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บทคัดย่อ 

ตั้งแต่ปี พศ. 2558 เป็นต้นมา แผนแม่บทของการท่องเที ยวแห่งประเทศไทยให้ความส่าคัญกับการ
ท่องเที ยววิถีชุมชนมากขึ้นเรื อยๆภายใต้ค่าส่าคัญว่า “Thainess” ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรม 

(Heritage Tourism)  ด้านการท่องเที ยววิถีชุมชน  การท่องเที ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) อาหาร 
(Gastronomy Tourism)  กอปรกับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มีการ

เรียนการสอนบางส่วนอยู่ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นความส่าคัญของ
การศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนถิ นด้วยศิลปะการออกแบบ จึงรวบรวมคณะผู้วิจัย

ในโครงการวิจัย เรื อง “เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ” เพื อให้
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ มีผลงานวิจัยสร้างสรรค์ร่วมกัน จักได้เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะการออกแบบให้กับ
นักศึกษาและประชาชนที สนใจต่อไป โดยเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการเป็น3ระยะ และรายงานฉบับ
นี้เป็นการรายงานการท่างานในระยะที 1  ซึ งคณะผู้วิจัยก่าหนดขอบเขตพ้ืนที อ่าเภอนครปฐมในส่วนที ติดกับ
ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ใน 3 อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอพุทธมณฑล อ่าเภอนครชัยศรี และ
อ่าเภอบางเลน โดยท่าการส่ารวจตามเส้นทางแม่น้่านครชัยศรีจากบริเวณอ่าเภอศาลายาไปจนถึงอ่าเภอบาง
เลน  จากนั้นได้ให้อิสระแก่นักวิจัยในการศึกษาโดยการแลกเปลี ยนเรียนรู้กับชุมชนที นักวิจัยแต่ละท่านสนใจ 

ผลสรุปเสน่ห์นครปฐมในบริเวณเฟสแรกของโครงการวิจัย คือ ภูมิทัศน์ บรรยากาศทุ่งข้าวเปิดโล่ง 
สลับแนวไม้และสายน้่า มีทัศนธาตุจากอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ที ได้ถูกถ่ายทอดเป็นงาน
ศิลปกรรมที มีความเป็นพ้ืนถิ นสูง แฝงไว้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเรียบง่าย เป็นมิตร เป็นกันเอง  ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมด้านวิถีชุมชนซึ งด่ารงอยู่รอบแกนหลักคือ “บวร”  อัน ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน เสน่ห์ในด้าน
การท่าเกษตรกรรมดอกไม้สวยงามและตัวละครเอกของดอกไม้เหล่านั้นคือ ดอกบัวและดอกกล้วยไม้  

การท่าวิจัยครั้งนี้ เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาข้อมูลและท่างานร่วมกับชุมชนใน
พ้ืนที ฝั่งตะวันออกของล่าน้่านครชัยศรี ได้แก่ ชุมชนโรงหวดอ่าเภอนครชัยศรี ชุมชนลานตากฟ้าอ่าเภอศาลายา 
ชุมชนล่าพญาอ่าเภอบางปลา และชุมชนทุ่งดอกบัวแดงอ่าเภอบางเลน 

องค์ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ คือการขยายกระบวนการวิจัยเพิ มเติม ในประเด็นการน่า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วยศาสตร์ด้าน ศิลปะการออกแบบอย่างน้อย 2ขั้นตอน กล่าวคือ  การตั้งค่าถาม



 
 

เฉพาะทางของการออกแบบ (Design Problem) ซึ งจะน่าไปสู่การเลือกเครื องมือเพื อน่าผลการวิจัยไป
สังเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการด่าเนินการออกแบบสร้างสรรค์ซึ งใช้กลไกในการออกแบบเรียกว่า 
กระบวนการออกแบบ (Design Process)   งานวิจัยสร้างสรรค์จึงจะเป็นการบรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์   
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Abstract 
           Since 2015 the Heritage Tourism, Creative Tourism, Gastronomy Tourism under 
keyword “Thainess” have been launched by the Ministry of Tourism & Sports. This 
government’s planning reflex the mega Trend of cultural and local community lifestyle in 
today’s Design Art. According to the Master of Design Arts Program, Faculty of Decorative 
Arts, Silpakorn University has some classroom in Nakhornpathom campus, 60 km. on the 
West of Bangkok, got involved in spirituality of the province. Thus, the lecturers have formed 
a research team to study the Nakhon Prathom Inspiration and guided the community 
how to applied their indentity for creative tourism through Design Arts. The project 
has been separated into 3 phase. This is the phase 1 report, which focus on 3 amphoe 
on the eastern bank of Nakhon Chi Si River that are Phutthamonthon, Nakhon Chi Si 
and Bang Len. The research started by group study together, then each researcher act 
as minor individual research. Finally, all minor research were presented in the seminar 
and concluded. 
        According to the research, the Nakhon Prathom Charm of Traveling are the view 
of rice field open space, bush, wet land and river. In term of identity aspect 
Nakhonpathom visual elements from Dvaravati period are outstanding, specifically the 
character of simply and friendly native art form.  The community wisdom grown along 
a core called “HTS” from Home, Temple and school. The argricultural lifestyle along 
the Nakhon Chi Si riverside was focused on Orchid and Lotus.  
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       The results of this research represented “the Creative Research methodology” 
which included the design process into the general research methodology.  
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