ปรับตําแหนงยุทธศาสตรสูตลาดทองเที่ยวคณุภาพ  “มุงนักทองเที่ยวคุณภาพ”   
Best  Quality  Tourists1  วัตถุประสงคการดําเนินงานในภาพรวมเพื่อเพิม่รายไดที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ  เพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานการทองเทีย่วของภาครัฐและเอกชนไทย  สงเสริม 
การทองเที่ยวรวมกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาค  สงเสริมไทยเที่ยวไทยเพื่อใหเกดิการกระจายรายได  
และเปนการกระตุนเศรษฐกจิในภาพรวม  เปาหมายทางการตลาดตางประเทศจํานวน  11  ลานคน  
รายได  340,000  ลานบาท  Theme/ 
 Campaign  ในการโฆษณาตลาดตางประเทศ  “amazing  THAILAND  Unseen  Treasures”  
ตลาดในประเทศ  นําเสนอคุณคาของสินคาเมืองไทยมุมมองใหม  เมืองไทยยังมีส่ิงนาสนใจที่ทาน 
ไมเคยเหน็  ไมเคยสัมผัสอีกมากมาย  ทั้งดานธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  สถาปตยกรรม  
ประวัติศาสตรโบราณสถาน  กิจกรรม  Special  Interest  เชน  Golf  Spa  Diving  Wedding  
Adventure  และบริการตาง  ๆ  เชน  Boutique  Hotel  เปนตน 
 สินคาหลักทางการทองเที่ยว  สําหรับตลาดตางประเทศ  แบงออกเปน  4  Cluster  ไดแก  
หาดทราย  ชายทะเล  อุทยาน  ธรรมชาติ  ปาเขา  ประวัตศิาสตร  วัฒนธรรม  และความสนใจเฉพาะ2  
ในสวนของสนิคาสําหรับตางประเทศหมูบานโคกโกง  กาฬสินธุ  เปนพื้นที่ถูกนําเสนอใหเปนสินคา
ใหมพรอมขายเพยีงหนึ่งในสิบสองกลุม  คือ  กลุม  Cultural  &  Life  Style 
 สินคาสําหรับตลาดในประเทศ  นําเสนอ  Unseen  Product  แบงไดเปน  4  หมวด  คอื 
  1.  Unseen  Destination:  แหลงทองเที่ยว  Unseen  ที่กระจายอยูทัว่ทุกภูมิภาค  เชน  
ทะเลแหวก  กระบี่  พระธาตหุัวกลับ  ลําปาง  ฯลฯ   
  2.  Unseen  Paradise  :  ท่ีพักที่มี  Character  พิเศษ  และ  Location  ที่สวยงาม 
  3.  Unseen  Adventure  :  การทองเที่ยวแบบผจญภัย  เชน  ลองแกง  ฯลฯ   
  4.  Unseen  Thainess  :  นําเสนอสินคาประเพณี  วัฒนธรรม  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยกําหนดกลยุทธการสงเสริมระดับชาติ  นานาชาติ  เกีย่วกับ
การดําเนินงานดานการตลาด  โดยไดกําหนดกลยุทธยอยเชน  กลยุทธการโฆษณาและประชาสัมพันธ   

                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    “นโยบาย,”  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    2547.  
<http://www.tat.or.th/thai/tatinfo_policy.php>  2  กุมภาพันธ  2547. 
 2  แหลงเดิม.    <http://www.tat.or.th/thai/tatinfo_policy.php>  7  ตุลาคม  2546. 
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กลยุทธสงเสริมตลาดตางประเทศ  กลยุทธสงเสริมตลาดในประเทศ  และเงื่อนไขสูความสําเร็จ  (Key  
Success  Factors)1 
  กลยุทธการดําเนินงานดานการตลาด   
     1.  กลยุทธการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
    1.1  โฆษณาประชาสัมพันธ  เพื่อยกระดับภาพลักษณประเทศไทยใหเปน  
Quality  Destination  โดยการสรางและเผยแพร  Brand  Image  และแกไขปญหาภาพลักษณดานลบ 
    1.2  ประชาสัมพันธเพื่อขยายฐานลูกคา  โดยใช  “อาหารไทย”  และ  “การแขงขัน
กีฬาระดับนานาชาติ”เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ  สรางการรับรูประเทศไทย  และสราง  
เครือขายในการประชาสัมพันธ  (ภาครัฐ-เอกชน  ในตางประเทศ)  รวมถึงการเชิญนักเขียน  
ส่ือมวลชน  ทัศนศึกษาแนะนําสินคาพิเศษ  พรอมเขียนบทความสงเสริมสินคา 
   2.  กลยุทธสงเสริมตลาดตางประเทศ 
    2.1  มุงเนนการทําตลาดที่ใหผลตอบแทนสูงและคุมคาการลงทุน  (More  for  
More)  โดยการเจาะตลาดนกัทองเที่ยวคุณภาพ  สรางกิจกรรมที่กอใหเกิดการใชจายของนักทองเทีย่ว  
และนําเสนอสนิคาในลักษณะ  Tailor  Made  มากขึ้น 
    2.2  การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน  โดยการจัดตั้งสํานักงาน  ททท.   
ในตางประเทศเพิ่มขึ้น  Joint  Marketing  รวมกับบริษัทนําเที่ยว  สายการบิน  สรางจุดขายสินคา   
เพิ่มประสิทธิภาพสื่อสงเสริมตลาด 
    2.3  สงเสริม  World  Event  Marketing  โดยการนําเสนอขายเทศกาลงาน
ประเพณแีละกิจกรรมใหเปนสินคาทางการทองเที่ยว  ไดแก  งาน  Bangkok  International  Film  
Festival  Pattaya  Music  Festival  เทศกาลสงกรานต  ลอยกระทง  Thailand  Grand  Sale  และ  
Bangkok  Count  Down 
    2.4  สรางพันธมิตรทางการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 
    2.5  สงเสริมใหประเทศไทยเปน  Gateway  สูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  (GMS) 
   3.  กลยุทธสงเสริมตลาดในประเทศ 
    3.1  สรางกระแสนิยมในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ  โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธเชิงรุกใหมากขึ้น 
    3.2  สรางสิ่งจูงใจและแรงจูงใจใหเกดิการเดินทางทองเทีย่ว  โดยการจดักิจกรรม
พิเศษ  หรือโครงการชิงโชคกระตุนการเดนิทาง  รวมถึงการใชราคาเปนแรงจูงใจ 

                                                  

 1  แหลงเดิม.    <http://www.tat.or.th/thai/tatinfo_policy.php>  2  กุมภาพันธุ  2547. 
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    3.3  สงเสริมการขายแบบ  Hard  Sale  โดยการจัด  Consumer  Travel  Fair  
กระจายทั่วทกุภูมิภาค 
    3.4  สงเสริมใหมีการจัดประชุมสัมมนาและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวลั 
ของหนวยงานภาครัฐ-เอกชน 
    3.5  สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวทางรถยนต 
    3.6  สงเสริมการทองเที่ยวเยาวชนในรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อการศึกษา 
    3.7  เสริมสรางศักยภาพการบริการขอมูลทองเที่ยว 
   4.  เงื่อนไขสูความสําเร็จ  (Key  Success  Factors)  จึงตองไดความรวมมือ 
จากหนวยงานเกี่ยวของ  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม  พฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการคมนาคมขนสง  พัฒนาบริการและบคุลากรในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว  พัฒนาการอํานวยความสะดวกในการเขาเมือง  การดูแลรักษาความปลอดภยัในชวีิต   
และทรัพยสินของนักทองเทีย่ว  พฒันากจิกรรมทางการทองเที่ยว  สรางระบบการบริหารจัดการ
ทางการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ  และไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางพอเพยีงที่จะแขงขันได 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงสํานักงานออกเปน  3  สํานักงาน  คือ  สํานักงาน 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯ  ในสวนภูมิภาค  และในตางประเทศ  สํานักงาน 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยในสวนภูมภิาคภาคแบงออกเปน  4  ภาค  ไดแก  สํานกังาน 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยในเขตภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ขณะที่สํานักงานการทองเทีย่วแหงประเทศไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแบงออกเปน  5  เขต  ดังนี้1 
  1.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  1  
สํานักงานเขตตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา  เลขที่  2102-2104  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครราชสีมา  30000  โทร  0-4421-3666  โทรสาร  0-4421-3667  พื้นที ่
ความรับผิดชอบ  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บรีุรัมย  และสุรินทร 
  2.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  2  
สํานักงานเขตตั้งอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่  264/1  ถนนเขื่อนธานี  อําเภอเมือง  จังหวดั
อุบลราชธานี  34000  โทร  0-4524-3770  โทรสาร  0-4524-3771  พื้นทีค่วามรับผิดชอบ  อุบลราชธานี  
อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ  และยโสธร 

                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    “สํานักงาน/ศูนยบริการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย”  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    2002  <http://Space.loxinfo.co.th/tat/tatinfo_head.php>  13  ตุลาคม  
2546. 
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  3.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  3  
สํานักงานเขตตั้งอยูที่จังหวัดขอนแกน  เลขที่  15/5  ถนนประชาสโมสร  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
จังหวดัขอนแกน  40000  โทร  0-4324-4498-9  โทรสาร  0-4324-4497  พื้นที่ความรบัผิดชอบ  
ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  และกาฬสินธุ 
  4.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  4  
สํานักงานเขตตั้งอยูที่จังหวัดนครพนม  เลขที่  184/1  ถ.สุนทรวิจิตร  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง   
จังหวดัอุดรธานี  48000  โทร  0-4251-3490-1  โทรสาร  0-4251-3492  พื้นที่ความรับผิดชอบ  
นครพนม  สกลนคร  และมุกดาหาร 
  5.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  5  
สํานักงานเขตตั้งอยูที่จังหวัดอุดรธานี  เลขที่  16/5  ถนนมุขมนตรี  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  
จังหวดัอุดรธานี  41000  โทร  0-4232-5406-7  โทรสาร  0-4232-5408  พื้นที่ความรับผิดชอบ  
อุดรธานี  หนองบัวลําภู  หนองคาย  และเลย 
 
วิสัยทัศนของภาคเอกชนและชุมชน 
 
 กลาวสําหรับการทองเที่ยวภาคอีสาน  ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด   
เชน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง  ไดกําหนดวิสัยทัศนของกลุมจังหวดั  (Vision)  “ประตูอีสาน
สูสากล  (Northeast  Gateway  to  Global  Communities)”  ·  เปาประสงคของกลุมจังหวัด  (Goals)  “  
สังคมเขมแข็ง  ประชาชนมั่งคั่ง  ”·  ประเดน็ยุทธศาสตรของกลุมจังหวดั  (Strategic  Issues)  1   
ในสวนทีเ่กีย่วกับการทองเทีย่วคือ  การพฒันาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ผูรับผิดชอบหลักคือ 
จังหวดับุรีรัมย  ผูรับผิดชอบรวมไดแก  จังหวัดนครราชสีมา  สุรินทร  และชัยภูมิ2 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนม   
จัดโครงการ  “2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง”  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004)   
เร่ิมมกราคม  –  ธันวาคม  พ.ศ.2547  เพื่อเปดจังหวัดนครพนมใหเปนเสนทางประตูสูอินโดจีน  
กิจกรรมทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขงป  2547  กําหนดชวงการจดักิจกรรมตลอดทั้งป  ไดแก  มกราคม  
–  พฤษภาคม  จะเปนฤดูทองเที่ยว  Unseen  หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ  เดือนกุมภาพันธ   
                                                  

 1  จังหวดับุรีรัมย.    CEO  จังหวัดบุรีรัมย  (กลุมยุทธศาสตรการทองเที่ยว).    ม.ป.ป. 
<http://Space.loxinfo.co.th/tat/tatinfo_head.php>  13  ตุลาคม  2546. 
 2  คณะกรรมการประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว.    จังหวัดบุรีรัมย.    คณะกรรมการ
ประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว  ระบบการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ  CEO.    ม.ป.ป. 
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งานนมัสการพระธาตุพนมประจําปเกดิ  (ปนักษัตรวอก)  ซ่ึงมีการจัดแคมเปญลดราคาพิเศษ   
รอยละ  20  –  50  เปนสวนลดโรงแรม  ที่พกั  รานอาหาร  รานขายสินคาพื้นเมือง  ของที่ระลึก   
เปนตน  ใหกบัคนที่เกิดปวอกที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวดันครพนม  และรวมทําบุญตลอดทั้งป  
เดือนมีนาคม  งานแขงขันไตรกีฬานานาชาติ  เมษายน  –  พฤษภาคม  งานอรอยทุกไรชิมไปทุกสวน  
ผลไมล้ินจี่รสชาติดีของจังหวัดนครพนม  เดือนมิถุนายน  เทศกาลบุญซําฮะ  (พิธีสะเดาะเคราะหเมือง)  
เดือนกรกฎาคม  เทศกาลเที่ยวปาหนาฝน  /  จักรยานทองเที่ยวเสือภูเขา  เดือนสิงหาคม  งานสิงหาพา
แมเที่ยว  เดือนกันยายน  งานมหกรรมผาไหมนครพนม  เดือนตุลาคม  งานประเพณไีหลเรือไฟ   
งานประเพณีแขงเรือยาวออกพรรษา  เดือนพฤศจิกายน  งานลอยกระทง  อ.เมือง  /  อําเภอทาอุเทน  
เดือนธันวาคม  จักรยานทองเที่ยว  2  จังหวดั  2  แขวง  2  ประเทศ  (มุกดาหาร–แขวงสะหวนันะเขต  
สปป.ลาว–แขวงคํามวน  สปป.ลาว–นครพนม)1  ในพิธีเปด  “2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง  
(Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004)  พธีิกรรับเชิญจาก  สถานีวิทยุโทรทัศนชอง  9  อสมท  กลาววา  
“กราบเรียนทานประธาน  นายแพทยกระแส  ชนะวงศ  ทีป่รึกษานายกรฐัมนตรี  สส.เชาวลิต   
วิทยสุทธิ์  ไพจิต  ศรีวรขาน  ผูวาราชการจงัหวัดนายนิคม  เกิดขันหมาก  ผูอํานวยการสํานักงาน
ภายในประเทศการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  คุณพรทิพย  ออนมุก  แขกผูมีเกยีรติ  ส่ือมวลชน 
ทุกทาน…”  ขณะที่ผูวาราชการจังหวดัไดกลาวรายงานวา  “…พิธีเปดงานตามโครงการ  2547   
ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004)  ของจังหวดันครพนม 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  จังหวัดนครพนมเปนจังหวดัแกนนาํรวมของจังหวัดมุกดาหาร  
สกลนคร  กาฬสินธุ  และนครพนม…”2 
  จังหวดัอุบลราชธานี  รวมกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  การทองเที่ยงแหงประเทศ
ไทย  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และภาคเอกชน  กําหนดจัดงานประเพณแีหเทยีนพรรษา   
"ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี"  อุบลราชธานี  2547  
ระหวางวันที่  26  กรกฎาคม  ถึงวันที่  1  สิงหาคม  2547  เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชน  การมีสวนรวมของชุมชน   
แสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  และความสามัคคีของชุมชน1 

                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    ขาว  ททท.PRESS  RELEASE.    การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  4,  ม.ป.ป. 
 2  คณะผูเกีย่วของพิธีเปดงาน  เปนผูรายงานขอมูล,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกขอมูล,  
บริเวณสถานที่จัดงานถนนชยางกูร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  16  
มกราคม  2547. 



 92 

การพัฒนาปจจัยพื้นฐาน 
 
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในยุคโลกาภิวัตน  คณุลักษณะสําคญั 
ของแหลงทองเที่ยวจะตองมส่ิีงดึงดูดใจนักทองเที่ยว  นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงทรัพยากร 
การทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวมีส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  ดังนั้นการพัฒนา
ปจจัยพืน้ฐานสําคัญที่จะทําใหเขาถึงพื้นทีแ่หลงทองเที่ยวธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวศาสนา  
ประวัติศาสตร  โบราณคดี  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี  ไดแก  ถนน  สนามบิน  
รถไฟ  รถทัวร  และธุรกิจโรงแรม 
 เสนทางรถยนต 
  แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  มีพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีงอยูในเขตอุทยานแหงชาตภิูเวียง  
การเดินทางเขาถึงโดยเสนทางรถยนต  3  เสนทาง  ไดแก 
   1.  เสนทางจากขอนแกน-หนองเรือ  ทางหลวงแผนดินชนิดทางคูหมายเลข  12  
ระยะทาง  44  กิโลเมตร  เล้ียวขวาตามทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2038  สูอําเภอภูเวยีง
ระยะทาง  18  กิโลเมตร  ใชเสนทางภูเวยีง-บานเมืองใหม  ไปจนถึงกิโลเมตรที่  23  จะเปนบริเวณ 
ที่เรียกวา  “ปากชองภูเวียง”  มีหนวยพิทกัษอุทยานแหงชาติภูเวยีงตั้งอยูเพื่อใหบริการสอบถามขอมูล
การเที่ยวชม  เดินทางตอไปจนถึงกิโลเมตรที่  30  เล้ียวซายตรงทางเขาอางเก็บน้ําบานโพธิ์  ระยะทาง  
77  กิโลเมตร  ถึงที่ทําการอุทยานแหงชาตภิเูวียง  ทีภู่ประตูตีหมา  ภายในอาคารมีการจัดแสดงซาก
กระดูกสวนตางๆ  ของไดโนเสารที่ขุดคนพบ   
   2.  เสนทางจากชุมแพ-หนองเรือ  ทางหลวงแผนดินชนิดทางคูหมายเลข  12  
ระยะทาง  30  กิโลเมตร  เล้ียวซายตามทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2038   
สูอําเภอภูเวียง   
   3.  เสนทางศรีบุญเรือง-ภูเวียง  ทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2133  
ระยะทาง  36  กิโลเมตร 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    งานประเพณแีหเทยีนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  
ประจําป  2547  ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชิน.ี   
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  2,  ม.ป.ป. 
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  การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยเสนทางรถยนตดังกลาวทําใหนักทองเที่ยว 
เดินทางมาสัมผัส  ดังคํากลาววาของสุวิมล  แกนบุตรดี  วา  “…นักทองเที่ยวเดินทางมาโดยรถยนต  
ชวงนี้จําหนายสินคาดี  เพราะมีประชุม  APEC  และการแขงขันกฬีาสาธิตที่มหาวิทยาลัยขอนแกน…”1  
ขณะที่นกัทองเที่ยวทีเ่ดินทางมาสัมผัสไดแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดวา  “…เราไปดูตามเว็บ 
ตามเสนทางที่เว็บบอก  ไปภเูวียงกันคะ  ขับรถไปเองระยะทางไมไกลคะจากตวัเมืองขอนแกนออกมา
จนถึงภูเวียงไมเกินรอยกิโลเมตรคะ  เราไปถึงพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง…ไมเสียคาใชจาย… 
ออกจากพพิิธภัณฑเราขับรถไปอุทยานแหงชาติภูเวยีงคะ  ไมไกลจากพิพิธภณัฑ…เสร็จแลวก ็
เดินทางกลับขอนแกนของเราคะ…”2 
  แหลงทองเที่ยวศาสนา  วดัพระธาตุพนมวรมหา  การเดนิทางเขาถึงโดยเสนทางรถยนต  
3  เสนทาง  ไดแก 
   1.  เสนทางกรุงเทพฯ  ใชทางหลวงแผนดนิชนิดทางคูหมายเลขหมายเลข  1   
ถึงสระบุรีบริเวณ  กม.  ที่  107  เขาทางหลวงแผนดินชนดิทางคูหมายเลข  2  ผานนครราชสีมา 
ถึงขอนแกน  แลวแยกเขาทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  213  ผานกาฬสนิธุ  สกลนคร  
จากนั้นเขาทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  22  ไปนครพนม  ระยะทางประมาณ   
760  กิโลเมตร  จากตัวเมืองนครพนมใชทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  212   
ประมาณ  50  กิโลเมตร 
   2.  เสนทางจากมุกดาหาร-ธาตุพนม  ทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  212  
ระยะทาง  45  กิโลเมตร 
   3.  เสนทางสกลนคร-ธาตุพนม  ทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  223  
ระยะทาง  75  กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 1  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
 2  Young  Creative  Travel.  “นักทองเที่ยวรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม,”  เร่ืองเลา  YCT.  
<http://www.creativetraveler.net>  11  เมษายน  2547. 
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   การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยเสนทางรถยนตทําใหนกัทองเที่ยวเดินทาง 
มาสัมผัส  ดังคํากลาววา  “  ตอนเปนสาวฉันและเพื่อนเดินเทาจากธวชับุรี  รอยเอ็ด  มาเอาบุญ 
พระธาตุพนมใชเวลา  11  วนั  พระเปนผูนํา  5-6  รูป  นอนที่ผามพระธาตุ  2  คืน  ตอนกลับกลางคืน 
ก็เดิน  7  วัน  วันนี้มารถลูกสาวลูกเขย  เดนิทางมาเชา  เย็นกลับ  มากอนวันนมัสการพระธาตุเพราะ 
คนไมมาก...”1  ขณะที่ชางไมทํางานในบริเวณวัดกลาววา  “…ผมเปนชางทํารานเตรียมงานนมัสการ
พระธาตุพนม  ปนี้ใหญกวาทุกป  นักทองเที่ยวเดินทางมามากในวันเสาร-อาทิตย  งานนมัสการ 
พระธาตุ  วันเขาพรรษา  และวันออกพรรษา…”2  นักทองเที่ยวอีกกลุมกลาววา  “…มาจากบานสนาม  
สุวรรณภูมิ  รอยเอ็ด  เหมารถมาเปนหมูคณะนําโดยเจาอาวาสวัดและสามเณร  มารวมงานนมัสการ
พระธาตุพนมตอนกลางคืนจะเวียนเทียนและพักคางคืนที่วิหารคตรอบพระธาตุพรุงนี้จะเดินทาง
กลับ…”3 
  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรอุทยานประวตัิศาสตรพนมรุง  การเดินทางเขาถึง 
โดยเสนทางรถยนต  3  เสนทาง  ไดแก 
   1.  เสนทางนครราชสีมา-โชคชัย-นางรอง  ใชทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจร
หมายเลขหมายเลข  24  จากนางรอง-เฉลิมพระเกยีรต-ิอุทยานประวัติศาสตร 
   2.  เสนทางจากบุรีรัมย-ประโคนชัย  ทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  219  
จากอําเภอประโคนชัยไปอทุยานประวัติศาสตรพนมรุง  เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
   3.  เสนทางบานกรวด-ประโคนชัย  ทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  2075  
จากอําเภอประโคนชัยไปอทุยานประวัติศาสตรพนมรุง  เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
   การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยเสนทางรถยนตดังกลาวทําใหนักทองเที่ยว
เดินทางมาสัมผัส  ดังคํากลาววา  “…ผูแสวงบุญจากจังหวดัเชียงรายเดินทางมาทอดผาปาที่วัด 

                                                  

 1  โกสี  สุมมาตย  พัน  สุรเสน  ลําไต  ตะลาศรี  และสําลีเที่ยงผดุง  เปนผูใหสัมภาษณ,  
พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่แกงกะเบา  อําเภอหวานใหญ  จังหวดัมุกดาหาร   
เมื่อวันที่  17  มกราคม  2547. 
 2  สิม  สิทธิ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวนัที่  27  มกราคม  2547. 
 3  กาน  ธรรมวิเศษ  ประสาร  ศรีประสาร  แกวศรี  คุมเหนอื  เปนผูใหสัมภาษณ,   
พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อําเภอธาตุพนม   
จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2547. 
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โดยมาพักที่ศาลาการเปรียญและไดเที่ยวชมปราสาทหินพนมรุงดวย…”1  “…นักทองเที่ยวเดินทาง
สะดวกเพราะมีเสนทางรถยนต...”2 
  แหลงทองเที่ยวโบราณคด ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  หลุมขุดคนวัดโพธิ์ศรี 
ในการเดินทางเขาถึงโดยเสนทางรถยนต  1  เสนทาง  คือ  เสนทางอุดรธานี-สกลนคร  ใชทางหลวง
แผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2225  เล้ียวซายบานเขาบานเชียง 
  การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยเสนทางรถยนตดังกลาวทําใหนักทองเที่ยวเดินทาง
มาสัมผัส  ดังคําของหัวหนางานบริการศึกษาประชาสัมพันธและงานทะเบียนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  บานเชียงกลาววา  “…ชวงงานมรดกโลกบานเชียงวันที่  19-21  มีนาคม  2547  ไมเก็บคาเขา
ชม  นักทองเทีย่วสวนใหญเปนคนไทยเดนิทางมามาก…”3  ขณะที่ผูผลิตและจําหนายไหลายกลาววา  
“…นักทองเทีย่วมามากชวงงานมรดกโลก  และชวงเทศกาลบั้งไฟพญานาคที่หนองคาย  คนแวะมา
เที่ยวเยอะ...”4 
  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมหมูบานวัฒนธรรมผูไทโคกโกง  การเดนิทางเขาถึง 
โดยเสนทางรถยนต  4  เสนทาง  ไดแก 
   1.  เสนทางกาฬสินธุ-สมเด็จ  ทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  213   
จากสมเด็จ-กุฉินารายณทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2042  แยกบานนาไครเล้ียวซาย 
   2.  เสนทางสกลนคร-โคกศรีสุพรรณ  ใชทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  
223  โคกศรีสุพรรณ-เขาวง  ใชทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2287  เขาวง-กุฉินารายณ  

                                                  

 1  พระประมูล  ปยธรรมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดปราสาทพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
 2  นงคราญ  สุขสม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
 3  นงลักษณ  โอเวนเด็น  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  บานเชียง  หมูที่  13  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
 4  วิลาวัลย  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่รานจําหนายไหลาย  หมูที่  13  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอดุรธานี   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
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ใชทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2291  ถึงแยกบานนาไครเล้ียวซายประมาณ  3  
กิโลเมตร   
   3.  เสนทางมุกดาหาร-หนองสูง  ใชทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2042  
หนองสูง-นาไครเล้ียวซายประมาณ  3  กิโลเมตร   
   4.  เสนทางรอยเอ็ด-โพนทอง  ใชทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2044  
โพนทอง-กุฉินารายณ  ทางหลวงแผนดิน  2  ชองจราจรหมายเลข  2046  แยกบานนาไครเล้ียวซาย   
3  กิโลเมตร 
  การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยเสนทางรถยนตทําใหนกัทองเที่ยวเดินทางมา
สัมผัส  ดังคํากลาววา  “…ฤดูฝนน้ําตกตาดสูงน้ํามากกรกฎาคม-สิงหาคม  วัยรุนขับมอเตอรไซด 
มาเที่ยวเยอะ  บางครั้งเกิดอบุัติเหต.ุ..”1  ขณะที่มัคคุเทศกทองถ่ินกลาววา  “…นักทองเที่ยวเดินทางมา
โดยรถยนตสวนตัวเขาพกัโฮมสเตย...”2 
  แหลงทองเที่ยวประเพณีงานประเพณแีหเทยีนพรรษา  การเดินทางเขาถึงโดยเสนทาง
รถยนต  4  เสนทาง  ไดแก 
   1.  เสนทางยโสธร-อุบลราชธานี  ใชทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  23  
ประมาณ  100  กิโลเมตร   
   2.  เสนทางศรีสะเกษ-อุบลราชธานี  ใชทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  
226   
   3.  เสนทางพบิูลมังสาหาร-อุบลราชธานี  ใชทางหลวงแผนดินชนิดทางคู   
และ  2  ชองจราจรหมายเลข  217 
   4.  เสนทางเดชอุดม-อุบลราชธานี  ใชทางหลวงแผนดนิ  2  ชองจราจรหมายเลข  24   
 
 
 
 
 
                                                  

 1  บุญธง  แสงโคตร  และหริ่ง  แสงโคตร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่  53  หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกฉุินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546.. 
 2  เครือ  คนซื่อ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่วัดศรีภูขนัธ  
บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ  เมื่อวนัที่  11  ธันวาคม  2546. 
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  การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยเสนทางรถยนตดังกลาวทําใหนักทองเที่ยวเดินทาง
มาสัมผัส  ดังคําสนทนาในรายการ  MCOT.NET  สถานีวิทยุ  อสมท.  FM  100.5  MH2  ของสมชาติ  
เบ็ญจถาวรอนนัต  กลาวสรปุวา  “…ผมเปนเจาของเว็บไกดอุบล  ดอทคอม  ไดรวบรวมแหลง
ทองเที่ยว  อาหาร  โรงแรม  3  ดาว  5  ดาว  รถตูใหเชา  ….ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 
ถึงอุบลราชธานีใชเวลาเดินทางโดยรถยนต  7  ช่ัวโมง…”1 
  กลาวไดวาแหลงทองเที่ยวดงักลาวนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงทรัพยากร 
การทองเที่ยวไดสะดวกโดยใชเสนทางรถยนต  เชน  ทางหลวงแผนดนิชนิดทางคู  ทางหลวงแผนดิน  
2  ชองจราจร  เปนตน  ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวยังสามารถเดินทางเขาถึงทรัพยาการการทองเที่ยว
โดยเสนทางรถยนตอ่ืนๆ  เชน  ทางหลวงผวิลูกรัง  หรือเสนทางที่ไมอยูในการควบคมุของกรม 
ทางหลวงซึ่งเชื่อมโยงระหวางชุมชนกับแหลงทองเที่ยว 
 สนามบินในประเทศ  (Domestic  Airport) 
  จังหวดัซึ่งเปนที่ตั้งแหลงทองเที่ยวทีใ่ชศึกษามีสนามบินพาณิชย  สังกดักรมการบิน
พาณิชย  กระทรวงคมนาคม  เปดใหบริการเที่ยวบนิภายในประเทศ  ไดแก  จังหวัดขอนแกน 
โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทยจํากัด  (มหาชน)  มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแกน  ขอนแกน-กรุงเทพฯ  
จังหวดันครพนมโดยเครื่องบินบริษัทการบินไทยจํากัด  (มหาชน)  มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแกน  
ขอนแกน-กรุงเทพฯ  จังหวดับุรีรัมยมีทาอากาศยานบุรีรัมย  ดําเนนิการโดยบริษัทการบินไทยจํากัด  
บริษัทภูเกต็แอร  มีเที่ยวบนิกรุงเทพฯ-บุรีรัมย  บุรีรัมย-กรุงเทพฯ  จังหวัดอุดรธานี  มทีาอากาศยาน
อุดรธานี  ดําเนินการโดยบริษัทการบินไทยจํากดัมีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-อุดรธานี  อุดรธานี-กรุงเทพฯ  
อุดรธานี-เชียงใหม  จังหวดัอบุลราชธานี  มีสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี  มีเที่ยวบนิกรุงเทพฯ-
อุบลราชธานี  อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ  ในสวนของจังหวัดกาฬสินธุไมมีทาอากาศยาน  แตสามารถ
เดินทางโดยสายการบินจังหวัดที่อยูใกลเคยีง  เชน  ทาอากาศยานขอนแกน  ทาอากาศยานรอยเอด็ 
สายการบิน  พบีี  แอร  เปนตน 
 นักทองเที่ยวชาวไทย  หรือชาวตางชาติสามารถเดินทางเขาถึงทรัพยากรการทองเที่ยวได
สะดวกโดยเทีย่วบนิจากสายการบินภายในประเทศทั้งในชวงเวลาปกติ  หรือชวงเวลาพิเศษที่เกีย่วของ
กับแหลงทองเที่ยว 
 
 
  
                                                  

 1  สมชาติ  เบ็ญจถาวรอนันต.    “เร่ืองเที่ยวเมืองอุบล,”  MCOT.NET.    สถานีวิทยุ  อสมท.  
เอฟ.เอ็ม.  9  พฤษภาคม  2546.  13.20-13.50  น. 
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 รถไฟ 
  การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวซ่ึงเปนพืน้ที่ศึกษาโดยเสนทางรถไฟ  ไดแก   
จังหวดัขอนแกน  เสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ขอนแกน  มีขบวนรถดวน  รถเร็ว  และรถดวน 
ดีเซลรางปรับอากาศ  จังหวดับุรีรัมย  เสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-บุรีรัมย  มีขบวนรถดวน  รถเร็ว   
รถธรรมดา  และรถดวนดเีซลรางปรับอากาศ  จังหวดัอุดรธานี  เสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อุดรธานี  
มีขบวนรถดวน  รถเร็ว  และรถดวนดีเซลรางปรับอากาศ  จังหวดัอุบลราชธานี  เสนทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-วารินชําราบ  มีขบวนรถดวน  รถเร็ว  และรถธรรมดาจากนครราชสีมา-วารินชําราบ  
สุรินทร-วารินชําราบ  เปนตน 
 นักทองเที่ยวชาวไทย  หรือชาวตางชาติสามารถเดินทางเขาถึงทรัพยากรการทองเที่ยวได
สะดวกโดยเสนทางรถไฟทั้งในชวงเวลาปกติ  หรือชวงเวลาพิเศษที่เกีย่วของกับแหลงทองเที่ยว 
 รถประจําทาง 
  การเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง  บริษัท  ขนสง  จํากัด  เดนิทางระหวาง
กรุงเทพฯ  ไปยังพื้นที่ตั้งแหลงทองเที่ยวทกุวัน  เชน  รถธรรมดา  รถปรับอากาศ  ขณะเดยีวกัน 
ยังมีบริษัทรวม  รถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด  อําเภอ  รถเชา  บริการรถปรับอากาศ  หรือ
บริษัทนําเที่ยว  เชน  จังหวัดขอนแกน  ไดแก  หจก.แกนคูณ  แทรเวล  แกนสยาม  แทรเวล  ฯลฯ1  
จังหวดันครพนม  ไดแก  บริษัทแมโขงเวลิดฮอลิเดย  บริษัทเอส.พี.บี.อาร  ทัวร2  จังหวัดบุรีรัมย  
ไดแก  เทพนครทัวร  ธุรกิจทัวร  ศรีประไพการทองเที่ยว  ฯลฯ3  จังหวัดอดุรธานี  ไดแก  ทอแสงทรา
เวล  ที.เอสคารเรนท  ฯลฯ4  จังหวดักาฬสนิธุ  ไดแก  หางหุนสวนจํากดั  ทัวร  ทู  พาราไดซ5   
 
                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    ขอนแกน.    การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  3.    ม.ป.ป. 
 2  ลุง  บี  อาร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อําเภอเมือง  
จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  15  มกราคม  2547. 
 3  คณะกรรมการประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว.    จังหวัดบุรีรัมย.    คณะกรรมการ
ประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว  ระบบการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ  CEO.    ม.ป.ป. 
ไมมีเลขหนา. 
 4  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    อุดรธานี.    การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  5.    ม.ป.ป.    ไมมีเลขหนา. 
 5  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    กาฬสินธุ.    การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  3.    ม.ป.ป.    ไมมีเลขหนา. 
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จังหวดัอุบลราชธานี  ไดแก  ศักดาการทองเที่ยว  สุรชัยการทองเที่ยว  และเขยลาว1   
 นักทองเที่ยวชาวไทย  หรือชาวตางชาติสามารถเดินทางเขาถึงทรัพยากรการทองเที่ยว 
ไดสะดวกโดยรถประจําทางในชวงเวลาปกติ  หรือชวงเวลาพิเศษที่เกีย่วของกับแหลงทองเที่ยว 
 ธุรกิจโรงแรม 
  แหลงทองเที่ยวมีส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  รีสอรท  
ในเขตจังหวดัที่เปนพื้นที่ทองเที่ยว  เชน  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ในเขตอุทยานแหงชาตภิูเวยีง  
เปดใหบริการบานพัก  เตน็ทนอน  การใหบริการแสงสวาง  ฟนหุงตม  ตะเกยีงสนาม2  ในขณะ 
ที่เอกชนเปดบริการบานภูเวยีงรีสอรท3  แหลงทองเที่ยวศาสนา  ในเขตอําเภอธาตุพนมเปดใหบริการ 
รีสอรท  เกสทเฮาส  ไดแก  ธาตุพนมรีสอรท  แสงทองรีสอรท  กฤษฎาบังกาโลริมโขง  นิยนาเกสท
เฮาส  แหลงทองเที่ยวประวตัิศาสตรอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  เปดบรกิาร
รีสอรท  กางเต็นท  ไดแก  พนมรุงรีสอรท  บานดินรีสอรท  ขณะที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง
ใหบริการสถานที่กางเต็นท4  แหลงทองเที่ยวโบราณคดีพพิิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง   
หลุมขุดคนวดัโพธ์ิศรีใน  ไดมีกลุมชาวบานตั้งสํานักงานชมรมบานพักวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบานเชียง  
และมีเอกชนเปดบริการเกสทเฮาส5  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมหมูบานวัฒนธรรมผูไทโคกโกง  
 เปนหมูบานทีม่ีการจัดการทองเที่ยวเชิงอนรัุกษวัฒนธรรมมีบานพักแรม  และสถานที่กางเต็นท6  
แหลงทองเที่ยวประเพณีงานประเพณแีหเทยีนพรรษา  จังหวัดอุบลราชธานี  ภายในเขตจังหวดัมีธุรกจิ

                                                  

 1  ไพโรจน  แกววงษา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อําเภอสิรินธร  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  30  มกราคม  2547. 
 2  เอกสารกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใชสถานที่กางเต็นท 
 3  Rambo  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ทีบ่านภูเวียงรีสอรท  
อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน  เมื่อวันที่  14  กุมภาพนัธุ  2547. 
 4  ราตรี  อาทวัง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวนัที่  1  เมษายน  2547. 
 5  เสริม  ธํารงรัตน  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่บริเวณจัดงานมรดกโลกบานเชียง  เทศบาลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
 6  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ณ  ที่ทําการผูใหญบาน  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2546. 
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เกี่ยวกับโรงแรม  ไดแก  ลายทอง  ศรีกมล  เนวาดาอินน  ฯลฯ  รีสอรท  และหองพกัศนูย
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลยัราชภัฎอุบลราชธานี1 
  อยางไรก็ตามแมวาการคมนาคมขนสงเปนหัวใจของการทองเที่ยวอยูภายใตการกํากบั
ดูแลของกรมทางหลวง  และกรมทางหลวงชนบท  ใชตวัช้ีวดัในการตดัถนนจากขนาดของชุมชน  
ผลิตผลทางการเกษตร  หรืออุตสาหกรรมเปนหลัก  ไมไดนําปจจยัเร่ืองการทองเที่ยวมาเปนตัวช้ีวัด  
แตอยางไรก็ตามหนวยงานดงักลาวก็มแีผนพัฒนาตามวัตถุประสงคของแผนงานหนวยงานของตนเอง  
สามารถเอื้อประโยชนตอการทองเที่ยว  เชน  โครงสรางพื้นฐาน  ถนน  โบราณสถาน  และ
โบราณวัตถุ  เปนตน 
  อนึ่งแหลงทองเที่ยวและกจิกรรมตางๆ  สวนใหญอยูในความดูแลรับผิดชอบภายใต
โครงสรางหนวยงานตางๆ  ทั้งในสวนกลางและการปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  กรมศิลปากร   
กรมอุทยานสตัวปาและพันธุพืช  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  หรือเอกชนฯลฯ  ซ่ึงแตละ
หนวยงานมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือวัตถุประสงคของหนวยงานนั้นๆ  แตการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยมหีนาที่ดานการวางแผนงาน  หรือการจัดงบประมาณรายปเงินกู  OECF  เปนตน 
 
เสนทางการทองเที่ยวภายใน 
 
 เสนทางการทองเที่ยวในพืน้ที่ศึกษา  อยูในเขตการทองเทีย่วแหงประเทศไทย   
สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  1-5  ลวนมีรายการนําเที่ยวทีม่ีลักษณะเฉพาะ   
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงและสามารถสัมผัสได  ดังตัวอยางเสนทางทองเที่ยว  เชน 
  1.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  1  พื้นที่
ความรับผิดชอบ  นครราชสมีา  ชัยภูมิ  บรีุรัมย  และสุรินทร  ตัวอยางรายการนําเทีย่ว  เชน  รายการ 
นําเที่ยวบุรีรัมย  -  นครราชสีมา  –  กรุงเทพฯ  (2  วัน  1คืน)  2 
   วันแรก   
    เชา  อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง  ปราสาทหินเมืองต่ํา   
                                                  

 1  สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.    ศูนยศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุบลราชธานี.    ม.ป.ป. 
 2  จังหวดับุรีรัมย.    CEO  จังหวัดบุรีรัมย  (กลุมยุทธศาสตรการทองเที่ยว).    <http://Space. 
loxinfo.co.th/tat/tatinfo_head.php>  13  ตุลาคม  2546. 
  คณะกรรมการประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว.    จังหวดับุรีรัมย.    คณะกรรมการ
ประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว  ระบบการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ  CEO.    ม.ป.ป. 
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    เที่ยง อาหารกลางวนัที่อําเภอนางรอง   
    บาย ชมวัดเขาอังคาร  อนุสาวรียเราสูและเขื่อนลํานางรองอําเภอโนนดินแดง   
    เย็น รับประทานอาหารเย็นและชมหมูนกน้ํากลบัรังที่สวนนกบริเวณอางเกบ็น้ํา
หวยตลาด  เขาพัก  จังหวัดบรีุรัมย 
   วันที่สอง   
    เชา  ชมและเลือกซือ้ผาไหมที่หมูบานทอผาไหม  อําเภอนาโพธิ์  ชมปรางคกู 
สวนแตง  อําเภอบานใหมไชยพจน   
    เที่ยง อาหารกลางวนัที่อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   
    บาย แวะชมปราสาทหินพิมาย  ไทรงามเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
  อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุงเปดใหเขาชมทุกวัน  เวลา  06.00-18.00  น.  คาเขาชม 
ชาวไทย  10  บาท  ชาวตางชาติ  40  บาท  กอปรกับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงโดย 
จังหวดับุรีรัมยรวมกับกรมศลิปากร  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  ตั้งแตป  พ.ศ.  2531   
มีการปรับเปลี่ยน  เพิ่มกิจกรรมแตกตางไปจากอดตี1  เชน  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลเดือน
ศักดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  งานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  ประจําป  2547  วนัอนุรักษมรดกไทย 
จังหวดับุรีรัมยประจําป  2547  คณะนกัแสดงแสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลยั”  ขาราชการ   
พอคา  นักการเมือง  พราหมณฯลฯ  ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การบวงสรวงพระศวิะ   
ถวายพวงมาลัยและสรงน้ําศวิะลึงค  เปนตน 
  2.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานกังานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  2  พื้นที่
ความรับผิดชอบ  อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ  และยโสธร  จดังานประเพณแีหเทยีนพรรษา  
“ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี”  อุบลราชธานี  2547  
ระหวางวันที่  26  กรกฎาคม  ถึงวันที่  1  สิงหาคม  2547  กิจกรรมในงาน  ไดแก  เยือนชุมชน
แกะสลักเทยีนพรรษา  สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพื้นบาน  ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน  ในการประดับตกแตง
ตนเทียนพรรษาตามคุมวัดตางๆ  ในเมืองอบุลฯ  ระหวางวันที่  15-30  กรกฎาคม  2547  พิธีรับเทียน
พรรษาพระราชทาน  ถึงสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี  วันที่  21  กรกฎาคม  2547  เวลา  07.30  น.  
และจะมีขบวนพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานไปประดษิฐาน  ณ  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   
ในวนัที่  26  กรกฎาคม  2547  กิจกรรมองคพุทธศาสนา  โครงการแรลลี่เขาพรรษาบูชาธรรม   

                                                  

 1  พระประมูล  ปยธรรมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่วัดปราสาทพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
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ระหวางวันที่  26  กรกฎาคม  -  1  สิงหาคม  2547  บริเวณสนามทุงศรีเมือง  ศูนยปฏิบตัิธรรมกาญจนา
ภิเษก  วดัศรีอุบลรัตนาราม  มีการหลอเทียนเพื่อแกะสลกัตราสัญลักษณ  72  พรรษามหาราชินี   
ถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกติิ  พระบรมราชินีนาถ  ประกวดรองสรภญัญะนักเรียน/นักศึกษา   
พิธีเวียนเทียน  การอบรมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา  ถนนสายเทียน  การประดับ  ตกแตงถนนสาย
เทียน  ใหอลังการสวางไสวทั่วเมือง  โดยเฉพาะบริเวณถนนเขื่อนธานี  ถนนอุปราช  ถนนชยางกูร  
และบริเวณถนนรอบสนามทุงศรีเมือง  และอื่นๆ 
  3.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  3   
อําเภอเมือง  จงัหวัดขอนแกน  โทร  0-4324-4498-9  โทรสาร  0-4324-4497  พื้นที่ความรับผิดชอบ  
ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  และกาฬสินธุเสนทางทองเที่ยวไดแก  อุทยานแหงชาติภูเวยีง   
มีหลุมขุดคนซากฟอสซิล  ไดโนเสาร  พิพธิภัณฑไดโดนเสารภูเวยีง1  รายการนําเทีย่วหมูบาน
วัฒนธรรมผูไทยโคกโกงแบบไมพักคางคนื  และแบบพกัคางคืน  รายการนําเที่ยว  เชน  พิธีตอนรับ  
แยกยายเขาทีพ่ัก  พรอมกันที่ศาลาวัดบายศรีสูขวัญ  รับประทานอาหารพื้นบานพาแลง  ชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม  พักแรมที่บานชาวผูไทย  ตื่นนอนเตรยีมใสบาตร  เที่ยวน้ําตกตาดสงู  เดินปาฯลฯ2 
  4.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  4  พื้นที่
ความรับผิดชอบ  นครพนม  สกลนคร  และมุกดาหาร  ป  พ.ศ.  2547  อําเภอพระธาตุพนม   
จังหวดันครพนม 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนวยงานภาครัฐ  และเอกชนรวมจดังาน  “2547   
ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004)  จดัโปรแกรมนําเที่ยว  เชน  
ลองโขงมหานทีศรีโคตรบูรลองโขงมหานทีศรีโคตรบูรณไปนมัสการพระธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม   
และชมสาวผูไทที่เรณูนคร  เสนทางเดียวกนิขาว  3  แผนดิน  วนัเดยีวเที่ยว  7  เมือง  ขอพร  7   
พระธาตุ3 
  5.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  5  พื้นที่
ความรับผิดชอบ  อุดรธานี  หนองบัวลําภู  หนองคาย  และเลย  กําหนดเสนทางทองเที่ยวดวยจกัรยาน

                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    แดนอัศจรรยอีสาน-เหนือ.    ม.ป.ป.    ไมมีเลขหนา. 
 2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    ผูไทยโคกโกงกาฬสินธุ.    ม.ป.ป.    ไมมีเลขหนา. 
 3  สํานักงานจังหวัดนครพนม.    ปฏิทินทองเที่ยว  จังหวัดนครพนม  2547  “2547   
ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง”  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004).    ม.ป.ป.    ไมมีเลขหนา. 
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เยือนบานไทพวน  จํานวน  19  จุดทองเที่ยว  ตัวอยางเชน  จุดที่  1  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชยีง  
จุดที่  2  เรือนไทพวน  จุดที่  6  วัดโพธิ์ศรีใน  จุดที่  19  รานตุยไหลาย  ของนายพนม  สุทธิบุญ1 
 
งานประเพณีในโครงสรางทางสังคม 
 
 ฐานคติเกีย่วกบัการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินที่มีความเกี่ยวของกบัการจัดการทองเที่ยว
เกี่ยวกับประเพณีในแหลงทองเที่ยว  บุคคล  กลุมบุคคลเขามาเกี่ยวของ  รวมแสดงความคิดเห็น   
การตัดสินใจ  รวมแกปญหาในขั้นตอนการดําเนินงาน  โดยเนนการมสีวนรวม  การทองเที่ยวประเพณี  
เชน  ประเพณแีหเทยีนพรรษา  งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  ประเพณดีังกลาวสามารถจําแนกกลุมคน
ที่เขามาเกี่ยวของไดดังนี ้
  1.  รัฐวิสาหกจิการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  กําหนดนโยบายป  พ.ศ.  2546  –  
2549  ใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สงเสริมใหเกิดความรวมมือ
กับทุกฝายทั้งในระดับประเทศ  และตางประเทศ  ฯลฯ  แผนการตลาดการทองเที่ยวป  2547  สินคา
สําหรับตลาดในประเทศนําเสนอ  Unseen  Product  หมวด  4  วาดวย  Unseen  Thainess  :  นําเสนอ
สินคาประเพณีวัฒนธรรม  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ขณะเดยีวกนัไดกําหนดกลยุทธการสงเสริมระดับชาติ
ระดับนานาชาติ  เชน  กลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธ  เพื่อยกระดบัภาพลักษณประเทศไทยให
เปน  Quality  Destination  โดยการสรางและเผยแพร  Brand  Image  และแกไขปญหาภาพลักษณดาน
ลบ2  ดังนั้นการเผยแพรการโฆษณาประชาสัมพันธงานประเพณแีหเทียนพรรษา  งานประเพณีขึน้เขา
พนมรุง  จึงไดนําเสนอหลายรูปแบบ  เชนสื่ออีเลคทรอนิกสผานเว็ปไซดการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย3  โปสเตอรพิมพส่ีสี  และเผยแพรผานรายการ  Free  TV.  AVC  TV  CH.1  เปนตน   
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงสํานักงานสวนภมูิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกเปน  5  เขต  ซ่ึงประเพณแีหเทยีนพรรษา  จังหวัดอุบลราชธานี  อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  2  มีสํานักงาน 
ตั้งอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี  ขณะที่งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  อยูในพืน้ที่ความรับผิดชอบ 
                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชยีง.    เสนทาง
ทองเที่ยวดวยจักรยานเยือนบานไทพวน.    ม.ป.ป. 
 2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    “นโยบาย,”  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    2547.  
<http://www.tat.or.th/thai/tatinfo_policy.php>  2  กุมภาพันธ  2547. 
 3  แหลงเดิม.    “กิจกรรมเทศกาลและงานประเพณ,ี”  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    
2547.  <http://www.tat.or.th/thai/tatinfo_policy.php>  2  กุมภาพนัธ  2547. 
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ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  1  มีสํานักงาน 
ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา1 
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขามามีบทบาทในงานประเพณีแหเทียนพรรษา   
จังหวดัอุบลราชธานี  ตั้งแตป  พ.ศ.  2520  โดยรวมมือกับเทศบาลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   
ริเร่ิมจัดงานสปัดาหประเพณีแหเทียนพรรษา  จัดใหมีการประกวดตนเทียน  2  ประเภท  คือ   
ประเภทตดิพมิพ  และประเภทแกะสลัก  หลักเกณฑของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดสนับสนนุ
ใหเปนงานประเพณีระดับชาติ  ไดแก  ประเพณีนัน้มีศักยภาพเพยีงพอทีจ่ะเปนจุดขายดึงดดู
นักทองเที่ยวได  เลือกพื้นทีจ่งัหวัดที่มีความโดดเดนสูงสดุทางดานประเพณีนัน้  ๆ  เพยีงแหงเดยีว  
ชุมชนมีสวนรวมในการใหความรวมมือ  รวมแรง  รวมใจ  และมีความภาคภูมใิจในประเพณ ี
ของประชาชนในทองถ่ิน  ดังนั้นงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  จึงเปนงาน
ประเพณีระดบัชาติแหงเดียวของประเทศไทย  ซ่ึงผูอํานวยการองคการสงเสริมการทองเที่ยวได
มอบหมายใหผูอํานวยการกองกิจการทองเที่ยว  ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ  การทองเที่ยว 
และคณะทํางานมาประสานงานและดําเนินงานรวมกับจังหวัด  และเทศบาลเมืองอุบลราชธานี   
เพื่อสนับสนุนสงเสริมงานแหเทียนพรรษาใหสอดคลองหลักสากลการทองเที่ยวสืบเนื่องจวบจน
ปจจุบัน2  อนึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดประชาสัมพันธ  และประกาศตนเองบนปายถาวร 
ในเขตอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  สาระสําคัญของปายประกอบดวยตราสัญลักษณ  และระบ ุ
ลายลักษณอักษรวา  “ความสวยงามและความมีคุณคาของสถานที่ที่ปรากฏอยูเบื้องหนาของทานนี้  
สมควรไดรับการพิทักษรักษาไวใหยั่งยนืตลอดไป  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยภมูิใจ 
ที่ไดมีสวนสนบัสนุนการพัฒนาสถานที่แหงนี้” 
  2.  หนวยงานและขาราชการในจังหวัด  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  สวนราชการ 
ประจําจังหวัด  อําเภอ  กิ่งอําเภอ  ลวนมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนงานประเพณี  ดังนี้   
   2.1  บทบาทหนาที่ของจังหวดัไดมีการจัดทาํแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด  
กําหนดวิสัยทศันของกลุมจังหวัด  โดยแบงจังหวดัเปนผูรับผิดชอบหลักและรับผิดชอบรอง3   
ในสวนของประเพณแีหเทียนพรรษา  และงานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  จังหวดัไดถือวาเปนงาน 
                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    “สํานักงาน/ศูนยบริการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย,”  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    2002  <http://Space.loxinfo.co.th/tat/tatinfo_head.php>   
13  ตุลาคม  2546. 
 2  ไกดอุบล  ดอท  คอม.    แหลงเดิม. 
 3  จังหวดับุรีรัมย.    CEO  จังหวัดบุรีรัมย  (กลุมยุทธศาสตรการทองเที่ยว).    <http://Space. 
loxinfo.co.th/tat/tatinfo_head.php>  13  ตุลาคม  2546. 
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ของจังหวดัดวย  ดังจะเหน็ไดจากพิธีกรเปดงาน  ผูวาราชการจังหวัด  จะเปนผูกลาวรายงานตอ
ประธานในพธีิ  เปนตน  ขณะเดียวกนัขาราชการบางสวนมีสวนรวมในการเปนกรรมการฝายตาง  ๆ  
ในการจดังานตามคําสั่งแตงตั้ง 
   2.2  สวนราชการ  ประกอบดวย  ผูดํารงตําแหนงบริหารสงูสุด  บุคลากร  และ
นักศึกษา  นักเรียนแตละสถาบันการศึกษา  ลวนมีบทบาทสําคัญในขบวนแหเทยีนพรรษา   
หรืองานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  ดังนี้   
    2.2.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับผิดชอบขบวนรํา  เปนสวนประกอบ
ขบวน  “เทียนหลวงพระราชทาน”  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับผิดชอบขบวนรําเปนสวนประกอบ
ขบวนเทยีนอําเภอวารนิชําราบ  ในขณะที่ผูบริหารระดับอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดีหรือเทยีน
เทามีหนาที่รวมขบวนอัญเชญิเครื่องยศเจาเมืองตามประเพณีโบราณ  ขบวนแหขันหมากเบ็ง 
เครื่องสักการะของชาวอีสาน  อนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดจดัขบวนฟอนรํา  บูชา   
เปนสวนประกอบสําคัญในการทําพิธีกรรมในวดัเปดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  ทหารจากคาย   
ร.23  พัน  4  เขารวมเปนนกัแสดงแสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลยั”   
    2.2.2  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พืน้ที่เขตตาง  ๆ  เชน  
โรงเรียนนารนีุกูล  อําเภอเมอืง  จังหวดัอุบลราชธานี  ไดจัดขบวนฟอนรํารวมกับตนเทียนวดัเมืองเดช  
อําเภอเดชอดุม  โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  จัดขบวนฟอนรํา
รวมกับตนเทยีนวัดทาวังหนิ  โรงเรียนเทศบาลพิบูลมังสาหาร  จัดขบวนฟอนรํารวมกับตนเทยีน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  เปนตน   
    2.2.3  วิทยาลัยสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาและการศึกษาเอกชน  เชน  วทิยาลัย 
โปลีเทคนิคฯ  จัดขบวนฟอนรํารวมกับตนเทียนวดัพระธาตุหนองบัววิทยาลัยอาชีวศกึษาอุบลราชธาน ี 
จัดขบวนฟอนรํารวมกันตนเทียนวดัใตพระเจาใหญฯ  และวัดกลาง 
  3.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  เทศบาลนครอุบลราชธานี  องคการบริหาร 
สวนจังหวัด  เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภา 
และคณะลวนเปนกลุมคนทีม่ีบทบาทสําคัญในการดําเนนิงานดานการวางแผนโครงการ  ดําเนินงาน
ตามหนาที่ที่เกีย่วของกับการจัดงานรวมกับหัวหนาสวนราชการ  และเอกชน  เชน   
   3.1  การระดมสมองแกนานาปญหา  งานแหเทียนอุบล  เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล
แหเทยีนพรรษา  ประจําป  2547  เชน  การจัดการแสดงที่ไมเหมาะสมรวมในขบวนแห  ขบวนฟอนรํา
ลาชา  หามไมใหมีการแสดงของสาวประเภทสองที่ไมเหมาะสม  หามผูรวมขบวนดื่มสุรา   
และเพิ่มกําลังเจาหนาทีดู่แลประชาชนรุกลํ้าเขาไปกีดขวางเสนทางขบวนเทียน  และขบวนแสดง  
ฟอนรํา  นอกจากนีย้ังมีการประชุมเกีย่วกบัภาวะตนทนุขี้ผ้ึงมีราคาสูงเพิ่มขึ้นทุกป  ซ่ึงราคาขี้ผ้ึง 
เปนวัสดสํุาคญัในการทําตนเทียนกิโลกรัมละ  490  บาท  แมวาไดรับเงินสนับสนุนและเงินรางวัล   
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ก็ไมคุมคาใชจายที่ลงทุนไป  อนึ่งอัตราเงินสนับสนุนจัดทําตนเทียนขนาดใหญ  15  ตน  ๆ  ละ  45,000  
บาท  ขนาดเล็ก  47  ตน  ๆ  ละ  30,000  บาท  เทียนโบราณ  10  ตนๆ  ละ  5,000  บาท  รวมตนเทยีน  
72  ตน  ใหเงนิสนับสนุนทัง้สิ้น  2,135,000  บาท  ขณะที่คาใชจายดานรางวัลตนเทยีนแกะสลัก   
และติดพิมพขนาดใหญ  ชนะเลิศตนละ  100,000  บาท  รองชนะเลิศและชมเชย  6  รางวัล  เปนเงิน  
280,000  บาท  รางวัลตนเทียนแกะสลัก  และติดพิมพขนาดเล็ก  ชนะเลิศตนละ  50,000  บาท   
รางวัลรองชนะเลิศ  และชมเชย  100,000  บาท  ตนเทียนโบราณชนะเลศิ  20,000  บาท  รองชนะเลศิ  
และชมเชย  50,000  บาท  คาใชจายขบวนฟอนรําและการแสดง  150,000  บาท1  อนึ่งผูใหการ
สนับสนุนการจัดงานเปนเงินสูงสุด  คือ  เทศบาลนครอุบลราชธานี  1,500,000  บาท  รองลงมา   
คือ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี  500,000  บาท2 
   3.2  งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  เทศบาลอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  เทศบาลตําบล  
องคการบริหารสวนตําบล  ลวนเปนกลุมบุคคลสําคัญเขารวมงาน  เชน  คณะกรรมการจัดงานเทศกาล
เดือนศักดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมย  ประจาํป  2547  การจัดแสดงขบวน
แหเจาชายนเรนทราทิตย  พรอมขาราชบริพารขึ้นเขาพนมรุง  การแสดงจําลองขบวนแหพระนางธปูติ
นทรลักษมีเทวี  และเทพพาหนะทั้งสิบ  เปนตน 
    โปสเตอรโฆษณาพิมพระบายออปเซ็ทสี่สี  มีขอความประกอบภาพวา   
เทศกาลเดือนศักดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  5  มีนาคม  –  4  เมษายน  2547  งานประเพณีขึน้เขาพนมรุง   
2  –  4  เมษายน  2547   
  “…–  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหงประสาทพนมรุง  2  มีนาคม  (15.00  น.)   
  –  ชมดวงอาทติยตกตรง  15  ชองประตู  5  –  7  มีนาคม  (18.00  น.)   
  –  ชมดวงอาทติยขึ้นตรง  15  ชองประตู  2  –  4  เมษายน  (06.00  น.)   
  –  นมัสการพระพุทธพนมรุง  เจาพอปราสาททอง  บวงสรวงดอกบวัแปดกลีบ 
ศูนยรวมพลังจกัรวาล  ศิวลึงคซ่ึงเปนสัญลักษณแทนองคศิวะมหาเทพ   
  –  การแขงขันจักรยานเสือภูเขาพิชิตภูเขาไฟ  24  มีนาคม  2547   
  –  ชมขบวนแหพระนางรูปตินทรลักษมีเทวี  และเทพพาหนะทั้งสิบ   
  –  รวมรับประทานอาหาร  (โฮปบายดินเนอร)  ชุดละ  (8  คน)  1,200  บาท   
  –  ชมการแสดงเสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลัย”  (ทานละ  300  บาท)   
  –  การแสดงกนัตรึมโบราณ  โปงลาง  มโหรี  ดนตรีไทย  กลองยาว   
                                                  

 1  ผูจัดการออนไลน.    ระดมสมองแกนานาปญหางานแหเทียนอุบลฯ.    ม.ป.ป. 
<http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?News>  20  กรกฎาคม  2547. 
 2  ทวยราษฎรใฝธรรม  งานลําเทียนพรรษา  เทิดไท  72  พรรษา 
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  –  สืบสารการรักษาโรคแบบโบราณ  จําลองการรักษาในอโรคยาศาลา   
  –  ชมกิจกรรมวันคนรักษมรดกไทย  2  เมษายน  2547   
  –  สินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)  และศิลปะหินทราย   
  ติดตอสอบถาม  ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวดับุรีรัมย   
  และสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย…” 
  4.  องคกรเอกชน  คือ  กลุมผูประกอบการที่เขามาเกี่ยวของกับงานประเพณี  เชน   
เปนผูใหการสนับสนุนการจดังานประเพณแีหเทยีนพรรษาป  2547  ไดแก  บริษัทสุเทพโปรโมชั่น  
จํากัด  บริษัทกาวหนาไกสด  จํากัด  บริษัทอุบลวัสดุ  จํากดั  บะหมีไ่วไว  บริษัท  บุญรอดเทรดดิ้ง  
จํากัด  AIS  บริษัทดังกลาวขางตนใหการสนับสนุนเงินเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ยังมอีงคกร
หนวยงานตาง  ๆ  รวมสนับสนุนแตจํานวนเงินต่ํากวาหนึ่งแสนบาท 
  กลาวสําหรับประเพณขีึน้เขาพนมรุงไดรับการสนับสนุนจากเครื่องดื่มเบียรชางเปนหลัก  
ขณะที่ผูประกอบธุรกิจดานโรงแรมที่พักไดรวมประชาสมัพันธดวยปายโฆษณาเทศกาลเดือน
ศักดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  และงานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  พรอมระบุสถานบริการที่สนับสนุน  เชน  
โรงแรมเทพนคร  จังหวัดบุรีรัมย  ซ่ึงมีที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  สโมสรไลออนสบุรีรัมย  
ไดจัดทําปายคอนกรีตถาวร  มีสวนประกอบตราสัญลักษณ  และระบุขอความทั้งสองดานวา  
“โบราณวัตถุเปนศรีบาน  โบราณสถานเปนศรีเมืองบุรีรัมยจะรุงเรืองเพราะเราชวยกนับํารุง”  
“ปราสาทหินพนมรุงเปนมรดกล้ําคาและศรีสงาของบานเมือง  เรารวมกันรักษาใหรุงเรืองสืบไป”   
  อยางไรก็ตามองคกรดังกลาวไดรับโอกาสในการโฆษณาผานสื่อตาง  ๆ  ในเขตเทศบาล  
และบริเวณจดังานประเพณี  เชน  ส่ือแผนปายขนาดใหญ  ผืนผา  สติกเกอร  ซ่ึงจะปรากฏขอความ
สนับสนุนงานประเพณีควบคูกับตรา  (Logo)  ขององคกรเหลานั้นเปนสําคัญ   
  5.  คุมวัด  หมายถึง  พื้นที่ของชุมชนที่มีวัดหรือหนวยงานเปนศูนยกลาง  ในการจดัสราง
ตนเทียนที่เขารวมงานประเพณีแหเทยีนพรรษาป  2547  วิถีชีวิตชุมชนจึงมีสวนรวมทั้งแรงกาย  แรงใจ  
สละเวลา  และทรัพย  แสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  และความสามัคคีของชุมชนในระดับที่
แตกตางกนั  เชน 
   5.1  คุมวัดบานนาควาย  มีพระอาจารยญาเปนผูรับผิดชอบตกแตงรถตนเทียน 
ที่เขารวมขบวนแห  หนาทีห่ลักคือควบคุมออกแบบลงมือปฏิบัติการประดับตกแตงดอกไม  ใบตอง   
และสวนประกอบอื่น  ยกเวนตนเทยีนประเภทตดิพิมพขนาดเล็กไดจางชางในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเปนผูดําเนินการ  เพราะวาคุมวัดไมมีชางที่มศีักยภาพในการจัดสรางตนเทียน  อยางไร 
ก็ตามการประดับตกแตงตาง  ๆ  ลวนเปนผลงานอันเกิดจากการรวมมือกันของพุทธศาสนิกชนของคุม
วัด  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรยีนเมืองอบุลมาเปนปจจยัการผลิตที่สําคัญ  โดยไมหวังผลประโยชน
ตอบแทนแลกเปลี่ยน   
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   5.2  คุมวัดพระธาตุหนองบวั  สรางตนเทยีนประเภทแกะสลักขนาดใหญ  ควบคุม
การสรางโดยพระครูกิตติวณัโณบล  ตําแหนงเจาอาวาส  สกุลชางเมืองอุบลฯ  และรวมมือกับคุมวดั  
แสดงใหเห็นถึงการรวมแรงรวมใจของพุทธศาสนิกชนทุกเพศวยั  คุมวัดมารวมกันสรางตนเทียน
ตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งเขารวมขบวนแห 
   5.3  คุมวัดทุงศรีเมือง  สรางตนเทียนประเภทติดพิมพขนาดใหญ  ควบคุมการสราง
โดยพระสําลี  ทิฏธมโม  วัดทุงศรีเมือง  เปนหัวหนาชางควบคุมการผลิตตนเทียนประเภทติดพิมพ 
ของหนวยงานซึ่งมาใชสถานที่วัด  และใหความอนุเคราะหการสรางตนเทียน  เชน  ตนเทียน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลอางศิลา  อําเภอปลาปาก  และตนเทียนวัดทุงศรีเมือง   
ไดกลาววา1  ไดรับความรวมแรงรวมใจจากพระภิกษ ุ สามเณรเณรของวัดและพุทธศาสนิกชน 

ชาวคุมมีความสามัคคี  มีความภูมิใจในผลการทําหนาที ่
  อยางไรก็ตามแมวาคุมวัดทีผ่ลิตสรางตนเทียนไมไดนําตนเทียนที่สรางขึ้นมาถวายวดั  
ดังเชนในอดีตแตก็มีความยนิดีที่จะนําตนเทียนเขารวมขบวนแหใหนกัทองเที่ยวไดสัมผัส   
เพราะเปนเกยีรติและศักดิ์ศรีของชาวคุมที่ตองเขารวมงานประเพณีทีจ่ัดขึ้น 
  6.  กลุมชาง  เชน  ชางวิเชยีร  พาดี  เปนรองหัวหนาชาง  รับผิดชอบการสรางตนเทียน  
เชน  ตนเทยีนประเภทแกะสลักขนาดใหญของวัดพระธาตุหนองบัว  ตนเทียนอําเภอตระการพืชผล  
ชางวิเชียร  พาดี  กลาวถึงปจจัยทางดานฝมือวา2   
 
  “…ผมเปนศิษยพอใหญอุตสาห  จันทรวิจิตร  ผมมาอยู  ป.7  วัตถุดิบ 
   หลักคือเทียน  พวกผมลงมือทําตนเทียนมาหนึ่งเดือน  ชางลูกมือมา 
   จากจังหวดัศรีสะเกษ  แตละคนไดรับคาตอบแทนตามศกัยภาพของ 
   ตนเอง  มีแรงงานชาวคุมมาชวย  เรงงานใหเสร็จทันวันแห  ชางตองงด 
   การทํานา  พรุงนี้จะนําตนเทยีนไปตั้งที่ถนนสายเทียน  ใกลทุงศรเีมือง 
     และจะเขารวมขบวนแหใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสในวันถัดไป…” 
 
 
 
                                                  

 1  พระสําลี  ทิฏธมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดทุงศรีเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  30  กรกฎาคม  2547. 
 2  วิเชียร  พาด ี เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดพระธาตุหนองบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
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  วถีชางลวนนํามาซึ่งการสรางสรรค  การรวมกลุมชางเพือ่เสนอความเปนตัวตน 
ของชางเมืองอุบลฯ  การนําพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวกอใหเกิดความสามัคคี  สรางสรรค
งานประเพณีแหเทียนพรรษาใหยิ่งใหญ  เปนเครื่องยืนยันวาหากชาวเมืองอุบลฯ  ยังอุดมไปดวย 
ความศรัทธา  ความมุงมั่นทีด่ีงาม  หลอหลมอจิตใจเปนหนึ่งเดยีวยอมนําไปสูความสําเร็จงดงาม   
แมวารูปแบบประเพณีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา  ความยิ่งใหญของประเพณแีหเทียนพรรษา 
จะยังคงอยูสืบเนื่องตราบนานเทานาน 
  ชางเทียนกับชาวคุมวัดไดขอสรุปตรงกันวาการทําตนเทียนพรรษาในแตละปตองใช
เวลานานจึงไดตนเทียนที่งดงาม  ทุกคนลวนมีความสุขเกดิภาคภูมใิจที่ไดสืบสานศิลปะประเพณ ี
ที่ดีงามอันเกดิจากภูมิปญญาอันสูงสง  ดังคํากลาววา  “…ดีใจ  มีความสุขตอนผูชมวางามๆ   
เปนกําลังใจทีด่ีมากๆ  …ภูมใิจที่ไดสืบสานอยากใหคนรุนใหมหนัมาสนใจมากขึ้น…” 
 
ความสมัพันธทางสังคมของกลุมคนในงานประเพณี 
 
 งานประเพณีแหเทียนพรรษา  งานประเพณขีึ้นเขาพนมรุง  เปนผลจากการดําเนินการ 
โดยผูคนในสงัคมที่มีความสัมพันธกันทางสังคม  จากสถานการณการทองเที่ยวประเพณีแหเทยีน
พรรษา  และประเพณีขึน้เขาพนมรุงไดสงผลกระทบตอคุมวัด  และชาวบานดังนี ้
  1.  ชาวบาน  คุมวัดที่เกี่ยวของกับงานประเพณีแหเทยีนพรรษามีสวนรวมคิดวางแผน  
รวมปฏิบัติการดวยแรงกายและการบริจาคทรัพย  ในคุมวัดที่ตนเองอาศัยอยูหรือศรัทธา   
แตการวางแผนดําเนนิงานจะสงผลตัวแทนจากเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขาราชการหนวยงานรฐั   
หรือเอกชนผูมสีถานประกอบการ  จึงสงผลทําใหการแบงปนผลประโยชนไมเทาเทียม 
  2.  ผลประโยชนจากการทองเที่ยวสวนใหญกระจุกตวักบักิจการธุรกิจโรงแรม   
บริษัททัวร  รานอาหาร  ซ่ึงผลประโยชนดังกลาวมีมูลคาสูง   
  3.  การแสดงขบวนแหเทยีนพรรษา  เปนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคา   
แตนักทองเทีย่วที่เดินทางมาสัมผัสรับรู  และอยากมาสัมผัส  แมวาจะเปนการแสดงก็ตาม   
  4.  ผลกระทบดานความสะอาดในพืน้ที่สาธารณะ  เชน  การทิ้งเศษขยะที่เหลือ 
จากการบริโภค  –  อุปโภค  ของนักทองเทีย่ว  ทําใหเกิดความสกปรก  แมวาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จะมีเจาหนาที่เก็บปดกวาด  แตปริมาณความสกปรก  ตามทองถนนกินฟนที่บริเวณกวาง  จึงควรสราง
จิตสํานึกใหนกัทองเที่ยวมีความรับผิดชอบ   
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ผลกระทบของการเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรม 
 
 ภาพรวมประเพณีทองถ่ินของภาคอีสานมีความหลากหลาย  มีความสําคญั  และความหมาย
ตอวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน  ซ่ึงประเพณีเดยีวกันอาจมีความแตกตางกนั  หรือเหมือนกนั  ซ่ึงอาจเปน
ผลจากการปรับเปลี่ยน  แลวยึดถือแบบอยางตามแนวบรรพบุรุษที่สืบตอกันมาอยางตอเนื่องเปนเวลา
ยาวนาน  จนเกิดความมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น   
 จากการจดัการทองเที่ยวทําใหผูที่มีสวนเกีย่วของกับการทองเที่ยวในประชาชนจังหวดั
อุบลราชธานี  หรือจังหวัดบรีุรัมยมีรายไดจากการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ินเพิม่ขึ้น  เกิดอาชพี
ใหมเพื่อบริการนักทองเที่ยว  เชน  การใหบริการรถตูโดยสาร  บริษัทนําเที่ยว  ผลิตสินคาที่ระลึก   
และผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค  กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวดังปรากฏหลักฐานจากสํานักงาน
สถิติจังหวัดอบุลราชธานี  รวมเปนเงนิทั้งสิ้น  2,119.61  ลานบาท  จําแนกเปนนักทองเที่ยวชาวไทย  
2,008.11  ลานบาท  นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  111.50  ลานบาท1  ขณะที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานีไดดําเนนิการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  เชน  การปรับปรุงถนนสาธารณะ  ดแูลรักษา
ความสะอาด  ความเปนระเบียบ  โดยบังคบัใชพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและกฎหมายจราจร  
และประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือรักษาความสะอาด2 
 การจัดประเพณีแหเทียนพรรษาของทองถ่ินในอดีตเกิดจากความรวมมอืรวมใจของคุมวัด
ในชุมชน  ขั้นตอนกระบวนการและระบบการจัดการมีความเกีย่วของสัมพันธของคนในคุมวัดตอง
อาศัยการรวมแรงกาย  ใจของชาวคุมจํานวนมาก  กอใหเกิดระบบความสัมพันธทางสังคมที่เขมแข็ง  
ทําใหเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณดีํารงอยูไดในชุมชน 
 ปจจุบันกจิกรรมทางประเพณีแหเทียนพรรษา  งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  กลายเปนสินคา
สําหรับการทองเที่ยว  สงผลใหรูปแบบของกจิกรรมดั้งเดิมของทองถ่ินถูกปรับเปลี่ยนไป   
เพื่อตอบสนองใหเกดิความนาทึ่ง  แปลกใหมแกนักทองเที่ยว  หนวยงาน  และองคการตางๆ   
เขามามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น  ทําใหมีการปรับระบบการดาํเนินงาน  รูปแบบการดําเนนิการ 
ใหเปนประเพณีเพื่อการทองเที่ยว  ทําใหระบบความสัมพันธของคนในชุมชนไดรับผลกระทบ 
ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได  แนวคดิเรื่องการลงทุนกลายเปนหัวใจสําคญัในงานประเพณี   
คติความเชื่อเกีย่วกับการทําบญุ  บริจาคมีการเปลี่ยนแปลง  การเกิดความสัมพันธแบบอุปถัมภ 
                                                  

 1  สํานักงานสถิติจังหวดัอุบลราชธานี.    สถิติและการทองเที่ยวจังหวัดอบุลราชธาน.ี   
2544.    หนา  5. 
 2  เทศบาลเมืองอุบลราชธานี.    ผลการดําเนนิงานเทศบาลเมืองอุบลราชธาน.ี    2541.     
หนา  32  –  34. 
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ในการจดังานและการเกิดคานิยมใหมในงานประเพณี  สะทอนใหเหน็วารัฐโดยกลุมขาราชการ  
องคการปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสูงสุดในการลงทนุทางวัฒนธรรม  บทบาทของชุมชน 
ชาวคุมมีความสําคัญในการจดังานนอยลง 
 
ผลกระทบการทองเที่ยวแบบมวลชน 
 
 สืบเนื่องจากอดีตจวบจนปจจุบันสถานการณการทองเทีย่วในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยน
ดังปรากฏหลักฐานวา  มีการจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (อสท.)   
ชวงป  พ.ศ.  2503  ในชวงจอมพลสฤกษดิ์  ธนะรัชต  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  มหีนาที่สงเสริม
การทองเที่ยวของประเทศและเปนจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวแบบมวลชนในประเทศไทย  สงผลให
เกิดกลุมเอกชนเขาดําเนนิการทางธุรกิจการทองเที่ยว  ธุรกิจที่เกีย่วของจัดตั้งสมาคมโรงแรมไทย 
ในป  พ.ศ.  25061  ตั้งสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยวในป  พ.ศ.  25112  ตั้งสมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
ในป  พ.ศ.  25183  ซ่ึงสามารถตอบสนองการทองเที่ยวแบบมวลชนอยางดียิ่ง 
 ยศ  สันตสมบัติ  ไดใหความหมายการทองเที่ยวแบบมวลชน  (Mass  Tourism)  วา   
เปนการทองเที่ยวในรูปแบบธุรกิจเอกชน  ซ่ึงมองแบบสั่งการจากบนลงลาง  เนนความพึงพอใจ 
ของนักทองเทีย่วและเม็ดเงินจากรายไดเปนสําคัญ4  ซ่ึงสอดคลองกับไมเคิล  ฮิตชค็อก  (Michael  
Hitchcoch)  และคณะไดวเิคราะสถานการณการเปดรับการทองเที่ยวในภูมภิาคอาเซียน  ชวงตนครสิต
ทศวรรษที่  1990  ซ่ึงภูมิภาคอื่นใหความสนใจลงทุนดานการทองเที่ยววา  กลุมประเทศภาคีสมาชิก
อาเซียนการทองเที่ยวกําลังเติบโตสามารถรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  และภายในประเทศ   
เพิ่มขึ้นจาก  10  ป  กอนสองถึงสามเทา  เปนการสรางรายไดหลักทางเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยน 
ของประเทศไทย5   

                                                  

 1  สมาคมโรงแรมไทย.    <http://thaihotels.org>  20  เมษายน  2546. 
 2  สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว.    <http://atta.or.th>  15  มีนาคม  2546. 
 3  สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ.    <http://pgthaitouristguide.org>  5  มกราคม  2547. 
 4  ยศ  สันตสมบัติ.    การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  :  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
การจัดการทรพัยากร.    2544.    หนา  5. 
 5  Michael  Hitchcoch,  T.  King  Victor  ;  and  Michael  J.G.  Parnwell.    Tourism  in  
South  –  East  Asia.    1993.    p.1. 
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 จากรายงานผลของอาเซียนแสดงใหเห็นวาจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยว
ภูมิภาคอาเซียนป  พ.ศ.  2547  จํานวน  19,963,998  คน  เพิ่มขึ้นจากป  พ.ศ.2546  รอยละ  30.21  
สําหรับประเทศไทยในป  พ.ศ.  2547  มีจํานวนนักทองเที่ยว  11,737,413  คน  เพิ่มขึน้จากป   
พ.ศ.  2546  ซ่ึงมีจํานวนนักทองเที่ยว  10,082,109  คน  คิดเปนรอยละ  16.421  อาจกลาวไดวา 
การทองเที่ยวดังกลาวเปนการทองเที่ยวแบบมวลชนที่อุดมไปดวยธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม   
และวัฒนธรรมที่แปลกใหมดึงดูดลอใจใหเขาถึงและสัมผัสดวยตนเอง   
 อยางไรก็ตามการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  ในฐานะสมาชกิขององคการ
ทองเที่ยวโลก  และเปนหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่โดยตรง  ไดจัดกิจกรรมสนับสนุนองคการ
สหประชาชาต ิ ซ่ึงประกาศใหป  พ.ศ.2545  เปนปการทองเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติโดย
คณะกรรมาธกิารวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน  (Commission  on  Sustainable  Development)   
ไดรองขอใหหนวยงาน  รัฐภาคเอกชนทั่วโลกสนับสนุน  ดังนั้นการทองเที่ยวแหงประเทศไดเล็งเหน็
ถึงความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  ซ่ึงประกอบดวยการบริหารจัดการใหพัฒนา
ทุกดานอยางรอบคอบระมัดระวังเกิดผลดตีอเศรษฐกิจสงัคม  และความงดงามทางสุนทรียภาพ   
มีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาด  เกิดประโยชนอยางสูงสุด  และยาวนาน 
โดยไมทําใหสูญเสียเอกลักษณทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน2 
 อุตสาหกรรมทองเที่ยวสงผลกระทบในทางลบทั้งในดานสิ่งแวดลอม  สังคม  วัฒนธรรม  
และเศรษฐกิจบางแงมุม  ทําใหเกดิกระแสการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  (Sustainable  tourism)  ขึ้นมีผล 
ตอการพัฒนาระบบการจัดการและรูปแบบการทองเที่ยวทางเลือกใหม  เรียกวา  การทองเที่ยวเชิงนเิวศ  
(Ecoturism)  ซ่ึงเปนการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิน่  
และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวโดยมกีระบวนการ
เรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของภายใตการจดัการอยางมีสวนรวมของชมุชนทองถ่ิน  เพื่อมุงใหเกิด
จิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยนื3 
 อยางไรก็ตามการพัฒนาการทองเที่ยวที่มุงการเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวใหเดินทางมาสัมผัส
โดยใชประเพณีเปนจดุขาย  ผลประโยชนอันเกิดจากการทองเที่ยวถูกแบงปนอยางไมเทาเทียมระหวาง
                                                  

 1  ASEAN.    Total  International  Visitor  Arrivals  to  ASEAN  (2004).  
<http://www.aseansec.org>  5  June  2005. 
 2  กองอนุรักษ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    “International  Year  of  Ecotourism  
2002,”  จุลสารการทองเที่ยว.    21(1)  :  4  ;  มกราคม  –  มีนาคม  2545. 
 3  กองอนุรักษ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  “การพัฒนาธุรกิจในชุมชนบานโปง   
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม,”  จุลสารการทองเที่ยว.    21(1)  :  45  ;  มกราคม  –  มีนาคม  2545. 
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สถานบริการเอกชน  เชน  โรงแรม  รานอาหาร  บริษัททัวร  เปนตน  กับผูคนในทองถ่ิน  อีกทั้งชุมชน
ตองบริจาควัตถุปจจัยเพื่อสนบัสนุนการจัดสรางตนเทียนของคุมวัด  หรือคนในทองถ่ินไดใชเงิน
แลกเปลี่ยนเพือ่ใหไดรับบัตรคาเขาชมประเพณีที่จัดขึน้  ถึงแมวาจะเปนการจัดงานประเพณใีนชุมชน
ซ่ึงตนอาศัยอยูก็ตาม 
 อนึ่ง  แมวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมียุทธศาสตรในการพัฒนาอตุสาหกรรมทองเที่ยว
ที่มีนัยการทองเที่ยวแบบมวลชน  ควบคูกบัการทองเที่ยวแบบยั่งยนืกต็าม  ในสวนของการดําเนนิงาน
ของสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  1,  2  และสวนราชการทีเ่กี่ยวของ  ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ประเพณจีากชาวบานสูการแสดง  ทําใหขาดจิตวิญญาณ  แตคุมวัดลวนเขาใจแยกแยะวาเปนอยางไร  
ชวงเวลาใดที่ตองไปทําบุญถวายเทยีนทีว่ัด  การเวยีนเทยีนที่วัดลวนสามารถเขาถึงแกนแทของ
ประเพณีทีแ่ทจริง  และประเพณีที่ปรับเปลีย่นในบทบาทของการแสดงเปนอยางไร  เพราะประเพณี
ดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดกอนองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (อสท.)  
หรือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  จะเขามามีบทบาทในงานประเพณีแหเทียนพรรษา  
จังหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงในกรณีงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงก็ไมมีความแตกตางกนักนัมากนกั 
 หลักฐานทางโบราณคดีในภาคอีสานพบวาบริเวณแองสกลนคร  และบริเวณแองโคราช  
เปนที่ตั้งหลักแหลงของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร  และสมัยประวตัิศาสตร  แสดงใหเห็นถึงสภาพ
สังคมการดํารงชีวิต  การตั้งถ่ินฐาน  สภาพแวดลอม  พฒันาการทางเทคโนโลยี  และสภาพทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนมีการติดตอกับอารยธรรมอินเดียไดรับคติความเชื่อทางศาสนา  ความรูดาน
ศิลปวิทยา  การรับวัฒนธรรมมอญ  เขมร  และไท-ลาว  ผานการเลือกสรรสวนที่เหน็วามีความจําเปน
และมีประโยชน  จึงนํามาประยุกตใชจนมลัีกษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมในภาคอีสานจวบจนปจจบุัน 
 รูปแบบสินคาทองเที่ยวในภาคอีสานทั้ง  6  รูปแบบ  มีความหลากหลายดานรูปแบบ  และ
กิจกรรม  ซ่ึงแตละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะ  เชน  สินคาบางชนิดผนวกเอาสินคาและบริการหลาย
ประเภททั้งที่เปนรูปธรรม  และนามธรรมเขาดวยกัน  เชนทรัพยากรทองเที่ยว  อัธยาศัยไมตร ี 
สาธารณูปโภค  ดังนั้นสินคาจึงมีทั้งความเหมือนและแตกตาง  ดึงดดูใจนักทองเทีย่ว  นักทองเที่ยว 
สามารถเขาถึง  มีส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  กอปรกับอุดมไปดวยสินคาที่ระลึก 
ทําดวยมือ  เลียนแบบสิ่งเดิม  หรือเปนของจริง 
 แหลงทองเที่ยวซ่ึงเปนพื้นทีศ่ึกษามีพัฒนาการทางประวตัิศาสตร  ศักยภาพทางกายภาพ  
และศักยภาพของพื้นที่ทางวฒันธรรมมีลักษณะเฉพาะ  และหรือแตกตางกัน  กลาวคือ   
  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสภาพเปนภูเขาลอมรอบเปนที่ตั้งของอุทยานแหงชาต ิ  
ภูเวยีง  พพิิธภณัฑไดโนเสารภูเวยีง  หลุมขุดคนซากฟอสซิลไดโนเสาร  ศักยภาพในการทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติภูเวยีงมีศักยภาพในระดับนานาชาติ  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับ  และเปนแหลง 
ขุดคนพบไดโนเสารแหงแรกในประเทศไทย 
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  แหลงทองเที่ยวศาสนา  ตํานานกลาววาในสมัยอาณาจกัรศรีโคตบูรเรืองอํานาจ   
พระมหากัสสปะเถระ  พญาทั้ง  5  และพระอรหันต  500  องค  สรางพระธาตุพนมราว  พ.ศ.  8   
เสร็จแลวไดอัญเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจาประดษิฐาน  ภายหลังมีการบูรณปฏิสังขรณ 
เปนระยะ  คร้ังหลังสุดพระธาตุพนมหักลมลงรัฐบาลไทยจึงจดัสรางขึ้นใหม  และจดัพระราชพิธี 
บรรจุพระอุรังคธาตุเมื่อเดือนมีนาคม  2522  ศักยภาพในการทองเที่ยว  เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถ
ตอบสนองผูบริโภค  และมีศกัยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดบักลุมเปาหมายระดับประเทศ  
เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 
  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุงสรางบนภูเขาไฟซึ่งดับแลว  
ระหวางพุทธศตวรรษที่  15-17  เปนเทวสถานในศาสนาฮินดู  ลัทธิไศวนิกาย  พุทธศตวรรษที่  18  
พระเจาชยัวรมนัที่  7  นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานจึงดัดแปลงเปนพุทธสถาน  กรมศิลปากรได
ซอมแซมและบูรณะดวยวิธีอนัสติโลซิส  (Anastylosis)  จังหวดับุรีรัมยรวมกับกรมศิลปากร   
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  การจัดงานประเพณีขึน้เขาพนมรุงตั้งแตป  พ.ศ.  2531  
ศักยภาพในการทองเที่ยว  เปนแหลงทองเทีย่วที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมีศักยภาพสูง   
อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดับกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 
  แหลงทองเที่ยวโบราณคดีบานเชียง  กรมศิลปากร  ดําเนินการขุดคนพบหลักฐาน 
ทางโบราณคดี  เชน  โครงกระดูกมนุษย  ภาชนะดนิเผา  โบราณวัตถุทําดวยสําริด  และเหล็กมีอายุ  
5600-3000  ปมาแลว  ป  พ.ศ.  2518  จึงไดจัดตั้งพพิิธภณัฑสถานแหงชาติบานเชียงขึ้น  ตอมาป   
พ.ศ.  2535  คณะกรรมการมรดกโลกไดขึน้บัญชีแหลงวฒันธรรมบานเชียง  เปนแหลงมรดกโลก  
อันดับที่  4  ของประเทศไทย  และเปนอันดับที่  359  ศักยภาพในการทองเที่ยวเปนแหลงทองเที่ยว 
ที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมีศกัยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดับกลุมเปาหมาย 
ระดับนานาชาติ  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 
  แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม  บานโคกโกงดาํเนินการหมูบานทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  
เมื่อเดือนสิงหาคม  2541  เปดหมูบานใหนกัทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณี  สินคาหัตถกรรม  
และวิถีชีวิตทองถ่ิน  รวมพกัในบานพักแรมกับเจาของบาน  (Home  Stay)  ศักยภาพในการทองเที่ยว
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไดรับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหลง
ทองเที่ยวเมืองและชุมชนในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวครั้งที่  3  ประจําป  2543 
   แหลงทองเที่ยวประเพณี  พทุธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีนิยมถวายตนเทียน 
ในงานประเพณีแหเทียนพรรษาเปนประเพณีสืบเนื่อง  พ.ศ.  2520  เทศบาลเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  ริเร่ิมจัดงานสัปดาหประเพณีแหเทียนพรรษา   
ณ  บริเวณทุงศรีเมืองป  จัดประกวดตนเทยีนประเภทติดพิมพ  และประเภทแกะสลัก  สนับสนุน 
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เปนงานประเพณีระดับชาตสืิบเนื่องจนปจจุบัน  ศักยภาพในการทองเที่ยวสามารถตอบสนองผูบริโภค  
และมีศักยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเทีย่วระดับกลุมเปาหมายระดับนานาชาต ิ เชน  สามารถ
เดินทางไป-กลับได 
 การพัฒนาปจจัยสงเสริมการทองเที่ยวในภาคอีสานโดยองคกรของรัฐมีนโยบาย 
ดานการทองเที่ยวป  2547  กําหนดวัตถุประสงคการดําเนินการในภาพรวมคํานึงถึงเปาหมาย 
ทางการตลาดจากกลุมเปาหมายตลาดตางประเทศ  ตลาดในประเทศ  โดยเสนอสินคาการทองเที่ยว
เกี่ยวกับสินคาหลักทางการทองเที่ยว  และสินคาใหมพรอมขายเปนสําคัญ  ในสวนของนโยบาย 
การทองเที่ยวภาคอีสานไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวดั  กําหนดวิสัยทัศน·  
เปาประสงคของกลุมจังหวดั  หรือแตละจังหวัด  มีผูรับผิดชอบ  และกําหนดชวงการจดักิจกรรม   
อีกทั้งทรัพยากรทองเที่ยวแตละจังหวัดมีความแตกตางกนั  กลาวคือมีความเปนเอกลักษณของแหลง
ทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ  ศาสนา  ประวัตศิาสตร  โบราณคดี  วัฒนธรรม  และประเพณี  ดังนัน้ 
การสรางภาพลักษณของสินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวลวนเปนการสรางความรูจักมักคุน 
ตอผูบริโภคเปนสําคัญ 
 จากการพัฒนาปจจัยพืน้ฐานจากหนวยงานรัฐ  เอกชน  กลุมบุคคล  ในสวนที่เกีย่วกับถนน  
สนามบิน  รถไฟ  รถทัวร  และธุรกิจโรงแรม  รีสอรทเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ 
ในพื้นทีด่ังกลาวสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคสินคา
การทองเที่ยว  นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงทรัพยากรการทองเที่ยวในชวงเวลาปกติ  หรือโอกาสพิเศษ
ของแหลงทองเที่ยวแตละแหลง  อนึ่งแหลงทองเที่ยวดังกลาวไมสามารถเคลื่อนยายจากแหลงที่ตั้งได  
ดังนั้นโครงสรางพื้นฐานลวนอํานวยความสะดวกผูบริโภคมีศักยภาพเดินทางไป-กลับไดโดยมาสมัผัส
ดวยตนเอง 
 เสนทางการทองเที่ยวในพืน้ที่ศึกษาซึ่งอยูในเขตการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  1-5  ลวนมีรายการนําเที่ยวทีม่ีลักษณะเฉพาะซึ่งลวน 
มีศักยภาพ  และดึงดดูความสนใจนกัทองเทีย่วใหสามารถเขาถึงและสามารถสัมผัสได 
 ฐานคิดเกีย่วกบัการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินที่มีความเกี่ยวของกบัการจัดการทองเที่ยว
เกี่ยวกับประเพณีในแหลงทองเที่ยว  ไดแก  รัฐวิสาหกิจการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)   
สวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  ชาวคุม  และกลุมชาง 
 สินคาการทองเที่ยวในภาคอสีานตองพึ่งพาตลอดนักทองเที่ยว  สงผลใหผูผลิตปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหมีทั้งรูปแบบดัง้เดิม  และแบบตามกระแสนิยมของนักทองเที่ยว  ดังนัน้รูปแบบ  และ
เนื้อหาอาจมกีารปรับเปลี่ยนโดยไมมีทางหลีกเลี่ยง  งานประเพณแีหเทยีนพรรษา  และงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง  รัฐ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เปนผูอยูเบื้องหลังการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ  คุมวัด  
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ชาวบานลวนเขามารวมงานดวยเกยีรติศักดิ์ศรี  หรือโดยคําสั่ง  หรือใหความรวมมือ  แมวาผูไดรับ
ผลประโยชนสวนใหญ  คือ  ผูประกอบการทางธุรกิจ  เชน  กิจการโรงแรม  บริษัททวัร  เปนตน   
 



บทท่ี  4 
 

วิถีวัฒนธรรม  และวิถีการผลิตแบบยงัชพีกอนการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
 จากการศึกษาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวทางศาสนา  แหลงทองเที่ยว
ประวัติศาสตร  แหลงทองเทีย่วโบราณคดี  แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  และแหลงทองเที่ยว
ประเพณใีนภาคอีสาน  โดยมคีวามมุงหมายเพื่ออธิบายวา  วิถีการผลิตแบบยังชีพกอนการสงเสริม 
การทองเที่ยวมีความหมายและรูปแบบของสินคาในแหลงทองเที่ยวเปนอยางไร  ในบทนี้จะนําเสนอ
วิถีการผลิตหัตถกรรมพื้นบานอีสานเพื่อยังชีพ  อาหารพืน้บานในวิถีการผลิตแบบยังชีพ  ประเพณี
พื้นบานในวิถีการผลิตแบบยงัชีพ  การฉลองสมโภชในประเพณพีื้นบานอีสาน  และคานิยม 
การบริโภคในวิถีการผลิตแบบยังชีพ 
 
วิถีการผลิตหตัถกรรมพื้นบานอีสานเพื่อยงัชีพ 
 
 ชุมชนอีสานในวิถีการผลิตแบบยังชีพมีกจิกรรมการผลิตที่สําคัญ  คือ  การทํานา   
การหาอาหารและการทําหัตถกรรม  ไดแก  การทอผา  การทอเสื่อ  การจักสาน  และการทํา
เครื่องปนดินเผา  กิจกรรมหลักทั้งสามประการเพื่อตอบสนองความตองการดานบรโิภค   
ดานอุปโภค  ดานศรัทธาทางศาสนา  และสังคม 
 กลาวสําหรับงานหัตถกรรม  มีความหมายอยางไรในโครงสรางของกระบวนการทางสงัคม  
(Social  Structure)  เปนตัวกาํหนดกรอบการเคลื่อนไหว  กลาวคือ  หัตถกรรมที่ถูกผลิตกรรมขึ้นมามี
กระบวนการสรางความหมายระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยางไร  หัตถกรรมมีหนาที่อยางไร  ดังนั้น
วิถีการผลิตหัตถกรรมพื้นบานอสีานเพื่อยังชีพ  อาหารพืน้บานในวิถีการผลิตแบบยังชีพ  ประเพณี
พื้นบานในวิถีการผลิตแบบยงัชีพ  และการฉลองสมโภชในประเพณีพืน้บานอีสานอาจใหความหมาย
ไดหลายนัย  คือ 
  1.  หัตถกรรมการทอผา 
   หัตถกรรมการทอผานั้นมีปรากฏแทบทุกเรอืน  โดยมีแบบแผนการทํางาน   
แบบผูชายทําเครื่องมือทอผาอาทิ  เชน  กี่  ฟม  กวกั  อัก  กระสวย  หลอด  ไน  หลา  และทํา
เกษตรกรรมทีเ่กื้อกูลการทอผา  คือ  ปลูกฝาย  ปลูกหมอน  ปลูกไมผลที่ใหสีธรรมชาติในเปลือก   
ใบ  และแกน  เชน  ขนุน  มะมวง  คราม  เปนตน  สวนผูหญิงเปนฝายเลีย้งไหม  และทอผา   
วัสดุเสนใย  มีทั้งใยพืช  และไหม  รูปแบบการทอผามีทั้ง  ผานุง  ผาหมและผาบูชา  ไดแก   
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ผาพื้นสําหรับตัดเสื้อ  ผาซิ่นฝาย  ผาซิ่นไหม  ผาขาวมา  ผาโสรง  ผาแพรวา  ผาหม  หมอนขิด  ฟกู   
ผาไตรจีวร  ผากฐิน  ธง  เปนตน  ผาทอเหลานี้เปนทั้งงานหัตถกรรม  และงานศิลปะที่ทรงคุณคา 
โดยการประดษิฐลวดลาย  และการใหสีสันที่งดงาม  ลายผาทอแสดงจนิตนาการ  และงานสรางสรรค
ที่ไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  ไดแก  ลายสัตว  ลายพชื  ลายดอกไมลายวัตถุ  ไดแก  ลายนาค   
ลายดอกสาน  ลายผีเสื้อ  ลายตนสน  ลายหงษ  ลายดอกสรอย  เปนตน 
   ลักษณะเดนของผาทอมืออีสาน  คือ  มีชุมชนหลายแหงทอผาไหม  ทอผาโสรง   
ทอผาผาแพรวา  ทอผามัดหมี่  ทอผาสามกษัตริย  ทอผาซิ่น  ทอหมอนขดิ  ไดงดงามทัง้ลวดลาย   
และสีสัน  ทักษะการเตรยีมเสนใย  การใหสีธรรมชาติ  การถักทอลายผาเปนภมูิปญญาที่สืบสาน
ภายในครอบครัว  และกลุมชาติพันธุ  เชน  ผาไหมของกลุมไทยเขมร  ผาแพรวาของชาวผูไท  ผาขิด  
และผามัดหมีข่องชาวอีสาน  เปนตน 
   จุดมุงหมายดานประโยชนใชสอยของผาทอมือมีลักษณะอเนกประสงค  เชน   
ใชเปนผานุง  ผาหม  ภายในครอบครัว  ใชแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา  เปนมรดกตกทอดเมื่อลูกหลาน
ออกเรือน  เปนเครื่องสมมาญาติผูใหญในโอกาสสําคัญ  เปนของฝากของกํานัลบุคคลสําคัญ 
เมื่อมาเยี่ยมเยอืน  และที่สําคัญที่สุดเปนเครื่องบริขารเปนเครื่องจตุปจจัยไทยทานเพื่อบูชาพระพทุธ  
พระธรรม  พระสงฆ  เชนผาหมพระพุทธรปู  ผาหอคัมภรี  ผากฐิน  ธงจระเข  และผาไตรจีวร  เปนตน 
   สตรีชาวอีสานสวนใหญ  ไดรับการถายทอดมรดกทางวฒันธรรมดานปจจัย 
ทางดานทักษะฝมือ  การทอผาสืบเนื่องจากรุนสูรุน  เปนวิถีการผลิตแบบพึ่งตนเองตามฤดูกาลผลิต  
ผลผลิตจากผาและเครื่องแตงกายมีจดุมุงหมาย  หรือมีเจตนาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน  และตอบสนอง
ความตองการพื้นฐาน  จากการศึกษาพบวาในแหลงทองเที่ยวผลิตผา  และเครื่องแตงกาย 
ดังกรณีตวัอยาง  เชน   
    1.1  ยาม  เปนผลิตภัณฑที่ถูกนําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวนัโดยมีหนาที ่
เพื่อบรรจุส่ิงของที่จําเปนตองนําติดตัวไปประกอบภารกจิในชวีิตประจาํวัน  ดังคํากลาว 
จากการสัมภาษณวา  “…ใชใสส่ิงของ  เชน  บุหร่ี  ไมขดีไฟ  เอกสาร  หนังสะติก๊  ลูกกระสุน  
สามารถนําติดตัวเวลาไปทุงนา  หรือขึ้นภเูขา…”1 
 
 
 

                                                           

 1  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ที่ทําการผูใหญบานโคกโกง  หมูที่  2  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ   
จังหวดักาฬสนิธุ  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2546. 
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    1.2  ผาขาวมา  เปนผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการพื้นฐาน  ดังคํากลาว 
จากการสัมภาษณวา  “…สําหรับนุงอาบน้าํ  เช็ดถู  เหงื่อไคล  โพกศีรษะหรือผูกเปนเปลนอน 
สําหรับเด็ก…”1 
    1.3  ผาโสรง  ผาถุง  และเสื้อ  เปนผลิตภณัฑที่ตอบสนองความตองการพื้นฐาน   
ดังคํากลาวจากการสัมภาษณวา  “…ผาโสรงสวนใหญผูอาวุโสหรือผูสูงอายุเพศชาย  เปนผูสวมใส 
ในชีวิตประจําวัน  ผาถุงสําหรับสตรีมีลวดลายแบบดั้งเดมิของผูไทย  สวนเสื้อบุรุษมทีั้งแขนสั้น 
และยาว  ผลิตโดยการทอมือเย็บมือ  ปกลวดลายเฉพาะของผูไท  ไดแก  ลายของกาย  ลายเครือ   
เปนตน…”2  สวนผาถุง  กลุมวัฒนธรรมไทยลาวมีสวนประกอบของลวดลายมัดหมี่รูปแบบดั้งเดิม 
ของชาวอีสาน…”3 
   หัตถกรรมการทอผาโดยนัยนี้  เปนกจิกรรมการผลิตดานทักษะฝมือของสตรี   
กอปรกับเครื่องมือสําหรับการทอผาที่สําคัญยังเปนกรรมวิธีดั้งเดิมที่เปนทุนทางวัฒนธรรม   
ซ่ึงผูผลิตและผูใชรวมกันกําหนดหนาที่การใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  และตอบสนอง 
ความตองการพื้นฐาน  ซ่ึงเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งตอการดําเนินชวีิตประจําวนัทางสังคม   
และวัฒนธรรม 
  2.  หัตถกรรมทอเสื่อ  และเครื่องจักสาน 
   ชุมชนอสีานนยิมตั้งถ่ินฐานในอาณาบริเวณแหลงน้ําที่สําคัญ  เชน  แมน้ํา  หวย  
หนอง  บึง  เพือ่ประโยชนดานเกษตรกรรม  และหาอาหารจากธรรมชาติ  ประกอบกบัภูมิลักษณ 
ของภาคอีสานมีลักษณะสูงต่ําเหมือนลูกคลืน่ลอนราบ  เมื่อฝนตกทําใหมีน้ําขังเปนบอเกิดของวัชพืช
ประเภทเสนใย  เชน  กก  ผือ  ไหล  นอกจากนีแ้มน้ําโขง  แมน้ําชี  แมน้ํามูล  และแมน้ําสาขา  เชน  
แมน้ําสงคราม  ลํานําปาว  ลําน้ําพาน  ลําน้าํยัง  กอใหเกดิปาบุงปาทามซึ่งมีไมไผปานานาชนิดสามารถ
เปนวัสดใุนการทอเสื่อ  และทําเครื่องจักสาน  เชน  กระบงุ  ตะกรา  หวดนึ่ง  ไซ  ตุม  หมวก  สุม  
กระติบขาว  เสื่อกก  เสื่อพบั  กระเปา  หตัถกรรมเหลานี้สามารถทําไดทั้งชาย  และหญิง  ทั้งผูใหญ  
และเดก็ที่สนใจ  ผลผลิตใชในครัวเรือน  และนําไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งอืน่  เชน  ขาว  ปลา  เกลือ   

                                                           

 1  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
 2  อลิษา  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่ที่ทําการผูใหญบานโคกโกง  หมูที่  2  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ   
จังหวดักาฬสนิธุ  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2546. 
 3  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
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ผัก  ผลไม  นอกจากนีเ้สื่อสามารถทอดถวายเปนปจจัยไทยทานเพื่อประโยชนใชสอยของวัด   
ในการจดัเตรียมสถานที่เพื่อนั่งฟงธรรมหรือจําวัด  สวนเครื่องจักสานไมไผหรือใยพชืเปนเครื่องใช
บรรจุขาว  บรรจุส่ิงของ  ใชเปนภาชนะในการเลี้ยงไหม  ใชตากขาวปลาอาหาร  หรือเปนเครื่องมือ 
จับปลา  และดกัสัตว  ภูมิปญญาในการทอเสื่อ  และจักสานเปนสิ่งที่เรียนรูภายในครอบครัว   
และชุมชน  บางแหงสามารถสรางผลผลิตใหมีคุณคาทางศิลปกรรม  ดวยการประดิษฐลวดลาย 
และเลือกใชวสัดุจากธรรมชาติไดอยางหลากหลาย  เชน  การสานกระติบขาวจากไมไผ  จากไหล   
จากใบตาล  เปนตน  แหลงผลิตที่มีช่ือเสียงไดแก  กลุมจักสานกระติบขาวบานหนองบวัชุม   
บานโนนสมบรูณ  บานดานเหนือ  จังหวดักาฬสินธุ  เปนตน   
   ลักษณะเดนของเสื่อ  และเครื่องจักสานอีสานคือมีทั้งประโยชนใชสอย   
และมีความประณีตในการออกแบบลาย  เชน  ลายขัด  ลายสอง  ลายสองขัด  ลายสาม  ลายส่ี  ลายตา
มะกอก  ลายไขว  ฯลฯ  นอกจากนี้ชาวบานมีความคิดริเร่ิมดานรูปทรงไดด ี เชน  รูปทรงกระติบขาว 
มีทั้งแบบกลม  แบบเหลี่ยม  และสามารถรักษาความรอนไดโดยคณุสมบัติของวัสดุจากธรรมชาติ 
  3.  หัตถกรรมเครื่องปนดินเผา   
   ชุมชนอีสานหลายแหงเปนแหลงผลิตเครื่องปนดินเผามาหลายยุคหลายสมัย   
ทั้งยุคกอนประวัติศาสตร  และยุคประวัติศาสตร  เครื่องปนดินเผาเปนเครื่องใชทั้งยามสขุ  และทุกข  
เชน  หมอในหลุมฝงศพที่คนพบในแหลงโบราณคดีบานเชียง  แหลงโบราณคดีทุงกุลา  และแหลง
โบราณคดีบานกรวด  โดยพบทั้งหมอและเครื่องประดับ  กลุมชาติพันธุในปจจุบนัที่มทีักษะฝมือ 
ดานเครื่องปนดินเผาไดแก  กลุมไทยยอ  กลุมไทยโคราช  ที่ตั้งถ่ินฐานอาณาบริเวณใกลแมน้ํา  หวย  
หนอง  บึง  ทีม่ีดินเหนียวทีม่ีคุณภาพเหมาะตอการทําหมอ  ไห  กระปกุ  ตุมน้ํา  คณโทน้ํา  น้ําเตาดิน  
เครื่องปนดินเผาในชุมชนอสีานมีประโยชนในการบรรจุน้ํา  สุรา  ปลารา  หนอไมดอง  สวน
เครื่องปนดินเผาขนาดเล็กใชสําหรับหุงตมแกง  และใสอาหารบริโภค  ทักษะฝมือในการผลิต
เครื่องปนดินเผามีหลายระดบั  บางแหงสามารถพัฒนาทั้งรูปราง  ลวดลาย  และสีสัน  รวมทั้งเทคนคิ
การเผา  สามารถใหประโยชนใชสอยใหคณุคาดานศิลปกรรม  และแสดงสถานภาพทางสังคม 
ของผูครอบครอง  ชุมชนผลิตเครื่องปนดินเผา  เชน  บานทาไห  บานหมอ  บานดานเกวยีน   
บานกรวด  เปนตน  มีขอนาสังเกตวาชุมชนที่ผลิตเครื่องปนดินเผานยิมนําผลผลิตไปแลกเปลี่ยน
กับขาว  พริก  เกลือ  ผัก  ปลา  กับชุมชนเกษตรกรรมอื่นๆ  จุดเดนของเครื่องปนดินเผาอีสานคือ
คุณภาพดินที่เปนวัตถุดิบ  และรูปทรงที่เหมาะกับประโยชนใชสอยเชน  ไหปลารา  ไหเกลือ   
ไหเหลา  ไหขอบปากสูงสําหรับใสกระดกูมนุษย  จากการศึกษาพบวาในแหลงทองเที่ยวผลิต
หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาดงักรณีตวัอยาง  เชน 
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    3.1  กลุมปนหมอบานคําออ  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
ชาวบานคําออเดิมบรรพบุรุษมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวดันครราชสีมา  อพยพยายถ่ินและยงัคงดํารงชีวิต
สัมพันธกับการทําเครื่องปนดินเผาสืบเนื่องจวบจนปจจบุัน  ที่ตั้งของหมูบานมีแหลงดินเหนียว 
ซ่ึงเปนทุนทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปภาชนะดนิเผา  ดังนั้นดินจึงเปนปจจัยการผลติ 
ที่สําคัญ  ผสานกับการขึ้นรูปดวยหินด ุ และการเผาแบบหนาดนิ1  กลาวไดวากลุมปนหมอบานคําออ
ไดรับการถายทอดและสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมดานปจจัยทกัษะฝมือการผลิตเครื่องปนดินเผา 
จากบรรพ-บุรุษ 
     การผลิตเครื่องปนดินเผา  แมวาหนวยในการผลิตเปนแรงงานหญิงในสถาบัน
ครอบครัว  แตบานคําออและหมูบานอื่นก็มสีวนสําคัญดานปจจยัการผลิต  เชน  การใชแหลงดิน
เหนยีววัตถุดิบดินปนจากแหลงพื้นที่สาธารณะ  การใชฟางขาว  การใชฟน  (หลัว)  สําหรับเผาภาชนะ
เครื่องปนดินเผา  เปนตน  ดงันั้น  เครื่องปนดินเผาจึงเปนผลิตภัณฑทีต่อบสนองความตองการพื้นฐาน
สําหรับเปนภาชนะสําหรับบรรจุน้ําของชุมชนอีสานสําหรับดื่มหรือบริโภคในครัวเรือน2 
     เครื่องปนดินเผาโดยนัยนี้เปนกิจกรรมการผลิตดานทักษะฝมือของสตรี 
โดยใชกรรมวธีิการผลิตแบบดั้งเดิม  สมาชิกทางสังคมในภาคอีสานมคีวามเขาใจตอบทบาทหนาที ่ 
และรวมกันกําหนดความหมายของหมอดนิเผา  ดานการตอบสนองความตองการพื้นฐานซึ่งสําคัญ 
ตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
    3.2  เครื่องปนดินเผาเขียนสี   
     นักโบราณคดี  กรมศิลปากร  ดําเนินการขุดคุนทางโบราณคดีที่บานเชยีง 
พบหลักฐานทางโบราณคดี  เชน  โครงกระดูกมนุษย  โบราณวัตถุทาํดวยสําริด  เหล็ก  และภาชนะดิน
เผา  เปนตน  กลาวสําหรับภาชนะดนิเผาถือไดวาเปนสวนประกอบสําคัญในพิธีกรรมการฝงศพ   
ซ่ึงในแตละชัน้ดินมีรูปแบบภาชนะดินเผา  สามารถแบงยุคสมัยวัฒนธรรมบานเชียง  ออกได  3  ยุค  
คือ  สมัยแรกมีอายุระหวาง  5600  –  3000  ปมาแลว  สมัยกลางมีอายุระหวาง  3000  –  2300  ป
มาแลว  และสมัยหลังมีอายุระหวาง  2300  –  1800  ปมาแลว 
 

                                                           

 1  วงเดือน  ชมภ ู เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  บานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
 2  เหรียญ  จนัทรจรูญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑบานคําออ  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
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     เครื่องปนดินเผาบานเชียงนยันี้  จึงเปนแหลงโบราณคดีที่มีขั้นตอน 
ทางวัฒนธรรมอันยาวนาน  มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการสูง  โดยเฉพาะภาชนะดินเผาลาย 
เขียนสี  ถือวาเปนวัฒนธรรมโบราณในภาคตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศไทยที่เรียกวา  “วัฒนธรรม
บานเชียง”1 
    อยางไรก็ตามหัตถกรรมพื้นบานในวิถีการผลิตแบบยังชพี  เกิดขึ้นและดํารงอยู 
โดยความสัมพันธแบบเกื้อกูลระหวางมนษุยกับธรรมชาติ  มนุษยกับมนุษย  แบบจรยิธรรม  คือ   
แบงกันทํา  แบงกันใชตามความเหมาะควร  โดยสถาบันครอบครัว  และชุมชนมีบทบาท 
ในการสืบสรางความรูตามความรูความสามารถ 
 
อาหารพื้นบานในวิถีการผลิตแบบยงัชพี 
 
 ขาว  ปลา  ผัก  เปนอาหารดั้งเดิมของชาวอสีาน  กลุมชนที่ตั้งถ่ินฐานในเขตอีสานใต  เชน  
ชาวไทยโคราช  ไทยเขมร  นิยมรับประทานขาวเจาหรือขาวสวย  ชาวอีสานสวนใหญนิยมรับประทาน
ขาวเหนียวซ่ึงใหพลังงานสูงเหมาะแกผูใชแรงทําการเกษตรกรรม  และเหมาะกับอาหารอีสานประเภท  
ปง  แจว  ลาบ  ออม  ที่มีน้ําขลุกขลิก  รสชาติของอาหารอีสาน  คือ  เผ็ด  ขม  เค็ม  เครื่องปรุงรส 
ของชาวอีสาน  คือ  ปลารา  และเกลือ  อาหารของชาวอสีานสวนใหญไดจากธรรมชาติ  เชน  พืช  ผัก   
ปลา  แมลง  ตามฤดูกาล  อาหารประเภทผกั  ไดแก  เห็ด  ถ่ัว  แตงกวา  มะละกอ  น้ําเตา  ฟกเขียว  
บวบ  ฟกทอง  ผักปา  (ผักหวาน  ผักติว้  ผักเม็ก  ผักกระโดน  สายบัว  ผักแพว  ผักกะแยง)   
อาหารประเภทโปรตีน  ไดแก  ปลาน้ําจดื  เนื้อหมู  เนื้อไก  เนื้อเปด  กบ  เขียด  ปู  ปลา  แมงกุดจี่   
อ่ึง  มดแดง  เปนตน 
 ลักษณะเดนของอาหารอีสาน  คือ  การคัดสรรอาหารปาหรือพืช  สัตว  จากแหลงอาหาร 
ตามธรรมชาติในแตละฤดูกาลมาบริโภคไดอยางเหมาะสม  ทั้งคุณประโยชนดานสมนุไพร   
ดานรสชาติ  ดานกลิ่นสี  นอกจากนัน้ยังมีลักษณะเดนดานภูมิปญญาการปรุงอาหารดวยเครื่องปรุง
หลัก  คือ  ปลาราและพืชเครือ่งเทศอันไดแก  พริก  ตะไคร  หอม  กระเทียม  โดยเลือกวิธีปรุง 
เพื่อเพิ่มรสดวยวิธีทําใหอาหารสด  และอาหารสุกโดยการเผา  การหมกขี้เถา  การปงจี่  การหลาม   
การลาบ  การตําสม  การอู  การออม  การเอาะ  การแกง  การตม  ตํารับอาหารที่มีช่ือเสียงไดแก  
น้ําพริกปลารา  แจวบอง  ซุบผัก  สมตํา  ลาบกอย  วิธีการรับประทานมกีารสรางสมดุลธาตุ 
ระหวางอาหารกับเครื่องเคียงประเภทผัก  เชน  สมตํารสเผ็ด  เปรี้ยว  เคม็  จะรับประทานคูกับผัก 
ที่มีรสหวานตามธรรมชาติ  เชน  ถ่ัวสดหรอืผักตมเห็ดตมเปนตน  นอกจากนี้คตนิิยมในการบริโภค 

                                                           

 1  กรมศิลปากร.    พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง.    2527.    หนา  18. 
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ที่ใหความสําคญัตอมิติทางสังคมคือทํางานรวมกัน  เลนรวมกัน  กินรวมกันไมกนิขาวคนเดยีว 
เปนการกนิรวมหมูในหนึ่งสาํรับตามคติ  กินปลารวมหวย  กินกลวยรวมหวี  กนิปลีรวมกาบ   
อาบน้ํารวมวัง  เปนวิถีวฒันธรรมที่มีคุณคาสามารถรักษาความเปนชุมชนรักษาความสมัพันธภายใน
ครอบครัวภายในกลุมเครือญาติและไทบานเดียวกันไดเปนอยางดีทั้งในยามสุข  และยามทกุข 
 กลาวโดยสรุป  อาหารอีสานมีการปรุงแตงรส  กล่ิน  สี  คุณคาตามธรรมชาติไดเหมาะสม 
แกพื้นภูมิ  ตอมามีการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารกับกลุมไทยจนี  ไทยเวยีดนาม  และไทยถิ่นอื่น 
ทําใหเอกลักษณดานอาหารเปลี่ยนแปร 
 ชุมชนอีสานดาํรงชีวิตสัมพันธพึ่งพาธรรมชาติ  และฤดกูาล  ดังนั้น  การไดมาซึ่งอาหาร
สําหรับใชบริโภคในครอบครัวสวนใหญเพราะเกดิจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ   
ซ่ึงเปนแหลงอาหารตามฤดูกาล  อาหารรูปแบบเดิม  มีความหมายอยางไรในโครงสราง 
ของกระบวนการทางสังคม  ความหมายเดมิของอาหารในชีวิตประจําวนัอาจใหความหมาย 
ไดหลายนัย  คอื1 
   1.  อาหารจากพื้นที่สาธารณะ  เชน  จากพชื  ไดแก  ผักหวาน  หนอไม  เห็ด  จากสัตว  
เชน  กิ้งกา  จักจั่น  นอก  หนู  กบ  เขียด  ปลา  ฯลฯ   
   2.  อาหารจากพื้นที่สวนบุคคลซึ่งมีการผลิต  และนําผลผลิตมาแบงปน  แลกเปลี่ยน
กับสมาชิกในชุมชน  เชน  ดกัแด  ปลา  ไขมดแดง  ผลไม  ฯลฯ   
 อาหารโดยนยัดังกลาวลวนเปนผลจากแหลงอาหารเกิดขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่อุดมสมบูรณ  การเก็บเกีย่วผลผลิตดําเนินไปอยางพอเพียงตอการยังชีพ  และมีเครอืขายการแบงปน   
เกิดความสมดลุระหวางมนษุยกับธรรมชาติ  ฉะนั้นวิถีการผลิตดังกลาวจงึมีลักษณะเศรษฐกิจ   
เพื่อยังชีพของทองถ่ิน   
 
ประเพณีพื้นบานในวิถีการผลิตแบบยงัชพี 
 
 สังคมอีสานเปนสังคมแบบจารีต  กิจประเพณีพิธีกรรมทีเ่รียกวาฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
มีความสําคัญดังเปนธรรมนญูชีวิตชุมชน  ประเพณหีลักมีพื้นฐานจากคติการนับถือผี  การศรัทธา 
ในพุทธ-ศาสนา  และการแกไขปญหาชีวติ  ประเพณีทีม่ีลักษณะรวมกับชาวไทถิ่นอื่น  ไดแก  
ประเพณตีามพุทธ-ศาสนา  เชน  บุญเขาปริวาสกรรม  บุญผาปา  บุญกฐิน  บุญเขาพรรษา   

                                                           

 1  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ที่ทําการผูใหญบานโคกโกง  หมูที่  2  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ   
จังหวดักาฬสนิธุ  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2546. 



 124 

บุญออกพรรษา  บุญมาฆบูชา  บุญวิสาขบูชา  บุญอาสาฬหบูชา  เปนตน  สวนประเพณีที่มีเอกลักษณ
เฉพาะเกิดจากทุนธรรมชาติ  และความเชื่อของทองถ่ิน  เชน  การเลี้ยงผีปูตา  การเลี้ยงผีตาแฮก   
การเลี้ยงผีบาน  การเลี้ยงผีเรือน  การเลี้ยงผีแถน  การทําบญุบั้งไฟ  การบูชาเกจิอาจารย   
การรักษาโรคภัยไขเจ็บ  การบูชาพระธาตุสําคัญ  การสรางกูหรือปราสาทหิน  เปนตน 
 จุดมุงหมายสําคัญในการปฏิบัติกิจประเพณี  คือ  ใหผลผลิตทางการเกษตร  ขาว  ปลา  
อาหารอุดมสมบูรณ  ไมเกดิภัยธรรมชาติ  ไมเกิดโรคระบาดทําลายชีวติคน  ชีวิตสัตว  ชีวิตชุมชน   
ส่ิงที่สําคัญมากคือความรวมมือชวยเหลือกนัระหวางคนในชุมชนทุกระดับในการแกไขปญหาชุมชน
 ลักษณะเดนของประเพณีอีสานคือความเชื่อมโยงระหวางคติความเชื่อกับภูมิปญญาปรุง 
แตงประดษิฐประเพณี  ใหมีแงงามดานศลิปกรรมเชน  การใชความรูเชิงชางประดิษฐวัตถุบูชา 
ใหมีความวิจิตร  ความประณตี  มีการปรุงแตงสุนทรียภาพ  ในการดนตรีนาฎศิลปพื้นบาน   
เพื่อการบูชาเพือ่นันทนาการในกลุมผูมีความเชื่อความศรัทธารวมกัน  ประเพณีอีสานจึงมีบทบาท 
ในการคลี่คลายปญหาชุมชน  และชวยปรับปรนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ   
มนุษยกับมนุษยภายใน  ชุมชน 
 กลาวสําหรับงานประเพณีรูปแบบเดิม  มคีวามหมายอยางไรในโครงสรางของกระบวนการ
ทางสังคม  ประเพณีมีหนาทีอ่ยางไร  ดังนัน้  ความหมายเดิมของประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  งานประเพณี
แหเทยีนพรรษา  อาจใหความหมาย  ไดหลายนัย  คือ 
  1.  ประเพณีขึน้เขาพนมรุง  นายเรืองบุญ  สิริธรังศรี  รองผูวาราชการจงัหวัดบุรีรัมย  
กลาววา  เร่ิมตนครั้งแรกเมื่อป  พ.ศ.2481  โดยทานเจาคุณโอกาส  ธรรมญาณ  วัดทาประสิทธิ์   
จังหวดัสุรินทร  ไดเดินทางสูเขาพนมรุงเพื่อวิปสสนากรรมฐาน  ซ่ึงขณะนัน้ยังไมมกีารปรับปรุง
เสนทางขึ้นสูปราสาท  อีกทั้งปาทึบ  และสัตวปาชุกชุม  พุทธศาสนิกชนจึงรวมแรงกายใจนําพระพทุธ
บาทจําลองหลอดวยโลหะทองเหลืองไปประดิษฐานไวทีป่รางคนอย  และไดกําหนดกิจกรรมสําคัญ  
คือ  การทําบุญปดทองรอยพระพุทธบาทจําลองในวนัแรม  1  ค่ํา  เดือน  5  ตอมาภายหลังทานเจาคุณฯ  
จึงไดประชุมพุทธศาสนิกชนจากบานบุ  ตําบลหวยจระเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จงัหวัดบุรีรัมย  
ชวยกันภาคถางตนไม  และปรับเสนทางเดินมาที่หนองบัวราย  (สระเพลง)  อําเภอประโคนชัย  ขึ้นสู
ยอดเขาอันเปนที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท  และพทุธสถาน  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  3  เดือน  
จึงแลวเสร็จ  ปราสาทดังกลาว  และรวมกนัถากถางตนไม  บริเวณหนาปราสาท  เปนลานกวาง  
สําหรับจัดงานเฉลิมฉลองประเพณีขั้นเขาพนมรุง  คร้ังแรกในวันขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  5  พ.ศ.  24811 
 

                                                           

 1  “ประเพณีขอมโบราณ  อลังการพนมรุงเทวาลัย,”  ไทยโพสต.    27  มีนาคม  2540.     
หนา  9. 
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   งานประเพณีโดยนยันี้  เปนการสงเสริม  บํารุงพระพุทธศาสนามหานิกายใหเปน 
ส่ิงยึดเหนี่ยวจติใจ  การบริจาควัตถุปจจัยโดยการทําบุญปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง  ซ่ึงรอย 
พระพุทธบาทเปนสัญลักษณที่มีความหมายเกีย่วกับการออกบวช   
  2.  วันเขาพรรษา  ตรงกับวนัแรม  1  ค่ํา  เดอืน  8  ชาวอีสานนิยมเรยีกวา  “บุญเดือน
แปด”  เปนชวงเวลาที่พระสงฆตองอยูจําอาวาสแหงเดียวตลอด  3  เดือน  ในชวงฤดูฝน  อุบาสก  
อุบาสิกานํา  “ตนเทียน”  มารวมกันในวันขึ้น  15  ค่ํา  เดอืน  8  เทียนมรูีปลักษณเปนเลม  หรือมัด
รวมกันเปนตน  หรือหลอตนเทียนดวยขี้ผ้ึง  เรียกวา  “เทยีนเลม  หรือเทียนตน”  ถวายแดพระสงฆ 
ในวนัเขาพรรษาเพื่อใหนําไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษา1  พุทธศาสนิกชนของจังหวดั
อุบลราชธานีนิยมถวายตนเทียนในงานประเพณแีหเทียนพรรษาเปนประเพณีสืบเนือ่ง  กําหนด 
จัดงานในวนัขึน้  15  ค่ําเดือน  8  และแรม  1  ค่ําเดือน  8  ของทุกป 
   ในอดีต  “ชาวอุบล”  นําเทยีนมาคลึงความยาวแคพันรอบศีรษะ  มัดรวมกันรอบแกน
ไมไผ  ประดับตกแตงดวยกระดาษเงิน  กระดาษทอง  แบกหามเขารวมขบวนแห  ขบวนฟอน 
นําไปถวายพระที่วัดประจําคุม  ตอมาภายหลังมีการสรางสรรคตนเทียนใหเกดิความวจิิตรขึ้นเปน
ลําดับ  ดังนี้2  พ.ศ.  2480  ชางโพธิ  สงศรี  ริเร่ิมนําเทียนมาหลอเปน  “ตนเทียน”  ทําแมพิมพ 
มาตีพิมพลวดลายไทยประเพณีนําไปผนึกประดับตนเทยีน  เรียกวา  “หลอดอก”  เปนตนแบบ 
ของเทียน  “ประเภทตดิพิมพ”  พ.ศ.  2494  นายชอบ  ชัยประภา  ขาหลวงประจําจังหวัดอุบลราชธานี  
สงเสริมใหประกวดตนเทียนพรรษา  2  ประเภท  ไดแก  ประเภทมดัรวมติดลาย  และประเภทตดิพมิพ  
พ.ศ.  2502  ชางคําหมา  แสงงาม  สรางสรรคตนเทียนกรรมวิธี  “แกะสลัก”  ทําใหการจําแนกตนเทยีน
ที่สงเขารวมประกวดเพิ่มเปน  3  ประเภท  ตอมาภายหลังตนเทียนแบบดั้งเดิมจึงเสื่อมความนิยม   
พ.ศ.  2510  งานแหเทยีนพรรษาหยดุชะงกั  1  ป  เนื่องจากมีการคัดคานการประกวดเทียนพรรษา  
โดย  “พุทธสมาคมจังหวดัอบุลราชธานี”  พ.ศ.  2511  ริเร่ิมแกะสลักลวดลายบนตนเทียนใหมีเนื้อหา  
รูปแบบเกี่ยวกบัพุทธประวัติ  หรือชาดก  พ.ศ.  2516  คุมวดัสงขบวนแหเทียนพรรษาเขาประกวด 
มากขึ้น  เทศบาลเมืองอุบลราชธานีจึงยายสถานที่จัดงานในทุงศรีเมือง  พ.ศ.  2519   
จังหวดัอุบลราชธานี  และเทศบาลเมืองอุบลราชธานีเชิญองคการสงเสริมการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย  (อสท.)  สังเกตการณงานแหเทยีนพรรษาเพื่อใหเปนงานระดับชาติ 
 จากปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาจังหวดัอุบลราชธานี  เปนจังหวัดหนึ่ง 
ในภาคอีสานที่ไดรับอทิธิพลคติความเชื่อเร่ืองอานิสงฆของการถวายขีผ้ึ้ง  และการถวายแสงสวาง 

                                                           

 1  ปริญญาณ  ภกิขุ.    ประเพณีโบราณ.    2525.    หนา  131-142. 
 2  ไกดอุบล  ดอท  คอม.    2000.    <http://www.guideubon.com>    5  เมษายน  2546. 
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เปนทาน  อีกทั้งไดผสานเขากับงานบุญเขาพรรษาที่สัมพันธกับธรรมชาติที่มีความความอุดมสมบรูณ
ของรวงผึ้งกระทั่งไดขนานนามวา  “ดงอูผ้ึง”   
 งานแหเทียนพรรษาไดผนวกเขากับงานบุญเขาพรรษา  สงผลใหพิธีการถวายเทยีน 
ที่ทําจากขี้ผ้ึงมีเจตนาเพื่อใหความสวางแกพระสงฆ  การทําเทียนพรรษา  คือ  การนําเทียน 
ไปจํานําพรรษาที่วัด  โดยกรรมวิธีนําเอาเทยีนเลมเล็กมัดรวมติดกนัเปนตนใหญปริมาณเทียนสามารถ
นําไปใชไดตลอดทั้งสามเดือน  ชาวคุมวดัจงึนําไปทอดถวายพระภกิษุ  สามเณรที่จําพรรษาในวดัใชทํา
ประโยชนในการจุดเทยีนสองสวางสําหรับทํากิจของสงฆ  เชน  ศึกษาพระธรรมวินัย  ลงอุโบสถ   
ทองบทสวดมนต  ทําวัตร  บชูาพระรัตนตรยั  และทองปาติโมกข  เปนตน  ซ่ึงคุมวัดไดปฏิบัติ 
สืบเนื่องตอกนัมา  อนึ่งงานรวมเทียนพรรษาจะมีขึน้ในวนัขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  8  มีการรวมตนเทยีน 
ทําพิธีสมโภชนเฉลิมฉลอง  วันแรม  1  ค่ํา  เดือน  8  วันเขาพรรษา  ตัวแทนจากคุมตางๆ   
จะนําตนเทียนของตนเองกลับวัดแหไปถวายเปนพุทธบชูาที่วัดเปนอันเสร็จพิธี 
 ในแงนี้  งานประเพณแีหเทียนพรรษามีสวนสัมพันธกับคติความเชื่อของการไดรับอานิสงส
จากการถวายแสงสวางเปนทาน  เพื่อใหภกิษุสงฆสามเณรนําไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษา  
การผลิตตนเทียนมีพัฒนาการทางสังคม  วัฒนธรรม  กลาวคือ  ชาวคุมวัดมีพลังในการผลิต  โดยนํา
เทียนเลมเล็กมามัดรวมกนั  ประดับตกแตง  แบกหามรวมขบวนแหนําไปถวายวัดประจําคุม  ฉะนัน้
งานประเพณีจงึเปนศูนยรวมของการมีสวนรวมของชาวคุมในการคิดตดัสินใจและรวมปฏิบัติการ   
ในสวนของกลุมชางเมืองอุบลฯ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ตนเทียนแตกตางไปจากเดิม  เชน   
การหลอตนเทยีน  ทําแมพิมพมาตีพมิพประดับบนตนเทยีนเรียกวา  “หลอดอก”  และ  การแกะสลัก
ตนเทียน  กลาวไดวากรรมวธีิดังกลาวเปนการพัฒนาการดานรูปแบบ  และเนื้อหา  ของสกุลชาง 
เมืองอุบลฯ  โดยประยุกตใชทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูเดิม  เพื่อเสนอประดิษฐกรรมใหมสูสังคม   
 นอกเหนือจากการทําตนเทียนพรรษา  แตละคุมวัดไดประดับตกแตงองคประกอบ 
ของขบวนเทียน  เชน  ดอกไม  ใบตอง  ผา  ประติมากรรมลอยตวั  เปนตน  ในสวนของประติมากรรม
สกุลชางเมืองอุบลฯ  นิยมนาํเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนตาง  ๆ  เชน   
เสด็จออกบวช  เสด็จลงจากดาวดึงสสวรรค  ปฐมเทศนา  เสด็จปรินิพพาน  เทพยดา  นางฟา   
และสัตวในจนิตนาการในปาหิมพานต  สงผลใหเกิดความสมบูรณทางดานองคประกอบศิลปะ 
ดานรูปแบบ  และเนื้อหาซึ่งตองใชทักษะความสามารถเฉพาะตัวควบคูกับการจัดการเรื่องเวลา 
แหงการทุงเทแรงกาย  แรงใจในชวงระยะเวลาอันยาวนาน 
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 งานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวดัอุบลราชธานี  เปนการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสาน
งานบุญทางพระพุทธศาสนาอยางเครงครัดของชาวเมืองอุบลราชธานี  แสดงออกถึงวิวัฒนาการ 
ทางศิลปะของสกุลชางเมืองอุบลฯ  ที่ผสมผสานหลากหลายแขนง  และผลิตผลงานศิลปะ 
อยางตอเนื่อง1 
 
การฉลองสมโภชในประเพณีพื้นบานอีสาน 
 
 การทํางาน  การทําบุญและการเลนสนุก  เปนสีสันของชีวิตชุมชนในประเทศสยาม   
ตามธรรมเนียมอีสาน  ในบญุประเพณีทั้งประเพณใีนชวงเปลี่ยนผานวัยเปลีย่นผานชีวิตสวนบุคคล  
เชน  การบวชนาค  การไดเล่ือนยศ  การฌาปณกิจศพ  มีคานิยมจดัมหรสพฉลอง  เชนเดียวกับประเพณี
สวนรวมของทองถ่ิน  เชน  บุญมหาชาติ  บุญบั้งไฟ  บุญผาปา  บุญมหากฐิน  บุญสงกรานต  บุญบูชา
พระธาตุ  บุญสมโภชพระ  มีการจัดมหรสพสมโภช  เชน  หนังประโมทัย  หมอลํา  เพลงโคราช  
เจรียง  และกนัตรึม  บทบาทของมหรสพคือเปนสื่อสรางอารมณรวมกนัหรือสรางกิจกรรม
นันทนาการรวมกัน  โดยชาวบานมีบทบาทในการวางแผน  การออกแรง  การระดมทนุ  การเปนผูเลน  
ผูแสดง  ผูชมตามความสามารถ  นอกจากมหรสพแลวยงัมีการละเลนพื้นบาน  ดนตรีพื้นบาน  เชน  
กลองกิ่ง  กลองยาว  แคน  พณิ  โปงลาง  โหวด  สนู  ใบไม  วิธีการเลนดนตรีมีทั้งการเคาะ  การตี   
การเปา  การดดี  ดังคตินยิมวา  ดีด  สี  ตี  เปา  ผูเลนมีทั้งผูรักสมัครเลนและเปนศิลปนมืออาชีพที่เรียก  
หมอ  เชน  หมอแคน  หมอลํา  หมอสอย  หมอเซิ้ง  เปนตน  การเลนดนตรีสวนใหญเปนกิจกรรม 
ของผูชาย  สวนผูหญิงนิยมฟอนรํารองขับประกอบเสียงดนตรี  เชน  ฟอนแหบั้งไฟ  รองสรภัญญะ   
ลําเตย  ลํากลอน  ฟอนเซิ้งในขบวนแหนาค  แหกฐิน  เปนตน 
 การละเลนเพื่อฉลองทําใหเกดิภูมิปญญาหลายดาน  เชน  การประดิษฐเครื่องดนตรี   
การคิดทํานองหรือลายดนตร ี การคิดวาดฟอนรําหรือทาฟอนรํา  มีการเลาความทรงจาํในอดีต   
มีการเลานิทาน  เปนการสืบสรางสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต  ผอนคลายความเครียดดวยสันตวิธีิ
 ลักษณะเดนของมหรสพและการละเลนพืน้บานอีสาน  คือ  การคิดประดิษฐสรางเครื่อง
ดนตรีจากวัสดธุรรมชาติ  ทําเอง  เลนเอง  มีความงาย  และความประหยดั  นอกจากนีท้าฟอนพัฒนา
จากสภาพธรรมชาติ  เชน  การเคลื่อนไหวของสัตว  ทาทางการทํางานในทองนา  เชน  ทาแรงตากขา  

                                                           

 1  จังหวดัอุบลราชธานี  และหนวยงานอื่น.    “ทวยราษฎรใฝธรรมงามล้ําเทียนพรรษา   
เทิดไท  72  พรรษามหาราชินี,”  ใน  สูจิบตัรงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ประจําป  2547.    2547.  
หนา  2. 
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ทากาตากปก  ทาหลีกแมเมยี  ทาเสือขึ้นเหลา  ทาเตาลงหนอง  ทาตีกลองน้ํา  สวนลายดนตรีพื้นบาน  
เชน  ลายมะนาวลองโขง  ลายแมงตับเตา  ลายปูหลงหลาน  ลายสุดสะแนน  ลายนอย  ลายแมฮาง 
กลอมลูก  ลายวัวขึ้นภู  ลายโปงลาง  เปนตน  เปนที่ยอมรบัรวมกันวาดนตรีพื้นบานอสีาน 
มีจังหวะสนุกเราใจไมนาเบื่อ 
 อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหมีการซื้อเทคโนโลยีดานการแสดง   
ดานการดนตรีมาสมโภชดวยคาใชจายมหาศาล 
 จากการศึกษาพบวาในแหลงทองเที่ยวมกีารฉลองสมโภชในประเพณพีื้นบานอีสาน 
ดังกรณีตวัอยาง  เชน  ประวตัิพระธาตุพนม1  ตํานานกลาวถึงพระธาตุพนมสรางครั้งแรก  พ.ศ.  8   
ในสมัยอาณาจกัรศรีโคตบูรเรืองอํานาจ  โดยมีพระมหากัสสปะเถระเปนประมุข  รวมกับทาวพญา 
ทั้ง  5  คือพญาจุลณีพรหมทัตครองแควนจุลมณี  กอดานตะวันออก  พญาอินทปตถนคร   
ครองเมืองอินทปตถนคร  กอดานตะวันตก  พญาคําแดง  ครองเมืองหนองหานนอย  กอดานใต  
พญานันทเสน  ครองเมืองศรีโคตบูร  กอดานเหนือ  พญาสุวรรณภิงคาร  ครองเมืองหนองหานหลวง  
และพระอรหนัต  500  องค  กอสวนยอดเขาเปนรูปฝาละมี  รูปแบบการกอสรางใชดินดิบกอขึน้ 
เปนรูปเตาสี่เหล่ียมกวางดานละสองวาของพระ  มหากัสสปะสูงสองวา  ขางในเปนโพรง   
ประตูเปดทั้งสีด่าน  แลวจึงเผาใหดนิสุก  และอัญเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจาประดิษฐาน 
ไวขางในจึงปดประตูทั้งสี่ดาน 
  ประวัตวิัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร2  พญาสุมิตธรรมวงศาปกครองเมืองมรุกขนคร   
มีพระภกิษุเถระมาจําศีลที่ภกูาํพราเปนครั้งแรกโดยนครรัฐเปนผูอุปถัมภ  ไดสละผูคน  7  บาน   
รวม  3,000  คน  ตั้งบานรอบพระธาตุ  สรางกุฏิวิหารพกัอาศัยดานขางองคพระธาตุพนม  3  ดาน  
จํานวน  3  หลัง  เพื่อดูแลอุปฏฐากพระบรมธาตุ  และควบคุมขาโอกาสทั้งหลาย  ขณะที่พระโพธิสาล  
ไดอุปถัมภพระธาตุพนม  สรางวิหารหลวงมีระเบียงโดยรอบ  หลังคามุงดวยตะกั่ว  (ดีบุก)  สละคน
เปนขาโอกาสเพิ่มเติม  สงสวยขาวเปลือกขาวสารประจําป  บํารุงพระธาตุและไดสละมหาดเล็ก   
2  นาย  คือ  ขาซะเองและพนัเฮือนหนิ  ใหเปนขาพระธาตุ  นําสงดอกไมธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
มาบูชาพระธาตุในวนัมหาปวารณาออกพรรษาทุกๆ  ป  พ.ศ.2349-2356  จารึกของพระจันทสุริยวงศา  
เจาเมืองมุกดาหาร  ผูมาบูรณะโรงอุโบสถวา  ไดใหขาราชการผูใหญมาปคคหะ  คอื  กราบไหวเจา
สังฆราชาวัดพระธาตุพนมขาโอกาสปฏิสังขรณ  ฯลฯ 

                                                           

 1  พระธรรมราชานุวัตร  และพระมหาสม  สุมโน.    อุรังคนิทาน  ตํานานพระธาตุพนม  
(พิสดาร).    2537.    หนา  37-53. 
 2  พระธรรมราชานุวัตร  และพระมหาสม  สุมโน.    เลมเดิม.    หนา  101-139. 
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 งานนมัสการพระธาตุพนม1  ตํานานอุรังคธาตุ  กลาวถึงการสรางพระธาตุพนมใน  พ.ศ.  8  
โดยพระมหากสัปะ  รวมกับพญาทั้งหา  หลังการสรางพระธาตุพนมเสร็จเรียบรอยจึงเสด็จกลับ   
พระอินทรและเทพยดาไดเสด็จมาฉลองพระธาตุ  พ.ศ.  500  พญาสุมิตธรรมวงศา  รวมกับ 
พระอรหันตทัง้หารวมกนับูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนมจนแลวเสร็จ  จึงจัดงานฉลองสมโภช   
พ.ศ.  2444  พระครูอุดรพิทักษคณะเดช  (บุญรอด  สมจิตร)  เปนผูนําในการบูรณะพระธาตุพนม 
จนแลวเสร็จ  จึงทําการฉลอง  ณ  วนัขึ้น  13-15  ค่ํา  เดอืน  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
จึงถือเอาชวงวนัเพ็ญเดือน  3  จัดงานเทศกาลประจําปนับตั้งแตนั้นเปนตนมา 
 จากการวิเคราะหตํานานพระมหากัสสปะเถระรวมกับทาวพญาทั้ง  5  มีบทบาทการสราง
พระธาติพระนมจนแลวเสร็จมีการฉลองพระธาตุดังปรากฎในตํานาน  2  ชวง  คือ  ชวงแรกพระอินทร
และเทพยดาไดเสด็จลงมาฉลองพระธาตุ  ราว  พ.ศ.  8  ชวงที่  2  พ.ศ.  500  พญาสุมติธรรมวงศา
รวมกับพระอรหันตทั้ง  5  บูรณปฎิสังขรณพระธาตุพนมจนเสร็จสมบูรณจึงรวมกนัจัดงานฉลอง
สมโภช  พรอมกับทรงถวายทรัพยบูชาพระธาตุและมอบหมายให  “  ขาโอกาส  ”  ดูแลพระธาตุพนม
ในแงนี้  งานฉลองพระธาตุเปนผลจากความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา  กอปรกับการบูชา
พระอุรังคธาตุของพระอินทรและเทพยดาในสวรรค  หรือเจาผูครองนครรัฐพระอรหนัตและขาโอกาส  
ในมนุษยภูมิซ่ึงเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนา  เสมือนบูชาพระพุทธเจา   
 จากการวิเคราะหการฉลองพระธาตุพนมภายหลังจากการบูรณาปฏิสังขรณเมื่อ  พ.ศ.  2444  
โดยพระครูอุดรพิทักษคณะเดช  (บุญรอด  สมจิต)  ในวันขึ้น  13  –  15  ค่ํา  เดือน  3  ดังนั้น 
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจึงถือเอาชวงเวลาดังกลาวจัดเทศบาลประจําปสืบเนื่องจวบจนปจจุบนั   
ในแงนี้งานเทศกาลประจําป  มี  2  นัย  คือ  นัยแรกความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน   
ที่มีตอพระพุทธศาสนาในชวงวันเพ็ญเดือน  3  หรือที่เรียกวา  “มาฆบูชา”  ซ่ึงเปนวันที่พระสงฆ  
1,250  รูป  ประชมุกันโดยมไิดนัดหมาย  พระสงฆลวนไดรับเอหภิิกขอุุปสัมปทา  และเปนพระ
อรหันตทั้งสิ้น  นัยที่สอง  พระธาตุพนมเปนปูชนียสถานคูบานคูเมืองที่บรรจุพระอุรังคธาตุ   
ศูนยรวมจิตใจของพระพุทธศาสนิกชนสองฝงโขงที่ใหความหมายตนเองวาเปน  “ขาโอกาส”   
หรือ  “ลูกพระธาตุ”  ซ่ึงสืบเนื่องจาก  เนื้อหาดังปรากฏในตํานาน 
 
 
 
 

                                                           

 1  การประชุมเตรียมงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม  ประจําป  2547.    งานเทศกาล
นมัสการพระธาตุพนม.    2547.    หนา  14-15. 
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คานิยมการบรโิภคในวิถีการผลิตแบบยังชพี 
 
 สังคมอีสานในปจจุบันมวีิถีการผลิตที่ทับซอนกันอยูสองแนวทาง  คือ  วิถีการผลิต 
แบบยังชีพและวิถีการผลิตเพื่อตลาดหรือเพื่อขาย  การผลิตแบบยังชีพดํารงอยูในเขตชนบทรอบ 
นอกสังคมเมือง  โดยชาวบานสวนใหญซ่ึงเปนคนทองถ่ินทํางานหลักในสองรูปแบบ  ไดแก   
รูปแบบแรกการทํานาป  การเลี้ยงสัตว  การหาอาหาร  การทอผา  และจักสาน  รูปแบบที่สอง 
การทํานาป  การปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเกีย่ว  การเลี้ยงสัตว 
 จุดมุงหมายการผลิตสวนใหญเพื่อเล้ียงชีพ  เล้ียงครอบครัว  เล้ียงพุทธศาสนา  คือ   
เพื่อทําบุญใหทาน  เปาหมายของชีวิตคือใหมีอายุ  วรรณะ  สุข  พละ  รูปแบบการเลี้ยงชีวิต 
จึงพึ่งตนเองพึง่ธรรม-ชาติเปนหลัก  อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปรของธรรมชาติมีอยูเสมอ 
ในเรื่องน้ําทวม  ฝนแลง  การทอง-เที่ยวหลังฤดเูก็บเกี่ยวในประเพณีบญุตางๆ  จึงเปนการทําบุญ  
แสวงบุญเพื่อเกื้อหนุนใหชีวติวันหนาและชาติหนาพนทกุขภัย  และเปนการปรับเปลี่ยนภาวะแวดลอม
ช่ัวคราวเพิ่มสสัีนใหชีวิต  ความหมายของประสบการณการเห็นจึงผูกพันกับสภาพธรรมชาติ   
และประเพณนีิยมตามจารีตทองถ่ิน 
 ชุมชนอีสานในวิถีการผลิตแบบยังชีพมีกจิกรรมการผลิตหัตถกรรมพื้นบาน  ไดแก  
หัตถกรรมการทอผา  หัตถกรรมการทอเสื่อ  และเครื่องจกัสาน  และหตัถกรรมเครื่องปนดินเผา  
อาหารพื้นบาน  ประเพณีพืน้บาน  การฉลองสมโภชในประเพณพีื้นบานอีสาน  และคานิยม 
การบริโภคในวิถีการผลิตแบบยังชีพ  และวถีิการผลิตแบบแลกเปลี่ยน  กระบวนการทางสังคม 
ในภาคอีสานลวนเปนผูกําหนดกรอบการเคลื่อนไหว  และเปนผูกอใหเกิดการเปลีย่นแปลง 
ตางกรรม  ตางวาระ 
 กระบวนการสรางความหมายโดยผูผลิต  อาจสงผลใหผูบริโภคตีความหมายตรงกัน 
กับผูผลิต  หรืออาจตีความแตกตางจากผูผลิต  ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วากระบวนการสรางความหมาย 
ในสินคาสามารถทําใหมีความหมายมากกวาหนึ่งความหมาย  ภายใตสภาวะทางดานเศรษฐกิจ   
สังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  ทุนทางวฒันธรรม  และการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลา   
ลวนเปนปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญสงผลทําใหหัตถกรรมการทอผา  หัตถกรรมการทอเสื่อ   
และเครื่องจักสาน  และหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา  อาหารพื้นบาน  ประเพณพีื้นบาน  และการฉลอง
สมโภชในประเพณีพื้นบานอีสาน  กอเกิดการใหความหมายมากกวาหนึ่งความหมาย  อีกทั้งมีคานิยม
การบริโภคที่ทับซอนกันระหวางคานยิมการบริโภคในวถีิการผลิตแบบยังชีพ  และวถีิการผลิตเพื่อขาย 



บทท่ี  5 
 

กระบวนการผลิตเพื่อการทองเที่ยว 
 

 ในอดีตชุมชนชาวอีสานดําเนินชีวิตดานการผลิตแบบพึ่งตนเองเปนหลัก  ปจจุบัน 
เกิดการเปลีย่นแปลงทางดานภาวะเศรษฐกจิ  สังคม  สถานะเศรษฐกิจ  สงผลใหการผลิตสินคา 
ทางวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวผสมผสานกับกระบวนการผลิตภายใตบริบทของเศรษฐกิจ   
และสังคม  ซ่ึงมีความสัมพันธกับผูผลิต  และผูบริโภค  สินคาทางวัฒนธรรมจึงมีกระบวนการสราง  
และใหความหมายปรนัย  และความหมายเชิงสังคม  ในบทนี้เปนการศึกษาความหมายของสินคา 
การทองเที่ยวจากมุมมองของผูผลิตและมุมมองของชุมชน  โดยมีความมุงหมายเพื่ออธิบายใหเห็นวา  
การสรางตลาดการทองเที่ยวโดยสัญลักษณ  รูปแบบและความหมายใหมของหัตถกรรม  อาหาร  
ประเพณี  มหกรรมและงานฉลอง  การบริโภคสินคาและบริการ  พื้นที่ทางสังคมของวัฒนธรรม
ประดิษฐ  จากแหลงทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่  6  จังหวัด 
 กระบวนการสราง  การใหความหมายสินคา  หมายถึง  ความสัมพันธของสินคาที่มีตอ 
ระบบอางอิงทางสภาวะวิสัย  กระบวนการสราง  การใหความหมาย  2  ขั้นตอน  คือ  ขั้นแรก  
ความหมายปรนัยสัมผัสไดในลักษณะที่เปนรูปธรรม  มีความสัมพันธขั้นพื้นฐานระหวางสัญลักษณ  
และตัวอางอิง  (Sign)  วาสิ่งรูปธรรมนั้นสื่อความหมายอะไร  ขั้นที่สอง  ความหมายเชิงสังคม   
สัมผัสไดในลักษณะเชิงนามธรรม  คือ  ตัวหมาย  (Signifier)  และตัวหมายถึง  (Signified)   
ซ่ึงความหมายลักษณะนี้มีความหมายมากกวาหนึ่งความหมายอยางไร  ผลการศึกษาพบวา 
 
การสรางตลาดการทองเที่ยวโดยสัญลักษณ 
 
 รูปลักษณของตราประจําจังหวัด 
  สัญลักษณของจังหวดัสรางขึ้นโดยกรมศิลปากร  โดยมีจดุมุงหมายเพื่อใหจังหวดัตางๆ  
ในประเทศไทยทั้ง  76  จังหวัด  มีตราประจําจังหวัดเปนการเฉพาะ  ตราดังกลาวถูกนาํไปใชเผยแพร
ตางกรรมตางวาระ  เชน  การประชาสัมพันธของจังหวดั  เผยแพรในเวป็ไซดการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย  เผยแพรในเว็ปไซดไทยตําบลดอทคอม  ซ่ึงการเผยแพรดงักลาวในบางโอกาส 
กระทําควบคูไปกับคําขวัญของจังหวดันั้นๆ  จากการศึกษารปูลักษณของตราประจําจังหวดักาฬสนิธุ  
ขอนแกน  นครพนม  บุรีรัมย  อุดรธานี  และอุบลราชธานี  พบวา 
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ภาพประกอบ  17  ตราประจาํจังหวดักาฬสนิธุ 

 
   ตราประจําจังหวัดกาฬสินธุเปนรูปบึงใหญ  มีตฤณชาติและเมฆพยับฝน  ความหมาย  
หมายถึงความชุมชื้น  และความอุดมสมบรูณของภูมิภาคนี้  ทิวเขาตรงสุดขอบฟาคือแนวกั้นเขตแดน
กับจังหวัดใกลเคียง  น้ําในบึงเปนสีดํา  เพื่อใหตรงกับความหมายของชือ่จังหวดักาฬสินธุ1 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  18  ตราประจาํจังหวดัขอนแกน 
 

   ตราประจําจังหวัดขอนแกนเปนรูปพระธาตุขามแกน  ความหมายเชื่อกนัวา 
เปนที่บรรจุพระอังคารธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา  
เปนที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดขอนแกน  และชาวพุทธทั่วไป  โดยมีตนคณูซึ่งเปนไมมงคล 
มีความหมายวาค้ําจุนเชิดชูไมใหตกไปในที่ต่ํา  และตนไทรซึ่งมีกิ่งกานสาขาใหความรมเย็นเปนสุข  
ขนาบขางองคพระธาตุทั้งสองขาง2  อยางไรก็ตามตราดังกลาวหากพจิารณาจากแบบทางพุทธศิลป
ลวนไดรับอิทธิพลจากสถูปตามแบบศิลปะของภาคกลาง  กลาวคือ  ช้ันลางสุดเปนฐานเขียง  ฐานสิงห  

                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “กาฬสนิธุ  :  ความหมาย,”   
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “ขอนแกน  :  ความหมาย,”   
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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ฐานปทม  องคสถูปทรงระฆังคว่ํา  บัลลังก  บัวกลุม  ปลียอด  และลูกแกว  จากองคประกอบและ
รูปแบบดังกลาวไมสอดคลองกับพระธาตุขามแกนองคจริง  ซ่ึงองคสถูปเปนทรงบัวเหลี่ยม 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  19  ตราประจาํจังหวดันครพนม 
 

   ตราประจําจังหวัดนครพนมเปนรูปวงกลมลอมรอบรูปพระธาตุพนม  ความหมาย  
พระธาตุพนมหมายถึงปูชนยีสถานที่สําคัญ  เปนเจดยีบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจา   
อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครพนมนับถือมาแตโบราณกาล1 

 
ภาพประกอบ  20  ตราประจาํจังหวดับุรีรัมย 

 
   ตราประจําจังหวัดบุรีรัมยเปนรูปปราสาทหินและเทวดารายรํา  ความหมาย   
ปราสาทหิน  หมายถึง  ปราสาทหินเขาพนมรุงซึ่งเปนปูชนียสถานที่สําคัญของจังหวดั  ภาพเทวดา
หมายถึงดินแดนแหงเทพเจามาปราบยุคเข็ญ  และประสาทความสุข  ทารายรําหมายถึงความสุขสําราญ  
ช่ืนชมยินดี  ซ่ึงตรงกับพยางคสุดทาย  (รัมย)  ของชื่อจังหวัด2 
 
                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “นครพนม  :  ความหมาย,”   
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “บุรีรัมย  :  ความหมาย,”   
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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ภาพประกอบ  21  ตราประจาํจังหวดัอุดรธานี 

 
   ตราประจําจังหวัดอดุรธานีเปนรูปยักษถือกระบอง  หมายถึงทาวเวสสุวัณ   
มีความเชื่อวาเมืองอยูทางทิศอุดร  และเทพเจาคุมครองใหอยูเย็นเปนสุข  คือ  ทาวเวสสุวัณ1 
 

 
ภาพประกอบ  22  ตราประจาํจังหวดัอุบลราชธานี 

 
   ตราประจําจังหวัดอุบลราชธานีเปนรูปหนองน้ํามีกานใบและดอกบวัอยูภายใตกรอบ
รูปทรงกลม  ความหมายเปนสัญลักษณใหระลึกถึงชาวเมอืงหนองบัวลุมภู  หรือนครเขื่อนขันธ 
กาบแกวบวับาน  ปจจุบันเปนจังหวัดหนองบัวลําภู  ชาวเมืองไดอพยพหนีการติดตามสังหาร 
ของกองทัพพระเจาสิริบุญสารกษัตริยแหงนครเวียงจันทน  และไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
ของพระเจากรงุธนบุรีเมื่อป  พ.ศ.  2322  ตอมาชุมชนไดรับการยกฐานะใหเปน  “เมืองอุบลราชธานี 
ศรีวนาลัย”  เมื่อวันจนัทรแรม  13  ค่ํา  เดือนแปด  จุลศักราช  1054  (พ.ศ.  2315)  ในรัชกาล 
ของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชองคปฐมบรมจักรีวงศ2 
 

                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “อุดรธานี  :  ความหมาย,”   
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “อุบลราชธานี  :  ความหมาย,”   
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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 ความหมายดานภูมิทัศน 
  ภูมิทัศนวัฒนธรรมมีลักษณะรูปลักษณทางกายภาพมีที่ตัง้อยูจริง  ไมสามารถเคลื่อนยาย
จากแหลงได  หากนกัทองเทีย่วตองการเขาถึงตองเดินทางมาสัมผัสของจริงดวยตนเอง  อีกทั้ง 
ไมสามารถครอบครองเปนกรรมสิทธิ์สวนตัว  ในขณะทีสิ่นคาบางชนิดที่ผลิตในทองถ่ินนักทองเทีย่ว
สามารถครอบครองเปนกรรมสิทธิ์ได 
  กระบวนการสราง  การใหความหมาย  ขั้นแรก  เปนความหมายปรนยั  มีลักษณะ 
เปนรูปธรรม  ซ่ึงเปนความสัมพันธขั้นพื้นฐานระหวางสญัลักษณ  และตัวอางอิง  (Sign)  สามารถ 
ส่ือวาเปนความหมายอะไร  ขั้นสอง  ความหมายเชิงสังคม  มีลักษณะเชิงนามธรรม  คือ  ตัวหมาย  
(Signifier)  และตัวหมายถึง  (Signified)  ที่ถูกโยงโดยบคุคลหรือกลุมบุคคลตามบริบททางสังคม
วัฒนธรรม  สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวภาคอีสานสะทอนใหเห็นถึงระบบสญัญะ 
และการเชื่อมโยงระหวางตวัหมายกับตวัหมายถึงตามบริบททางสังคม  วัฒนธรรม  การวิเคราะห
ความหมาย  ดงัปรากฏอยูในสินคา  และบริการ  ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดเกีย่วกับสญัญวิทยา 
มาเปนแนวทางในการวิเคราะห  นําเสนอการพรรณนาวิเคราะหภูมิทัศนวัฒนธรรมในสัญลักษณ
ประจําจังหวัด  ดังตอไปนี้   
   การใหความหมายแกระบบนิเวศ 
    สัญลักษณประจําจังหวดัที่ใหความหมายแกระบบนิเวศ  ดังนี้   
     ความหมายบึงใหญมีน้ําสีดํา  ถูกนํามาสรางความหมายใหสอดคลองกับ 
ช่ือจังหวดักาฬสินธุ  มีความอุดมสมบูรณดวยพืชตระกูลหญา  ทิวเขาคอืแนวกั้นเขตแดนกับ 
จังหวดัใกลเคียง  เมฆพยับฝน  หมายถึงความชุมชื้น  ขณะเดยีวกันมีผูใหความหมายทิวเขา 
วาเปนเทือกเขาภูพาน 
   การใหความหมายแกระบบความเชื่อ  และศาสนา 
    สัญลักษณประจําจังหวดัที่ใหความหมายแกระบบความเชื่อ  และศาสนา  ดังนี้   
     การใหความหมายไมมงคลตามความเชื่อนามมงคล  เชน  ตนคูณ  หมายถึง 
การค้ําจุนเชิดชูไมใหตกไปในที่ต่ํา  และตนไทร  หมายถงึ  การใหความรมเย็นเปนสขุ  ขนาบขาง 
องคพระธาตุทั้งสองขาง  ขณะเดยีวกันผูคนในสังคมยังใหความหมายแตกตาง  เชน  ตนคูณ  หมายถงึ  
ตนไมประจําจงัหวัด  ตนไทร  หมายถึง  ตนไมที่เกีย่วของกับพุทธศาสนา 
     พระธาตุขามแกน  หมายถึง  เจดียบรรจพุระอังคารธาตุของพระพุทธเจา   
เปนปูชนียสถานสําคัญทางพระพทุธศาสนา  เปนที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน 
     ปราสาท  หมายถึง  ปราสาทหินเขาพนมรุงซึ่งเปนปูชนียสถานที่สําคัญ 
ของจังหวดั  ขณะทีก่รมศิลปากรไดใหความหมายวาอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง 
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     ภาพเทวดา  หมายถึง  ดินแดนแหงเทพเจามาปราบยุคเข็ญ  และประสาท
ความสุข  ทารายรําหมายถึงความสุขสําราญ  ช่ืนชมยินด ี
     ยักษ  หมายถึง  ทาวเวสสุวณั  หรือทาวกุเวร  หรือทาวจาตุมหาราชเปนเทวดา
ผูรักษาโลกประจําทิศหนึ่งในสี่  คือ  ทิศอุดร  เพื่อใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข  ตามคติไตรภูม ิ
   การใหความหมายแกประวัตศิาสตรทองถ่ิน 
    สัญลักษณประจาํจังหวดัที่ใหความหมายแกประวัติศาสตรทองถ่ิน  ดังนี้   
     หนองน้ํา  ใบ  และดอกบวั  หมายถึง  สัญลักษณใหระลึกถึงชาวเมืองหนองบัว
ลุมภู  หรือนครเขื่อนขันธกาบแกวบวับานซึ่งบรรพบุรุษชาวอุบลราชธานีไดอพยพหนีการติดตาม 
ของกองทัพพระเจาสิริบุญ  กรุงศรีสัตนาคนหุต 
     พระธาตุ  ไมไดมีความหมายเพียงแคพระธาตุพนม  แตมคีวามหมาย 
โดยนยั  หมายถึง  ปูชนียสถานบรรจุอุรังคธาตุ  ส่ิงยึดเหนีย่วจติใจ  องคความรูดานประวัติศาสตร 
     บานเชียง  หมายถึง  ไมไดมคีวามหมายเพยีงแคแหลงขุดคนทางโบราณคดี  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  พพิิธภณัฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน  อําเภอหนองหาน  
จังหวดัอุดรธานีเทานั้น  แตมคีวามหมายโดยนัย  หมายถึง  แหลงอารยธรรมเกาแกของอีสาน   
เปนแหลงอารยธรรมยุคกอนประวัติศาสตรในแองสกลนคร  ถูกขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก
อันดับที่  4  ของประเทศไทย  และอนัดับที่  359  ของโลก 
     พนมรุง  ไมไดมีความหมายเพียงแคปราสาทหินพนมรุง  หรือศาสนสถาน   
แตมีความหมายโดยนัย  หมายถึง  ทิพยวิมานเหนือยอดเขาไกรลาศ  ที่ประทับพระศวิะ  นารายณ   
พระพรหม  เทพชั้นรอง  จักรวาล  และเทวราชา 
     เทียนเฉลิมพระเกยีรติ  ไมไดมีความหมายเพียงแคเทียนพรรษาจําลอง
ประดิษฐาน  ณ  กลางทุงศรเีมือง  แตมีความหมายโดยนยั  หมายถึง  ศิลปกรรมทองถ่ินผสมกลาง  
และลวดลายตวัภาพ  “พระมหาชนก”  สามารถเขาถึง  และสัมผัสไดตลอดทั้งป 
   การใหความหมายแกชาติพันธุ 
    สัญลักษณประจําจังหวดัที่ใหความหมายแกความหลากหลายทางชาตพิันธุ  ดังนี้   
     วัฒนธรรมผูไทย  หมายถึง  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  การสัมผัสวิถีชีวิต
ชุมชน  การเดนิทองเที่ยววนอุทยานแหงชาติภูผาววั  นอกจากนีย้ังมีความหมายโดยนยัคือ   
การใหบริการบานพักแรม  โดยชําระคาบริการตามอัตรากําหนด  รวมถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
โดยมีสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการใหบริการ  และผลประโยชนตอบแทน 
     ไทพวน  หมายถึง  ผูอาศัยอยูในตําบลบานเชียง  ซ่ึงบรรพบุรุษอพยพ 
มาจากเชยีงขวาง  และผูแสดงการอพยพเคลื่อนยาย  ผูแตงกายดวยผาทอลายขิดลวดลายหมอบานเชยีง
ในงานฉลองมรดกโลกครั้งที่  8 
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 สุนทรียลักษณของคําขวัญประจําจังหวัด 
  คณะรัฐมนตรมีีมติใหทุกจังหวัดในประเทศไทยกําหนดคําขวัญประจําจังหวดั   
เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเมื่อป  พ.ศ.  2528  ภาคอีสานไดกําหนดคําขวัญประจําจังหวัด 
เพื่อบงบอกความหมายประจาํจังหวดัใหสอดคลองกับสินคาการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ   
จากการศึกษาสัญลักษณของแหลงทองเที่ยวผานคําขวัญของจังหวดัขอนแกน  นครพนม  บุรีรัมย  
อุดรธานี  กาฬสินธุ  และจังหวัดอุบลราชธานี  พบวาแตละจังหวัดมีคําขวัญ  ความหมายที่เชื่อมโยงกับ
ระบบนิเวศน  ศาสนา  ประวตัิศาสตร  โบราณคดี  และความหมายเชื่อมโยงกับประเพณี  วัฒนธรรม  
จากการศึกษาคําขวัญจังหวดัซึ่งใชเปนพืน้ที่ศึกษาพบคาํขวัญดังนี ้
   1.  คําขวัญประจําจังหวดักาฬสินธุ  คือ  “เมืองฟาแดดสงยาง  โปงลางเลิศลํ้า  
วัฒนธรรมผูไทย  ผาไหมแพรวา  ผาเสวยภูพาน  มหาธารลําปาว  ไดโนเสารสัตวโลกลานป” 
   2.  คําขวัญประจําจังหวดัขอนแกน  คือ  “พระธาตุขามแกน  เสียงแคนดอกคูณ   
ศูนยรวมผาไหม  รวมใจผูกเสี่ยว  เทีย่วแกนนครใหญ  ไดโนเสารลือกอง  เหรียญทองมวยโอลิมปค” 
   3.  คําขวัญประจําจังหวดันครพนม  คือ  “พระธาตุพนมล้ําคา  วัฒนธรรมหลากหลาย  
เรณูผูไท  เรือไฟโสภา  งามตาฝงโขง” 
   4.  คําขวัญประจําจังหวดับุรีรัมย  คือ  “เมืองปราสาทหิน  ถ่ินภูเขาไฟ  ผาไหมสวย  
รวยวัฒนธรรม” 
   5.  คําขวัญประจําจังหวดัอุดรธานี  คือ  “น้ําตกจากสันภพูาน  อุทยานแหงธรรมะ  
อารย-ธรรมหาพันป  ธานีผาหมี่ขิด  แดนเนรมิตหนองประจักษ  เลิศลักษณกลวยไมหอมอุดร
ซันไณน” 
   6.  คําขวัญประจําจังหวดัอุบลราชธานี  คือ  “เมืองแหงดอกบัวงาม  แมน้ําสองสี   
มีปลา  แซบหลาย  หาดทรายแกงหิน  ถ่ินไทยนกัปราชญ  ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา   
ผาแตมกอนประวัติศาสตร” 
  คําขวัญประจําจังหวดัดังกลาวขางตนมีความหมายที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศน  ศาสนา  
ประวัติศาสตร  และโบราณคดี  และความหมายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม  ประเพณี  ดงันี้ 
  ความหมายที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ 
   บุคคลหรือกลุมบุคคลตามบริบททางสังคม  วัฒนธรรมมีสวนรวม 
ในการเปลี่ยนแปลงใหความหมายแหลงทองเที่ยว  และการใชทรัพยากรทองเที่ยวเชือ่มโยงกับ 
ระบบนิเวศนในระบบดั้งเดิมเปนระบบหนาที่ใหม  การศกึษาพบวามีการใชถอยคําในคําขวัญ 
เกี่ยวของกับทางดานระบบนเิวศน  ธรรมชาติ  และใหความหมายหลากหลายแตกตางกัน  เชน 
   คําขวัญประจําจังหวดันครพนม  คําวา  “งามตาฝงโขง”  หมายถึง  แมน้าํโขง 
ที่ไหลผานนครพนมกับทิวเขาสลับซับซอนกอใหเกดิทัศนียภาพที่สวยงามตลอดแนวแมน้ํา   
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แมฤดูรอนลําน้ําโขงที่เหือดแหงจะมองเหน็เปนหาดทรายผืนใหญเปนแนวสันทรายใหความงดงาม
สวยแปลกกวาที่อ่ืน1 
   คําขวัญประจําจังหวดับุรีรัมย  คําวา  “ถ่ินภูเขาไฟ”  หมายถึง  จังหวัดบุรีรัมย 
เปนดินแดนทีม่ีภูเขาไฟอยูถึง  7  ลูก  ซ่ึงนับวามากที่สุดในประเทศไทย2 
   คําขวัญประจําจังหวดัขอนแกน  คําวา  “ไดโนเสารลือกอง”  มีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอําเภอภูเวยีง  ดังนั้นคําวา  “ภูเวยีง”  จึงมีการใหความหมาย
แตกตางกนั  เชน   
    ความหมายในแงเขตปกครอง  หมายถึง  เขตพื้นที่การปกครองระดับอําเภอ 
ในจังหวดัขอนแกน   
    ความหมายในแงธรรมชาติ  หมายถึง  ช่ือเรียกเทือกเขาในจังหวัดขอนแกน 
    ความหมายในแงสถานที่ราชการ  อุทยานแหงชาติภูเวยีง  (Nation  Park)  
หมายถึง  ที่ดินซึ่งรวมความถึงที่ดินทั่วไป  ภูเขา  หวย  หนอง  คลอง  บึง  สระน้ํา  ทะเลสาบ  เกาะ  
และที่ชายทะเลที่กําหนดเปน  อุทยาน  ซ่ึงมีลักษณะที่ดนิที่มีสภาพธรรมชาติ  มิไดอยูใน  กรรมสิทธิ์
หรือครอบครอง  โดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใด  เพือ่สงวนไวใหเปนประโยชนตอการศึกษา
สืบไป  มีทิวทศันสวยงาม  มพีืชพรรณหรือสัตวที่หายาก  หรือปรากฏการณธรรมชาติ  อันนาอัศจรรย  
หรือส่ิงที่นาสนใจ  เปนพิเศษทางดานประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  ตามมาตรฐานสากลตอง 
มีเนื้อที่ไมนอยกวา  10  ตารางกิโลเมตร  (พ.ร.บ.อุทยาน  แหงชาติ  พ.ศ.  2507  การประกาศเพิ่ม
อุทยานแหงชาติ  กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา)3  ความหมายดังกลาวขางตนมีความสมัพันธ 
กับการติดตอราชการของประชาชนในเขตการปกครอง  และสัมพันธกบัอาชีพชาวบานซึ่งปฏิบัติ
หนาที่  การไดรับประโยชนจากการเปนลูกจางทําหนาทีต่างๆ  เชน  เจาหนาที่ประจําดานเก็บ
คาธรรมเนียม  เจาหนาทีใ่หบริการในศูนยบริการนักทองเที่ยว  เจาหนาที่ประจํารานสวัสดิการ
ตําแหนงแมบาน  ฯลฯ  โดยปฏิบัติหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายตามสัญญาจางปตอป4   
                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “นครพนม  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดันครพนม,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “บุรีรัมย  :  คําขวัญประจําจังหวัดบรีุรัมย,”  
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 3  Thailand  National  Park  Online  <http://www.Thailand  National  Park  Online  
Conservation  Area.htm.>    6  October  2003. 
 4  คําพอง  ฝายหินกอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานแหงชาติภูเวียง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที่  14  กุมภาพนัธ  2547. 
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   นักธรณีวิทยาขุดคนพบฟอสซิลไดโนเสารกินพืช  ฟนไดโนเสารประเภทกินเนื้อสกลุ
และชนิดใหมของโลกจึงนําไปสูการใหความหมายใหมโดยการใหช่ือทางวิทยาศาสตรวา  
Phuwianggosaurus  Sirindhornae  Martin,  Buffetaut  and  Suteethorn,  1944  ช่ือสกุลตั้งตามชื่อ
อําเภอภเูวยีง  ช่ือชนิดทรงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม 
ราชกุมารี  พระราชทาน  พระนามาภิไธย  “สิรินธร”  ใหใชเปนชื่อ  กอปรกับคนพบฟนไดโนเสาร
ประเภทกินเนือ้พันธุใหมไมเคยคนพบมากอน  จึงตั้งชื่อเพื่อเปนเกยีรตแิกผูคนพบ  คอืนายวราวุธ   
สุธีธร  วา  สยามโมซอรัสสุธีธรนี  (Siamosaurus  Suteethorni)1  ตอมาไดกอตั้งพิพิธภณัฑไดโนเสาร 
ภูเวยีง  จังหวดัขอนแกน  กลุมแมบานตําบลในเมือง  กลุมสตรีทอผาบานโนนสูงนํารูปไดโนเสาร 
ชนิดกินพืชไปออกแบบเปนตัวภาพแทนอยูรวมกับลวดลายขิดบนผาทอ  และผลิตภัณฑจากผา   
กลุมอาชีพแกะสลักไดโนเสารไดสรางผลงานแกะสลักไม  แกะสลักผลมะพราวแหง  และสานไมไผ
รูปไดโนเสารภูเวยีงจําหนายในพื้นทีพ่ิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีงหลายประเภท  เชน  ผลิตภัณฑ 
จากผา  ผลิตภณัฑไมแกะสลัก  งานจกัสาน2  หากพจิารณาสวนประกอบของคําขวัญจังหวัดขอนแกน
ผานถอยคําที่วา  “ไดโนเสารลือกอง”  ยอมสามารถสื่อความหมายใหเหน็วาการคนพบฟอสซิล
ไดโนเสารที่อําเภอภเูวยีงเปนที่รูจักไปทัว่โลก3  ปรากฏการณดังกลาวสามารถดึงดูดใจใหเดินทาง 
มาสัมผัส  และสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางสัญลักษณระหวางผูคน  วตัถุ   
กับความสัมพนัธทางดานจิตใจซึ่งสัมพันธกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแหงชาติภูเวยีง   
และพิพิธภัณฑไดโนเสารภเูวียงมีความสมัพันธเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
   แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติวนอุทยานแหงชาติภูผาวัว  คําวา  วนอุทยานแหงชาติ  
(Forest  Park)  หมายถึง  พื้นที่ที่มีลักษณะเดน  มีทิวทัศนธรรมชาติสวยงามเดนชัดในระดับทองถ่ิน 
จัดใหเปนที่พกัผอนหยอนใจ  เชน  น้ําตก  หุบเหว  หนาผา  หรือหาดทราย4  ความหมายดังกลาวมี
ความสัมพันธระหวางรัฐกับเจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบ  ในขณะเดยีวกันวนอทุยานแหงชาต ิ
ภูผาววัเปดโอกาสให  นายเครือ  คนซื่อ  มัคคุเทศกประจําหมูบานวัฒนธรรมผูไทยโคกโกงซึ่งผาน 
                                                  

 1  อุทยานแหงชาติภูเวยีง.  <http://www.muangthai.com/pages/park/nation/norteast/ 
puweang.html>  9  มกราคม  2547. 
 2  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  พฤศจิกายน  2546. 
 3  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “ขอนแกน  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดัขอนแกน,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 4  Thailand  National  Park  Online    n.d.    <http://www.Thailand  National  Park  Online  
Conservation  Area.htm.>  1  December  2004. 
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การไดรับอนญุาตจากสํานักงานทะเบยีนธรุกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศกจงัหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ใหปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกเฉพาะ  (ไทย-เฉพาะพื้นที)่  เปนผูนําเที่ยววนอุทยานแหงชาติ  น้ําตก
ตาดสูง  น้ําตกตาดยาว  บานโคกโกง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวดักาฬสนิธุ  ซ่ึงเปนกิจกรรมสําคัญ 
สวนหนึ่งของเสนทางการทองเที่ยว  หนวยงานของรัฐเขามามีบทบาทการใหความหมายผานถอยคํา 
จูงใจนกัทองเที่ยวแตละปแตกตางกันดังคาํกลาววา  “…บานโคกโกงใหบริการการทองเที่ยว 
และใชถอยคําจูงใจนกัทองเที่ยวในแตละปแตกตางกนั  เชน  พ.ศ.  2541  ทองเที่ยวเชิงนิเวศน   
พ.ศ.  2542  ทองเที่ยวเชิงอนรัุกษรูจักชุมชน  พ.ศ.  2543  สัมผัสวิถีชีวิตชนเผาผูไทย  พ.ศ.  2544  
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท  การประดิษฐถอยคําเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนถูกกําหนด 
โดยหนวยงานของรัฐบาลเปนสําคัญ…”1  จะเหน็ไดวา  หนวยงานรัฐและสถาบันทางสังคม 
มีบทบาทหนาที่ใหความหมาย  ตอบสนองความตองการพื้นฐาน  ความสัมพันธกับชีวติ   
และความสัมพันธระหวางคนวัตถุ  กับจติใจซึ่งสัมพันธกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติวนอุทยาน
แหงชาตภิูผาววั 

  ความหมายดานศาสนา  ประวัติศาสตร  และโบราณคด ี

   บุคคลหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมสรางความหมายตามบรบิททางสังคม  วัฒนธรรม 
มีการเปลี่ยนแปลงใหความหมายแหลงทองเที่ยวศาสนา  ประวตัิศาสตร  และโบราณคดีเชื่อมโยง 
กับระบบดั้งเดมิเปนระบบหนาที่ใหม  จากการศึกษาพบวามีการใชถอยคําในคําขวัญเกี่ยวของ 
กับศาสนา  ประวัติศาสตร  และโบราณคดี  และใหความหมายหลากหลายแตกตางกัน  เชน 
   คําขวัญเกี่ยวของกับศาสนา 
    คําขวัญประจําจังหวดัอุดรธานี  คําวา  “อุทยานแหงธรรมะ”  หมายถึง  วัดปา
สถานที่ปฏิบัติธรรมและเผยแพรธรรมะของพระอริยสงฆเจาสายพระอาจารยมั่น  ภูริทัตโต  เชน   
วัดปาบานตาดของพระอาจารยมหาบัว  วัดปานาคํานอย  บานนาคํานอย  อําเภอบานผอื   
จังหวดัอุดรธานี  ของพระอาจารยอินทรถวาย  วัดปาบานคอ  ตําบลคอ  อําเภอบานผือ 
ของพระอาจารยทูน  ขิปปนโย  และอีกหลายวัด2 
   กลาวสําหรับคาํขวัญประจําจงัหวัดทีน่ําคําวา  พระธาตุ  มาเปนสวนประกอบ 
ของคําขวัญ  มีการใหความหมายแตกตางกนั  เชน   
                                                  

 1  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จงัหวัดมหาสารคาม   
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2547. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “อุดรธานี  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดัอุดรธานี,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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    พระธาตุ  หมายถึง  อัฐิ  (กระดูกที่เผาแลว)  ของพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  
และพระอรหนัต  ถาเปนอัฐขิองพระพุทธเจา  เรียกวา  พระบรมสารีริกธาตุ  หรือพระบรมธาตุ  ถาเปน
อัฐิพระอรหันต  เรียกวา  พระธาตุ  โดยทัว่ไปเรียกวาพระธาตุ  สําหรับพระธาตุในความหมายในแหลง
ทองเที่ยวหมายถึงสวนสําคัญของพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  หรือพระธาตไุวภายใน  เรียกวา  
ธาตุเจดีย  ซ่ึงเปนหนึ่งในพุทธเจดียทั้งสี่  ซ่ึงไดแก  พระธาตุเจดยี  บริโภคเจดีย  พระธรรมเจดีย  
และอุเทสิกเจดีย   
    พระธาตุพนม  หมายถึง  ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ  (กระดกูสวนหนาอก)   
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มีคติความเชื่อตามตําราลานนาวาพระธาตุพนมเปนพระเจดยี 
ประจําคนเกิดปวอก  เชื่อวาบุคคลที่เกิดปวอกหากไดนมัสการพระธาตุพนมจะเปนมงคลแกตนเอง1   
    พระธาตุพนม  หมายถึง  พระสถูปเจดียซ่ึงเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา  พรอมสวนที่เหลืออ่ืนๆ  จึงถือเปนจุดรวมแหงการแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ2 
    คําขวัญประจําจังหวดัขอนแกน  คําวา  “พระธาตุขามแกน”  หมายถึง  ปูชนีย
สถานที่สําคัญของจังหวดัขอนแกน3   
    คําขวัญประจําจังหวดันครพนม  คําวา  “พระธาตุพนมล้ําคา”  หมายถึง  นครพนม
เปนที่ประดษิฐานองคพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และเกาแกยิ่งทีว่ัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร   
อําเภอธาตุพนม  เปนที่เคารพสักการะของชาวไทย  และชาวสองฟากฝงแมน้ําโขง  มกีารจัดงาน
นมัสการพระธาตุพนมทุกปในวนัขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  3  –  วันแรม  7  ค่ํา  เดือน  34  งานนมัสการ 
พระธาตุพนมประจําป  2547  ไดจัดงานพธีิอัญเชิญพระอุปคุต  ถวายขาวพีชภาค  2547  ของขาโอกาส
พระธาตุ  ฯลฯ5  และหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดงานนมัสการพระธาตุพนมประจําปเกดิ   
                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    12  นักษัตร  เที่ยวตามประเพณไีหวพระธาตุปเกดิ.  
ม.ป.ป.    หนา  12. 
 2  พระครูโกศลพนมกิจ.    “งานเทศกาลนมสัการพระธาตุพนม,”  ใน  การประชุมเตรียม 
งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมประจําป  2547.    2547.    หนา  13-15. 
 3  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “ขอนแกน  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดัขอนแกน,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 4  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “นครพนม  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดันครพนม,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 5  พระโสภณเจติยาภิบาล  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่สํานักงานวดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม   
เมื่อวันที่  29  มกราคม  2547. 
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(ปนักษตัรวอก)  เสนทางไหวพระธาตุประจําวนัเกดิเสริมมงคลชีวิต1  ปรากฏการณทางสังคม   
และคําขวัญดังกลาวขางตนสะทอนใหเหน็วาพระธาตุมีความหมายเชิงสัญลักษณทางพุทธศาสนา 
เปนที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน  สามารถจูงใจใหนักทองเที่ยวผูจารกิแสวงบุญ 
เขาถึงพื้นที่บรรจุอุรังคธาตุของพระพุทธเจานมัสการไดสะดวกโดยไมตองชําระคาธรรมเนียม   
ทั้งในชวงเวลาปกติและชวงงานมนัสการพระธาตุพนมประจําปแตหากมีกุศลเจตนาสามารถ 
ถวายปจจัยแลกเปลี่ยนดอกไม  ธูปเทียน  ทอง  ตามจิตศรัทธา 
   คําขวัญดานประวัติศาสตร  เชน 
    คําขวัญประจําจังหวดัอุบลราชธานี  คําวา  “ผาแตมกอนประวัติศาสตร”  หมายถึง  
กลุมภาพเขยีนสี  และภาพสลักรูปรอยลงบนผนังหินของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรสวนใหญ 
เขียนดวยสีแดงมีภาพสัตวขนาดใหญเชนชาง  ปลาบึก  เตาหรือตะภาพน้ํา  เครื่องมือจับปลา  ภาพวตัถุ   
ภาพสัญลักษณ  และภาพมอื2 
    คําขวัญประจําจังหวดักาฬสนิธุ  คําวา  “เมอืงฟาแดดสงยาง”  หมายถึง  ถ่ินฐาน
อารยธรรมสมัยทวารวดี  ระหวาง  พ.ศ.  1300-1600  ที่ยงัเหลือซากโบราณสถาน  และโบราณวัตถุ 
ไวใหเหน็  เปนแหลงขุดคนพบใบเสมาหนิทราย  เครื่องโลหะ  พระพมิพดินเผา  อิทธิพลฝมือชาง 
คุปตะรุนหลัง  อายุราว  1000-2000  ป3 
    คําขวัญประจําจังหวดับุรีรัมย  คําวา  “ปราสาทหิน”  เปนถอยคําสวนหนึง่ 
ของคําขวัญประจําจังหวัดบรีุรัมย  หมายถงึ  ปราสาทหินซึ่งเปนศิลปะแบบลพบุรี  (ประมาณ 
พุทธศตวรรษที่  15-18)  ซ่ึงมีอยูมากมายทีม่ีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  คือ  ปราสาทหินพนมรุง4  
ในขณะที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดับุรีรัมย  จังหวดับุรีรัมย
รวมกับกรมศลิปากร  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  จัดงานเทศกาลเดอืนศักดิ์สิทธิ์ 

                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.).    สํานักงานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเขต  4. 
(นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร)  ขาวที่  2/2547  ขาว  ททท.  PRESS  RELEASE.   
ลงวันที่  5  มกราคม  2547. 
 2  ลําดวน  สุขพันธุ.    “โบราณคดีเมืองอุบล”  ใน  อุบลราชธานี  200  ป.    2535.   
หนา  73-77. 
 3  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “กาฬสนิธุ  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดักาฬสนิธุ,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 4  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “บุรีรัมย  :  คําขวัญประจําจังหวัดบรีุรัมย,”  
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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แหงพนมรุง  งานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  ประจําป  2547  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมย
ประจําป  2547  การแสดงแสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลัย”  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์   
การบวงสรวงพระศิวะ  ถวายพวงมาลยัและสรงน้ําศิวะลึงค  การแสดงจําลองขบวนแหพระนางธูป 
ตินทรลักษมีเทวี  ชมปรากฏการณแสงดวงอาทิตยลอดผาน  15  ชองประตู  ฯลฯ  ดงึดูดใจ
นักทองเที่ยวเดินทางไปสัมผัสปราสาทพนมรุงใชหินทรายสีชมพูเปนวัตถุดิบการสรางตั้งอยูบนภูเขา
ไฟซึ่งดับสนิท  อีกทั้งเปนทีป่ระดิษฐานทบัหลังพระวษิณุอนันตสายิศ  หรือทับหลังนารายณ 
บรรทมสินธุ  (พระวษิณุทรงประทับนอนเหนือพระยาอนันตนาคราชอันเปนสัญลักษณของน้ํา 
ตามคติฮินด)ู 
     ในสวนของปราสาทพนมรุงไดมีการใหความหมายแตกตางกัน  เชน 
      ปราสาทพนมรุง  เปนเทวสถานในศาสนาฮินดู  ลัทธิไศวนิกาย   
หมายถึง  ทิพยวิมานที่ประทบัของพระศิวะบนยอดเขาไกรลาศ 
      ปราสาทพนมรุง  หมายถึง  ศาสนสถานในพุทธศาสนา  ลัทธิมหายาน 
      ปราสาทพนมรุง  หมายถึง  สินคา  ส่ิงจําลอง  ของที่ระลึก 
     กลาวไดวา  ความหมายมีนยัหลากหลาย  ทัง้ในแงของการปลุกกระแส
ชาตินิยมเกี่ยวกับยุคสมัยทางศิลปะ  ลัทธิศาสนา  สินคาและบริการในแงของการแสดง  การจําลอง
ขบวนแห  เปนตน 
    คําขวัญดานโบราณคดี  เชน   
     คําวา  “อารยธรรมหาพันป”  เปนถอยคําสวนหนึ่งของคําขวัญประจํา 
จังหวดัอุดรธานี  หมายถงึ  แหลงโบราณคดีกอนประวัตศิาสตรตั้งอยูที่บานเชียง  ดําบลบานเชียง  
อําเภอหนองหาน  เปนแหลงที่มีการขุดคนพบเครื่องปนดินเผา  เครื่องสําริด  และโบราณวัตถุกอน
ประวัติศาสตรตางๆ  มากมาย  นักโบราณคดีสันนิษฐานวาลายเครื่องปนดินเผามีอายเุกาแกในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต  ปจจุบนัไดรับการยกยองขึ้นทะเบยีนเปนมรดกโลกดานวัฒนธรรมเมื่อ   
พ.ศ.  25351  ในขณะทีพ่ิพิธภัณฑสถานกลางแจงวัดโพธิ์ศรีใน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชยีง  
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ชาวไทยพวน  ขาราชการ  นักการเมอืงรวมกันจดังานมรดกโลก
บานเชียง  ประจําป  2547  ระหวางวนัที่  19-21  มีนาคม  2547  โดยถือเอาวันที่  20  มีนาคม   
พ.ศ.  2515  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตร
แหลงขุดคนโบราณคดี  และเสด็จบานเฮอืนไทยพวน  เพื่อเปนการนอมรําลึกจึงถือเอาวนัดังกลาว 
จัดงานฉลองมรดกโลกสืบเนือ่งเขาสูปที่  8 
                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “อุดรธานี  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดัอุดรธานี,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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     ในสวนของแหลงมรดกโลกบานเชยีงไดมีการใหความหมายแตกตางกัน  เชน 
      วัฒนธรรมแบบบานเชียง  หมายถึงวัฒนธรรมของชุมชนสมัยกอน 
ประวัติศาสตรในบริเวณหนึง่ของ  เอเชียอาคเนยที่เร่ิมขึน้ตั้งแตกวา  5,000  ปมาแลว  เปนวัฒนธรรม
ของชุมชนที่ปรับตัว  เขากับสภาพแวดลอมและประสบความสําเร็จในการดึงเอาผลประโยชนและ
ดัดแปลงสภาพแวดลอมธรรมชาติบางสวนใหกลายเปนสภาพแวดลอมระบบใหมทีจ่ําเปนสําหรับ 
การเพาะปลูกขาว  อันเปนพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจหลัก  สงผลใหสังคมวัฒนธรรมมั่นคง 
จึงสามารถพัฒนาตอๆ  มาอีกเปนระยะเวลายาวนานนับพนัป   
      บานเชียง  หมายถึง  ช่ือหมูบานตั้งอยูที่หมู  13  เทศบาลตําบลตําบล 
บานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี 
      บานเชียง  หมายถึง  วัฒนธรรมในลุมน้ําสงคราม  และแมน้ําโขง   
6  จังหวดั 
      บานเชียง  หมายถึง  แหลงมรดกโลกทางวฒันธรรมซึ่งถือวาเปนมรดก 
ของมนุษยชาติทั้งปวงในโลก 
      หมอเขียนสี  หมายถึง  สัญลักษณประจําจังหวดัอุดรธานี  หมอเขียนสีใน
อดีตนําไปสูการอธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับ  คติความเชื่อ  การฟนคนืชีพ  เครื่องมือเครื่องใช 
ในชาติภพหนา  จึงเขียนลายอุทิศ  สภาพปจจุบันหมอเขียนสี  (ไหลาย)  หมายถึงสินคาแลกเปลี่ยน  
      กลาวไดวา  ความหมายมีนยัหลากหลาย  ทัง้ในแงของความเปนมรดกโลก
กระแสกลุมชาติพันธุนิยม  สินคาและบริการในแงของการแสดง  การจาํลองขบวนแห  เปนตน 
  ความหมายดานวัฒนธรรม  ประเพณ ี
   บุคคลหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมสรางความหมายตามบรบิททางสังคม  วัฒนธรรม  
ใหเชื่อมโยงกบัวัฒนธรรม  ประเพณี  จากการศึกษาพบวามีการใชถอยคําในคําขวัญเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม  ประเพณี  และใหความหมายหลากหลายแตกตางกัน  เชน 
    คําขวัญดานวฒันธรรม  เชน   
     คําขวัญประจําจังหวดันครพนม  คําวา  “วัฒนธรรมหลากหลาย”  หมายถึง  
อดีตกาลนครพนมเคยเปนศนูยกลางอาณาจักรศรีโคตรบูร  จึงเปนที่รวมของชน  7  เผา  คือ   
ไทยลาว  ไทยยอ  ผูไทย  ไทยโส  ไทยขา  ไทยแสก  และไทยกะเลิง  ทีอ่าศัยอยูดวยกนั 
อยางสมานฉันท1 
 
                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “นครพนม  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดันครพนม,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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     คําขวัญประจําจังหวดับุรีรัมย  คําวา  “รวยวฒันธรรม”  หมายถึง   
จังหวดับุรีรัมยเปนดินแดนทีม่ีกลุมชาติพันธอยู  4  กลุม  อันไดแก  กลุมไทยเขมร  ไทยลาว   
ไทยกยู  และไทยโคราช  ซ่ึงกลุมชาติพันธุทั้ง  4  กลุมนี้จะมีเอกลักษณของตนเอง1   
     กลาวสําหรับคาํขวัญประจําจงัหวัดกาฬสินธุ  คําวา  “วัฒนธรรมผูไทย”  
หมายถึง  ชาวผูไทยเปนกลุมชาติพันธุที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศลาว   
และตั้งถ่ินฐานอยูแถบเทือกเขาภูพานในเขตจังหวดักาฬสินธุ  สวนหนึง่ยังคงดําเนนิวถีิชีวิต 
ผูกพันอยูกับความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  คานิยม  และจารีตดั้งเดมิที่ดีงาม 
อยางเหนียวแนนชัดเจนมาจนปจจุบัน2 
   หมูบานวฒันธรรมไดดําเนินการจัดการทองเที่ยวรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
วิถีชีวิตชาวบาน  เชน  หมูบานวัฒนธรรมผูไทยโคกโกง  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ   
เปนหมูบานทองเที่ยวทางวฒันธรรม  บริการนักทองเทีย่วศกึษาวัฒนธรรมประเพณ ี สินคาหัตถกรรม  
วิถีชีวิตทองถ่ินและพกัรวมกับชาวบาน  (Home  Stay)  สวนชุมชนไดแบงงานกนัออกเปนฝายตางๆ  
เชน  ฝายมัคคุเทศกทองถ่ิน  ฝายศาสนพิธี  ฝายจัดทําขันหมากเบง  ฝายอาหาร  ฝายตอนรับ   
ฝายการแสดงฯลฯ  ผลจากการดําเนินงานทําใหไดรับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหลงทองเที่ยวเมือง 
และชุมชนในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวครั้งที่  3  ประจําป  2543  3  ในขณะที ่
ไทยพวนบานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  บริการบานพัก
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบานเชียง  (Home  Stay)  เพื่อใหบริการการศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณี   
วิถีชีวิต  และพกัรวมกับเจาของบานแกนักทองเที่ยวผูมาเยือน4  กลาวสรุปไดวาคําขวัญที่เกี่ยวของ 
ทางวัฒนธรรมลวนสรางสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาสัมผัสศึกษาวัฒนธรรมประเพณี   
สินคาหัตถกรรม  วิถีชีวิตทองถ่ิน  สามารถเขาถึงไดสะดวก  และพกัรวมกับเจาของบาน 
                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “บุรีรัมย  :  คําขวัญประจําจังหวัดบรีุรัมย,”  
ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “กาฬสนิธุ  :  คําขวัญประจําจังหวัด
กาฬสินธุ,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
 3  พรหม  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดศรีภูขนัธ  หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
 4  ฉิมพลี  หัตถดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑ-
สถานแหงชาตบิานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 



 146 

    คําขวัญดานประเพณี  เชน   
     คําขวัญประจําจังหวดันครพนม  คําวา  “เรือไฟโสภา”  หมายถึง  นครพนม 
ไดจัดประเพณไีหลเรือไฟเปนประจําทุกปในชวงเทศกาลของการออกพรรษา  กิจกรรมมีการแขง 
เรือยาว  การแหเรือไฟบก  และปราสาทผึ้ง  งานพาขาวแลง  และรําบูชาพระธาตุพนม1 
     คําขวัญประจําจังหวดัอุบลราชธานี  คําวา  “งามล้ําเทียนพรรษา”  หมายถึง  
คุณคาดานทัศนศิลปในการออกแบบตนเทียน  และสวนประกอบ2   
     กลาวสําหรับงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวดัอุบลราชธานี  เทศบาล 
นครอุบลราชธานี  รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  ริเร่ิมจัดงานสัปดาหประเพณ ี
แหเทยีนพรรษา  ณ  บริเวณทุงศรีเมืองป  พ.ศ.  2520  สนับสนุนเปนงานประเพณีระดับชาติ   
จัดประกวดตนเทียน  สถานที่ทุงศรีเมือง  ถนนภายในและรายรอบถูกนํามาใชประโยชนสําหรับ 
เปนพื้นที่ถนนสายเทียน  ขบวนแหเทยีน  รูปขบวนแหการแสดง  ผูใหการสนับสนนุ  ที่นั่งสําหรับ
นักทองเที่ยวชมขบวนแหและรานจําหนายสินคา  และบริการนักทองเทีย่ว  คําขวัญสามารถ 
สรางสิ่งดึงดูดใจใหเชื่อมโยงกับขบวนแหเทียนพรรษายิ่งใหญ  เชน  งานประเพณีแหเทียนพรรษา
ประจําป  2546  “สืบศาสตรสานศิลป”  และประจําป  2547  “ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา  
เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี”  นักทองเที่ยวสามารถเขาถึง  และสัมผัสได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 1  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “นครพนม  :  คําขวัญประจํา 
จังหวดันครพนม,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.   (ซีดีรอม).    2545. 
 2  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.    “อุบลราชธานี  :  ประเพณแีหเทยีน 
พรรษา,”  ขอมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    (ซีดีรอม).    2545. 
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รูปแบบ  และความหมายใหมของหัตถกรรม 
 
 1.  การแปรรูปผาใหทันสมัย 
  กลุมแมบานตาํบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกนผลิตผาทอมีความสัมพันธ
สอดคลองกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  กลาวคือ  สตรีชาวอีสานสวนใหญไดรับการถายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมดานทักษะฝมือการทอผาสืบเนื่องจากรุนสูรุน  กลุมแมบานตําบลในเมือง 
ก็เปนเชนกัน  ภายหลังจากการขุคคนพบฟอสซิลไดโนเสารชนิดกินพืชสกุลและชนิดใหมของโลก  
กลุมแมบานได 

 

ภาพประกอบ  23  ผาทอ  และการแปรรูปผลิตภัณฑจากผา 

 
ประเภท   ผลิตภัณฑจากผา 
รูปแบบ  กระเปา 
วัสดุ        ผาฝายทอมือ 
ราคา       50  บาท 

ประเภท   ผลิตภัณฑจากผา 
รูปแบบ   เสื้อสตรี 
วัสดุ        ผาทอมือ 
ราคา       500  บาท 

ประเภท  ผลิตภัณฑจากผา 
รูปแบบ  หมวก 
วัสดุ        ผาฝายทอมือ 
ราคา       100  บาท 

 

ประเภท  ผลิตภัณฑจากผา 
รูปแบบ  ผาถุง 
วัสดุ        ผาทอมือ 
ราคา       350  บาท 
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รับแรงบันดาลใจนําไปสูการออกแบบรูปไดโนเสารเปนสวนประกอบสําคัญรวมกับลวดลายขิด 
แบบดั้งเดิมบนผาทอ  และการเลือกใชผาเปนปจจยัทางดานวัตถุมาแปรรูปผลิตภัณฑเกี่ยวกับผา 
เปนอาชีพเสริมรองจากการทํานาซึ่งเปนอาชีพหลัก  นางสุวิมล  แกนบตุรดีประธานกลุมแมบาน 
กลาวสรุปวา  บทบาทของสมาชิกกลุมแมบานตําบลในเมืองเปนแรงงานที่มีความสําคัญทุกคน   
เพราะมีความรูความสามารถดานการทอผาไหม  ผาฝายทอมือ  และการแปรรูปผลิตภัณฑจากผา 
เปนอยางดี  สวนเครื่องมือสําหรับการทอผาที่สําคัญยังเปนกรรมวิธีดั้งเดิม  ไดแก  การทอผา 
โดยวิธีการทอบนโครงหูก  กอปรกับการฝกฝนทักษะเพิ่มเติมดานการแปรรูป  ตัดเย็บโดยใชจักร
อุตสาหกรรม  สินคาที่กลุมผลิตไดแก  ผลิตภัณฑผาพื้นเมอืงยอมสีธรรมชาติ  ผาฝายทอมือยอมสี
ธรรมชาติ  ทอดวยความประณีต  สีสันสวยงามผลิตหลากหลายรูปแบบวางจําหนายเพือ่ตอบสนอง
ความตองการของนักทองเทีย่วที่เดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ณ  หองจําหนาย 
ของกลุมแมบานในพพิิธภณัฑ  เชน  ผาถุงผลิตจากผาฝายทอมือ  ผาเช็ดมือ  กระเปา  หมวก  กระเปา
สะพาย  เสื้อสตรี  ผาขาวมา  กระเปาเล็ก  พวงกุญแจ  ฯลฯ  ขณะเดียวกนัสินคาดังกลาวสวนหนึ่ง 
วางจําหนายในแหลงผลิตของกลุม  พอคาคนกลาง 
   ขณะเดียวกันสินคาดังกลาวสวนหนึ่งวางจาํหนายในแหลงผลิตของกลุม  อีกทั้ง 
พอคาคนกลางนําไปจําหนายยังแหลงอื่นๆ  เชน  งานหนึ่งผลิตภัณฑหนึง่ตําบลที่เมืองทองธานี  
สําหรับการจําหนายที่สวนบริการของพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีงไดดําเนินการมาแลว  2  ป  ฤดูฝน
จําหนายไดนอย  ชวงการประชุมเอเปค  (APEC)  และการแขงขันกีฬาสาธิตที่มหาวทิยาลัยขอนแกน
จําหนายสินคาไดมากเพราะนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑไดโนเสาร  กบัอุทยานแหงชาตภิูเวยีง
จํานวนมาก1  ขณะเดียวกนัสินคาผลิตภัณฑผาพื้นเมืองยอมสีธรรมชาติไดรับการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลผลิตภัณฑที่นาสนใจในตําบลในเมือง  อําเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน  ผานเว็ปไซด 
ของ  ไทยตําบล  ดอท  คอม2 
   กลุมสหกรณบานโคกโกง  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ  ผลิตผาฝายทอมือ
ยอมสีธรรมชาติเย็บดวยมือ  และเย็บดวยจกัรอุตสาหกรรม  สําหรับนุงหมและประโยชนอ่ืน  การผลิต
มีความสัมพันธสอดคลองกับแหลงทองเทีย่วธรรมชาติ  และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  กลาวคือ  
กลุมสหกรณบานโคกโกงไดรับแรงบันดาลใจจากการคนพบฟอสซิลไดโนเสารกินพืชสกุลและ 
                                                  

 1  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
 2  ผลิตภัณฑทีน่าสนใจ  :  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน.    ตําบลในเมือง  
อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน.  <http://www.thaitambon.com/tambon/tprdlist.asp?ID=401602>   
9  มกราคม  2547. 
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ชนิดใหมของโลก  บนภูเขาบานนาไคร  ตาํบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
จึงนํารูปไดโนเสารไปออกแบบประกอบกบัลวดลายผาทอรูปแบบดั้งเดมิของกลุมชาติพันธุผูไทย  
ดังนั้นผาจึงเปนปจจยัสําคัญทางดานวัตถุสูกรรมวิธีการทอและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ  กิจกรรม
ดังกลาวเปนอาชีพเสริมรองจากการทํานา  นางไกสี  หนองสูง  นางอลิษา  ไตรยะวงษ  ตําแหนง
ประธาน  และกรรมการ  กลาวสรุปวา  กลุมสหกรณบานโคกโกงซื้อดายจากโรงงานอตุสาหกรรม
นํามาทอมือเปนผืน  ผลิตภัณฑจากผาบางชนิดแปรรูปโดยการเยบ็ดวยจกัรอุตสาหกรรม  สมาชิก 
ทุกคนในกลุมเปนแรงงานทีม่ีความรูความสามารถดานการทอและการแปรรูป  เครื่องมือสําหรับ 
การทอผาใชกรรมวิธีการทอบนโครงหูก  สินคาที่ผลิตไดแก  ผลิตภณัฑผาพื้นเมืองยอมสีธรรมชาติ  
ผาฝายทอมือหลากหลายรูปแบบวางจําหนายใหกับนกัทองเที่ยวทีเ่ดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว
วัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง  ณ  รานจําหนายสินคาภายในวัดศรภีูขนัธุ  สินคาที่วางจําหนาย   
เชน  เสื้อเย็บมอื  ผาถุง  โสรง  ผาคลุมหัว  กระเปา  ยาม  ฯลฯ1  ขณะเดียวกันสินคาบางชนิดได
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูผลิตภัณฑทีน่าสนใจตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวดักาฬสนิธุ  
ผานเว็บไซดไทยตําบลดอทคอม2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 1  ไกสี  หนองสูง  และนางอลิษา  ไตรยะวงษ.  เปนผูใหสัมภาษณ.  พทิักษ  นอยวังคลัง  
เปนผูสัมภาษณ,  ที่วัดศรีภูขนัธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกฉุินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 11  ธันวาคม  2546. 
 2  ขอผลิตภัณฑที่นาสนใจ  :  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ.   
ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ.    ม.ป.ป. 
<http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?  ID=460506&PROD=11103>   
9  มกราคม  2547. 
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ภาพประกอบ  24  ผาทอ  และการแปรรูปผลิตภัณฑจากผา 

 
  กลุมแมบานตาํบลในเมืองมกีารแบงหนาทีก่ารทํางานอยางเปนระบบ  ขณะเดียวกัน 
แตละคนสามารถทําหนาที่ไดหลายบทบาทสามารถทดแทนกนัได  เชน  การทอผา  การตัดเย็บ   
หรือการผลัดเปลี่ยนกันจําหนายผาทอ  และผลิตภัณฑแปรรูปจากผาที่สวนบริการของพิพิธภัณฑ
ไดโนเสาร  ดังนั้นในสวนของความสัมพันธการผลิตจึงเปนลักษณะกลุมชวยเหลือเกือ้กูลกัน  และ
พึ่งพาอาศัยกนั  ขณะเดียวกันกลุมยังบริการรับฝากผลิตภัณฑจากผาของกลุมสตรีทอผาบานโนนสูง  
ตําบลในเมือง  ผลิตภัณฑไมแกะสลักไดโนเสาร  งานจักสานไมไผรูปไดโนเสาร  งานสลักผลมะพราว
รูปไดโนเสารของกลุมอาชีพแกะสลักไดโนเสารตําบลในเมือง  เปนตน  อนึ่งสินคาดังกลาวทีว่าง
จําหนายในพพิิธภัณฑไดโนเสารตองหักรายไดบํารุงพพิิธภัณฑไดโนเสารจํานวนรอยละ  101   
ซ่ึงพิพิธภัณฑไดโนเสารในอดีตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  แตภายหลังการปฏิรูประบบราชการ 
จึงสังกัดกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทําใหยังไมไดแตงตั้ง 

                                                  

 1  สมาชิกกลุมแมบานตําบลในเมือง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน   
เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 

ประเภท  ผาฝายทอมือ 
รูปแบบ  ยาม 
วัสดุ        ฝาย 
ราคา       200  บาท 

ประเภท  ผาฝายทอมือ 
รูปแบบ   ผาโพกหัว 
วัสดุ        ฝายทอมือ 
ราคา       150  บาท 

ประเภท  เครื่องนุงหม 
รูปแบบ  เสื้อเย็บดวยมือ 
วัสดุ        ผาฝาย 
ราคา       300  บาท 
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ใหดํารงตําแหนงผูบริหารดูแล  แตเจาหนาที่พิพิธภัณฑไดโนเสารก็ยังเปดใหบริการนักทองเที่ยว
พรอมกับการสนับสนุนนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของรัฐบาลอีกทางหนึ่งดวย1  ในพื้นที ่
ของสวนบริการพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียงสําหรับวางจาํหนายผาทอ  และผลิตภัณฑแปรรูป 
จากผาของกลุมแมบานไดนาํโครงหูกมาตั้งแสดงสาธิตกรรมวิธีการทอผา  และเปดโอกาส 
ใหนกัทองเที่ยวที่สนใจทดลองทอผา  แตนกัทองเที่ยวขาดทักษะฝมือจงึกอใหดายเสนยืนขาด 
เกิดความเสียหายดังคํากลาวของประธานกลุมกลาววา  “…อยากต่ําหกู  ทําไมเปน  ไมยอมทําคอย   
เสนยืนขาดยังไมมีคนตอดาย  คนอื่นมาทําตอเสนยืนเลยขาดมากขึ้น  เลยเปนปญหา  ตอมา 
จึงไมกางหูก…”2 
   กลุมสหกรณบานโคกโกงมกีารแบงหนาทีก่ารทํางานอยางเปนระบบ  ขณะเดียวกัน
แตละคนสามารถทําหนาที่ไดหลายบทบาทสามารถทดแทนกนัได  เชน  การทอผา  การตัดเย็บ   
หรือการจําหนายผาทอ  และผลิตภัณฑแปรรูปจากผา  ดังนั้นในสวนของความสัมพันธการผลิต 
จึงเปนลักษณะกลุมชวยเหลือเกื้อกูลกัน  และพึ่งพาอาศัยกัน  ขณะเดยีวกันกลุมยังนําผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับผาเรณนูครมาวางจําหนายดวย 
   อนึ่งการผลิตซ้ําผาทอ  และผลิตภัณฑแปรรูปจากผาบานปรากฏ  2  ลักษณะ  คือ   
การผลิตชนิดของสินคาแตละชนิดใหมีปริมาณและขนาดรูปแบบซ้ําๆกันเพื่อใหเพยีงพอตอความ
ตองการของผูบริโภค  แมวาจะมีขอจํากดัในเรื่องของคุณภาพบางอันเนือ่งมาจากวิธีการผลิตทําดวยมือ
เปนหลัก  ลักษณะที่สองเปนการผลิตซ้ําลวดลายขิด  และรูปไดโนเสารกินพืช  จะปรากฏรูปลักษณ 
ที่มาตรฐานทั้งขนาด  สัดสวน  ทั้งนี้เพราะวาเปนการใชวธีิการนําเสนดายยืนรอยคลองกับเสนดาย 
เขาหูกหรือตะกอ  โดยสอดดายยนืคลองสลับเสนดายและเวนเสนดายตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ  ทําให
เสนดายยืนถูกแบงเปนหมวดหมูตามลวดลายที่ตองการ  เมื่อเขาสูกระบวนการทอตะกอถูกยกขึ้น 
จะดึงดายยืนทีแ่บงเปนหมวดหมูสลับกันเปดชองใหพุงกระสวยนําดายพุงขัดกับดายยืนแลวกระทบฟม
จะทําใหเกดิลวดลายขิด  และรูปไดโนเสารกินพืชตามทีอ่อกแบบเอาไว  กระบวนการดังกลาว 
เปนกรรมวิธีการผลิตซ้ําทําใหไดปริมาณ  และคุณภาพของผาทอ  กอนนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ชนิดตางๆ  ตอไป 
 
 
                                                  

 1  วุฒิพงษ  ปรีชา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
 2  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ, 
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
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  กระบวนการทาํใหเปนสินคาของกลุมแมบานตําบลในเมอืง  และกลุมสหกรณ 
บานโคกโกงดงักลาวขางตนสามารถวิเคราะหไดวาความสัมพันธการผลิต  มีการแบงงานกันทําชัดเจน
ภายในกลุมสมาชิกของหนึง่หนวยการผลติ  การทํางานรวมแรงกันตามวิถีการผลิต  ดังนั้นทุกคน 
จึงเปนผูครอบครองปจจัยการผลิตและกรรมสิทธิ์  สวนสถานะและความสัมพันธในการผลิต 
มีการแบงโครงสรางหนาที่ออกเปนประธานกรรมการ  กรรมการ  และเลขานุการรวมแรงรวมใจ  
สติปญญาดําเนินงานรวมกนัอยางราบรื่น 
  กระบวนการทาํใหเปนสินคาของกลุมแมบานตําบลในเมอืง  และกลุมสหกรณ 
บานโคกโกงมกีารแบงงานกนัทําชัดเจนภายในกลุมสมาชิกของหนึ่งหนวยการผลิต  สมาชิก 
ไดรับผลประโยชนโดยการแบงปนเทากันทุกคน  ในสวนของการแบงปนผลประโยชน 
จากการจําหนายผาทอ  และผลิตภัณฑแปรรูปจากผาสมาชิกในกลุมจะไดรับสวนแบงเทากันทุกคน 
  ผาและเครื่องแตงกายมีลักษณะเปนสินคาที่มีลักษณะเปนสินคาอปุโภค  สรางขึ้น 
เพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคในชีวิตประจําวัน  ตอบสนองความตองการพืน้ฐาน   
และความสัมพันธระหวางวตัถุกับจิตใจสามารถสื่อความหมาย 
  สินคาผาและเครื่องแตงกายที่ผลิตจากผาลวดลายขิด  และตัวภาพไดโนเสาร   
ไมไดมีความหมายเพียงแคสินคาทองถ่ิน  แตมีความหมายโดยนัย  หมายถึง  งานฝมือ/หัตถกรรม
ทองถ่ิน  และเอกลักษณเฉพาะ  ยอมสีธรรมชาติ  ทอมือ  เย็บมือ 
 2.  หัตถกรรมงานสลัก  และเครื่องจกัสาน 
  กลุมอาชีพแกะสลักไดโนเสารตําบลในเมอืง  อําเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน   
รวมกันสรางผลิตภัณฑไมแกะสลักไดโนเสาร  งานจักสานไมไผรูปไดโนเสาร  งานสลักผลมะพราว
รูปไดโนเสาร  เปนตน  การผลิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  กลาวคือ  
กลุมไดรับแรงบันดาลใจจากการคนพบฟอสซิลไดโนเสารกินพืชสกุลและชนิดใหมของโลก   
จึงนํารูปไดโนเสารไปออกแบบเปนสวนประกอบสําคัญกับวัสดุ  และเทคนิควิธีการ  ดงันั้นไมไผ   
ไมเนื้อแข็ง  และผลมะพราวแหงจึงเปนปจจัยสําคัญทางดานวัตถุสูกรรมวิธีการแกะสลัก  จักสาน   
สูการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอันเกี่ยวเนื่องกับไดโนเสารใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  สมาชิกทุกคน
ในกลุมลวนเปนแรงงานสําคญัลวนมีความรูความสามารถดานการแกะสลัก  และจักสานหลากหลาย
รูปแบบวางจําหนายเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวทีเ่ดนิทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว   
ณ  รานจําหนายสินคาภายในพิพิธภณัฑไดโนเสารภูเวยีง  และไดรับการประชาสัมพันธเผยแพร 
ขอมูลผลิตภัณฑที่นาสนใจในตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน  ผานเว็ปไซดของ   
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ไทยตําบล  ดอท  คอม1   
  อนึ่งการผลิตซ้ําผลิตภัณฑ  เปนการผลิตชนิดของสินคาใหมีปริมาณและขนาดรูปแบบ
ซํ้าๆ  กันเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค  แมวาจะมีขอจํากัดในเรื่องของคุณภาพบาง 
อันเนื่องมาจากวิธีการผลิตทําดวยมือเปนหลัก  ดังนั้นผลงานไดโนเสารจึงปรากฏรูปลักษณ 
ที่มีทั้งขนาด  สัดสวน  ไมไดมาตรฐาน 
  พลังการผลิตในวิถีการผลิตในแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติซ่ึงมีเงื่อนไขจากการ 
ขุดคนพบฟอสซิลไดโนเสารจึงเปนแรงบนัดาลใจนําไปสูการสลัก  และจักสานขึน้รูปไดโนเสาร 
สกุลและชนิดใหมของโลกผานเครื่องมือการผลิตโดยน้ําพักน้ําแรงของกลุมซึ่งเปนทุนทางธรรมชาติ   
และทุนวัฒนธรรมของสังคม 
  ความสัมพันธทางดานการผลิต  การทํางานรวมแรงกนัตามวิถีการผลิต  ผลประโยชน 
มีการแบงปนเทากันทุกคน  ทุกคนจึงเปนผูครอบครองปจจัยการผลิตและกรรมสิทธิ์  รวมแรงรวมใจ  
สติปญญาดําเนินงานรวมกนัอยางราบรื่น  อนึ่งสินคาดังกลาวที่วางจําหนายในพพิิธภัณฑไดโนเสาร
ตองหักรายไดบํารุงพิพิธภัณฑไดโนเสารจาํนวนรอยละ  102   
 3.  การแปรรูปเครื่องปนดินเผาใหทันสมัย   
  กลุมปนหมอบานคําออ  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
โดยนางวงเดือน  ชมพู  เปนผูประสานงาน  รวมมือกันกบัสมาชิกผลิตเครื่องปนดินเผามีความสัมพันธ
กับแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี  กลาวคือ  ภายหลังจากการขุดคนของนักโบราณคดี  กรมศิลปากร
ดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีพบหลักฐานทางโบราณคดี  เชน  ภาชนะดนิเผาสามารถแบงยุคสมัย
ออกได  3  สมัย  และคณะกรรมการมรดกโลกไดขึ้นบัญชแีหลงวัฒนธรรมบานเชียงเปนแหลงมรดก
โลกในชวงเวลาตอมา  สงผลใหชาวบานคําออมีแนวคดิเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของผลิตภัณฑ 
หมอแบบดั้งเดิมสูการลอกเลียนแบบภาชนะดนิเผาวัฒนธรรมบานเชียงในอดีตเปนสินคาแลกเปลี่ยน  
ทําใหมีผูเกีย่วของกับขั้นการผลิตเพิ่มขึ้นดังคํากลาวที่วา  “…บานคําออผลิต  บานปูลูเขียนสี   
บานเชียงขาย…”   

                                                  

 1  ผลิตภัณฑทีน่าสนใจ  :  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน.    ตําบลในเมือง  
อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน.    ม.ป.ป. 
<http://www.thaitambon.com/tambon/tprdlist.asp?ID=401602>    9  มกราคม  2547. 
 2  สมาชิกกลุมแมบานตําบลในเมือง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน   
เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
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ประเภท เครื่องปนดินเผา 
รูปแบบ  ไหลาย 
วัสดุ  ดินเผาเขียนสี 
ราคา        850  บาท 

 
ประเภท เครื่องปนดินเผา 
รูปแบบ ไหลายชุบโคลน 
วัสดุ        ดินเผาเขียนสี 
ราคา        75  บาท 
 

 
 
ประเภท เครื่องปนดินเผา 
รูปแบบ  ไหลาย 
วัสดุ      ดินเผาเขียนสี 
ราคา        5, 10 บาท 
 

 

ประเภท 
เครื่องปนดินเผา 
รูปแบบ  ไหลาย 
วัสดุ        ดินเผา 
ราคา       10-850 บาท 
 

 

ประเภท เครื่องปนดินเผา 
รูปแบบ  ไหลาย 
วัสดุ        ดินเผา 
ราคา       10-40 บาท 
 

ภาพประกอบ  25  ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
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  กลุมผลิตเครื่องปนดินเผาบานคําออ  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
โดยนางเหรียญ  จันทรจรูญ  เปนประธานกลุมกลาววา  “…องคการบริหารสวนตําบลใหงบประมาณ
สรางเตาฟนเผาเครื่องปนดินเผา  4  เตา  แตละเตาบรรจุหมอขนาดใหญได  30-40  ใบ  ที่นี่รับปนหมอ
ทุกชนิด  ศูนยจําหนายผลิตภณัฑแถวนี้เปนผลผลิตของกลุม  แตแยกการจําหนายผลผลิต…”1 
  พนม  สุทธิบุญ  เจาของกิจการผูผลิตเครื่องปนดินเผารานตุยไหลาย  ตั้งอยูที่บานเชยีง  
ตําบลบานเชียงกลาววา  “…ผมมีประสบการณดานการเขียนลายมา  5  ป  โดยยดึเอาลวดลายเกาแก
ดั้งเดิมเปนหลัก  ผมประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพหลักไมทํานา  หมอดนิตกแตงเขียนสีแลวชุบโคลน 
ใหรูสึกวามนัเกาขายที่กรุงเทพฯ  คนชอบจาํหนายไดราคาสูง…”2  ขณะที่วิลาวัลย  สุทธิบุญ  ภรรยา  
เปนสุภาพสตรีหนึ่งเดยีวของบานเชียงที่ประกอบอาชีพเขียนสีเครื่องปนดินเผากลาววา   
 
  “…แฟนฉันเจาของรานตุยไหลาย  แตฉันมาเชาหนารานและทางเทา 
  บานญาติ  3-4  ตารางเมตร  เดือนละ  500  บาท  แตก็คุมเพราะอยูหนา 
  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  รถนักทองเที่ยวจอดแถวนี้  ฉนักับแฟนรับ 
  หมอดินเผาสวนใหญจากบานคําออมาเขียนสี  อันนี้หมอรุนเล็ก  10   
  บาท  ผูซ้ือสวนใหญเปนนักเรียนที่มาเทีย่วเพราะนกัเรียนมีเงินนอย   
  ถาเปนราคาสงใบละ  6  บาท  มีผูรับไปจําหนายที่เมืองทองธานี 
  ระหวางวันที่  18-28  ธันวาคม  2546…บางครั้งแผนกขายของที่ระลึก 
  ในพิพิธภัณฑมารับไปจําหนาย…ฉันเขียนสีหมอขนาดเล็กได  200  ใบ 
  ตอวัน  ขนาดกลางได  100  ใบตอวัน…”3   
 
 
                                                  

 1  เหรียญ  จนัทรจรูญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑบานคําออ  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
 2  พนม  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่รานตุยไหลาย  บานเชยีง  ตาํบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอดุรธานี   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
 3  วิลาวัลย  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่สถานผลิต-จําหนายเครื่องปนดินเผาชัว่คราว  ถนนดานหนาพิพิธภัณฑสถานบานเชียง   
บานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
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  ในสวนของรานจําหนายเครือ่งปนดินเผา  เชน  รานบานเชียง  5000  ป  กลาวสรุปวา 
ไดจางแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาบานปูลู  ผลิตเครื่องปนดินเผารูปแบบที่รานกําหนด  รานนี้จําหนาย
สินคาแกนกัทองเที่ยว  อีกทัง้ยังขายสงใหกับฝายจําหนายสินคาที่ระลึกในพพิิธภณัฑสถานแหงชาติ
ดวย1  รานบานเชียง  5000  ป  มีลักษณะเปนการจําหนายสนิคาภายในครอบครัว  ผลประโยชน 
ตอบแทนจึงเปนสวนรวมของครอบครัว 
  กลาวสําหรับการเผยแพรสินคาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา  ไดมีผูเกีย่วของดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูผลิตภัณฑทีน่าสนใจในตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน   
จังหวดัอุดรธานีผานเว็ปไซดของไทยตําบลดอทคอม2  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย3   
จะเห็นไดวาสภาพปจจุบันผูผลิตแตละกลุม  แตละหมูบานไดเปลี่ยนแปลงการผลิต  การกระจาย 
ใหสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคมากยิ่งขึน้   
  กลุมปนหมอบานคําออ  ตําบลบานเชียงทกุคนมีการแบงหนาที่ทํางาน  และรวมมือกนั
ทํางาน  ขณะเดียวกันแตละคนทําหนาที่ไดหลากหลาย  เชน  การขึ้นรูปเครื่องปนดินเผา  การตาก   
การเผา  การจาํหนาย  เปนตน  ดังนั้นดังนัน้ความสัมพันธทางการผลิตจึงเปนลักษณะกลุมชวยเหลือ
และพึ่งพาอาศยักัน  ทุกคนมกีารแบงหนาทีท่ํางาน  และรวมมือกันทํางาน  การแบงปนผลประโยชน
จากการจําหนายกลุมจะไดรับสวนแบงเทากัน 
  กลุมผลิตเครื่องปนดินเผาบานคําออ  ตําบลบานเชียง  สมาชิกลวนมีศักยภาพ 
ในการทํางาน  และมีศูนยจําหนายผลิตภณัฑขางทางหลวงแผนดินหมายเลข  2225  ตั้งอยูตรงกันขาม
หมูบาน  แตสมาชิกแยกออกเปนกลุมยอยจาํหนายผลิตภณัฑ  ดังนั้นราคาสามารถตอรองกันได4   

                                                  

 1  ผูจําหนายสินคารานบานเชยีง  5000  ป  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่รานบานเชียง  5000  ป  บานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน   
จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
 2  ขอมูลผลิตภัณฑที่นาสนใจ  :  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอดุรธาน.ี   
ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธาน.ี    ม.ป.ป. 
<http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=410609>  มีนาคม  2547. 
 3  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  2002  <http://Space. 
loxinfo.co.th/tat/tatinfo_head.php>  13  ตุลาคม  2546. 
 4  เหรียญ  จนัทรจรูญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑบานคําออ  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
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กลุมดังกลาวจงึมีลักษณะการแบงปนผลประโยชนขึ้นอยูกับการผลิตและความสามารถในการจําหนาย
สวนบุคคล  หรือกลุมยอย 
  ผูผลิตเครื่องปนดินเผารานตุยไหลาย  บานเชียงมีการแบงหนาที่ทํางาน  และทํางาน
รวมกับภรรยา  ทั้งสองทําหนาที่ไดหลายอยาง  เชน  การขึ้นรูปดวยแปนหมุน  การปนรูปสัตว 
ประดับหมอ  การเขียนลาย  การเคลือบผิวดวยแชลแล็คใหผิวมันวาว  การชุบน้ําโคลนตกแตงผิวหมอ 
ใหเกดิการรับรูทางสายตาวามีความเกาแกเลียนแบบของดั้งเดิม  อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาผูผลิต   
ผูจําหนายเครื่องปนดินเผาดงักลาวถึงขางตนแมวาจะมีลักษณะของการตั้งกลุม  แตความสัมพันธ
ทางการผลิตยังเนนการผลิตในครัวเรือนเปนสําคัญ  ผูผลิตเครื่องปนดินเผารานตุยไหลาย   
จําหนายโดยตรงและขายราคาสง  เปนตน  ผลประโยชนตอบแทนที่ไดจากการจําหนาย 
จึงเก็บเปนสมบัติรวมของครอบครัวโดยไมมกีารแบงปน 
  อยางไรก็ตามผูผลิต  ผูจําหนายเครื่องปนดินเผาดังกลาวถึงขางตนแมวาจะมีลักษณะ 
ของการตั้งกลุม  แตความสมัพันธทางการผลิตยังเนนการผลิตในครัวเรือนเปนสําคัญ 
 4.  ปราสาทพนมรุงจําลองโดยกรรมวิธีการหลอ 
  จิระศักดิ์  ปงลงักา  รวมมือกบัสมาชิกในครอบครัวสรางผลิตภัณฑเกี่ยวกับปราสาท 
พนมรุงจําลอง  ทับหลังนารายณบรรทมสินธุ  ฯลฯ  ใชกรรมวิธีการหลอปูนปลาสเตอรจากแบบพมิพ
ยางพารา  และตกแตงผิวดวยสีน้ําพลาสติก  ปดดวยสีทองเพื่อใหเกิดความรูสึกเกาและขลังตอบสนอง
ความตองการของนักทองเทีย่ว1  ขณะเดียวกันครอบครัวของอวน  หลอมนาค  ไดดําเนินการผลิต
เชนเดยีวกัน  เพราะมีสถานะเปนลุง  และบานพักอาศยัซ่ึงใชเปนสถานทีผ่ลิตตั้งอยูติดกนั  2  การผลิต
ดังกลาวมีความสัมพันธกับแหลงทองเที่ยวอุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง  กลาวคือ  ภายหลังจากการ
บูรณะปฏิสังขรณปราสาทหินพนมรุง  โดยกรมศิลปากร  สงผลใหมีผูริเร่ิมผลิตสิ่งจําลองดังคํากลาววา  
 “…อาจารยแปะเปนผูริเร่ิมสรางปราสาทจําลอง  หลอดวยเรซิ่น  วางจําหนายในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุง  ตอมาเลิกผลิตชาวบานบุบางกลุมมีแนวคดิผลิตปราสาทจากแบบจําลอง
ปราสาทขนาดเล็ก  และขนาดใหญโดยนําผลงานอาจารยแปะเปนแมแบบ  แตขั้นการผลิตไดเปลี่ยน
วัตถุดิบสําหรับหลอจากเรซิน่ซึ่งมีราคาสูง  และเปนอนัตรายตอสุขภาพเปนปูนปลาสเตอรทดแทน
                                                  

 1  จิระศักดิ์  ปงลังกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่คุม  2  เลขที่  269  หมูที่  12  บานบุ  ตําบลหวยจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
 2  อวน  หลอมนาค  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่คุม  2  เลขที่  193  หมูที่  12  บานบุ  ตําบลหวยจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
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สืบเนื่องจวบจนปจจุบัน  อนึง่ที่ตั้งของหมูบานไมมีวัตถุดิบในการผลิตดังนั้นจึงตองพึ่งพาวัตถุดิบ  
เชน  ปูนปลาสเตอร  น้ํายางพาราผงทอง  แชลแล็คจากรานคาสงในจังหวัดบุรีรัมย  นครราชสีมา   
หรือสระบุรี  ดังนั้นปจจัยดานแรงงานในครอบครัวจึงเปนปจจยัการผลิตที่สําคัญ1  กลาวไดวาผูผลิต 
ไดส่ังสมปจจยัทักษะฝมือการผลิตรูปจําลองดวยตนเองจําหนายทั้งปลีกและสง  เชน  ในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุงไดมีการสรางรานคาสําหรับใหผูจําหนายสินคาหตัถกรรม  และสินคาที่ระลึก
เชารายเดือนดงัคํากลาวของผูจําหนายสินคาหัตถกรรม  สินคาที่ระลึกเกี่ยวกับรูปจําลองปราสาทพนม
รุง  รูปสิงห  นารายณทับหลังบรรทมสินธุ  ศิวะนาฏลาศ  ฯลฯ  วา  “…แผงเชาเดือนละ  800บาท   
ตอหอง  ฉันจงึแบงกันกับเพือ่น  คนละ  400  บาท  คนมาเที่ยวชวงออกพรรษา  ปใหม  ชวงสงกรานต  
และชวงประเพณีขึ้นเขาพนมรุงเยอะมาก…”2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  26  รูปจําลอง 
 
                                                  

 1  จิระศักดิ์  ปงลังกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่คุม  2  เลขที่  269  หมูที่  12  บานบุ  ตําบลหวยจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
 2  วรรณะ  หลอมนาค  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที2่6  พฤศจิกายน  2546. 

ประเภท  หลอปูน
รูปแบบ  ปราสาท
วัสดุ        ปูน
ราคา        15  บาท

ประเภท  หลอปูน
รูปแบบ  ทับหลัง
วัสดุ        ปูน
ราคา        20  บาท  
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  ขณะที่รานคาในเขตเทศบาลประโคนชัยรับสินคาไปจําหนายนอกเขตอุทยาน
ประวัติศาสตรกลาววา  “…ของที่ระลึก  เชน  ทับหลัง  20  บาท  ปราสาทพนมรุงขนาดเล็ก  20  บาท  
ใหญ  50  บาท  แหลงผลิตอยูบานพี่อวนบานบุ  พี่อวนขายราคาสง  สินคาเหลานี้หนูรับมาจําหนาย 
จะติดราคาจําหนายเปนมาตรฐานเทากันทกุรานเชนเดียวกับรานจําหนายบนเขาพนมรุง…”1 
  จิระศักดิ์  ปงลงักา  รวมมือกบัสมาชิกในครอบครัวสรางผลิตภัณฑเกี่ยวกับปราสาท 
พนมรุงจําลอง  ทับหลังนารายณบรรทมสินธุ  ฯลฯ  ใชกรรมวิธีการหลอปูนปลาสเตอรจากแบบพิมพ
ยางพารา  และตกแตงผิวดวยสีน้ําพลาสติก  ปดดวยสีทองเพื่อใหเกิดความรูสึกเกาและขลังสมาชิก 
ในครอบครัวที่ผลิตปราสาทพนมรุงจําลองมีการแบงหนาที่ทํางาน  และรวมมือกันทํางาน  
ขณะเดียวกันแตละคนทําหนาที่ไดหลากหลาย  เชน  การหลอปูนปลาสเตอร  การตาก  การลงสีพื้น  
การตกแตงดวยสีทอง  การจาํหนาย  การบรรจุภัณฑ  เปนตน  อยางไรก็ตามแรงงานบางคนก็มี
ขอจํากัดในเรือ่งพัฒนาการทางดานทักษะฝมือไมสามารถทํางานบางอยางใหเสร็จสมบูรณไดดังคํา
กลาวของอวน  หลอมนาค  วา  “…ลูกสาวเรียนอยูช้ันมัธยมตนสามารถชวยเหลืองานไดหลายอยาง  
แตยังขาดความประณีตในการปดสีทอง  อีกทั้งสีและสวนผสมสีมีอันตราย  จึงไมอยากใหลูกทํางาน
ข้ันตอนนี…้”2  สวนครอบครัวของจิระศกัดิ ์ ปงลังกา  ไดนําแรงงานเพือ่นบานมาชวยผลิตโดยไดรับ
คาตอบแทนตามจํานวนที่ผลิตได  สวนอาหารกลางวันกจ็ะนํามารับประทานรวมกัน  แตก็ไมถือวา
เปนการจางเพราะมีลักษณะของการมาชวยทํางานมากกวา  แตลูก  2  คนยังชวยงานไมไดเพราะ 
ยังขาดทักษะความประณีตและไดกลาวสรุปวาในหมูบานมีคนผลิตอยู  4  กลุม3 
  ดังนั้นกลาวสรุปไดวาความสัมพันธทางการผลิตจึงเปนลักษณะชวยเหลือและพึ่งพา
อาศัยกัน  เชนเดียวกับการผลติเทียนจําลองของครอบครัวธวัช  มากนวล  ซ่ึงรวมกันผลิตเทียนจําลอง
กับบุตรชาย  อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาผูมีทักษะฝมอืยอมเปนผูครอบครองปจจัยการผลิต 
เปนสําคัญ 
 
                                                  

 1  ผูจําหนายสินคาที่ระลึก  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่รานโจยกวยเตี๋ยวเปด  อําเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที ่ 2  เมษายน  2547. 
 2  อวน  หลอมนาค  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่คุม  2  เลขที่  193  หมูที่  12  บานบุ  ตําบลหวยจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
 3  จิระศักดิ์  ปงลังกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่คุม  2  เลขที่  269  หมูที่  12  บานบุ  ตําบลหวยจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
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 5.  เทียนจําลอง 
  ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ประจําป  2547  “ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียน
พรรษา”  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี  ไดมีการนําสินคาเกี่ยวกับเทยีนจําลองมาวางจําหนาย 
บนถนนสินคา  OTOP  ขางศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ผลิตภัณฑเทียนจําลองใชกรรมวิธีผลิต
โดยการหลอดวยเรซิ่น  โดยสมาชิกในครอบครัวของธวัช  มากนวล  กลาววา   
 
   “…ผมและลูกรวมกันผลิตเทยีนจําลองขนาดตางๆ  หลอดวยเรซิ่น   
   ลูกชายสําเร็จการศึกษาทางดานศิลปะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
   อุบลราชธานี  แหลงผลิตจะตั้งอยูที่อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
   สินคาจําหนายทั้งปลีกและสง  ส่ังทําไดตามความตองการของลูกคา…”1   
 

ประเภท   งานหลอ
รูปแบบ   นูนสูงติดกรอบ
วัสดุ         เที ยน
ราคา         270  บาท

ประเภท   เที ยนที่ ระลึก
รูปแบบ    เที ยน
วัสดุ         เรซิ่น
ราคา  350,  1600  บาท  

 
ภาพประกอบ  27  เทียนจําลอง 

 
  ประโยชนตอบแทนที่ไดจากการจําหนายเทียนพรรษาจําลองของครอบครัวธวัช   
มากนวลเก็บเปนสมบัติรวมของครอบครัวโดยไมมีการแบงปน  สินคาหัตถกรรม  เทียนหอมจําลอง
ตนเทียน  เทียนเรซีน  จําลองตนเทียนไมไดมีความหมายเพียงแคสินคาทองถ่ินอุบลราชธานี   
แตมีความหมายโดยนัย  หมายถึง  งานฝมือ  เอกลักษณเฉพาะถิ่น 
 

                                                  

 1  ธวัช  มากนวล  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ถนนสายเทียน  เทศบาลเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  31  กรกฎาคม  2547. 
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 6.  เทียนพรรษา   
  ผูเกี่ยวของกับการสรางเทียนเพื่อเขารวมในงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ประจําป  2547  
“ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา”  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี  ไดนําวัตถุชนิดตางๆ   
ที่สมบูรณในตวัของมันเอง  เชน  เทียน  ขี้ผ้ึง  ดอกไม  ใบตอง  ฯลฯ  มาแปรรูปสรางสรรคเทียน
พรรษาตามรูปแบบที่กําหนด  โดยผานการใชทักษะฝมือเฉพาะตัว  การผลิต  และความสัมพันธ
ทางการผลิต  เหมือน  และแตกตางกันดังนี ้
 

 

ภาพประกอบ  28  ชางและตนเทียน 
 
   พระครูกิตติ  วณัโณบล  เจาอาวาสวัดพระธาตุหนองบัว  เปนหัวหนากลุมชางควบคุม
การผลิตตนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ  โดยมีชางวิเชยีร  พาดี  เปนรองหัวหนาชาง  
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รับผิดชอบการสรางตนเทียน  เชน  ตนเทยีนของวดัพระธาตุหนองบัว  ตนเทียนอําเภอตระการพืชผล  
ชางวิเชียร  พาดี  กลาวถึงวัตถุดิบและปจจยัทางดานฝมือวา1   
 
   “…ผมเปนศิษยพอใหญอุตสาห  จันทรวิจิตร  ผมมาอยู  ป.7  วัตถุดิบ 
   หลักคือเทียน  พวกผมลงมือทําตนเทียนมาหนึ่งเดือน  ชางลูกมือมา 
   จากจังหวดัศรีสะเกษ  เรงงานใหเสร็จทนัวนัแหชางตองงดการทํานา 
   เมื่อวานกับวันนี้นักทองเทีย่วมาชมตนเทียนของวัดที่ไดรับรางวัล 
   ชนะเลิศปที่แลว  และชมแกะเทียนจํานวนมาก  พรุงนี้จะนําตนเทยีน 
   ไปตั้งที่ถนนสายเทียน  ใกลทุงศรีเมือง  และจะเขารวมขบวนแห 
   ใหนกัทองเที่ยวไดสัมผัสในวันถัดไป…” 
 
  ความสัมพันธทางการผลิตของกลุมชางผลิตตนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัดพระ
ธาตุหนองบัวถูกแบงหนาทีใ่หรับผิดชอบการทํางาน  และขณะเดียวกนัชางลูกมือสามารถชวยเหลือ
งานหนาที่อ่ืนไดตามความจาํเปนเรงดวน  ซ่ึงแตละคนมคีวามรูความสามารถของตนเองดังคํากลาว
ของรองหัวหนาชางวา2 
 
    “…การทํางานแบงหนาที่ตามความสามารถของบุคคล  และ 
   ชวยเหลือกันเมื่อจําเปน  เชน  ฝายตมเทียน  ฝายแกะสลัก  ฝายขึ้นหุน 
   ฝายทําแมพิมพ  ฝายหลอ  ฯลฯ  ซ่ึงปที่แลววดัเราไดรางวัลชนะเลิศ 
   ตนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ…” 
 
 
 
 
 

                                                  

 1  วิเชียร  พาด ี เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดพระธาตุหนองบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
 2  วิเชียร  พาด ี เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดพระธาตุหนองบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
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   พระสําลี  ทิฏธมโม  วัดทุงศรีเมือง  เปนหวัหนาชางควบคุมการผลิตตนเทียนประเภท
ติดพิมพของหนวยงานซึ่งมาใชสถานที่วัด  และใหความอนุเคราะหการสรางตนเทียน  เชน  ตนเทยีน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลอางศิลา  อําเภอปลาปาก  และตนเทียนวัดทุงศรีเมือง   
ไดกลาววา1   
 
   “…วัตถุดิบสําคัญไดแกผ้ึง  ซ้ือจากรานคาในเขตเทศบาลนครอุบล- 
   ราชธานี  ปนี้วดัไดชวยเหลือหนวยงานตางๆ  ทําตนเทียนรวมทั้งตนเทยีน 
   ของวัดจํานวน  5  ตน  เปนเทียนประเภทตดิพิมพทั้งหมด  การทํางาน 
   ชวงเริ่มแรกพระและสามเณรใชเวลาชวงกลางคืนปฏิบัติงาน   
   กลางวันพกัผอน  ภายหลังตองรีบเรงใหเสร็จทันกําหนดจึงลงมือทํา 
   ทั้งวันทั้งคนื…” 
 
  วัดทุงศรีเมือง  ทําตนเทียนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด  เทียนอําเภอปลาปาก  
คาจาง  20,000  บาท  เทียนเทศบาลอางศิลา  และอื่น  ๆ  5  ตน  โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีมาชวย
งานวัดทุงศรีเมืองรวมกับโรงเรียนอนุบาล  กลุมชางวัดทุงศรีเมืองผลิตตนเทียนประเภทติดพิมพ   
แบงหนาทีก่ันทํางานหลากหลายเชน  ฝายทําโครงสรางไมบนรถตนเทียน  ฝายตมผ้ึง  ฝายแกะพิมพ  
ฝายตีพิมพ  ฝายตัดแตงดอกพิมพ  ฝายประดับตกแตงตดิพิมพบนสวนประดับ  ฝายประดับตกแตง 
ดวยดอกไม  แรงงานแตละฝายทําหนาที่โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนดังคํากลาวของพระสําลี 
กลาววา2 
 
   “…หนวยงานที่เปนเจาของตนเทียนตองสงเจาหนาที่มาสราง  และ 
   ตกแตงตนเทียนรวมกนัเปนการฝกงานไปดวยโดยไมคดิคาตอบแทน 
   งบประมาณการสรางไดรับการสนับสนุนจากเทศบาล  และ 
   พุทธศาสนิกชนบริจาค  แรงงานหลักที่สําคัญคือ  พระภกิษุ  สามเณร 
   สวนสุภาพสตรีในคุมวัดรับผิดชอบประดบัดอกไม  แรงงานแตละคน 
   ทักษะฝมือไมเทากัน  ดังนัน้จึงแบงงานตามความสามารถ…” 
                                                  

 1  พระสําลี  ทิฏธมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดทุงศรีเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  30  กรกฎาคม  2547. 
 2  พระสําลี  ทิฏธมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดทุงศรีเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  30  กรกฎาคม  2547. 
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  พระอาจารยญา  วัดบานนาควาย  เปนผูรับผิดชอบในการตกแตงรถตนเทียนเพื่อเขารวม
ขบวนแหเทยีน  มีหนาที่ควบคุมการประดับตกแตงดอกไม  ใบตอง  และอื่นๆ  สวนตนเทยีนเปนเทียน
ติดพิมพขนาดเล็กไดจางชางในเขตเทศบาล  และไดกลาวถึงปจจยัดานฝมือวา  “…การตกแตงสวน
อ่ืนๆ  เชน  นาคประดับรถทําดวยใบตอง  บายศรี  การมดัผา  ดอกไมประดับ  เสมาธรรมจักร  อาตมา
และชาวบานรวมมือกันทาํ…”1  สําหรับพุทธศาสนิกชนผูมีศรัทธาเขารวมตกแตงขบวนรถตนเทยีน 
ไดกลาวถึงทักษะความรูความสามารถในการทํางาน  และแรงงานที่มาชวยโดยไมหวงัผลตอบแทน
แลกเปลี่ยนวา2 
    
   “…อาจารยญาทานเกงเรื่องดอกไมใบตอง  งานลอยกระทงปที่ผานมา 
   กระทงที่ทานทําไดรับรางวลัชนะเลิศ  แรงงานผูชายจะทําโครงสราง 
   รถขบวนแหตนเทียน  นักเรยีนหญิงจากโรงเรียนเมืองอุบลมาชวย 
   อาจารยประดบัดอกไมตกแตงรถ  สวนฉันเปนครูสอนอยูที่ตําบลหัวเรือ 
   โรงเรียนตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  มาชวยงานเพราะบานอยูในเขตคุมวัด…” 
 
  วัดบานนาควาย  ตนเทยีนประเภทตดิพิมพขนาดเล็ก  พระพุทธรูปปางประทานพร   
จางชางในจังหวัดอุบลราคา  30,000  บาท  สวนประดับตกแตงรถใชดอกไมใบตอง  บายศรีผา  
แรงงานหลักคอืพระสงฆ  สามเณร  ชาวบานในคุมวัด  เชน  เพศชายรบัผิดชอบโครงสรางไม   
หญิงรับผิดชอบงานดอกไมใบตอง  ดอกไมประดับเชนดอกเบญจมาศสั่งซื้อมาจากภาคเหนือดอกละ  
10  บาท  การทําตนเทียนของวัดวางเวนไป  10  ป  เพราะตนทุนสูงปนีม้าเริ่มทําใหมเพราะไดรับ
งบดําเนินการจากเทศบาลนครอุบลราชธานี  30,000  บาท  ชาวคุมคณะกรรมการวดัโรงเรียนรวมพลัง
มาชวยทํา  แตไมมีคาแรง  กอปรกับวัดไมไดจัดขบวนฟอนแหรวมขบวนตนเทียน  ทางวัดไมมีขบวน
ฟอนนําหนาตนเทียน  แตมีชาวบานผูสูงอายุของคุมวัดทีม่ีความศรัทธาในคุมวดัเขารวมขบวนแห   
ตนเทียนหลังจากแหเสร็จตองเก็บขี้ผ้ึงไวในกระสอบหลอมในปตอไป3   

                                                  

 1  พระอาจารยญา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดบานนาควาย  อําเภอเมอืง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
 2  เพ็ญพิไล  ผาสุกมูล  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดบานนาควาย  อําเภอเมอืง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
 3  พระอาจารยญา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดบานนาควาย  อําเภอเมอืง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
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  อนึ่งวัดบานนาควายไดใหความอนุเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัด  สงเจาหนาที่
มารวมทําตนเทียนหนวยงานตนเอง  มารวมทํากับพระสงฆสามเณรของวัด  โดยมาใชแมพิมพและ
คําปรึกษา  หนวยงานมีเวลาทํา  2  สัปดาห  วัดอืน่ๆ  ไมใหความอนุเคราะหเพราะตองเรงงานตนเทียน
เชนกัน  งบประมาณ  30,000  –  40,000  บาท 
  วัดสวางอารมณ  รวมกับทายกทายกิา  อุบาสกอุบาสิกาชุมชน  คุมวัดสวางอารมณ  
อุบลราชธานี  ชุมชนสามัคคี  1,  2  หนวยรานตางๆ  นายชางตระกูล  สุทธิประภา  และคณะ  ตนเทยีน
มีฐานกวาง  250  เมตร  ยาว  8  เมตร  ตนเทียนสื่อถึง  การตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระพุทธ
องคทรงแสดงพระธรรมเพื่อโปรดสัตวโลกประกาศพุทธศาสนา1 
  วัดเมืองเดช  อําเภอเดชอดุม  มีนายชางใหญสุวัฒน  สุทธิประภา  และคณะเปนผู
ประดิษฐรวมเวลา  45  วัน  ผูรวมบริจาคสมทบทุน  ไดแก  รานคา  องคการบริหารสวนตําบล   
สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  และผูศรัทธาอื่น  ๆ2 
  วัดผาสุการาม  อําเภอวารินชาํราบ  ตนเทียนประเภทแกะสลักขนาดเล็ก  เนื้อหาเกี่ยวกบั
พุทธประวัติ  พุทธจริยวัตรบางประทานพร  บางสมาธิ  บางแสดงปฐมเทศนา  สวนฐานแบงออกได   
3  สวน3 
   1.  สวนหนา  แกะสลักรูปนางวิสาขาอุบาสิกาถวายผาอาบน้ําฝน  เนื่องในวนั
เขาพรรษา   
   2.  ฐานรองรับตนเทียน  นาคขดตัวรองรับตนเทียนแผพังพาน   
   3.  ฐานดานหลัง  แกะสลักตราสัญลักษณ  72  พรรษา   
  นายชางใหญคือนายไชยรักษ  สุทธิประภา  และคณะ  ผูออกแบบควบคมุคือ  ชางสุวัฒน  
สุทธิประภา  ใชเวลา  29  วัน  ประธานดําเนินการฝายสงฆ  พระครูถาวร  ธรรมสถิต  เจาอาวาส 
พระใบฏีกาบญุสรวง  ญาณวโรผูชวยเจาอาวาสฝายประสานงานและดาํเนินการ  เทศบาลวารินชําราบ   
ชาวคุมวัดผาสกุารามใหการสนับสนุน  คณะครูอาจารย  โรงเรียนเทศบางลานสุขสําราญ   
ประดับตกแตง   
  กลาวสรุปไดวาปจจัยการผลิตสําคัญในการทําตนเทียนไดแก  วตัถุดิบ  เชน  ผ้ึง  เทียน  
ดอกไม  ฯลฯ  และปจจยัดานทักษะฝมือ  การแบงหนาทีท่ํางาน  และรวมมือกันทํางาน  ขณะเดยีวกนั
แตละคนทําหนาที่ไดหลากหลาย 
 
                                                  

 1  พิธีกรบรรยาย.    ตนเทียนวดัสวางอารมณ. 
 2  พิธีกรประจําตนเทียน. 
 3  พิธีกรประจําตนเทียน. 
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  สินคาเทียนพรรษาเกี่ยวกับเทยีนแกะสลัก  เทียนติดพิมพ  เทียนโบราณ  ไมไดมี
ความหมายเพยีงแคเทยีนแหในงานประเพณีเขาพรรษา  แตมีความหมายโดยนัย  หมายถึง  ศิลปกรรม
ทองถ่ิน  วัฒนธรรมราษฏร  ศิลปกรรมทองถ่ินวัฒนธรรมราษฏร  งานฝมือ/เอกลักษณเฉพาะ   
พุทธลักษณะอริยาบทตางๆ  ตัวภาพ  รูปสัตว  เทวดา  เทยีนมัด  เทยีนตน   
 
รูปแบบ  และความหมายใหมของอาหาร 
 
 ในชวงวันอนรัุกษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป  2547  ตรงกับวนัที่  2  เมษายน  2547  
และงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  ประจําป  2547  ตรงกับวันที่  3-4  เมษายน  2547  ไดมีการจัดงาน
เล้ียงตอนกลางคืน  ณ  ลานโพธิ์  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  ซ่ึงพิธีกรประจําวนัไดพิธีกรประจาํวัน
ไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานเลี้ยงตอนกลางคืนกอนการแสดง  แสง  สีเสียงวา   
 
   “…เย็นนีเ้ราถือโอกาสตอนรับเขยนานาชาติเชิญจองโตกละ  1,000   
   บาทไดที่ลานโพธิ์  กับเสมียนตราอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  คุณศิริรัตน   
   อารีรอบ  งานเขยนานาชาติ  คร้ังที่  2  :  โฮปบายดินเนอร  ผูวาราชการ 
   จังหวดัธงชัย  อนันตกูลเปนผูริเร่ิม  เชิญรับประทานอาหารพาแลง   
   และรวมกิจกรรมบายศรีสูขวัญเขยฝรั่งของจังหวดับุรีรัมย  กรุณานั่ง 
   ตามหมายเลข  อนึ่งสามารถจองบัตรไดที่  ที่ทําการปกครองอําเภอ 
   เฉลิมพระเกยีรติ  สํานักงานจงัหวัดบุรีรัมย  เสมียนตราจังหวัดบุรีรัมย   
   เขยบุรีรัมย  ไดแก  คนเยอรมัน  อเมริกา  ญ่ีปุน  เนเธอรแลนด  จํานวน 
   เขยชาวเยอรมนัมากที่สุด…”1 
 
 อาหารแบบ  “โฮปบายดินเนอร”  ผูเขารวมรับประทานตองจองโตกราคา  1,000  บาท  
จํานวน  8  ที่นั่ง  บริเวณลานโพธิ์  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  (กรณีชําระเงนิ  1200  บาท  สามารถ 
เขารวมชมแสงสีเสียงโดยตองซื้อบัตร)  วันที่  2  เมษายน  2547  รายการอาหารประกอบดวยอาหาร
หลากชนิด  เชน  เนื้อแดดเดยีว  ไขมดแดง  ผักทองในถิน่  ปลาชอนแดดเดยีว  หมูเค็ม  หมูยางน้ําตก  
ไกทอด  ขาวเหนียว  ผลไมตามฤดูกาล  แกงผักหวานใสไขมดแดง  และชมการแสดงโปงลาง1 
                                                  

 1  พิธีกรดําเนินรายการ  เปนผูประชาสัมพันธ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึก,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที ่ 2  เมษายน  2547. 



 167 

 ในขณะที่หมูบานทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหมูบานโคกโกง  กําหนดคาบริการบานพกัแรม
ตามสัดสวนผูเขาพักดังนี้  นกัทองเที่ยว  5-8  คน  คาบริการคนละ  900  บาท  นักทองเที่ยว  9-19  คน  
คาบริการคนละ  600  บาท  นักทองเที่ยว  20-25  คน  คาบริการคนละ  500  บาท  การนําเที่ยวหมูบาน  
วัฒนธรรมผูไทยโคกโกงแบบไมพักคางคนื  และแบบพกัคางคืน  รายการนําเที่ยว  เชน  พธีิตอนรับ  
แยกเขาที่พักเปลี่ยนชุดผูไทย  พรอมกันทีศ่าลาวัดศรีภูขนัธรวมพิธีบายศรีสูขวัญ  รับประทานอาหาร
พื้นบานตามฤดูกาล  “พาแลง”  8  คนตอ  1  โตก  ณ  หมูบานวัฒนธรรมบานโคกโกง  รายการอาหาร
ประกอบดวยอาหารหลากชนิด  เชน  แกงเห็ดใสผักอีตู  ไขตม  แกงไกใสหนอไมสม  ปนปลา  แกงไก  
ลวกผัก  ปงเขยีด  ไขเจียว  ขาวเหนียว  ของหวาน  ขาวตมมัด2  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม  พักแรม 
ที่บานชาวผูไทย  รุงเชาใสบาตรพระ  เที่ยวน้ําตกตาดสูง  เดินปาฯลฯ3 
 สินคามีนัยวัฒนธรรม  “อาหาร”  ไมไดมีความหมายเพยีงแคโฮปบายดนิเนอร  หรือ  พาแลง  
แตมีความหมายโดยนัย  หมายถึง  อาหารตามฤดูกาล  อาหารทองถ่ินอาหารแบบ  ผูเขารวม
รับประทานตองจองโตกราคา  1,000  บาท  จํานวน  8  ที่นั่ง  บริเวณลานโพธิ์  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
รายการอาหารประกอบดวยอาหารหลากชนิด  เชน  เนื้อแดดเดียว  ไขมดแดง  ผักทองในถิ่น   
ปลาชอนแดดเดียว  หมูเค็ม  หมยูางน้ําตก  ไกทอด  ขาวเหนียว  ผลไมตามฤดูกาล  แกงผักหวาน 
ใสไขมดแดง  และชมการแสดงโปงลาง4 
 สินคามีนัยวัฒนธรรม  “อาหาร”  ไมไดมีความหมายเพยีงแคหมูยอ  กนุเชียง  ไสกรอก   
แตมีความหมายโดยนัย  หมายถึง  ความหลากหลายทางวฒันธรรมของสินคาบริโภคเกี่ยวกับอาหาร 
ที่มีช่ือเสียงในทองถ่ิน  เชน  หมูยอดาวทอง  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  วัตถุดิบทําจากเนื้อ 
                                                                                                                                                  

 1  พิธีกรดําเนินรายการ  เปนผูประชาสัมพันธ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึก,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที ่ 2  เมษายน  2547. 
 2  พรหม  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดศรีภูขนัธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
 3  สีเทือด  ไตรยะวงศ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ณ  ที่ทําการผูใหญบาน  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2546. 
 4  พิธีกรดําเนินรายการ  เปนผูประชาสัมพันธ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึก,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที ่ 2  เมษายน  2547. 
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สวนขาหลังของหมูเทานั้น  หอดวยใบตองหุมทับอีกชั้นดวยพลาสติกแลวจึงนําไปนึง่  หมูยอตองหนึ่ง  
ทาพิสูจน  อันดับ  1  เมืองอุบล  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  วัตถุดิบทําจากเนื้อสวนขาหลัง 
และเนื้อสันใน  นําไปบรรจุในถุงพลาสติก  และหอทับดวยใบตองแลวจงึนําไปตม  เปนตน 
 
รูปแบบและความหมายใหมของประเพณ ี
 
 1.  ประเพณีขึน้เขาพนมรุง 
  อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุงเปดโอกาสใหนักทองเทีย่วเดินทางไปสัมผัสไดทุกวัน 
ไมเวนวันหยดุราชการ  เวลา  06.00-18.00  น.  ปจจยัการผลิตที่สําคัญคือปจจัยทางดานโบราณวัตถุ  
และโบราณสถานแหงเดียวของประเทศไทยดึงดดูใจนักทองเที่ยวสัมผัสปราสาทหินทรายสีชมพู 
ตั้งอยูบนภูเขาไฟซึ่งดับสนิทเปนที่ประดษิฐทับหลังนารายณบรรทมสินธุ  แสงดวงอาทิตยลอดผาน  
15  ชองประตูควบคูกับปจจยัดานการแสดง  ป  พ.ศ.  2547  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง   
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  รวมกับกรมศิลปากร  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
คณะนกัแสดงแสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลัย”  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การบวงสรวงพระศิวะ  
ถวายพวงมาลัยและสรงน้ําศวิะลึงค  จัดงานเทศกาลเดือนศักดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  งานประเพณ ี
ขึ้นเขาพนมรุง  ประจําป  2547   
  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมยประจําป  2547  ตรงกับวันที่  2  เมษายน   
มีการจัดแสดงขบวนแหเจาชายนเรนทราทติยพรอมขบวนขาราชบริพารขึ้นเขาพนมรุง1  และวงดนตรี
พื้นบานกนัตรมึโบราณถวยพระราชทาน  2546  ของเกรียงศักดิ์  ส.สไบทอง2  การแสดงแสง  สี  เสียง  
ชุดพนมรุงมหาเทวาลัย  คาบตัรเขาชม  300  บาท…”  อนึ่งชวงเวลากลางวันอุทยานประวัติศาสตร
พนมรุงเปดโอกาสใหนกัทองเที่ยวเดินทางสัมผัสปราสาทพนมรุงโดยยกเวนการเก็บคาธรรมเนียม 
จากนักทองเทีย่วทกุคน 
  งานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  ประจําป  2547  ตรงกับวันที ่ 3-4  เมษายน  แสดงจําลอง
ขบวนแหพระนางธูปตินทรลักษมีเทวี  และเทพพาหนะทั้ง  10  เปนประติมากรรมรูปสัตวพาหนะ
ประจําทิศ  หลอดวยเรซิ่น  ไดแก  หงส  ชาง  วัว  ระมาด  คชสีห  นกยูง  นาค  มา  รากษส  และ
กระบือ  เคลื่อนขบวนสูมหาเทวปราสาทพนมรุง  ขบวนทั้งหมดอํานวยการโดยนายอําเภอเฉลิม 
                                                  

 1  สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดบุรีรัมยเปนผูดําเนินการจดัแสดง 
 2  เกรียงศักดิ์  ส.สไบทอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเมือง   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
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พระเกยีรติ1  โดยมีการถายทอดสดผานสถานีโทรทัศนชอง  11  ในสวนของการแสดงแสง  สี  เสียง  
ชุดพนมรุงมหาเทวาลัย  คาบตัรเขาชม  300  บาท…”  อนึ่งชวงเวลากลางวันมีการเก็บคาธรรมเนียม 
เขาชมเพิ่มเปน  ชาวไทย  20  บาท  ชาวตางชาติ  50  บาท  (เดิม  10  บาท  และ  40  บาท) 
  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมย  งานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  ประจาํป  2547  
หนวยงานของรัฐ  เอกชน  และผูเกี่ยวของมีการแบงหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ  อาจไดรับประโยชน
ตอบแทน  หรือมาโดยสมัครใจ  เชน  สํานกังานวัฒนธรรมจังหวดับุรีรัมย  องคการบริหาร 
สวนทองถ่ิน  โรงเรียน  เอกชน  ฯลฯ  ดังคาํกลาววา 
 
   “…ผมเปนผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง  มาแสดงดวยใจ 
   เปนกุศล  งบประมาณจะถูกนําไปใชจายสวนอื่นๆ  แตนกัแสดงไมใช   
   เชน  ตัวเอกชายเอกธวัช  พรหมจินดาเปนผูประกาศขาวชอง  3  นักแสดงนํา 
   หญิงเปนดารานักรองนักแสดงทีวีช่ือกัลยกร  นาคสมภพ  มีทหารรวม 
   แสดง  ซอมมา  2  วันแลว  ทกุคนเคยแสดงจนรูบท  ผมแสดงปที่  3  แลว…”2   
   “…แสง  สี  เสียง  บริษัท  Sound  Group  จากกรุงเทพฯ  มาทุกปยกเวน  ป  2545  3   
   “…ผมนําพลุ  ดอกไมไฟมาจากอําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสพุรรณบุรี  ผม 
   มีหนาที่ยิงพลุ  70  นัดตอวนั  รวมแสดงแสงสีเสียง  3  วัน  จุด  210  นัด  ราคา   
   60,000  บาท…”4 

                                                  

 1  พิธีกร  เปนผูบรรยาย,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนบันทึกเสียง,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
พนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  3  เมษายน  2547. 
 2  วิวัฒน  อานนัต  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
 3  พนักงาน  Sound  Group  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเมือง   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
 4  ธงชัย  บัวทอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเมือง   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
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  องคกรทองถ่ินทําเองโดยไมมีการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขารวม  นักแสดงแสงสี
เสียง  มารวมดวยความเสียสละ  กุศล  ศรัทธา  เชน  ส่ือมวลชน  นักศกึษา  ชาวบาน  ขาราชการ   
ไมมีคาตอบแทน  ตอนเชามพีิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  นักแสดงทกุคนตองเขารวมทุกคนแสดงจนรู
บทแลว  ปนี้เปนปที่  3  ที่ผมรวมแสดง1 
  ในสวนของหวัหนาคณะวงดนตรีไดกลาวสรุปวาและวงดนตรีพื้นบานกันตรึมโบราณ
ถวยพระราชทาน  2546  คาจดัแสดงวนัละ  7,000  บาท  นักแสดง  นกัดนตรีเปนนกัเรยีนทั้งหมด2   
  การแสดงแสงสีเสียงชุดพนมรุงมหาเทวาลัย  โดยจังหวดับุรีรัมย  กรมศิลปากร   
พรอมดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  การแสดงเสนอประวัติความเปนมา  สรางตามนัย 
ศาสนสถานประวัติศาสตร  คําบอกเลาวัฒนธรรมทองถ่ิน  นักวิชาการ  สูการแสดง  นักแสดง
จินตนาการแสง – สี  เสียง  อํานวยการแสดงโดยธงชัย  อนันตกูล  ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย   
เอื้อเฟอสถานที่  ประสานงานโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  กรมศิลปากร  การบินไทย  
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  เทศบาลตําบลพนมรุง  เบียรชาง   
สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย  หัวหนาอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  พระนางธูปตินทรลักษมี  เทวี   
แสดงโดย  นางหมวดโทธารณา  สัตยาลักษณ  อดีตผูพพิากษาศาลสมทบจังหวดับุรีรัมย  แผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว  องคศิวะมหาเทพ  แสดงโดยสมาชิกสภาองคการบริหารจังหวดับุรีรัมย   
พระนารายณแสดงโดย  คุณเกรียงศักดิ์  เพญ็ศุกร  นายกองคการบริหารสวนตําบลจนัทรพบเพชร  
อําเภอบานกรวด  พระพรหมโดยคุณพงศพันธ  เทพนคร  โรงแรมเทพนคร  นเรนทราทิตย   
แสดงโดยคณุนนทวัช  พรหมจินดา  ผูประกาศขาว  และพิธีกรชอง  3  อสมท.  นางสุรพี   
แสดงโดยกัลยากร  นาคสมภพ  นักแสดง  นักรอง  ผูบริหาร  ขาราชการ  ทหาร  ตํารวจ  ทหารถือ
เครื่องสูงจากคาย  ร.23  พัน  4  จํานวน  150  นาย  อุปกรณประกอบฉากคุณเทวินทร  วิเศษฤทธ   
และจังหวัดทหารบกบุรีรัมย  กระทงลอยวทิยาลัยการอาชีพบุรีรัมย  กํากับการแสดงโดยนายจเร   
สัตยานุรักษ  หัวหนากลุมสงเสริมกองจัดการการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่  1  จังหวัดบุรีรัมย   
 
 
                                                  

 1  วิวัฒน  อานนัต  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
 2  เกรียงศักดิ์  ส.สไบทอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเมือง   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
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ผูชวยผูกํากับนางหมวดโทธารณา  สัตยานุรักษ  บันทกึเสียงตัดตอ  ชัยยศ  ชิดรัมย   
ในนามจังหวัดขอขอบคุณ  เดินทางโดยปลอดภัย  และเชิญบันทึกภาพกับนักแสดงคะ1 
  สินคามีนัยวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียง  ไมไดมีความหมายเพียงพนมรุงมหาเทวาลัย
เทานั้น  แตยังมีความหมายโดยนยัคือการผลิตซ้ําวัฒนธรรมขอมโบราณผานหลักฐานทางดานประวัต-ิ
ศาสตรเปนสําคัญ 
 2.  ประเพณแีหเทียนพรรษา 
  งานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวดัอุบลราชธานี  เทศบาลนครอุบลราชธานี   
จังหวดัอุบลราชธานี  รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท)  จดังานสัปดาหประเพณแีหเทยีน
พรรษา  ณ  บริเวณทุงศรีเมอืง  ชางผูเกี่ยวของกับการสรางเทียนเพื่อเขารวมในงานประเพณแีหเทียน
พรรษา  ประจาํป  2547  “ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา”  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชิน ี 
สรางสรรคเทียนพรรษาตามรูปแบบที่กําหนด  โดยผานการใชทักษะฝมือเฉพาะตวั  การผลิต  และ
ความสัมพันธทางการผลิต  เหมือน  และแตกตางกัน  ในการทําตนเทียนแตละคนทําหนาที่ได
หลากหลาย  ความสัมพันธทางการผลิตมีทั้งลักษณะชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกนั  และหรือการไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนตามศักยภาพของตนเอง  เชน  กลุมชางผลิตตนเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
วัดพระธาตุหนองบัวแตละคนจะไดรับผลตอบแทนแตกตางกันตามความรูความสามารถของตนเอง 
ดังคํากลาวของรองหัวหนาชางวา2 
 
   “…การทํางานแบงหนาที่ตามความสามารถของบุคคล  คาตอบแทน 
   ตอวันพจิารณาจากฝมือเปนเกณฑ  เชน  เปนงานมีฝมือ  คาแรง 
   200-300  บาท  ไมเปนงาน  100  บาท  แรงงานอาสาสมัครหญิงอาศัยภาย 
   ในคุมวดัมาชวยตมเทียน  เดีย๋วนี้การทําตนเทียนตนทนุสูง  250,000- 
   300,000  บาท  สวนผลตอบแทนหากชนะเลิศจะไดรับเงนิรางวัล  100,000   
   บาท  ปที่แลวไดรางวัลชนะเลิศตนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ…” 
 
 
 

                                                  

 1  พิธีกร. 
 2  วิเชียร  พาด ี เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดพระธาตุหนองบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
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  ในสวนของกลุมชางวัดทุงศรีเมืองผลิตตนเทียนประเภทติดพิมพ  แบงหนาที่กนัทํางาน
หลากหลาย  แรงงานแตละฝายทําหนาที่โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนดังคํากลาวของพระสําลี
กลาววา1  ไดรับงบประมาณการสรางสนับสนุนจากเทศบาล  และพุทธศาสนิกชนบริจาค  แรงงาน
หลักที่สําคัญคือ  พระภกิษุ  สามเณร  สวนสุภาพสตรีในคุมวัดรับผิดชอบประดับดอกไม   
ในขณะที่คุมวดับานนาควายโดยพระอาจารยญากลาวสรุปวาตนเทยีนประเภทตดิพิมพ   
พระพุทธรูปปางประทานพร  จางทํา  30,000  บาท  ทางวดัไมมีชางทําเทียนจึงจาง2 
  คณะกรรมการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีรวมพรอมใจกนั
กราบบังคมทูลขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในเทศกาลเขาพรรษา
เปนกรณพีิเศษ  นอกเหนือจากที่พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานแกพระอารามหลวง
ปกติ  เมื่อป  พ.ศ.  2522  เพื่ออัญเชิญเปนเทยีนชัยมิ่งมงคลนําขบวนแหเทียนพรรษาอบุลราชธานี   
และนําไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงในจงัหวัด  ซ่ึงในแตละปที่มีการจัดงานประเพณ ี
แหเทยีนพรรษา  จะมพีิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปประดษิฐานไวในบรเิวณพิธีเปดงาน 
ที่ลานหนาศาลาจตุรมุขทุงศรีเมือง3 
  ประเพณแีหเทยีนพรรษา  ไดรับการถายทอดสดผานฟรีทวีี  สถานีโทรทัศนกองทัพบอก
ชอง  5  และไทยทีวี  Global  Network  177  ประเทศ  ดงัคํากลาวของพิธีกรกลาววา4  “…ขอขอบคุณ  
ฯพณฯ  โภคิน  พลกุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย…”  จีระศกัดิ์  เกษณยีบศุก  ผูวาราชการ
จังหวดั  กลาววา  “…ปนี้ทําเทียน  72  ตน  เพื่อถวายสมเดจ็พระราชินี  มขีบวนแหเทยีนโบราณ   
และมีการนําเครื่องยศผูปกครองเมืองอุบลมาเปนสวนประกอบขบวน…” 
  กิจกรรมในงานประเพณีแหเทียนพรรษา  จงัหวัดอุบลราชธานี  2547  เร่ิมจากวนัที่  26  
กรกฎาคม  2547  –  1  สิงหาคม  2547  สรุปไดดงันี้5   
                                                  

 1  พระสําลี  ทิฏธมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดทุงศรีเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  30  กรกฎาคม  2547. 
 2  พระอาจารยญา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดบานนาควาย  อําเภอเมอืง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
 3  จังหวดัอุบลราชธานี  และหนวยงานอื่น.    “เทียนพรรษาพระราชทาน,”  เลมเดิม.   
หนา  4  –  5. 
 4  รัชภรณ  วงศาโรจน  และคณะนเิวศ  สุทศัน.    ประเพณีแหเทียนพรรษา  ประจําป  2547  
อําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธาน.ี    สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง  5.    1  สิงหาคม  2547.   
เวลา  09.50  –  10.50  น.   
 5  จังหวดัอุบลราชธานี  และหนวยงานอื่น.    เลมเดิม.    หนา  16  –  17. 
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   26  กรกฎาคม  2547  พิธีเปดการจําหนายสนิคาเศรษฐกจิชุมชน  “หนึ่งตําบลหนึ่ง 
ผลิตภัณฑ”  สถานที่หนาศาลากลางจังหวดั   
   27  กรกฎาคม  2547  มหกรรมพลังอาหารปลอดภัย   
   28  กรกฎาคม  2547  พิธีทําขวัญนาค 
   29  กรกฎาคม  2547  การประกวดสาวงามประจําตนเทยีนพรรษา  –  งานพาแลง   
   30  กรกฎาคม  2547  พิธีหลอหลอมเทียนหลอมใจ   
   31  กรกฎาคม  2547  ชมถนนสายเทียน  ตัง้เทียนโชวจัดพิธีเวียนเทียน   
   1  สิงหาคม  2547  พิธีปลอยขบวนแหเทยีนพรรษา   
  เทยีนโบราณจาํแนกได  4  ประเภท  ไดแก  เทียนมณฑป  เทียนปราสาทผึ้ง  เทียนพุม  
และเทียนมัดรวม  เทียนดังกลาวถูกสรางขึ้นจากคําบอกเลาของคุณประดับ  กอนแกว  มีความหมาย
และรูปแบบแตกตางกัน  คือ1 
   1.  เทียนมณฑป  หมายถึง  เทียนตั้งไวบนแผนโลหะเปนเครื่องบริขารนําไป
ประดิษฐานในมณฑป  เพื่อใหเกดิความศกัดิ์สิทธิ์  ความสวยงาม  และหมายถึงฐานะของเจาศรัทธา  
เพื่อถวายพระสงฆ   
   2.  เทียนปราสาทผึ้ง  หมายถึง  เทียนที่ประดิษฐขึ้นเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแก
บรรพบุรุษผูลวงลับ  หรือทําเพื่อแกบน  อนึ่งมีการใชดอกพิมพจากแบบพิมพไปประดับตกแตง 
ใหสวยงาม   
   3.  เทียนพุม  หมายถึง  การนําเทยีนที่ฝนเสร็จมามัดรวมกันตั้งไวในขนัหรือพานไม   
มีจุดมุงหมายเพื่อนําไปถวายพระสงฆ   
   4.  เทียนมัดรวม  หมายถึง  การนําเทียนที่ฝนเสร็จมามัดรวมกัน  มกีารตกแตงตั้ง
เทียนสั้น  ยาว  ปานกลาง  ตดักระดาษสีเปนลวดลายมารดัเปนเปลาะ  ๆ  มีจุดมุงหมายเพื่อถวาย 
แดพระสงฆในสํานักสงฆหรือวัด   
  ประเพณแีหเทยีนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  มีจุดมุงหมายเพื่อ  ถวายเปนพุทธบูชา  
ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  เพือ่แสดงเอกลักษณของจังหวดัอุบลราชธานี  เปนการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละเปนการสนับสนุนเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว  เพื่อเปนศูนยรวมพลัง 
ในดานจิตใจ  ในการแสดงออกถึงความพรอมเพรียง  ความสามัคคี  และความศรัทธา   
และเพื่อเปนสิ่งดึงดูดนกัทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ2   

                                                  

 1  จังหวดัอุบลราชธานี  และหนวยงานอื่น.    เลมเดิม.    หนา  6  –  7. 
 2  แหลงเดิม.    หนา  11. 
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  งานประเพณีแหเทียนพรรษาอุบลราชธานี  ส่ือใหเหน็ถึงการสืบสานประเพณีอันเนื่อง
ดวยพระพุทธศาสนา  ที่แสดงออกถึงศิลปะสกุลชางเมอืงอุบลฯ  ที่มีอยูมากมายหลากหลายแขนง   
ผลิตงานดานศลิปะอยางตอเนื่อง  เชน  งานหัตกรรมพืน้บาน  และงานกอสรางตกแตงโบสถวิหาร   
จึงใชโอกาสในชวงประเพณีนี้ทดสอบ  ทดลอง  และประลองฝมือเชิงชางผานตนเทียนพรรษา  ดังนั้น
นักทองเที่ยวทีม่ารวมงานประเพณีแหเทียนพรรษาอุบลราชธานีจึงสามารถชื่นชม  และศึกษากจิกรรม
ของงานทั้งในดานสืบสานขนบนิยมประเพณีในดานศิลปะ  การตกแตงขบวนเทยีนพรรษา  กิจกรรม
อ่ืนไดอยางหลากหลาย 
   ปจจุบันสังคมชาวอุบลราชธานีไดกําหนดบทบาทหนาทีใ่หมให  “ตนเทียน”   
ในระบบดั้งเดมิเปลี่ยนแปลงไปดังนี ้
    1.  ตนเทียน  “อภิมหาเทยีนพรรษาเฉลิมพระเกียรต”ิ  ประดิษฐาน  ณ  สนามทุง
ศรีเมือง  มีแนวคิดเกีย่วกับ  “พระมหาชนก”  รูปแบบผสมผสานระหวางศิลปะไทยประเพณกีับศลิปะ
อีสานประเพณี  เปนสัญลักษณเทยีนพรรษาที่สรางขึ้นมาเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสไดตลอด
ทั้งป   
    2.  ตนเทียนในงานประเพณแีหเทยีนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  2547   
“ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา  เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี”  นักทองเที่ยวสามารถ
สัมผัสไดในชวงเวลาที่นําตนเทียนเขารวมขบวนแห  และจัดแสดงในถนนสายเทียน  ชางและ
ผูเกี่ยวของมอบหนาที่ใหมให  “ตนเทยีน”  โดยสรางสวนประกอบรวมระบบสัญลักษณผานรูปทรง  
วัสด-ุกรรมวธีิ  ทักษะเชิงชางสกุลชางเมืองอุบล  ดังปรากฏใหเหน็ไดจากตนเทยีนที่เขารวมขบวนแห
ในวนัที่  1  สิงหาคม  2547  จํานวน  72  ตน  ตนเทยีนดังกลาวสื่อความหมายผานรูปทรงที่ใชกรรมวิธี  
วัสดุ  อุปกรณซ่ึงเกื้อกูลตอการแสดงออก  ดังนี ้
     2.1  ตนเทียน  มีองคประกอบ  3  สวน  คือ  สวนฐาน  จําแนกออกไดแก   
ฐานเหลี่ยม  ฐานบัว  และสวนประดับอื่น  เชน  ตัวภาพรปูพระอินทร  หงส  นาคปรก  ฯลฯ   
สวนลําตน  จําแนกออกได  2  กลุม  ไดแก  ลําตนประดับลวดลาย  กับลําตนตนประดบัลวดลายเคลา
ตัวภาพ  ตัวภาพที่นิยมแกะสลักไดแก  พุทธประวัติ  ทศชาติชาดก  สวนยอด  ทรงบวัตูม  บัวกลุม   
3,  6  ช้ัน  บัวคว่ํา-บัวหงาย  ลูกแกว  สวนปลายสุดคือไสเทียนทําดวยฝาย 
     2.2  สวนประดับรวมขบวนรถตนเทียน  ประกอบดวย  รูปสัตว  เชน  นาคปรก  
หงส  ครุฑ  ครุฑยุคนาค  พญานาค  เรือสุพรรณหงส  เทวดา  เชน  พระอินทร  เทวดา  พระนารายณ
ทรงครุฑ  รุกขเทวดา  นางฟา  มาตุรีราชบุตร  พระพุทธเจาในพระอรยิาบทตางๆ  เชน  ประสูติ  ตรัสรู  
ปรินิพพาน  ปางมหาภิเนษกรมณ  ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย  ปางลีลา  ปางโปรดพุทธมารดา
บนสวรรค  ทศชาติชาดก  เชน  เวสสันดร  มหาชนก  สุวรรณสาม  ตัวภาพบุคคล  เชน  นางผุสดี   
และตราสัญลักษณ  72  พรรษา 
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   จากบทบาทหนาที่และองคประกอบของตนเทียน  และสวนประกอบรวมของระบบ
สัญลักษณที่ผานการสรางสรรคอยางประณีตโดย  “ชาง”  และ  “ผูเกี่ยวของ”  ตนเทยีนมีคุณสมบตัิ 
ถูกนํามาใชสรางบรรยากาศ  และเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงความศรัทธา  ทักษะ  
ความเปนอุบลราชธานีสัญลักษณของเมืองนักปราชญ 
  นอกเหนือจากการทําตนเทียนพรรษา  แตละคุมวัดยังใหความสําคัญกับองคประกอบ 
ตาง  ๆ  เชน  ดอกไม  ใบตอง  ผา  ประติมากรรมลอยตัว  เปนตน  ในสวนของประตมิากรรมสกุลชาง
เมืองอุบลฯ  นิยมนําเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกบัพุทธประวัตติอนตาง  ๆ  เชน  เสด็จออกบวช  
เสด็จลงจากดาวดึงสสวรรค  ปฐมเทศนา  เสด็จปรินิพพาน  ทวยเทพยดา  นางฟา  และสัตวจิตนาการ
ในปาหิมพานต  สงผลใหเกดิความสมบูรณทางดานองคประกอบศิลปะ  เนื้อหา  และสวนประดับอื่น  
ซ่ึงตองใชทักษะความสามารถเฉพาะตัวควบคูกับระยะเวลา 
  การทุมเทแรงกาย  แรงใจในชวงระยะเวลาอันยาวนาน  เพื่อผลงานอันยิ่งใหญอวดสายตา
นักทองเที่ยว  ณ  ถนนสายเทียน  และถนนอุปราช  ซ่ึงใชเปนพื้นที่ของขบวนแหตนเทียน   
กลุมชางลวนตัง้ตารอคอยคําตอบจากผลการประกวด  และเงินรางวัลที่จะเปนรายไดสวนหนึ่ง 
นําไปลดตนทนุการผลิต  แตเหนืออ่ืนใดชางทุกคนลวนทราบดีวา  รางวลัชนะเลิศอาจเปนเครื่องหมาย   
หรือใบเบิกทางนําไปสูงานสายอาชีพ  ชางฝมือขบวนเทียนพรรษาที่ฝากไวใหตราตรงึ  แกผูที่ไดมา
สัมผัส  เพื่อความมั่นคงในอาชีพในปจจุบันและอนาคตสบืไป 

 
รูปแบบและความหมายใหมของมหกรรมและงานฉลอง 
 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  4  (นครพนม)  
สํานักงานจังหวัดนครพนม  องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม  เทศบาลเมืองนครพนม  บุคคล  
กลุมบุคคล  และเอกชน  รวมกันจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยว  2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้าํ
โขง  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004)  ไดจดักิจกรรมเทศกาลและงานประเพณจีังหวดันครพนม
ป  2547  เชน  งานนมัสการพระธาตุพนม  งานนมัสการพระธาตุบริวาร  งานประเพณีไหลเรือไฟ  
ฯลฯ1  พลังการผลิต  ไดแก 
 
 
 
                                                  

 1  สํานักงานจังหวัดนครพนม.    ปฏิทินทองเที่ยว  จังหวัดนครพนม  2547  “2547   
ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง”  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004).    ม.ป.ป.,  ไมระบุเลขหนา. 
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  ปจจัยดานวัตถุ  ผูเกี่ยวของกบัโครงการนําประเพณีชาวเหนือของคนลานนาซึ่งมีคติ 
ความเชื่อวาคนเกิดปใดจะตองไปสักการะบูชาพระธาตุประจําปเกดิตามปนักษัตร  เชือ่กันวาจะไดรับ
อานิสงสมากและเปนศิริมงคล  ดังที่ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  4  เปดเผยวา   
 
   “…จังหวดันครพนมกําหนดใหปพุทธศักราช  2547  เปนปทองเที่ยว 
   ของจังหวดั  ทัง้นี้เปนการนําเอาคติความเชือ่ของชาวลานนาเกี่ยวกับ 
   การไหวพระธาตุประจําปเกดิมาสรางสรรคใหเกดิกิจกรรม  โดยเชื่อวา 
   ปเกิดทั้ง  12  นักษัตรมีความสัมพันธกับการบูชาพระบรมธาตุ  หากใคร 
   ไดมีโอกาสไปสักการะพระธาตุประจําปเกดิของตนถือวาจักไดอานิสงส 
   และเปนสิริมงคลแกตนยิ่งนกั  จังหวัดนครพนมเปนที่ประดิษฐาน 
   ขององคพระธาตุพนมพระธาตุประจําปเกดิของนักษัตรวอก  ซ่ึง 
   ในป  2547  นี้นักษัตรวอกไดเวยีนมาครบอีกครั้ง…”1  “…รายการนําเที่ยว 
   พิเศษชุด  “ไหวพระธาตุประจําวันเกิด  เสรมิมงคลชีวิต”  เพื่อแนะนํา 
   เสนทางทองเที่ยวสักการะพระธาตุประจําวันเกิดทั้ง  7  แหงของจังหวดั…”2 
 
  ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการเดนิทางมานมัสการพระธาตุพนมเพิ่มมากขึ้น  
จังหวดันครพนมจึงจัดรายการลดราคาพิเศษสําหรับคนเกิดปวอกในรปูแบบตางๆ  รอยละ  10-50   
ที่เดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งป  เชน  คาที่พกัรีสอรท  โรงแรม  อาหารตามรานอาหาร  โดยการแสดง
หลักฐานบัตรประชาชนตอสถานบริการที่ติดสัญลักษณปทองเที่ยวนครแหงแมน้าํโขง  จะไดรับ
บริการทันที  อนึ่งไดมีการจดังานนมัสการพระธาตุบริวาร  เชน  พระธาตทุาอุเทน  พระธาตุเรณูนคร  
พระธาตุศรีคูณ  พระธาตุมหาชัย  พระธาตุมรุกขนคร  และพระธาตุประสิทธิ์  พระธาตุบริวารดังกลาว
ไดรับอิทธิพลดานรูปแบบจากองคพระธาตุพนม  ไดถูกใหความหมายวาเปนพระธาตุประจําวนัเกดิ  
อนึ่งการจัดงานดังกลาวไดมกีารประชาสัมพันธผานสื่ออยางหลากหลาย  เชน  ส่ิงพิมพ  
วิทยกุระจายเสยีง  และเว็ปไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 
                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    ขาว  ททท.  PRESS  RELEASE.    การทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  4  ขาวที่  1/2547  ม.ป.ป. 
 2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    ขาว  ททท.  PRESS  RELEASE.    การทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  4  ขาวที่  2/2547  ม.ป.ป. 
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  ปจจัยดานการแสดง  ใชรางกาย  และเสียงเพื่อส่ือความหมายในพิธีเปดงาน  2547   
ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง  มกราคม-ธันวาคม  2547  มีการแสดงเมดเลยลีลานาฏกรรมนครลําน้ํา
โขงโดยวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ  และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  เนื้อหาสื่อถึงการประชาสัมพันธ
ปวอกเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว  รําสักการะพระธาตุ  และรําไทยภพูาน  การผสมผสาน   
ระหวางรางกายมนุษยและวตัถุภายนอก  ไดแก  การสวมหนากากเลนละคร  เชน  การแสดงโขน   
และการแสดงละครนอกเรื่องพระอภยัมณี  ตอน  หนนีางผีเสื้อสมุทร 
 ในแหลงทองเที่ยวศาสนาจําแนกออกได  2  โอกาส  ไดแก  โอกาสปกต ิ และโอกาสพเิศษ 
  1.  โอกาสปกติในแหลงทองเที่ยวทางศาสนา  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  
พุทธศาสนิกชนผูจาริกแสวงบุญสามารถเดินทางเขานมัสการองคพระธาตุพนมไดตลอดทั้งป  ทั้งนี้
เพราะวาจากหลักฐานตํานานและหลักฐานทางโบราณวัตถุทําใหเชื่อไดวาองคพระธาตุพนมเปนที่
ประดิษฐานพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ปจจยัการผลิตที่สําคัญคือปจจัยวัตถุ 
องคพระธาตุพนม  ณ  สถานที่ตั้งปจจุบัน  พุทธศาสนิกชนที่มีความศรทัธาประสงคจะนมัสการตอง
เดินทางเขาถึงที่ตั้งดวยตนเอง  ดังนั้นคณะกรรมการวัดและผูเกี่ยวของจึงตอบสนองความตองการ 
ของผูจาริกแสวงบุญโดยการดําเนินวิถีการผลิตวัตถุ  ส่ิงของ  พิธีกรรม  และกิจกรรมตางๆ   
ดังฝายประชาสัมพันธของวัดซึ่งตั้งอยูในเขตกําแพงแกวดานทิศตะวันออกองคพระธาตุพนม 
ไดประชาสัมพันธผานเครื่องกระจายเสียงของวัดเกีย่วกบัแนวปฏิบัตกิารนมัสการพระธาตุวา1   
 

   “…หยิบไดเลยนะครับดอกไม  ธูป  เทียน  ทอง  วัดพระธาตุพนม 
   ไมไดตั้งราคาไว  แลวแตจะบริจาคใครจะทําบุญกับวัดมจีิตศรัทไท   
   มีใจศรัทธา  กม็ีตูบริจาคเตรียมไวนะครับ  เปนการแบงเบาภาระใหกับ 
   สาธุชนที่เดินทางมานมัสการพระธาตุพนม  มีบริการอยู  3  หนวย   
   แตละหนวยจะมีแมชีเปนบคุลากรของวัด  วัดจดัใหมาเตรียมดอกไม   
   ธูป  เทียน  ทอง  วัดไมไดตั้งราคาบริการ  ฟรีก็ได…” 
 
 
 
 

                                                  

 1  ฝายประชาสัมพันธ  เปนผูประชาสัมพันธ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกขอมูล,   
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  17  
มกราคม  2547. 
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ภาพประกอบ  29  วัตถุมงคลใหเชาบูชา 
 

  ขณะเดียวกันฝายประชาสัมพนัธยังไดบรรยายสรุปความรูเกี่ยวกับตํานานอุรังคธาตุ 
จากอดีตสืบเนือ่งปจจุบันผานเครื่องกระจายเสียงเชื่อมโยงกับพิพิธภณัฑโมลีศรีโคตบูรวา1 
 

   “…หลังจากนมัสการพระธาตุ  เชิญชวนเขาชมพิพิธภัณฑทางวัด   
   หรือศูนยศิลปวัฒนธรรมโมลีศรีโคตบูร  ตั้งอยูทางทิศตะวันตก 
   องคพระธาตุพนม  ไหวพระธาตุพนม  ชมวัตถุโบราณเปนแหลง 
   รวมสงวนรักษาวัตถุโบราณอันลํ้าคา  ซ่ึงสวนหนึ่งไดมาจาก 
   พุทธศาสนิกชนไดนอมนําถวายเปนสมบัติของวัด…สวนหนึ่ง 
   ไดจากองคพระธาตุพนมหกัพังลงมาเมื่อวนัที่  11  สิงหาคม  2518   
   ชมอุทยานการศกึษาของวดั  ชมของโบราณยังไดศึกษาวถีิชีวิต 
   ของคนในลุมน้ําโขงเกี่ยวกบัประเพณี  12  เดือน…พุทธปรัชญา   
   พุทธจริยา  การบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุพนมตั้งแต  พ.ศ.8   
   สมัยพญาสุริยธรรมวงศา…มีหนังสือ  ภาพวาดในพพิิธภัณฑ   
   สถานที่จอดรถทางวัดไมไดเก็บคาที่จอดรถ…” 
 

  ในสวนของวตัถุมงคล  หรือส่ิงใหเชา  บชูา  จําหนายบริเวณทีว่ัดจัดไว  เชน  ช้ันลาง 

                                                  

 1  ฝายประชาสัมพันธ  เปนผูประชาสัมพันธ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกขอมูล,   
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   
เมื่อวันที่  17  มกราคม  2547 

 

ประเภท  ผลิตภัณฑ
โลหะ 
รูปแบบ  แหวน 
วัสดุ        หลอโลหะ 

 

ประเภท ผลิตภัณฑ
โลหะ 
รูปแบบ  เหรียญพระ
ธาตุ 

 

ประเภท  หลอ 
รูปแบบ  พระธาตุ
พนม 
วัสดุ        เรซิ่น 

 

ประเภท  ตะแกรง
ไหม 
รูปแบบ   พระธาตุ
พนม 
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ของอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมโมลีศรีโคตบูร  และซุมตั้งภายนอกกําแพงแกวองคพระธาตุพนม   
วัตถุมงคล  หรือส่ิงใหเชาบูชา  จําหนาย  เชน  ผลิตภัณฑโลหะ  ไดแก  เหรียญหลอรูปพระธาตุพนม  
แหวนรูปพระธาตุพนม  ผลิตภัณฑหลอเรซิ่น  ไดแก  องคพระธาตุพนมจําลองสําหรับแขวนและ 
ตั้งพื้น  ขนาด  และสีตางๆ  โปสเตอรรูปองคพระธาตุพนม  ใบโพธิ์ปดทอง  ธงแขวนพิมพดวย
ตะแกรงไหมรปูพระธาตพุนม  แผนสติ๊กเกอรพิมพรูปพระธาตุ  ขันหมากเบ็ง  หนังสือเกี่ยวกับ 
อุรังคธาตุ  ฯลฯ  เปนตน  วัตถุมงคล  หรือส่ิงใหเชา  บูชาของทางวัดทีจ่ัดไวดังกลาวขางตนไดติดราคา
แลกเปลี่ยนชดัเจน  เพื่ออํานวยความสะดวกในการตัดสินใจเชาบูชาตามความตองการในกรรมสิทธิ์
สวนตัวสําหรับใชยึดเหนีย่วจิตใจของนกัทองเที่ยว  อนึ่งวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  หนวยงาน 
ของรัฐ  และเอกชนไดจดัทาํเว็บไซดเผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสารและอื่นๆ  ของวดั  เชน  เว็บไซด 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย1   
 เว็บไซดกาญจนาภิเษก2 
  ในขณะที่แมคารายยอยจําหนายดอกไมสําหรับบูชาพระธาตุพนมในตลาดเทศบาล 
ธาตุพนมไดกลาวถึงแหลงทีม่าของดอกไมในปจจุบนัซึ่งตนเองจําหนาย  และดอกไมใหบริการ 
ในวดัพระธาตพุนมเกีย่วกับแหลงที่มา  ราคาแลกเปลี่ยนดอกไมในวา 
 

   “…ดอกเบญจมาศสีขาวเหลอืง  กิโลละ  50  บาท  (กําละ  5  บาท)   
   แตละหมูบานรับโควตาสงดอกดอกดาวเรอืงพระธาตุ  10  คน   
   แตละคน  10,000  ดอก  ราคา  1,000  บาท  วัดจะนําเงนิที่ไดจาก 
   การบริจาคมาซื้อดอกไม  บานดอนกลางทุงเราปลูกดอกไมตลอดป   
   ดอกมะลิรับมาจากกรุงเทพฯ…”3  “…ที่บานพระกลางทุง  บาน 
   หัวเมืองเกาปลกูใบเตย  ดอกบัวชอละ  25  บาท  กําละ  5  บาท 
   ปลูกมา  20-30  ป…”4 

                                                  

 1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    กิจกรรมเทศกาลและงานประเพณ.ี    2544.  
<http://www.tat.or.th/tourthai/>  5  กุมภาพันธ  2546. 
 2  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม. 
<http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=7454>  14  มกราคม  2547. 
 3  กาญจนา  แสนกลาง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ตลาดสด  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวนัที่  17  มกราคม  2547. 
 4  ภาวนา  กะสันเที๊ยะ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ตลาดสด  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวนัที่  17  มกราคม  2547. 
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  ในขณะที่ผูจาริกแสวงบุญซึ่งเคยเดนิเทามานมัสการพระธาตุพนมเมื่อคร้ังอดีตกลาวถึง
ราคาแลกเปลี่ยนดอกไม  ธูป  เทียน  ทอง  กลาววา  “…ในอดีตดอกไม  ธูป  เทียนมีขายเชนปจจุบัน  
แตราคา  1  สลึง  หรือ  50  สตางคเทานั้น…”1 
  กลาวสําหรับผูนําเที่ยวภายในบริเวณวดัซึ่งเปนปจจยัทางดานบุคคล  มีกลุมยุวมัคคุเทศก
จากโรงเรียนพระธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  จัดตั้งชมรมใหบริการนาํเที่ยวให
ความรูเกี่ยวกบัประวัติความเปนมา  สภาพปจจุบันตามเสนทางทองเที่ยวภายในบริเวณวดั  เชน   
องคพระธาตุพนม  เสาอินทขีล  พระพุทธรูปใหญ  ตนพระศรีมหาโพธิ์  กลอง  รอยพระพุทธบาท
จําลอง  หอพระนอน  ยอดพระธาตพุนมองคเดิม  ศูนยศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตบูร   
 โดยไมคิดคาบริการตอบแทนดังคํากลาววา2 
 
   “…กลุมยุวมัคคุเทศกมีหลายกลุม  กลุมนี้มหีนูเดก็หญิงศศิประภา   
   ลําทอง  เด็กหญิงไพลิน  ปาณะ  เด็กหญิงปวันสินี  หาญมนตรี 
   เด็กชายทรงพล  ชนมนตรี  และเดก็ชายจกัรกฤษณ  นูทนู  ทั้งหมดอยู 
   ชมรม  Inter  Nation  Club  อาจารยที่ปรึกษาคืออาจารยสมหญิง  มิ่งขวัญ 
   เปนยวุมัคคุเทศกใหบริการความรูนักทองเที่ยว…วันจนัทรถึงวันศกุร 
   ถาวางจะมาตอนหลังเลิกเรยีน  วนัหยุดเสารและวันอาทติยทํางานบาน 
   เสร็จมาอยูประจําที่วดั  การใหบริการไมมุงหวังหรือกําหนดคาตอบแทน 
   แตนักทองเทีย่วตองเขียนบันทึกความคิดเหน็ลงในสมุดบนัทึกเพื่อเปน 
   หลักฐานรายงานสรุปตออาจารยที่ปรึกษา  บางครั้งนักทองเที่ยวมอบเงิน 
   ใหก็ตองบนัทกึหลักฐานลงในสมุด  และนาํเงินที่ไดเขาชมรมเพื่อนําไป 
   เปนคาใชจายอื่นๆ  เชน  คาจางตัดเสื้อชมรม  ซ่ึงยังมีไมครบทุกคน   
   เสื้อที่หนูใสหนูยืมรุนพีใ่นชมรม…” 
 
 
                                                  

 1  โกสี  สุมมาตย  พัน  สุรเสน  ลําไต  ตะลาศรี  และสําลี  เที่ยงผดุง  เปนผูใหสัมภาษณ,  
พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่แกงกะเบา  อําเภอหวานใหญ  จังหวดัมุกดาหาร   
เมื่อวันที่  17  มกราคม  2547. 
 2  ศศิประภา  ลําทอง,  ทรงพล  ชนะมนตร ี เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  
เมื่อวันที่  14  เมษายน  2547. 
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  บริการนําเที่ยว  ไมไดมีความหมายเพียงแคแหลงทองเทีย่ว  วิถีชีวิต  เสนทางไหว 
พระธาตุประจาํวันเกิดเสริมมงคลชีวิต  แตมีความหมายโดยนยั  หมายถึง  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
การพักผอน  การแลกเปลี่ยน  การพึ่งพาสิง่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  และการไดรับสวนลดพเิศษ 
ตามเงื่อนไขกาํหนด 
  2.  โอกาสพิเศษ  ของแหลงทองเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดนครพนม  งานเทศกาล
นมัสการพระธาตุพนมประจําป  2547  วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  พุทธศาสนิกชน 
ซ่ึงเปนคณะกรรมการมีบทบาทหนาที่โดยตรง  และโดยออม  งานเทศการนมัสการพระธาตุพนม  
คณะกรรมการวัดและผูเกีย่วของไดแบงหนาที่การทํางาน  เชนแผนกจดัหาประโยชน  แผนกการกศุล  
แผนกสวัสดกิาร  แผนกเลขานุการ  และแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ  ความสัมพันธทางการผลิต   
มีการแบงงานกันทําหนาที่ตามภาระกจิ  สามารถดําเนินงานไดเปนอยางดี 
   ปจจัยการผลิตทางวัตถุที่สําคัญ  ไดแก  พระอุปคุต  และองคพระธาตุพนม   
ในพธีิแหพระอุปคุต  ถวายขาวพีชภาค  ประจําป  2547  ในวันพฤหัสบดีที่  29  มกราคม  2547   
เวลา  08.00  น.  พิธีกรไดกลาวสรุปกําหนดการวา1 
 
   “…งานนมัสการพระธาตุพนมจะมีขึ้นระหวางวนัขึ้น  10  ค่ํา  ถึง 
  วันแรม  1  ค่ํา  เดือน  3  ตรงกับวันเสารที่  31  มกราคม  ถึงวันศุกรที่  6   
  กุมภาพนัธ  2547  ตามประเพณีที่เคยถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแตโบราณ   
  กอนทําพิธีเปดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม  พุทธศาสนิกชนที่ 
  เล่ือมใสศรัทธาในองคพระธาตุพนมพรอมดวย  ขาโอกาสองคพระธาตุพนม 
  พรอมกันอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อคุมครองงานเทศกาลนมสัการพระธาตุพนม 
  และเพื่อถวายขาวพีชภาค  แหมายังวัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร…” 
 
   ปจจัยการผลิตดานการแสดง  โดยใชรางกาย  และเสยีงเพือ่ส่ือความหมาย  ไดแก   
    การแสดงตัวตนผานชุดเครื่องแตงกาย  “ชุดศรีโคตรบูร”  เปนชุดประจาํ 
จังหวดันครพนม  เขารวมพธีิแหพระอุปคตุ  ถวายขาวพชีภาค  ประจําป  2547  ในวนัพฤหัสบดีที่  29  
มกราคม  2547  เวลา  08.00  น.  ดังคํากลาวสรุปกําหนดการของพธีิกร  กลาววา2 
                                                  

 1  พงษศักดิ์  สังกา  เปนพิธีกร,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกเสียง,  ณ  บริเวณ 
ทาดานน้ําโขง  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2547. 
 2  พงษศักดิ์  สังกา  เปนพิธีกร,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกเสียง,  ณ  บริเวณ 
ทาดานน้ําโขง  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2547. 
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   “…งานนมัสการพระธาตุพนมจะมีขึ้นระหวางวนัขึ้น  10  ค่ํา  ถึง 
  วันแรม  1  ค่ํา  เดือน  3  ตรงกับวันเสารที่  31  มกราคม  ถึงวันศุกรที่  6   
  กุมภาพนัธ  2547  ตามประเพณีที่เคยถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแตโบราณ   
  กอนทําพิธีเปดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม  พุทธศาสนิกชนที่ 
  เล่ือมใสศรัทธาในองคพระธาตุพนมพรอมดวย  ขาโอกาสองคพระธาตุพนม 
  พรอมกันอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อคุมครองงานเทศกาลนมสัการพระธาตุพนม 
  และเพื่อถวายขาวพีชภาค  แหมายังวัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร   
  ขบวนนําเปนรถนําโดยสถานีตํารวจพระธาตุพนม  ชาง  4  เชือก  ขบวนพระ 
  เครื่องสูง  นักฟอนเจาเฮือน  3  พระองค  รถพระอุปคุต  สองฟากทางเปนธง 
  ธรรมจักร  ธงชาติ  ขันหมากเบงใหญ  (เครื่องบูชา)  ศรีโคตรบูรทั้งหมด 
  ที่มาจากพระกลางทุง  สาวนอยริมโขง  ชุดศรีโคตรบูร  หัวหนาทีมคือ 
  คุณทูลใจ  จากรามสมใจ…ขบวนแหเจาเมอืงทั้ง  5  มีนักศึกษา 
  วิชาทหารถือธงชาติ  ธงธรรมจักรขนาบขาง…” 
 

   คณะกลองยาวประมาณ  35-40  คณะไดอาสาเขามารวมแหกองบุญ  เชน  กลองยาว
คณะสาวนอยจิตรใจรัก  จากบานหนองสอ  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  เปนคณะกลองยาว 
ที่มีสมาชิกสุภาพสตรีทั้งหมด  กลองยาวดงคราม  บานดงคราม  อําเภอธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม   
จังหวดันครพนม  เปนคณะกลองยาวที่มีสมาชิกสุภาพบรุุษทั้งหมด  กลองยาวของนกัเรียนกลาว
สรุปวา  “…จะมีผูดูแลจัดควิกลองยาวคาแรงแลวแตวดัจะให  ไมตอรอง  ไมคุมคาแรง  มาดวยใจ 
ถือวามาชวยวดัใครจะมารวมก็ได  เพราะเปนลูกพระธาตุ…”1   
   การผลิตสินคา  วัตถุมงคลใหเชาบูชามีเงื่อนไขจากการผลติซ้ําจําลองรูปแบบ 
พระธาตุพนมหลากหลายรูปแบบ  พลังการผลิตมีเครื่องมือสําคัญคือการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  เชน  
รูปหลอเรซิ่น  เหรียญ  แหวน  องคพระธาตุพนมจําลอง  หนังสืออุรังคนิทาน  จากแหลงผลิตภายนอก
วัด  โดยบุคลากรของวัดเปนปจจัยแรงงานในการใหเชาบูชาเปนสําคัญ  พลังการผลิตสินคา 
จากสถาบันของรัฐ  เชน  โรงเรียนพระธาตุพนมแสดงผานความสามารถเฉพาะบุคคล  เชน  การรอง   
การรํา  และการเลนดนตรี  โดยมีผูแสดงเปนปจจยัแรงงานสําคัญ 
 
 

                                                  

 1  คณะนกัดนตรีกลองยาว  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ณ  ที่  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2547. 
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   สินคารูปพระธาตุจําลอง  โปสเตอร  ภาพพิมพ  ภาพเขียน  และหนังสอืตํานาน 
พระธาตุ  ไมไดมีความหมายเพียงแค  พระธาตุพนม  แตมีความหมายโดยนยั  หมายถึง  วัตถุมงคล 
ใหเชา  ส่ิงยดึเหนี่ยวจิตใจ  สินคาที่ระลึก  องคความรูดานประวัติศาสตร 
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  พิพิธภณัฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จงัหวัดอดุรธาน ี ชาวไทยพวน  ขาราชการ  
นักการเมืองรวมกันจัดงานฉลองมรดกโลกบานเชยีง  ระหวางวนัที่  19-21  มีนาคม  2547  
ประกอบดวย  ขบวนแหอารยธรรมยอนยุคประวัติศาสตร  ขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรมบานเชียง   
  การแสดงหมอลํา  การแสดงวิถีชีวิตชาวบานเชียง  ดารานกัรองนักแสดงเขารวมพิธีเปด1   
  การแสดงแสงสีเสียงชุด  “รอยอดีตอันงามล้ํา  อารยธรรมบานเชียง  ตอน  รัตนแหงธานี”  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เปนผูรับผิดชอบการแสดง2  โดยใชงบประมาณ  400,000  บาท3   
ชวงเทศกาลมรดกโลก  19-21  มีนาคม  2547  ไมเก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ4  
ขณะเดียวกันเทศบาลตําบลบานเชียงจางศรีไพร  มหาชัยผลิตซีดีตนแบบเกี่ยวกับงานมรดกโลก 
บานเชียงประจําป  2547  จํานวนเงนิ  4,500  บาท  กอนนําไปผลิตซ้ําและวางจําหนายเปนชุด  2  แผน  
ราคา  200  บาท   
  การแสดงแสงสีเสียง  ไมไดมีความหมายเพียงรอยอดีตอนังามล้ํา  อารยธรรมบานเชียง  
ตอน  รัตนะแหงธานีเทานั้น  แตยังมีความหมายโดยนยัคือการผลิตซ้ําการถือกําเนิดกลุมชาติพันธุ 
จากน้ําเตา  การแสดงวิถีชีวิตของชุมชนกอนประวัติศาสตรในแองสกลนคร 
 
 
 
 
 

                                                  

 1  พันโทสุเมธ  คําพิมาน  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  หมูที่  2  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  
จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที ่ 21  มีนาคม  2547. 
 2  Studio  การแสดงแสงสีเสียงชุด  อลังการบานเชียง  VDO  2547. 
 3  สาคร  ภูมิศรีแกว  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  บานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
 4  ธรรมนูญ  มนตรีพิทักษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  บานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
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การบริโภคสินคาและบริการ 
 
 สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวเปนสนิคาทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ความตองการบริโภคของผูบริโภค  การวิเคราะหการบรโิภคสินคาและบริการครั้งนี ้ ผูวิจัยนําทฤษฎี
การบริโภคเชงิตรรกวิทยาของ  ฌอง  โบดริยารด  เปนเครื่องมือการวิเคราะห  โดยนํากลุมตัวอยาง
สินคาและบริการมาพิจารณาคุณคาวาวัตถุจะไมถูกบริโภคในฐานะที่เปนวัตถุ  แตจะถกูบริโภค 
สวนที่เปนความแตกตาง  ตามหลักทฤษฎีเชิงตรรกวิทยาการบริโภค  4  ประการ  ดังนี้คือ  ตรรกวทิยา 
เชิงหนาที่ของการใช  วัตถุอาจไดรับการพจิารณาวามีประโยชนใชสอย  ตรรกวิทยาทางการแลกเปลีย่น  
วัตถุที่ถูกกําหนดใหเปนสินคาจะมีมูลคาการแลกเปลี่ยน  ตรรกวิทยาความแตกตาง  เปนตรรกวิทยา 
เชิงฐานะในสงัคม  วัตถุที่มีสถานภาพสัญญะจะอยูภายใตมูลคาเชิงสัญญะ  และตรรกวิทยาของคา 
การแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ  เปนตรรกวทิยาหลายความหมาย  (Ambivalence)  หรือเรียกวา  ตรรก 
ของความเปนสองแงมุม1 
  จากการศึกษาการบริโภคสินคา  และบริการในพื้นที่ศกึษา  พบวามกีารบริโภค 
สวนที่เปนความแตกตาง  ดังนี้ 
   1.  ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ของการใช  จากการวิเคราะหสินคา  และบริการในแหลง
ทองเที่ยวพบวาสินคาและบริการปรากฏคุณคาเชิงหนาทีชั่ดเจนอยางเปนรูปธรรม  คือ  มีหนาที่
เบื้องตนสําหรับใชสอยในชวีิตประจําวัน  ตอบสนองความจําเปนพืน้ฐาน  และการใหความรู   
ความบันเทิงกบัผูบริโภค  ดังตอไปนี ้
    1.1  การใชประโยชนในชวีิตประจําวนั  เชน  ซองบรรจุโทรศัพทมือถือผลิต 
จากผาทอมือลายขิด  รูปไดโนเสาร  กระเปาสะพายลายขดิ  รูปไดโนเสาร  ผาเช็ดมือลายขิด   
รูปไดโนเสาร  นาฬิกาแขวนผนังมีสวนประกอบสําคัญเชน  ผาลายขิด  หมอเขียนสีขนาดเล็ก 
นํามาจัดองคประกอบเขากรอบและกระจกใจ   
 
 
 
 
 
                                                  

 1  ฌอง  ฟรองซัว  ซิบซัก.    “โบดริยารด  นกัคิดที่มองเจาะลึกความเปนไปของสังคม 
แหงการบริโภค  ตอนที่  1  ปูแนวทางสําหรับการบุกเบกิทางปญญา,”  จดหมายขาวสังคมศาสตร  
ฉบับบา.    10(4)  :  57-74  ;  พฤษภาคม-กรกฎาคม  2531.    แปลโดย  สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน. 
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    1.2  ตอบสนองความตองการพื้นฐาน  เชน  ปจจัยทางดานเครื่องนุงหม  ไดแก   
ผา  และผลิตภณัฑจากผา  ดังคํากลาวจากการสัมภาษณวา  “…ผาขาวมา  ผาถุง  และเสื้อขาย 
ไดมากเพราะราคาไมแพง…”1  ปจจัยทางดานการบําบัดรักษา  ไดแก  การนวดแผนโบราณ  และศกึษา
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  ณ  ซุมอโรคยศาลาในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  ปจจัยดานอาหาร  
ไดแก  อาหารที่มีช่ือเสียงในทองถ่ิน  เชน  ปลาจอมแมสมบูรณ  อําเภอประโคนชัย  จงัหวัดบุรีรัมย  
วัตถุดิบทําจากกุงสดไมใสสารกันบูด  หมยูอดาวทอง  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  วัตถุดิบทาํ
จากเนื้อสวนขาหลังของหมูเทานั้น  หอดวยใบตองหุมทบัอีกชั้นดวยพลาสติคแลวจึงนําไปนึ่ง   
หมูยอตองหนึง่  ทาพิสูจน  อันดับ  1  เมืองอุบล  อําเภอเมอืง  จังหวดัอุบลราชธานี  วัตถุดิบทําจาก 
เนื้อสวนขาหลงัและเนื้อสันใน  นําไปบรรจใุนถุงพลาสติค  และหอทับดวยใบตองแลวจึงนําไปตม 
    1.3  การใหความรูเกี่ยวกับตาํนาน  ศาสนา  ประวัตศิาตร  โบราณคดี  วรรณคดี  
ผานการแสดงแสง  สี  เสียงควบคูกับความบันเทิง  เชน   
     กรมศิลปากรซอมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุงดวยวิธีอนัสติโลซิส  
(Anastylosis)  ทํารหัสบนของเดิมแลวร้ือลงมา  สรางฐานรากใหมใหแข็งแรง  นําชิ้นสวนที่ร้ือถอน  
หรือที่พังลงมากอนการรื้อถอนไปกอประกอบในตําแหนงเดิม  โดยใชกรรมวิธีสมัยใหมชวย 
     อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง  กรมศิลปากร  รวมกับจังหวัดบุรีรัมย 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  จดังานเทศกาลเดือนศักดิ์สิทธิแ์หงพนมรุง  งานประเพณ ี
ขึ้นเขาพนมรุง  ประจําป  2547  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมยประจําป  2547  คณะนกัแสดง 
จัดแสดงแสงสีเสียงชุด  “พนมรุงมหาเทวาลัย”  โครงเรื่องเสนอประวตัิความเปนมาตามนัยศาสน
สถาน  โดยการสังเคราะหขอมูลจากหลักฐานทางดานประวัติศาสตร  ตํานาน  วัฒนธรรมทองถ่ิน  
และนักวิชาการ 
     งานประเพณีแหเทียนพรรษา  “ทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา   
เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี”  อุบลราชธานี  2547  ระหวางวันที่  26  กรกฎาคม  ถึงวันที่  1  
สิงหาคม  2547  กิจกรรมในงาน  ไดแก  เยอืนชุมชนแกะสลักเทียนพรรษา  สัมผัสวิถีวัฒนธรรม
พื้นบาน  ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน  ในการประดับตกแตงตนเทียนพรรษาตามคุมวัดตางๆ   
ในเมืองอุบลฯ  ระหวางวันที ่ 15-30  กรกฎาคม  2547 
 
 
 
                                                  

 1  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
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     การบูรณะปฏสัิงขรณองคพระธาตุพนมครั้งที่  1  ราว  พ.ศ.  500  ถึง   
วันที ่ 21-23  มีนาคม  2522  รัฐบาลไทยจดัพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ  ทําพิธีแหพระอุรังคธาตุ
ในวนัแรก  ในวันที่สองสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเปนประธานยกฉัตรพระธาตุ  
ในวนัที่สามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เสด็จมาทรง
บรรจุพระอุรังคธาตุ  พระธาตุองคปจจุบันฐานกวางดานละ  12.33  เมตร  สูง  53.60  เมตร1 
     พิธีเปดงาน  2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง  มกราคม-ธันวาคม  2547  
ในวนัที่  16  มกราคม  2547  เวลา  18.00  น.  เวทีช่ัวคราวบริเวณถนนชยางกูร  ดานทศิตะวนัออก 
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  มีการแสดงเมดเลยลีลานาฏกรรม
นครลําน้ําโขงโดยวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ  และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  เนื้อหาส่ือ 
ถึงการประชาสัมพันธปวอก  เสริมกิจกรรมการทองเที่ยว  รําสักการะพระธาตุ  และรําไทยภพูาน   
การแสดงละครนอกเรื่องพระอภยัมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร  และการแสดงโขน 
    1.4  การใหความรูเชิงวิชาการ  นิทรรศการ  การสาธิตกรรมวิธีการผลิต  เชน   
      พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  เปนแหลงศกึษาคนควาของนักวิชาการ  
สําหรับใหการศึกษาแกเยาวชน  และเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวดัขอนแกน  เปดบริการทุกวนั  เวลา  
8.30-17.00  น.  โดยไมเสียคาใชจาย  ภายในอาคารแบงออกเปน  สวนบริการ  ไดแก  หองบรรยาย  
รานขายอาหาร  และรานจําหนายของที่ระลึก  สวนวิชาการ  ไดแก  หองปฏิบัติการ  หองทํางาน   
และหองสมุด  สวนนิทรรศการชั้นลาง  และชั้นบน  พื้นทีข่องสวนบริการพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง
สําหรับวางจําหนายผาทอ  และผลิตภัณฑแปรรูปจากผาของกลุมแมบานไดนําโครงหกูมาตั้งแสดง
สาธิตกรรมวิธีการทอผา  และเปดโอกาสใหนักทองเทีย่วที่สนใจทดลองทอผา2 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 1  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม.    ม.ป.ป. 
<http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=7454>  14  มกราคม  2547. 
 2  สุวิมล  แกนบุตรดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2546. 
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      หนังสืออุรังคนิทาน  ตํานานพระธาตุพนม  (พิสดาร)  เรียบเรียง 
โดยพระธรรมราชานุวัตร  และดร.พระมหาสม  สุมโน  พิมพคร้ังที่  10  พ.ศ.2537  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชนชาติเจาของถิ่นเดิม  แควนใหญทั้งเจ็ด  มรุกขนครใหม  พุทธประวตัิ  อุรังคนิทาน  การปฏิสังขรณ  
และจดหมายเหตุทายเลม1  วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  หนวยงานของรัฐ  และเอกชนไดจดัทําเวป็
ไซดเผยแพรความรู  ขอมูล  ขาวสารและอืน่ๆ  เพื่อใหพทุธศาสนิกชนศึกษา  เขาถึงขอมูลพื้นฐาน 
ของวัด  เชน  เว็ปไซดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย2  เวป็ไซดกาญจนาภิเษก3 
      สมชาติ  เบ็ญจถาวรอนันต  เจาของเว็ปไซดไกอุบล  ดอทคอม   
ไดรวบรวมแหลงทองเที่ยว  อาหาร  โรงแรม  3  ดาว  5  ดาว  รถตูใหเชา  ระยะทางจากกรุงเทพฯ   
ถึงอุบลราชธานี4 
   2.  ตรรกวิทยาทางการแลกเปลี่ยน  จากการวิเคราะหสินคา  และบริการในฐานะ 
ที่เปนสินคาทางวัฒนธรรมพบวาผูผลิตสรางผลงานขึ้นมาเพื่อเสนอตอผูบริโภคใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายโดยมีมูลคาแลกเปลี่ยนดงัตอไปนี ้
    2.1  การใหบริการในแหลงผลิต  เชน   
     อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง  เปดใหเขาชมไดทุกวัน  ตั้งแตเวลา  06.00-
18.00  น.  คาเขาชมชาวไทย  10  บาท  ชาวตางชาต ิ 40  บาท  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  เปด
ใหเขาชมเวลา  09.00-16.00  น.ทุกวนั  คาเขาชมชาวไทยคนละ10  บาท  ชาวตางชาตคินละ  30  บาท 
     หมูบานทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหมูบานโคกโกง  กําหนดคาบริการบานพัก
แรมตามสัดสวนผูเขาพักดังนี้  นักทองเทีย่ว  5-8  คน  คาบริการคนละ  900  บาท  นักทองเที่ยว  9-19  
คน  คาบริการคนละ  600  บาท  นักทองเทีย่ว  20-25  คน  คาบริการคนละ  500  บาท  การนําเที่ยว
หมูบานวฒันธรรมผูไทยโคกโกงแบบไมพกัคางคืน  และแบบพักคางคนื  รายการนําเที่ยว  เชน   
พิธีตอนรับ  แยกเขาที่พกัเปลี่ยนชุดผูไทย  พรอมกันที่ศาลาวัดศรีภูขันธรวมพิธีบายศรสูีขวัญ   

                                                  

 1  พระธรรมราชานุวัตร  และพระมหาสม  สุมโน.    อุรังคนิทาน  ตํานานพระธาตุพนม  
(พิสดาร).    2537.    หนา  1-328. 
 2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    กิจกรรมเทศกาลและงานประเพณ.ี    2001.   
<http://www.tat.or.th/tourthai/>  5  กุมภาพันธ  2546. 
 3  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม.   
<http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=7454>  14  มกราคม  2547. 
 4  สมชาติ  เบ็ญจถาวรอนันต.    “เร่ืองเที่ยวเมืองอุบล,”  MCOT.NET.    สถานีวิทยุ  อสมท.  
เอฟ.เอ็ม.  9  พฤษภาคม  2546.  13.20-13.50  น. 
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รับประทานอาหารพื้นบานตามฤดูกาล  “พาแลง”  8  คนตอ  1  โตก  ณ  หมูบานวฒันธรรมบานโคก
โกง  รายการอาหารประกอบดวยอาหารหลากชนิด  เชน  แกงเห็ดใสผักอีตู  ไขตม  แกงไกใสหนอไม
สม  ปนปลา  แกงไก  ลวกผัก  ปงเขียด  ไขเจียว  ขาวเหนียว  ของหวาน  ขาวตมมัด1  ชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม  พักแรมที่บานชาวผูไทย  รุงเชาใสบาตรพระ  เที่ยวน้ําตกตาดสูง  เดนิปาฯลฯ2 
     อาหารแบบ  “โฮปบายดินเนอร”  ผูเขารวมรับประทานตองจองโตกราคา  
1,000  บาท  จํานวน  8  ที่นั่ง  บริเวณลานโพธิ์  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  (กรณีชําระเงนิ  1200  บาท  
สามารถเขารวมชมแสงสีเสียงโดยตองซื้อบัตร)  วันที่  2  เมษายน  2547  รายการอาหารประกอบดวย
อาหารหลากชนิด  เชน  เนื้อแดดเดียว  ไขมดแดง  ผักทองในถิ่น  ปลาชอนแดดเดยีว  หมูเค็ม  หมยูาง
น้ําตก  ไกทอด  ขาวเหนยีว  ผลไมตามฤดูกาล  แกงผักหวานใสไขมดแดง  และชมการแสดงโปงลาง3 
    2.2  การใหบริการทองเที่ยว  เชน   
     การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวดันครพนม  จัดโครงการ  “2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง”  (Visit  Nakhon  Phanom  
Year  2004)  เร่ิมมกราคม  –  ธันวาคม  พ.ศ.  2547  กําหนดชวงการจัดกิจกรรมตลอดทั้งป   
งานนมัสการพระธาตุพนมประจําปเกดิ  (ปนักษัตรวอก)  ซ่ึงมีการจัดแคมเปญลดราคาพิเศษ   
รอยละ  20  –  50  เปนสวนลดโรงแรม  ที่พกั  รานอาหาร  รานขายสินคาพื้นเมือง  ของที่ระลึก   
เปนตน  ใหกบัคนที่เกิดปวอกที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวดันครพนม  และรวมทําบุญตลอดทั้งป4 
     บริษัทนําเที่ยว  เชน  จังหวัดขอนแกน  ไดแก  หจก.แกนคูณ  แทรเวล   
แกนสยาม  แทรเวล  ฯลฯ5   

                                                  

 1  พรหม  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดศรีภูขนัธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
 2  สีเทือด  ไตรยะวงศ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ณ  ที่ทําการผูใหญบาน  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
เมื่อวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2546. 
 3  พิธีกรดําเนินรายการ  เปนผูประชาสัมพันธ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึก,   
ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที ่ 2  เมษายน  2547. 
 4  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.   ขาว  ททท.PRESS  RELEASE.   ม.ป.ป.   ไมมีเลขหนา. 
 5  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.    ขอนแกน.    ม.ป.ป.    ไมมีเลขหนา. 
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จังหวดันครพนม  ไดแก  บริษัทแมโขงเวลิดฮอลิเดย  บริษัทเอส.พี.บี.อาร  ทัวร1  จังหวัดบุรีรัมย  
ไดแก  เทพนครทัวร  ธุรกิจทัวร  ศรีประไพการทองเที่ยว  ฯลฯ2   
จังหวดัอุบลราชธานี  ไดแก  ศักดาการทองเที่ยว  สุรชัยการทองเที่ยว  และเขยลาว3   
     เสนทางทองเที่ยวดวยจักรยานเยือนบานไทพวน  จํานวน  19  จุดทองเที่ยว  
ตัวอยางเชน  จดุที่  1  พิพิธภณัฑสถานแหงชาติบานเชียง  จุดที่  2  เรือนไทพวน  จุดที่  6  วัดโพธิ์ศรี
ใน  จุดที่  19  รานตุยไหลาย  ของนายพนม  สุทธิบุญ4 
    2.3  มูลคาแลกเปลี่ยนของสินคา 
     สินคาผลิตภัณฑผาพื้นเมืองยอมสีธรรมชาติไดรับการประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลผลิตภัณฑที่นาสนใจของตําบลในเมอืง  อําเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกนผานเว็ปไซดของไทย
ตําบล  ดอท  คอม5  และสินคาอื่นที่มีมูลคาแลกเปลี่ยนดังปรากฏในภาคผนวก 
   3.  ตรรกวิทยาความแตกตาง  จากการวิเคราะหสินคา  และบริการในฐานะ 
ที่เปนสินคาทางวัฒนธรรมพบวาสินคาและบริการนอกจากจะมีลักษณะทางกายภาพตอบสนอง
ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ของการใช  และตรรกวิทยาทางการแลกเปลี่ยนแลวยังแฝงมิติการบริโภค 
ในเชิงความรูสึกผสานกับจนิตนาการของผูบริโภคสินคาที่สรางขึ้นมา  ดังตอไปนี ้
    3.1  รานคาที่ใหบริการในแหลงทองเที่ยว  เชน  รานเคียงโขง  อําเภอธาตุพนม  
จังหวดันครพนม  รานอาหารเจนางเขาพนมรุง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดับุรีรัมย  และรานอืน่ๆ  
ที่ผานการตรวจสอบจะไดรับปายรับรองจากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ปรากฏขอความวา  
Clean  Food  Good  Test  อาหารสะอาดรสชาติอรอย  จะระบุวนั  เดือน  ป  การไดรับปายรับรอง  
และระบวุัน  เดือน  ป  วนัหมดอายุ  ทําใหนักทองเที่ยวตดัสินใจบริโภค 
                                                  

 1  ลุง  บี  อาร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อําเภอเมือง  
จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  15  มกราคม  2547. 
 2  คณะกรรมการประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว.    จังหวัดบุรีรัมย.    คณะกรรมการ
ประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว  ระบบการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ  CEO.  ม.ป.ป. 
 3  ไพโรจน  แกววงษา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่อําเภอสิรินธร  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  30  มกราคม  2547. 
 4  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชยีง.    เสนทาง
ทองเที่ยวดวยจักรยานเยือนบานไทพวน.    ม.ป.ป.    ไมมีเลขหนา. 
 5  ขอมูลผลิตภัณฑที่นาสนใจ  :  ตําบลในเมอืง  อําเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน.   
ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน.    ม.ป.ป. 
<http://www.thaitambon.com/tambon/tprdlist.asp?ID=401602>  9  มกราคม  2547. 
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    3.2  สินคามีลักษณะเฉพาะ  เชน  พระธาตพุนมจําลอง  เหรียญ  โปสเตอรรูป 
พระธาตุพนม  ภาพเขยีน  ปราสาทหินพนมรุงจําลอง1  นารายณบรรทมสินธุจําลอง2  ศิลปหัตถกรรม
จากหนิทราย  หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาเลียนแบบหมอเขียนสีบานเชยีง  แจกัน  รูปสัตวตางๆ   
โดยกลุมปนหมอบานคําออ  บานปูลู  และบานเชียงผลิตเครื่องปนดินเผาเรียกวา  “ไหลาย”3  
ลอกเลียนแบบหมอเขียนสวีฒันธรรมบานเชียง  และสินคาที่ระลึกอื่นที่เกี่ยวของ  จําหนายแก
นักทองเที่ยว  หรือผูสนใจ  ที่รานบานเชียง  5000  ป  รานตุยไหลาย  สินคาที่ระลึกบานเชียง   
โดย  เสริม  ธํารงรัตน4  กลุมหัตถกรรมพื้นบานจําหนายเครื่องดนตรี  ตําบลทาเรือ  อําเภอนาหวา  
จังหวดันครพนม  ดังนั้นผูบริโภคที่มีสถานะทางเศรษฐกิจจึงสามารถครอบครองสินคาที่มีราคาสูง
มากกวาผูมีรายไดนอย 
   4.  ตรรกวิทยาของคาการแลกเปลี่ยนเชิงสญัลักษณ  จากการวิเคราะหสินคา   
และบริการในฐานะที่เปนสินคาทางวัฒนธรรมพบวาผูบริโภคสินคาและบริการมีมติิการบริโภค 
ในรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 1  วรรณะ  หลอมนาค  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่  193  บานบุ  หมู  17  ตําบลหวยจระเขมาก  อําเภอเฉลมิพระเกยีรติ  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
 2  ประดับ  ปงลังกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่  269  บานบุหมู  17  ตําบลหวยจระเขมาก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
 3  พนม  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่รานตุยไหลาย  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
 4  เสริม  ธํารงรัตน  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่ลานคาบึงนาคํา  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
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    4.1  เปนสัญญะของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสังคมที่แตกตาง  เชน   
การแสดงจําลองขบวนแหพระนางธูปตินทรลักษมีเทวี  และเทพพาหนะทั้ง  10  เปนประติมากรรม 
รูปสัตวพาหนะประจําทิศ  หลอดวยเรซิ่น  ไดแก  หงส  ชาง  วัว  ระมาด  คชสีห  นกยงู  นาค  มา  
รากษส  และกระบือ  เคลื่อนขบวนสูมหาเทวปราสาทพนมรุง1  ในสวนของรายการนําเที่ยวหมูบาน
วัฒนธรรมผูไทยโคกโกง  เชน  เร่ิมจากพธีิตอนรับนักทองเที่ยวเขาสูวดัศรีภูขันธ  แนะนําผูรับผิดชอบ
งานแตละฝาย  แยกยายเขาบานพักแรม  นักทองเที่ยวอาบน้ําเปลี่ยนเครือ่งแตงกายเปนชุดผูไทย  
รวมตัวกันที่ศาลาวัดของหมูบาน  ทําพิธีบายศรีสูขวัญ  รับประทานอาหารตามฤดูกาลพื้นบานพาแลง  
ชมการแสดงศลิปวัฒนธรรม  รวมร่ืนเริง  แยกกลุมกลับเขาบานพักแรม  รุงเชาใสบาตรพระ  
รับประทานอาหารเชา  เดินเที่ยวน้ําตกตาดสูง  เดินปา  ฯลฯ  เปนตน 
    4.2  การสรางลักษณะเฉพาะตัว  หรือกลุม  เชน  การแสดงดนตรีพื้นบาน  
“กันตรึม”  ของ  เกรียงศักดิ์  ส.สไบทอง  การแสดงตัวตนผานชุดเครื่องแตงกายชาย  หญิง  “ชุดศรี
โคตรบูร”  เปนชุดประจําจังหวัดนครพนม  เขารวมพิธีแหพระอุปคุต  ถวายขาวพีชภาค  ประจําป  
2547  การแสดงตัวตนผานชุดเครื่องแตงกายสตรีไทยพวน  ในงานมรดกโลกบานเชยีงประจําป  2547 
    4.3  การมอบและการไดรับความรูสึกประทบัใจจากการใหบริการ  ผลจากการ
ใหบริการบานพักแรมแกนกัทองเที่ยวของหมูบานวฒันธรรมผูไทยโคกโกง  นักทองเที่ยวไดบันทกึ
แสดงความคิดเห็นผานมุมมองที่แตกตาง  เชน  “ขอแสดงความชื่นชมวถีิชีวิตดั้งเดิมทีห่าไดยาก…
คาดหวังใหคนในชุมชนมีรายไดจากวัฒนธรรมที่ยั่งยืน…ขอเปนกําลังใจใหชุมชนอยูรวมกนั 
อยางเขมแขง็”2   
    4.4  ความอุดมดวยคณุคา  และมูลคา  หรือดอยมูลคา  สินคามีกรรมวิธีการสราง
เฉพาะตวั  เชน  ตนเทียนในงานประเพณีแหเทียนพรรษาทวยราษฎรใฝธรรม  งามล้ําเทียนพรรษา   
เทิดไท  72  พรรษา  มหาราชินี  มีการสรางตนเทียน  3  รูปแบบ  ไดแก  เทียนประเภทแกะสลัก   
ติดพิมพ  และเทียนโบราณ  ในสวนของเทยีนประเภทแกะสลัก  และตดิพิมพยังถูกจําแนกขนาด 
โดยคณะกรรมการจัดงานออกไดเปน  ขนาดใหญ  และขนาดเล็ก  ซ่ึงแตละขนาดจะสงผล 
ตอจํานวนเงินรางวัลที่จะไดรับหากผลการประกวดประกาศผล 
                                                  

 1  พิธีกร  เปนผูบรรยาย,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนบันทึกเสียง,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
พนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดับุรีรัมย   
เมื่อวันที่  3  เมษายน  2547. 
 2  เมตตา  ปรีชากุล  เปนผูบันทึกในสมุดแสดงความคิดเหน็,  พิทักษ  นอยวังคลัง   
เปนผูคัดลอก,  ที่วัดศรีภูขนัธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวดักาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
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    สุดยอดหนึ่งตาํบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  OTOP  ระดับประเทศ  3-5  ดาว  ไดผาน 
การรับรองวามีมูลคา  และคุณคาทางสังคม  แตสินคาอื่นที่ไมไดรับรองมีความแตกตางกันดานมูลคา  
และคุณคาทางสังคม  เชน  จิระศักดิ์  ปงลังกา  กลาวถึงมลูคา  และคุณคาที่ปรากฏในปราสาทพนมรุง
จําลอง  และผลิตภัณฑอ่ืนซึ่งตนเอง  และครอบครัวผลิตขึ้นวา  “ของที่ระลึกทํามากอนสนิคา  OTOP  
เชน  ปราสาทพนมรุงจําลองขนาดตางๆ  นารายณทับหลังบรรทมสินธุ  ศิวะนาฏลาศ  ฯลฯ   
มีคุณคาทางวฒันธรรมหลายอยาง  แตไมมีราคา”1 
 
พื้นท่ีทางสงัคมของวัฒนธรรมประดิษฐ 
 

 แหลงทองเที่ยวในภาคอีสาน  เปนพื้นที่ทางสังคมที่มีการผลิต  ผลิตซ้ํา  การสืบทอดภายใต
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงทีว่าง  การแสดงของพื้นที่  และภาพแสดงพื้นที ่
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงทีว่าง  (Spatial  Practice)  สถาบันทางสังคม  เชน  องคกร
ระหวางประเทศ  องคกรภายในประเทศ  สถาบัน  ปจเจกชน  หรือกลุมบุคคลเปนผูปฏิบัติการ 
ทางสังคม  ลวนมีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการผลิตพื้นที่ในแหลงทองเทีย่วภาคอีสาน  ดังนี ้
   องคกรระหวางประเทศ2  เชน  คณะกรรมการมรดกโลกไดขึ้นบัญชีแหลงวัฒนธรรม
บานเชียงเปนแหลงมรดกโลก  อันดับที่  359  ของโลก  ในป  พ.ศ.  2535  ดวยคุณคาตามหลักเกณฑ
มาตรฐานขอ  3  เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณทีห่าไดยากยิ่ง  หรือเปนพยานหลักฐาน 
แสดงขนบประเพณี  หรืออารยธรรมที่ยังหลงเหลืออยู  หรืออาจสูญหายไปแลว 
   องคกรภายในประเทศ  ไดแกหนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน  ดังนี ้
    สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว3  มีหนวยงานประจําสวนภูมิภาค  เชน   

                                                  

 1  จีระศักดิ์  ปงลังกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่  269  บานบุหมู  17  ตําบลหวยจระเขมาก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
 2  ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง-  
สหประชาชาต ิ (UNESCO)  วาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก   
วันที่  17  ธันวาคม  2530. 
 3  สังกัดกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา  มพีระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  
พ.ศ.  2535  กาํหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  และมัคคุเทศกผานการไดรับอนุญาตใหประกอบการ
และอาชีพจากนายทะเบียนธุรกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศกเพื่อยกระดับมาตรฐานเทียบเทานานาชาต ิ
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สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  มีบทบาท
ควบคุมดูแลผูประกอบธุรกจินําเที่ยวและมัคคุเทศก  ดังนั้นนิติบุคคล  หรือบุคคล  เชน  นายเครือ   
คนซื่อ  มัคคุเทศกประจําหมูบานวัฒนธรรมผูไทยโคกโกงผานการไดรับอนุญาตเปนมัคคุเทศกเฉพาะ  
(วัฒนธรรมทองถ่ิน) 
    การทองเที่ยวแหงประเทศไทย1  มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมภิาค  เชน   
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแบงออกเปน  5  เขต  เพื่อรับผิดชอบแตละกลุมจังหวัด   
    อุทยานแหงชาติภูเวยีง2  ดูแลรับผิดชอบแหลงทองเที่ยวธรรมชาติดานการสงวน
รักษาซากดึกดาํบรรพไดโนเสารในแหลงขดุคน  เปดใหประชาชนเขาชมโดยการชําระคาธรรมเนียม
ตามอัตรากําหนด 
    พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง3  มีบทบาทหนาที่ใหบริการดานการศึกษาคนควา 
แกนกัวิชาการ  ใหการศกึษาแกเยาวชน  เปดใหบริการฟรีโดยไมเก็บคาธรรมเนียม 
    สํานักงานโบราณคดี  และพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ4  ตรากฎหมายบังคบัใช 
ในปจจุบนัคือพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิ 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2535  มีหนวยงานภายใตการกํากับดแูล  เชน  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  พพิิธภณัฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน 
    วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร5  ศูนยศิลปวฒันธรรมโมลีศรีโคตบูร  มีหนาที่ดแูล  
ทํานุบํารุงพระธาตุพนม  ใหบริการดอกไม  ธูป  เทียน  ทองคําเปลว  ใหเชาเหรยีญ  ตํานานพระธาตุ  
ฯลฯ  แกพุทธศาสนิกชนผูจาริกแสวงบุญ 
 
 
                                                  

 1  หนวยงานรัฐวิสาหกจิ  เปนฝายกําหนดแผนการตลาดการทองเที่ยว  เปาหมาย  ทิศทาง 
การดําเนินงาน  ใหบริการขอมูลการทองเที่ยว  กิจกรรม  เทศการงานประเพณี  จัดทําเว็ปไซด   
เว็บบอรด  ใหงบประมาณ  สนับสนุน  จัดทําคูมือการทองเที่ยวจังหวัด  ประชาสัมพันธ 
แหลงทองเที่ยว 
 2  สังกัดกรมอทุยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอม  มีพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  2507. 
 3  สังกัดกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
 4  สังกัดกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม 
 5  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ เปนหนวยงานอิสระ  และสวนราชการ 
มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  หรือกระทรวง 
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    สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  หรือกรมสหกรณการเกษตร  สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  จัดสรรงบประมาณดานการอาชีพแกกลุมสหกรณทอผา  เชน  กลุมสหกรณทอผา 
บานโคกโกง  จังหวดักาฬสนิธุ  กลุมผลิตเครื่องปนดินเผาบานคําออ  จังหวัดอดุรธาน ี
    สถาบันทางสังคมภายในจังหวัด  ไดแก  จังหวัด  เทศบาล  องคการบริหาร 
สวนจังหวัด  อําเภอ  องคการบริหารสวนตําบล  ชุมชน  ที่มีบทบาทหนาที่รวมมือจดัการทองเที่ยว  
เชน  งานประเพณีแหเทยีนพรรษา  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  ภายใตยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
ขณะที่ระดับหมูบาน  เชน  บานโคกโกง  บริการนักทองเที่ยวศกึษาวัฒนธรรมประเพณี  สินคา
หัตถกรรม  วถีิชีวิตทองถ่ิน  และพักรวมกบัเจาของบาน  (Home  Stay)  1 
    บุคคล  กลุมบุคคล  หรือปจเจกชนสนับสนุนงบประมาณ  หรือส่ิงอื่นในแหลง
ทองเที่ยว  เชน  ผลิตภัณฑเครื่องดื่มตราสิงหสนับสนุนงานประเพณีแหเทียนพรรษา  หรือนักการเมอืง
ระดับตาง  ๆ  สนับสนุนการจัดงานโดยมีปายประชาสัมพนัธผูใหการสนับสนุน 
    บุคคล  กลุมบุคคล  ปจเจกชน  หรือหนวยงาน  บริการรถนําเที่ยว  ทีพ่กั  
รานอาหาร  รานจาํหนายสินคาที่ระลึกเขารวมโครงการ  “2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง”  
นักทองเที่ยวทีเ่กิดตรงกับปนกัษัตรวอกจะไดรับสวนลดคาบริการรอยละ  10-20  อนึ่งยุวมัคคุเทศก
จากโรงเรียนธาตุพนมใหบริการนําเที่ยวโดยไมคิดคาบริการ  ขณะเดยีวกันในแหลงทองเที่ยวอ่ืน 
กลุมอาชีพไดนําสินคาจําหนาย  หรือบริการแกนักทองเที่ยว  เชน  กลุมอาชีพแกะสลักไดโนเสาร
ตําบลในเมือง  กลุมสตรีทอผาบานโนนสูง  ทอผาพื้นเมืองยอมดวยสีธรรมชาติ  และกลุมสตรีทอผา
ตําบลในเมืองผลิตสินคาที่ระลึกโดยสรางรูปทรง  และรูปแบบลวดลายไดโนเสารเปนสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ  เพื่อสรางจุดดงึดูดใจนักทองเที่ยวโดยการนําเสนอวาไดโนเสารที่ขุดคนพบเปนครั้งแรก
ของประเทศไทยมาเปนจดุขาย 
  กลาวโดยสรุปไดวาปฏิบัติการทางสังคมขององคกร  หนวยงาน  สถาบัน  กลุมบุคคล  
หรือปจเจกชนไดปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงทีว่างในแหลงทองเที่ยวตามบทบาทหนาที่โดยมีการบังคับใช
กฎหมาย  พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือขอตกลงของกลุมนําไปเปนบรรทัดฐานบังคับใช  
เพื่อใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในสถานที่  และพื้นที่จริง 
 การแสดงของพื้นที ่ (Representation  of  Space)  หมายถงึพื้นที่ที่อยูในความคิด 
ของผูเกี่ยวของใชความรูความเขาใจจดัการใชประโยชนพื้นที่ทางสังคมในแหลงทองเที่ยวภาคอีสาน  
ดังนี ้
                                                  

 1  สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดศรีภ-ูขันธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวดักาฬสินธุ   
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
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  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  อุทยานแหงชาติภูเวียง  แบงพื้นที่ออกเปนแหลงขุดคน
ไดโนเสาร  เชน  หลุมขุดที่  1  ประตูตีหมา  หลุมขุดคนที ่ 2  ถํ้าเจีย  ศูนยบริการนักทองเที่ยว  พื้นที่
กาง-เต็นท  อัตราคาธรรมเนียมการกางเต็นท  พื้นที่จําหนายสินคาที่ระลึก  พื้นที่รานสวัสดิการ  ฯลฯ  
พิพิธภัณฑไดโนเสาร  แบงพื้นที่  ภายในอาคารออกเปน  3  สวน  คือ  สวนบริการ  ไดแก   
หองบรรยาย  รานขายอาหาร  และรานจําหนายของที่ระลึก  สวนวิชาการไดแก  หองปฏิบัติการ   
หองทํางานและหองสมุด  สวนนิทรรศการไดแก  หองจดัแสดงชั้นลาง  และชั้นบน  กลุมสตรีทอผา
และกลุมอาชพีแกะสลักไดโนเสาร  ไดผลิตสินคาที่ระลึกโดยสรางรูปทรงและรูปแบบลวดลาย
ไดโนเสาร  เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ  เพื่อจําหนายในพื้นที่อุทยานแหงชาตภิเูวียง  และ
พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  อนึ่งหนวยงานราชการทั้งสองนําสินคาที่ระลึกที่แตกตางวางจําหนาย
ควบคูกันในพืน้ที่เดียวกนักบักลุมสตรีทอผาและกลุมอาชีพแกะสลักไดโนเสาร 
  แหลงทองเที่ยวศาสนา  พื้นที่วัดพระธาตุพนมในสภาวะปกติ  จําแนกออกได  3  สวน  
คือ 
   เขตพุทธาวาส  เปนพื้นที่สําหรับประดิษฐปชูนียวตัถุอันเกีย่วเนื่องดวยการปฏิบัติ
ธรรมประกอบกิจทางสังฆกรรมของสงฆ  ไดแก  โบสถ  หอระฆัง  เจดียบรรจพุระธาตุ  และอัฐธิาตุ 
   เขตสังฆาวาส  เปนพื้นที่อยูอาศัยของสงฆ  เชน  กุฏิสงฆ  ศาลาการเปรียญ 
   เขตสาธารณะหรือเขตปรก  หมายถึงเขตซึง่อยูนอกเหนือสองเขตขางตน  ไดแก  
สถาปตยกรรมสําหรับใชเปนที่ประกอบกิจกรรม  พิธีกรรม  ประเพณี  เชน  หอพระแกว  เมรุ   
ศาลาพักศพ  ประตูโขง  สถานศึกษา  ศนูยศิลปวัฒนธรรมโมลีศรีโคตบูร  ปะรํา  เต็นทผาใบ 
   งานประจําปนมัสการพระธาตุพนม  และงาน  “2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ํา
โขง”  เขตสาธารณะหรือเขตปรกบางพื้นทีไ่ดถูกกระทําโดยใชประโยชน  เชน  ถนน  ลานจอดรถ 
ถูกแปรสภาพเปนรานจําหนายสินคา  ลานหนาพระธาตุ  เปนพื้นที่สําหรับทําพิธีเปดงาน  และรําบูชา
พระธาตุ  ขณะเดีย่วกันพืน้ที่วิหารคต  และลานรอบพระธาตุพนมเปนที่พัก-จําวดัสําหรับพุทธศาสนา 
นิกชนผูแสวงบุญเดินทางมารวมงานนมัสการพระธาตุพนม 
  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  อุทยานประวัติศาสตรพนมรุงชวงเวลาปกติใชประโยชน
จากพื้นที่  เชน  ลานจอดรถ  รานจําหนายสนคา  รานอาหาร  สํานักงาน  ศูนยบริการขอมูล  และที่ตั้ง
โบราณสถานสําหรับบริการแกนกัทองเที่ยว  ในขณะทีว่ดัปราสาทพนมรุงไดแบงพืน้ที่ออกเปนเขต  
แตมีจุดเนนอยูที่รอยพระพุทธบาทจําลอง  และพระพุทธพนมรุง  เพื่อใหพุทธศาสนิกชนผูแสวงบุญ 
ไดสักการะบูชา  ชวงเทศกาลเดือนศักดิ์สิทธิ์แหงเขาพนมรุง  งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  พื้นที่
บางสวนไดถูกนําไปใชประโยชนสําหรับการแสดงแสงสีเสียง  พิธีบวงสรวง  โฮปบายดินเนอร   
รานจําหนายสนิคา  บริการนวดแผนโบราณและศกึษาภมูิปญญาการแพทยแผนไทย  ณ   
ซุมอโรคยศาลา  เปนตน 
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  แหลงทองเที่ยวโบราณคด ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียงในชวงเวลาปกติแบงพื้นที่
ใชประโยชน  เชน  หองบรรยาย  หองประชาสัมพันธ  หองนิทรรศการ  หองจําหนายสินคา   
ในชวงจัดงานฉลองมรดกโลกบานเชยีง  ประจําป  2547  พื้นที่บางสวนนําไปใชเปนสถานที่บวงสรวง  
และแสดงแสงสีเสียง  ขณะเดียวกันพิพิธภณัฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน  ถูกนําไปใชเปนพืน้ที่
บวงสรวงกอนการจัดงานฉลองมรดกโลกบานเชียง  และเปน  1  ใน  19  จุดของเสนทางทองเที่ยว 
ดวยจักรยาน 
  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  หมูบานวฒันธรรมผูไทยโคกโกง  ชุมชนใชพื้นทีว่ัด
สําหรับตอนรับนักทองเที่ยวผูมาเยือน  เชน  บนศาลาการเปรียญเปนพื้นที่สําหรับบายศรีสูขวัญ  
รับประทานอาหารเย็นตามฤดูกาล  ลานวัดใชเปนพืน้ที่สําหรับการแสดง  การสาธิต  เปนที่ตั้งราน
จําหนายสินคาที่ระลึก  และไดเปดบริการนกัทองเที่ยวพักรวมกับเจาของบาน  (Home  Stay) 
  แหลงทองเที่ยวประเพณ ี งานประเพณีแหเทียนพรรษา  บริเวณสถานที่ทุงศรีเมือง   
ถนนภายในและรายรอบถูกนํามาใชประโยชนสําหรับเปนพื้นที่ถนนสายเทียน  ขบวนแหเทยีน   
รูปขบวนแห  การแสดง  ผูใหการสนับสนนุ  ที่นั่งสําหรับนักทองเที่ยวชมขบวนแหและรานจําหนาย
สินคา  เพื่อบริการแกนกัทองเที่ยว  เปนตน 
  กลาวสรุปไดวา  การแสดงของพื้นที่ในแหลงทองเที่ยวลวนมีลักษณะเฉพาะของแตละ
สถานที่  และลวนมีที่ตั้งจริง  พื้นที่ถูกวางแผนการใชใหเกิดประโยชนทั้งในชวงเวลาที่ดําเนินปกติ  
และในชวงเทศกาลประเพณ ี พื้นที่จึงมีความสําคัญเกี่ยวของเชื่อมโยง  และเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมอยางมีนัยสําคัญ 
 ภาพแสดงพื้นที่  (Representational  Space)  หมายถึง  สัญญะและหรือรหัสที่เกี่ยวกับพื้นที่  
มีความหมายแปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา  พื้นที่ในแหลงทองเที่ยวมีลักษณะเปนพืน้ที่ชนดิพิเศษ  
(Heterotopias)  เปนประดษิฐกรรมทางสังคม  (Social  Construct)  และเปนเครื่องบันทึกความทรงจาํ
ของสังคมเกี่ยวกับปรากฎการณบนพื้นทีเ่ฉพาะชนดิหนึ่ง 
  “พื้นที่”  ในแหลงทองเที่ยวเดิมมีลักษณะเปน  “พื้นที่จริง”  (Real  Space)  อาทิ   
พื้นที่ภูเวยีง  พืน้ที่ภูเขาพนมรุง  ฯลฯ  ตอมาภายหลังปฏิบัติการทางสังคมแตละวัฒนธรรมแบงแยก  
แยกแยะสถานที่จริงใหเกิดการเชื่อมโยงอยูระหวางพื้นทีก่ับพื้นที่อุดมคติกลายเปนพื้นที่ชนิดพิเศษ
ขึ้นมา  ดังนี ้
   1.  พื้นชนิดพิเศษมีอยูในทุกสังคม  วัฒนธรรม  อาทิ  พื้นที่ภูเวยีง  ไดมกีารจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติภูเวยีง  พพิิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  การแบงเขตปกครองหมูบานโดยกรมการ
ปกครอง  และการจัดตั้งกลุมสตรีทอผา  กลุมอาชีพแกะสลักไดโนเสาร  ทําใหหนาที่ทางสังคม  
วัฒนธรรม  ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน  กลุมคนพิการจํานวน  15  หมูบานไดจัดตั้งกลุมพัฒนา
อาชีพการจัดทาํของที่ระลึกจากวัสดุทองถ่ินโดยการสนบัสนุนจากศูนยบริการการศกึษานอกโรงเรียน
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อําเภอภเูวยีง  รวมกันผลิตของที่ระลึกรูปราง-รูปทรงไดโนเสารวางจําหนายอยูในสวนบริการ
พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  ดังนั้นพืน้ที่ทางสังคมจึงมีลักษณะเปนพื้นที่ชนิดพิเศษของความเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานหลักของสังคม  (Hetorotopias  of  Deviation)  เพราะวาเปนพืน้ที่ของกลุมคนพิการ  
ขณะที่ในอดีตปราสาทพนมรุงเปนเทวสถานในศาสนาฮนิดู  ลัทธิไศวนิกาย  ซ่ึงหมายถึงทิพยวิมาน 
ที่ประทับของพระศิวะบนยอดเขาไกร-ลาศ  ตอมาไดหนัมานับถือพระพุทธศาสนาลัทธมิหายาน  
เทวสถานจึงถูกใหความหมายเปนศาสนสถานในพุทธศาสนา  ภายในปรางคประธานประดิษฐาน 
ศิวะลึงคแสดงถึงศูนยกลางความศักดิ์สิทธิข์องปราสาท  และถือเปนบคุลิกภาพอันศกัดิ์สิทธิ์ของ
กษัตริยในลัทธิเทวราชา  ฤาษี  หรือพราหมณจึงเปนผูมีสิทธิเขาไปประกอบพิธีในหองครรภหฤหสัต  
ดังนั้นพืน้ที่ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนพื้นที่ชนิดพิเศษขั้นวกิฤต  (Crisis  Hetorotopias)  เพราะวา 
เปนสถานที่ตองหามสงวนไวเฉพาะ 
   2.  พื้นที่ชนิดพิเศษทําหนาที่ในสิ่งที่นิยมกันสามารถดํารงอยูได  อันเปนผล 
จากประวัติศาสตรเสื่อมคลาย  ไดแก 
    สถานที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  สังคมไดกําหนดบทบาทหนาที ่
โดยการเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ  เขาดวยกัน  เชน  การรําบูชาองคพระธาตุ  (รําตํานานพระธาตุพนม)   
รําศรีโคตบูร  ใชทวงทา  “ยกสูง  กมต่ํา  รําวาด”  บงบอกเอกลักษณของชาวอีสาน  แสดงเนื่อง 
ในโอกาสเปดงาน  “2547  ปทองเที่ยวนครแหงแมน้ําโขง”  (Visit  Nakhon  Phanom  Year  2004)  
งานนมัสการพระธาตุพนม  งานประเพณไีหลเรือไฟนครพนม  งานพธีิอัญเชิญพระอุปคุต  ถวายขาว 
พีชภาคประจําป  2547  พุทธศาส-นิกชน  ขาราชการ  นักการเมืองเขามามีสวนรวมสมัพันธกัน 
ในพื้นทีจ่ริงและพื้นที่อุดมคติ 
    พื้นที่ปราสาทพนมรุง  ป  พ.ศ.  2481  ผูคนในสังคมรวมกันประดษิฐาน 
พระพุทธบาทจําลองที่ปรางคนอย  พุทธศาสนิกชนไดเดนิทางขึ้นไปนมัสการและทําบุญปดทองรอย
พระพุทธบาทจําลองในชวงวันขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  5  และไดถือปฏิบัตสืิบเนื่องกันเปน  “ประเพณีขึน้
เขาพนมรุง”  ตอมาภายหลังหนวยงานทีเ่กีย่วของไดบูรณะปฏิสังขรณปราสาทพนมรุง  จึงได
เคลื่อนยายสถานที่วัดปราสาทพนมรุงและรอยพระพุทธบาทจําลองมาตั้ง  ณ  ที่ตั้งปจจุบัน  กอปรกับ
จังหวดับุรีรัมย  รวมกับกรมศิลปากร  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขามามีบทบาทการจัดงาน
ประเพณีขึน้เขาพนมรุงเพื่อสืบทอดประเพณี  แตมกีารปรับเปลี่ยน  เพิม่กิจกรรมแตกตางไปจากอดีต1  
เชน  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลเดือนศกัดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง   
                                                  

 1  พระประมูล  ปยธรรมโม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
ที่วัดปราสาทพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
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ประจําป  2547  วันอนุรักษมรดกไทยจังหวัดบุรีรัมยประจําป  2547  คณะนกัแสดงแสงสีเสียงชุด  
“พนมรุงมหาเทวาลัย”  ขาราชการ  พอคา  นักการเมือง  พราหมณฯลฯ  ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  การบวงสรวงพระศิวะ  ถวายพวงมาลัยและสรงน้ําศิวะลึงค  จะเห็นไดวาผูคนที่เขามา 
มีสวนขับเคลื่อนงานแทนพระและชาวบานลวนกอใหเกดิจุดเปลี่ยนพืน้ที่และความหมายงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุงในอดีตอยางสิ้นเชิง 
    พื้นที่พิพิธภณัฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  
ชาวไทยพวน  ขาราชการ  นักการเมืองรวมกันจัดงานมรดกโลกบานเชียง  ประจําป  2547   
ไดทําพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบานเชียง  และแหลงมรดกโลก  พื้นที่การจดังานประเพณ ี
แหเทยีนพรรษา  ป  พ.ศ.  2522  คณะกรรมการจัดงานไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานเทียนพรรษา 
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในเทศกาลเขาพรรษา  พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานเทียนหลอสําเรจ็ประดับดวยลายไทย  นําไปประดิษฐานในบริเวณพิธีเปดงาน   
ณ  ลานหนาศาลาจตุรมุขทุงศรีเมือง  และเขารวมขบวนแหเทียนพรรษา 
   กลาวสรุปไดวา  พื้นที่ชนิดพเิศษสามารถดํารงบทบาทอยูไดเพราะบทบาทหนาที ่
ลวนถูกกําหนดขึ้นในสถานที่จริงทางกายภาพประสานเชื่อมโยงพื้นทีจ่ริงและพื้นทีอุ่ดมคติเขาดวยกัน  
โดยอาศัยพิธีการศักดิ์สิทธิ์เปนแรงเกาะเกีย่ว  กอใหเกดิพลังการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.  พื้นที่ชนิดพิเศษสามารถอยูรวมกบัพื้นที่แบบอื่นในทีต่ั้งทางสังคม  และมีหนาที่
เฉพาะ  ไดแก 
    สถานที่สําหรับการจัดงานเทศกาลเดือนศกัดิ์สิทธิ์แหงพนมรุง  งานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุง  วนัอนุรักษมรดกไทย  จังหวัดบุรีรัมยประจําป  2547  ถูกกาํหนดใหพืน้ทีม่ีหนาที่เฉพาะ  
เชน  เวทแีสดงกันตรึมโบราณคณะเกรยีงศกัดิ์  ส.สไบทอง  ถวยพระราชทาน  2546  ใชพื้นที่ลานขาง
ทางเดินสูสะพานนาคราชชั้นที่  1  การแสดงแสงสีเสียงนาฏกรรมอลังการชุด  “พนมรุงมหาเทวาลยั”  
ใชพื้นที่ลานทางสูปราสาทสําหรับการแสดง  และสําหรับนักทองเที่ยวสัมผัสการแสดง 
    สถานที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาติบานเชียงบางสวน  ถูกสรางใหเปนพืน้ที่เวที
แสดงแสงเสียง  รอยอดีตอันงามล้ํา  อารยธรรมบานเชียงตอน  “รัตนะแหงธานี”  ในวนัเปดงาน  และ
เวทีดังกลาวถูกกระทําและใหความหมายเปนสถานที่จุดเทียนชยัเฉลิมพระเกยีรตพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหวั  และสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ  เนื่องในโอกาสฉลองมรดกโลกบานเชียง   
ประจําป  2547  สถาน-ที่วัดศรีภูขันธ  บานโคกโกง  ชุมชนไดรวมมือกันสรางเวทีดนตรีผูไทโคกโกง
โครงสรางหลังคาทรงจั่วสําหรับจัดแสดงดนตรี  ฟอนผูไท  ขณะเดียวกันไดใชสถานที่บนศาลาวดั 
เปนพื้นที่เพื่อทําพิธีบายศรีสูตรขวัญ  รําบายศรี  และจดัเลี้ยงอาหารเยน็ตามฤดูกาลตอนรับ
นักทองเที่ยวผูมาเยือน 
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   กลาวสรุปไดวา  พื้นที่ชนิดพเิศษสามารถอยูรวมกับพื้นทีแ่บบอื่นในที่ตัง้ทางสังคม
ได  เพราะพื้นที่ถูกสรางใหมีบทบาทหนาที ่ และมีนยัเฉพาะ 
   4.  พื้นที่ชนิดพิเศษเชื่อมโยงสูสวนในเวลา  ซ่ึงเวลาจะถกูสะสมอยูตลอดเวลาไมหยดุ
นิ่ง  ไดแก   พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  ไดดําเนินการจัดสวนนิทรรศการหองชั้นลาง  และชั้นบน
แสดงเรื่องราวการขุดคนพบไดโนเสารจังหวัดขอนแกน  และจังหวัดใกลเคียงเพื่อเผยแพรผลงาน 
ของกรมทรัพยากรธรณี  จดัแสดงเรื่องราวการกําเนดิโลก  กําเนดิหนิ  แร  วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต  
ไดโนเสาร  ววิฒันาการของมนุษย  ประวัตกิารกอตั้งพิพิธภัณฑ  และผลติภัณฑที่แสดงถึงภูมิปญญา
ชาวบาน  ศูนยศิลปวัฒนธรรมโมลีศรีโคตบูร  ไดรวบรวม  สะสมสวนประดับโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ฯลฯ  ศูนยบริการขอมูลอุทยานประวัติศาสตรพนมรุงรวบรวม  สะสม  จัดแสดงรูป
จําลองการสรางปราสาท  สวนประดับโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพธิภัณฑสถานแหงชาติบานเชยีง
รวบรวม  สะสม  จัดแสดงหลักฐานโบราณคดีในพื้นทีอ่าคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
บานไทพวน  และพิพิธภัณฑสถานกลางแจงวดัโพธิ์ศรีใน  ลวนสะสมสิ่งจัดแสดงซึ่งมีประวัต ิ
ความเปนมายาวนาน  ขณะเดียวกันไดสะสมสิ่งใหมเพิม่อยูตลอดเวลาสืบเนื่องจวบจนปจจุบนั   
และสืบไปอนาคต   
   5.  พื้นที่ชนิดพิเศษทํางานภายใตระบบเปดและปดไปพรอมกัน  ไดแก 
    อุทยานแหงชาติภูเวยีงเปด-ปดใหนักทองเทีย่วเขาชมทกุวนัเวลา  08.30-18.00  น.
อัตราคาเขาชมชาวไทย  20  บาท  (เด็ก  10  บาท)  ชาวตางชาติ  200  บาท  อนึ่งกิจกรรมตางๆ  ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนด  เชน  บริการใหแสงสวางระหวาง  18.00-22.00  น.  พิพิธภณัฑไดโนเสารภูเวยีง
เปด-ปดใหนกัทองเที่ยวเขาชมโดยไมเก็บคาธรรมเนียมทุกวนัเวลา  08.30-17.00  น.  ยกเวน 
วันนกัขัตฤกษ 
    ศูนยศิลปวัฒนธรรมโมลีศรีโคตบูรเปด-ปดใหนกัแสวงบญุเขาชมทุกวนั 
โดยไมเก็บคาธรรมเนียมเวลา  9.00-17.00  น.  บริการใหเชาเหรียญ  ตํานานพระธาตุ  ฯลฯ  ตามอัตรา
ที่ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารกําหนด  อนึ่งวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีขอหามนักแสวงบุญ 
ที่ตองการนมสัการพระธาตุพนมทุกคนไมใหสวมรองเทาเขาในเขตกําแพงแกว  เพราะถือวา 
เปนการเหยยีบย่ํา 
    อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุงเปด-ปดเวลา  06.00-18.00  น.ทุกวนั  กําหนด
คาธรรมเนียมการเขาชม  ชาวไทย  10  บาท  ชาวตางชาติ  40  บาท  ชวงงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
เก็บคาธรรม-เนียมเพิ่มขึน้สําหรับชาวไทย  20  บาท  ชาวตางชาติ  50  บาท  แตนักทองเที่ยวสามารถ
เขาชมไดโดยไมตองชําระคาธรรมเนียมในวันอนุรักษมรดกไทย  ในสวนของพิพิธภณัฑสถาน
แหงชาติบานเชียง  เปดปด  เวลา  09.00-16.00  น.  อัตราคาเขาชมชาวไทย  10  บาท  ชาวตางชาติ   
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40  บาท  แตเปดใหเขาชมฟรีระหวางวันที ่ 19-21  มีนาคม  2547  ซ่ึงเปนชวงเวลาการจัดงานฉลอง
มรดกโลก 
    บานโคกโกง  เปดบริการใหนักทองเที่ยวศกึษาวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต   
และพักรวมกบัเจาของบาน  (Home  Stay)  อัตราคาบริการตามขอตกลงที่สมาชิกกลุมสหกรณ 
การทองเที่ยวเปนผูกําหนด 
   กลาวสรุปไดวาพื้นที่ชนิดพิเศษขางตนลวนทํางานภายใตระบบเปด  และปดไป 
พรอมกัน  ผูคนทั่วไปไมสามารถเขาถึงตามตองการดั่งพืน้ที่สาธารณะทั่วๆ  ไป  ดังนั้นการเขาถึง
จําตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางเครงครัด 
   6.  พื้นที่พิเศษทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธใหพื้นที่อ่ืนในสังคมเขาดวยกัน  เชน  
    ผูชวยศาสตราจารยสรเชต  วรคามวิชัย  และคณะ1ไดจําลองปรางคประธาน
ปราสาทพนมรุงโดยใชกรรมวิธีสลักหินทรายสูง  30  เมตร  สูงกวาองคจริง  2  เมตร  นําไป
ประดิษฐานเพือ่ใชเปนโบสถสําหรับประกอบพิธีทางศาสนา  ณ  เกาะโตกูชิมา  (Tokushima)   
ประเทศญี่ปุน  ขณะที่ชาวอุบลราชธานีไดรวมกันสรางตนเทียน  “อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิม 
พระเกยีรต”ิ  ประดิษฐาน  ณ  ทุงศรีเมือง  เพื่อใหนักทองเที่ยวสัมผัสไดตลอดทั้งป  จึงมีความแตกตาง
จากเทียนที่เขารวมขบวนแหในงานประเพณีซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสไดในชวงเวลาแหเทียน
เทานั้น  ดังนั้นพื้นที่ชนิดพิเศษทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธระหวางพืน้ที่จริงและมีบทบาท 
ในการสรางพืน้ที่อ่ืนขึ้นมา 
 รูปลักษณของตราประจําจังหวัดสรางขึ้นโดยกรมศิลปากร  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหจงัหวัด
ตางๆ  ในประเทศไทยมีตราประจําจังหวัดเปนการเฉพาะ  และนําไปใชเผยแพร  ตราประจําแตละ
จังหวดัมีรูปลักษณ  และความหมายเฉพาะ  และมีความสัมพันธสอดคลองกับจังหวดันั้นๆ   
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมในสัญลักษณประจําจังหวัด  มีลักษณะรูปลักษณทางกายภาพมีที่ตัง้อยู
จริงไมสามารถเคลื่อนยายจากแหลงได  หากนักทองเทีย่วตองการเขาถึงตองเดินทางมาสัมผัสของจริง
ดวยตนเอง  อีกทั้งไมสามารถครอบครองเปนกรรมสิทธิ์สวนตัว  ภูมิทศันวัฒนธรรมในสัญลักษณ
ประจําจังหวัดมีการใหความหมายแกระบบนิเวศน  ระบบความเชื่อ  และศาสนา  ประวัติศาสตร
ทองถ่ิน  ความหลากหลายทางชาติพันธุ  วิถีการผลิต  สินคาวัฒนธรรม  เปนสินคาบริการสากล   
และสินคามีนยัวัฒนธรรมทองถ่ิน  สินคามีนัยวฒันธรรมการแสดง  ความสอดคลองระหวางภาพ 
แทนและภาพจริงของชุมชน 
                                                  

 1  สรเชต  วรคามวิชัย  และบญุเรือง  คชมาลย  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั   
เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานเลขที่  131  ศูนยศลิปหัตถกรรมพื้นบานบุรีรัมย  หมูที่  17  อําเภอเมือง   
จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
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 คณะรัฐมนตรมีีมติใหทุกจังหวัดในประเทศไทยกําหนดคําขวัญประจําจังหวดั   
เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเมื่อป  พ.ศ.2528  ภาคอีสานไดกําหนดคําขวัญประจําจังหวัดเพื่อบงบอก
ความหมายประจําจังหวดัใหสอดคลองกับสินคาการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ  จากการศึกษา
สัญลักษณของแหลงทองเที่ยวผานคําขวัญของจังหวดัขอนแกน  นครพนม  บุรีรัมย  อุดรธานี  
กาฬสินธุ  และจังหวัดอุบลราชธานี  พบวาแตละจังหวดัมีคําขวัญ  ความหมายที่เชื่อมโยงกับระบบ
นิเวศ  ศาสนา  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  และความหมายเชื่อมโยงกับประเพณี  วัฒนธรรม 
 รูปแบบและความหมายใหมของหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณ ี มหกรรมและงานฉลอง   
อยูภายใตกระบวนการสราง  การใหความหมายในกระบวนการทางสังคมเปนผูกําหนด  และทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงผูผลิตและผูบริโภคอาจตีความหมายตรงกันหรือขดัแยงกันไดเพราะวาสินคา 
ทางวัฒนธรรมยอมมีความหมายมากกวาหนึ่งความหมายภายใตภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  สถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจ  ทุนวัฒนธรรม  และชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 
 สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวเปนสนิคาทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ความตองการบริโภคของผูบริโภคสวนที่เปนความแตกตาง  คือ 
  เชิงหนาที่ของการใชประโยชนในชวีิตประจําวนั  ตอบสนองความตองการพื้นฐาน   
เชน  การใหความรูเกีย่วกับตํานาน  ศาสนา  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วรรณคดี  ผานการแสดงแสง   
สี  เสียงควบคูกับความบันเทงิ  การใหความรูเชิงวิชาการ  นิทรรศการ  และสาธติกรรมวิธีการผลิต 
  การแลกเปลี่ยน  การใหบริการในแหลงผลิต  การใหบริการทองเที่ยว  และมูลคา
แลกเปลี่ยนของสินคา 
  ความแตกตาง  เชน  การสรางลักษณะเฉพาะตัว  หรือกลุมการแสดงดนตรีพื้นบาน  
“กันตรึม”  การแสดงตัวตนผานชุดเครื่องแตงกายชาย  หญิง  “ชุดศรีโคตรบูร”  เปนชุดประจํา 
จังหวดันครพนม   
  คาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ  สินคาและบริการถูกกาํหนดใหเปนเปนตรรกวทิยา
หลายความหมาย  (Ambivalence)  หรือเรียกวา  ตรรกของความเปนสองแงมุม  เชน  รายการนําเทีย่ว
หมูบานวฒันธรรมผูไทยโคกโกงเริ่มจากพธีิตอนรับนักทองเที่ยวเขาสูวดัศรีภูขันธ  แนะนํา
ผูรับผิดชอบงานแตละฝาย  แยกยายเขาบานพักแรม  นกัทองเที่ยวอาบน้าํเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนชดุ
ผูไทย  รวมตวักันที่ศาลาวัดของหมูบาน  ทาํพิธีบายศรีสูขวัญ  รับประทานอาหารตามฤดูกาลพื้นบาน
พาแลง  ชมการแสดงศิลปวฒันธรรม  รวมร่ืนเริง  แยกกลุมกลับเขาบานพักแรม  รุงเชาใสบาตรพระ  
รับประทานอาหารเชา  เดินเที่ยวน้ําตกตาดสูง  เดินปา  ฯลฯ  เปนตน 
 แหลงทองเที่ยวในภาคอีสาน  เปนพื้นที่ทางสังคมที่มีการผลิต  ผลิตซ้ํา  การสืบทอดภายใต
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงทีว่าง  การแสดงของพื้นที่  และภาพแสดงพื้นที่  ดังนี ้
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  ปฏิบัติการทางสังคมขององคกร  หนวยงาน  สถาบัน  กลุมบุคคล  หรือปจเจกชน 
ไดปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงทีว่างในแหลงทองเที่ยวตามบทบาทหนาที่โดยมีการบังคับใชกฎหมาย  
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือขอตกลงของกลุมนําไปเปนบรรทัดฐานบังคบัใช   
เพื่อใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในสถานที่  และพื้นที่จริง   
  การแสดงของพื้นที่ในแหลงทองเที่ยวลวนมีลักษณะเฉพาะของแตละสถานที่  และลวน
มีที่ตั้งจริง  พืน้ที่ถูกวางแผนการใชใหเกดิประโยชนทัง้ในชวงเวลาทีด่ําเนินปกติ  และในชวงเทศกาล
ประเพณี  พื้นที่จึงมีความสําคัญเกี่ยวของเชื่อมโยง  และเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูคน 
ในสังคมอยางมีนัยสําคัญ 
  ภาพแสดงพื้นที่  หมายถึง  สัญญะและหรือรหัสที่เกี่ยวกับพื้นที่  มีความหมายแปรเปลี่ยน
อยูตลอดเวลา  พื้นที่ในแหลงทองเที่ยวมีลักษณะเปนพื้นที่ชนิดพิเศษ  (Heterotopias)  เปนประดษิฐ
กรรมทางสังคม  (Social  Construct)  และเปนเครื่องบันทึกความทรงจาํของสังคมเกี่ยวกับ
ปรากฎการณบนพื้นที่เฉพาะชนิดหนึ่ง  “พื้นที”่  ในแหลงทองเที่ยวเดมิมีลักษณะเปน  “พื้นที่จริง”  
(Real  Space)  อาทิ  พื้นที่ภูเวียง  พืน้ที่ภเูขาพนมรุง  ฯลฯ  ตอมาภายหลังปฏิบัติการทางสังคม 
แตละวัฒนธรรมแบงแยก  แยกแยะสถานที่จริงใหเกิดการเชื่อมโยงอยูระหวางพื้นทีก่ับพื้นที่อุดมคติ 
 
 



บทท่ี  6   
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองกระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน   
มีความมุงหมายของการวจิัยเพื่อศึกษากระบวนการทําวฒันธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว   
ศึกษารูปแบบสินคาทองเที่ยวในภาคอีสาน  และเพื่อศกึษาความหมายของสินคาการทองเที่ยว 
จากมุมมองของผูผลิต  และจากมุมมองของชุมชน 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ  ใชแหลงขอมูล  3  สวน  คือ  แหลงทองเที่ยว   
โดยเลือกศึกษาแหลงทองเทีย่วธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวศาสนา  ประวัติศาสตร  และโบราณคดี  
แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจแหลงทองเที่ยว 
จากภาคสนาม  ส่ืออีเลคทรอนิกส  การสังเกต  บันทึกภาพเคลื่อนไหว  บันทึกเสียง  จดบันทึก  และ
บันทึกภาพนิ่ง  ผูเกี่ยวของกบัพลังการผลิต  และความสัมพันธทางการผลิต  ขอมูลประเภทเอกสาร 
ส่ือส่ิงพิมพ  ภาพประกอบ  วดีิทัศน  วีซีดี  ส่ืออีเลคทรอนิกส  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูโดยการเก็บ
รวบรวมตนฉบับ  ถายสําเนา  หรือบันทึกแฟมขอมูลลงในเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จากบุคคล  ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  การสังเกต  บันทึกภาพเคลื่อนไหว  
บันทึกเสียง  จดบันทึก  และบันทึกภาพนิ่งที่เกี่ยวของกับการทําใหเปนสินคา  รูปแบบ  และ
ความหมายของสินคาการทองเที่ยวที่มนีัยทางวัฒนธรรม  โดยอาศัยกรอบแนวคดิในการวิจัย 
สูการวิเคราะหดังนี้คือ  แนวคิดการทองเทีย่วแบบยั่งยืน  แนวคดิวัตถุกบัวัฒนธรรม  แนวคดิเกีย่วกบั
สินคาวัฒนธรรม  แนวคิดเกีย่วกับความหมาย  และแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่  ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษา
โดยใชวิธีพรรณนาวิเคราะหประกอบตัวอยาง  ผลการศึกษาวเิคราะหสรุปผล  อภิปรายผล   
และขอเสนอแนะไดดังนี ้

 
สรุปผล 
 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีในภาคอีสานพบวาบริเวณแองสกลนคร  และบริเวณแองโคราช  
เปนที่ตั้งหลักแหลงของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร  และสมัยประวตัิศาสตร  แสดงใหเห็นถึง 
สภาพสังคมการดํารงชีวิต  การตั้งถ่ินฐาน  สภาพแวดลอม  พัฒนาการทางเทคโนโลยี  มีการติดตอ 
กับอารยธรรมอินเดียเกีย่วกบัความเชื่อทางศาสนา  ความรูดานศิลปวทิยา  การรับวฒันธรรมขางเคียง 
จากมอญ  เขมร  และไท-ลาว  นาํมาประยกุตใชจนมีลักษณะเฉพาะตน 
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 แหลงทองเที่ยวซ่ึงเปนพื้นทีศ่ึกษามีพัฒนาการทางประวตัิศาสตร  ศักยภาพทางกายภาพ  
และศักยภาพของพื้นที่ทางวฒันธรรมมีลักษณะเฉพาะ  เชน  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสภาพ 
เปนภูเขาลอมรอบเปนที่ตั้งของอุทยานแหงชาติภูเวียง  พพิิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง  หลุมขุดคนซาก
ฟอสซิลไดโนเสาร  ศักยภาพในการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูเวยีงมีศักยภาพในระดับนานาชาต ิ  
เชน  สามารถเดินทางไป-กลับ  และเปนแหลงขุดคนพบไดโนเสารแหงแรกในประเทศไทย  แหลง
ทองเที่ยวศาสนา  ตํานานกลาวถึงอาณาจกัรศรีโคตบูรเรืองอํานาจ  พระมหากัสสปะเถระ   
พญาทั้ง  5  และพระอรหนัต  500  องค  สรางพระธาตุพนมราว  พ.ศ.  8  เสร็จแลวไดอัญเชิญ 
พระอุรังคธาตุของพระพุทธเจาประดิษฐาน  ตอมาพระธาตุพนมหกัลมลงรัฐบาลไทยจงึจัดสรางขึ้น
ใหม  และจัดพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ  ป  พ.ศ.  2522  ศักยภาพในการทองเทีย่ว  เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมีศักยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดับ
กลุมเปาหมายระดับประเทศ  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  
อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง  สรางระหวางพุทธศตวรรษที่  15-17  เปนเทวสถานในศาสนาฮินดู  
ลัทธิไศวนิกาย  พุทธศตวรรษที่  18  จึงดัดแปลงเปนพุทธสถานลัทธิมหายาน  จังหวดับุรีรัมย 
รวมกับกรมศลิปากร  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง 
ตั้งแตป  พ.ศ.  2531  ศักยภาพในการทองเที่ยว  เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  
และมีศักยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเทีย่วระดับกลุมเปาหมายระดับนานาชาต ิ เชน  สามารถ
เดินทางไป-กลับได  แหลงทองเที่ยวโบราณคดีบานเชยีง  การขุดคนพบหลักฐานทางโบราณคดี  เชน  
โครงกระดูกมนุษย  ภาชนะดินเผา  โบราณวัตถุทําดวยสําริด  และเหล็กมีอายุ  5600-3000  ปมาแลว  
จึงไดจดัตั้งพิพธิภณัฑสถานแหงชาติบานเชยีงขึ้น  ตอมาป  พ.ศ.  2535  คณะกรรมการมรดกโลก 
ไดขึ้นบัญชีแหลงวัฒนธรรมบานเชียง  เปนแหลงมรดกโลกอันดับที่  359  ศักยภาพในการทองเที่ยว
เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมศีักยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยว 
ระดับกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได  แหลงทองเทีย่ววัฒนธรรม   
บานโคกโกงเปดหมูบานใหนักทองเที่ยวศกึษาวิถีชีวิตทองถ่ิน  รวมพกัในบานพักแรมกับเจาของบาน  
ศักยภาพในการทองเที่ยวเปนแหลงทองเทีย่วเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไดรับรางวัลยอด
เยี่ยมประเภทแหลงทองเที่ยวเมืองและชุมชนในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวครั้งที่  3  
ประจําป  2543  แหลงทองเที่ยวประเพณี  พ.ศ.  2520  เทศบาลเมือง  จังหวัดอุบลราชธานีรวม 
กับการทองเทีย่วแหงประเทศไทย  (ททท.)  จัดงานสัปดาหประเพณีแหเทียนพรรษา  ณ  บริเวณ 
ทุงศรีเมืองป  สนับสนุนเปนงานประเพณีระดับชาติสืบเนือ่งจนปจจุบนั  ศักยภาพในการทองเที่ยว
สามารถตอบสนองผูบริโภค  และมีศักยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวระดับกลุมเปาหมาย 
ระดับนานาชาติ  เชน  สามารถเดินทางไป-กลับได 
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 องคกรของรัฐมีนโยบายดานการทองเที่ยวป  2547  กําหนดวัตถุประสงคการดําเนินการ 
ในภาพรวมคํานึงถึงเปาหมายทางการตลาดจากกลุมเปาหมายตลาดตางประเทศ  ตลาดในประเทศ  
โดยเสนอสินคาการทองเที่ยวเกีย่วกับสินคาหลักทางการทองเที่ยว  และสินคาใหมพรอมขาย   
ในสวนของนโยบายการทองเที่ยวภาคอีสานไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวดั   
กําหนดวิสัยทศัน·  เปาประสงคของกลุมจังหวัด  หรือแตละจังหวัด  มีผูรับผิดชอบ  และกําหนด 
ชวงการจดักิจกรรม  อีกทั้งทรัพยากรทองเที่ยวแตละจังหวัดมีความแตกตางและมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะของแหลงทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ  ศาสนา  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วฒันธรรม   
และประเพณี  ดังนั้นการสรางภาพลักษณของสินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวลวนเปนการสราง
ความรูจักมักคุนตอผูบริโภคเปนสําคัญ 
 จากการพัฒนาปจจัยพืน้ฐานจากหนวยงานรัฐ  เอกชน  กลุมบุคคล  ในสวนที่เกีย่วกับถนน  
สนามบิน  รถไฟ  รถทัวร  และธุรกิจโรงแรม  รีสอรทเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวสงผลใหอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวตอบสนองความตองการผูบริโภคสินคาการทองเที่ยว  นกัทองเที่ยวสามารถเขาถึง
ทรัพยากรการทองเที่ยวในชวงเวลาปกติ  หรือโอกาสพิเศษ  อนึ่งแหลงทองเที่ยวไมสามารถเคลื่อนยาย
จากแหลงที่ตั้งได  ดังนัน้โครงสรางพื้นฐานจึงอํานวยความสะดวกตอผูบริโภคมีศักยภาพเดนิทาง 
ไปกลับไดมาสัมผัสดวยตนเอง 
 เสนทางการทองเที่ยวในพืน้ที่ศึกษาซึ่งอยูในเขตการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
สํานักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  1-5  มีรายการนาํเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งลวนมีศักยภาพ  
และดึงดดูความสนใจนกัทองเที่ยวใหสามารถเขาถึงและสามารถสัมผัสได 
 การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวเกี่ยวกับประเพณี
ในแหลงทองเที่ยว  ไดแก  รัฐวิสาหกจิการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  สวนราชการ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  ชาวคุม  และกลุมชาง  สินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน
ตองพึ่งพาตลอดนักทองเทีย่ว  สงผลใหผูผลิตปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีทั้งรูปแบบดั้งเดิม  และแบบตาม
กระแสนยิมของนักทองเที่ยว  ดังนัน้รูปแบบ  และเนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไมมีทางหลีกเลี่ยง  
งานประเพณีแหเทียนพรรษา  และงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  รัฐ  และหนวยงานทีเ่กีย่วของ   
เปนผูอยูเบื้องหลังการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ  ขาราชการ  นักการเมอืง  และชาวบานลวน 
เขามารวมงานดวยเกยีรติศักดิ์ศรี  หรือโดยคําสั่ง  หรือใหความรวมมือ  ผูไดรับผลประโยชน 
คือผูประกอบการทางธุรกิจ  เปนสําคัญ 
 ในอดีตชุมชนอีสานดําเนินชวีิตดานการผลิตแบบพึ่งตนเองเปนหลัก  ดังนั้นความหมายและ
รูปแบบเดิมของสินคาในแหลงทองเที่ยวภาคอีสาน  เกีย่วกับวิถีการผลิตหัตถกรรมพื้นบานอีสาน 
เพื่อยังชีพ  อาหารพื้นบานในวิถีการผลิตแบบยังชีพ  ประเพณีพื้นบานในวิถีการผลิตแบบยังชีพ   
การฉลองสมโภชในประเพณีพื้นบานอีสาน  และคานยิมการบริโภคในวิถีการผลิตแบบยังชีพ   
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ซ่ึงกระบวนการทางสังคมในภาคอีสานลวนเปนผูกําหนดกรอบการเคลื่อนไหว  และเปนผูกอ 
ใหเกดิการเปลีย่นแปลงตางกรรม  ตางวาระ  ซ่ึงในสวนของการสรางความหมายโดยผูผลิต   
อาจสงผลใหผูบริโภคตีความหมายตรงกนักบัผูผลิต  หรืออาจตีความแตกตางจากผูผลิต  ทั้งนี้ 
ดวยเหตุผลที่วากระบวนการสรางความหมายในสินคาสามารถทําใหมีความหมายมากกวาหนึ่ง
ความหมาย  ภายใตสภาวะทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  ทนุทางวัฒนธรรม  
และการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลา  ลวนเปนปจจยัขับเคลื่อนที่สําคัญสงผลทําใหความหมาย 
และรูปแบบเดมิของหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณี  งานฉลองสมโภชในประเพณีพื้นบานอีสาน 
มีมากกวาหนึ่งความหมาย 
 รูปลักษณของตราประจําจังหวัดสรางขึ้นโดยกรมศิลปากร  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให 
จังหวดัตางๆ  ในประเทศไทยมีตราประจําจังหวดัเปนการเฉพาะ  และนําไปใชเผยแพร  ตราประจาํ 
แตละจังหวดัมีรูปลักษณ  และความหมายเฉพาะ  และมคีวามสัมพันธสอดคลองกับจังหวดันั้นๆ   
 ความหมายดานภูมิทัศนมีลักษณะรูปลักษณทางกายภาพมีที่ตั้งอยูจริงไมสามารถเคลื่อนยาย
จากแหลง  นักทองเที่ยวตองเดินทางมาสัมผัสของจริงดวยตนเอง  อีกทัง้ไมสามารถครอบครองเปน
กรรมสิทธิ์สวนตัว  ภูมิทัศนวัฒนธรรมในสัญลักษณประจําจังหวดัมีการใหความหมายแกระบบนิเวศ  
ระบบความเชือ่  และศาสนา  ประวัติศาสตรทองถ่ิน  ชาติพันธุ  วิถีการผลิต  สินคาวัฒนธรรม   
เปนสินคาบริการสากล  และสินคามีนัยวฒันธรรมทองถ่ิน  สินคามีนัยวัฒนธรรมการแสดง   
ความสอดคลองระหวางภาพแทนและภาพจริงของชุมชน 
 ภาคอีสานไดกาํหนดคําขวัญประจําจังหวัดเพื่อบงบอกความหมายประจาํจังหวดัให
สอดคลองกับสินคาการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ  คําขวัญมีความหมายที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ  
ศาสนา  ประวตัิศาสตร  โบราณคดี  และความหมายเชื่อมโยงกับประเพณี  วัฒนธรรม 
 รูปแบบและความหมายใหมของหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณ ี มหกรรมและงานฉลอง   
อยูภายใตกระบวนการสราง  การใหความหมายในกระบวนการทางสังคมเปนผูกําหนด  และทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงผูผลิตและผูบริโภคอาจตีความหมายตรงกันหรือขดัแยงกันไดเพราะวาสินคา 
ทางวัฒนธรรมยอมมีความหมายมากกวาหนึ่งความหมายภายใตภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  สถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจ  ทุนวัฒนธรรม  และชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 
 สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวเปนสนิคาทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ความตองการบริโภคของผูบริโภคสวนที่เปนความแตกตาง  คือ 
  เชิงหนาที่ของการใชประโยชนในชวีิตประจําวนั  ตอบสนองความตองการพื้นฐาน   
เชน  การใหความรูเกีย่วกับตํานาน  ศาสนา  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วรรณคด ี ผานการแสดงแสง  
สี  เสียงควบคูกับความบันเทงิ  การใหความรูเชิงวิชาการ  นิทรรศการ  และสาธิตกรรมวิธีการผลิต 
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  การแลกเปลี่ยน  การใหบริการในแหลงผลิต  การใหบริการทองเที่ยว  และมูลคา
แลกเปลี่ยนของสินคา 
  ความแตกตาง  เชน  การสรางลักษณะเฉพาะตัว  หรือกลุมการแสดงดนตรีพื้นบาน  
“กันตรึม”  การแสดงตัวตนผานชุดเครื่องแตงกายชาย  หญิง  “ชุดศรีโคตรบูร”  เปนชุดประจํา 
จังหวดันครพนม   
  คาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ  สินคาและบริการถูกกาํหนดใหเปนเปนตรรกวิทยา
หลายความหมาย  (Ambivalence)  หรือเรียกวา  ตรรกของความเปนสองแงมุม  เชน  รายการ 
นําเที่ยวหมูบานวัฒนธรรมผูไทยโคกโกงเริม่จากพิธีตอนรับนักทองเที่ยวเขาสูวัดศรภีขูันธ  แนะนํา
ผูรับผิดชอบงานแตละฝาย  แยกยายเขาบานพักแรม  นกัทองเที่ยวอาบน้าํเปลี่ยนเครื่องแตงกาย 
เปนชุดผูไทย  รวมตัวกันที่ศาลาวัดของหมูบาน  ทําพิธีบายศรีสูขวัญ  รับประทานอาหารตามฤดูกาล
พื้นบานพาแลง  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม  รวมร่ืนเริง  แยกกลุมกลบัเขาบานพักแรม   
รุงเชาใสบาตรพระ  รับประทานอาหารเชา  เดินเทีย่วน้ําตกตาดสูง  เดินปา  ฯลฯ  เปนตน 
 แหลงทองเที่ยวในภาคอีสาน  เปนพื้นที่ทางสังคมที่มีการผลิต  ผลิตซ้ํา  การสืบทอด 
ภายใตปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงที่วาง  การแสดงของพื้นที่  และภาพแสดงพื้นที่  ดังนี้ 
  ปฏิบัติการทางสังคมขององคกร  หนวยงาน  สถาบัน  กลุมบุคคล  หรือปจเจกชน 
ไดปฏิบัติการเกี่ยวกับแหงทีว่างในแหลงทองเที่ยวตามบทบาทหนาที่โดยมีการบังคับใชกฎหมาย  
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือขอตกลงของกลุมนําไปเปนบรรทัดฐานบังคบัใช   
เพื่อใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในสถานที่  และพื้นที่จริง   
  การแสดงของพื้นที่ในแหลงทองเที่ยวลวนมีลักษณะเฉพาะของแตละสถานที่   
และลวนมีที่ตัง้จริง  พื้นที่ถูกวางแผนการใชใหเกดิประโยชนทั้งในชวงเวลาที่ดําเนนิปกติ   
และในชวงเทศกาลประเพณ ี พื้นที่จึงมีความสําคัญเกี่ยวของเชื่อมโยง  และเปนสวนหนึ่ง 
ในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมอยางมีนัยสําคัญ 
  ภาพแสดงพื้นที่  หมายถึง  สัญญะและหรือรหัสที่เกี่ยวกับพื้นที่  มีความหมายแปรเปลี่ยน
อยูตลอดเวลา  พื้นที่ในแหลงทองเที่ยวมีลักษณะเปนพื้นที่ชนิดพิเศษ  (heterotopias)  เปนประดษิฐ
กรรมทางสังคม  (Social  Construct)  และเปนเครื่องบันทึกความทรงจาํของสังคมเกี่ยวกับ
ปรากฎการณบนพื้นที่เฉพาะชนิดหนึ่ง  “พื้นที”่  ในแหลงทองเที่ยวเดมิมีลักษณะเปน  “พื้นที่จริง”  
(Real  Space)  อาทิ  พื้นที่ภูเวียง  พืน้ที่ภเูขาพนมรุง  ฯลฯ  ตอมาภายหลังปฏิบัติการทางสังคมแตละ
วัฒนธรรมแบงแยก  แยกแยะสถานที่จริงใหเกิดการเชื่อมโยงอยูระหวางพื้นที่จริงกับพื้นที่อุดมคต ิ
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อภิปรายผล 
 
 ผูวิจัยพบวา  กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาทองเที่ยว  และรูปแบบสินคาทองเที่ยว
ในภาคอีสาน  ถูกสถาบันในสังคม  ไดแก  องคกรระหวางประเทศ  เชน  คณะกรรมการมรดกโลก  
องคกรภายในประเทศ  เชน  หนวยงานรัฐ  กลุมบุคคล  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย  อุทยานแหงชาติ  สํานักงานโบราณคดแีละพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กลุมสหกรณ
การทองเที่ยวบานโคกโกง  ฯลฯ  เปนผูกําหนดนโยบายดําเนินการ  และมีบทบาทบังคับใชกฎหมาย  
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือขอตกลงของกลุม  นําไปเปนบรรทัดฐานบังคับใชตาม
เงื่อนไข  สงผลใหทรัพยากรทองเที่ยวในพืน้ที่ศึกษาไดถูกบูรณะในชวงเวลาแตกตางกัน  แตก็ทําให
ลักษณะทางกายภาพมีความสมบูรณนักทองเที่ยวจึงสามารถเขาถึงทรัพยากรการทองเที่ยวไดสะดวก
เพราะการพัฒนาปจจยัพื้นฐานสําคัญที่จะทาํใหเขาถึงพื้นที่แหลงทองเทีย่ว  กอปรกบัมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกทางการทองเที่ยว  เชน  ถนน  สนามบิน  รถไฟ  รถทัวร  และธุรกิจโรงแรม  เปนตน  เสนทาง
การทองเที่ยวในเขตการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขต  1-5   
มีรายการนําเทีย่วที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งลวนมีศักยภาพ  และดึงดดูความสนใจนกัทองเทีย่วใหสามารถ
เขาถึงและสามารถสัมผัสทรัพยากรการทองเที่ยวในชวงเวลาปกติ  หรือโอกาสพิเศษได  เชน   
ในป  พ.ศ.  2547  องคกรของรฐัมีนโยบายดานการทองเที่ยว  กําหนดวัตถุประสงคการดําเนินการ 
ในภาพรวมคํานึงถึงเปาหมายทางการตลาดจากกลุมเปาหมายตลาดตางประเทศ  ตลาดในประเทศ  
โดยเสนอสินคาการทองเที่ยวเกีย่วกับสินคาหลักทางการทองเที่ยว  และสินคาใหมพรอมขาย  
ทรัพยากรทองเที่ยวแตละจังหวัดมีความแตกตางและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ  แหลงทองเที่ยว 
ซ่ึงเปนพื้นที่ศกึษามีพัฒนาการทางประวัตศิาสตร  ศักยภาพทางกายภาพ  และศักยภาพของพื้นที ่
ทางวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ  เชน  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ แหลงทองเที่ยวศาสนา   
แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  แหลงทองเที่ยวโบราณคดีบานเชียง  แหลงทองเที่ยววัฒนธรรม   
และแหลงทองเที่ยวประเพณีลวนมีศกัยภาพในการทองเที่ยวสามารถตอบสนองผูบริโภค   
และมีศักยภาพสูง  อีกทั้งเปนแหลงทองเทีย่วระดับกลุมเปาหมายระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ  
สามารถเดินทางไป-กลับไดผูวิจัยพบวาผลการวิเคราะหสอดคลองกับแนวคิดของ  คารล  มากซ   
ซ่ึงไดแบงโครงสรางสังคมเปนสองสวน  คือ  “โครงสรางสวนลาง  (Infrastructure)  และโครงสราง
สวนบน”  (Superstructure)  โครงสรางสวนลางหรือระบบเศรษฐกิจ  (Economic  System)  
ประกอบดวยวิธีการผลิต  (Mode  of  Production)  และความสัมพันธทางการผลิต  โครงสราง 
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สวนบน  ประกอบดวยการเมืองการปกครอง  ระบบความคิด  ความเชือ่และคานิยมทางสังคมตางๆ1   
คารล  มากซ  สรุปวา  “แรงงานคือสินคา”  สินคามูลคาสูงเพราะมีความตองการมาก  สินคามูลคาต่ํา
เพราะการตอบสนองมีนอย  ดังนั้นแรงงานเปนสินคาตองมีมูลคาสูงต่ําสอดคลองสัมพันธกัน2   
ตามทัศนะของคารล  มากซ  มองวัฒนธรรมในความหมายที่เปนระบบคุณคาอยูในโครงสราง 
สวนบนซึ่งตอบสนองการผลิตซ้ําทางสังคมและเปนเครือ่งมือของชนชั้นปกครองสําหรับครอบงํา 
ผูถูกปกครอง 
 การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวเกี่ยวกับ 
ประเพณใีนแหลงทองเที่ยว  ไดแก  รัฐวิสาหกิจการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  สวนราชการ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  ชาวคุม  และกลุมชาง  ดังนัน้รูปแบบ  และเนื้อหา 
อาจมีการปรับเปลี่ยน  งานประเพณแีหเทียนพรรษา  และงานประเพณีขึน้เขาพนมรุง  รัฐ  และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  เปนผูอยูเบื้องหลังการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ  ขาราชการ  นักการเมือง   
และชาวบานลวนเขามารวมงาน  ผูไดรับผลประโยชนคือผูประกอบการทางธุรกิจ  ผูวจิัยพบวา 
ผลการวิเคราะหสอดคลองกับผลการศึกษาของ  นิธิ  เอียวศรีวงศ3  ศึกษาทองเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน  
:  บุญบั้งไฟตองรับใชชาวยโสธร  ไมใชชาวยโสธรรับใชบุญบั้งไฟ  พบวา  บุญบั้งไฟในโครงสราง
ทางสังคมของเมืองยโสธรมีกลุมคนเขามาเกี่ยวของ  5  กลุม  ไดแก  ชาวคุม  ชาวตลาด  กลุมชน 
ช้ันนําตามจารตี  กลุมขาราชการ  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ซ่ึงกลุมดังกลาวมีความสัมพนัธ
กันทางสังคม  นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับ  สุรีย  บุญญานุพงศ  และสุรศักดิ์  ปอมทองคํา  
ศึกษาเรื่องประเพณีเพื่อการทองเที่ยวจุดเปลี่ยนของระบบความสัมพันธทางสังคม  พบวา  พิธีปอย 
สางลองจัดเปนงานบุญที่ยิ่งใหญของกลุมชนชาวไทยทีส่รางความรวมแรงรวมใจกนัของคนในชมุชน  
ตอมาพิธีปอยสางลองถูกนําไปเปน  “สินคา”  เพื่อการทองเที่ยว  พิธีกรรมจึงถูกเปลี่ยนแปลงโดยรัฐ  
ในฐานะผูประสานงาน  การจัดพิธีเพื่อใหเหมาะสมที่จะดึงดูดนกัทองเที่ยวไดทําใหชุมชนหางเหินกัน
มากขึ้น4 

                                                  

 1  ยศ  สันตสมบัติ.    จากวานรถึงเทวดา  :  มากซิสมและมานุษยวิทยามากซิสต.    2543.  
หนา  7.    (อางอิงมาจาก  Marx,  K.  and  F.  Engels.    1964.    p.1-44.) 
 2  Karl  Marx.    Economic  and  Philosophic  Manuscripts  of  1844.    1974.    p  21-34. 
 3  นิธิ  เอียวศรวีงศ.    ทองเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน  :  บุญบั้งไฟตองรับใชชาวยโสธร   
ไมใชชาวยโสธรรับใชบุญบั้งไฟ.    2536.    หนา  18-83. 
 4  สุรีย  บุญญานุพงศ  และสรุศักดิ์  ปอมทองคํา.    ประเพณีเพื่อการทองเที่ยว  :  จุดเปลี่ยน
ของระบบความสัมพันธทางสังคม.    2540.    หนา  41. 
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 วิถีการผลิตพื้นบานอีสานเกีย่วกับหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณี  มหกรรมและงานฉลอง  
สังคมเปนผูกําหนดการเคลื่อนไหว  และเปนผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการสรางความหมาย 
โดยผูผลิต  อาจสงผลใหผูบริโภคตีความหมายตรงกันกับผูผลิต  หรืออาจตีความแตกตางจากผูผลิต  
ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วากระบวนการสรางความหมายในสินคาสามารถทําใหมีความหมายมากกวาหนึง่
ความหมาย  ภายใตสภาวะทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  ทนุทางวัฒนธรรม  
และการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลา  สําหรับความหมายความหมายและรูปแบบเดิมของสินคาผูวิจัย
พบวาผลการวเิคราะหสอดคลองกับกรอบแนวความคิดในการวจิัยทีว่า  สังคมวัฒนธรรม 
เปนผูใหความหมาย  กําหนดบทบาทหนาที่  “สินคาและบริการ”  เพื่อใชในชีวิตประจาํวัน  ตอบสนอง
ความจําเปนพืน้ฐาน  และคนกับวัตถุมีความสัมพันธทางสัญลักษณทางดานจิตใจ1  สอดคลองกับสรณี  
วงศเบี้ยสัจจ2  กลาวถึงกระบวนการสรางความหมายตามแนวคดิของบารตส  วาระดับความหมาย
ของสัญญะหนึ่งๆ  มีสองระดับ  คือ  ระดบัความหมายตรง  (Denotation)  และความหมายแฝง  
(Connotation)  และเชนเดียวกับ  อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์3  กลาวถึง  บารตส  มีแนวคิดวิเคราะห
กระบวนการผลิตความหมายโดยผานความสัมพันธของโครงสรางระหวางระบบสัญลักษณตางๆ  
ขั้นตอนของกระบวนการสราง/ใหความหมาย  2  ขั้นตอน  คือ  ความหมายทางปรนัย  (Denotation)  
และความหมายทางสังคม  (Connotation) 
 รูปลักษณของตราประจําจังหวัดสรางขึ้นโดยกรมศิลปากร  มีรูปลักษณ  และความหมาย
เฉพาะ  และมคีวามสัมพันธสอดคลองกับจังหวดันั้นๆ  ความหมายดานภูมิทัศนมีลักษณะรูปลักษณ
ทางกายภาพมทีี่ตั้งอยูจริงไมสามารถเคลื่อนยายจากแหลงมีการใหความหมายแกระบบนิเวศ   
ระบบความเชือ่  และศาสนา  ประวัติศาสตรทองถ่ิน  ชาติพันธุ  วิถีการผลิต  สินคาวัฒนธรรม   
เปนสินคาบริการสากล  และสินคามีนัยวฒันธรรมทองถ่ิน  สินคามีนัยวัฒนธรรมการแสดง   
ความสอดคลองระหวางภาพแทนและภาพจริงของชุมชน  คําขวัญประจําจังหวดับงบอกความหมาย 

                                                  

 1  ฌอง  ฟรองซัว  ซิบซัก.  “โบดริยารด  นกัคิดที่มองเจาะลึกความเปนไปของสังคม 
แหงการบริโภค  ตอนที่  1  ปูแนวทางสําหรับการบุกเบกิทางปญญา,”  จดหมายขาวสังคมศาสตร  
ฉบับบา.    10(4)  :  57-74  ;  พฤษภาคม-กรกฎาคม  2531.    แปลโดย  สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน. 
 2  แหลงเดิม.    หนา  56.    (อางอิงมาจาก  Hawkes,  Terence.  Structuralism  and  
Semiotics.    1972) 
 3  อุบลรัตน  ศิริยุวศกัดิ.์    “ส่ือมวลชนกับการเปนเวทกีลางของการตอสูทางการเมืองและ
วัฒนธรรม,”  ใน  วกิฤติส่ือมวลชน.    2541.    หนา  192-244.    (อางอิงมาจาก  Barthes,  Roland.  
Mythologies.    1973) 
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ประจําจังหวัดใหสอดคลองกับสินคาการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ  คําขวัญมีความหมายที่เชื่อมโยง
กับระบบนิเวศ  ศาสนา  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  และความหมายเชื่อมโยงกับประเพณี  วฒันธรรม 
  สําหรับความหมายของตรา  และคําขวัญประจําจังหวัด  ความหมายของสินคาและ
บริการผูวิจัยพบวาผลการวิเคราะหสอดคลองกับกรอบแนวความคดิในการวิจยัที่วา  สังคมวัฒนธรรม
เปนผูใหความหมาย  กําหนดบทบาทหนาที่  “สินคาและบริการ”  เพื่อใชในชีวิตประจาํวัน  ตอบสนอง
ความจําเปนพืน้ฐาน  และคนกับวัตถุมีความสัมพันธทางสัญลักษณทางดานจิตใจ1   
 รูปแบบและความหมายใหมของหัตถกรรม  อาหาร  ประเพณี  และมหกรรมและงานฉลอง  
อยูภายใตกระบวนการสราง  การใหความหมายในกระบวนการทางสังคมเปนผูกําหนด  และทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงผูผลิตและผูบริโภคอาจตีความหมายตรงกันหรือขดัแยงกันไดเพราะวาสินคา 
ทางวัฒนธรรมยอมมีความหมายมากกวาหนึ่งความหมาย  สําหรับความหมายความหมายและรูปแบบ
ใหมของสินคาผูวิจัยพบวาผลการวิเคราะหสอดคลองกับกรอบแนวความคิดในการวิจยัที่วา  สังคม
วัฒนธรรมเปนผูใหความหมาย  กําหนดบทบาทหนาที่  สอดคลองกบัสรณี  วงศเบี้ยสัจจ2  กลาวถึง
กระบวนการสรางความหมายตามแนวคิดของบารตส  วาระดับความหมายของสัญญะหนึ่งๆ   
มีสองระดับ  คือ  ระดับความหมายตรง  (Denotation)  และความหมายแฝง  (Connotation)  และ
เชนเดยีวกับ  อุบลรัตน  ศิริยุวศกัดิ์3  กลาวถึง  บารตส  มีแนวคดิวิเคราะหกระบวนการผลิตความหมาย
โดยผานความสัมพันธของโครงสรางระหวางระบบสัญลักษณตางๆ  ขั้นตอนของกระบวนการสราง/
ใหความหมาย  2  ขั้นตอน  คือ  ความหมายทางปรนัย  (Denotation)  และความหมายทางสังคม  
(Connotation) 
 สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวเปนสนิคาทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ความตองการบริโภคของผูบริโภคสวนที่เปนความแตกตาง  4  ประการ  ประการแรก  เชิงหนาที ่
ของการใชประโยชนในชวีิตประจําวนั  ตอบสนองความตองการพื้นฐาน  เชน  การใหความรูเกีย่วกับ
ตํานาน  ศาสนา  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วรรณคดี  ผานการแสดงแสง  สี  เสียงควบคูกับ 
                                                  

 1  ฌอง  ฟรองซัว  ซิบซัก.    “โบดริยารด  นกัคิดที่มองเจาะลึกความเปนไปของสังคม 
แหงการบริโภค  ตอนที่  1  ปูแนวทางสําหรับการบุกเบกิทางปญญา,”  จดหมายขาวสังคมศาสตร  
ฉบับบา.    10(4)  :  57-74  ;  พฤษภาคม-กรกฎาคม  2531.   แปลโดย  สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน. 
 2  แหลงเดิม.    หนา  56.    (อางอิงมาจาก  Hawkes,  Terence.  Structuralism  and  
Semiotics.    1972) 

 3  อุบลรัตน  ศิริยุวศกัดิ.์    “ส่ือมวลชนกับการเปนเวทกีลางของการตอสูทางการเมืองและ
วัฒนธรรม,”  ใน  วกิฤติส่ือมวลชน.    2541.    หนา  192-244.    (อางอิงมาจาก  Barthes,  Roland.  
Mythologies.    1973) 
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ความบันเทิง  การใหความรูเชิงวิชาการ  นทิรรศการ  และสาธิตกรรมวธีิการผลิต  ประการที่สอง   
การแลกเปลี่ยน  การใหบริการในแหลงผลิต  การใหบริการทองเที่ยว  และมูลคาแลกเปลี่ยนของสินคา  
ประการที่สาม  ความแตกตาง  เชน  การสรางลักษณะเฉพาะตัว  หรือกลุมการแสดงดนตรีพื้นบาน  
“กันตรึม”  การแสดงตัวตนผานชุดเครื่องแตงกายชาย  หญิง  “ชุดศรีโคตรบูร”  เปนชุดประจํา 
จังหวดันครพนม  และประการที่ส่ี  คาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ  สินคาและบริการถูกกําหนด 
ใหเปนเปนตรรกวิทยาหลายความหมาย  (Ambivalence)  หรือเรียกวา  ตรรกของความเปนสองแงมมุ  
เชน  นักทองเที่ยวแตงกายดวยชุดผูไทย  รวมตัวกันที่ศาลาวัดของหมูบาน  ทําพิธีบายศรีสูขวัญ   
และรวมร่ืนเรงิ  สําหรับการบริโภคสินคาและบริการในแหลงทองเที่ยว  ผูวิจยัพบวาผลการวิเคราะห
สอดคลองกับกรอบแนวความคิดในการวิจยัที่ตั้งไว  กลาวคือ  ตรรกวิทยาทางสังคมในสังคมบริโภค
สัญลักษณทําหนาที่แสดงสญัญะอยางหนึง่ทําใหคนแตกตางจากผูอ่ืน  ดังนั้นวัตถุจึงถูกบริโภค 
สวนที่เปนความแตกตาง1 
 แหลงทองเที่ยวในภาคอีสาน  เปนพื้นที่ทางสังคมที่มีการผลิต  ผลิตซ้ํา  การสืบทอดภายใต
ปฏิบัติการทางสังคมขององคกร  หนวยงาน  สถาบัน  กลุมบุคคล  หรือปจเจกชนไดปฏิบัติการ
เกี่ยวกับแหงทีว่างในแหลงทองเที่ยวตามบทบาทหนาที่โดยมีการบังคับใชกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  
ระเบียบ  ประกาศ  หรือขอตกลงของกลุมเพื่อใหผูเกีย่วของถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในสถานที่  และ
พื้นที่จริง  มีการวางแผนใชประโยชนพืน้ทีท่ั้งในชวงเวลาที่ดําเนินปกติ  และในชวงเทศกาลประเพณ ี 
พื้นที่จึงมีความสําคัญเกี่ยวของเชื่อมโยง  และเปนสวนหนึ่งในชวีิตประจําวนัของผูคนในสังคม 
อยางมีนัยสําคญั  สงผลใหพื้นที่ถูกใหความหมายแปรเปลี่ยน 
  ผูวิจัยพบวาแหลงทองเที่ยวในภาคอีสานเปนพื้นที่ทางสงัคมมีการผลิต  ผลิตซ้ํา   
และการสืบทอดความหมายที่สรางขึ้นใหเชื่อมโยงกับเครือขายองคกรระหวางประเทศ  หรือองคกร
ภายในประเทศ  สถาบัน  ปจเจกชน  หรือกลุมบุคคล  ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่วาง  การแสดงของพื้นที่  
และภาพแสดงพื้นที่  สอดคลองกับแนวคิดของอองรี  เลอแฟบร  ที่กลาววาพืน้ที่ทางสังคมเปนผลลัพธ
ของกระบวนการปฏิบัติการทางสังคมตอพื้นที่จริง  ผานการกระทําใหเกิดขึน้ในสังคม  สงผลใหพื้นที่
ทางสังคมเปนเครื่องมือทางการเมืองสําหรับการครอบงํา  และควบคุมสังคม2  อนึ่งยังสอดคลองกับ

                                                  

 1  ฌอง  ฟรองซัว  ซิบซัก.  “โบดริยารด  นกัคิดที่มองเจาะลึกความเปนไปของสังคม 
แหงการบริโภค  ตอนที่  1  ปูแนวทางสําหรับการบุกเบกิทางปญญา,”  จดหมายขาวสังคมศาสตร  
ฉบับบา.    10(4)  :  57-74  ;  พฤษภาคม-กรกฎาคม  2531.    แปลโดย  สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน. 
 2  Henri  Lefebvre.    Urbanity  :  Lived  Space  and  Difference.    <http://hjem.get2net.dk/ 
gronlund/Naturalmentalsocial.html>  1  July  2004. 
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แนวคดิมิเชล  ฟูโก  ที่กลาววาพื้นที่ชนิดพิเศษมีรูปแบบพบเห็นไดในสังคมโดยมีสถานที่จริงเชื่อมโยง
อยูระหวางพืน้ที่จริงกับพื้นทีอุ่ดมคติ1 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษากระบวนการทาํวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในภาคอีสาน   
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้   
  1.  เพื่อใหเกิดองคความรูครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น  ควรมีการศึกษากระบวนการ 
ทําวัฒนธรรมใหเปนสินคาการทองเที่ยวในแหลงอื่นๆ  ทั้งในประเทศ  และประเทศเพื่อนบาน   
เพราะวาการศกึษาครั้งนี้ผูวจิยัเจาะจงศึกษาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแหงชาติภูเวียง   
แหลงทองเที่ยวทางศาสนาวดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  แหลงทองเทีย่วประวัติศาสตรอุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุง  แหลงทองเที่ยวโบราณคดีแหลงมรดกโลกวัฒนธรรมบานเชียง   
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง  และแหลงทองเที่ยวประเพณแีหเทยีนพรรษา
จังหวดัอุบลราชธานีเทานั้น 
  2.  ควรเสริมสรางความรูความเขาใจรวมกนัระหวางสถาบันทางสังคม  นักทองเที่ยว   
ใหเกดิความตระหนกั  และนําไปสูการใหชุมชนมีสวนรวมจัดการทองเที่ยว   
  3.  ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบสินคา  และกรรมวิธีการผลิตสินคาที่ระลึก 
โดยใชวัสดุทดแทนวัสดุดั้งเดิม 
 

                                                  

 1  ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร.    วาทกรรมการพัฒนา  :  อํานาจ  ความรู  ความจริง  
เอกลักษณ  และความเปนอื่น.    2545.    หนา  192-212. 
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รายนามผูใหสมัภาษณ 
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คณะนกัดนตรีกลองยาว  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ณ  ที่  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2547. 
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คณะผูเกีย่วของพิธีเปดงาน  เปนผูรายงานขอมูล,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกขอมูล,   
 บริเวณสถานที่จัดงานถนนชยางกูร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม   
 เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
คําพอง  ฝายหนิกอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่อุทยานแหงชาติภูเวียง  บานหนองขาม  ตําบลในเมือง  อําเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน  
 เมื่อวันที่  14  กุมภาพนัธ  2547. 
เครือ  คนซื่อ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานเลขที่  53  หมูที่  5  
 บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ  เมื่อวนัที่  11  ธันวาคม  
 2546. 
จีระศักดิ์  ปงลงักา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
เจติยาภิบาล,  พระโสภณ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่กุฎีชัยมงคล   
 วัดพระธาตพุนมวรมหาวิหาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   
 เมื่อวันที่  17  มกราคม  2547. 
ฉิมพลี  หัตถดี  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
 บานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
ซัมเปกรอบรูป  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่รานซัมเปกรอบรูป  
 ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมือ่วันที่  14  เมษายน  2547. 
เดือน  ออนรัตน  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวดับุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
ธงชัย  บัวทอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
ธรรมนูญ  มนตรีพิทักษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  บานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  
 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
ธวัช  มากนวล  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ทุงศรีเมืองอําเภอเมือง  
 จังหวดัอุบลราชธานี.  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2547. 
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นงคราญ  สุขสม  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  3  เมษายน  2547. 
นงลักษณ  โอเวนเดน็  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภณัฑสถาน
 แหงชาติบานเชียง  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
 เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2546. 
มงคล  รัตนสุวรรณ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานดินรีสอรท  
 บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
บุญธง  แสงโคตร  และหริ่ง  แสงโคตร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่บานเลขที่  53  หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
ประดับ  ปงลังกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัตศิาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
ประมูล  ปยธรรมโม  พระ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่วัดปราสาทพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
 จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
ผูจําหนายสินคาที่ระลึก  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่รานโจยกวยเตี๋ยวเปด  อําเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที ่ 2  เมษายน  2547. 
ผูจําหนายสินคารานบานเชยีง  5000  ป  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ท่ีรานบานเชียง  5000  ป  บานเชียง  ตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
ฝายประชาสัมพันธ  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกขอมูล,  ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร   
 ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมือ่วันที่  17  มกราคม  2547. 
พงษศักดิ,์  พระ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ที่สํานักงานวัดพระธาตุ
 พนมวรมหาวหิาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  14  
 เมษายน  2547. 
พงษศักดิ์  สังกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ที่สํานักงานวดัพระธาตุ 
 พนมวรมหาวหิาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวนัที่  14   
 เมษายน  2547. 
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พจนา  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่โรงเรียนเชียงชิต   
 บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จงัหวัดอดุรธาน ี เมื่อวันที่  21  
 มีนาคม  2547. 
พนม  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่รานตุยไหลาย   
 บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จงัหวัดอดุรธาน ี  
 เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2546. 
พนักงาน  Sound  Group  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
พรชัย  ตั้งวรขจร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ลานเปดงานนคร 
 แหงแมน้ําโขง  หนาวดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม   
 จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
พรทิพย  พงษพนา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ลานเปดงานนคร 
 แหงแมน้ําโขง  หนาวดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม   
 จังหวดันครพนม  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
พรหม  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานเลขที่  53   
 หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
พรหม  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานเลขที่  53   
 หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
พิธีกรดําเนินรายการ  เปนผูประชาสัมพันธ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูบันทึกเสียง,   
 ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก   
 อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดบุรีรัมย  เมื่อวันที ่ 2  เมษายน  2547. 
พิธีกรดําเนินรายการ  เปนผูบรรยาย,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูบันทกึเสียง,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
 จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2547. 
พิธีกร  นิเวศ  สุทัศน  และวชัราภรณ  วงศาโรจน  เปนผูบรรยาย,  พิทักษ  นอยวังคลงั   
 เปนผูบันทึกเสยีง,  ที่ทุงศรีเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัที่  30  กรกฎาคม  
 2547. 
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เพ็ญพิไล  ผาสุกมูล  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ทุงศรีเมือง 
 อําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที ่ 30  กรกฎาคม  2547. 
ไพโรจน  แกววงษา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อําเภอสิรินธร  
 จังหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2547. 
ภาวนา  กะสันเที๊ยะ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ตลาดเทศบาล 
 ธาตุพนม  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวนัที่  17  มกราคม  2547. 
เมตตาปรีชากลุ  เปนผูบันทึกในสมุดแสดงความคิดเหน็,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูคัดลอก,   
 ที่วัดศรีภูขนัธ  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จงัหวัดกาฬสินธุ   
 เมื่อวันที่  16  มกราคม  2547. 
แมชีอุน  แสนกลา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
ราตรี  อาทะวงัก  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
รานกระดังงา,  รานรมโพธ์ิ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่พิพิธภัณฑกลางแจงวัดโพธิ์ศรีใน  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  
 จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
รานอาหารเจนาง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
ลุง  บี  อาร  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ  ที่อําเภอเมือง  จังหวดันครพนม  
 เมื่อวันที่  15  มกราคม  2547. 
วงเดือน  ชมพ ู เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
 บานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
 เมื่อวนัที่  21  มีนาคม  2547. 
วรรณะ  หลอมนาค  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2546. 
วิเชียร  พาด ี เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ทุงศรีเมืองอําเภอเมือง  
 จังหวดัอุบลราชธานี.  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
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วิลาวัลย  สุทธิบุญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่รานคาริมบาทวิถี  
 บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จงัหวัดอดุรธาน ี เมื่อวันที่  23  
 พฤศจิกายน  2546. 
วิวัฒน  อานันต  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  หมูที่  2  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
 จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
วุฒิพงษ  ปรีชา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร 
 ภูเวยีง  บานหนองขาม  ตําบลในเมือง  อําเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม   
 2546. 
ศรีไพร  มหาชยั  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑสถาน
 แหงชาติบานเชียง  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
ศศิประภา  ลําทอง,  ทรงพล  ชนะมนตร ี เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   
 เมื่อวันที่  14  เมษายน  2547. 
ศิริรัตน  อารีรอบ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่อุทยานประวัติศาสตร
 พนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
 เมื่อวันที่  3  เมษายน  2547. 
สง  กาญจนชศูักดิ ์ เปนผูใหสัมภาษณ,  ผูส่ือขาว  TV  ชอง  5  เปนผูสัมภาษณ,  ที่ถนนสายเทยีน  
 อําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที ่ 1  สิงหาคม  2547. 
สรเชต  วรคามวิชัย  และบญุเรือง  คชมาลย  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั   
 เปนผูใหสัมภาษณ,  ที่บานเลขที่  131  ศูนยศิลปหัตถกรรมพื้นบานบุรีรัมย  หมูที่  17   
 อําเภอเมือง  จงัหวัดบุรีรัมย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
สาคร  ภูมิศรีแกว  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภณัฑสถาน
 แหงชาติบานเชียง  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอดุรธานี  
 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
สิม  สิทธิ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  
 อําเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม  เมื่อวนัที่  27  มกราคม  2547. 
สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูใหสัมภาษณ,  ที่วัดศรีภขูนัธ   
 หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
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สีเทือด  ไตรยะวงษ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานเลขที่  25   
 หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2546. 
สุเมธ  คําพิมาน,  พันโท  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตบิานเชียง  บานเชียง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  
 จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
สุนทร-ศรีใส  โพธิญาณ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
สุวิมล  แกนบตุรดี.  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร 
 ภูเวยีง  อําเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแกน  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2546. 
เส็ง  มาติกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่งานกาชาด  ไหลเรือไฟ  
 ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จงัหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2546. 
เส็ง  มาติกา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่วัดพระธาตุพนม
 วรมหาวิหาร  ตําบลธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธุ   
 2547. 
เสริม  ธํารงครัตน,  เบ็ญจลักษณ  ธํารงคลักษณ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง   
 เปนผูสัมภาษณ,  ที่รานแสดงสินคาขางบึงนาคํา  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง   
 อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
สําลี  ทิฏฐธมโม,  พระ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่วดัทุงศรีเมือง
 อําเภอเมอืง  จงัหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที ่ 30  กรกฎาคม  2547. 
สําเนียง  กิ่งสดีา  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ  ที่อุทยานแหงชาตภิูเวยีง  
 บานหนองขาม  ตําบลในเมอืง  อําเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อวนัที่  14  กุมภาพนัธ   
 2547. 
ไสว  จันทรจรูญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  บานคําออ   
 เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน   
 2546. 
เหรียญ  จนัทรจรูญ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑสถาน
 แหงชาติบานเชียง  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี   
 เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2546. 
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อนุชิต  ภูมิศรีแกว  เปนผูใหสัมภาษณ,  พทิักษ  นอยวังคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่พิพิธภัณฑสถาน
 แหงชาติบานเชียง  บานเชยีง  เทศบาลตําบลบานเชียง  อําเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  
 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2547. 
อลิษา  ไตรยะวงษ  ไกสี  หนองสูง  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่บานเลขที่  53  หมูที่  5  บานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546. 
อาจารยญา,  พระ  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่วัดบานนาควาย  
 อําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี.  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547. 
อวน  หลอมนาค  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวังคลงั  เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานเลขที่   
 ที่บานบุ  หมูที ่ ตําบลหวยจระเขมาก  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดบรีุรัมย   
 เมื่อวันที่  1  เมษายน  2547. 
Mr.Asger  Mollerup  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,   
 ที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  บานดอนหนองแหน  ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 จังหวดับุรีรัมย  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2547. 
Rambo  เปนผูใหสัมภาษณ,  พิทักษ  นอยวงัคลัง  เปนผูสัมภาษณ,  ที่บานภูเวียงรีสอรท  อําเภอภเูวยีง   
 จังหวดัขอนแกน  เมื่อวันที่  14  กุมภาพนัธุ  2547. 
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