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บทคัดย่อภาษาไทย 

การน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าส าหรับการอนุรักษ์หรือพัฒนา และเป็นที่ยอมรับได้ในมิติต่างๆ มีหลักการ    
หรือแนวทางอย่างไร เป็นค าถามที่น าไปสู่การวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบและการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่อง การวิจัยด าเนินการ
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ภูมิทัศน์เมือง และภูมิสัญลักษณ์    
เพื่อสร้างเกณฑ์การพิจารณาเชิงทฤษฏีในด้านภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าในภูมิทัศน์ใหม่ของเมือง จากนั้นน าเกณฑ์การพิจารณา
ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของเมือง กรณีศึกษา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา 
จังหวัดยโสธร 

ผลการวิจัย ปรากฏใน 2 ส่วน คือ การสร้างเกณฑ์การพิจารณาเชิงทฤษฏีในด้านภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่า และผลการ
ประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของพื้นที่กรณีศึกษา (1) ภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับได้ในมิติ   
ทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  พึงมีคุณค่าทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบด้วย คุณค่าด้าน
สุนทรียศาสตร์ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้าน
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณค่าด้านสิ่งแวดลอ้ม คุณค่าด้านเทคโนโลย ีคุณค่าด้านการศึกษา และคุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย 
ประเด็นเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเกณฑ์การพิจารณาเชิงทฤษฏีในด้านภูมิสัญลักษณ์ที่ดีของงานวิจัย (2) การศึกษาได้
ด าเนินการประเมินคุณค่าของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของเมือง กรณีศึกษา โครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา จังหวัดยโสธร และพบว่า ภูมิสัญลักษณ์ดังกล่าวมีคุณค่าเด่นชัด 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ        
ด้านจิตวิญญาณของชุมชน ด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านการศึกษา ด้านการใช้สอยร่วมสมัย และมีคุณค่าไม่เด่นชัดนัก
ในอีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุนทรียศาสตร์  ด้านสังคม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี 

 

ค าส าคัญ: พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ภูมิสญัลักษณ์ ภูมิทัศน์เมือง ภูมิทศัน์วัฒนธรรม 

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของนวรัตน์ เพชรพวงพิพัฒน์. เรื่อง แนวทางการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของเมือง 

กรณีศึกษา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน  าทวนฝ่ังขวา จังหวัดยโสธร. ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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Abstract  

What are the principles or guidelines for delivering a valuable landmark in terms of urban 
conservation and development appropriate with varied dimensions is the key research question.         
The qualitative research was conducted by literature reviews of cultural landscape, urban landscape, and 
landmark. Then, the creation of criteria for theory-base evalotion, and the development of the criteria for 
assessments of a landmark in new urban landscape of the case study. 

Key findings are ( 1 )  The landmark reserves 10 distinct values which are Aesthetical Value, 
Economic Value, Social Value, Spiritual Value, Historical Value, Self-Identity Value, Environmental Value, 
Technological Value, Educational Value and Functional Value. And the values develop into the criteria for 
theory-base evalotion. ( 2 )  The study analyzed the Giant-toad shaped museum, the landmark in new 
landscape of the case study of The river landscape improvement project of the Tuan river, Yasothon, and 
found that it reserves five distinct values which are economic, spiritual, self-identity, educational, and 
functional value. However, the five indistinct values were also found, they are aesthetical, social, 
historical, environmental, and technological value. It is critical to note that they should be in                
the consideration of how good landmarks should be created. 
 
Keywords: The Phraya Khan Khak Museum, Landmark, Urban Landscape, Cultural Landscape 
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1. บทน า  

“ภูมิสัญลักษณ์” หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะทางกายภาพเฉพาะตัว โดดเด่นในเรื่องของความสูงหรือความ
กว้าง อาจเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภูมิสัญลักษณ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของภูมิ
ทัศน์เมือง ซึ่งหากมีการจัดการอย่างเหมาะสมจะท าให้เกิดจินตภาพที่ชัดเจน ท าใหผู้้คนท่ีพบเห็นรับรู้และสามารถจดจ าได้ง่าย
และส่งผลให้เมืองนั้นๆ มีความน่าประทับใจ (เควิน ลินซ์ อ้างถึงใน เดชา บุญค้ า, 2551) 

ในปีพ.ศ. 2552 จังหวัดยโสธรมีแนวคิดที่จะศึกษาและจัดท าแผนแม่บทปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง เพื่อจัดท า        
ภูมิสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สะท้อนเรื่องราวของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
ความเช่ือของชุมชน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต านานพื้นเมืองเรื่องการเกิดประเพณีบุญบั้งไฟ (บริษัทออกแบบท้องถิ่น จ ากัด, ม.ป.ป.) 
อันเป็นประเพณีประจ าจังหวัด โดยใช้พื้นที่โล่งบริเวณริมล าน้ าทวนฝั่งขวาเป็นพื้นที่ก่อสร้างภูมิสัญลักษณ์ใหม่ของเมือง เป็นพื้นที่ที่
ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะพญาแถน สวนแห่งแรกของจังหวัดยโสธรและเป็นสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟ  ซึ่งโครงการนี้          
การออกแบบได้ก าหนดให้มีภูมิสัญลักษณ์ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารพญาคันคาก อาคารพญานาค และอาคารวิมานพญาแถน       
ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ตามแผนแม่บทปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวาบางส่วนแล้ว การก่อสร้าง  
ภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของเมืองท าให้จังหวัดยโสธรได้รับความสนใจมากขึ้น นักท่องเที่ยวมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ก็เกิดการวิจารณ์ที่หลากหลายทั้งในมิติของความงดงาม ความเหมาะสม และด้าน
สิ่งแวดล้อม (แทนนง ธิมาชัย, 2559) 

การวิจัยนีจ้ึงท าการศึกษาการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของจังหวัดยโสธรว่าเป็นภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่า
ส าหรับการอนุรักษ์และหรือพัฒนา และเป็นที่ยอมรับได้ในมิติต่าง ๆ หรือไม่ รวมทั้งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง            
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อค้นหาหลักการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของเมืองที่
ทรงคุณค่า สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้แก่เมือง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) ค าถามน าในการศึกษา 
ภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ล าน้ าทวนท่ีมีคุณค่าส าหรับการอนุรักษ์หรือพัฒนาควรเป็นอย่างไร 
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าส าหรับการอนุรักษ์หรือพัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมให้กับเมือง ในแง่มุมของการออกแบบสภาพแวดล้อม 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 

พื้นที่วิจัยแบ่งออกเป็นสองระดับ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างเมือง ภูมิทัศน์ใหม่ของเมือง และ         
ภูมิสัญลักษณ์ที่ปรากฏในประเด็นแนวคิดการออกแบบลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ระดับพ้ืนท่ีแผนแม่บท 
ครอบคลุมพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวาทั้งหมด และระดับพื้นที่ภูมิสัญลักษณ์ ครอบคลุมพื้นที่พิพิธภัณฑ์
พญาคันคาก รายละเอียดดังนี้ 

1) ระดับพื นที่แผนแม่บท 
พื้นที่แผนแม่บทครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีความยาวขนานไปกับริมล าน้ าทวน ประมาณ 3.85 กิโลเมตร 
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2) ระดับพื นที่ภูมิสัญลักษณ์ 
ระดับพื้นที่ภูมิสัญลักษณ์ครอบคลุมในส่วนพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและภูมิทัศน์โดยรอบ ขนาดความกว้าง 37.00 เมตร 

ความยาว 37.00 เมตร พื้นที่อาคารประมาณ 1,369 ตารางเมตร ตั้งอยู่ทางตอนล่างของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา  
 

            
 
 

ภาพที่ 1: ขอบเขตพื้นท่ีระดับพื้นท่ีแผนแม่บท          ภาพที่ 2: ขอบเขตพื้นท่ีระดบัพ้ืนท่ีภูมิสัญลักษณ ์
ที่มา: สืบค้นจาก https://www.google.co.th/maps และเพิ่มเติมโดยผู้วิจัย, 2562    ที่มา: ผู้วิจัย, 2562 
 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าทวนฝั่งขวา 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่โล่งริมน้ าขนานไปกับริมล าน้ าทวนประมาณ 3.85 กิโลเมตร จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองยโสธรให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่อย่างยังยืน ประชาชนมีความภูมิใจในจังหวัด สร้างคุณภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชาว เมือง สร้างความ
ประทับใจต่อผู้มาเยือนด้วยการสร้างสถานที่ที่ เป็น เอกลักษณ์ของท้องถิ่นส าหรับท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน               
(บริษัทออกแบบท้องถิ่น จ ากัด, ม.ป.ป.) 

แผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวาออกแบบให้มีพ้ืนท่ีพัฒนา 4 ส่วน และภูมิสัญลักษณ์ 3 แห่ง ได้แก่ 
1) พื้นที่สวนสาธารณะริมน้ า และสวนวิมานพญาแถน ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคาร

วิมานพญาแถน ภูมิสัญลักษณ์แห่งแรกของโครงการ ศาลาพักผ่อนริมน้ า ซุ้มขายของ อาคารห้องน้ าสาธารณะ ทางวิ่งและทาง
จักรยาน ท่าเรือส าหรับรองรับกิจกรรมกีฬาทางน้ า และสวนสาธารณะ 

2) พื้นที่ลานเจ้าเมืองอนุสาวรีย์เจ้าเมืองยโสธร เป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ า ประกอบด้วย อนุสาวรีย์ 
เจ้าราชวงศ์สิงห์ เจ้าเมืองคนแรกของเมืองยโสธรและเป็นภูมิสัญลักษ์แห่งที่สองของโครงการ ลานกิจกรรม ศาลาพักผ่อน และ
สวนสาธารณะ 

3) พื้นที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น ประกอบด้วย ประติมากรรมขบวนบั้งไฟ ภูมิสัญลักษณ์แห่งที่สามของ
โครงการ อาคารเรือนพื้นถิ่นอีสาน ตลาดน้ า และงานตกแต่งภูมิทัศน์ในรูปแบบพื้นพรรณพื้นถิ่นหรือพืชผักสวนครัว          
ศาลาพักผ่อนริมน้ า ซุ้มขายของ อาคารห้องน้ าสาธารณะ ทางวิ่งและทางจักรยาน 

4) พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมเมือง ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีบุญอีสานทั้งสิบสองเดือน ศาลา
พักผ่อนริมน้ า ซุ้มขายของ อาคารห้องน้ าสาธารณะ ทางวิ่งและทางจักรยาน 
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การส ารวจพื้นที่พบว่ามีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวาเฉพาะพื้นที่พัฒนาส่วนแรก คือพื้นที่
สวนสาธารณะริมน้ า และสวนวิมานพญาแถนทางตอนใต้ของโครงการฯ ภายในโครงการประกอบด้วยศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
อาคารเรือนพื้นถิ่นอีสาน ศาลาพักผ่อน ซุ้มขายของ อาคารห้องน้ าสาธารณะ ทางวิ่งและทางจักรยาน และภูมิสัญลักษณ์ใหม่ 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ประติมากรรมขบวนบั้งไฟขนาดเท่าของจริง  พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และพิพิธภัณฑ์พญานาค  

 

 
ภาพที่ 3: แผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา ภาพที่ 4: ต าแหน่งท่ีตั้งภูมิสัญลักษณ์จากการลงส ารวจพื้นท่ี 
ที่มา: บริษัทออกแบบท้องถิ่น จ ากัด, ม.ป.ป.   ที่มา: สืบค้น จาก https://www.google.co.th/maps 

และเพิ่มเติมโดยผู้วิจัย, 2562 
 

เพื่อให้ได้กรณีศึกษาที่เหมาะสม และตอบค าตอบของการวิจัยได้อย่างตรงประเด็น  คือ การค้นหาการน าเสนอ      
ภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าส าหรับการอนุรักษ์หรือการพัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมให้กับเมือง งานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO) มาเป็นแนวทางในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี ้

(1) ภูมิสัญลักษณ์ที่มีลักษณะทางกายภาพที่มีความเป็นพิเศษ มีลักษณะเฉพาะ มีคุณสมบัติด้านเอกลักษณ์ และ
โครงสร้างอย่างชัดเจน โดดเด่นในเรื่องของความสูง หรือความกว้าง ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น 

(2) ภูมิสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ชาติ และเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของงานสิ่งก่อสร้าง        
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

(3) ภูมิสัญลักษณ์ที่เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเมืองได้ 
 ภูมิสัญลักษณ์ทั้งหมดในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวาของจังหวัดยโสธร พบว่าภูมิสัญลักษณ์ทั้งสาม
แห่งเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีลักษณะทางกายภาพสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของศิลปกรรม สถาปัตยกรรม     
พื้นถิ่น โดยภูมิสัญลักษณ์ที่มีลักษณะทางกายภาพโดดเด่นด้านโครงก่อสร้างอย่างชัดเจน 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
และพิพิธภัณฑ์พญานาค และเมื่อวิเคราะห์ด้านความสามารถในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเมือง เห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์
พญาคันคากมีความน่าสนใจในด้านการออกแบบด้านทางกายภาพ สภาพแวดล้อม และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
มากกว่าพิพิธภัณฑ์พญานาค ผู้ที่ ได้พบเห็นมักจะจดจ า บันทึกภาพ วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการเป็น              
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ภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ และเล่าต่อไปยังผู้อื่นจนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง (แทนนง ธิมาชัย, 2559) งานวิจัยนี้จึงใช้
พิพิธภัณฑ์พญาคันคากเป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 

4. พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
แผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา ก าหนดให้มีภูมิสัญลักษณ์ภายในโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ อาคาร

วิมานพญาแถนริมน้ า อนุสาวรีย์เจ้าราชวงศ์สิงห์ และประติมากรรมขบวนบั้งไฟต่อมาเห็นว่าเพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ต านานบุญบั้งไฟที่สมบูรณ์ จึงเกิดการปรับเปลี่ยนแผนแม่บท ในปี พ.ศ.2556 มีการออกแบบ       
ภูมิสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับต านานบุญบั้งไฟเพิ่มเติม ซึ่งในหนังสือเรื่องต านานบั้งไฟพญานาค ค าบอกเล่าชาวบ้านสองฝั่งโขง 
เมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว พญาคันคากหรือคางคกยกรบ ของสุจิตต์ วงษ์เทศ และทวีศักดิ์ ใยเมือง (2547) นอกจากพญาแถนแล้ว 
ยังมีบุคคลส าคัญอื่น ๆ อีก อาทิ พญาคันคาก พญานาค ฯลฯ จังหวัดยโสธรจึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการศึกษาต านาน 
และออกแบบอาคารที่เป็นภูมิสัญลักษณ์คู่กับเมืองเพิ่มเติม โดยจังหวัดยโสธรให้แนวทางในการออกแบบอาคารแก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการไว้ว่า “ไป..สุพรรณเจอมังกร มา..ยโสธรเจอพญานาค” อาคารพญาคันคาก และอาคารพญานาค จึงถูกสร้างสรรค์
ออกมาในรูปแบบงานประติมากรรมเหมือนจริง คล้ายกับพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรของจังหวัดสุพรรณบุรี         
(ส านักงานจังหวัดยโสธร, ม.ป.ป.) 

 
 

ภาพที่ 5: หนังสือมหายุทธแดนอีสานต านานพญาคันคาก 
ที่มา: สุจิตต์ วงษ์เทศ และทวีศักดิ ์ใยเมือง, 2547 

 
ภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก มีลักษณะเป็นที่โล่งกว้างยื่นเข้าไปในล าน้ าทวน รอบอาคารมี

ทางเดินรอบและลานกิจกรรมที่ปูด้วยพื้นบล๊อกปูพื้นคอนกรีต และมีไม้ยืน จ านวน 1 ต้น บริเวณด้านหน้าอาคาร               
ไม่มีองค์ประกอบธรรมชาติอื่นๆ สนับสนุนพื้นที่โครงการ ในส่วนรายละเอียดของสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์พญาคันคากเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปร่างคล้ายคางคกขนาดใหญ่ มีความสูง 5 ช้ัน หรือประมาณ 19.00 เมตร มีพื้นที่ใช้งานทั้งสิ้น      
835 ตารางเมตร ภายนอกอาคาร พ้ืนผิวมีลักษณะหยาบ มีปุ่มปมคล้ายกับคางคก สีน้ าตาลปนเหลือง  
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ภาพที ่6: ภูมิทัศน์บริเวณพิพิธภณัฑ์พญาคันคาก 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 

ภายในพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวม ทั้ง 5 ช้ัน เช่น ประวัติเมืองยโสธร        
โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เสนอเรื่องราวต านานพญาแถนและพญาคันคาก ความรู้เกี่ยวกับบั้งไฟ ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์เมือง
ยโสธร และความรู้เกี่ยวกับคากคก ท้ังในเรื่องของประโยชน์และโทษ ฯลฯ 

 

  
           ภาพที่ 7: ห้องชมภาพยนตร์ 3 มิต ิ   ภาพที่ 8: ห้องจัดแสดงความรู้เกีย่วกับคางคก 
           ที่มา: ผู้วิจัย, 2562                ที่มา: ผู้วิจัย, 2562 

   
           ภาพที่ 9: ห้องจัดแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดยโสธร             ภาพที่ 10: จุดชมภูมิทัศน์ล าน้ าทวนผั่งขวา 
           ที่มา: ผู้วิจัย, 2562                ที่มา: ผู้วิจัย, 2562 
 
 

จุดถ่ายภาพ 
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5. วิธีการศึกษา  
 1) การศึกษาข้อมูลเบื องต้น 
     1.1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวัดยโสธร และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา ด้วยวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่าย เอกสารประวัติศาสตร์ รายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายของโครงการดังกล่าว 
     1.2) การศึกษาข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ภูมิทัศน์เมือง 
และภูมิสัญลักษณ์ 
     1.3) การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดยโสธร และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา ด้วยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการสังเกตการณ์ด้วยสายตา พร้อมจดบันทึกและบันทึกภาพน่ิง โดยมุ่งเน้นส ารวจองค์ประกอบ
ของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา จังหวัดยโสธร  
 
 2) การด าเนินการวิจัย 
     2.1) การจัดเตรียมเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบการประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์บนภูมิทัศน์ใหม่                
ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์บนภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด  10 ด้าน และใช้วิธีการเก็บข้อมูล            
ที่เหมาะสมกับเกณฑ์แต่ละด้าน 
     2.2) การส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

2.2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการศึกษาฉบับ
สุดท้ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา บทความในประเด็นทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ประวัติความเป็นมา 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนในท้องถิ่น และแนวคิดในการออกแบบ      
โดยท าการเก็บข้อมูลคลอบคลุมทั้งในระดับของจังหวัด และในระดับพ้ืนท่ีตั้งกรณีศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ระหว่างเมืองและภูมิสัญลักษณ์ที่ปรากฏ 

2.2.2) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการส ารวจและสังเกตการณ์พื้นที่ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
ภาพรวมของทิวทัศน์ องค์ประกอบของภูมิทัศน์เมืองบนพื้นที่ศึกษา ลักษณะทางกายภาพของภูมิสัญลักษณ์กรณีศึกษา       
เช่น รูปแบบ ขนาด สี พ้ืนผิว วัสดุ ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัญลักษณ์และภูมิทัศน์เมืองโดยรอบ 
     2.3) การรวบรวมผลจัดระบบหมวดหมู่ สรุปและน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา และสรุปปัญหาด้วยการพรรณนาเชิงอุปนัย รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อประมวลผล และสรุปหลักการที่สามารถใช้ได้ทั่วไป 
  

3) การวิเคราะห ์
     3.1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่สถิติ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์
ของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัญลักษณ์และภูมิทัศน์เมืองโดยรอบ โดยการศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลในทุกด้าน 
เพื่อให้ทราบถึงความเช่ือมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่ และด าเนินการแปลความหมายด้วยตนเอง โดยใช้วิธี
พรรณนาความและตีความ 
     3.2) การสรุปผลการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน ใช้วิธีการพรรณนา 
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 4) การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ 
     การสรุปผลการวิจัยใช้วิธีการพรรณนาให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของ
เมืองที่มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลการวิเคราะห์ภูมิสัญลักษณ์ในพื้นที่กรณีศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบ
ของตารางและรูปภาพ 
 

5. นิยามศัพท ์
 1. ภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่า หมายถึง ภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณ์การประเมินคุณค่า 10 ด้านในงานวิจัยนี้ 
ได้แก่ (1) คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ (2) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (3) คุณค่าด้านสังคม (4) คุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน          
(5) คุณค่าด้านประวิติศาสตร์ (6) คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (7) คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (8) คุณค่าด้าน
เทคโนโลยี (9) คุณค่าด้านการศึกษา (10) คุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย อาจมีคุณค่าเพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายคุณค่า 
และเห็นควรเก็บรักษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
 2. การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาสภาพและคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ที่ผ่านการประเมินคุณค่าแล้วเห็นว่าควรเก็บ
รักษาเป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้หรือใช้งานต่อไป 
 3. การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงสภาพและคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ที่ผ่านการประเมินคุณค่าแล้วเห็นว่าไม่ควร
รื้อถอน แต่ควรปรับปรุงให้ตอบสนองกับความต้องการของปัจจุบันเพื่อให้ใช้งานได้สืบไป 

 

6. การทบทวนวรรณกรรม   
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) หมายถึง สภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ที่เกิดจากการจัดการของมนุษย์ 

เพื่อสร้างความเจริญงอกงามและพัฒนาสังคมของตนเอง ภายใต้ข้อจ ากัดทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ เช่น ลักษณะ     
ภูมิประเทศ ความเช่ือทางศาสนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิต ฯลฯ (วนิดา พึ่งสุนทร, 2549; เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551; 
ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551) 

ภูมิทัศน์เมือง (Urban Landscape) หมายถึง สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ที่เกิดจากการจัดการของมนุษย์ภายใน      
พื้นที่เมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหรือขอบเขตอื่น ๆ เช่น แม่น้ า คลอง แนวเขา ฯลฯ เป็นพื้นที่ในเขตรัศมีที่แยกตัวจาก         
พื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏแก่สายตา และก่อให้เกิดผลทางอารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้พบเห็น ภูมิทัศน์เมือง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 อย่าง คือ ทางสัญจร (Paths) ขอบเขต (Edges) ย่าน (Districts) จุดศูนย์รวม (Nodes) 
และจุดหมายตา (Landmarks)  ซึ่งหากมีการจัดการองค์ประกอบอย่างเหมาะสมจะท าให้เกิดจินตภาพที่ชัดเจนและส่งผลให้
เมืองนั้น ๆ มีความน่าประทับใจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, 2513; อัฐพล ดลยานุเคราะห์, 2560) 

ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความเป็นพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเฉพาะ โดดเด่นในเรื่องของความสูง เช่น ภูเขาทอง, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, 
สะพานพระราม 9 ฯลฯ หรือโดดเด่นในเรื่องของความกว้าง เช่น บริเวณลานสวนหลวง ลานหน้าศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ 
ฯลฯ ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น (เควิน ลินซ์ อ้างถึงใน เดชา บุญค้ า, 2551) 

 
 
 
 
 



B – ผังเมือง – การออกแบบชุมชนเมอืง – ภูมิสถาปัตยกรรม               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11: ความเชื่อมโยงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ภูมิทัศน์เมือง และภูมสิัญลักษณ ์
ที่มา: ผู้วิจัย, 2562 
 

จากการศึกษาข้อมูลด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ภูมิทัศน์เมือง และภูมิสัญลักษณ์ ไม่พบแนวทางหรือหลักการในการ
ประเมินคุณค่าภูมิสัญลักษณ์ มีเพียงแนวทางการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อก าหนดทิศทางในการจัดการ โดย
องค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ของมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ Australia ICOMOS (1981) UNESCO (2005) สมาคม       
อิโคโมสไทย เกรียงไกร เกิดศิริ (2547) และวนิดา พ่ึงสุนทร (2549) ซึ่งพบว่ามีหลักการคล้ายคลึงกันหลายประเด็น สามารถ
น ามาสังเคราะห์ และคัดเลือกหลักการที่ความสอดคล้องกันมาสรุปเป็นแนวทางการประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ที่ยอมรับ
หรือสอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพ 10 ด้าน ได้แก่ 1) คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetical Value)  
2) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (Economic Value)  3) คุณค่าด้านสังคม (Social Value) 4) คุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน 
(Spiritual Value) 5) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (Historical Value) 6) คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว          
(Self-Identity Value) 7) คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Value) 8) คุณค่าด้านเทคโนโลยี (Technological 
Value) 9)คุณค่าด้านการศึกษา (Educational Value) 10) คุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย (Functional Value)  
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ตารางที่ 1: เกณฑ์การประเมินเชิงทฤษฏีในด้านภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่า และแนวคิดที่มาของเกณฑ์ 
เกรียงไกร เกิดศิริ 

(2547) 
วนิดา พึ่งสุนทร (2549) ICOMOS Thailand 

(2554) 
Australia ICOMOS 

(1981) 
UNESCO (2005) สรุปประเด็นท่ีควรใช้

ประเมินคุณค่าของ        
ภูมิสัญลักษณ์ 

ข้อ 1 คุณค่าด้าน
สุนทรียศาสตร์ 
หรือความงาม  

- .. .ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ม ร ด ก
วัฒนธรรมต้องพิจารณา
ว่ามรดกวัฒนธรรมนั้นมี
คุณ ค่ าโดด เด่น ใน ด้าน
ใ ด บ้ า ง  เ ช่ น  ด้ า น
สุ น ท รี ย ภ า พ  ด้ า น
โ บ ร า ณ ค ดี  ด้ า น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ด้ า น
วิชาการ หรือด้านสังคม 
… 

ข้อ 1 ด้านสุนทรีย์  คือ 
ความรู้สึกปีติยินดี อิ่มเอม
ใจ พอใจ และชื่นชม เกิด
จากการรับรู้ด้วยประสาท
สั ม ผั ส ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพ 

- ด้านสุนทรียศาสตร์ 

ข้อ 7 คุณค่าด้าน
เศรษฐกิจ 
 

- - - - ด้านเศรษฐกิจ 

ข้อ 5 คุณค่าด้านสังคม - .. .ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ม ร ด ก
วัฒนธรรมต้องพิจารณา
ว่ามรดกวัฒนธรรมนั้นมี
คุณ ค่ าโดด เด่น ใน ด้าน
ใ ด บ้ า ง  เ ช่ น  ด้ า น
สุ น ท รี ย ภ า พ  ด้ า น
โ บ ร า ณ ค ดี  ด้ า น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ด้ า น
วิชาการ หรือด้านสังคม… 

ข้ อ  4  ด้ าน สั งค ม  คื อ 
คุ ณ ค่ า เกิ ด จ าก ค ว าม
เชื่ อมั่ นท างวัฒ นธรรม 
หรื อ ค ว ามนั บ ถื อ ขอ ง
ประชาชนที่ มี ต่อมรดก
สถานทางวัฒนธรรมนั้น  
 

ข้อ 3 เป็นสิ่งที่ยืนยันถึง
หลักฐานของวัฒนธรรม
ห รื อ อ า ร ย ธ ร ร ม ที่
ป รากฏ ให้ เห็ นอยู่ ใน
ปั จ จุ บั น ห รื อ ว่ า ที่
สาบสูญไปแล้ว 

ด้านสังคม 

ข้ อ  3  คุ ณ ค่ า ด้ า น จิ ต 
วิญาณของชุมชน 

- - - ข้อ 6 มีความคิดหรือ
ความเชื่ อที่ เกี่ ยว ข้อง
โดยตรงกับ เหตุการณ์ 
หรือมีความโดดเด่นยิ่ง
ในประวัติศาสตร์ 

ด้านจิตวิญญาณ 
ของชุมชน 

ข้ อ  4  คุ ณ ค่ า ด้ า น
ประวัติศาสตร์ 

- .. .ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ม ร ด ก
วัฒนธรรมต้องพิจารณา
ว่ามรดกวัฒนธรรมนั้นมี
คุณ ค่ าโดด เด่น ใน ด้าน
ใ ด บ้ า ง  เ ช่ น  ด้ า น
สุ น ท รี ย ภ า พ  ด้ า น
โ บ ร า ณ ค ดี  ด้ า น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ด้ า น
วิชาการ หรือด้านสังคม 
... 

ข้อ 2 ด้านประวัติศาสตร์ 
คือ คุณค่าที่รวบรวม
บริบทต่างๆของพื้นที่
เอาไว้ด้วยกัน โดยมี
ความสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ 

ข้อ 6 มีความคิดหรือ
ความเชื่ อที่ เกี่ ยว ข้อง
โดยตรงกับ เหตุการณ์ 
หรือมีความโดดเด่นยิ่ง
ในประวัติศาสตร์ 

ด้านประวัติศาสตร์ 

ข้อ 2 คุณค่าด้านความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของพื้นที่ 

- - - ข้อ 1 เป็นตัวแทนใน
การแสดงผลงานชิ้นเอก
ที่ จั ดท า ข้ึ น ด้ วยก าร
ส ร้ า งส ร ร ค์ อั น ช าญ
ฉลาดของมนุษย์ 

ด้านความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินเชิงทฤษฏีในด้านภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่า และแนวคิดที่มาของเกณฑ์ (ต่อ) 
เกรียงไกร เกิดศิริ 

(2547) 
วนิดา พึ่งสุนทร 

(2549) 
ICOMOS Thailand 

(2554) 
Australia ICOMOS 

(1981) 
UNESCO (2005) สรุปประเด็นท่ีควรใช้

ประเมินคุณค่าของ        
ภูมิสัญลักษณ์ 

- ข้อ 1 ... ความส าเร็จ
ของการจัดการ    ภูมิ
ทั ศ น์ วัฒ น ธ รรม นั้ น
จะต้องสามารถรักษา
สภาพ แวดล้ อม ให้ มี
ความยั่ งยื น ในฐาน ะ
สมบัติของชุมชน ... 

- - - ด้านสิ่งแวดล้อม 

- - - ข้อ 3 ด้านวิทยาศาสตร์ 
คือ คุณค่าที่เกิดจาก
ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ มีคุณสมบัติ
ด้านความหายาก หรือ
ด้านคุณภาพ สามารถ
น าข้อมูลไปต่อยอดใน
การศึกษาอ่ืนๆต่อไปได้ 

ข้อ 5 เป็นตัวอย่างอัน
โดดเด่นของ
วัฒนธรรมมนุษย์ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแห่ง
สถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือ
การต้ังถ่ินฐานของ
มนุษย ์… 

ด้านเทคโนโลยี 

ข้ อ  9  คุ ณ ค่ า ด้ า น
การศึกษา 

ข้อ 5 ชุมชนสามารถสืบ
ทอดองค์ความรู้  ภู มิ
ปั ญ ญ าข อ งท้ อ ง ถ่ิ น 
และสามารถน ามาปรับ
ใช้กับสังคมร่วมสมัยได้ 
... 

...ก ารอนุ รั ก ษ์ ม รดก
วัฒนธรรมต้องพิจารณา
ว่ามรดกวัฒนธรรมนั้นมี
คุณค่าโดดเด่นในด้าน
ใ ด บ้ า ง  เ ช่ น  ด้ า น
สุ น ท รี ย ภ า พ  ด้ า น
โ บ ร า ณ ค ดี  ด้ า น
ประวั ติ ศ าสตร์  ด้ าน
วิชาการ หรือด้านสังคม 
… 

- - ด้านการศึกษา 

ข้อ 8 คุณค่าด้านการ
ใช้สอยร่วมสมัย 

ข้อ 1 ... การจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่
ดีต้องเกิดประโยชน์
ใชส้อยต่อชุมชนอย่าง
ทั่วถึงที่สุด ... 

- - - ด้านการใช้สอย 
ร่วมสมัย 
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7. เกณฑ์การประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ 
 การศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและภูมิสัญลักษณ์ เมืองในหลากหลายมิติ            
พบแนวทางในการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่า 10 ด้าน และวิธีการประเมินคุณค่าในแต่ละด้าน ดังนี้ 

(1) คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetical Value) หมายถึง การสร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจ พอใจ และประทับใจ
ในลักษณะทางกายภาพของภูมิสัญลักษณ์ เช่น รูปแบบ ขนาด สี พ้ืนผิว วัสดุ ฯลฯ เป็นส านึกหรืออารมณ์ทางบวก โดยคุณค่า
ด้านสุนทรียศาสตร์เกิดขึ้นจากการรับรู้ลักษณะทางกายภาพด้วยสายตา และการยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น พิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัญลักษณ์ และองค์ประกอบเมืองตามกรอบแนวคิดเส้นขอบฟ้า (Urban Skyline) หรือความงามที่
เกิดจากการมองเห็นความกลมกลืนขององค์ประกอบเมือง 

(2) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (Economic Value)  หมายถึง ช่วยพัฒนาพื้นที่เดิม ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า หรือพื้นที่
เสื่อมโทรม สู่การเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (Economic Zone) หรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 
พิจารณาจากการลงทุนในพื้นท่ีใกล้เคียงของหน่วยงาน ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน รวมทั้งนโยบายและมาตรการสนับสนุน
อื่น ๆ ของภาครัฐ  เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น ฯลฯ 

(3) คุณค่าด้านสังคม (Social Value) หมายถึง การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของคนในชุมชน 
และช่วยส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น สถาปัตยกรรมประเภท  ศาสนสถาน วัด โบสถ์ เจดีย์ ฯลฯ ถือว่าเป็น
ศูนย์กลางชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งรวมผู้น าทางจิตใจของประชาชน และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ  
คุณค่าด้านสังคมเกิดจากความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรม หรือความนับถือของประชาชนที่มีต่อภูมิสัญลักษณ์แห่งนั้น พิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ของภูมิสัญลักษณ์กับประเพณี หรือกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนในท้องถิ่น 

(4) คุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน (Spiritual Value) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตหรือขนบประเพณี สะท้อนให้เห็นความเชื่อ ความศรัทธา หรือความนับถือของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น อนุสาวรีย์ 
งานประติมากรรมต่าง ๆ ฯลฯ พิจารณาจากความสัมพันธ์ของภูมิสัญลักษณ์กับชุมชนท้องถิ่น เช่น การมีประเพณี ความเชื่อ 
ต านาน นิทานพ้ืนบ้าน นิทานปรัมปรา 

(5) คุณค่าด้านประวั ติศาสตร์ (Historical Value) หมายถึง พื้นที่ ตั้ งเป็นพื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์               
มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ บุคคล กลุ่มคน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ส าคัญ และรวบรวมองค์ประกอบ และเงื่อนไขที่แปล
ความหมายได้ถึงเหตุการณส์ าคัญที่เกิดขึ้นในอดตี เช่น สนามรบ บ้านพักบุคคลส าคัญ อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ ฯลฯ พิจารณา
จากความสัมพันธ์ของภูมิสัญลักษณ์กับชุมชนท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ของที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาของภูมิสัญลักษณ์ ฯลฯ 

(6) คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Self-Identity Value) หมายถึง การมีลักษณะที่มีความโดดเด่น 
สร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ได้คัดลอกหรือเลียนแบบมาจากภูมิสัญลักษณ์ในพื้นที่อื่น และ      
มีคุณค่าที่ควรอนุรักษ์สืบสานต่อไป พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของภูมิสัญลักษณ์ เช่น รูปแบบสถาปัตยกรรม ขนาด สี ฯลฯ 
ในประเด็นความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงกับภูมิสัญลักษณ์อื่น ๆ บนพ้ืนฐานความเชื่อหรือวัฒนธรรมเดียวกัน 

(7) คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Value) หมายถึง ความสมดุลระหว่างเมืองและสิ่งแวดล้อม          
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนในฐานะสมบตัิของชุมชน ภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าด้านสิง่แวดลอ้ม เช่น สวนสาธารณะ 
ลานกิจกรรมหรือป่าที่ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น  พิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม             
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ตั้ง ความสมบูรณ์และความหลากหลายของพืชพรรณ 

(8) คุณค่าด้านเทคโนโลยี (Technological Value) หมายถึง ระบบวิธีการก่อสร้างแบบพิเศษ หรือวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเป็นวัสดุที่หายาก หรือมีคุณภาพสูง เป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมใน
ช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่ผ่านมา เช่น หอไอเฟล สุสานหินอ่อนทัชมาฮาล ฯลฯ หรือใช้ระบบวิธีการก่อสร้าง และวัสดุที่เกิดจาก
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องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น บ้านดิน งานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ฯลฯ ซึ่งผู้พบเห็นสามารถน าข้อมูลไปต่อยอด           
ในการออกแบบหรือก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปได้ 

(9) คุณค่าด้านการศึกษา (Educational Value) หมายถึง เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งผู้มาเยี่ยมเยือนสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นรากฐานในการพัฒนาชีวิตต่อไปได้            
เช่น พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน ฯลฯ พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบและก่อสร้างภูมิสัญลักษณ์ 
รวมทั้งเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในภูมิสัญลักษณ์นั้น 

(10) คุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย (Functional Value) หมายถึง การเป็นสิ่งก่อสร้างหรือพื้นที่ที่สามารถ
ประยุกต์การใช้สอยเข้ากับการด ารงชีวิตที่หลากหลายของคนในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเหมาะสม  พิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ของภูมิสัญลักษณ์กับชุมชนท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต ลักษณะของกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น ระเบียบแบบแผนใน
การอยู่ร่วมกัน ฯลฯ 
 

8. การประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ในพื นที่กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาพิพิธภัณฑ์พญาคันคากทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลด้านอื่น ๆ 
ในทุกมิติ และน ามาทดลองประเมิณคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์โดยใช้แนวทางการประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่า 
หลักเกณฑ์ที่ได้มาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีคุณค่าต่อการเป็น           
ภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ของเมืองใน 5 ด้าน คือ  

 (1) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีคุณค่าด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากท้ังภาครัฐและเอกชนด าเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน
พื้นที่กรณีศึกษา โดยภาคเอกชนได้ลงทุนก่อสร้างร้านค้าทั้งแบบถาวรและช่ัวคราวในพื้นที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
รวมถึงใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ด้วย และรัฐบาลเองก็ได้อนุมัติงบประมาณ และก่อสร้างโครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น พ.ศ.2559 จังหวัดยโสธรได้
ก่อสร้างโครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูมิทัศน์บริเวณถนนโครงการภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา 
พ.ศ. 2560 ด าเนินการก่อสร้างโครงการนิทรรศการแบบถาวรอาคารพญาคันคาก เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดยโสธร, ม.ป.ป.) 

(2) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีคุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน เนื่องจากการออกแบบพิพิธภัณฑ์พญาคันคากได้
ใช้ตัวละครหนึ่งในต านานมหายุทธแดนอีสานมาเป็นต้นแบบในการออกแบบลักษณะทางกายภาพ ซึ่งต านานมหายุทธแดน
อีสานเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบทอดกันมาเกี่ยวกับที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ส านักงานจังหวัดยโสธร, ม.ป.ป.) 

 

    
 

ภาพที่ 12: ภาพวาดพญาคันคากตามความเชื่อของชุมชน และภูมิสญัลักษณ์ที่ปรากฎ 
ที่มา: สุจิตต์ วงษ์เทศ และทวีศักดิ ์ใยเมือง, 2547 และผู้วิจัย, 2562 
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 (3) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีคุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากผู้วิจัยน าพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก
เปรียบเทียบกับภูมิสัญลักษณ์ยอดนิยมในทวีปเอเชีย ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 25 แห่ง จากผลส ารวจของเว็ปไซต์ทริป 
แอดไวเซอร์ (Tripadvisor, 2018) พบว่าพิพิธภัณฑ์พญาคันคากมรีูปแบบสถาปัตยกรรม ขนาด รวมถึงสีสันที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
มีความแตกต่างจากภูมิสัญลักษณ์อื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น นครวัด ประเทศกัมพูชา สุสานหินอ่อนทัชมาฮาล ประเทศ
อินเดีย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ประเทศไทย ก าแพงเมืองจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาลเจ้าเทพเจ้า
จิ้งจอกอินาริ ประเทศญี่ปุ่น อย่างชัดเจน 

 

 
 

ภาพที่ 13: ตัวอย่างภูมิสัญลักษณย์อดนิยมในทวีปเอเชีย ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ที่มา : สืบค้น จาก  https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice 

 (4) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีคุณค่าด้านการศึกษา ผู้มาเยือนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธา
ของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผ่านพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและภูมิสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝัง่ขวา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิมานพญาแถน พิพิธภัณฑ์พญานาค ประติมากรรมขบวนบั้งไฟ  

 

  
 

ภาพที่ 14: ทัศนียภาพของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา 
ที่มา: สืบค้น จาก https://www.facebook.com/UnseenThailand 

 (5) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีคุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย เนื่องจากผู้วิจัยพบกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่
โดยรอบพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก เช่น การจัดกิจกรรมแสดงสินค้าท้องถิ่น การจัดงานประเพณีของจังหวัด การใช้พื้นที่           
จัดกิจกรรมนันทนาการ ท้ังการเดินเล่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ถ่ายภาพ ฯลฯ 
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ภาพที่ 15: กิจกรรมประกวดเซิ้งบัง้ไฟ บริเวณพิพิธภณัฑ์พญาคันคาก 
ที่มา : สืบค้น จาก https://www.sanook.com/travel/1404089/gallery/2353593/ 

 
 

 อย่างไรก็ดี การประเมินคุณค่าพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก โดยใช้แนวทางการประเมินเชิงทฤษฏีในด้านภูมิสัญลักษณ์ที่มี
คุณค่า อันประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณค่า 10 ด้าน พบว่าภูมิสัญลักษณ์แห่งนี้มีคุณค่าที่ไม่เด่นชัด 5 ด้าน ซึ่งควร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือสร้างสรรค์กิจกรรมที่พึงสง่เสริมคุณค่าในตัวเอง คือ 
 (1) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากควรเพ่ิมคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์  เนื่องจากพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก มีความสูง ขนาด
ใหญ่ รวมถึงรูปทรงต่างจากสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ท่ีอยู่โดยรอบอย่างชัดเจน เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารเรือนไทยวิถี
อีสานท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอีสานร่วมสมัย ฯลฯ และด้านสีสันของพิพิธภัณฑ์พญาคันคากนั้นมีสีน้ าตาลปนเหลือง เป็นสีที่
เข้มและ ตัดกับฉากหลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ สีเขียว และอาคารสีน้ าตาล เมื่อพิจารณาคุณค่าของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
ด้านสุนทรียศาสตร์ตามกรอบแนวคิดเส้นขอบฟ้า (Urban Skyline) หรือความงามที่เกิดจากการมองเห็นความกลมกลืนของ
องค์ประกอบเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของสิ่งต่าง ๆ และทิวทัศน์โดยรวมที่งดงาม 

ภาพที่ 16: ความสัมพันธ์ด้านความสูง ระหว่างพิพิธภณัฑ์พญาคันคากและองค์ประกอบภูมิทัศนเ์มืองโดยรอบ 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2562 

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภูมิสัญลักษณ์ที่ปรากฎและเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิสัญลักษณ์ด้านสุนทรียศาสตร์       
การเพิ่มเติมคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ให้กับพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก เพื่อน าไปสู่ความสวยงามที่สมบูรณ์แบบในภาพรวมตาม
รายละเอียดของเกณฑ์ สามารถท าได้โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยการเพิ่มเติมพืชพรรณและประติมากรรมรอบ ๆ    
ภูมิสัญลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของภูมิสัญลักษณ์กับความสูงขององค์ประกอบเมืองต่างๆโดยรอบ การสร้าง
ความกลมกลืนนี้จะท าให้ทิวทัศน์โดยรวมของเมืองงดงามยิ่งข้ึน 
 (2) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากควรเพ่ิมคุณค่าด้านสังคม แม้ว่าอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีบทบาทเป็นแหล่ง
เรียนรู้ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีประจ าจังหวัดยโสธร แต่ไม่มีบทบาท หรือความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนาของ
ชุมชนท้องถิ่น 
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ภาพที่ 17: ต าแหน่งท่ีตั้งของวัด บริเวณใกล้เคียงพิพิธภณัฑ์พญาคนัคาก 
ที่มา :  ผู้วิจัย, 2562 

 การเพิ่มเติมคุณค่าด้านสังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ข้างต้น ท าได้โดยการจัด
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของคนในชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกันทุกวัน กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมตามความเช่ือของท้องถิ่นในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าทวนฝั่งขวา จะช่วยให้มีคุณค่า        
ด้านสังคม และด้านประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 (3) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากควรเพ่ิมคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์พญาคันคากเกิดจากความ
ต้องการที่จะพัฒนาพื้นโล่งของเมืองให้เกิดประโยชน์ด้วยสร้างภูมิสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นประจ าจังหวัดขึ้น โดยการ
คัดเลือกพื้นที่ค านึงถึงศักยภาพของพื้นที่เป็นหลัก คือ พื้นที่เป็นว่างนั้นต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวก และพัฒนาพื้นที่ได้โดย      
ไม่ขัดกับข้อก าหนด นโยบาย หรือกฎหมายของภาครัฐ แต่ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญด้านประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน        
ของชุมชน  หรือความสัมพันธ์กับบุคคล กลุ่มคน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ส าคัญในอดีต 

 

                            
ภาพที่ 18: ต าแหน่งท่ีตั้งพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และพื้นท่ีเมืองเก่า 

ทีม่า : ผู้วิจัย, 2562 
 
 

 การเพิ่มเติมคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิสัญลักษณ์ข้างต้น อาจท าได้โดยการ
จัดกิจกรรมที่ส าคัญของจังหวัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและทัศนคติเชิงบวกให้ผู้ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อาทิเช่น การประกอบบ้ังไฟโบราณ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ท่ีน่าจดจ าและบอกต่อได้ 
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 (4) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากควรเพ่ิมคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์พญาคันคากเป็น
ลานกิจกรรม มีลักษณะเป็นท่ีโล่งกว้าง มีไม้ยืนต้นด้านหน้าพิพิธภัณฑอ์ยู่เพียงต้นเดยีว ไม่ได้สร้างความหลากหลายของพืชพันธุ์ 
 

 
ภาพที่ 19: ผังบริเวณพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 

ที่มา : สืบค้น จาก https://www.google.co.th/maps เพิ่มเติมโดยผู้วิจัย, 2562 

 

 
 การเพิ่มเติมคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ข้างต้น ท าได้โดยการ
รังค์สรรค์ภูมิสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม สร้างบรรยากาศเหมาะสมกับบทบาทแหล่งเรียนรู้ต านานของท้องถิ่น ใช้วัสดุที่สะท้อนถึง
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เลือกพืชพรรณที่หลากหลายสายพันธ์สร้างความสมดุลระหว่างเมืองและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์         
และความกลมกลืนกับพ้ืนท่ีโดยรอบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี 
 (5) พิพิธภัณฑ์พญาคันคากควรเพ่ิมคุณค่าด้านเทคโนโลยี  เนื่องจากพิพิธภัณฑ์พญาคันคากเป็นอาคาร
คอนกรีต  เห็นได้ว่าการออกแบบมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างและวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร ดูแลรักษาภาพหลักการด าเนินการก่อสร้างเป็นไปโดยง่าย ไม่ได้มุ่งใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่          
หรือวิธีก่อสร้างตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วิธีการสร้างบ้านดิน ฯลฯ 

 

 
ภาพที่ 20: การก่อสร้างส่วนผนังของอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 

ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร, 2556 
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 การเพิ่มคุณค่าด้านเทคโนโลยีตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าข้างต้น ท าได้โดยการเพิ่มการตกแต่งในบางแห่งด้วย
วิธีการก่อสร้างบ้านดิน เพื่อให้ผู้มาเยือนเรียนรู้เรื่องวิธีการก่อสรา้งอาคารตามภมูิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดยโสธร และควร
น าเทคนิคการก่อสร้างด้วยดินมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภูมิสัญลักษณ์อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศใน
โคงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณค่าของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน หลักการพิจารณา ลักษณะภูมิสัญลักษณ์  
ผลการ

พิจารณา 

1 คุณค่าด้านสุนทรีย์ศาสตร์ (Aesthetic Value)    

  สร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจ พอใจ และ
ประทับใจในลักษณะทางกายภาพของ      
ภูมิสัญลักษณ์ 

มีขนาด และความสูงมีความกลมกลืนกับ
องค์ประกอบเมืองโดยรอบ 

พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก มีความสูง  5 ชั้น 
หรือ 19 เมตร มีความสูง และมีขนาดใหญ่
กว่า อาคารที่อยู่โดบรอบมาก 

 

  มีรูปแบบ ที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
โดยรอบ 

พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก เป็นสถาปัตยกรรม
ที่ถูกออกแบบให้รูปทรงเหมือนคากคกจริง 
มีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นๆที่
อยู่โดยรอบเช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
อาคารเรือนไทยวิถีอีสาน เป็น
สถาปัตยกรรมอีสานร่วมสมัย 

 

  สีสันมีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่โดยรอบ 

พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีสีน้ าตาลปน
เหลือง คล้ายกับคางคกจริง เป็นสีที่เข้ม 
และตัดกับฉากหลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นไม้
สีเขียว และอาคารสีน้ าตาล 

 

  พื้นผิว และวัสดุ กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
โดยรอบ 

พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ก่อสร้างด้วย
คอนกรีต พื้นผิวขรุขระ คล้ายคางคกจริง 
มีความแตกต่างจากอาคารโดบรอบ 

 

2 คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (Economic Value)     ✔ 

  ช่วยพัฒนาพื้นที่เดิม สู่การเป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ (Economic Zone) หรือพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 

เกิดการลงทุนต่อเนื่อง โดยภาคเอกชน ภาคเอกชนได้ลงทุนก่อสร้างร้านค้า ทั้ง
แบบถาวรและชั่วคราวในพื้นที่โดยรอบ
สวนสาธารณะวิมานพญาแถน อันเป็นที่ต้ัง
ของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก รวมถึงใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ด้วย 

✔ 

  เกิดการลงทุนต่อเนื่อง โดยภาครัฐ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ และก่อสร้าง
โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่สวนสาธารณะวิมานพญาแถนอย่าง
ต่อเนื่อง 

✔ 

3 คุณค่าด้านสังคม (Social Value)      

  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของคน 
ในชุมชน และช่วยส่งเสริมความสามัคคีให้
เกิดข้ึนในชุมชน 

ศูนย์กลางชุมชนที่เป็นแหล่งรวมผู้น าทาง
จิตใจของประชาชน 

แม้ว่าอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคากมี
บทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ซึ่งเป็นประเพณีประจ าจังหวัดยโสธร แต่ไม่
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  สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เช่น วัด 
โบสถ์คริสต์ มัสยิด เป็นต้น 

มีบทบาท หรือความสัมพันธ์กับกิจกรรม
ทางศาสนาของชุมชนท้องถ่ิน 

 

  สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือ 
เช่น เจดีย์ ศาลเจ้า พระหลักเมือง เสาหลัก
มือง เป็นต้น 

 

4 คุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน (Spiritual Value)   ✔ 

  สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตหรือขนบประเพณี สะท้อน
ให้เห็นความเชื่อ ความศรัทธา หรือความ 
นับถือ ของกลุ่มชาติพันธุ์  

มีความสัมพันธ์กับประเพณีท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมาจากพญาคันคาก 
ตัวละครหนึ่งในต านานมหายุทธแดนอีสาน 
เรื่องราวที่เล่าสืบทอดกันมาเกี่ยวกับที่มา
ของประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีส าคัญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

✔ 

  มีความสัมพันธ์กับความเชื่อของคนในท้องถ่ิน ✔ 

  มีความสัมพันธ์กับต านาน หรือนิทานพื้นบ้าน 
นิทานปรัมปรา 

✔ 

5 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (Historic Value)    

  พื้นที่ต้ังเป็นพื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ บุคคล กลุ่ม
คน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ส าคัญ และ
รวบรวมองค์ประกอบ และเง่ือนไขที่แปล
ความหมายได้ถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนใน
อดตีเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในอดตี 

มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ หรือการ
ก่อต้ังเมือง 

โครงการพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก เกิดจาก
ความต้องการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ว่างของ
เมืองให้เกิดประโยชน์ สร้างภูมิสัญลักษณ์ที่
มีความโดดเด่นประจ าจังหวัดข้ึน โดยการ
ค้นหาพ้ืนที่ค านึงถึงศักยภาพของพื้นที่เป็น
หลัก คือ เป็นพื้นที่เป็นว่าง สามารถเข้าถึง
ได้สะดวก และพัฒนาได้โดยไม่ขัดกับ
ข้อก าหนด นโยบาย หรือกฏหมายของ
ภาครัฐ แต่ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญด้าน
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ หรือความสัมพันธ์
กับบุคคล กลุ่มคน กิจกรรม หรือ
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต 

 

  มีความสัมพันธ์กับบุคคล หรือกลุ่มคนล าคัญ  

  มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ส าคัญในอดีต 
เช่น สนามรบ 

 

  มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมส าคัญ  

6 คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Salf-Identity Value)   ✔ 

  มีลักษณะที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์  
เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ไม่ได้คัดลอกหรือเลียนแบบมาจากภูมิ
สัญลักษณ์ในพื้นที่อื่น 

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านโครงสร้าง หรือ
องค์ประกอบ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ภูมิสัญลักษณ์อื่นที่ต้นรากทางวัฒนธรรม
เดียวกัน 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของ
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก กับภูมิสัญลักษณ์
ยอดนิยมในทวีปเอเชีย พิพิธภัณฑ์พญาคัน
คากมีรูปแบบสถาปัตยกรรม  ขนาด  และ
สีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่าง
จากภูมิสัญลักษณ์อื่นอย่างเห็นได้ชัด 

✔ 

7 คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Value)    

  สร้างความสมดุลระหว่างเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มี
ความย่ังยืนในฐานะสมบัติของชุมชน  

ความอุดมสมบูรณ์ และหลากหลายของพืช
พรรณ 

บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
เป็นลานกิจกรรม มีลักษณะเป็นที่โล่งกว้าง 
มีไม้ยืนต้นด้านหน้าพิพิธภัณฑ์อยู่เพียงต้น
เดียว ไม่ได้สร้างความหลากหลายของพืช
พันธ์ 
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  ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งหลากหลาย
สายพันธ์ 
และชนิดพันธ์ 

 

8 คุณค่าด้านเทคโนโลยี (Teachnology Value)    

  มีวัสดุหรือระบบวิธีการก่อสร้างแบบพิเศษ 
เป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ หรือเกิดจากองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  

ใช้วัสดุและระบบวิธีการก่อสร้างที่แสดงให้
เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พิพิธภัณฑ์พญาคันคากเป็นอาคาร
คอนกรีต ผู้ออกแบบเลือกใช้วัสดุที่หาได้
ง่ายในท้องถ่ิน และระบบวิธีการก่อสร้างที่
ท าได้ง่าย ไม่ได้ใช้วัสดุและวีธีก่อสร้างด้วย
นวัตกรรม หรือวิธีก่อสร้างที่แสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

  ใช้วัสดุและระบบวิธีการก่อสร้างด้วย
นวัตกรรมใหม่ 

 

9 คุณค่าด้านการศึกษา (Education Value)     ✔ 

  เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของท้องถ่ิน 
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของคนในท้องถ่ิน ซึ่งผู้
มาเยี่ยมเยือนสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าว
เป็นรากฐานในการพัฒนาชีวิตต่อไปได้ 

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมือง พิพิธภัณฑ์พญาคันคากสร้างข้ึนเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ประเพณีบุญบั้งไฟ ภายใน
ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 
อาทิเช่น ประวัติเมืองยโสธรโรงภาพยนตร์ 
3 มิติที่เสนอเรื่องราวต านานมหายุทธแดน
อีสาน ความรู้เกี่ยวกับบั้งไฟ ความรู้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์เมืองยโสธร แหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร และความรู้
เกี่ยวกับคากคก แต่ไม่ได้น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารอันทันสมัย หรือนวัตกรรม
สมัยใหม่ 

✔ 

  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ✔ 

  แหล่งการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย  

  แหล่งการเรียนรู้ข้อมูลวิชาการ ✔ 

10 คุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย     ✔ 

  เป็นสิ่งก่อสร้างหรือพื้นที่ที่สามารถประยุกต์
การใช้สอยเข้ากับการด ารงชีวิตที่หลากหลาย
ของคนในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม 

เป็นพื้นที่ที่ตอบรับวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน
หลากหลายอาชีพ 

พบกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่โดยรอบ
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาทิ การจัด
กิจกรรมแสดงสินค้าท้องถ่ิน  การจัดแสดง
งานประเพณีใหม่ของจังหวัด เป็นพื้นที่จัด
กิจกรรมนันทนาการ ทั้ง เดินเล่น วิ่ง ปั่น
จักรยาน ถ่ายภาพ นอกจากนั้นยังคงพบ
เห็นวิถีชีวิตของคนท้องถ่ินแบบด้ังเดิม คือ 
การออกเรือหาปลาในล าน้ าทวน แต่ไม่ได้
เป็นพื้นที่ที่ตอบรับวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน
หลากหลายอาชีพ 

 

  เป็นพื้นที่ที่ตอบรับกับประเพณีท้องถ่ินที่
หลากหลาย 

✔ 
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9. การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเพื่ อค้นหาหลักการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ มีคุณค่า อยู่ ภายใต้กรอบการศึกษา 3 ด้ าน ได้แก่                   

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ภูมิทัศน์เมือง และภูมิสัญลักษณ์ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจุบันไม่มีเกณฑ์           
การประเมินการน าเสนอภูมิสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าโดยตรง การวิจัยจึงได้น าแนวคิดในการวิเคราะห์คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม         
ภูมิทัศน์เมือง มาบูรณาการและคัดเลือกแนวทางที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นเกณฑ์การพิจารณาถึง      
คุณค่าที่ภูมิสัญลักษณ์ที่ดีพึงมี ซึ่งมีทั้งหมด 10 ด้าน และน าไปประเมินคุณค่าของกรณีศึกษา อันหมายถึงพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
ภูมิสัญลักษณ์ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา จากนั้น ได้ประยุกต์ใช้พิจารณาคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ของ
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าว พบว่าพิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีคุณค่าเด่นชัด 5 ด้าน  ได้แก่          
ด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณของชุมชน ด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านการศึกษา และด้านการใช้สอยร่ วมสมัย 
อย่างไรก็ดี มีคุณค่าที่ไม่เด่นชัดในอีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุนทรียศาสตร์  ด้านสังคม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านเทคโนโลยี 

การศึกษานี้เป็นการค้นพบแนวทางการประเมินคุณค่าของภูมิสัญลักษณ์ในเชิงทฤษฏี โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาท าการสังเคราะห์บูรณาการพัฒนาขึ้นเป็นกรอบความคิดของการประเมินคุณค่าภูมิสัญลักษณ์ ตลอดจนผล      
การประเมินคุณค่าของการน าเสนอพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ภูมิสัญลักษณ์บนภูมิทัศน์ล าน้ าทวนฝั่งขวา ถึงกระนั้น แม้ว่าเกณฑ์
การประเมินคุณค่าภมูิสัญลักษณท์ี่เกิดขึ้นในทางแนวคิดและทฤษฏีนี้จะครอบคลมุประเดน็ส าคัญโดยรวมต่อการพิจารณาในมิติ
ทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังขาดมิติเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นต่อการประเมินคุณค่า    
ภูมิสัญลักษณ์ ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิสัญลักษณ์โดยการสอบถามความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินไปตามบริบทพื้นที่ การแบ่งระดับ
อย่างชัดเจนของคุณค่าในแต่ละเกณฑ์การประเมินผล ตลอดจนการศึกษาภูมิสัญลักษณ์ในภูมิทัศน์ใหม่ในแหล่งอื่นเพิ่มเติม 
เพื่อท าความเข้าใจถึงภูมิสัญลักษณ์ที่ดีและน าไปสู่การวางแผนและออกแบบสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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