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บทคัดย่อ 

จากการที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการ

เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า 

เมืองบุรีรัมย์มีสีสันในหลากหลายมิติ จึงได้มีแนวคิดที่จะน าเสนอสีสันภายในเมืองบุรีรัมย์ใน

รปูแบบของ การเสนอภาพถ่ายพร้อมกับแนวคิดการสร้าง Content ต่าง ๆ ที่สนใจ ได้มีการศึกษา

เอกสาร กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอสีสันของเมืองบุรีรัมย์ ให้บุคคลอื่น ๆ ทั้งในจังหวัด

และบุคคลภายนอก ได้รับรู้สีสันของเมืองบุรีรัมย์มากขึ้น 
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Abstract 

From research  at Buriram Rajabhat University shows that Buriram Province 

is great economic, social, cultural and living growth. Buriram is colorful in various 

dimensions.  There fore has some  ideas to present the colors within Buriram in 

the from of Presentation of photos along with various content creation concepts 

of interest are studied. To present the colors of Buriram to other people both in 

the province and outside in order to know the color of Buriram more. 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยดังกล่าวจะไม่ส าเร็จ หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากแหล่งข้อมูล ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ด้านข้อมูลและอ านวยความสะดวกในด้านการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ ขอขอบคุณ ดร.

ดนัย นิลสกุล ที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวการท าวิจัย บุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูล เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นการคิด

หัวข้อวิจัยตลอดจน การให้ค าปรึกษางานวิจัยทุกครั้งที่เกิดข้อสงสัย เป็นที่ปรึกษาในการสอน

กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จนท าให้เล่มวิจัยเล่มนี้สมบูรณ์และเป็นที่ปรึกษาหลักที่ให้

ความรู้ ช่วยเหลือ ดูแลเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ รศ. สมบัติ ประจญศานต์  ที่ให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นในการท าวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ 

อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา ที่ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการหาเครื่องมือในการสร้างผลงาน 

บุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูล ให้กับเพจเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ อาจารย์ กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับถ่ายภาพ การลงพื้นที่ ต่าง ๆ และข้อมูลเพิ่มเติม สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณ

ผู้ปกครองที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทางด้านของทุนทรัพย์และก าลังใจที่ดีในการท าวิจัยครั้งนี้ 

รวมถึงเพื่อน ๆ น้อง ๆ ท่ีคอยสนับสนุนและช่วยเหลือในการสร้าง บุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูลขึ้น ตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ หากไม่ได้ทุก ๆ ท่าน งานวิจัยเล่มนี้คงไม่ส าเร็จ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
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 บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีกำรเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อช่วง 10 ปี 

ก่อน บุรีรัมย์ได้รับว่ำเป็นเมืองท่ีเป็นเพียงเส้นทำงผ่ำน ไปสู่จังหวัดต่ำง ๆ ควำมเจริญของสิ่งต่ำง ๆ 

ไม่ว่ำจะ เศรษฐกิจ กำรค้ำ ควำมโดดเด่น เส้นทำง คนให้ควำมสนใจน้อย แต่ในปัจจุบันเมือง

บุรีรัมย์มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของโบรำณสถำนส ำคัญสมัย

อำรยธรรมขอมอย่ำงพนมรุ้ง และเมืองต ่ำ และเป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬำขนำดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย

สโมสรฟุตบอล, สนำมแข่งรถ สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถท ำให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่ได้รับควำมสนใจสู่

สำยตำในระดับโลกได้ นับว่ำเป็นเมืองที่มีกำรเจริญเติบโต กำรแข่งขันทำง เศษฐกิจขึ้นอย่ำง

รวดเร็ว  

 กำรที่ผู้วิจัยมีโอกำสได้เข้ำมำศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยในระยะ 4 ปี ที่ผ่ำนมำ ผู้วิจัยรู้สึก

เห็นถึงควำมเปลี ่ยนแปลงของเมืองเกิดขึ ้น บุรีรัมย์มีสถำนที่ท่องเที ่ยวมำกมำยที่รอต้อนรับ

นักท่องเที่ยวที่มำจำกที่ต่ำง ๆ บุรีรัมย์อุดมไปด้วยสีสันกำรใช้ชีวิตที่มีควำมสุข คนบุรีรัมย์มีรอยยิ้ม

ควำมจริงใจ ที่ผู้วิจัยสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่ำนี้ที่มอบให้กัน กำรเข้ำมำอำศัยในพื้นที่ต่ำงจังหวัดเรำเอง

ไม่คุ้นชินหรือคุ้นตำ ท ำให้กำรใช้ชีวิตของเรำนั้นยำกกว่ำปกติ แต่ในควำมยำกเหล่ำนั้นไม่ได้เป็น

ปัญหำในกำรใช้ชีวิตอยู่ในเมืองบุรีรัมย์แห่งนี้  เมืองบุรีรัมย์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสถำนที่ที่

ส ำคัญเฉพำะตัวมำกมำย จนท ำให้ผู้วิจัยสนใจสีสันที่ปรำกฏกำรณ์ขึ้นในเมืองบุรีรัมย์และอยำก

น ำเสนอเมืองบุรีรัมย์ในมุมมองของเด็กต่ำงจังหวัดคนหนึ่งที่เข้ำมำศึกษำ ผู้วิจัยมองว่ำจำกควำม

เชื่อท่ีว่ำ บุรีรัมย์นั้นเป็นเมืองที่มีสีสันนั้นจริงหรือไม่ โดยกำรศึกษำและค้นหำสีสันที่เกิดขึ้นในเมือง

บุรีรัมย์  

จำกกำรสังเกตเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของเมืองบุรีรัมย์ในแต่ละสถำนที่ สีสันเกิดขึ้นใน

หลำกหลำยด้ำน ผนวกกับควำมสนใจในกำรถ่ำยภำพงำนสถำปัตยกรรมและชอบในกำรสร้ำง 

Content สร้ำงสรรค์ น ำมำเป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในงำนวิจัย ซึ ่งงำนวิจัยชิ ้นนี ้จะเผยให้เห็น

ควำมส ำคัญของสีสันที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์ให้คนในจังหวัดและคนภำยนอกได้รับรู้  

 



2 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

        1.2.1 เพื่อเผยให้เห็นควำมหมำย ของสีสันสถำนที่ต่ำง ๆ ในเมืองบุรีรัมย์ และสีสันที่ก ำลัง

มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยมิติ  

 1.2.2 เพื่อท ำให้คนเห็นควำมส ำคัญของสีสันที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์ 

1.2.3 เพื่อศึกษำกำรท ำคอนเทนต์และกำรท ำเพจFACEBOOK 

 

1.3 วิธกีำรด ำเนินกำรวิจัย  

1.3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.3.1.1 ศึกษำกำรกำรเจริญเติบโต กำรเปลี่ยนแปลงของของจังหวัดบุรีรัมย์ใน

อดีตจนถึงปัจจุบันเก็บรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรท ำวิจัย 

1.3.1.2 ส ำรวจบริบทหรือสภำพแวดล้อมของเมืองบุรีรัมย์ที่ปรำกฏกำรณ์โดยใช้

หลักจินตภำพของเมือง (Image of the city)  

1.3.1.3 แหล่งข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ สอบถำมและภำพถ่ำย 

1.3.2 กำรเก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจ 

1.3.2.1 ค้นหำประเด็นควำมน่ำสนใจที่เกิดขึ้น  

1.3.2.2 กำรเก็บบันทึกภำพโดยเน้นในส่วนของอำคำรกลุ่มต่ำง ๆ ในเมืองบุรีรัมย์ 

1.3.2.2 เป้ำหมำยของกำรออกส ำรวจ มุ่งเน้นที่จะค้นหำ CONTENT เกี่ยวกับ

สีสันของเมืองบุรีรัมย์ท่ีเกิดขึ้นในมุมมองของผู้วิจัย 

 1.3.3 กำรวิเครำะห์ผล 

  1.3.3.1 น ำข้อมูลที ่ได้จำกกำรส ำรวจมำวิเครำะห์หำบทสรุปที ่เกิดขึ ้นตำม

วัตถุประสงค์ นอกจำกได้บทสรุปที่เกิดขึ้นตำมวัตถุประสงค์แล้ว มีกำรวิเครำะห์แนวโน้มสร้ำงเพจ 

กำรค้นหำ CONTENT ที่น่ำสนใจอย่ำงไรต่อไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปศึกษำและปฏิบัติ

ต่อไปได้ 
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1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

1.4.1.1 ในเขตเมืองบุรีรัมย์ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เส้นทำงบุรีรัมย์ – นำงรอง 

ทิศใต้ เส้นทำงบุรีรัมย์ –ประโคนชัย ทิศตะวันออก ถนนสุนทรเทพ ทิศเหนือ ถนนนิวำศ - ถนนธำน ี

  1.4.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

                    1.4.2.1 เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎำคม – เดือนตุลำคม พ.ศ 2564   

       1.4.3 ขอบเขตในกำรถ่ำยภำพ  

                  1.4.3.1 อำคำรเดี่ยว  กลุ่มอำคำร กลุ่มอำคำรเก่ำที่มีชีวิตอยู่ อำคำรที่ถูกปิดตำย 

Timelineเวลำ และมุมมองศิลปิน 

           1.4.3.2 เครื่องมือในกำรถ่ำยภำพ คือ โทรศัพท์มือถือ  

     

1.5 ค ำถำมกำรวิจัย 

จำกกำรสังเกตเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของเมืองบุรีรัมย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สีสันของเมือง

บุรีรัมย์มีควำมน่ำสนใจ และเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้เป็นจ ำนวนมำก ผู้วิจัยจึงเกิดกำรตั้งค ำถำม

งำนวิจัยขึ้น เมื่อเมืองบุรีรัมย์มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัดไม่ว่ำจะทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 

รวมถึงวัฒนธรรม นั้นจะสำมำรถท ำให้บุรีรัมย์ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองท่ีมีควำม Colorful จริงหรือไม ่ 
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1.6 แผนด ำเนินงำนวิจัย 

ตำรำงท่ี 1 แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ก.ค 2563 ส.ค 2563 ก.ย 2563 ต.ค 2563 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.น ำเสนอข้อเสนอโครงกำรวิจัย                 

2.ศึกษำข้อมลูพื้นฐำนเบื้องต้นเกีย่วกับ
เมืองบุรีรัมย์ 

                

3.ศึกษำกำรเขียน Content 
สร้ำงสรรค์เกี่ยวกับงำนวิจัย 

                

4.ลงพ้ืนที่ส ำรวจสถำนที่ที่น่ำสนใจใน
เมืองบุรีรัมย์   

                

5.เก็บบันทึกภำพและตรวจแบบร่ำง
ก่อนเผยแพร่ 

                

6.สรุปกำรลงพื้นที่ ส ำรวจและเกบ็
บันทึกภำพ แก้ไขงำน 

                

7.เก็บรวมรวมข้อมูลทั้งหมดจำกกำร
ส ำรวจและเก็บภำพ 

                

8.สรุปผลกำรทดลองของงำนวิจยั                 

9.ออกแบบสื่อเพ่ือน ำเสนอ                 

10.สอบผลกำรวิจัยต่อคณะกรรมกำร
วิจัย 

                

11.ส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
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1.7 นิยำมศัพท ์

          1.8.1 คอนเทนต์ (CONTENT) หมำยถึง เนื้อหำ บทควำมต่ำง ๆ กระบวนกำรคัดสรร , 

กำรเรียบเรียง , กำรปรับแต่งด้วยเทคนิคต่ำง ๆ  ท่ีสำมำรถออกแบบและปรับแต่งได้ 

1.8.2 คัลเลอร์ฟูล (COLORFUL) หมำยถึง สีสันที ่สร้ำงพลังควำมหมำยของสถำนที่

มำกกว่ำควำมสวยงำมรวมถึงสีสันของสถำปัตยกรรมของเมืองและควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่เกิดขึ้น

ของผู้คน 

 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.9.1 สำมำรถท ำให้ผู้ติดตำมเห็นสีสันและควำมหมำยที่เกิดขึ้นในมิติต่ำง ๆ มำกยิ่งข้ึน 

1.9.2 เข้ำใจองค์ประกอบของสีสันที่เกิดขึ้นในแต่ละสถำนที่ 

          1.9.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงและออกแบบ Content ที่สร้ำงสรรค์เพื่อน ำไปใช้ในกำร

สร้ำงหรือออกแบบเพจต่อไป 

1.9.3 ทรำบถึงเครื่องมือ กระบวนกำรสร้ำงเพจเพื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เคล็ดลับควำมส ำเร็จของกำรท ำ Content Marketing                                  

(ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรียญทอง.  (2557).  เคล็ดลับควำมส ำเร็จของกำรท ำContent 

Marketing.  กรุงเทพฯ:  เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนต์. ถ้ำย้อนกลับไปสักช่วงปี พ.ศ. 

2555 เรำคงจะรู้สึกตื่นเต้นกับ Social Media Marketing กันเพรำะเป็นช่วงที่ Facebook และ 

Twitter กลำยเป็นเรื่องฮิตของคนออนไลน์ชนิดที่ภำคธุรกิจต่ำงจับตำมองกันในช่วงเวลำดังกล่ำว

นั้นผมก็เป็นหนึ่งคนที่ก ำลังท ำงำนด้ำนกำรตลำดดิจิทัลอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกใหญ่ที่

ก ำลังโถมเข้ำสู่แวดวงธุรกิจและกำรตลำด  

แต่จนประมำณปลำยปีนั้นเองจำกบล็อกกำรตลำดดิจิทัลที่ผมอ่ำนอยู่ทุกวันนั้นผมเริ่ม

ส ั ง เกตเห ็นค  ำว ่ำ Content Marketing ปรำกฏข ึ ้นมำนอกเหน ือไปจำก Social Media 

Marketing ที่ถูกพูดถึงกันอยู่เต็มไปหมดและด้วยควำมสนใจเป็นพิเศษท ำให้ผมท ำกำรศึกษำ

เพิ ่มเติมว่ำมันคืออะไรและท ำไมนักกำรตลำดหลำยคนถึงเริ ่มพูดถึงมันแทน Social Media 

Marketing กัน ซึ่งเมื่อผมได้ศึกษำมันมำกขึ้น ๆ ผมก็ยิ่งพบว่ำ Content Marketing นั้นเป็นสิ่ง

ที่จะกลำยเป็นแก่นส ำคัญของกำรตลำดในยุคใหม่นี้เลยก็ว่ำได้ 

มนุษย์เรำเต็มไปด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็นเรำล้วนอยำกได้ข้อมูลต่ำง ๆ นำนำเพื่อช่วย

ให้เรำรู้สึกฉลำดขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นปลอดภัยมำกขึ้นนั่นท ำให้ตลอดชีวิตของเรำนั้นมีกำรเรียนรู้อะไร

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ คอนเทนต์หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ คือสิ่งท่ีมนุษย์มีควำมต้องกำรอยู่ลึกๆ เรื่อยมำ และ

นั่นคือโอกำสอันมหำศำลของกำรตลำดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคที่คนสำมำรถเข้ำถึงคอนเทนต์  

มหำศำลได้ผ่ำนโลกอินเทอร์เน็ต 

 เป ็นโชคดีท ี ่ด ้วยต ำแหน่งงำนของผมเองได ้ให ้โอกำสผมท ำงำนด้ำน Content 

Marketing ด้วยกำรออกแบบเนื้อหำให้กับท้ังเว็บไซต์และ Facebook ของแบรนด์ต่ำง ๆมำกมำย

ตลอดช่วงสองปีที่ผ่ำนมำผนวกกับกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องท ำให้ผมยิ่งพบเสน่ห์และควำมสนุก

อย่ำงมำกมำยของ Content Marketing ที่มีควำมท้ำทำยต่ำงไปจำกกำรรูปแบบกำรตลำดที่เรำ

เคยคุ้น ๆ กัน 
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หนังสือ“ Content Marketing: เล่ำให้คลิกพลิกแบรนด์ให้ดัง” เป็นเสมือนกำรรวบรวม

ประสบกำรณ์ของผมตลอดหลำยปีท ี ่ท  ำควำมเข้ำใจกำรตลำดดิจ ิท ัลมำจนถึง Content 

Marketing เพื่อให้ผู้อ่ำนได้รู้จักและเข้ำใจมำกขึ้น Content Marketing โดยหวังที่มันจะท ำให้

ผู้อ่ำนมองเห็นว่ำโอกำสของกำรตลำดในยุคใหม่นั้นมีมำกมำยแค่ไหน เช่นเดียวกับท่ีผมรู้สึกตื่นเต้น

และสนุกทุกครั้งท่ีได้บรรยำยเรื่อง Content Marketing ให้กับคนมำแล้วมำกมำย  

ส ำหรับหลำย ๆ คน Content Marketing อำจจะเป็นเรื่องใหม่อยู่เสียหน่อยเพรำะเรำ

แทบไม่เคยพูดถึงมันมำเลยก่อนหน้ำนี้ (แม้ในควำมเป็นจริงมันจะมีมำนำนแล้วก่อนยุคดิจิทัลเสีย

อีกก็เถอะ) จนอำจจะรู้สึกกลัวและกังวลอยู่บ้ำง แต่ผมบอกได้เลยครับว่ำมันไม่ได้น่ำกลัวอะไรเลย

หำก แต่มันเป็นเรื่องของกำรตลำดที่น่ำสนุกมำกที่สุดอย่ำงหนึ่งเสียด้วยซ ้ำ 

2.1.1 ท ำควำมรู้จักกับ Content Marketing  

อะไรคือ Content Marketing หลำยคนอำจจะสงสัยกับค ำว่ำ Content Marketing ที่

หนังสือเล่มนี้หยิบมำใช้บ้ำงอำจจะตีควำมว่ำนี่จะต้องเป็นศัพท์ใหม่เทคนิคกำรตลำดรูปแบบใหม่ที่

คนจะต้องร้องว้ำวอะไรแบบนั้น เปล่ำหรอกครับมันเป็นกำรตลำดรูปแบบที่เรำอยู่กับมันมำตั้งนำน

ก่อนที่คุณจะอ่ำนหนังสือเล่มนี ้เสียอีก ถ้ำลองนึกย้อนกลับไปในอดีตแล้วหลำย ๆ คนจะพบ

ประสบกำรณ์ของกำรหยิบโบรชัวร์ของสินค้ำต่ำง ๆ ติดไม้ติดมือไปอ่ำนเพื่อศึกษำข้อมูลของสินค้ำ

นั้นบ้ำงก็เคยอ่ำนบทควำมแนะน ำสินค้ำในหนังสือพิมพ์และนิตยสำรหรือไม่ก็เคยนั่งดูรำยกำร

แนะน ำสินค้ำทำงโทรทัศน์กันมำก่อนแล้ว ห้องใช่ครับทั้งหมดนั่นคือกำรที่เรำก ำลังเสพข้อมูลต่ำง 

ๆ ที่แบรนด์และบริษัทต่ำงหยิบยื่นให้เรำผ่ำนช่องทำงมำกมำยซึ่งเข้ำถึงตัวเรำหรือไม่ก็เรำว่ิงไปหำ

ช่องทำงนั้น ๆ เพรำะเรำต้องกำรรับข้อมูลต่ำง ๆ ในเวลำที่เรำต้องกำรหรือไม่บำงทีเรำก็อำจจะได้

ข้อมูลในช่วงเวลำที่อำจจะเรียกว่ำบังเอิญด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว Content Marketing จริง ๆ 

นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อย่ำงใดมันคือกระบวนกำรท ำกำรตลำดด้วยกำรสร้ำงและเผยแพร่คอนเทนต์ 

(หรือจะใช้ค ำว่ำเนื ้อหำหรือสำระก็ได้) ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยของตัวเองที่มีโอกำสจะเป็นลูกค้ำ

เพื่อท่ีจะดึงควำมสนใจสร้ำงปฏิสัมพันธ์และน ำไปสู่กำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจในรูปแบบต่ำง ๆ ถำม

ว่ำท ำไมถึงต้องท ำเช่นนั้น? ลองคิดง่ำยๆว่ำครั้งสุดท้ำยที่คุณ Search หำข้อมูลหรือหยิบโบรชัวร์

สินค้ำมำดูนั้นเพรำะอะไรกัน? นั่นก็เพรำะคุณก ำลังสนใจอะไรบำงอย่ำงเกี่ยวกับสินค้ำ/บริกำรนั้น 

ๆ โดยจะมำกหรือจะน้อยและน ำไปสู่กำรซื้อหรือใช้บริกำรนั้น ๆ ก็แล้วแต่กรณี ซึ่งเม่ือควำมสนใจ

เหล่ำนั้นเกิดขึ้นมันคงจะไม่ดีแน่หำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่พวกเขำต้องกำรไม่ถูกหยิบยื่นให้หรือไม่คู่แข่ง
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ของคุณก็ดันฉวยโอกำสหยิบยื่นข้อมูลของพวกเขำตัดหน้ำคุณไปเสียนี่ กำรตลำดในสมัยก่อนจึง

จ ำเป็นที่จะต้องใช้งบประมำณและควำมพยำยำมที่จะสร้ำงให้ช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ว่ำนี้ให้

มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ปริมำณกำรเข้ำถึงหรือที่มักเรียกว่ำ Reach จึงแลกมำด้วยงบกำรตลำด

ก้อนโตในกำรซื้อสื่อมำกมำยในกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวตลอดไปจนถึงกำรใช้ Direct Mail และ

เทคนิคอีกมำกมำยเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยกลำยเป็น“ ผู้ชม” ให้ได้ ซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ได้ต่ำงจำกเดิมเสีย

เท่ำไรหรอกครับเป้ำหมำยของกำรตลำดเพื่อช่วงชิงกำรน ำเสนอคอนเทนต์ให้กับผู้บริโภคก็ยัง

เหมือนเดิม พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่ำงใด ที่เป็นเช่นนี้เพรำะธรรมชำติ

ของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนไป แต่อย่ำงใด มนุษย์เรำยังเต็มไปด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็นมีควำม

ต้องกำรที่จะ“ รู้” ในเรื่องที่ตัวเองสนใจอยู่เสมอเรำยังต้องกำรรับข่ำวสำรข้อมูลต่ำง ๆ โดยแม้ว่ำ

ขอบเขตของค ำว่ำ“ ข่ำวสำร” ของแต่ละคนจะแตกต่ำงกัน แต่ท้ำยที่สุดมนุษย์ทุกคนก็จะยังมี

ควำมต้องกำรรับรู้เรื่องรำวอยู่ดี 

หำกจะวิเครำะห์ลงไปแล้วเพรำะมนุษย์เรำมีควำมกลัวอยู่ลึก ๆ เมื่อ“ ไม่รู้” ฉะนั้นเพื่อให้

ควำมมั่นใจต่ำง ๆ พวกเขำจึงจ ำเป็นต้อง“ รู้” หำกจะมั่นใจเพื่อซื้อสินค้ำต่ำง ๆ พวกเขำก็จะ

อยำกรู้ข้อมูลและรำยละเอียดสินค้ำก่อนตัดสินใจบำงคนอำจจะขอแค่รู้จักชื่อรุ่นและรำคำบำงคน

อำจจะอยำกรู้ลึกไปถึงสเปกแบบละเอียดรวมทั้งผลทดสอบฮำร์ดแวร์ ฯลฯ บำงคนอำจจะเถียงอยู่

ในใจว่ำบำงครั้งเรำไม่เห็นสนใจข้อมูลของสินค้ำเลย แต่ถ้ำคิดดี  ๆ แล้วเรำก็ยังต้องรู้จักแบรนด์

หรืออย่ำงน้อยที่สุดแล้วเรำก็ยังต้องอยำกรู้ว่ำ“ มันคืออะไร” เพรำะควำมอยำกรู้นี่แหละท ำให้

มนุษย์เรำต้องกำรข้อมูลต่ำง ๆ ไม่รู้จักจบสิ้นและสำมำรถมีควำมต้องกำรขึ้นมำเมื่อไรก็ได้ใช่ครับ

เมื่อไรก็ได้! ถ้ำเรำลองสังเกตแล้วตลอดชีวิตประจ ำวันของเรำมีหลำยจังหวะที่จู่ ๆ เรำก็นึกอยำกรู้

อะไรบำงอย่ำงขึ้นมำแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยอยำกรู้รำยชื่อหนังที่ก ำลังฉำยอยู่ในโรงภำพยนตร์อยำกรู้

รำคำของโทรทัศน์รุ่นใหม่อยำกรู้สถำนที่ขำยเสื้อผ้ำที่บังเอิญนึกถึงอยำกรู้ข่ำวของ บริษัท ที่ก ำลัง

จะพิจำรณำซื้อหุ้นอยำกหำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก ฯลฯ และเมื่อควำมอยำกรู้เกิดขึ้นเรำก็ต้อง

พยำยำมหำข้อมูลให้เร็วที่สุดเท่ำที่ท ำได้ใน Zero Moment of Truth ที่ถูกน ำเสนอโดย Google 

(เป็น eBook ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้ฟรีทำง www.zeromomentoftruth.com) เกริ่นไว้ได้

อย่ำงน่ำสนใจว่ำเมื่อผู ้บริโภคได้ยินหรือรับรู ้เกี ่ยวกับสินค้ำในปัจจุบันสิ่งแรกที่เขำ จะท ำคือ

ควำมคิดที่จะ Search หำข้อมูลบนออนไลน์และนั่นท ำให้พวกเขำได้ค้นพบข้อมูลต่ำง ๆ มำกขึ้น 
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ภำพที่ 1 ท ำควำมรู้จักกับ Content Marketing 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting 

 2.1.2 ยุคทองของ Content 

 ยุค Digital ยุคทองของ Content Marketing จะมียุคใหนที่เรำสำมำรถสร้ำงคอนเทนต์

และท ำกำรเผยแพร่ได้เองอย่ำงมีประสิทธิภำพไปกว่ำยุคดิจิทัล? กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งกำร

เกิดอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เครือข่ำยสังคมขนำดใหญ่อย่ำง Facebook Twitter และ

อ่ืน ๆ อีกมำกมำยที่จะทยอยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดท ำให้เกิดพื้นที่สื่อใหม่ (หรือที่มักเรียกกันว่ำ New 

Media) ที่ก้ำวข้ำมขีด จ ำกัด แบบเดิม ๆ รวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 

สำมำรถท ำตัวเองเป็นเจ้ำของสื่อแทนที่จะต้องจ่ำยเงินซื้อสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของตัวเอง

แบบสมัยก่อน แบรนด์อำจจะไม่จ ำเป็นต้องซื้อแอร์ไทม์รำคำแพงหูฉี่เพื่อฉำยหนังโฆษณำเพรำะ

สำมำรถน ำมำลงใน YouTube ให้ผู้ชมที่มีอินเทอร์เน็ตสำมำรถดูได้ทั้งผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์มือ 

บริษัทมีทำงเลือกในกำรตีพิมพ์บทควำมวิชำกำร สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตัวเองบนเว็บไซต์หรือ

บล็อกซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องขนำดควำมยำวที่จะถูกจ ำกัด เหมือนกำรลง Advertorial ในนิตยสำร

แถมยังสำมำรถโปรโมตได้อยู่เรื่อย ๆ พร้อมกับกำรถูกค้นหำได้ผ่ำน Search Engine ในแทบทุก

วินำที 
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ภำพที่ 2 ยุคทองของ Content 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting 

 2.1.3 สื่อดิจิทัลสื่อสร้ำงได้ โต้ตอบได้และเข้ำถึงได้ 

ก่อนอื่นเรำอำจจะต้องเริ่มต้นด้วยกำรเข้ำใจลักษณะเด่น ๆ ของสื่อในยุคดิจิทัลว่ำมันมี

ควำมพิเศษอย่ำงไรท ำไมมันถึงสร้ำงอิทธิพลทำงด้ำนกำรเสพคอนเทนต์ได้มำกขนำดนั้น 

1)  สื่อที่ใคร ๆ ก็สร้ำงได้เรำคงจะคุ้นเคยกับค ำว่ำ Social Media ที่ดัง กระหึ่มขึ้นมำ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำควำมน่ำสนใจและน่ำตื ่นเต้นคือมันกลำยเป็น“ สื่อ” ที่ธรรมดำทั่วไป

สำมำรถสร้ำงขึ้น เพื่อเผยแพร่คอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองผ่ำนกำรสมัครบริกำรออนไลน์ไม่กี่นำทีมัน

ต่ำงจำกกำรสมัคร Email ที่เคยเป็นเหมือนตู้จดหมำยส่วนตัวเมื่อหลำยปีก่อน เพรำะคงมีน้อยคนที่

จะมำเผยแพร่ให้คนเข้ำไปอ่ำนจดหมำยของตัวเอง แต่ทุกวันนี้เด็กประถมถ่ำยคลิปวิดีโอตัวเองแล้ว

อัพขึ้นหลำยหมื่นต่อวัน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์คุณลักษณะอันยอดเยี่ยมของ Social 

Media (หรือบำงที่อำจจะเรียกก่อนหน้ำว่ำ New Media) และในอนำคตอันใกล้เรำจะเห็นกำร

เกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลที่สร้ำงขึ้นเองของเหล่ำประชำกรดิจิทัลอีกมำกมำย เพรำะนับวันขั้นตอนกำร

สร้ำงสื่อของตัวเองเหล่ำนี้จะย่ิงง่ำยเข้ำไปเรื่อย ๆ กำรเปิดเว็บไซต์ที่เคยยุ่งยำกและใช้เงินเยอะมำก

กลับเหลือใช้เงินไม่กี่พันและเวลำติดตั้งไม่กี่นำที (ผู้เขียนเปิดเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยต้นทุนปีละ 

1,500 บำทโดยใช้เวลำติดตั้งบล็อกไม่ถึงครึ่งช่ัวโมง) อีกทั้งนับวันก็มีกำรบริกำรที่เปิด“ ช่องทำง” 

ให้ผู้คนสำมำรถใช้สร้ำงสื่อของตัวเองได้แบบไม่เสียค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้นทุกวันตัวอย่ำงเช่น Google+ 

Facebook Twitter YouTube Instagram 
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ภำพที่ 3 สื่อดิจิทัลสื่อสร้ำงได้ 

ที่มำ :   หนังสือ Content Markting                                                                                                         

2) สื่อที่ใคร ๆ ก็โต้ตอบได้ในสมัยก่อนนั้นเว็บไซต์ต่ำง ๆ (ในยุคที่เรำเรียกว่ำเว็บ 1.0) ท ำ

หน้ำที่เหมือนเป็นกระดำนข่ำวของเจ้ำของในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขอตัวเองคนที่เข้ำมำเยี่ยม

ชม มีบทบำทในรู้จักและปรับตัวโดยใช้จุดเด่นต่ำง ๆมำเกื้อหนุนแนวทำงและวิธีกำรน ำเสนอฐำนะ

เข้ำมำอ่ำนซึ่งถ้ำมองอย่ำงนั้นแล้วสื่อในยุคนั้นก็ท ำหน้ำที่แบบเดียวกับวิทยุและโทรทัศน์  ที่ผู้เสพ

สื่อมีบทบำทในฐำนะเพียงผู้รับสำรเท่ำนั้น แต่เมื่อเว็บไซต์เข้ำสู่ยุคของกำรเป็นเว็บ 2.0 ที่ผู้ใช้งำน

สำมำรถเริ่มแสดงควำมเห็นแลกเปลี่ยนบนหน้ำ“ กระดำนข่ำว” เดิมได้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ของผู้

ส่งสำรกับผู้รับสำรก็เปลี่ยนไปโดยเฉพำะเมื่อควำมคิดเห็นนั้นถูกแสดงให้คนอื่น ๆ ที่เข้ำมำรับสำร

นั้นสำมำรถเห็นได้ด้วยกำรทิ้งร่องรอยกำร“ ใต้ตอบ” และ“ สนทนำ” รูปแบบกำรสื่อสำรใหม่ที่

ไม่ได้เกิดขึ้นในสื่อเดิม ๆ ที่เหมือนแต่ละคนก็รับสำรแบบของใครของมันนี้กลำยเป็น 3. สื่อที่ใคร ๆ 

ก็เข้ำถึงได้ด้วยคุณลักษณะของกำรเป็นข้อมูลเชิงดิจิทัลที่ไม่ได้เป็นแบบวัตถุเหมือนหนังสือพิมพ์  

หรือนิตยสำรอีกทั้งยังอยู่ในรูปแบบของ“ ข้อมูล” ที่ถูกหยิบน ำมำแสดงผลผ่ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้

หลำกหลำยท ำให้สื่อดิจิทัลแพร่หลำยและเข้ำถึงกลุ่มคนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลต่ำง ๆได้อย่ำงรวดเร็ว

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคที่คนจ ำนวนมำกมีอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโทรศัพท์มือถือ

ประเภทสมำร์ตโฟนหรือแท๊บเล็ตซึ่งสำมำรถเข้ำถึงแหล่งที่แพร่คอนเทนต์เหล่ำนี้ได้อย่ำงง่ำยดำย

ท ำให้ข้อ จ ำกัด เดิมของสื่อที่บีบให้ผู้ติดตำมต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสถำนที่ (เช่นต้องอยู่หน้ำจอ

ทีวี) ลักษณะของสื่อ (เช่นกำรเป็นสิ่งพิมพ์) และเวลำ (เช่นกำร จ ำกัด ด้วยเวลำออกอำกำศ) ถูก
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ทลำยลงผู้บริโภคสำมำรถมีอ ำนำจในกำรควบคุมและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ในสื่อดิจิทัลได้

มำกขึ้นมำกขึ้นและไม่ถูกบังคับด้วยวิธีเดิม ๆ อีกต่อไปสำมลักษณะที่กล่ำวไปข้ำงต้นนั้นเป็น

ลักษณะกว้ำง ๆ ที่พอให้เห็นประเด็นส ำคัญของสื่อดิจิทัลที่ผู้ที่คิดจะกระโดดเข้ำมำในวัฏจักรนั้น  

ควรเข้ำใจหลำกหลำยของตัวเองแม้ว่ำจะเป็น ซีรีส์ที่ไม่ได้ฉำยในช่องทำงฟรีทีวี แต่ Hormones 

วัยว้ำวุ่นก็ใช้ช่องทำงเผยแพร่ทำงดิจิทัลอย่ำง YouTube Channel ในกำรให้คนทั่วไปสำมำรถ

เข้ำชมได้ทั้งดูสดหรือดูย้อนหลังโดยไม่จ ำเป็นต้องติดตั้งเคเบิลทีวี แต่อย่ำงใดผลคือ  ซีรีส์ได้รับ

ควำมนิยมและถูกพูดถึงในวงกว้ำงพร้อมยอดดูคลิปหลำยล้ำนครั้ง นอกจำกนี้แล้วเรำยังมักได้ยิน

ว่ำกำรสื่อสำรบนสื่อดิจิทัลนั้นเป็นรูปแบบกำรสื่อสำรที่ต่ำงไปจำกเดิมโดย แต่ก่อนนั้นเรำมักคุ้นกับ

กำรเสพสื่อในลักษณะกำรสื่อสำรทำงเดียว คือสื่อเป็นผู้น ำสำรจำกผู้ผลิตคอนเทนต์ ( ซึ่งในที่นี้คือ

แหล่งข่ำวนักเขียน ฯลฯ ) มำเผยแพร่ให้ผู้ชมหมู่มำกซึ่งมักถูกน ำไปใช้เป็นโมเดลของกำรสื่อสำร

แบบ One-to-Many โดยเป็นรูปแบบที่ใช้กันมำนำนตั้งแต่ยุคของกำรผลิตหนังสือพิมพ์วิทยุจน

มำถึงยุคของโทรทัศน์  แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนไปในสื่อดิจิทัลคือรูปแบบกำรสื่อสำรที่มำกขึ้นกล่ำว 

      

         

ภำพที่ 4 สื่อดิจิทัลสื่อสร้ำงได้  

ที่มำ : หนังสือ  Content Markting                                                                                                         
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2.1) กำรสื่อสำรแบบ One-to-One กำรสื่อสำรเสำรแบบตัวต่อตัวระหว่ำงผู้ส่งสำรกับ

ผู้รับสำรสำมำรถท ำได้เช่นกำรใช้ Email โต้ตอบหรือกำรส่ง Message ข้อควำมผ่ำน Social 

Media ต่ำง ๆ  

2.2) กำรสื่อสำรแบบ One-to-Many รูปแบบกำรเผยแพร่ข่ำวของสื่อวงกว้ำงโดยสื่อที่มี

ผู้ติดตำมจ ำนวนมำกก็สำมำรถกระจำยข้อมูลต่ำง ๆ ได้กว้ำงขวำงเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ที่มี

ยอดคนอ่ำนจ ำนวนมำกหรือรำยกำรทีวีที่มีผู้ชมเยอะเป็นต้นผู้ใช้งำน Twitter / Facebook ที่มี

ผู้ติดตำมอยู่เยอะก็สำมำรถกระจำยข่ำวสำรของตัวเองสู่เครือข่ำยของตัวเองในรูปแบบเดียวกัน  

2.3) กำรสื่อสำรแบบ Many-to-Many รูปแบบกำรสื่อสำรนี้เกิดขึ้นมำโดยใช้จุดแข็งของ 

Social Media ที่ผู้ใช้งำนแต่ละคนมีเครือข่ำยย่อย ๆ ของตัวเองอยู่กำรแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน

ข้อมูลข่ำวสำรของวงเครือข่ำยที่ทับซ้อนกันย่อมเกิดกำรกระจำยของข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่องและ

กระเพื่อมไปเรื่อย ๆ ผิดกับกำรสื่อสำรแบบ One-to-Many เพรำะกำรสื่อสำรรูปแบบนี้ผู้รับสำร

จะสำมำรถเริ่มกำรกระจำยข่ำวสำรต่อได้อีกเป็นทอด ๆ ไม่จบในทันที แต่อย่ำงใด 

 

 

ภำพที่ 5 กำรสื่อสำรแบบ Many-to-Many 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting                                                                                                         

 

เมื่อน ำรูปแบบกำรสื่อสำรทั้ง 3 แบบดังกล่ำวมำพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำกำรสื่อสำรและ

น ำคอนเทนต์จำกผู้ส่งสำรไปยังผู้รับสำรนั้นสำมำรถกระท ำได้หลำยรูปแบบแต่ละรูปแบบมีผลที่

แตกต่ำงกันบำงอย่ำงอำจจะเหมำะกับกำรส่งข้อมูลที่มีควำมเป็นส่วนตัวบำงอย่ำงเหมำะกับกำรจุด
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ประเด็นหรือสร้ำงควำมสนใจระยะสั้นและบำงอย่ำงก็เหมำะกับกำรสร้ำงกระแสระยะยำวเมื่อเป็น

เช่นนี้แล้วคอนเทนต์ก็ย่อมมีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำงกันไปในแต่ละรูปแบบของกำรสื่อสำร

ด้วยเช่นกันเพื่อท่ีจะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกแต่ละรูปแบบให้มำกที่สุด 

2.1.4 ควำมส ำคัญของ  Content Marketing 

ควำมส ำคัญของ Content Marketing จะว่ำไปแล้วถ้ำเรำพูดถึงกระบวนท ำกำรตลำด

แล้วเรำมักนึกถึงกำรใช้เทคนิคต่ำง ๆ ในกำรท ำให้ผู้บริโภคสนใจและใช้บริกำรหรือสินค้ำต่ำง ๆ ไม่

ว่ำจะในรูปแบบกำรโฆษณำกำรท ำโปรโมชั ่นหรือกำรประชำสัมพันธ์อื ่น ๆ ซึ ่งล้วนไปสู่ “ 

ประสบกำรณ์” ของผู้บริโภคทั้งสิ้นและถ้ำเรำมำมองกันจริง ๆ แล้วประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับ

ผู้บริโภคนั้นล้วนเกิดมำจำกกำรรับรู้มีปฏิสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมบำงอย่ำงร่วมกับตัวแบรนด์สินค้ำ

บ้ำงอำจจะท ำให้เกิดกำรซื้อหรือใช้บริกำรเลยทันทีบ้ำงก็อำจจะเพื่อให้เกิดกำรจดจ ำบ้ำงก็ต้องกำร

ให้รู้สึกบำงอย่ำงเป็นพิเศษซึ่งกำรจะเกิดสิ่งเหล่ำนั้นได้ล้วนเชื่อมโยงกับ“ สำร” ที่ผู้บริโภครับเข้ำ

ไปโดยอำจจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับว่ำจะมีเป้ำหมำยอย่ำงใดและถูกใช้ในรูปแบบไหน มำถึงจุดนี้

แล้วจะเห็นว่ำเรำก ำลังกลับไปสู่หลักเบสิกสุด ๆ ของกำรสื่อสำรซึ่งเป็นกลไกพื้นฐำนของมนุษย์เลย

ก็ว่ำได้นั่นคือกำรที่ผู้ส่งสำร น ำสำรที่ตัวเองต้องกำรสื่อใช้สื่อเป็นตัวกลำงเพื่อไปสู่ผู้รับสำร ซึ่งทุก

กำรสื่อสำร ล้วนมีเป้ำหมำยที่ต้องกำรทั้งนั้น ผมเล่ำมำถึงจุดนี้ท ำให้ผมนึกย้อนกลับไปที่คลำสหนึ่ง

สมัยยังเรียนอักษรศำสตร์อยู่อำจำรย์ผมท่ำนหนึ่งถำมผมว่ำ“ กำรที่เรำพูดอะไรขึ้นมำนั้นมีไหมที่จะ

ไม่มีเป้ำหมำย” ผมพยำยำมเถียงกับอำจำรย์ว่ำมันต้องมีบ้ำงแหละนำ ที่เรำจะพูดทักหรือเอ่ยอะไร

บำงอย่ำงออกมำโดยไม่ต้องกำรอะไรไม่มีควำมหมำย แต่พอคิดไปเรื่อย ๆ สุดท้ำยก็จนแต้มอยู่ดี

คุณผู้อ่ำนอำจจะนึกเถียงแบบที่ผมเคยเถียงก็ได้ครับว่ำมันต้องมีกำรอุทำนอะไรบำงอย่ำงที่ไม่มี

เป้ำหมำยบ้ำงแหละ แต่ลองนึกกันดี ๆ นะครับว่ำกำรแสดงออกทุกอย่ำงนั้นล้วนตอบสนอง ควำม

ต้องกำร บำงอย่ำงของเรำอย่ำงน้อยก็คือควำมต้องกำรที่แสดงออกอยู่ดี พอมำคิดต่อเนื่องกันแล้ว

เรำจะเห็นว่ำกระบวนกำรสื่อสำรต่ำง ๆ นั้นล้วนมีเป้ำหมำยในทุกกำรสื่อสำร โดยหัวใจส ำคัญนั้น

คือกำรให้“ สำร” ถึงผู้รับสำรและเกิดผลอะไรบำงอย่ำงขึ้น เมื่อไล่ล ำดับควำมคิดมำเช่นนี้ เรำ

อำจจะพอเห็นภำพบำงอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น คอนเทนต์ที ่เรำมักพูดกันนั ้นเป็นอะไรมำกกว่ำ

ตัวหนังสือแบบที่เรำมักคิดกัน มันสำมำรถเป็นในรูปแบบของภำพเสียงหรือภำพเคลื่อนไหวซึ่ง

มนุษย์สำมำรถรับรู้จำกประสำทสัมผัสต่ำง ๆ ได้นั่นเอง (แน่นอนว่ำมันอำจจะลำกยำวไปถึงกำรชิม

รสชำติต่ำง ๆ ด้วยเช่นกัน) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคอนเทนต์จึงเป็นแกนกลำงส ำคัญของปฏิสัมพันธ์

ทำงกำรสื่อสำรไปโดยปริยำย  
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อธิบำย Content Marketing ไว้ว่ำ“ Content Marketing คือเทคนิคกำรท ำกำรตลำด

ในกำรสร้ำงและเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีเนื้อหำมีประเด็นและมีคุณค่ำกับผู้รับสำรเพื่อที่จะสำมำรถ

ดึงดูดและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน ำไปสู่กำรกระท ำกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ทำงธุรกิจ”  

จำกที่เขำกล่ำวนั้นอำจจะมองได้สอดคล้องไปกับที่ได้กล่ำวมำ คือคอนเทนต์นั้นกว้ำงและลึกกว่ำที่

หลำย ๆ คนอำจจะเคยนึกถึงเลยทีเดียว ในบทควำมดังกล่ำว Joe Pulizzi ยังอธิบำยต่อว่ำ 

Content Marketing นั้นเป็นเหมือนเทคนิคและศิลปะของกำรสื ่อสำรที่นักกำรตลำดจะต้อง

กระท ำต่อกลุ่มเป้ำหมำยตัวเอง อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่เขำเน้นเพิ่มขึ้นมำอีกประเด็นหนึ่งคือ Content 

Marketing นั้นเป็นอะไรมำกกว่ำแค่กำรขำยของ เพรำะเอำเข้ำจริง ๆ แล้วมันคือ“ กำรขำยของ

โดยไม่ขำยของ” โดย Content Marketing จะท ำหน้ำที ่ส ำคัญในกำรให้ข้อมูลเพิ ่มเติมกับ

กลุ่มเป้ำหมำยของธุรกิจ รักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเขำกับแบรนด์ ซึ่งเมื่อกลุ่มเป้ำหมำยตระหนัก

ถึงคุณค่ำที่ได้รับจำกคอนเทนต์ต่ำง ๆ แล้วนั้นพวกเขำจะตอบแทนกลับมำในรูปแบบของ Brand 

Loyalty ในท้ำยที ่สุด ควำมส ำคัญของ Content Marketing อำจจะมำเห็นชัดขึ ้นในวันที่

ผู้บริโภคสำมำรถหันหน้ำหนีสื่อแบบเก่ำที่เคยผูกขำดกำรเสพข่ำวสำรพวกเขำสำมำรถเลือกจะเข้ำ

เว็บไซต์มองข้ำมโฆษณำของสินค้ำต่ำง ๆ ไม่สนใจดูตัวอย่ำงหนังโฆษณำที่แบรนด์ทุ่มทุนสร้ำง

มหำศำล เพรำะมัน“ ไม่น่ำสนใจ” ส ำหรับพวกเขำ ผมว่ำประเด็นนี้น่ำจะมองย้อนกลับไปที่นิยำม

ของ Content Marketing ที่ Joe Pulizzi บอกไว้นั่นคือเนื้อหำมีประเด็นและ“ มีคุณค่ำ” กับ

ผู้บริโภค ซึ่งมันต้องมีมำกเพียงพอที่จะท ำให้พวกเขำหันมำสนใจและเลือกรับสำรจำกแบรนด์

ฉะนั้นกำรน ำเสนอคอนเทนต์ในลักษณะโฆษณำตีหัวเข้ำบ้ำนอำจจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปใน

หนังสือ The Dentsu Way ที่อธิบำยแนวคิดกำรท ำ Cross Marketing ซึ่งเป็นแนวคิดกำรตลำด

อันยอดเยี่ยมของ Dentsu นั้นก็มีกำรกล่ำวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันว่ำเหมือนอยู่ใน“ 

ถ ำ้” ที่พวกเขำสร้ำงบำเรียป้องกันข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่เขำไม่ต้องกำร กำรที่แบรนด์จะใช้วิธียัดเยียด

หรือเบียดตัวเองเข้ำไปให้ได้นั้นจะไม่ใช่เรื่องที่กระท ำได้ง่ำย ๆ อีกต่อไป แนวคิดที่ควรจะท ำไม่ใช่

กำรทลำยก ำแพงบำเรียหรือพังถ ้ำนั้น แต่อย่ำงใดหำกเป็นกำรเชื้อเชิญให้พวกเขำอยำกเดินออก

จำกถ ้ำนั้นมำเจอแสงสว่ำงและสิ่งสวยงำมต่ำงหำก Content Marketing ในยุคสมัยปัจจุบันจึง

ปรับตัวเองให้เป็นอย่ำงนั้นแหละครับนักกำรตลำดที่มีควำมแม่นย ำเรื่อง Content Marketing 

จะต้องสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ที่น่ำสนใจ ตอบโจทย์ควำมต้องกำรผู้บริโภคให้หันมำสนใจ มำติดตำม

เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริโภคกับแบรนด์ให้ได้ซึ่งเมื่อท ำได้แล้ว ก็เท่ำกับท ำให้แบรนด์
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สินค้ำของพวกเขำสำมำรถเข้ำไปอยู่ในอำณำเขตต้องห้ำมของผู้บริโภคได้ และมันคงจะดีแน่ ๆ ถ้ำ

คุณสำมำรถพำแบรนด์เข้ำไปในอำณำเขตก่อนคนอ่ืน 

2.1.5 8 ขั้นตอนในกำรเกิดควำมส ำเร็จของคอนเทนต์ 

8 ขั ้นตอนในกำรเกิดควำมส ำเร็จของคอนเทนต์ เพื ่อให้เห็นภำพมำกขึ้นเรำลองมำดูจ ำลอง

สถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น ในมุมของควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดที่จะเกิดขึ้นด้วยคอนเทนต์กัน 1. คุณ

ท ำกำรศึกษำว่ำกลุ่มเป้ำหมำยของคุณมีปัญญำเรื่องอะไรต้องกำรอะไรเป็นพิเศษ 2. คุณท ำกำร

สร้ำงคอนเทนต์เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 3. กลุ่มเป้ำหมำยเริ่ม

สนใจและเข้ำมำติดตำม Content คุณอย่ำงต่อเนื่อง 4. กลุ่มเป้ำหมำยเริ่มพูดถึงและน ำ Content 

องคุณไปบอกต่อในช่องทำงต่ำง ๆ ของพวกเขำ 5. คนอ่ืนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้ำหมำยเริ่มพบเห็น 

Content คุณเพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ 6. “ แบรนด์” ของคุณเริ ่มเป็นที ่รู ้จ ักเริ ่มเป็นที ่ยอมรับ2กับ

กลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น 7. “ แบรนด์” ของคุณกลำยเป็น Top of Mind หรือ Trusted Brand 

มำกขึ้น 8. กลุ่มเป้ำหมำยพูดถึงแบรนด์ของคุณให้คนอื่นต่อไป ถ้ำเรำมำดู 8 ขั้นตอนแล้วแน่นอน

ว่ำหลำย ๆ คนก็ย่อมอยำกให้เกิดขั้นตอนที่ 7 และ 8 แต่อุปสรรคส ำคัญคือกำรที่จะด ำเนินกำร

ขั้นตอนนั้น 1-2 เพรำะถ้ำจุดเริ่มต้นยังไม่ใช่แบรนด์ยังไม่สำมำรถสร้ำงคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และ

เป็นที่ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้แล้วขั้นตอนต่อ ๆ มำก็ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้เลย 

2.1.6 รู้จักคอนเทนต์รู้จักผู้บริโภค 

เมื่อเรำพูดถึงคอนเทนต์นั้นมำนับว่ำเป็นคอนเทนต์ได้ผมเคยพูดอยู่บ่อย ๆ ว่ำคอนเทนต์นั้นสำมำรถ

อยู่ในรูปแบบของ ข้อควำม ภำพ เสียง วิดีโอ ฯลฯ หรืออำจจะเป็นอะไรได้อีกมำกมำยหำกเรำ

สำมำรถ“ เสพ” มันได้ฉะนั้นนักกำรตลำดคอนเทนต์จึงไม่ควร จ ำกัด กำรมอง Content แค่กำร

มองว่ำเป็น Facebook Post หรือ Tweet เท่ำนั้นที่นี้ ถ้ำเรำจะมองภำพกว้ำง ๆ ของคอนเทนต์ที่

เรำเห็นในทุกวันนี้และน ำมำจัดหมวดหมู่เพื่อที่จะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงกลยุทธ์ได้นั้น เรำก็

อำจจะพอจับกลุ่มได้ตำมนี้ คอนเทนต์ประเภทนี้จะมีคุณสมบัติเฉพำะคือกำรสำมำรถเสพได้ด้วย  

 

2.1.6.1. Short Form Content  

Content ประเภทนี้จะมีคุณสมบัติเฉพำะคือกำรสำมำรถเสพได้ด้วยระยะเวลำอันสั้น ถ้ำ

จะกล่ำวง่ำย ๆ คือกำรที่ผู้เสพ Content สำมำรถเห็นและเข้ำใจสำรที่ต้องกำรสื่อได้อย่ำงรวดเร็ว
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ชนิดกวำดสำยตำก็ท ำได้คอนเทนต์ในประเภทนี้จึงมีเนื้อควำมที่สั ้นกระชับได้ใจควำมถ้ำเป็น

ข้อเขียนก็จะจบในควำมยำวเพียง 1-2 บรรทัดหรือไม่ก็เป็นรูปภำพที่เตะตำตั้งแต่ในกำรมองครั้ง

แรก 

 

 

ภำพที่ 6  Short Form Content 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting                                                                                                         

ด้วยควำมสั้นกระชับ จึงท ำให้คอนเทนต์ประเภทนี้เหมำะจะใช้กับกำรดึงสำยตำ ดึงควำมสนใจของ

ผู้คนในสื่อที่ข้อจ ำกัดเรื่องกำรใช้เวลำของผู้ใช้งำนหรือคอนเทนต์ดังกล่ำวนั้นต้องแข่งกับคอนเทนต์

อื่น ๆ ด้วย ตัวอย่ำงเช่นกำรที่ผู้ใช้ Facebook กวำดสำยตำและเลื่อนหน้ำจอ News Feed ไป

เรื ่อย ๆ หรือคนเล่น Twitter ไล่อ่ำน Timeline ซึ ่งแน่นอนว่ำมีข้อมูลข่ำวสำรและอัพเดต

มำกมำยอยู่ในหน้ำจอที่ถูกเลื่อนผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว ผู้ใช้งำนจึงมักกวำดสำยตำอย่ำงรวดเร็วใช้

เวลำกับคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งไม่มำกนักนักกำรตลำดจึงต้องพยำยำมใช้คอนเทนต์ประเภทนี้

ดึงให้ผู้ใช้หยุดสนใจอ่ำนสำรที่ยำกำรเดินอำกำศตัวเองต้องกำรบอกให้ได้ 

2.1.6.2 Long Form Content  

ในขณะที่ Short Form Content เน้นควำมรวดเร็วกระชับและเสพง่ำย Long Form Content 

จะท ำตรงกันข้ำมคือกำรใช้คอนเทนต์ที่มีควำมยำวมำกขึ้นผู้บริโภคจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำมำกขึ้น
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ในกำรเสพข้อมูล แต่ในขณะเดียวกันกำรใช้เวลำที่มำกขึ้นก็มำจำกรำยละเอียดและเรื่องรำวของ

คอนเทนต์นั้น ๆ ก็มีมำกขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งขนำดควำมยำวที่เพิ่มขึ้นนี้ท ำให้สำมำรถใส่รำยละเอียด

เนื้อหำหรือมีโอกำสในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับผู้ที่เสพคอนเทนต์ได้มำกกว่ำ Short Form 

Content ด้วยกำรที่เต็มไปด้วยกำรลงรำยละเอียดนี่เอง Long Form Content จึงมักถูกใช้เพื่อ

น ำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ ในเชิงลึกส ำหรับคนที่มีควำมสนใจขึ้นมำอีกขั้นเช่นกลุ่มคนที่ต้องกำรหำ

ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ นอกจำกนี ้ก ็อำจจะมีกำรใช้คอนเทนต์ประเภทนี ้กับกำรสร้ำง

ประสบกำรณ์ควำมบันเทิงที่ต่อเนื่อง อย่ำงเช่น กำรท ำผิดวิดีโอที่มีเนื้อหำสนุกน่ำติดตำม เป็นต้น 

 

 

ภำพที่ 7  Long Form Content 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting 
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ภำพที่ 8  Long Form Content 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting 

2.1.6.3 Conversations and Sharing Content           

นอกจำกคอนเทนต์สองประเภทข้ำงต้นที่เกิดขึ้นจำกแบรนด์หรือผู้สร้ำงคอนเทนต์โดยตรงแล้วยังมี

คอนเทนต์อีกประเภทที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะในยุค Digital นั่นก็คือคอนเทนต์ที่มำจำกกำรพูดคุยและ

สนทนำนั่นเอง คอนเทนต์ประเภทนี้มักเกิดต่อเนื่องจำกกำรจุดประเด็นโดยคอนเทนต์สองประเภท

แรกและมีคนอื่น ๆ เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นพูดคุยและต่อยอดประเด็นที่ได้ถูกเริ่มเอำไว้เมื่อเกิด

กำรสนทนำแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นบทสนทนำต่ำง ๆ ก็ล้วนกลำยเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่จะถูกพบเห็น

และถูกเสพต่อเนื ่องไปด้วยเรำมักพบว่ำหลำย ๆ ครั ้งเนื ้อหำของกำรคอมเม้นต์เองก็มีควำม

น่ำสนใจไม่น้อย ไปกว่ำโพสต์ต้นเรื่องเลย ในนสมัยก่อนเรำมักพบ Conversations and Sharing 

Content ตำมกำรตั้งกระทู้สนทนำใน Webboard ต่ำง ๆ  แต่ในปัจจุบันก็สำมำรถเห็นได้จำก

คอมเมนต์ในโพสต์ต่ำง ๆ ทั้ง Facebook YouTube หรือ Instagram คอนเทนต์ประเภทนี้มี

ควำมส ำคัญอยู่พอสมควรเนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มมิติต่อจำกสำรแรกที่ถูกส่งออกมำขณะเดียวกันก็

ดึงให้มีกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เสพคอนเทนต์ด้วยกัน นักกำรตลำดสำมำรถวำงแผนได้ว่ำจะใช้

กลวิธีใดให้คนเกิดกำรพูดคุยและต่อประเด็นที่เกี่ยวกับแบรนด์  ของตัวเองในบทสนทนำ แต่ใน
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ขณะเดียวกันก็ต้องพึงระวังเพรำะกำรสนทนำนั้นอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของแบรนด์จึงอำจจะมี

ควำมเสี่ยงจะเป็นกำรสนทนำในแง่ลบได้ด้วยเช่นกันทั้ง 3 ประเภท คอนเทนต์ข้ำงต้นคือกำร

แบ่งกลุ่มที่ท ำให้เห็นลักษณะเด่นข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทอย่ำงเป็นรูปเป็นร่ำงมำกขึ้นเรำจะ

เห็นว่ำกำรท ำคอนเทนต์แต่ละประเภทสำมำรถน ำไปสู่เป้ำหมำยท่ีแตกต่ำงกันออกไป Short Form 

Content อำจจะเหมำะในกำรสร้ำงควำมสนใจและง่ำยต่อกำรเสพบนอุปกรณ์พกพำซึ่งผู้ใช้งำน

ไม่ต้องกำรใช้เวลำมำกนัก แต่ขณะเดียวกันถ้ำต้องกำรคอนเทนต์ที่สำมำรถให้รำยละเอียด ผที่มำก

พอส ำหรับผู ้บริโภคที ่มีควำมสนใจพิเศษแล้ว Long Form Content ก็จะเข้ำมำตอบโจทย์

ด ังกล ่ำวส ่วน Conver sational Form Content ก ็จะเป ็นต ัวช ่วยสร ้ำงบทสนทนำและ

ปฏิสัมพันธ์แบบหลำยทำงรวมทั้งเป็นโอกำสแชร์ประสบกำรณ์ร่วมกันของผู ้บริโภคด้วยเม่ือ

พิจำรณำเช่นนี้แล้วนักกำรตลำดคอนเทนต์ก็พอจะบอกได้ว่ำไม่ควร จ ำกัด ตัวเองอยู่ที่คอนเทนต์

ประเภทใดประเภทหนึ ่งเท่ำนั ้น หำกแต่ในสถำนกำรณ์ที ่แตกต่ำงกันนั ้นจะน ำไปสู ่กำรให้

ควำมส ำคัญของแต่ละประเภทท่ีแตกต่ำงกันออกไป  

2.1.7 หลักส ำคัญในกำรสร้ำงคอนเทนต์ให้มีคุณภำพและมีควำมหมำย 

 หลักส ำคัญในกำรสร้ำงคอนเทนต์ให้มีคุณภำพและมีควำมหมำย หลังจำกที่เรำเข้ำใจ

แนวคิดของกำรสร้ำงคอนเทนต์แล้วที่นี้ เรำลองมำดูเทคนิคและหลักส ำคัญเพื่อสร้ำงคอนเทนตใ์ห้

เป็นไปตำมแนวคิดที่กล่ำวมำกันซึ่งก็พอสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้  

2.1.7.1 คิดถึงลูกค้ำของคุณก่อนอย่ำงที่เรำพูดกันมำพอสมควรว่ำหัวใจของ Content 

Marketing คือกำรให้สิ่งที่มีค่ำและสิ่งที่กลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรแน่นอนว่ำส ำหรับนักกำรตลำดนั้น

มักจะมำกับควำมคิดว่ำสินค้ำและบริกำรของตนนั้นยอดเยี่ยมดีและมีประโยชน์ แต่สิ่งที่เรำต้องไม่

ลืมคือผู้บริโภคทั่วไปไม่ได้มีควำมรู้สึกครั่นคร้ำมแบบเดียวกัน แต่อย่ำงใดพวกเขำอำจจะแทบไม่

เคยสนใจสิ่งที่โฆษณำพยำยำมบอกพวกเขำเลยด้วยซ ้ำสิ่งเดียวที่พวกเขำสนใจคือสินค้ำและ

ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ นั้นจะช่วยพวกเขำได้อย่ำงไรซึ่งนั่นท ำให้คุณจ ำเป็นต้องสนใจในควำมต้องกำร

ของพวกเขำแทนที่จะสนใจว่ำคุณต้องกำรอะไรกระบวนกำรคิดโดยเอำตัวเองเป็นที่ตั้งนั้นเป็น

อุปสรรคในกำรท ำกำรตลำดมำกขึ้นเรื่อย ๆ เพรำะผู้บริโภคเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ำยกับกำรทนดูโฆษณำ

ที่ประดังเข้ำมำในทุก ๆ วันซึ่งจะว่ำไปแล้ววิธีกำรคิดแบบนี้มำจำกกำรเชื่อว่ำกำรตลำดที่ดี คือกำร

พูดคุยถึงควำมย่ิงใหญ่หรืออัศจรรย์ในตัวแบรนด์ประเภทยิ่งถ้ำพูดให้เยอะให้ดังไปเท่ำไร ก็จะยิ่งท ำ

ให้ภำพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้นและส่งผลต่อยอดขำยมำกขึ้นเท่ำนั้นกำรคิดแบบนี้ส่งผลมำยัง
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รูปแบบกำรท ำคอนเทนต์ประเภทเน้นปริมำณให้เยอะเข้ำไว้กำรวัดผลเน้นจ ำนวนของคนที่เห็น

คอนเทนต์หรือ Awareness จริงอยู่ว่ำกำรคิดแบบนั้นได้ผลในอดีตในยุคสมัยท่ีเทคนิคโฆษณำและ

กำรตลำดยังไม่เท่ำทุกวันนี้ในยุคที่ผู้บริโภคไม่มีทำงเลือกมำกเท่ำนี้ แต่กับในปัจจุบันที่ผู้บริโภค

เลือกและเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรได้ด้วยตัวเองแล้วคงจะดีกว่ำถ้ำเรำท ำกำรตลำดในลักษณะที่ท ำให้

กลุ่มเป้ำหมำยของเรำยอมเปิดรับกำรสื่อสำรจำกแบรนด์ของเรำด้วยควำมเต็มใจแทนที่จะถูก

รบกวนจนสร้ำงกำรรับรู้แบบน่ำร ำคำญ ลองคิดกันดูไหมครับ ว่ำทุกวันนี้กำรสื่อสำรในคอนเทนต์ 

ของคุณที่ออกไปนั้นให้ควำมส ำคัญกับใครมำกกว่ำกันระหว่ำงลูกค้ำของคุณหรือสินค้ำของคุณ? 

 2.1.7.2  เน้นช่วยเหลือไม่ใช่เน้นขำยของบผมเคยลองสังเกตน้องของผมคนหนึ่งซึ่ง

ประสบควำมส ำเร็จในกำรขำยตรงของเธอทั้งที่หลำย ๆ คนมักพูดเสมอว่ำรังเกียจกำรขำยตรง 

(และผมเองก็ยังเป็นหนึ่งในลูกค้ำของเธอเลย) สิ่งหนึ่งที่ท ำให้เธอต่ำงจำกนักขำยตรงคนอื่น ๆ คือ

เธอไม่ได้พยำยำมขำยของหรือยัดเยียดให้ผมเป็นลูกค้ำของเธอเลยในทำงกลับกันนั้นเธอกลับเน้น

ช่วยเหลือคนอื่น ๆ ไม่ว่ำมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับสินค้ำของเธอก็ตำม ควำมน่ำสนใจคือกำรที่

คุณให้ควำมสนใจกับลูกค้ำของคุณแล้วคุณจะพบว่ำกลุ่มลูกค้ำของคุณมักมีปัญหำร่วมกันหลำย ๆ 

อย่ำงซึ่งล้วนต้องกำรกำรแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นล้วนสร้ำงควำมอึดอัดใจจนท ำให้พวกเขำกังวลและ

ไม่สุขใจในชีวิตประจ ำวันเมื่อมีใครสักคนเข้ำไปแก้ปัญหำนั้น ๆ ให้แล้วพวกเขำก็จะรู้สึกดีกับคนที่

เข้ำไปช่วยเหลือแทบจะทันที อ่ำนถึงตรงนี้หลำยคนก็อำจจะคิดเลยว่ำโอเคปัญหำของพวกเขำแก้

ได้ง่ำยๆด้วยสินค้ำของผมเดี๋ยวผมจะเอำสินค้ำไปน ำเสนอให้พวกเขำ แต่ในควำมเป็นจริงแล้วลอง

นึกภำพถ้ำมีเพื่อนที่ท ำขำยตรงของคุณเดินมำหำแล้วก็บอกว่ำคุณก ำลังประสบปัญหำแบบนี้ ๆ 

ลองใช้สินค้ำชิ้นโน้นชิ้นนี้ของเขำดูบลำบลำบลำเชื่อว่ำหลำยคนก็คงจะผงะแล้วเบือนหน้ำนี้กันเลย

ทีเดียว ที่มันเป็นอย่ำงนั้นเพรำะเรำก ำลังท ำกำรตลำด   โดยข้ำมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

แบรนด์กับกลุ่มเป้ำหมำยไปโดยมุ่งหวัง แต่จะปิดกำรขำยเพียงอย่ำงเดียวถ้ำเรำก ำลังพูดถึง

กำรตลำดที่มีแกนควำมคิดในเรื่องกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดขึ้นกำรตั้งหน้ำตั้ง

ตำจะขำยของคงเป็นอะไรที่ไม่เข้ำท่ำนั่นก็เช่นเดียวกับที่น้องของผมที่แม้จะมีภำพเป็นนักขำย

อันดับสูงขององค์กร แต่ก็เข้ำพูดคุยกับทุกคนโดยไม่มีใครรู้สึกว่ำเธอก ำลังขำยของเลยแม้แต่น้อย

และนั่นท ำให้หลำย ๆ คน (รวมทั้งผม) รู้สึกว่ำสำยสัมพันธ์กับเธอนั้นไม่ใช่ในรูปแบบของลูกค้ำ -

ผู้ขำย อะไร ๆ มันก็ง่ำยไปหมดทั้งเรื่องกำรพูดคุย แลกเปลี่ยน และเม่ือเรำลดควำมกังวลเชื่อใจเรำ

ก็จะเริ่มเปิดรับและยินดีที่รู้ว่ำเขำท ำอะไรมำกกว่ำ แต่ก่อนพอวันที่น้องผมพูดถึงเรื่องสินค้ำของเขำ
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ผมก็มีควำมรู้สึกอยำกฟังมำกกว่ำเซลส์ขำยตรงทั่วไปมำพูดและนั่นก็ท ำให้ผมซื้อสินค้ำหลำยชิ้นที่

น่ำสนใจหำกเป็นก่อนหน้ำนั้นผมคงเบือนหน้ำหนี้ตั้งแต่พูดชื่อสินค้ำ 

 2.1.7.3 กล้ำที่จะให้ข้อมูลและควำมรู้ของคุณแบบฟรีๆรู้ไหมครับว่ำท ำไมหลำย ๆ คนถึง

ชอบไปบรรยำยในงำนสัมมนำต่ำง ๆ ทั้งที่หลำย ๆ ครั้งของกำรบรรยำยนั้นไม่มีกำรเก็บค่ำเข้ำฟัง

หลำย ๆ เว็บไซต์เปิดให้ดำวน์โหลดคอนเทนต์ อย่ำง eBook หรือ White Paper กันแบบฟรี? ที่

เป็นเช่นนี้เพรำะกำรให้ควำมรู้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลำย ๆ คนต้องกำรนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งส ำคัญ

ที่ช่วยให้หลำย ๆ คนสนใจและอยำกรู้จักคุณมำกขึ้น. 

2.1.7.4 ไม่จ ำเป็นต้องคิดอะไรเพื่อตอบมวลชนใหญ่เสมอไปถ้ำเรำคิดแบบกำรตลำด แต่

ก่อนที่มักมำกับชุดควำมคิดว่ำยิ่งดังเท่ำไรยิ่งดีต้องให้คนเห็นเยอะ ๆ เรำก็มักจะคิดว่ำคอนเทนต์

ต้องดังเปรี้ยงในระดับมวลชนต้องมีควำมชอบและควำมสนใจจ ำนวนมำกเมื่อเป็นเช่นนี้เรำเลย

ต้องคิดคอนเทนต์และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงมวลชนขนำดใหญ่ให้ได้ แต่ในมุมมองของ 

Content Marketing โดยเฉพำะกับยุคดิจิทัลที่ไม่มีข้อ จ ำกัด เรื่องพื้นที่กำรน ำเสนอคอนเทนต์

แล้วเรำอำจจะไม่จ ำเป็นต้องคิดว่ำคอนเทนต์ทุกอันจะต้องตอบสนองควำมต้องกำรมวลชนขนำด

ใหญ่เสมอไปในทำงกลับกันแล้วเรำจะเริ่มพบว่ำในแต่ละคอนเทนต์นั้นมีกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะที่

แตกต่ำงกันเช่นเดียวกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ก็มีลักษณะเฉพำะท่ีแตกต่ำงย่อยกันในแต่ละกลุ่มด้วย 

2.1.7.5 เล่ำเรื่องที่มีดีมีคุณค่ำและไม่เล่นกับควำมไม่ถูกต้อง อำจำรย์ที่ผมเคำรพมำกคน

หนึ่งสอนผมอยู่เสมอว่ำศิลปะที่ดีคือศิลปะที่มีศีลธรรมผมก็ยังใช้ข้อคิดดังกล่ำวกับกำรสร้ำงคอน

เทนต์เหมือนกันเพรำะต่อให้คุณจะมีเรื่องรำวมำกมำยที่จะเล่ำ แต่ถ้ำเรื่องรำวของคุณนั้นไม่ได้เป็น

เรื่องรำวที่“ ดี” แล้วมันก็ย่อมไม่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จที่มีคุณค่ำได้ ที่ต้องกล่ำวเช่นนี้เพรำะแน่นอน

ว่ำใช้วิธีเล่นกับเรื่องอื้อฉำวเพื่อสร้ำงกระแส หรือสร้ำงควำมน่ำสนใจอำจท ำให้คุณโด่งดังและเป็น

ที่รู้จักภำยในเวลำอันรวดเร็ว แต่กำรที่คุณต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมย่อมเป็น

แรงเหวี่ยงที่สำมำรถย้อนกลับมำท ำร้ำยคุณได้อย่ำงรวดเร็วเช่นกัน ถ้ำใครจ ำได้ถึงกรณีที่แบรนด์

รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งท ำคอนเทนต์โปรโมตรถโดยสร้ำงเรื่องรำวว่ำเป็นเด็กสำวที่มำสอนวิธีกำรหลบ

เลี่ยงใบสั่งจนเป็นที่พูดถึงอย่ำงรวดเร็ว แต่สิ่งท่ีตำมมำคือถูกกลุ่มคนในอินเทอร์เน็ตจ ำนวนมำกเริ่ม

วิพำกษ์วิจำรณ์และโจมตี จนสุดท้ำยคลิปดังกล่ำวต้องถูกลบอย่ำงรวดเร็วแบรนด์ต้องออกมำขอ

โทษและช้ีแจง จำกโอกำสกลำยเป็นวิกฤตของแบรนด์ในพริบตำ  
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2.1.7.6 เล่ำเรื่องให้เป็นคุณเคยไปงำนสัมมนำหรืองำนบรรยำยที่หัวข้อน่ำสนใจมีข้อมูลที่

คุณอยำกรู้มำกมำย แต่พอผู้บรรยำยขึ้นเล่ำก็กลำยเป็นชั่วโมงที่สุดแสนน่ำเบื่อไหม? หรือไม่ก็วิชำ

เรียนที่น่ำสนใจสุด ๆ แต่กลับเจออำจำรย์ที่สอนได้อย่ำงน่ำเบื่อสุด ๆเหตุกำรณ์ดังกล่ำวน่ำจะ

อธิบำยได้ดีว่ำต่อให้คุณมีคอนเทนต์ที่ดีและถ้ำมองควำมเชื่อมโยงแล้วคอนเทนต์ก็เหมือนเรื่องที่

เป็นแกนกลำงน่ำสนใจแค่ไหนก็ใช่ว่ำมันจะเวิร์ก เสมอไปและต้องอำศัยกำรเล่ำที่ดีท ำให้ตัวเรื่องนั้น

น่ำสนใจขึ้นไปอีกกำรเล่ำเรื ่องนี้เองที่ต้องอำศัยศิลปะเป็นส ำคัญเพรำะหำกเล่ำไม่ดีหรือเล่ำไม่

เข้ำท่ำแล้วคอนเทนต์ที่แม้จะดีก็ดูน่ำเบื่อเอำได้เช่นกัน 

2.1.7.7 คุณภำพของคอนเทนต์ต้องดีผมเคยเจอหลำย ๆ คอนเทนต์ที่ดูน่ำสนใจ แต่กำรใช้

ภำพประกอบที่แตก เบลอ และไม่ชัด ซึ่งท ำให้ดูเหมือนว่ำคนท ำคอนเทนต์ไม่ได้ตั้งใจและใส่ใจกับ

มันและนั่นกลำยเป็นจุดอ่อนให้คอนเทนต์นั้น ๆ ถูกมองข้ำมไปอย่ำงรวดเร็ว  กรณีข้ำงต้นน่ำจะ

อธิบำยได้ดีว่ำนอกเหนือจำกคอนเทนต์ที่ดี  กำรเล่ำเรื่องที่เวิร์กแล้ว คุณต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจใน

คุณภำพของคอนเทนต์ที่น ำเสนอด้วย เพรำะไม่อย่ำงนั้นจะท ำให้สิ่งที่คุณพยำยำมมำเสียเปล่ำไป

คุณจ ำเป็นต้องใส่ใจและไม่มองข้ำมรำยละเอียดในเรื่องคุณภำพของคอนเทนต์อย่ำงเช่นกำรเลือก

รูปภำพที่ดีทั้งในแง่ควำมสวยงำมและควำมคมชัดคุณภำพของวิดีโอที่ใช้ประกอบกำรบันทึกเสียง 

ฯลฯ 

2.1.8 กำรสร้ำงคอนเทนต์  

เมื่อแบรนด์ต้องมำอยู่ในฐำนะเจ้ำของสื่อและต้องผลิตคอนเทนต์เองนั้นโจทย์หินที่มัก

ตำมมำคือจะเอำคอนเทนต์ที่ไหนมำกันถ้ำเป็นสมัยก่อนที่แบรนด์ท ำโฆษณำเพื่อไปแทรกคอนเทนต์

ที่สื่อน ำเสนออยู่ก็ยังพอเข้ำใจได้ แต่กำรที่ต้องมำบริหำรสื่อเสียเองต้องท ำคอนเทนต์ อย่ำงต่อเนื่อง

และมำกกว่ำ แต่ก่อนนั้นจะท ำได้อย่ำงไร? จริง ๆ ถ้ำพูดถึงเรื ่องกำรสร้ำงคอนเทนต์มำให้กับ

ช่องทำงต่ำง ๆ ของแบรนด์นั้นก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำแบรนด์จ ำเป็นต้อง“ สร้ำง” ใหม่หมดทุกตอน

เทนต์ประเภทต้องท ำหนังโฆษณำเพิ่มจำกเดิมหลำยสิบคลิปหรือต้องเขียนบทควำมประชำสัมพันธ์

อีกหลำยสิบบทควำมซึ่งคงจะใช้งบประมำณค่อนข้ำงมำกแถมอำจจะผลิตไม่ทันกำรอัพเดตใน

ช่องทำงที่ต้องมีควำมเคลื่อนไหวตลอดเวลำเป็นแน่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ววิธีกำรได้มำซึ่งคอนเทนต์

ต่ำง ๆ นั้นอำจจะไม่ได้จ ำเป็นต้องสร้ำงใหม่ขึ้นหมดเสียทุกครั้งไปโดยเรำอำจจะพอแบ่งวิธีกำร

สร้ำง 
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2.1.8.1 Created Content คือคอนเทนต์ส่วนที่แบรนด์เจ้ำของสื่อเป็นคนลงทุนในกำร

สร้ำงขึ้นมำเองเช่นกำรท ำหนังโฆษณำท ำกรำฟิกแบนเนอร์หรือรูปภำพสินค้ำต่ำง  ๆ ด้วยตัวเอง

ตลอดจนถึงกำรเขียนบทควำมต่ำง ๆ ด้วยทีมงำนของแบรนด์เองคอนเทนต์ในลักษณะนี้จะเป็น

คอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกแบรนด์เป็นเจ้ำของคอนเทนต์ด้วยตัวเอง

สำมำรถออกแบบและปรับแต่งอย่ำงไรก็ได้อย่ำงไรก็ตำมจุดที่มักเป็นปัญหำของกำรสร้ำงคอน

เทนต์ประเภทนี้คือต้องใช้งบประมำณค่อนข้ำงเยอะและไม่สำมำรถสร้ำงกันได้บ่อย ๆ หำกแบรนด์

ไม่มีทีมงำนที่เพียงพอ 

 

ภำพที่ 9  Created Content 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting 

2.1.8.2 Curated Content ค ำว่ำ Curate นั้นมักใช้กันในวงกำรศิลปะหรือพิพิธภัณฑ์

หมำยถึงกำรคัดสรรและเลือกมำน ำเสนอ    ถ้ำจะให้เห็นภำพง่ำย ๆ คือกำรที่พิพิธภัณฑ์อำจจะมี

คอลเลกชั่นงำนต่ำง ๆ มหำศำล แต่ก็ไม่ได้จ ำเป็นต้องมำน ำเสนอพร้อมกันหมด     หน้ำที่ของ

ภัณฑรักษ์ (Curator) คือกำรเลือกว่ำจะน ำคอลเลกซันไหนมำจัดแสดงเป็นนิทรรศกำรในช่วง

ระยะเวลำดังกล่ำวจัดกลุ่มประเภทสร้ำงหัวข้อร่วมเพื่อดึงควำมน่ำสนใจออกมำในปัจจุบันนั้น 

Curated Content เริ่มกลำยเป็นที่พูดถึงมำกขึ้นโดยเฉพำะเม่ือผู้บริโภคมีควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงช่องทำงและสื่อของตัวเองได้ผู้บริโภคบำงคนอำจจะไม่ใช่ผู้สร้ำงคอนเทนต์ แต่ก็ท ำหน้ำที่เป็น

คนที่รวบรวมคอนเทนต์ 
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ภำพที่ 10  Created Content 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting 

2.1.8.3 Co-Created Content นอกเหนือจำกกำรที่แบรนด์สร้ำงคอนเทนต์เองกับใช้วิธี

เป็นผู้รวบรวมและคัดสรรแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งใช้ประโยชน์ของกำรมีกลุ่มผู ้ติดตำมแบรนด์ใน

ช่องทำงต่ำง ๆ นั้นคือกำร“ ร่วมสร้ำง” นั่นเองวิธีกำรนี้มีแนวคิดหลัก ๆ คือกำรที่แบรนด์เป็นคน

จุดประเด็นหรือชักชวนให้คนที่ติดตำมแบรนด์สนใจและอยำกร่วมเป็นผู้สร้ำงคอนเทนต์ด้วยหน้ำที่

ของแบรนด์ในกำรท ำคอนเทนต์ประเภทนี้คือคัดสรรไอเดียจำกผู้ร่วมสร้ำงต่ำง ๆ แล้วมำน ำเสนอ

ผ่ำนช่องทำงของแบรนด์อีกครั้งโดยบำงครั้งก็อำจจะมีกำรน ำไปสร้ำงใหม่เพื่อให้ดูเหมำะสมหรือ

เพิ่มคุณภำพของไอเดียดังกล่ำวเข้ำไปอีกขั้นหนึ่งด้วยกลวิธีของ Co-Created Content นี้มัก

ได้ผลกับแบรนด์ที ่มีช่องทำงซึ ่งมีกลุ ่มคนติดตำมอย่ำงต่อเนื ่องเช่น Facebook Page หรือ 

Twitter และเปิดโอกำสให้คนเหล่ำนั้นเข้ำมำโต้ตอบกับแบรนด์ซึ่งกำรท ำให้คนเหล่ำนี้มำเป็นผู้

ร่วมสร้ำงคอนเทนต์ก็เป็นกำรใช้เทคนิคทำงจิตวิทยำในกำรให้ผู้ที่ถูกเลือกรู้สึกภูมิใจจำกกำรถูก

ยอมรับและให้รำงวัลในขณะที่ผู ้ติดตำมคนอื่น ๆ ก็จะรู ้สึกอยำกเข้ำมำมีส่วนร่วมบ้ำงซึ ่งจะ

กลำยเป็นกำรสร้ำงควำมเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องไปในช่องทำงนั้น ๆ 
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ภำพที่ 11  Co-Created Content 

ที่มำ : หนังสือ Content Markting 

 

2.2 กำรเจริญเติบโตของเมืองบุรีรัมย์  

กำรเจริญเติบโตของเมืองบุรีรัมย์.  (2562).  เศรษฐกิจบุรีรัมย์ เติบโตดีแค่ไหน.  ค้นเม่ือวันที่ 

 3 ตุลำคม 2563.  จำก https://www.longtunman.com/16059   

เศรษฐกิจบุรีรัมย์ เติบโตดีแค่ไหน“จำกอดีตที่เป็นแค่เมืองผ่ำน แต่วันนี้กลำยมำเป็นเมืองพัก”

ประโยคนี้น่ำจะเหมำะกับจังหวัดบุรีรัมย์ รู้ไหมว่ำในระยะเวลำ 10 ปี มูลค่ำผลิตภัณฑ์รำยจังหวัด 

(Gross Provincial Product) หรือ GPP ของบุรีรัมย์ เพิ ่มขึ ้นกว่ำ 40,000 ล้ำนบำทเรื ่องนี้

น่ำสนใจอยำ่งไร ลงทุนแมนจะเล่ำให้ฟัง  

บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ ำนวนประชำกร 1.5 ล้ำนคน 

มำกเป็นล ำดับที่ 5 ของประเทศภำคเกษตรกรรมถือเป็นภำคที่เป็นส่วนส ำคัญของเศรษฐกิจบุรีรัมย์

ปัจจุบัน บุรีรัมย์มีพื้นที่ปลูกข้ำวกว่ำ 500,000 ไร่ ปลูกยำงพำรำกว่ำ 50,000 ไร่ และปลูกอ้อย
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กว่ำ 5,000 ไร่ นอกจำกภำคเกษตรกรรม อีกส่วนที่ท ำให้เศรษฐกิจบุรีรัมย์เติบโตเป็นอย่ำงดีในช่วง

ที่ผ่ำนมำคือ ภำคกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ ต้องย้อนกลับไปในปี 2011 ที่

บุรีรัมย์ต้องกำรที่จะเป็นเมืองแห่งกีฬำ สนำมฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีกำร

ลงทุนก่อสร้ำงกว่ำ 500 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรก่อสร้ำงสนำมช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่ง

เป็นสนำมแข่งรถมำตรฐำนสมำพันธ์รถยนต์นำนำชำติที่ลงทุนก่อสร้ำงไปกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท 

 

            

ภำพที่ 12 กำรเจริญเติบโตของเมืองบุรีรัมย์.   

ที่มำ : CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT BURIRAM 

ด้วยกำรชูจุดเด่นของจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬำ จึงส่งผลให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่มำบุรีรัมย์

เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  

ปี 2012 จ ำนวนนักท่องเที่ยว 1.1 ล้ำนคน 

ปี 2017 จ ำนวนนักท่องเที่ยว 1.6 ล้ำนคน 

ปัจจุบัน บุรีรัมย์มีสนำมบินหลัก 1 แห่งคือ ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์ โดยมีสำยกำรบิน 2 

สำยที่บินลงท่ีนี่คือ สำยกำรบินนกแอร์ และสำยกำรบินแอร์เอเชีย จ ำนวนผู้โดยสำรที่เดินทำงมำยัง

ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์ได้เพิ่มขึ้นทุกปี 

ปี 2016 จ ำนวนผู้โดยสำร 197,988 คน 

ปี 2017 จ ำนวนผู้โดยสำร 220,856 คน 
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ปี 2018 จ ำนวนผู้โดยสำร 340,692 คน 

พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงท ำให้มูลค่ำ GPP ของบุรีรัมย์ เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ปี 2007 มูลค่ำ GPP 44,785 ล้ำนบำท 

ปี 2017 มูลค่ำ GPP 84,333 ล้ำนบำท 

กำรเติบโตของเศรษฐกิจ ท ำให้ภำคอสังหำริมทรัพย์ กำรลงทุนของธุรกิจค้ำปลีก และ

ห้ำงสรรพสินค้ำแห่งใหม่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำมีเรื่องที่น่ำสนใจคือ ในช่วงที่บุรีรัมย์มีกำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำใหญ่ๆ นั้น โรงแรมที่พักที่นี่ถูกจองเต็มโดยตลอด นักท่องเที่ยวบำงส่วนไม่สำมำรถหำ

ที่พักได้ ถึงขนำดต้องข้ำมไปนอนในจังหวัดข้ำงเคียงอย่ำง สุรินทร์ และ นครรำชสีมำ จำกอดีตที่

เป็นเมืองผ่ำน มำวันนี้บุรีรัมย์เป็นเมืองพัก ในอนำคตอำจเป็นเมืองหลักถ้ำจังหวัดอื่นลองค้นหำ

จุดเด่นของตนเองแบบบุรีรัมย์ ก็ไม่แน่ว่ำ เรำอำจจะได้เห็นควำมเจริญกระจำยสู่จังหวัดต่ำง ๆ 

มำกขึ้น ทุกอย่ำงไม่ต้องมำรวมกันอยู่ใน กทม. ทั้งหมด เหมือนในปัจจุบัน 

2.3 เมืองที่เติบโตด้วยตัวเองอย่ำงรวดเร็ว 

เมืองขยำยกระจำยควำมรวยแบบบุรีรัมย์.  (2561).  โมเดลกำรกระจำยรำยได้ด้วยกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริงเม่ือลงมือเปลี่ยนแปลง "เมือง".  ค้นเมื่อวันที่3 ตุลำคม 2563.  จำก 

https://voicetv.co.th/read/BJPMR4iQz 

โมเดลกำรกระจำยรำยได้ด้วยกำรพัฒนำท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริงเมื่อลงมือเปลี่ยนแปลง 

"เมือง" เก็บข้อมูลวิเครำะห์โดยธีรภัทร เจริญสุข ในคอลัมน์ อนำคตอยู่นอกกรุงเทพ เมื่อพูดถึง

เมืองที่เติบโตด้วยตัวเองอย่ำงรวดเร็วในไม่กี่ปีมำนี้ คงจะไม่มีที่ไหนเกินหน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ไปได้ 

จำกกำรเกิดขึ้นและควำมส ำเร็จของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสนำมแข่งรถระดับโลก ท ำให้

บุรีรัมย์กลำยเป็นทั้งจุดหมำยปลำยทำงและแหล่งดึงดูดกำรลงทุนในสำยตำของนักท่องเที่ยว นัก

ธุรกิจ รวมทั้งนักกีฬำ แต่ก็มีค ำถำมว่ำ ควำมเจริญของบุรีรัมย์นั้นกระจุกอยู่เพียงกลุ่มทุนกำรเมือง

ที่เป็นผู้สนับสนุนกำรพัฒนำหรือไม่ และกำรกระจำยรำยได้ของชำวเมืองจริง  ๆ เป็นอย่ำงไร? 

ศูนย์กลำงควำมเจริญใหม่ของเมืองบุรีรัมย์อยู่ที่บริเวณรอบสนำมฟุตบอล “ช้ำงสเตเดี้ยม” (ชื่อ

เดิม ไอโมบำยสเตเดี้ยม) และสนำมแข่งรถช้ำงอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต หำกดูภำพถ่ำยทำง

อำกำศย้อนหลังจะเห็นกำรขยำยตัวและเปลี่ยนแปลงของสิ่งก่อสร้ำงโดยรอบอย่ำงชัดเจน 
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ภำพที่ 13  เมืองท่ีเติบโตด้วยตัวเองอย่ำงรวดเร็ว 

ที่มำ : CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT BURIRAM 

 

ภำพที่ 14 เมืองท่ีเติบโตด้วยตัวเองอย่ำงรวดเร็ว 

ที่มำ : CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT BURIRAM            
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เริ่มจำกกำรเกิดขึ้นของสนำมฟุตบอลและสนำมแข่งรถ ตำมด้วยโรงแรมในเครืออมำรี 

และคอมมิวนิตี ้มอลล์ “บุรีรัมย์คำสเซิล” ที่ จ ำลองปรำสำทหินพนมรุ้งในขนำดย่อลง 2 ใน 3 

ส่วน กลำยเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขนำดใหญ่ที่ดึงดูดทั้งแฟนกีฬำและนักท่องเที่ยวมำเยี่ยมชมใน

แต่ละสัปดำห์จ ำนวนมหำศำล กำรกระจำยควำมเจริญและรำยได้ก็เริ่มต้นจำกจุดนี้เช่นกัน เม่ือ

โรงแรมในเครืออมำรีที่อยู่ข้ำงสนำม สร้ำงเป็นโรงแรมขนำดกลำง สูงเพียง 2 ชั้น และมีห้อง

จ ำนวนจ ำกัดเพียง 60 ห้อง ท ำให้นักกีฬำ นักท่องเที่ยว และผู้มำเยี่ยมชมจ ำเป็นต้องหำที่พักอ่ืน

เมื่อมำเยือนบุรีรัมย์ สำเหตุหนึ่งที่โรงแรมหลักของสนำมมีขนำดไม่ใหญ่ ไม่ครอบคลุม เพรำะกลุ่ม

ทุนผู้สร้ำงสนำม คือคุณเนวิน ชิดชอบเล็งเห็นว่ำ หำกให้นักท่องเที่ยวหำที่พักอื่นจะช่วยกระจำย

รำยได้สู ่ครัวเรือนและธุรกิจรำยย่อยได้ สร้ำงควำมเจริญและควำมคึกคักให้กับเมืองโดยรวม

มำกกว่ำกำรผูกขำดที่พักจำกโรงแรมขนำดใหญ่ อีกทั้งปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ของตัวจังหวัดที่ใตช้ั้น

ดินมีชั้นหินภูเขำไฟระดับตื้น ท ำให้กำรสร้ำงอำคำรสูงที่จ ำเป็นต้องเจำะเสำเข็มขนำดใหญ่และลึก

เป็นไปได้ยำกและใช้ทุนแพง เมื่อธุรกิจโรงแรมที่พักกระจำยตัว ก็ตำมมำด้วยธุรกิจร้ำนอำหำร 

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งที ่เข้ำมำตอบสนองอุปสงค์สินค้ำที ่ใช้ และธุรกิจก่อสร้ำงเป็นห่วงโซ่ 

นอกจำกนี้ ลักษณะวิถีชีวิตของชำวเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปตำมสินค้ำ ทุน สถำนที่และกระแสด้ำน

กีฬำที่เกิดขึ้นเป็นทอดๆ 

เรำจะพบว่ำชำวบุรีรัมย์ได้เปลี ่ยนวิถีชีวิตเดิมจำกสังคมเกษตรกรรมเต็มตัว มีกำร

ท่องเที่ยวเป็นเพียงบำงช่วงในเทศกำลชมเขำพนมรุ้ง กลำยเป็นเมืองแห่งกำรกีฬำที่มีงำนกิจกรรม

ตลอดทั้งปี ทั้งกำรเข้ำชมและเชียร์สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกำลแข่งขันฟุตบอล งำนมำรำธอน

นำนำชำติ กำรแข่งรถ Super GT และ Moto GP อีกทั้งกำรแข่งขันย่อยในระดับภูมิภำคและ

ภำยในจังหวัดผลัดเปลี่ยนกันไปทุกสัปดำห์ ซึ่งท ำให้มีกระแสผู้คนเดินทำงหมุนเวียนและกระแส

เงินใช้จ่ำยไม่หยุด วิถีทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงนี้ท ำให้มีคนรุ่นใหม่ที่กล้ำลงทุน กล้ำใช้จ่ำย และใช้

ชีวิตของตนเองในแบบที่ต่ำงไปจำกเดิม เช่น เปลี่ยนเด็กแวนซ์ที่บิดรถก่อกวนตำมท้องถนนทำง

หลวงให้กลำยเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในสนำม เพิ่มควำมสนใจและควำมนิยมในกำรเรียนวิชำ

ช่ำงยนต์ ช่ำงเทคนิค และท ำให้โรงเรียนอำชีวะมีศักดิ์ศรีมำกขึ้น เมื่อเรียนจบก็สำมำรถเข้ำเป็นช่ำง

หรือเปิดกิจกำรร้ำนซ่อมและแต่งรถของตนเองได้ ลักษณะสถำปัตยกรรมของสนำมฟุตบอลบุรีรัมย์

ยูไนเต็ดและสนำมแข่งรถ ยังได้ส่งผลกระจำยต่อไปยังควำมนิยมในกำรก่อสร้ำงของเมือง โดย

อำคำร ร้ำนค้ำ และสิ่งก่อสร้ำงใหม่ นิยมก่อสร้ำงและตกแต่งในรูปแบบอินดัสเตรียลลอฟท์ ที่ใช้

โครงเหล็กและปูนเปลือยเดินสำยไฟและหลอดไฟโล่ง ให้กลมกลืนกับตรำสัญลักษณ์และธงสโมสร 
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มีร้ำนค้ำที่เป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่เปิดขึ้นต่อเนื่องท้ังร้ำนอุปกรณ์ตกแต่งรถ ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ 

ขนมหวำน และสินค้ำทันสมัย ผนวกกับห้ำงสรรพสินค้ำทุนใหญ่จำกกรุงเทพอย่ำงโรบินสันมำ

แข่งขันกับทุนเก่ำอย่ำงทวีกิจพำณิชย์ ในตอนเย็นเรำจะพบว่ำชำวบุรีรัมย์นิยมออกมำออกก ำลัง

กำย เตะฟุตบอล เข้ำยิม ตำมสนำมฝึกซ้อมต่ำงๆ ในเมือง หรือพื้นที่สำธำรณะที่ปรับปรุงโดย

เทศบำลและอบจ. ต่ำงจำกเมืองชนบทแบบเดิมที่มักจะเป็นกำรสังสรรค์ดื่มเหล้ำเบียร์ตำมร้ำนค้ำมี

กำรขยำยท่ำอำกำศยำนเพื่อรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจำกเดิมที่ไม่มีเที่ยวบินพำณิชย์ลง กลำยเป็นมี 

4 เที่ยวบินต่อวัน รวมถึงมีกำรริเริ่มสร้ำงสถำนที่ท่องเที่ยวใหม่โดยกลุ่มทุนอื่นเป็นทำงเลือกให้

นักท่องเที ่ยวได้แวะชมต่อเนื ่อง เช่น สวนพฤกษศำสตร์เพลำเพลิน และกำรปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวเดิมอย่ำงพุทธอุทยำนเขำกระโดงให้ทันสมัยและสะอำดสอดคล้องกับภำพรวมของเมือง

กำรพัฒนำแบบกระจำยรำยได้อย่ำงทั่วถึงในบุรีรัมย์ เป็นส่วนประกอบของทั้งวิสัยทัศน์ ควำม

ทุ่มเท และกำรใช้อ ำนำจทำงกำรเมืองอย่ำงชำญฉลำด โดยใช้กำรกีฬำและควำมเร็วเป็นธงน ำเพื่อ

สร้ำงควำมม่ังคั่งเปลี่ยนแปลงเมืองและวิถีชีวิตคนอย่ำงพลิกหน้ำมือเป็นหลังมือในชั่วทศวรรษ

เดียว สมกับป้ำยที่ประกำศอยุ่หน้ำสนำมช้ำง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ว่ำ “DESTINATION 

OF SPEED” 

 

2.4 ควำมคิดและสถำนทีแ่นวทำงพหุวิทยำกำรในกำรออกแบบเมืองร่วมสมยั 

Anzani, Anna.  (2560). Mind and Places. น ำเสนอแนวทำงแบบองค์รวมและสหสำขำ

วิชำชีพในกำรออกแบบตกแต่งภำยในโดยผสมผสำนมุมมองทำงจิตวิทยำปรัชญำมำนุษยวิทยำ

และภูมิศำสตร์ 
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ภำพที่ 15  ควำมคิดและสถำนที่แนวทำงพหุวิทยำกำร  

ที่มำ : Mind and Places 

 ควำมคิดและสถำนที่แนวทำงพหุวิทยำกำรในกำรออกแบบเมืองร่วมสมัย 

แนวทำงด้ำนล่ำงส ำหรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและกำรท ำแผนที ่อัตลักษณ์ท้องถิ ่น G. 

Amoruso และ V. Battista บทคัดย่อเมืองคือกำรแสดงออกตำมธรรมชำติของสภำพมนุษย์  เป็น

ควำมเหมำะสมของชุมชนสถำบันในท้องถิ่นและประชำชนในกำรลงทุนทรัพยำกรเพื่อให้มรดกนี้

ยังคงมีชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตประจ ำวันที่ใช้ แต่ยังอยู่ในควำมทรงจ ำพิธีกรรมและประเพณีปำกเปล่ำที่

อยู่ในแผนกำรบำงครั้งซ่อนเร้นหรือ  เข้ำใจยำกซึ่งท ำให้กลำยเป็นภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรม  ใน

บริบทนี้ภำค Pugha ได้ส่งเสริมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมงำมของดินแดนอำปูเลียนซึ่งแนะน ำ

สถำนกำรณ์ใหม่ของ "ชุมชนภูมิทัศน์" ซึ ่งนิยำมเชิงปฏิบัติของสิ ่งที ่ "สวยงำม" มำจำก

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรไกล่เกลี่ยกับชุมชน  บทนี้น ำเสนอวิธีกำรออกแบบร่วมกันเพื่อ

ค้นหำ "กำรระบุกำรอ้ำงอิงของภูมิทัศน์และกำรเป็นของดินแดนไปยังชุมชนอ้ำงอิงและควำมหมำย

ที่แตกต่ำงกันซึ่งอำจเกิดจำกมิติของอัตลักษณ์ในท้องถิ่น"  กระบวนกำรจัดท ำแผนที่กำรปฏิบัติงำน

ศิลปะตอนเรื่องรำวงำนฝีมือกำรเป็นตัวแทนและกำรแสดงออกทำงคู่ครองและไม่มีสำระส ำคัญ  

ผลลัพธ์คือกำรแสดงอัตลักษณ์และมิติของมนุษย์เริ ่มตั้งแต่กำรแสดงออกทำงสีและวัสดุเพื่อ

ตรวจสอบกระบวนทัศน์และควำมรู้เพื่อสร้ำงคู่มือชุมชนขึ้นมำใหม่  ค ำส ำคัญภูมิทัศน์วัฒนธรรม

กฎหมำยเกี่ยวกับควำมงำมกำรออกแบบสีหนังสือรูปแบบ Puglia ไม่สำมำรถแยกย่อยออกเป็น
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ส่วน ๆ หรือมีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด  ในทำงตรงกันข้ำมภูมิทัศน์ก็เหมือนกับสถำนที่ซึ่งเป็นเอก

ฐำนที่ต้องกำรลักษณะจินตนำกำรตำมเอกภำพที่แบ่งแยกไม่ได้ของธรรมชำติ  ภูมิทัศน์เป็น

วิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์และแตกต่ำงแม้ว่ำจะเกี่ยวพันกับมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดของผลรวมตำมธรรมชำติก็

ตำม  Simmel ระบุ "โทนสีทำงจิตวิญญำณของภูมิทัศน์" ของ Stimmung ซึ่งจะชนะได้หำกเป็น

เพียงกำรฉำยภำพอำรมณ์ของเรื่องหรือมีรำกฐำนวัตถุประสงค์  ค ำตอบที่ส ำคัญที่สุดจะมำจำก

เฮอร์เบิร์ตเลห์มันน์นักภูมิศำสตร์ชำวเยอรมันผู้ดูแลลักษณะของภูมิประเทศโดยเน้นว่ำในภูมิ

ประเทศเช่นเดียวกับใบหน้ำของมนุษย์มีควำมเป็นไปได้ที่จะพบว่ำมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน 

"กำรแสดงออก  ศักยภำพ "ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกำรจ้องมองของผู้ทดลองซึ่งมักจะ" คิดตำม

ทฤษฎี "และนั่นหมำยควำมว่ำโดยธรรมชำติแล้วเขำจะเห็นเฉพำะสิ่งที่เขำได้เ รียนรู้ที ่จะรับรู้

เท่ำนั้น  เมื่อน ำมำรวมกันส่วนประกอบที่ขำดไม่ได้ทั้งสองนี้ประกอบกันเป็นลักษณะของภูมิทัศน์  

โทนสีทำงจิตวิญญำณของภูมิทัศน์ไม่สำมำรถเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป (เศร้ำ , ร่ำเริง, เศร้ำโศก) 

เนื ่องจำกใบหน้ำของชำยคนหนึ่งอำจมีลักษณะคล้ำยกับของอีกคนหนึ่ง แต่จะแสดงออกถึง

ลักษณะหลักและเอกสิทธิ์ของมันเสมอดังนั้นโหงวเฮ้งของภูมิทัศน์จะอยู่เสมอ  และไม่เหมือนใคร

เท่ำนั ้น  แนวคิดต ำแหน่งอัจฉริยะเกี ่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ที ่เชื ่อมโยงระหว่ำงผู ้คนกับ

สิ่งแวดล้อมและกำรสนทนำของนอร์เบิร์ก - ชูลซ์ด้วยแนวคิดของ "พื้นที่อัตถิภำวนิยม" ผ่ำนกำร

ใช้ค ำเสริมเช่น "พื้นที่" และ "อักขระ" (นอร์เบิร์ก - ชูลซ์  พ.ศ. 2523)  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

ตัวตนของมนุษย์และตัวตนของสถำนที่นั้นชัดเจน แต่ Norberg-Schulz ยังยืนยันว่ำไม่เพียง แต่มี

ควำมเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงคุณลักษณะทั้งสองเท่ำนั้น  loci จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นพื้นฐำน”.  

กำรเคำรพสถำนที่ท่ีเป็นอัจฉริยะหมำยถึงกำรเน้นเอกลักษณ์ของสถำนที่ตีควำมและถอดควำมด้วย

ภำษำร่วมสมัยโดยอ้ำงถึง "ธีม" และ "รูปแบบ" ที่เป็นผลมำจำกกระบวนกำรวิเครำะห์  หำกมีกำร

เชื่อมโยงที่เชื่อมโยงตัวตนของสถำนที่และตัวตนของมนุษย์ก็สำมำรถตั้งสมมติฐำนได้ว่ำหลักกำร

ของกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันใช้กับลิงค์นี้และกำรสูญเสียหรือวิกฤตของสถำนที่นั้นก่อให้เกิด

วิกฤตของมนุษย์และกระบวนกำรนี้ก่อให้เกิด  กำรสลำยตัวของสถำนที่ตำมที่อธิบำยไว้โดย  3 สี

เป็นจุดสังเกตในกำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสีตัวละครของสถำนที่เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำร

ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสถำนที่และมักเป็นวัตถุดิบของภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรม  กำรศึกษำก ำลัง

เสนอวิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อเอำชนะปัญหำที่ในปัจจุบันไม่อนุญำตให้สร้ำงควำมสวยงำมเป็นกำร

แสดงออกถึงคุณค่ำและควำมหมำย  วิธีกำรวิเครำะห์และตีควำมสถำนที่เมืองและภูมิทัศน์ทำง

วัฒนธรรมเน้นแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดส ำหรับเอกสำรกำรเป็นตัวแทนและกำรท ำแผนที่มูลค่ำที่จับ
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ต้องได้และจับต้องไม่ได้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรส ำรวจเมืองกำรวิเครำะห์ประเภทและกำรส่งมอบ

รำยกำรและรูปแบบหนังสือ  ต่อจำกนั้นแผนที่กำรแสดงเชิงพรรณนำและกำรประเมินอัตลักษณ์

ท้องถิ่นท ำให้สำมำรถน ำเสนอแนวทำงและค ำแนะน ำเชิงกรำฟิกส ำหรับโครงกำรฟื้นฟูในระดับต่ำง 

ๆ  Bruno Taut ในปีพ. ศ. 2468 เตือนเรำว่ำ: "... ทันทีที่คุณก ำจัดสีที่ไม่จ ำเป็นออกไปอย่ำงไม่

ต้องสงสัยก็เผยให้เห็นตัวเองว่ำเป็นวิธีกำรก ำหนดช่องว่ำงตำมธรรมชำติเพียงวิธีเดียว ... " เพื่อให้

ควำมหมำยกับแบบฟอร์มเพื่อท ำเครื่องหมำยอย่ำงชัดเจน  ลักษณะของสถำนที่  เมืองมีควำม

ซับซ้อนระบบท่ีผสมผสำนเอกลักษณ์ของสีหลำยแบบ  แต่ละพื้นที่มีลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและ

เชิงพื้นที่ของตัวเองซึ่งได้รับอิทธิพลจำกหลำยปัจจัย: ควำมสว่ำงวัสดุสีและควำมแตกต่ำงรูปแบบ

ของช่องว่ำงขนำดของอำคำร  ค ำเชิญชวนของ Taut และคนอื่น ๆ อีกมำกมำยถูกเพิกเฉยไป

บำงส่วนเนื ่องจำกควำมโดดเด่นทำงอุดมกำรณ์ของลัทธิพื ้นฐำนนิยมที ่ไม่ใช้สีกำรปฏิเสธ

สถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและวัสดุจำกธรรมชำติและวิธีกำรประดิษฐ์ (Taut 1925)  ในภูมิ

ประเทศโดยธรรมชำติที่แตกต่ำงกันสีที่สังเครำะห์ระหว่ำงสสำรกำรท ำงำนของมนุษย์เศรษฐกิจและ

ทรัพยำกรในท้องถิ ่นควำมหมำยทำงสังคมแสดงถึงควำมสมดุลอย่ำงเป็นทำงกำรกำรแยก

โครงสร้ำงและกำรสร้ำงท่ีอยู่อำศัยใหม่กำรรับรู้กำรกบฏต่อรหัสกำรพิมพ์ของอนุกรมและซ ้ำ  ควำม

เป็นเมืองเรื่องรำวของยุคอดีตกำรใช้และประเพณีที่สะท้อนให้เห็นในพื้นที่เมือง  ปัจจุบันเรื่องรำว

นั้นได้หยุดลงเรื่องรำวได้ถูกแยกส่วนแม้ว่ำจะมีวิธีกำรที่ทรงพลังที่สุดที่เคยขำดทรัพยำกรที่ส ำคัญ

ที่สุดผู้คนควำมทรงจ ำตัวตนของพวกเขำกระบวนกำรวำงแผนเกิดขึ้นห่ำงไกลจำกควำมเป็นจริง

และควำมเป็นจริง ต้องกำรโดยไม่ต้องมีกำรตรวจสอบใด ๆ ตำมหลักฐำนโดยไม่ต้องพยำยำม

ด ำเนินกำรทดสอบภำคสนำมและน ำวิธีกำรออกแบบร่วมกันมำใช้  ผลท่ีได้คือห่ำงไกลจำกผู้คนเท่ำ 

ๆ กันเทียมไม่สะท้อนสภำพของมนุษย์ห่ำงไกลจำกแนวคิดเรื่องฮำบีทัตและส่วนประกอบที่รับรู้  

และเมื่อคิดว่ำในศตวรรษที่สิบเจ็ดนักปรัชญำจอห์นล็อคได้ก ำหนดทฤษฎีกำรรับรู้เกี่ยวกับสีที่แยก

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งท่ีเขำก ำหนดไว้ว่ำ "คุณภำพปฐมภูมิ" ระยะทำงน ้ำหนักและรูปแบบซ่ึงถือ

ว่ำเป็นของจริงและทำงกำยภำพ  - เรียกว่ำ "คุณสมบัติรอง" สีซึ่งไม่สำมำรถพิจำรณำได้จริงทำง

กำยภำพ แต่เชื่อมโยงกับขอบเขตกำรรับรู้ในปัจจุบันองค์ประกอบที่สำมำรถท ำให้โครงกำรประสบ

ควำมส ำเร็จได้ (Locke 1689)  Attilio Marcolli เน้นถึงควำมส ำคัญของปรำกฏกำรณ์กำรรับรู้ที่

เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบสีที่สอดคล้องกับกำรจัดวำงจำน  Marcolli ทดลองใช้ในงำนวิจัยที่น่ำ

จดจ ำซึ่งน ำไปใช้กับเมืองเวนิสขยำยแนวคิดเรื่อง "เมืองและสี" ไปสู่แนวคิด "เมืองสี" และอ้ำงถึง 

"ทฤษฎีสัญลักษณ์ของสี" เพื่อตรวจสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกระทบที่ไวต่อสีกับนิสัยของเรำ  
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ควำมสัมพันธ์ทำงจิตกับสิ่งแวดล้อมของเรำ วิธีคิดและวัฒนธรรมประเพณีของเรำ (Marcolli 

2006)  กำรเพิ่มประสิทธิภำพที่แท้จริงของภูมิทัศน์ที่สร้ำงขึ้นหรือธรรมชำติจะต้องกลำยเป็นใน

ค ำพูดของ Eugenio Turri "ควำมจริงที่ใกล้ชิดจะถูกน ำกลับไปสู่ควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีของแต่ละ

บุคคลแม้ว่ำจะเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดินแดนส่วนรวมและแม้กระทั่งดำวเครำะห์ที่ยิ่งใหญ่

ก็ตำม";  ควำมจ ำเป็นนี้เกิดขึ้นได้จำกกำรรับรู้หน่วยขั้นต ่ำที่ระบุลักษณะอำณำเขตที่ก ำหนด "คอร์

มี" และหน่วยพื้นฐำนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์และรับรู้ได้ " iconems" (Turri 

2003)  เมืองและกำรเป็นตัวแทนของพวกเขำกลำยเป็นจำนสีรหัสก ำหนดค่ำจำนสีลักษณะดังที่

เคยเป็นมำแล้วส ำหรับเมืองโรมันในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำกยุคสำธำรณรัฐที่โดดเด่นด้วยกำรใช้ดินเผำ

และสีอบอุ่น (ดินและดินเหนียว) ไปจนถึงของจักรวรรดิ  กรุงโรมมีกำรใช้หินอ่อนสีขำวอย่ำง

กว้ำงขวำง  ตัวอย่ำงเช่นเมืองสี ได้แก่ ชัยปุระของอินเดียเมืองสีชมพูและจ๊อดปูร์เมืองสีฟ้ำ   

 สีเป็นผลมำจำกกระบวนกำรวิวัฒนำกำรที่ช้ำและกำรปรับตัวให้เข้ำกับไซต์  หรือถูก

ก ำหนดขึ้นจำกข้ำงบนแนะน ำแบรนด์หรือตัวเลือกแนวควำมคิดเรำจะพูดในวันนี้ สำมำรถตัดสินใจ

ฝ่ำยเดียวและสังเครำะห์ทำงเลือกตำมอ ำเภอใจที่เชื่อมโยงกับรูปแบบสัญลักษณ์ของกำรปกครอง

และกำรเป็นตัวแทนของสถำนที่ควำมคำดหวังของแนวคิดสมัยใหม่ของกำรออกแบบเชิงกลยุทธ์

ซ ึ ่งเป ็นกำรสร ้ำงแบรนด์สถำนที ่   น ักออกแบบสี Jean-Philippe Lenclos ได ้ตรวจสอบ

ควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่และองค์ประกอบสีของสถำนที่มำเป็นเวลำนำนและอุทิศตัวเองให้กับกำร

ร่ำงแผนที่สีเฉพำะภูมิภำคตลอดจนกำรศึกษำเฉดสีแบบดั้งเดิมของเมืองและภูมิทัศน์ที่แตกต่ำงกัน

ของฝรั่งเศส  หนึ่งในโครงกำรที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขำคือแนวคิดเรื่อง Geography of Color  

Lenclos และ Dominique ภรรยำของเขำตีพิมพ์หนังสือเล่มแรก Couleurs de la France, 

Maisons et Paysages ในปี 1982 (Lenclos และ Lenclos 1982)  บทพูดคอลเลกชันและ

ศัพท์ท ำหน้ำที ่อธิบำยจดจ ำเกี่ยวข้องรู้เผยแพร่ปรับหลักกำรของกฎหมำยให้เป็นภำยในเพื่อ

สร้ำงใหม่ (บำงส่วนไม่สมบูรณ์ แต่มีนัยส ำคัญส ำหรับแบบจ ำลองและตอนต่ำง ๆ ) อัตลักษณ์ของ

อำณำเขตและมิติของมนุษย์  ส ำนวนภำษำอิตำลีที่เป็นที่นิยมและเป็นที่นิยมคือ "ค่ำโดยสำรให้

ควำมส ำคัญกับท้องถิ่น" นั่นคือกำรปรับควำมคิดกับสถำนที่ท ำให้กลับสู่มิติของชีวิตภำยในที่อยู่

อำศัยเสนอภำพสะท้อนว่ำจะสร้ำงกำรบูรณำกำรอีกครั้งได้อย่ำงไร  ระหว่ำงสุนทรียศำสตร์และมิติ

ทำงวัฒนธรรมในด้ำนกำรออกแบบพื้นที่  ภำพสะท้อนที่ส่งเสริมควำมงำมเอกลักษณ์และควำม

ทรงจ ำในฐำนะทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมที่มีชีวิต  บทนี้น ำเสนอโดยอ้ำงอิงถึงหัวข้อ III ของกฎหมำย

ระบุตัวตนของดินแดนอำปูเลียนวิธีกำรด ำเนินงำนของห้องปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมและกำร
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วำงแผนร่วมกันเพื่อท ำแผนที่ "กำรระบุกำรอ้ำงอิงของภูมิทัศน์และกำรเป็นของดินแดนอำพูเลยีน

กับชุมชนอ้ำงอิงและควำมหมำยที่แตกต่ำงกัน  ที่สำมำรถเกิดขึ้นจำกมิติท้องถิ่นของอัตลักษณ์แห่ง

ดินแดน ".  กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนที่แนวทำงกำรปฏิบัติศิลปะตอนเรื่องรำวอำชีพกำร

เป็นตัวแทนและกำรมีส่วนร่วมที ่เกี ่ยวข้องกับ "ควำมงำม" ซึ ่งเป็นแนวคิดที ่แสดงออกถึง

ควำมหมำยและเอกลักษณ์ของสถำนที่  กำรแสวงหำควำมรู้สึกของสถำนที่ผ่ำนกำรแสดงอัต -

ลักษณ์เป็นสิ่งที่จ ำเป็นในกำรรวมเข้ำกับกระบวนกำรออกแบบเชิงกลยุทธ์  เอกสำรที่ส ำคัญและ

รูปแบบกำรแสดงหลำยรูปแบบกล่ำวถึงกระบวนกำรรับรู ้และกำรท ำแผนที ่แนวควำมคิด 

(Amoruso 2015)  กระบวนกำรของกำรท ำแผนที่สถำนที่คือกำรออกแบบที่มุ ่งเน้นไปที ่กำร

เปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหำกำรรับรู้และอำรมณ์และควำมรู้สึกของเรำกล่ำวถึงกำรเป็น

ตัวแทนของพื้นที่ผ่ำนกำรคิดภำพและกำรผลิตวัสดุกรำฟิก  เป็นสิ่งส ำคัญท่ีจะต้องเน้นควำมม่ันคง

และควำมต่อเนื่องของสถำนที่เพื่อสร้ำงรำยละเอียดคุณภำพของสถำนที่ แต่ก็จ ำเป็นที่จะต้อง

ตระหนักถึงเอกภำพและควำมแตกต่ำงเป็นพำรำมิเตอร์ของไซต์  ในประเพณีสมัยใหม่และท่ีมุ่งเน้น

ตะวันตกอัจฉริยะ loci มักจะหมำยถึงดินแดนพิเศษของสถำนที่หรือกำรปรำกฏตัวของ "จิต

วิญญำณของสถำนที่" แทนที่จะเป็นวิญญำณผู้พิทักษ์และในด้ำนทฤษฎีสถำปัตยกรรมและกำร

ปฏิบัติสถำนที่อัจฉริยะมี  ผลกระทบที่ลึกซึ้งส ำหรับกำรสร้ำงสถำนที่กำรออกแบบตกแต่งภำยในที่

รวมปัญหำที่เป็นปรำกฏกำรณ์เข้ำด้วยกัน  กำรเคำรพสถำนที่ที่เป็นอัจฉริยะไม่ได้หมำยถึงกำร

คัดลอกแบบจ ำลองโบรำณด้วยวิธีที่เข้มงวดและน่ำคิดถึง แต่เน้นถึงเอกลักษณ์ของสถำนที่ตีควำม

และถอดควำมด้วยภำษำร่วมสมัยและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับ "หัวเรื่อง" และ "ประเภท" 

ของพวกเขำซึ่งเป็นผลลัพธ์  ของกระบวนกำรวิเครำะห์  รูปแบบโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์

เกี ่ยวข้องกับกำรรับรู้และกำรเป็นตัวแทนที่เสริมสร้ำงบทบำทของกำรคิดภำพและภำพตำมที่ 

Lynch ระบุว่ำกำรท ำแผนที่สถำนที่รับรู้นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนกำรทำงควำมคิดและกำรท ำงำนที่ใช้

เป็นหลักวิสัยทัศน์ควำมจ ำและผลของ "ภำพสิ่งแวดล้อม" ดังกล่ำว ;  พวกมันถูกสร้ำงขึ้นจำก

ศักยภำพของสถำนที่ที่จะดึงออกมำ "ควำมสำมำรถในกำรมองเห็น" และล ำดับชั้นที่อนุญำตให้

วำงแนวผ่ำนช่องว่ำง "กำรหำทำง" (Lynch 1960)  กระบวนกำรวิเครำะห์และกำรท ำแผนที่ของ

สถำนที่ถือเป็นกำรโหมโรงที่จ ำเป็นต่อกำรออกแบบที่มุ่งเน้นไปที่กำรปรับเปลี่ยนและยังรวมถึงมิติ

ทำงอำรมณ์และกำรรับรู้ของกำรมีส่วนร่วมของควำมรู้สึกที่มุ่งเป้ำไปที่กำร เป็นตัวแทนของพื้นที่

ผ่ำนกำรคิดภำพและกำรผลิตวัสดุกรำฟิก  .  "ตำไม่เห็นสิ่งต่ำง ๆ แต่เป็นตัวเลขของสิ่งที่หมำยถึง

สิ่งอื่น" คำลวิโนเขียนในเมืองที่มองไม่เห็น (Calvino 1994)  ขั้นตอนกำรท ำแผนที่ประกอบด้วย
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กำรก่อตัวของ "ภำพ" แนวคิดทำงจิตขั้นแรกที่ตีควำมและถ่ำยทอดควำมสัมพันธ์กับรหัสท่ีซับซ้อน

มำกหรือน้อย  ภำพท ำให้มองเห็นเป็นรูปเป็นร่ำงสร้ำงขึ้นใหม่โดยใช้โครงสร้ำงทำงเรขำคณิต

รูปแบบควำมงำมและให้หลักฐำนของควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำงและกำรท ำงำนระหว่ำง

ส่วนประกอบต่ำงๆ  ภูมิทัศน์เมืองในอดีตของดินแดนของเรำมักถือได้ว่ำเป็นภูมิทัศน์ทำง

วัฒนธรรม (Salerno 2017) ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงรูปแบบกำรปรับตัวไปยังสถำนที่ต่ำงๆและ

ควำมยืดหยุ่นของสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่ละองค์ประกอบสำมำรถระบุและจัดท ำเป็นเอกสำรได้  ภูมิทัศน์

นี้สำมำรถอธิบำยแบบกรำฟิกเป็นแค็ตตำล็อกที่มีข้อมูลหลำยระดับในกำรพัฒนำแบบจ ำลอง

ควำมหมำยที่เหมำะสม 2560).  กำรแทรกแซงภูมิทัศน์เมืองในประวัติศำสตร์ ได้แก่   ระเบียบวิธี

เครื่องมือและเทคนิคกำรออกแบบ  เพื่อพัฒนำควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับกำรตั้งถิ่นฐำนลักษณะทำงพิมพ์

และสัณฐำนวิทยำของมรดกที่แพร่กระจำยเครื่องมือและเทคนิคส ำหรับกำรเป็นตัวแทนภูมิทัศน์ถูก

น ำมำใช้เพื่อจัดท ำเอกสำรหน่วยภูมิทัศน์และพื้นที่ที่เป็นเนื้อเดียวกัน  ยิ่งไปกว่ำนั้นจ ำเป็นต้อง

จัดกำรบริบทกำรวำงแผนเมตำเพื่อกำรรับรู้คุณค่ำของสถำนที่  ลักษณะกำรระบุอื่น ๆ เกิดขึ้น

ซ ้ำซำกและสำมำรถพบได้ในหน่วยภูมิทัศน์ที่แตกต่ำงกันซึ่งเห็นได้ชัดถึงควำมสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้น

ระหว่ำงพื้นที่ในเมืองกับองค์ประกอบสีและกำรแปรรูปวัสดุในท้องถิ่น  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่

จะต้องส่งเสริมวิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อฟื้นฟูและสร้ำงโครงสร้ำงทำงกำยภำพและของมนุษย์ขึ้นมำ

ใหม่กำรตรวจสอบกำรเป็นตัวแทนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพของมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

เมืองในประวัติศำสตร์ตำมค ำจ ำกัดควำมของ UNESCO แต่เชื่อมโยงกำรด ำเนินกำรทำงปัญญำกับ  

วิธีกำรที่ตำมมำของกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรออกแบบเชิงกลยุทธ์  เครื่องมือในกำรเป็น

ตัวแทนของเมืองจ ำเป็นต้องมีค ำจ ำกัดควำมของมำตรฐำนและกฎระเบียบที ่ก  ำหนดด้วย

ภำพกรำฟิกส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำและกำรฟื้นฟูเมือง  รหัสกำรออกแบบกรำฟิกที่เหมำะสม

สำมำรถจัดระเบียบข้อมูลกำรจัดกำรและกำรสื่อสำรกำรด ำเนินกำรในเมืองรับประกันกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้ำนคุณภำพของเมือง  กำรแสดงช่องว่ำงด้วยสีไม่ได้หมำยถึงวิธีกำรแทนอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งที่เป็นไปได้  กำรท ำควำมเข้ำใจกับค่ำกำรรับรู้ที่เชื่อมโยงกับปรำกฏกำรณ์กำรส่องสว่ำง

และสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปได้ที่จะส่งรหัสประจ ำตัวของพื้นที่ในรูปแบบที่เป็นธรรมชำติและสมบูรณ์

มำกขึ้น  หนังสือรูปแบบเน้นกำรก ำหนดค่ำสีและโครงสร้ำงของเมืองซึ่ง Marcolli ให้ควำมส ำคัญ

เชิงกลยุทธ์  สีเป็นหนึ่งในรหัสต่ำง ๆ ที่เมืองแสดงถึงตัวเองดังนั้นจึงต้องมีกำรก ำหนดกรอบและ

ตีควำมอย่ำงถูกต้อง  เพื่อจุดประสงค์นี้จ ำเป็นต้องร่ำงเอกสำรเพื่อประเมินลักษณะของสถำนที่

เมืองและสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำที่แพร่กระจำยในที่อยู่อำศัยในเมือง  ผ่ำนกำรวิเครำะห์เชิง
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วิพำกษ์ของสถำนกำรณ์ที่สร้ำงขึ้นเรำได้ก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสมส ำหรับกำรแทรกแซงที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งมีอยู่ก่อนกำรเน้นโดยสรุปสถำนที่อัจฉริยะของพวกเขำแนวทำงเหล่ำนี้ถูกก ำหนด

ขึ้นโดยกำรใช้รหัสกำรออกแบบมักจะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่ส ำคัญซึ่งไฮไลต์

ผ่ำนกำรจัดท ำรำยกำรอย่ำงเป็นระบบคุณลักษณะที ่เป็นที ่รู ้จ ักมำกที ่สุดของภูมิทัศน์เมือง  

จ ำเป็นต้องขีดเส้นใต้อักขระที่ไม่เข้ำกันเพื่อก ำหนดในระหว่ำงกำรแทรกแซงซึ่งจะต้องปฏิบัติตำม

ค ำศัพท์ควำมพร้อมของวัสดุและเทคนิคกำรก่อสร้ำงในท้องถิ่น  ดังนั้นจึงมีกำรประยุกต์ใช้วิธีกำร

บนพื้นฐำนควำมรู้และหลักฐำนซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกควำมเข้ำใจในเชิงลึกเกี่ยวกับสภำพพื้นที่และ

แบบจ ำลองกำรรวมตัวทำงสังคมผ่ำนเครื่องมือกำรออกแบบเชิงกลยุทธ์กำรร่ำงแบบอักษรและกำร

ประยุกต์ใช้เทคนิค  ส ำหรับกำรเป็นตัวแทนด้ำนสิ่งแวดล้อมข้อมูลกำรสื่อสำรทำงสังคมและกำร

รับรู้ของสำธำรณชน  

 เมืองแบบดั้งเดิมแสดงออกผ่ำนปัจจัยที่เป็นทำงกำรและสีลักษณะทำงสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศและสังคมโดยฉำยภำพผ่ำนสภำพแวดล้อมที่สร้ำงขึ้นซึ่งอ้ำงอิงถึงอัตลักษณ์ที่ฝังรำกลึกที่สุด

ของเรำ  ผ้ำในเมืองมีกำรพูดชัดแจ้งตำมล ำดับชั้นของสถำนที่เชิงตรรกะและล ำดับชั้นภำษำออร์

แกนิก เพื่อควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนจริง  ส ำหรับกำรแทรกแซงที่ถูกต้องในผ้ำในเมืองควำมรู้เชิง

โครงสร้ำงเกี่ยวกับข้อควำมเป็นสิ่งส ำคัญที่จะต้องบรรลุโดยกำรส ำรวจคุณลักษณะของเมืองและ

สิ่งแวดล้อมโดยเน้นตัวชี้วัดคุณภำพและควำมเสื่อมโทรมของพ้ืนที่สำธำรณะและสภำพแวดล้อมที่

สร้ำงข้ึน  กำรด ำเนินกำรนี้ช่วยให้สำมำรถกู้คืนและปรับปรุงสถำนที่กำรปรับปรุงคุณภำพของเมือง

ผ่ำนกำรก ำจัดงำนที่ไม่เข้ำกัน  ศัพท์ในเมืองรวมถึงกฎเกณฑ์ทำงสถำปัตยกรรมทั้งหมดที่ก ำหนด

ภำพสุดท้ำยของสินทรัพย์ที่สร้ำงขึ้น  ดังนั้นรูปแบบควำมหนำแน่นวัสดุกำรใช้สีและเทคนิคกำร

ก่อสร้ำงจึงเปิดเผยตัวตนของสถำนที่และระบุลักษณะของพื้นที่ตำมล ำดับชั้น  เอกลักษณ์ของ

สถำนที่เป็นองค์ประกอบในกำรอ้ำงถึงเพื่อสร้ำงสิ่งที่ไม่เข้ำกันและสิ่งที่ไม่ไม่ใช่แนวคิดนำมธรรม

เนื่องจำกภำยในเมืองถือเป็นแนวคิดกลำงผ่ำนหลำยชั้นที่เกิดจำกกระบวนกำรปนเปื้อนทำง

วัฒนธรรม  กฎหมำยระดับภูมิภำคที่ประกำศใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ (L. R. of Emilia-Romagna No. 16 

of 2002) ได้แนะน ำค ำว่ำ "งำนที่ไม่เข้ำกัน" เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพเมือง

และกำรสร้ำงภูมิทัศน์ใหม่  องค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกันคือวัตถุที่ขำดกำรเชื่อมโยงทำงตรรกะ

และไม่ได้สัดส่วน  ดังนั้นไม่สอดคล้องกันหมำยควำมว่ำมันไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ

ควำมคำดหวังมัน "ไม่สะดวก" ตำมควำมรู้สึกทั่วไปของสถำนที่  ย่อหน้ำที่ 1 ของศิลปะ  10 ของ

กฎหมำยดังกล่ำวกล่ำวถึงผลกระทบทำงสำยตำขนำดลักษณะกำรพิมพ์และลักษณะกำรท ำงำน
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ของสิ่งที่เรียกว่ำงำนที่ไม่ลงรอยกัน: ควำมไม่ลงรอยกันทำงสุนทรียศำสตร์ที่เชื ่อมโยงกับมิติ

องค์ประกอบกำรออกแบบสีรูปแบบ  ควำมไม่สอดคล้องกันในกำรใช้งำนเนื่องจำกขนำดไม่เข้ำกัน

กับบริบท / ภำพส ำหรับกำรใช้งำนที่ไม่เหมำะสม  จำกนั้นควำมไม่ลงรอยกันทำงเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ส ำคัญมำกอีกประกำรหนึ่งคือควำมยั่งยืนของชุมชน  Patrick Geddes ผู้

ร่วมสมัยและผู้สนับสนุน Ebenezer Howard สนับสนุนกำรส ำรวจของพลเมืองท่ีขำดไม่ได้ในกำร

วำงผังเมืองค ำขวัญของเขำคือ "กำรวินิจฉัยก่อนกำรรักษำ" ซึ่งกล่ำวถึงเทคนิคที่ใช้ได้จริงส ำหรับ

กำรส ำรวจกำรวิเครำะห์และกำรวำงแผนในระดับภูมิภำค  กำรส ำรวจดังกล่ำวควรรวมถึง

ธรณีวิทยำภูมิศำสตร์ภูมิอำกำศชีวิตทำงเศรษฐกิจและสถำบันทำงสังคมของเมืองและภูมิภำคอย่ำง

น้อยที่สุด  งำนส ำรวจเมืองเก่ำของเอดินบะระในช่วงแรกของเขำกลำยเป็นต้นแบบส ำหรับกำร

ส ำรวจในเวลำต่อมำ  เขำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อรูปแบบของกำรวำงแผนซึ่งอำศัยกำรออกแบบ

และผลกระทบมำกเกินไปโดยละเลยที ่จะพิจำรณำ "ไตรมำสโดยรอบ  Geddes ได้ร ับกำร

สนับสนุนให้ส ำรวจและพิจำรณำ "ชุดเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่" แทนกำรศึกษำ "สถำนที่ที่ตั้งอยู่

ค้นหำว่ำมันเติบโตขึ้นมำเป็นอย่ำงไรและตระหนักถึงข้อดีควำมยำกล ำบำกและข้อบกพร่องของ

มัน"  Geddes เชื่อว่ำเมือง ต่ำง ๆ ควรถูกมองว่ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องซึ่ง

คุ้มค่ำอย่ำงยิ่งกับควำมต่อเนื่องของประเพณีและลักษณะทำงกำยภำพของสถำนที่.  เมื่อเข้ำใจ

แก่นแท้ของสถำนที่แล้วเขำเชื ่อว่ำอำจได้รับชีวิตใหม่ผ่ำนกำรออกแบบที่ดีและโดยก ำหนด

เป้ำหมำยองค์ประกอบท่ีเป็นอันตรำย (Robb 2017) 
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บทที่ 3 

กรณีศึกษำ 

3.1 ประเด็นกำรศึกษำ 

 ในกำรศึกษำกลุ่มอำคำรกลุ่มตัวอย่ำงในพื้นที่ต่ำง ๆ เพื่อน ำข้อมูล ของกลุ่มอำคำรที่

น่ำสนใจในกำรเริ่มต้นกำรเขียน Content ที่สร้ำงสรรค์ สีสันกำรเปลี่ยนของเมืองท่ีเกิดขึ้น 

แนวคิดในกำรเปลี่ยนแปลงของเมือง เพื่อน ำมำวิเครำะห์และเป็นแนวทำงในกำรออกแบบ คิด 

Content เก็บบันทึกภำพเพื่อเผยแพร่ บนสื่อ Facebook น ำเสนอผลงำนที่แสดงออกมำใน

หลำกหลำยมิติ ซึ่งแบ่งงหัวข้อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1 แนวคิดกำรออกแบบ 

 

3.2 กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำง  

3.2.1 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Chefchaouen,Morocco 

อำกำศร้อนๆ แบบนี้ หลำยคนนึกถึงทะเลใช่ไหมคะ? และใช่ค่ะ Karuntee พำทุกคนมำที่

ทะเล แต่ทะเลที่หมำยถึงคือ เมืองที่เปรียบเหมือนทะเล นั่นก็คือ เชฟชำอูน (Chefchaouen) 

เมืองเล็กๆ ที่อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก ซึ่งถูกปกคลุมด้วยบ้ำนเรือนที่มีสถำปัตยกรรม

อันโดดเด่นและโดนฉำบ พร้อมวำดลวดลำยตัวอำคำรให้กลำยเป็นสีฟ้ำทั้งหมด ชวนให้ผ่อนคลำย

และสบำยตำทุกครั้งที่พบเห็น….. 

เหตุผลที่ท ำให้เชฟชำอูนกลำยเป็นเมืองสีฟ้ำนั่น เริ่มตั้งแต่สมัยที่ชำวยิวที่อพยพมำตั้ง

รกรำกในช่วงยุค 1930 และพวกเขำเหล่ำนั้นมีควำมเชื่อว่ำสีฟ้ำคือตัวแทนของท้องฟ้ำและสวรรค์ 

ในขณะที่บำงคนก็เชื่อว่ำผนังสีฟ้ำจะช่วยไล่ยุงหรือแมลงเล็ก ๆ ที่สำมำรถท ำอันตรำยต่อคนได้ 

หลังจำกนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนเมืองอันแสนธรรมดำให้กลำยเป็นเมืองสีสัน โดยได้ท ำกำรทำสีผนังและ

อำคำรด้วยสีฟ้ำสลับกับสีขำว (เล็กน้อย ) ทั้งหมด จนกลำยเป็นจุดเด่นที่สุดของเมืองในปัจจุบัน 
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ต้องขอบอกเลยนะคะว่ำนอกจำกเชฟชำอูนจะกลำยเป็นสีฟ้ำทั้งเมืองแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังถูกโอบ

ล้อมด้วยภูเขำน้อยใหญ่และบรรยำกำศที่เรียกว่ำค่อนข้ำงดีตลอดทั้งปีเลยค่ะ จึงเป็นอีกหนึ่งแห่งที่

นักท่องเที่ยวหลำยๆ คนใฝ่ฝันต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต (Karuntee ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ) 

 

 

ภำพที่ 16 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Chefchaouen,Morocco 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 

3.2.2 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Happy Rizzi House 

Happy Rizzi House  หรือแปลเป็นไทยก็คือ บ้ำนที่สุขที่สุดในโลก เป็นตึกแนว pop-art 

ตั้งตระหง่ำน เก๋ไก๋ กวนประสำท อยู่ที่ เมือง Braunschweig ประเทศเยอรมัน สร้ำงสรรค์ควำม

มันส์และละเลงสีสันโดยสถำปนิก Konrad Kloster โดยจุดมุ่งหมำยและเจตนำในกำรเปลี่ยนพื้นที่

รกร้ำงให้กลำยเป็นตึกที่มีควำมสวยงำม แปลกประหลำดและดึงดูดสำยตำ เพื่อปลุกชีวิตให้ตึกน้อย

ใหญ่ หันมำเป็นมิตรแท้ แชร์รอยย้ิม สร้ำงสีสันให้ผู้ผ่ำนไปมำ จน Happy Rizzi House บ้ำนที่สุข

ที่สุดในโลก กลำยเป็นสถำนที่ท่ีมีชื่อเสียงแห่ง Braunschweig 
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เรำจะพบว่ำตึก Happy Rizzi House  นี้ นอกจำกกำรใช้สีสันหลำกหลำยสีเพื่อสร้ำงให้

คนที่พบเห็นมีควำมสุขแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นคือกำรออกแบบสไตล์ Paintings คือกำรดีไซน์ตัวตึกให้

เต็มไปด้วยควำมรู้สึกจำก หัวใจสีแดงมีพลัง ดวงตำเปล่งประกำยจำกกำรผสมผสำนควำมคอนท

รำสต์ให้ลงตัวด้วยสีขำวและด ำ ดำวสีเหลืองสกำวและนกที่ก ำลังโบยบินไปทั่วทั้งพื้นที่ ผ่ำน

ท้องฟ้ำและพสุธำอันสดใส เป็นต้น ยังมีอีกหลำยเฉดสีที่ถูกถ่ำยทอดออกมำแต่ละสีล้วนท ำให้คุณ

รู้สึกในแบบที่แตกต่ำงกันแต่พออยู่รวมกันแล้วเกิดควำมกลมกลืนและประสำนกันได้อย่ำงลงตัว

เลยทีเดียวค่ะ 

 

ภำพที่ 17 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Happy Rizzi House 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 

3.2.3 แนวคิดกำรออกแบบเมือง  Cape Town, South Africa 

บ้ำนเรือนในเมืองเคปทำวน์ยังเต็มไปด้วยสีสันและสถำปัตยกรรมท่ีแปลกตำอีกด้วย โดย

แต่เดิมนั้นชำวดัตช์เคยเข้ำมำปกครองที่นี่และได้ทิ้งสัญลักษณ์ที่มีควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไว้ 

เรียกว่ำสไตล์ “Cape Dutch”  คือรูปแบบบ้ำนเรือนที่มีกำรตกแต่งหลังคำหน้ำจั่วด้ำนหน้ำอย่ำง

สวยงำม นอกจำกนี้ยังได้ผสมผสำนอิทธิพลจำกมำเลเซียคงหลงเหลืออยู่ตำมบ้ำนเรือนสีสันสดใส 

และยังมีหอสูงยอดแหลมให้เห็นอยู่บ้ำงในเขต Bo-Kaap  
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ภำพที่ 18 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Cape Town, South Africa 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 

3.2.4 แนวคิดกำรออกแบบเมือง  Ministry of Culture 

อำคำร Ministry of Culture, Community and Youth ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนบ้ำน

อำเซียนไทยนี่เองค่ะ ถือเป็นอำคำรเก่ำขนำดใหญ่ที่ถูกน ำมำรีโนเวทใหม่ ด้วยกำรกำรทำสีที่

บริเวณบำนหน้ำต่ำงไม้ของอำคำรด้วยสีสดๆ แตกต่ำงกัน สร้ำงสีสัน ควำมโดดเด่นและท ำให้ดู

แปลกใหม่ จนกลำยเป็นแหล่งถ่ำยภำพฮิปๆของบุคคลทั่วไปรวมถึงบรรดำนักท่องเที่ยวทั้งหลำย 

โดยตึกนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพำน Coleman Bridge ซึ่งอยู่ฝ่ังตรงข้ำมสถำนีรถไฟใต้ดิน Clark 

Quay Station โดยในตอนกลำงคืนที่อำคำรจะมีกำรเปิดไฟส่องสว่ำงที่หน้ำต่ำงสร้ำงบรรยำกำศ

ให้สวยงำมและน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย ยังอยู่ที่สิงคโปร์แต่ข้ำมฟำกมำที่ฝัง Little India ค่ะ 

สีสันของอำคำรบ้ำนช่องแห่งนี้ สวยงำมไม่แพ้ อำคำร Ministry of Culture เลยล่ะ แต่อย่ำเพิ่ง

ตกใจไปนะคะถ้ำใครไปถึงย่ำนนี้แล้วเจอแต่คนอินเดียเป็นส่วนใหญ่ เพรำะที่นี่เป็นศูนย์รวมสีสัน

แห่งวัฒนธรรมของชำวอินเดียนั่นเอง (ตำมชื่อเลยค่ำ…..) เพียงแค่ก้ำวเท้ำเข้ำไปในย่ำนนี้คุณจะ

รู้สึกได้ถึงสีสันอันจัดจ้ำน ร้อนแรงตำมแบบฉบับอินเดียน ถึงจะเป็นตึกและอำคำรเล็ก ๆ แต่ก็ได้

ขึ้นชื่อว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจแห่งหนึ่งของสิงคโปร์เลยค่ะ 
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ภำพที่ 19 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Ministry of Culture 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 

 

                     

ภำพที่ 20 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Ministry of Culture 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 
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3.2.4 แนวคิดกำรออกแบบเมือง La Boca, Argentina 

ลำโบกำ (La Boca) ประเทศอำร์เจนติน่ำ มีอำคำรบ้ำนเรือนเป็นสไตล์ดั้งเดิมแต่ได้ใส่

ควำมร่วมสมัยลงไปด้วยกำรทำสีหลำกสีอย่ำงตัดกัน เปรียบดั่งหมู่บ้ำนสีรุ้งและถนนศิลปะ ช่วย

สร้ำงสีสันและควำมแปลกใหม่ให้กับเมืองหลวงแห่งนี้ 

      แต่เดิมชำวลำโบกำค่อนข้ำงมีฐำนะยำกจน และอำศัยอยู่ใกล้ท่ำเรือ เวลำจะสร้ำงบ้ำนจึงน ำ

วัสดุที่เหลือใช้ไม่ว่ำจะเป็นซำกหรือเศษเรือ รวมถึงแผ่นโลหะและกระดำษลูกฟูกมำต่อเติมให้

กลำยเป็นที่อยู่ นอกจำกนี้ยังได้น ำสีที่เป็นของเหลือมำทำบ้ำน ซึ่งแต่ละสีมีจ ำนวนไม่มำกพอที่จะ

ทำทั้งหลังได้ ท ำให้บ้ำนแต่ละหลังมีหลำกหลำยสีนั่นเอง จนเวลำล่วงเลยท ำให้เกิดกำรเสื่อมโทรม

มำตำมล ำดับ 

      และปัจจุบันหมู่บ้ำนลำโกบำได้ถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้ง โดย Benito Quinquela Martín 

ศิลปินชำวท้องถิ่นที่ตัดสินใจระบำยสีบนผนังบ้ำนเก่ำเหล่ำนั้นให้ดูสว่ำงและสดใสขึ้น พร้อมกับกำร

สร้ำงเวทีเล็ก ๆ ส ำหรับกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน จนท ำให้ย่ำนลำโบกำกลำยเป็นถนน

ยอดนิยมของเหล่ำศิลปินและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง ที่ส ำคัญยังมีชื่อเสียงโด่งดังในด้ำน

อำคำรบ้ำนเรือนสีสันสดใส และมีร้ำนค้ำแผงลอยขำยงำนด้ำนศิลปะและอ่ืน ๆ อีกด้วย  

 

 

ภำพที่ 21 แนวคิดกำรออกแบบเมือง La Boca, Argentina 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 
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3.2.5 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Burano Island , Italy 

เกำะบูรำโน่ (Burano Island)  ประเทศอิตำลี หลำยๆ คนรู้จักกันในชื่อว่ำ เมืองลูกกวำด 

เพรำะเต็มไปด้วยสีสันตลอดจนสองฝั่งทำงนั่นเอง ทั้งตัวตึกและดอกไม้สีสันสดใสที่สวยชูช่อแบบ

ไม่แพ้กันเลยค่ะ 

บูรำโน่เป็นเกำะเล็ก ๆ ที่เรำสำมำรถเดินลัดเลำะซอยเที่ยวชมได้ทั่วเมืองโดยใช้เวลำไม่

มำกมำยนัก และคุณจะสะดุดตำกับสีสันอันจัดจ้ำนของบ้ำนทรงสี่เหลี่ยมที่ตั้งเรียงรำยอยู่ตำมริม

คลอง ซึ่งแต่ละหลังประดับนั้นมักจะประดับกระถำงต้นไม้ไว้บริเวณริมหน้ำต่ำงบำนคู่ โดยเล่ำกัน

มำว่ำเหตุผลท่ีผู้คนที่อำศัยอยู่บนเกำะบูรำโน่ต้องทำบ้ำนเรือนด้วยสีสันสว่ำงไสวนั่น มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ชำวประมงมองเห็นเกำะนี้เมื ่อเดินทำงเข้ำฝั่ง หลังจำกกำรหำปลำ ซึ่งในปัจจุ บันสภำ

เทศบำลของเมืองจะเป็นผู้ก ำหนดสีที่ชำวเมืองบูรำโน่ต้องทำบ้ำนของตัวเอง และสีสันสดใสเหล่ำนี้

ที่สะท้อนบนพื้นน ้ำเหมำะกับกำรถ่ำยภำพสุดๆ ไปเลยค่ะ 

 

 

ภำพที่ 22 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Burano Island , Italy 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 
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3.2.6 แนวคิดกำรออกแบบเมือง Cinque Terre, Italy 

      อีกหนึ่งสถำนที่ในประเทศอิตำลีที่สวยงำมไม่แพ้กัน คือ  ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) 

หมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่บนเชิงเขำสูงชันริมทะเล ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้ำน อำคำรบ้ำนเรือนน้อยใหญ่

ที่ตั้งเรียงรำยไปตำมแนวพื้นดินต่ำงระดับ พร้อมสีสันอันสวยงำมของตัวบ้ำนที่ตัดกับควำมงำมของ

สีฟ้ำท้องทะเล สวยงำมรำวดั่งกับภำพวำดเลยค่ะ 

      บ้ำนเรือนส่วนใหญ่ถูกปลูกด้วยอิฐ สีสันจัดจ้ำนที่บรรจงแต่งแต้มลงบนผนังแตกต่ำงกันไป

ตำมควำมชื่นชอบของผู้อำศัย เหตุผลของกำรทำสีบ้ำนให้ดูมีสีสันคล้ำยๆ กันกับเกำะบูรำโน่เพรำะ

ชำวบ้ำนนั่นประกอบอำชีพท ำกำรประมง จึงต้องทำสีบ้ำนให้โดดเด่น เห็นแต่ไกล ด้วยต้องกำรให้

รู้สึกอุ่นใจยำมเม่ือออกทะเลไกล จะได้มองเห็นและจดจ ำบ้ำนตนเองได้อย่ำงแม่นย ำ ทั้งยังสบำยใจ

ได้ว่ำครอบครัวของพวกเขำยังอยู่ดีและปลอดภัยไม่ได้ไปไหน และควำมเชื่อของพวกเขำนี้เองที่

สร้ำงควำมงำมและโดดเด่นจนคนนอกก็อยำกมำเยี่ยมเยือน 

      นี่แค่เรียกน ้ำย่อยนะคะแต่ละที่สวยงำมและสดใสได้ใจไปสุดๆ และยังมีอีกหลำยๆ สถำนที่ที่

โดดเด่นเต็มไปด้วยสีสัน เอำไว้โอกำสดี ๆ ครั้งหน้ำ Karuntee พำไปเที่ยวชมอีกนะคะ 

 

 

ภำพที่ 23  แนวคิดกำรออกแบบเมือง Cinque Terre, Italy 

ที่มำ https://www.bareo-isyss.com/service/decor-guide/colourful-cities/ 
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3.2.7 แนวคิดกำรออกแบบเมืองของไทย จังหวัดอุดรธำนี 

 ผู้ว่ำฯน ำ ขรก.-พ่อค้ำ ทำงสีศำลำกลำงใหม่ ชวนชำวอุดรธำนีย้อมสีตึก-บ้ำน เป็น “สี

เหลืองรำชินู” สีเดียวกับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธำนี เตรียมประกำศโทนสี 3 ยี่ห้อดัง เทียบยี่ห้ออื่นก็

ได้ เมื่อเวลำ 14.00 น. วันที่ 18 สิงหำคม 2563 บริเวณหน้ำมุขศำลำกลำง จ.อุดรธำนี อำคำร 1 

นำยนิรัตน์ พงษ์สิทธิถำวร ผวจ.อุดรธำนี พร้อมกับนำยปรำโมทย์ ธัญพืช นำยนิติพัฒน์ ลีลำเลิศ

แล้ว รอง ผวจ.อุดรธำนี นำยสวำท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธำนหอกำรค้ำ จ.อุดรธำนี น ำข้ำรำชกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ ในศำลำกลำงจังหวัด ร่วมทำสีอำคำรศำลำกลำง จ.อุดรธำนี เป็น “สีเหลืองรำชินู” 

ตำมสีของอำคำรโบรำณสถำนรำชินูทิศ หรือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธำนี ตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิ

ทัศน์เมืองอุดรธำนี 

 

ภำพที่ 24  แนวคิดกำรออกแบบเมืองของไทย จังหวัดอุดรธำนี 

ที่มำ https://udontoday.co/190863-3/ 

โดยกำรทำงสีได้ว่ำจำกรับเหมำมำด ำเนินกำร 2 อำคำร คือ อำคำร 1 ศำลำกลำง จ.

อุดรธำนี และอำคำรใหญ่(ห้องประชุม) ตำมแบบท่ี สนง.โยธำธิกำรก ำหนด 3 โทนสี คือ สีหลักเป็น

สีเหลืองรำชินู กัปตัน หมำยเลข 2-9-6 , สีรองเป็นสีเหลือง กัปตัน หมำยเลข 2-9-3 และสีตัดเป็น

สีขำว กัปตัน หมำยเลข 11-0 เป็นสีอะคริลิคเกรดพรีเมียม ก่อนทำจะปรับผิวสีเดิม รองพื้นด้วยสี

รองพื้นสีขำว 
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ภำพที่ 25 แนวคิดกำรออกแบบเมืองของไทย จังหวัดอุดรธำนี 

ที่มำ https://udontoday.co/190863-3/ 

นำยนิรัตน์ พงษ์สิทธิถำวร ผู้ว่ำรำชกำร จ.อุดรธำนี เตรียมจะลงนำมประกำศของ จ.

อุดรธำนี เชิญชวนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุดรธำนี ด้วยกำรทำสีเหลืองรำชินู หรือโทนสี

ใกล้เคียง สถำนที่รำชกำร อำคำร และบ้ำนเรือน เริ่มจำกรอบอนุสำวรีย์กรมหลวงประจักษ์ -ถนน

ทหำร-วงเวียนน ้ำพุ-วงเวียนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนประจักษ์-รอบสนำมทุ่งศรีเมือง-รพ.อุดรธำนี 

เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเมือง โดยก ำหนดสีมำตรฐำนประกอบด้วย สี ทีโอเอ.หมำยเลข 3933 ถึง 

7939 , สี กัปตัส หมำยเลข 2-9-1 ถึง 2-9-7 , สีปำมำสติก หมำยเลข 0936 ถึง 0942 และสียี่ห้อ

อ่ืนที่สีโทนสีเดียวกัน 

 

3.2.7 แนวคิดกำรออกแบบเมืองของไทย ททท. จุดกระแสเมืองรองภำยใต้แคมเปญ 

“Experiencing ASEAN POP Culture” 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวยุคใหม่ สำนต่อ “เมืองรอง” ภำยใต้

แคมเปญ “Experiencing ASEAN POP Culture” พร้อมขับเคลื่อนคุณค่ำทำงวัฒนธรรมแต่ละ

ถิ่นฐำน ผสมผสำนงำนสร้ำงสรรค์แหล่งท่องเที่ยวผ่ำนวัฒนธรรมสมัยนิยม เชื่อมโยงด้ำนอำหำร 

ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และกีฬำ ในจังหวัดเมืองรองของประเทศไทย ได้แก่ เชียงรำย สุโขทัย 
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ตรำด และในกลุ่มประเทศอำเซียน อย่ำง พระตะบองและมัณฑะเลย์  โดยเชิญศิลปินชื่อดังจำก

ไทยและอำเซียนรวมกว่ำ 10 ประเทศ ร่วมกันสร้ำงสีสันให้เมืองรองผ่ำนงำนศิลปะที่สะท้อนวิถี

ชุมชนเพื่อมอบไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินนำยกฤษฎำ รัตนพฤกษ์  ผู้อ ำนวยกำรภูมิภำคอำเซียน 

เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่ำวว่ำ “ปีนี้ประเทศไทยได้รับ

เกียรติให้เป็นเจ้ำภำพอำเซียนสนับสนุนเมืองรองโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลำง ภำยใต้โครงกำร 

“Experiencing ASEAN POP Culture” เพื่อส่งเสริมด้ำนภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยว ททท.จึง

เฟ้นหำเมืองรองที่มีสถำนที่สวยงำมและทรงคุณค่ำด้ำนวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในประเทศและแถบ

อำเซียน  โดยเชื ่อมโยงเรื ่องรำวของอำหำร ศิลปะ วรรณกรรม แฟชั่น ดนตรี กีฬำ และสื่อ 

(Media) เพื่อน ำจุดเด่นของแต่ละเมืองรองมำสร้ำงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่ำนผลงำนสร้ำงสรรค์

ของศิลปินชื ่อดังจำกประเทศอำเซียน โดยสื ่อสำรผ่ำนงำนศิลปะหลำกหลำยแขนงในแนว

วัฒนธรรมสมัยนิยมหรือ POP CULTURE  ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมสวยงำม สนุกสนำนในหลำก

มิติของเมืองรอง  ทั ้งยังเชื ่อว่ำโครงกำรนี้จะสำมำรถสร้ำงกระแสกำรเดินทำงท่องเที ่ยวเพื่อ

เชื่อมโยงภูมิภำคอำเซียนเข้ำด้วยกันโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง พร้อมกระตุ้นกำรท่องเที่ยว

เมืองรองให้คึกคักและสำมำรถกระจำยโอกำสในเชิงรำยได้สู่ชุมชนมำกยิ่งขึ้น เพื่อต้องกำรเจำะ

กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ในอำเซียนที่มีควำมสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม เป็นกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยว

เพื่อกำรเรียนรู้ โดยคำดว่ำกำรน ำจุดแข็งด้ำนคุณค่ำทำงวัฒนธรรม   แต่ละถิ่นฐำนของเมืองรองมำ

เป็นจุดขำย ผ่ำนผลงำนที่รังสรรค์จำกเหล่ำศิลปินคนดังจุดกระแสกำรท่องเที่ยวเมืองรองให้คึกคัก

มีสีสัน สำมำรถกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน” 
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ภำพที่ 26  แนวคิดกำรออกแบบเมืองของไทย ททท. 

ที่มำ https://favforward.com 

 

 

ภำพที่ 27 แนวคิดกำรออกแบบเมืองของไทย ททท. 

ที่มำ https://favforward.com 
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3.2.8 แนวคิดกำรออกแบบเมืองของไทย  

POP COLOR POP CULTURE เมื่อสีสันคือส่วนหนึ่งของชีวิต 

เมื่อวันที่ศิลปะแนบชิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกับเรำเข้ำอีกขั้น เทคโนโลยีทำงกำรผลิตน ำพำเรำไปสู่

กำรค้นพบใหม่ๆ ที่ช่วยให้สินค้ำธรรมดำดูน่ำใช้ น่ำมอง ด้วยสีสัน และลวดลำยที่แปลกตำ โลกใบ

ใหญ่จึงคล้ำยกับเป็นสนำมเด็กเล่น เป็นจำนสี เป็นผ้ำใบ ให้บรรดำนักออกแบบได้ต่อยอด

จินตนำกำรออกไปอย่ำงไม่รู้จบ ซึ่งกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้งเหล่ำนี้ไม่เพียงส่งผลต่อทำงฝั่งผู้ผลิต

เท่ำนั้น ทว่ำทำงฝั่งผู้บริโภคเองก็ได้รับอิทธิพลทำงด้ำนศิลปะมำไม่น้อยเช่นกัน เห็นได้จำกรสนิยม

กำรเลือกซ้ือสินค้ำในปัจจุบัน ที่ไม่เพียงแต่ต้องมีคุณภำพดี มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ แต่ยังต้องมีดีไซน์

สวยงำม และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มีสีสันที่ดึงดูดใจ ตอบควำมต้องกำรลึกๆ ภำยในใจของผู้ใช้ได้ 

เรำไปดูกันดีกว่ำว่ำสีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำอย่ำงไรบ้ำง 

ลิปสติก: สีสันของรอยจูบ  

 

ภำพที่ 28  POP COLOR POP CULTURE 

ที่มำ https://thematter.co/brandedcontent/pop-color-pop-culture 

 

 



53 
 

แม้ผู้ชำยหลำยคนอำจไม่เคยเข้ำใจว่ำท ำไมผู้หญิงถึงต้องมีลิปสติกหลำยสิบ (หรือร้อย) 

แท่งเอำไว้ในครอบครอง รวมถึงไม่เคยแยกควำมแตกต่ำงออกว่ำลิปสติกสี Red Velvet, Red 

Burgundy, Red Chery, Red Matte, Red Creamy, Red Satin นั ้นจะแตกต่ำงกันตรงไหน 

แต่ส ำหรับผู้หญิงแล้ว กำรเลือกสีสันที่จะมำฉำบอยู่บนริมฝีปำกเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมำกกวำ่ที่

คิด เพรำะมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประทินโฉมที่ช่วยส่งให้ใบหน้ำดูสวยงำม สำมำรถบ่งบอก

อำรมณ์ หรือรสนิยมของเจ้ำตัวได้เท่ำนั้น แต่ยังเป็นควำมชำญฉลำดในกำรเลือกเฉดสีให้ส่งเสริม 

กลมกลืนไปกับกำรแต่งหน้ำในลุคต่ำง ๆ 

และเพรำะริมฝีปำกเป็นหนึ่งในส่วนส ำคัญที่สุดบนใบหน้ำ ที่ใช้พูดคุย ส่งรอยยิ้ม หรือ

แม้แต่ประทับรอยจูบลงบนข้ำงแก้มของใครคนหนึ่ง กำรเลือกสีลิปในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งส ำคัญ 

เช่น ในวันที่เรำต้องกำรแสดงให้คนอ่ืนเห็นถึงควำมม่ันใจในตัวเองเรำก็อำจเลือกใช้ลิปสีเลือดนกที่

แสดงให้เห็นถึงพลัง และควำมน่ำเกรงขำม วันที่อยำกได้ลุคเรียบหรู ลิปสติกสีนู้ดก็อำจเป็นแท่งท่ี

ถูกเลือก หรือกระทั่งวันที่เรำอยำกอ้อนคุณแฟนให้ซื้อลิปสติกแท่งใหม่ กำรเลือกจะทำเพียงลิ

ปกลอสที่ไร้สีก็เป็นอีกหนึ่งกำรเลือกสีท่ีชำญฉลำดเช่นกัน 

เสื้อผ้ำ: สีสันอันเป็นมงคล 

 

ภำพที่ 29  POP COLOR POP CULTURE 

ที่มำ https://thematter.co/brandedcontent/pop-color-pop-culture 
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เชื่อว่ำหลำยคน โดยเฉพำะเหล่ำหนุ่มสำวออฟฟิศที่หลำยครั้งมักต้องกำรแบ็คอัพหนุนหลัง

ให้อุ่นใจ ยำมไปขำยโปรเจ็กต์ใหญ่ หรือต้องดีลงำนกับลูกค้ำ มักจะสรรหำที่พึ่งทำงใจที่มองไม่เห็น

มำเป็นตัวช่วยอยู่เสมอๆ ไม่ว่ำจะเลือกเช่ำบูชำพระองค์เล็กๆ สรรหำสำลิกำลิ้นทอง หรือกระทั่ง

ถวำยน ้ำแดงศำลใหญ่ใต้อำคำร แต่ที่เรียกว่ำเป็นเทรนด์ยอดฮิตติดเซิร์จเอนจิ้นอันดับหนึ่งเลย ก็

เห็นจะหนีไม่พ้นกำรเลือกใส่เสื้อผ้ำสีมงคลตำมวัน หรือตำมรำศี เพื่อหวังพึ่งอิทธิพลกำรโคจรของ

พลังมำส่งเสริมหน้ำที่กำรงำนให้รุดหน้ำรุ่งเรือง 

จึงไม่น่ำแปลกใจหำกเรำจะพบว่ำครึ่งหนึ่งของคนบนรถไฟฟ้ำแสนแออัดในเช้ำวันจันทร์ 

จะเต็มไปด้วยพลพรรคคนรักสีเขียว ส้ม ทอง ขณะที่วันถัดไปกลับเต็มไปด้วยมนุษย์เสื้อม่วง ด ำ 

เทำ เต็มขบวน กำรเลือกซ้ือเลือกใส่เสื้อผ้ำสีสันมงคลของหลำยๆ คน จะว่ำเป็นเรื่องงมงำยไปเสีย

ทีเดียวก็ไม่เชิง เพรำะเม่ือกำรมีที่พึ่งทำงใจสำมำรถช่วยเสริมสร้ำงควำมม่ันใจให้กับผู้ใส่ได้ ก็นับว่ำ

สีสันของเสื้อผ้ำได้ท ำงำนของมันแล้ว 

อำหำร: สีสันยั่วน ้ำลำย 

 

ภำพที่ 30  POP COLOR POP CULTURE 

ที่มำ https://thematter.co/brandedcontent/pop-color-pop-culture 

อย่ำงท่ีทุกคนรู้กันดีว่ำทุกวันนี้ สิ่งท่ีเรำเคยนิยำมว่ำเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 อย่ำงอำหำร ไม่ได้

เป็นแค่ของที่มีไว้แค่บรรเทำควำมหิวอีกต่อไปแล้ว เมื่อวัฒนธรรมกำรถ่ำยภำพก่อนกินเพื่ อแชร์ลง
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โซเชียลมีเดียต่ำง ๆ กลำยเป็นเรื่องปกติ ผู้คนจึงไม่ได้สรรหำเพียงอำหำรที่รสชำติอร่อยลิ้น แต่ยัง

ต้องมีรูปร่ำงหน้ำตำขึ้นกล้อง มีสีสันสวยงำม หรือดูแปลกตำ สร้ำงสตอรี่น่ำสนใจให้กับอำหำรม้ือ

นั้น ๆ ได้ 

ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่ำในช่วงไม่กี ่ปีนี ้ เมืองไทยเรำจะมีคำเฟ่ ดีไซน์สวยๆ ที่มำพร้อม

อำหำรสีสันสุดคัลเลอร์ฟูลผุดขึ้นรำวกับดอกเห็ด ไม่ว่ำจะเป็น กำแฟสีฟ้ำ สังขยำสีม่วง ขนมปังชีส

เยิ้มสีรุ้ง หรือโดนัทสีพำสเทลโรยกลิตเตอร์สุดวิบวับ ข้อเท็จจริงอย่ำงหนึ่งที่น่ำสนใจก็คือ เคยมี

ทฤษฎีสีเกี่ยวกับควำมน่ำกินของอำหำรที่กล่ำวเอำไว้ว่ำ สีที่ดึงดูดให้คนรู้สึกอยำกกินอำหำรขึ้นมำ

คือสีในกลุ่ม แดง ส้ม เขียว ขำว ขณะที่สีในโทน ม่วง ฟ้ำ ด ำ นั้นเป็นกลุ่มสีที่ท ำให้คนรู้สึกไม่อยำก

กินอำหำรที่สุด ทว่ำนับตั้งแต่ที่กำรน ำดีไซน์เข้ำมำจับกับอำหำร และกำรแชร์ภำพลงโซเชียลมีเดีย

ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น ก็ดูเหมือนว่ำทฤษฎีดังกล่ำวคงจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป 

เคสโทรศัพท์: สีสันบอกสไตล์ 

 

ภำพที่ 31  POP COLOR POP CULTURE 

ที่มำ https://thematter.co/brandedcontent/pop-color-pop-culture 
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นอกจำกเปลี่ยนแฟนใหม่ เอ้ย เปลี่ยนใจไปรักคนอื่น เอ้ย เปลี่ยนเสื้อผ้ำตำมเทรนด์กัน

เรียกว่ำสัปดำห์ต่อสัปดำห์แล้ว ดูเหมือนว่ำเคสโทรศัพท์ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เรำมักจะเห็น

หลำยคนเปลี่ยนแปลงกันอยู่บ่อย ๆ อำจเป็นเพรำะว่ำส ำหรับในเมืองไทยแล้วเคสสีสันสดสวย 

ดีไซน์เกร๋ไกร๋ นั้นสำมำรถหำซื้อได้ง่ำยในรำคำไม่แพง เอำเป็นว่ำล้มตัวไปทำงไหนถ้ำไม่เจอแผง

ขำยล็อตเตอรี่ ก็ต้องเจอแผงขำยเคสโทรศัพท์กันบ้ำง ท ำให้ธุรกิจออกแบบ และขำยเคสรุ่งเรือง

เฟื่องฟูกันทั่วบ้ำนทั่วเมืองเลยทีเดียว 

ซึ่งจะว่ำไปนอกจำกคุณสมบัติในกำรช่วยป้องกันควำมเสียหำยของโทรศัพท์จำกกำรตก

กระแทก (ได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง) แล้ว เคสโทรศัพท์ยังเป็นหนึ่งในไอเทมส ำคัญที่ช่วยสะท้อนรสนิยม 

สไตล์ ตลอดจนควำมชอบส่วนบุคคลได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะควำมชอบในเรื่องสีที่เรำอำจแอบ

สังเกตดูได้เบื้องต้น เพรำะเป็นเรื่องยำกที่ใครคนหนึ่งจะใส่เสื้อผ้ำสีเดิมซ ้ำไปซ ้ำมำทุกวัน แต่ถ้ำเขำ

เปลี่ยนเคสโทรศัพท์สองสำมครั้งแต่ยังคงเป็นสีเดิมล่ะก็ ก็มีควำมเป็นไปได้สูงว่ำนั่นอำจจะเป็นสี

โปรด หรือสไตล์โปรดของเขำ ถ้ำไม่เชื่อวันนี้ลองแอบกลับไปส่องเคสโทรศัพท์คนที่คุณแอบชอบดู

สิ! 

แปรงสีฟัน CURAPROX รุ่น CS 5460: สีสันควำมสนุกที่มำพร้อมฟันที่สะอำด 

 

ภำพที่ 32  POP COLOR POP CULTURE 

ที่มำ https://thematter.co/brandedcontent/pop-color-pop-culture 
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เรียกว่ำคงเห็นกันแล้วว่ำสีสันนั้นมีควำมผูกพันกับกำรเลือกซื้อสินค้ำของหลำยๆ คน

ขนำดไหน กำรที่สินค้ำเลือกจะหันมำใส่ใจในส่วนของลวดลำย และสีสันให้มำกขึ้นนั้น ไม่ได้

เพียงแต่เป็นกำรยกระดับทำงด้ำนดีไซน์แต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ยังเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกของควำม

สนุก ให้ผู้ซ้ือได้มีโอกำสเลือกจะเอ็นจอยในสิ่งท่ีตัวเองชอบอีกด้วย 

เหมือนกับ แปรงสีฟัน CURAPROX รุ่น CS 5460 แปรงสีฟันคุณภำพระดับพรีเมี่ยมส่ง

ตรงจำกสวิสเซอร์แลนด์ ที่ผ่ำนกำรวิจัย และออกแบบอย่ำงพิถีพิถันจำกทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 

ด้ำมแปรงทรง 8 เหลี่ยมจึงถูกออกแบบมำช่วยให้เรำสำมำรถแปรงฟันได้ถูกต้องตำมต ำแหน่งที่

เหมำะสม นอกจำกนี้ แปรงสีฟัน CURAPROX CS 5460 ยังมีคุณบัติส ำคัญคือขนแปรงที่ท ำจำก

วัสดุจดสิทธิบัตรจำกสวิสเซอร์แลนด์ จึงคงรูปแม้ยำมเปียกน ้ำ แถมยังมีปลำยมนนุ่มพิเศษ ท ำให้

แปรงได้สะอำด  อ่อนโยนต่อเหงือก ที่ส ำคัญคือมีสีให้เลือกหลำกหลำยชนิดนับนิ้วไม่ถ้วน ยกระดับ

กำรแปรงฟันที่เป็นเรื่องพื้นฐำนธรรมดำให้กลำยเป็นควำมสนุกจนคุณต้องรู้สึกอยำกบอกต่อ 
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บทที่ 4 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

       ในกำรศึกษำ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เป็นกำรลงพ้ืนที่ 

ตำมขอบเขตงำนวิจัยที่ก ำหนด คือ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ขอบเขตในกำร

ถ่ำยภำพ และเครื่องมือในกำรถ่ำยภำพ โดยศึกษำกำรเจริญเติบโต กำรเปลี่ยนแปลงของของ

จังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ส ำรวจบริบทหรือสภำพแวดล้อมในเมือง  แหล่งข้อมูลที่ได้

จำกกำรลงพ้ืนที่ สอบถำมและภำพถ่ำย ค้นหำประเด็นควำมน่ำสนใจที่เกิดขึ้น กำรเก็บบันทึกภำพ

โดยเน้นในส่วนของอำคำรกลุ่มต่ำง ๆ ที่พบ รวมถึงค้นหำ CONTENT เกี่ยวกับสีสันของเมือง

บุรีรัมย์ที่เกิดขึ้นในมุมมองของผู้วิจัยและผลลัพธ์ที่ส่งผลในกำรค้นหำสีสันในเมืองบุรีรัมย์ ตำม

รำยละเอียดดังนี้ 

 

4.1 เตรียมควำมพร้อมในกำรลงพื้นที่ 

  กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีควำมสนใจลงพื้นที่ส ำรวจ เก็บข้อมูลบันทึกภำพในเมือง

บุรีรัมย์ ซึ่งกำรลงพื้นที่ในแต่ละครั้งผู้วิจัยต้องมีทักษะกำรขับรถจักรยำนยนต์ที่ดี รู้เส้นทำง และมี

ควำมระมัดระวังในกำรขับขี่ สำมำรถพูดคุย ที่มำของงำนวิจัยให้กับผู้ให้ข้อมูลได้ รวำมถึงกำร

เตรียมอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรเก็บข้อมูล เช่น  กล้องถ่ำยภำพ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งส ำคัญที่สุด

ในกำรลงพ้ืนที่ในแต่ละครั้ง คือ กำรตรวจสอบสภำพอำกำศให้ดีก่อนกำรลงพื้นที่  

 

4.2 ขั้นตอนในกำรวิจัย 

ขั้นตอนกำรวิจัยมี  8  ขั้นตอน ดังนี้ 

4.2.1 ลงพ้ืนที่ส ำรวจสถำนที่ท่ีน่ำสนใจในเมืองบุรีรัมย์ตำมขอบเขตที่ก ำหนด 

4.2.2 เก็บบันทึกภำพ วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ และตรวจแบบร่ำงก่อนเผยแพร่   

4.2.3 สรุปกำรลงพ้ืนที่ ส ำรวจและเก็บบันทึกภำพ น ำมำวิเครำะห์  
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4.2.4 เผยแพร่ผลงำนบนเพจ บุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูล 

4.2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดหลังจำกเผยแพร่พร้อมสรุปผลวิจัยแต่ละสถำนที่ 

4.2.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรโพสต์ทั้งหมด 

4.2.7 ข้อเสนอแนะผู้วิจัย  

          4.2.8 ออกแบบส่ือเพื่อน ำเสนอ ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Adobe Illustrator 

 

สถำนที่ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

ลงพ้ืนที่ : 10 กรกฎำคม 2563 

สิ่งที่พบ : มหำวิทยำลัยมีเอกลักษณ์ที่ท ำให้สื่อถึงได้อย่ำงชัดเจน หรือว่ำมหำวิทยำลัย

ก ำลังสร้ำง อัตลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพำะของมหำวิทยำลัยที่โดดเด่นและแตกต่ำงซึ่งเรำนั้นก็พบ

เห็นได้ง่ำยในปัจจุบัน สีสันของอำคำรภำยในมหำวิทยำลัย เมื่อน ำมำรวมประกอบกันแล้ว เรำพบ

ควำมเป็นสีสันที่ชัดเจนขึ้น ในมหำวิทยำลัยในช่วง 10 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยเกิดกำร

เปลี่ยนแปลง มีสีสันที่เด่นชัดกว่ำอำคำรหลังเก่ำ บ่งบอกว่ำ สี ช่วยให้เรำจดจ ำอัตลักษณ์ ที่

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงชัดเจน 

Keyword :  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  สีสันที่หลำกหลำย 

แบบร่ำงครั้งท่ี 1  

 

ภำพที ่33 แบบร่ำง 
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สิ่งท่ีต้องแก้ไข 

-  สร้ำงรูปแบบขึ้นมำน ำเสนอต่อ เช่นสีสันของอำคำรำชกำร กลุ่มอำคำร บริเวณกลุ่ม

อำคำร ถนนที่น่ำสนใจ ลงส ำรวจเพิ่มเติม  เป้นต้น  

- เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูลเป็นภำพเรำ  

- วำงแผนสถำนที่ใน 8 สัปดำห์ ค้นหำ CONTENT ส ำคัญ 

 

CONTENT : สีสันในมหำวิทยำลัย ถ้ำให้เเทสพูดถึงมุมมองที่เเทสเห็น มหำวิทยำลัยมี

เอกลักษณ์ที ่ท  ำให้สื ่อถึงได้อย่ำงชัดเจนหรือว่ำมหำวิทยำลัยก ำลัง สร้ำงอัตลักษณ์ที ่เป็น

ลักษณะเฉพำะของมหำวิทยำลัยที่โดดเด่นและแตกต่ำง ซึ่งเรำนั้นก็พบเห็นได้ง่ำยกำรรับรู้ผ่ ำน

สำยตำ สีสันที่เรำมักมองเห็นทั่วไป มักมีควำมหมำยลึกลงไปกว่ำกำรมองเห็นโดยปกติ กำรหำอัต-

ลักษณ์ที่เรำพบเห็นกันในมหำวิทยำลัยผ่ำนกำรถ่ำยภำพ มุมมองกำรถ่ำยภำพที่แตกต่ำง พบจุดที่

สังเกตเห็นสอดเเทรกด้วยสีต่ำง ๆ อำจเจอกลุ่มก้อนควำมเป็นรำชภัฏบุรีรัมย์ที่สังเกตง่ำยๆจำก “ 

สี “ นั่นเอง...เรำสำมำรถมองเห็นภำพรวม ที่บ่งบอกว่ำ สี ช่วยให้เรำจดจ ำอัตลักษณ์ ควำมเป็น

รำชภัฏบุรีรัมย์ได้อย่ำงชัดเจน 

กระบวนกำรเข้ำถึง :  13785 คน    กำรแชร์ : 105 ครั้ง   เผยแพร่ : 11 กรกฎำคม 2563 

 

ภำพที่ 34  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 35  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 36  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 37  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 38  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
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สถำนที่ : ตลำดสดบุรีรัมย์ 

ลงพ้ืนที่ : 14 กรกฎำคม 2563 

สิ่งท่ีพบ : ในมุมมองของควำมเป็นตลำดสดก็จะเห็นควำมวุ่นวำย ชุลมุน ของแม่ค้ำพ่อค้ำ 

ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำก็จะไม่เหมือนกัน ทุกคนคงเคยได้ยินค ำว่ำ “ตลำดวำย” ศัพท์ท่ีคุ้น

หูกันอยู่บ่อย ๆ ควำมเงียบก็เกิดขึ้นมำทันที ตลำที่มีชีวิตชีวำเวลำที่คนเข้ำมำท ำกิจกรรมตลำดก็จะ

ดูครึกครื้น ไม่เงียบเหงำ นั่นคือ ชั่วโมงเร่งรีบของกำรท ำมำหำกิน ในมุมมองของสีสัน เรำพบว่ำ 

ในควำมเป็นตลำดสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ นอกจำกคนที่เดินไปมำ ขวักไขว่ จับจ่ำยซื้อของที่จ ำเป็น

แล้ว เรำยังเห็นสภำพอำคำร องค์ประกอบท่ีใช้ในกำรค้ำ เช่น ป้ำยโฆษณำ สีผ้ำใบ ร่ม ซึ่งตรงนี้คือ

สีสันที่ส ำคัญของตลำดแห่งนี้ 

Keyword : กำรแข่งขัน กำรแบ่งเขต  Culture Identity ควำมมีชีวิตชีวำ ศูนย์กลำง 

สถำปัตยกรรมชั่วครำว 

แบบร่ำงครั้งท่ี 1  

 

รูปที ่39 แบบร่ำง 

CONTENT : COLORFUL OF BURIRAM MARKET ตลำดสดบุรีรัมย์ ตลำดที่มีชีวิตชีวำ 

มีสีสัน ในสำยตำทุกคนคิดว่ำยังไงกันบ้ำง บทควำมนี้ ขอเสนอควำมคัลเลอร์ฟูลของ “ตลำดสด

บุรีรัมย์” ละกัน ที่ท่ีใคร หลำยคนก็ต้องเคยไป..ใช่ป่ำว สิ่งท่ีพลำดไม่ได้ แต่สิ่งท่ีต้องมี...เห็นได้ชัด ก็

คือ ร่มสีต่ำง ๆ ผ้ำใบหลำกสี ป้ำยโฆษณำ รวมถึงงำนสถำปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็น Culture 

และ Identityให้กับที่นี่ ตลำด เกิดกำรแข่งขันกันทำงธุรกิจท ำให้เเทสเห็นว่ำ ร้ำนแต่ละร้ำนเกิด

กำรปรับตัวมำกขึ ้น รวมทั ้งกำรแบ่งเขตกำรใช้สอยพื ้นที ่ก ็ช ัดเจนมำกขึ ้น รวมถึง งำน

สถำปัตยกรรมแบบ Temporary ที่เกิดขึ้นชั่วครำว ตำมช่วงเวลำเปิด-ปิด ซึ่งตรงนี้แหละที่ท ำให้
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เเทสรู้สึกว่ำน่ำสนใจ หมดช่วงเวลำท ำกำรตลำดก็เงียบกริบ ถือเป็นเรื่องปกติของตลำดสดบุรีรัมย์

แห่งนี้ กระบวนกำรเข้ำถึง : 7158 คน  กำรแชร์ : 65 ครั้ง เผยแพร่ : 15 กรกฎำคม 2563 

 

 

ภำพที่ 40  ตลำดสดบุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 41  ตลำดสดบุรีรัมย์ 



68 
 

 

ภำพที่ 42  ตลำดสดบุรีรัมย์ 
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สถำนที่ : ศำลหลักเมือง, ศำลเจ้ำจีน 

ลงพ้ืนที่ : 17  กรกฎำคม 2563 

สิ่งที่พบ : เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองที่เคำรพสักกำระบูชำและเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจ ในรูปแบบศิลปะขอมโบรำณที่เลียนแบบมำจำกปรำสำทหินพนมรุ้ง เพื่อเป็นกำรบ่งบอก

เอกลักษณ์และตัวตนของคนชำวบุรีรัมย์ ได้อย่ำงชัดเจน และที่ส ำคัญเป็นกำรรักษำ 2 วัฒนธรรม

อันดีงำมไว้ในคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป เชื่อมโยงเกี่ยวกับควำมเชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม 2 

วัฒนธรรม กำรนับถือที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสีสันที่พบยังคงอยู่ตลอดเวลำ เพรำะว่ำ ควำมเชื่อยังอยู่ใน

ชีวิตประจ ำวันของคนในทุก ๆ วัน ฉะนั้น พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดคนเข้ำมำกิจกรรม 

Keyword :  2 วัฒนธรรม ควำมแตกต่ำง อยู่ร่วมกัน ควำมเชื่อ  กำรนับถือ 

แบบร่ำงครั้งท่ี 1 

 
รูปที ่43 แบบร่ำง 

CONTENT : BURIRAM Colorful of City Pillar Shrine สีสัน ถนน หลัก เมือง ไว้มี

โอกำสไปกันนะ....แวะมำอ่ำนกันสักนิดเเทสอยำกเล่ำ อำจจะยำวหน่อยนะคะ แต่อยำกเล่ำสู่กันฟัง

...จำกที่เเทสได้มีโอกำสได้ไปไหว้สักกำระบูชำ สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลำงเมืองบุรีรัมย์ ที่ชำวบุรีรัมย์

นับถือบริเวณศำลหลักเมืองบุรีรัมย์ประกอบไปด้วยศำลหลักเมือง สถำปัตยกรรมขอมที่เลียนแบบ

ปรำสำทเขำพนมรุ้งและศำลเจ้ำจีนที่มีรูปแบบสถำปัตยกรรมจีน ซึ่งท ำให้พื้นที่เล็ก ๆแห่งนี้มีสีสัน

อย่ำงน่ำสนใจมำก ๆเลยละควำมต่ำงของสองวัฒนธรรมที่ตั ้งอยู่เคียงข้ำงกันในสถำนะสถำนที่

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองท่ีเคำรพสักกำระบูชำและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชำวบุรีรัมย์ ท ำให้สถำนที่

แห่งนี้มีคนเข้ำมำสักกำระอย่ำงต่อเนื่องสีน ้ำตำลอ่อน-ชมพูของปรำสำทที่จ ำลองมำจำกสีหินทรำย 
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ภำยในทำสีแดงและเดินเส้น-ลวดลำยสีทอง ส่วนศำลเจ้ำจีนนั้นปรำกฏสีแดงเป็นหลักแต่งแต้มด้วย

สีทอง น ้ำเงิน เขียว และเหลือง ซึ่งเป็นสีสิริมงคล สัญลักษณ์ของควำมเจริญรุ่งเรืองและโชคดีสีสัน

ทำงสถำปัตยกรรมดึงดูดผู้คนเข้ำมำรับสิริมงคล เครื่องไหว้ เครื่องบูชำเป็นองค์ประกอบท่ีขำดไม่ได้

และยังมีสีสัมพันธ์กับสีทำงสถำปัตยกรรม...ภำพถ่ำยในทุกมุมในพื้นที่เล็ก ๆ แห่งนี้จึงปรำกฏสสีัน

ที่สะท้อนควำมเป็นสิริมงคลแก่ผู้มำเยือนอย่ำงเป็นอย่ำงดีค่ะ 

กระบวนกำรเข้ำถึง :  3481 คน กำรแชร์ : 34 ครั้ง เผยแพร่ : 19 กรกฎำคม 2563 

 

 

ภำพที่ 44  ศำลหลักเมือง ศำลเจ้ำจีน 
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ภำพที่ 45  ศำลหลักเมือง ศำลเจ้ำจีน 
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ภำพที่ 46  ศำลหลักเมือง ศำลเจ้ำจีน 
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ภำพที่ 47  ศำลหลักเมือง ศำลเจ้ำจีน 

สถำนที่ : Blue Heart Center 

ลงพ้ืนที่ : 10 สิงหำคม 2563 

สิ่งที่พบ : อำคำรสีน ้ำเงิน อำคำรรำชกำรเดิมซึ่งเมื่อก่อนเรำจะเห็นได้ว่ำเมื่อก่อนอำคำร

เทศบำลจะมีหลังคำสีแดง ผนังขำว แต่ภำยหลังที่ได้ย้ำยศำลำกลำงไปอยู่ที่ใหม่ อำคำรหลังนี้ก็

ปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยใช้สีน ้ำเงินเป็นสีหลัก ท ำให้อำคำรนี้มีภำพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป มี Idennity ที่

ต่ำงจำกภำพจ ำเดิม แต่ในปัจจุบันหลังจำกที่ได้เปิดท ำกำรแล้ว เปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์ข้อมูล

ท่องเที่ยว กำรเรียนรู้ จุดนัดท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ของชำวบุรีรัมย์ และไม่ได้ด ำเนินกำรต่อ จึงท ำ

ให้คนไม่ได้เข้ำไปใช้ในพื้นที่นี้เพียงแต่เห็นสีสันที่ภำยนอกเพียงอย่ำงเดียว 

Keyword :  แบรนด์ รับอิทธิพล กำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำ  อำคำรรำชกำร 

แบบร่ำงครั้งท่ี 1 

 

รูปที ่47 แบบร่ำง 
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CONTENT : B U R I R A M COLORFUL OF BLUE HEART CENTER TK PARK ศำลำ

กลำงเก่ำ ใจ กลำง เมือง บุรีรัมย์ ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว กำรเรียนรู้ จุดนัดท ำ

กิจกรรมสร้ำงสรรค์ของชำวบุรีรัมย์ควำมโดดเด่นของอำคำรสีน ้ำเงินที ่เป็นสีของจังหวัด ถูก

น ำมำใช้ในรูปแบบใหม่ ที่มีพลัง เพื่อสะท้อนควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท ำให้เป็นอำคำรสีน ้ำเงินที่มองดู

สนุก และเป็นที่เสริมสร้ำงจินตนำกำรพลังของสีน ้ำเงิน โทนสีนี้จะให้ควำมรู้สึกสงบเย็นที่สุด ช่วย

ท ำให้ผ่อนคลำย อำจน ำไปสู่ฐำนะของสังคม กำรพัฒนำ กำรรับอิทธิพล ซึ่งสถำนที่รำชกำรบำง

แห่ง เริ่มมีกำรสอดเเทรกควำมเป็นสีน ้ำเงินเข้ำมำบ้ำงแล้ว และเเทสก็ยังคิดว่ำ ยังมีสถำนที่อื่น ๆ

ในส่วนรำชกำรบำงแห่ง ที่ก ำลังน ำเอำควำมเป็นสีน ้ำเงินเข้ำมำใช้ เพื่อสร้ำงตัวตนให้กับจังหวัด

สถำนที่รำชกำรที่สอดเเทรก” สีน ้ำเงิน “จะพบเห็นที่ไหนได้บ้ำงๆ??? รอติดตำมกัน 

กระบวนกำรเข้ำถึง : 3274 คน กำรแชร์ : 19 ครั้ง เผยแพร่ : 12 สิงหำคม 2563  

 
ภำพที่ 48  Blue Heart Center 
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ภำพที่ 49  Blue Heart Center 
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ภำพที่ 50  Blue Heart Center 

 

สถำนที่  : กลุ่มอำคำรสีน ้ำเงิน 

ลงพ้ืนที่ : 3 ตุลำคม 2563 

สิ่งท่ีพบ : หำกพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจำกจะเป็นเมืองท่ีโดดเด่นทำงด้ำนประวัติศำสตร์ 

ที่เป็นที่ตั้งของปรำสำทยุคเก่ำที่เรำคุ้นเคยกันดีอย่ำงปรำสำทหินพนมรุ้งบุรีรัมย์ยังเป็นเมืองแห่ง

กีฬำอีกด้วย โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มสถำนที่รำชกำรในเมืองบุรีรัมย์ก็มีกำรเปลี่ยนแปลง ปรับตัว สิ่ง

นี้ท ำให้เรำเห็นว่ำ สถำนที่รำชกำรต่ำง ๆ ของจังหวัดบำงแห่งเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น มีกำรทำสีน ้ำ

เงินบ้ำงก็น ำเอำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของปรำสำทสำยฟ้ำเข้ำมำเพื่อบ่งบอกตัวตนให้ชัดเจนมำกขึ้น 

Keyword :  สีน ้ำเงิน ควำมโดดเด่น สอดแทรกวัฒนธรรม 

CONTENT : สีน ้ำเงินที่ทรงพลัง...สะท้อน IDENNITY ของจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มสถำนที่

รำชกำรในเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มอำคำรรำชกำรที่ใช้มีกำรใช้โทนสีน ้ำเงิน...นี่คือภำพรโดยสถำนที่

รำชกำรหลำยๆ แห่งในเมืองบุรีรัมย์ ที่มีกำรสอดแทรกโทนสีน ้ำเงิน เพื่อสื่อถึง IDENNITY... 

กระบวนกำรเข้ำถึง :  1341 คน กำรแชร์ : 8 ครั้ง เผยแพร่ : 3 ตุลำคม 2563 



77 
 

 

ภำพที่ 51  อำคำรสีน ้ำเงิน 
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ภำพที่ 52  อำคำรสีน ้ำเงิน 
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ภำพที่ 53  อำคำรสีน ้ำเงิน 

 

สถำนที่ : หอนำฬิกำ 

ลงพ้ืนที่ :  20 สิงหำคม 2563  

สิ่งที่พบ : เริ่มต้นจำกสถำนที่นี้เป็นสถำนที่ที่ตัวเองนั้นผ่ำนหูผ่ำนตำอยู่บ่อยครั้ง ในแต่ละ

ช่วงเวลำ เกิดประเด็นที่อยำกจะบันทึกภำพ แต่ละช่วงเวลำของสถำนที่สถำนที่เดียว แต่ในช่วง

เวลำต่ำง ๆ จะเกิดอะไรขึ้นบ้ำง ? โดยสิ่งที่พบนั่นคือ สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เวลำที่เปลี่ยนไป 

ไม่เพียงแต่ มีสีสันที่แตกต่ำงกัน เช้ำ - กลำงวัน – ค ่ำ แล้วองค์ประกอบที่ส ำคัญโดยรอบก็ส ำคัญ

เช่นกัน เช่นแสงไฟ เงำสะท้อน พื้นหลังท่ีโดดเด่น 
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Keyword :  ควำมต่ำงช่วงเวลำ สะท้อนควำมโดดเด่นตำมเวลำ  สถำนที่ส ำคัญ 

แบบร่ำงครั้งท่ี 1 

     CONTENT  : หอนำฬิกำ กับกำรแข่งขันของสีสันป้ำยโฆษณำ...หอนำฬิกำ ถือว่ำเป็น 

Landmark ที่ค่อนข้ำงจะโดดเด่น ของจังหวัดบุรีรัมย์ เคยสงสัยกันหรือไม่คะ ?? ว่ำสีสันของ

สถำนที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ ปกติแล้วสังเกตได้จำกในภำพ สีสันที่เรำมองเห็น

ชัดเจนทำงกำยภำพนั้น อย่ำงเช่น สีสันของท้องฟ้ำของช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันค่อยๆเปลี่ยนแปลง

ไปอย่ำงชัดเจนแต่เรำกลับมองเห็นว่ำ ที่จริงแล้วสีของอำคำรที่อยู่รอบข้ำงก็ถูกเปลี่ยนไปด้วย เช่น 

ช่วงเช้ำ บทบำทของอำคำรก็เกิดขึ้น ซึ่งสีสันของสภำพแวดล้อมโดยรอบกลับมองเห็นได้ชัดเจนไม่

ว่ำจะเป็น สีของตัวอำคำร รถ ต้นไม้ เส้นขอบถนน แต่ช่วงเวลำที่ใกล้ค ่ำนั้น สีกลับไม่ได้Focusที่

ตัวอำคำร แต่กลับโฟกัสไปที่สีสัน ของป้ำย สีของแสงไฟ ที่อยู่บริเวณนั้นแทนนั่นคือ กำรแข่งขัน

ของสีสันช่วงเวลำกลำงวันและกลำงคืน นอกจำกจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำแล้ว เเท

สคิดว่ำช่วงเวลำเป็นตัวแบ่งสถำะนะควำมโดดเด่นที่แตกต่ำงกัน....กระบวนกำรเข้ำถึง : 4017 คน 

กำรแชร์ :   20 ครั้ง เผยแพร่ : 22 สิงหำคม 2563  

 

 

ภำพที่ 54  หอนำฬิกำ 
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ภำพที่ 55  หอนำฬิกำ 

 



82 
 

สถำนที่ : สวนรมย์บุรี   

ลงพ้ืนที่ :  21 สิงหำคม 2563  

สิ่งที่พบ : สวนสำธำรณะของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผู้คนเข้ำมำท ำกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก 

กิจวัตรประจ ำวันของใครหลำยๆคนตั้งแต่ช่วงกลำงวันถึงกลำงคืน ก็มักผ่ำนหูผ่ำนตำกันอยู่บ่อย ๆ 

เช่น ไปท ำงำน ไปเรียน ไปท ำกิจกรรมออกก ำลังกำยต่ำง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้กลับเป็นสิ่งที่คุ้นเคย คุ้น

ชินส ำหรับผู้ที่เข้ำมำเป็นประจ ำ แต่มำแค่ช่วงเวลำเดียว กำรรับรู้ก็จะได้รับแค่เวลำนั้น โดยกำร

ทดลอง ก็จะมองเห็นตึกสูงแห่งหนึ่งท่ียืนตระหง่ำนท ำหน้ำที่เป็น Background ให้กับสวนรมย์ ถือ

ว่ำเป็น Landmark หนึ่งที่เรำไม่จ ำเป็นต้องเข้ำไปถึงได้ จำกภำพสีสันที่เรำมองเห็นนั้นไม่ว่ำจะเป็น 

สีของน ้ำ สีของท้องฟ้ำ สีของไฟใกล้ค ่ำ หรือเงำของตัวอำคำรที่ตกกระทบ...ของแต่ละช่วงเวลำนั้น

แตกต่ำงกัน...กำรรับรู้ก็จะแตกต่ำงกันไป 

Keyword :  จุดศูนย์รวมกิจกรรม ทำงผ่ำน สภำพแวดล้อม ควำมต่ำงช่วงเวลำ  

แบบร่ำงครั้งท่ี 1 

 
รูปที ่56 แบบร่ำง 

CONTENT : สวนรมย์บุรี กับ Background ที่คุ้นตำLandmark หนึ่งในเมืองบุรีรัมย์ใน

ช่วงเวลำต่ำง ๆสวนสำธำรณะของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผู ้คนเข้ำมำท ำกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก 

กิจวัตรประจ ำวันของใครหลำยๆคนตั้งแต่ช่วงกลำงวันถึงกลำงคืน ก็มักผ่ำนหูผ่ำนตำกันอยู่บ่อย ๆ 

เช่น ไปท ำงำน ไปเรียน ไปท ำกิจกรรมออกก ำลังกำยต่ำง ๆซึ่งเรำก็จะมองเห็นตึกสูงแห่งหนึ่งที่ยืน

ตระหง่ำนท ำหน้ำที่เป็น Background ให้กับสวนรมย์แห่งนี้ ถือว่ำเป็น Landmark หนึ่งที่เรำไม่

จ ำเป็นต้องเข้ำไปถึงได้ จำกภำพสีสันที่เรำมองเห็นนั้นไม่ว่ำจะเป็น สีของน ้ำ สีของท้องฟ้ำ สีของ

ไฟใกล้ค ่ำ หรือเงำของตัวอำคำรที่ตกกระทบ...ของแต่ละช่วงเวลำนั้นแตกต่ำงกัน...แต่กำรรับรู้สีสัน
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และควำมหมำยยังไม่ชัดเจนมำกนัก กระบวนกำรเข้ำถึง : 3299 คน กำรแชร์ :  20 ครั้ง เผยแพร่ 

: 23 สิงหำคม 2563 

 
ภำพที่ 57  สวนสำธำรณะของจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 58  สวนสำธำรณะของจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

สถำนที่ : กำแฟโบรำณ ณ ถนนนิวำศ 

ลงพ้ืนที่ : 8 กันยำยน 2563   

สิ่งที่พบ : อำคำรเก่ำที่พบได้ยำกในชุมชนเมือง ซึ่งควำมเป็นเมืองในปัจจุบันนั้นมีควำม

เจริญมำกขึ้นในทุก ๆ ด้ำน แต่ก็ยังคงมีอำคำรเก่ำที่ยังหลงเหลืออยู่ในเรำได้พบเห็น ในพื้นที่ที่เคย

รุ่งเรืองในอดีต ควำมส ำคัญท่ีเกิดขึ้น คงจะเป็นควำมรู้สึกของคนรุ่นก่อน ๆ ควำมรู้สึกท่ีมีต่ออำคำร

ในอดีต ซึ่งปัจจุบัน สีสันควำมเก่ำของร้ำนกำแฟก็ได้รับควำมนิยมน้อยลง เพรำะกำรเกิดของร้ำน

กำแฟยุคใหม่ เกิดขึ้นกันอย่ำงแพร่หลำย ในปัจจุบัน ซึ่งนั่นคือสิ่งท่ีถูกปรับแต่งข้ึน แต่ร้ำนอ่ืน ๆ คง

ไม่ได้รับบรรยำกำศควำมเป็นอำคำรเก่ำแท้ ๆ เหมือนกับร้ำนแห่งนี้ สีสันควำมเก่ำสำมำรถรับรู้ได้

เมื่อเรำได้เข้ำไปอยู่ ณ ที่ตรงนั้น องค์ประกอบต่ำง ๆ ในร้ำนช่วยสนับสนุนให้เรำรู้สีสันควำมเก่ำ 

ได้อย่ำงชัดเจน 

Keyword : ควำมนิยมในอดีต ควำมเก่ำ มีควำมส ำคัญ จิตใจ  สภำพเดิม เอกลักษณ์  

สิ่งท่ีต้องแก้ไข  - แนะน ำในเรื่องของกำรใช้ฟิลเตอร์ 
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CONTENT : ร้ำนกำแฟโบรำณ ถนนนิวำศสีสันควำมเก่ำ ร้ำนเก่ำแก่คู่เมืองบุรีรัมย์สีสัน

ควำมเก่ำของที่นี่ นับตั้งแต่ยุคคนบุรีรัมย์รุ่นอำยุ ประมำณ 40 ปีขึ้นไปมักจะรู้จักกันในชื่อ “ร้ำน

พรสวรรค์กำแฟโบรำณ “ ตั้งอยู่ถนนนิวำศ ซึ่งเป็นถนนที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองในอดีตของจังหวัด

บุรีรัมย์ อดีตนั้นจะมีโรงหนังเก่ำตั้งอยู่คู่กับร้ำนกำแฟแห่งนี้แต่ตอนนี้โรงหนังก็ได้เปลี่ยนไปแล้วตำม

ยุคสมัยกำรที่เเทสเริ่มค้นหำไม่พบเพียงแต่ ร้ำนกำแฟโบรำณ ที่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี แต่เเทสกลับ

มองเห็น สีสันควำมมีชีวิตชีวำของเจ้ำของร้ำน ควำมมีอัธยำศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยให้ควำมรู้

กับเเทส ผู้คนที่ผ่ำนไปผ่ำนมำ มักจะเข้ำมำอุดหนุนกันอยู่เสมอ ...เเทสคิดว่ำปัจจุบันนี้ ร้ำนกำแฟ

โบรำณ อำคำรไม้เก่ำๆแห่งนี้ก็คงจะพบเห็นกันได้ยำกมำกแล้ว เพรำะว่ำสภำพสังคม รสนิยม ใน

กำรดื่มกำแฟเปลี่ยนไป มีควำมรู้สึกแตกต่ำงไปจำกร้ำนกำแฟที่ก ำลังเกิดขึ้นมำกมำยในจังหวัด

บุรีรัมย์ในปัจจุบัน....สุดท้ำย...เเทสต้องขอขอบคุณข้อมูลจำกเจ้ำของร้ำนกำแฟโบรำณแห่งนี้มำก 

ๆ นะคะ ส ำหรับควำมรู้ ข้อมูลหลำยๆอย่ำง ขอบคุณมำก ๆ ค่ะ กระบวนกำรเข้ำถึง : 2950 คน 

กำรแชร์ :  20 ครั้ง เผยแพร่ : 9 กันยำยน 2563 

 
ภำพที่ 59 ร้ำนกำแฟโบรำณ 



86 
 

        

 
ภำพที่ 60 ร้ำนกำแฟโบรำณ 

 

สถำนที่ : ธนำคำรออมสินหลังเก่ำ  

ลงพ้ืนที่ :  10 กันยำยน 2563 

สิ่งที่พบ : ธนำคำรออมสินหลังเก่ำ อำคำรเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ สีสันหนึ่งที่ส ำคัญ

ของจังหวัด ยุคสมัยแต่ละยุคสมัยเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงไป สถำปัตยกรรมเก่ำของธนำคำรแห่งนี้ 

แตกต่ำงไปจำกธนำคำรต่ำงอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งภำพควำมเป็นธนำคำรในปัจจุบัน ทั้ง

กำรออกแบบ ตกแต่ง สีสันของแต่ละธนำคำรก็สร้ำงภำพจ ำอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ไม่ได้เหมือนภำพ
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จ ำในอดีตจะเห็นจำกภำพได้ว่ำ สีผนัง ไม่ได้มีกำรแต่งเติมสีสันใด ๆ ไว้เลย แต่ตัวมันเองสร้ำงสีสัน

ให้อำคำรเดี่ยวที่ปิดถูดปิดตำยโดดเด่นขึ้น 

Keyword : กำรเปลี่ยนแปลง ควำมเจริญในอดีต เศรษฐกิจ  เกิดกำรเปรียบเทียบอดีต – 

ปัจจุบัน 

สิ่งท่ีต้องแก้ไข  - แนะน ำในเรื่องของกำรใช้ฟิลเตอร์ 

CONTENT : สีสันควำมเก่ำ PART 2 ธนำคำรออมสินหลังเก่ำ ตั้งอยู่ที่ถนนธำนี จังหวัด

บุรีรัมย์ธนำคำรของคนไทย ภำยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำรของพระมหำกษัตริย์แห่งพระบรมรำช

จักรีวงศ์ธนำคำรออมสิน ถือก ำเนิดโดยพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ 

เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเก็บรักษำทรัพย์ให้ปลอดภัยจำกโจร

ผู้ร้ำยยุคสมัยแต่ละยุคสมัยเริ่มมีกำรแปลงไป สถำปัตยกรรมเก่ำของธนำคำรแห่งนี้ แตกต่ำงไปจำก

ธนำคำรต่ำง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนในปัจจุบัน กำรเจริญเติบโตทำงสังคมและเศรษฐกิจ ก้ำวหน้ำ

เป็นอย่ำงมำกถ้ำเปรียบเทียบกับยุคก่อนๆสุดท้ำย.. สีสันควำมเก่ำ PART 2 เเทสก็คงต้องยกให้ 

ธนำคำรแห่งนี้ เพรำะถือว่ำเป็น ธนำคำรที่มีสภำพควำมเก่ำมำกที่สุดในเมืองบุรีรัมย์  กระบวนกำร

เข้ำถึง : 1588 คน  กำรแชร์ :  10 ครั้ง  เผยแพร่ : 13 กันยำยน 2563  
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ภำพที่ 61 ธนำคำรออมสินเก่ำ 

 

ผลงำน : มุมมองศิลปิน 

ลงพ้ืนที่ :  11 กันยำยน 2563 

สิ่งที่พบ :  มุมมองสีสันของศิลปินที่เรียนทำงด้ำนศิลปะ น ำเมืองมำเล่ำเรื่องในรูปแบบ

ของสีพำสเทล สีที่ได้รับควำมนิยมในกลุ่มของวัยรุ่น เสนอภำพชุมชนเมืองบุรีรัมย์ สีสันควำมงำม

ของชุมชนเมืองบุรีรัมย์ท่ีพบ 

Keyword : กำรออกควำมคิดเห็น แสดงออกของสีสันผ่ำนภำพ  
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แบบร่ำงครั้งท่ี 1 

 
ภำพที่ 62 แบบร่ำง 

CONTENT : สีสันของชุมชนเมือง บุรีรัมย์ ผ่ำนกำรถ่ำยทอดงำนศิลปะ ของแก้ม โสวภำ 

จรอำสำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ในชื่อผลงำน • สีสันเมืองพำสเทล ซึ่งวันนี้เเทสได้มี

โอกำส อยำกจะน ำเสนอผลงำนศิลปะของแก้ม ที่ได้ถ่ำยทอดผลงำนศิลปะในเวอร์ชั่น ชุมชนเมือง

ในสีพำสเทลเป็นสีที่ได้รับควำมนิยมมำกในหมู่วัยรุ่นหญิงที่ชอบควำมอ่อนหวำนเพรำะดูมีควำม

บำงเบำ นุ่มนวล สีพำสเทลถูกน ำมำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวันไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกสีเสื้อผ้ำ 

กำรตกแต่งห้องนอน หรือข้ำวของเครื่องใช้ ต่ำง ๆ ที่ประทับใจในสีพำสเทลน ำมำสร้ำงสรรค์

ผลงำนเพื่อเสนอชุมชนเมืองบุรีรัมย์ ในมุมมองสีพำสเทล จึงเกิดแรงบรรดำลใจในกำรน ำสีพำสเทล

ที่พบเห็นและเป็นที่นิยมมำพัฒนำสร้ำงสรรค์งำนศิลปะโดยใช้สีพำสเทลมำแทนสีภำพจริงในภำพที่

ผู้สร้ำงสรรค์น ำมำสร้ำงสรรค์ผลงำนคือภำพชุมชนเมืองบุรีรัมย์ สีสันควำมงำมของชุมชนเมือง

บุรีรัมย์ สุดท้ำย... เเทสต้องขอขอบคุณ ผลงำนจำก แก้ม โสวภำ จรอำสำ นักศึกษำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏบุรีรัมย์ ผลงำนศิลปะสร้ำงสรรค์ น ำเสนอภำพของชุมชนเมืองในรูปแบบสีพำสเทลออกมำ

ในเรำได้ชม หำกเรำลองมองเมืองในรูปแบบที่มีสีสัน จำกปกติที่ตำเรำมอง เรำก็จะรับรู้เมืองอีก

แบบหนึ่งที่แตกต่ำงไปจำกเดิม กระบวนกำรเข้ำถึง : 1143 คน กำรแชร์ :  10 ครั้ง เผยแพร่ : 17 

กันยำยน 2563   
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ภำพที่ 63 มุมมองศิลปิน 

 

สถำนที่ : ตึกโมเดิร์นยุคแรกในเมืองบุรีรัมย์ 

ลงพ้ืนที่ :  20 กันยำยน 2563 

สิ่งที่พบ : หำกพูดถึงตึกโมเดิร์น ยุคแรกในเมืองบุรีรัมย์ คงจะพลำดไม่ได้กับตึกแห่งนี้ที่

ซ่อนอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ ตึกที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร หำกถำมถึงควำมรู้สึกเมื่อเห็นตึกแห่งนี้ 

รู้สึกว่ำมีเสน่ห์ที่น่ำสนใจ ซึ่งเขำยังเก็บควำมออริจินอลไว้ได้เกือบสมบูรณ์แบบ ในมุมมองของเรำ

ถ้ำตึกยุคโมเดิร์นหำยไปหมด จะเป็นอย่ำงไร สีสันตึกยุคโมเดิร์นที่พบเห็นได้ยำก ท ำให้ที่นี่มีสีสัน
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ควำมเก่ำที่ไม่เหมือนอำคำรอ่ืน ๆ ในเมืองบุรีรัมย์ Keyword : ควำมนิยมในอดีต ควำมเก่ำ สภำพ

เดิม เอกลักษณ์ กำรค้ำ 

แบบร่ำงครั้งท่ี 1 

 
ภำพที่ 64 แบบร่ำง 

สิ่งท่ีต้องแก้ไข   

- แนะน ำในเรื่องของกำรใช้ฟิลเตอร์ 

CONTENT : สีสันควำมเก่ำPart 3 ตึกโมเดิร์น ยุคแรกในเมืองบุรีรัมย์ร้ำนขำยยำที่มีเอกลัก

ลักษณ์สุดโดดเด่น ควำม Colorful ของสีสันควำมเก่ำที่พบคือกำรตกแต่งอำคำรยุคแรกๆที่เสนอ

เอกลักษณ์ควำมเป็นอำคำรโมเดิร์นได้เป็นอย่ำงดีสถำปัตยกรรมยุคเก่ำที่แปลกตำ อำจจะพบเห็น

ได้ยำก ตั้งอยู่ ถนนศรีเพรช 2 ในเมืองบุรีรัมย์ ร้ำนขำยยำแห่งนี้มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี สิ่งท่ีเเทสเห็น

คือ กำรตกแต่ง กำรใช้วัสดุไม้ผสมผสำนกันกับเหล็กซึ่งสภำพไม้ก็มีกำรทรุดโทรมบ้ำงแล้ว ยำกที่

จะพบเจอท่ัวไป บำนประตูทรงโรม รำวระเบียงทีถูกออกแบบให้โค้งตำมตัวพื้นที่และรูปทรงอำคำร 

สีของตัวอำคำร ลวดลำยกรงเหล็กที่มีควำมประณีตเป็นลวดลำยต่ำง ๆ อำคำรโมเดิร์นที่แตกต่ำง

จำกตึกบริเวณโดยรอบ ขีดเส้นควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงชัดเจน ระหว่ำงอำคำรยุคใหม่ และเก่ำ

ร้ำนยำ ที่ยังคงหลงเหลือวัสดุเดิมอยู่มำกและมีควำมน่ำสนใจ สีสันควำมเก่ำก็คือ เอกลักษณ์ที่โดด

เด่นเสนอกำรตกแต่ง กำรใช้วัสดุ รวมถึงควำมเก่ำอำคำรโมเดิร์นยุคแรกในเมืองบุรีรัมย์ที่คงอยู่ใน

เมืองบุรีรัมย์... กระบวนกำรเข้ำถึง : 1516 คน กำรแชร์ :   9 ครั้ง เผยแพร่ : 21 กันยำยน 2563 
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ภำพที่ 65 โมเดิร์นยุคแรกในเมืองบุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 66 โมเดิร์นยุคแรกในเมืองบุรีรัมย์ 
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สถำนที่ : เสน่ห์...น ้ำเต้ำหู้ เจ้ำเก่ำบุรีรัมย์ 

ลงพ้ืนที่ :  24 กันยำยน 2563 

สิ่งที่พบ : คนจีนเชื่อว่ำน ้ำเต้ำหู้นั้นดีต่อสุขภำพ บัวลอยรสชำติที่ไม่เหมือนใคร ผ่ำนควำม

พิถีพิถัน ใส่ใจ ร้ำนเต้ำหู้ที่มีเอกลักษณ์ รับรู้บรรยำกำศกำรนั่งทำนน ้ำเต้ำหู้ท่ีหำไม่ได้จำกร้ำนอ่ืน ๆ 

เรำรับรู้ถึงบรรยำกำศที่ดี ควำมเป็นร้ำนจีน ที่สีสันของเครื่องไหว้ ดอกไม้ ชุดสังฆทำน โต๊ะ เก้ำอ้ี 

ป้ำย ประตู องค์ประกอบโดยรวมเรำสัมผัสได้ สีของสิ่งต่ำง ๆเหล่ำนี้สำมำรถแสดงพลังได้มำกมำย 

ที่ส ำคัญร้ำนเต้ำหู้แห่งนี้ยังแสดงถึงเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นได้เป็นอย่ำงดี 

Keyword : เอกลักษณ์ คนจีน ควำมเชื่อเรื่องสุขภำพ  กำรค้ำขำย  

สิ่งท่ีต้องแก้ไข  - แนะน ำในเรื่องของกำรใช้ฟิลเตอร์ 

CONTENT : เสน่ห์...น ้ำเต้ำหู้ เจ้ำเก่ำบุรีรัมย์ในยำมค ่ำคืน คนจีนเชื่อว่ำน ้ำเต้ำหู้นั ้นดีต่อ

สุขภำพ บัวลอยรสชำติที่ไม่เหมือนใคร ผ่ำนควำมพิถีพิถัน ใส่ใจ ...กำรค้นหำควำม COLORFUL 

ของร้ำนเต้ำหู้เจ้ำเก่ำ ที่อยู่ในเมืองบุรีรัมย์ในครั้งนี้พบว่ำ...สีสันของเครื่องไหว้  |ดอกไม้ |ชุด

สังฆทำน | โต๊ะ |เก้ำอ้ี |ป้ำย|ประตู โดยรวม สีของสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถแสดงพลังได้มำกมำย ที่ส ำคัญ

สำมำรถแสดงถึง เอกลักษณ์  และ  วัฒนธรรมจีน  ที่โดดเด่นของร้ำนเต้ำหู้แห่งนี้ได้เป็นอย่ำงดี...

ซึ่งควำม COLORFUL ที่พบ กลับไม่ใช่แค่ควำมเป็นร้ำนสังฆทำน หรือ ร้ำนเต้ำหู้ เจ้ำเก่ำ แต่เเท

สกลับเห็นว่ำ กำรรับรู้ควำมรู้สึก PERCEPTION • บรรยำกำศ•สีสัน• นั้นถือว่ำเป็นส่วนประกอบท่ี

ท ำให้ร้ำนแห่งนี้โดดเด่นทั้งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม กระบวนกำรเข้ำถึง : 1623 คน กำรแชร์ :  5 

ครั้ง เผยแพร่ : 27 กันยำยน 2563 

 

ภำพที่ 67 ร้ำนเต้ำหู้เจ้ำเก่ำ 
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ภำพที่ 68 ร้ำนเต้ำหู้เจ้ำเก่ำ 
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สถำนที่ : บขส. บุรีรัมย์    

ลงพ้ืนที่ : 3 ตุลำคม 2563 

สิ่งที่พบ : สถำนที่ขนส่งผู้โดยสำรของจังหวัด จัดว่ำเป็นสถำนที่ขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่

โดยรอบ ผู ้คนเข้ำมำใช้บริกำรกันอย่ำงแพร่หลำย สิ ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรคมนำคม 

โดยท่ัวไปของสถำนที่ขนส่งหรือเรำเรียกกันย่อ ๆ ว่ำ บ.ข.ส. นั่นเอง บ.ข.ส. ไม่เพียงแต่เป็นที่ขนส่ง

ผู้โดย ไปยังที่หมำยที่เรำต้องกำร แต่องค์ประกอบที่ส ำคัญ คือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ที่มำใช้

บริกำร สีสันที่เกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบของ บ.ข.ส กลับมี Function ที่เรำจ ำเป็นส ำหรับผู้ที่มำ

เข้ำใช้บริกำร ยกตัวอย่ำงเช่น เช่น ร้ำนอำหำร จุดฝำกรถ ร้ำนขำยของช ำ ป้ำยบริกำรเพื่อสะดวก

ต่อกำรใช้งำน นั่นคือสีสันที่โดดเด่นในส่วนนี้ 

Keyword :  จุดศูนย์รวม ประโยชน์ทำงกำรค้ำ ตอบสนองควำมต้องกำรของงำนบริกำร 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

CONTENT : COLORFUL OF TRASPORT STATION BURIRAMสีสันที่เกิดขึ้นที่นี่ ขบส 

บุรีรัมย์ ไปไหนหนู? ไปไหนหนู? ค ำถำมทีทุ่กคนคุ้นชิน....บทควำมนี้ ขอเสนอควำมคัลเลอร์ฟูลของ

สถำนีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์สถำนที่ให้บริกำร ในกำรเดินทำง ไม่ว่ำเรำจะอยำกไปไหน ถ้ำมำถึงที่นี่ก็

จบทุกกำรเดินทำงสิ่งที่พลำดไม่ได้ และสิ่งที่ต้องพบ...ที่ปรำกฏอย่ำงเห็นได้ชัดในบริเวณโดยรอบ

สถำนี ก็คือ ร้ำนฝำกรถ ร้ำนขำยของช ำ ร้ำนขำยอำหำรตำมสั่ง ที่พัก รถที่ขนส่งต่ำง ๆ ป้ำยบอก

สถำนที่ที่หลำยหลำย ผ้ำใบหลำกสี รวมถึงงำนสถำปัตยกรรมที่สะท้อนถึง กำรค้ำ กำรบบริกำร 

บ.ข.ส. เกิดกำรแข่งขันกันในเรื่องงำนบริกำร กำรขนส่งและรวมถึงกำรค้ำขำยเป็นอย่ำงมำก ท ำให้

เเทสเห็นว่ำ กำรแข่งขันจะท ำให้เรำมีรำยได้มำกยิ่ง ซึ่งรำยได้ที่เกิดขึ้นนั้น มำจำกกำรบริกำรต่ำง ๆ

ที่ดีขององค์ประกอบที่ส ำคัญของ บ.ข.ส งำนสถำปัตยกรรมที่พบ กำรจัดสรรพื้นที่เพื่อควำม

เอื้ออ ำนวย สะดวก สบำย แก่ผู้ที่มำใช้บริกำร ใน บ.ข.ส บุรีรัมย์แห่งนี้ เกิดขึ้น..เป็นประจ ำในทุก 

ๆ วัน นั่นคือสิ่งท่ีเเทสคิดว่ำ บ.ข.ส บุรีรัมย์ มีสีสันมำกมำยในเรื่องกำรบริกำร กำรขนส่ง ที่ดี สุด C 

O L O R F U L แห่งหนึ่งในเมืองบุรีรัมย์ กระบวนกำรเข้ำถึง :  4150 คน กำรแชร์ : 27 ครั้ง 

เผยแพร่ : 3 ตุลำคม 2563  เผยแพร่ : 3 ตุลำคม 2563 
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ภำพที่ 69 บ.ข.ส. บรุีรัมย์ 
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ภำพที่ 70 บ.ข.ส. บุรีรัมย์ 
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ภำพที่ 71 บ.ข.ส. บุรีรัมย์ 
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สถำนที่ : สนำมช้ำงอำรีนำ  

ลงพ้ืนที่ : 4 ตุลำคม 2563 

สิ่งท่ีพบ : พูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจำกจะเป็นเมืองที่โดดเด่นทำงด้ำนประวัติศำสตร์ คือ

เป็นที่ตั้งของปรำสำทยุคเก่ำที่เรำคุ้นเคยกันดีอย่ำงปรำสำทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ยังเป็นเมืองแห่งกีฬำ

อีกด้วย เป็นสนำมกีฬำที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นสนำมเหย้ำของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ทีม

ฟุตบอลที่ได้รับควำมนิยมในเมืองบุรีรัมย์ สนำมไอ-โมบำย ถือได้ว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คน

ทั้งในจังหวัด และทั่วโลก ซึ่งสนำมไอโมบำยแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ทันสมัย ยิ่งใหญ่ อำคำรที่มีควำม

โดดเด่นด้ำนงำนสถำปัตยกรรม โครงสร้ำงประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ที่มั่นคง แข็งแรง ได้

มำตรฐำน โดยสีสันที่เรำพบและถือว่ำเป็นจุดเด่นเมื่อได้มำถึงที่นี่แล้ว นั่นคือสีน ้ำเงินสีที่เรำเห็น

เป็นอันดับแรก และสนำมแห่งนี้คงเน้นกำรใช้สีน ้ำเงินเหตุผลเพรำะว่ำ ท ำให้ดูเรียบโก้และหนัก

แน่น Keyword :  เอกลักษณ์ สีน ้ำเงิน สถำนที่ส ำคัญ เป็นที่รู้จัก ควำมนิยม ทั่วโลก แบรนด์ 

  CONTENT : COLORFULOFCHANG ARENA ควำมยิ่งใหญ่ของอำคำรสีเงินที่โดดเด่น

พูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจำกจะเป็นเมืองที่โดดเด่นทำงด้ำนประวัติศำสตร์ คือเป็นที่ตั ้งของ

ปรำสำทยุคเก่ำที่เรำคุ้นเคยกันดีอย่ำงปรำสำทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ยังเป็นเมืองแห่งกีฬำอีกด้วย

สนำมกีฬำที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นสนำมเหย้ำของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ทีมฟุตบอลที่ได้รับ

ควำมนิยมในเมืองบุรีรัมย์ สนำมไอ-โมบำย ถือได้ว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนทั้งในจังหวัด 

และทั่วโลก ซึ่งสนำมไอโมบำยแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ทันสมัย ยิ่งใหญ่อำคำรที่มีควำมโดดเด่นด้ำน

งำนสถำปัตยกรรม โครงสร้ำงประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ที่มั่นคง แข็งแรง ได้มำตรฐำน โดย

สีสันที่เรำพบและถือว่ำเป็นจุดเด่นเมื่อได้มำถึงที่นี่แล้ว นั่นคือสีน ้ำเงินสีที่เรำเห็นเป็นอันดับแรก 

และสนำมแห่งนี้คงเน้นกำรใช้สีน ้ำเงินเหตุผลเพรำะว่ำ ท ำให้ดูเรียบโก้และหนักแน่น  กระบวนกำร

เข้ำถึง :  2444 คน กำรแชร์ : 23 ครั้ง เผยแพร่ : 5 ตุลำคม 2563 
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ภำพที่ 72  Chang arena 
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ภำพที่ 73 Chang arena 
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ภำพที่ 74  Chang arena 
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ภำพที่ 75  Chang arena 

 

จำกกำรศึกษำสีสันที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์โดยกำรลงพื้นที่ส ำรวจและเก็บภำพสีสันใน

สถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เมืองบุรีรัมย์นับว่ำเป็นเมืองที่มีควำมเจริญ ก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจอย่ำง

รวดเร็ว ท ำให้สีสันของเมืองเกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นสีสันทำงวัฒนธรรม สีสันกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

และสังคมรวมถึงกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคน สีสันสำมำรถบ่งบอกถึงควำมเจริญเติบโตของเมอืง 

กำรแข่งขัน ควำมแตกต่ำงได้ทั้งสิ้น สิ่งแวดล้อมโดยรอบท ำให้สีสันเมืองบุรีรัมย์ มีชีวิตชีวำแสดง

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมือง ซึ่งผู้วิจัยต้องกำรน ำเสนอและเผยแพร่ผลงำนให้คนได้รับรู้สีสัน

เมืองบุรีรัมย์ในหลำกหลำยมิติ ในมุมมองที่ผู้วิจัยต้องกำรน ำเสนอ โดยกำรคิดคอนเทนต์จำกกำรที่

ได้ลงพ้ืนที่ส ำรวจเพื่อท ำให้คนเกิดควำมสนใจในคอนเทนต์ที่เผยแพร่ไป  นั่นจะเป็นปรำกฏกำรณ์ที่

เกิดขึ้นจำกผู้ให้ไปยังผู้รับ ซึ่งสีสันในสถำนที่สำมำรถเกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว และสีสันใน

เมืองบุรีรัมย์สะท้อนอะไรบ้ำงในปัจจุบัน ระยะเวลำ 3 เดือน ที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่เดื อนกรกฎำคม - 

กันยำยน 2563  สีสันที่เกิดขึ้นในแต่ละสถำนที่สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 กลุ่มอำคำร  

กลุ่มอำคำร สีสันของกลุ่มอำคำรที่เกิดขึ้นจำกองค์ประกอบของอำคำรที่ต้องอยู่ร่วมกัน

ใกล้เคียงกันหรือใช้พื้นที่ร่วมกันอำคำรที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกันสำมำรถเกิดให้เห็นควำมสัมพันธ์ที่

แตกต่ำงกัน สำมำรถสะท้อนสีสันเอกลักษณ์กำรใช้ประโยชน์ใช้สอย สีสันของควำมงำม คติ

ควำมหมำย สร้ำงองค์ประกอบท ำให้กลุ่มอำคำรมีพลังสีสันที่พบมำกกว่ำสถำนที่อื่น ๆ ซึ่งกลุ่ม
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อำคำรแบ่งออกได้เป็น 5 สถำนที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ตลำดสดบุรีรัมย์ ศำลหลักเมือง , 

ศำลเจ้ำจีน ขบส. บุรีรัมย์ กลุ่มอำคำรสีน ้ำเงิน 

 

 

 

ภำพที่ 76  กลุ่มอำคำร 
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ภำพที่ 77  กลุ่มอำคำร 
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ภำพที่ 78  กลุ่มอำคำร 
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บทสรุป 

จำกคอนเทนต์ ที ่ได้น ำเสนอไม่ว่ำจะเป็นสีสันของตลำด สีสันของ บ.ข.ส สีสันของ

ศำลหลักเมือง มหำวิทยำลัย กลุ่มอำคำรที่อยู่ร่วมกันหลำย ๆ อำคำรสถำนในที่เดียวไม่ว่ำจะเป็น

กรณีของตลำด บ.ข.ส ที่เป็นสถำนที่ที่คนเข้ำมำมีส่วนร่วมที่หลำกหลำยเข้ำมำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ซึ่งกลุ่มอำคำรเหล่ำนี้ ยังสำมำรถเชื่อมโยงกับชีวิตประจ ำวันของคนไม่ว่ำจะเป็นกำรค้ำขำย กำร

แข่งขันกำรตัว จะสำมำรถท ำให้สถำนที่มีชีวิตชีวำ สีสันยังสำมำรถเห็นถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละ

สถำนที่ได้เช่นกัน กรณีของศำลหลัก เมืองศำลเจ้ำจีน ที่อำจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน

ของคนจ ำนวนมำก ๆ ในแต่ละวัน แต่สีสันที่เกิดขึ้นนั้นอำจมำจำกควำมแตกต่ำงของควำมเชื่อ 

ศำสนำ กำรถือนับถือ แต่เม่ืออยู่ร่วมกันสีสันของ 2 วัฒนธรรมก็สำมำรถสร้ำงพลังให้กับสถำนที่ได้

เป็นอย่ำงดี น ำไปสู่คอนเทนต์ที่ผู้วิจัยต้องกำรที่จะแสดงให้เห็นว่ำสีสันของเมืองสะท้อนอะไรได้

หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นสีสันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันของคนสีสันควำมแตกต่ำงระหว่ำง 2

วัฒนธรรมและสีสันควำมเหมือนนั่นเองท่ีท ำให้สถำนที่เหล่ำนั้นมีเอกลักษณ์ของตัวเองมำกยิ่งขึ้น 

 

1.2 อำคำรเดี่ยว  

อำคำรเดี่ยวที่มีชีวิตอยู่ สีสันของอำคำรในกลุ่มนี้สำมำรถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ควำมส ำคัญ

ของตัวสถำนที่ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนับว่ำเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ถูกตั้งอยู่ ซึ่งควำมเป็นกลุ่มอำคำร

เดี่ยวนั้นสำมำรถแสดงถึงควำมโดดเด่นของพ้ืนที่ได้ชัดเจน คุณค่ำของอำคำรเดี่ยวขึ้นอยู่กับกำรให้

ควำมส ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นสีสันควำมงำมของสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งกำรให้ควำมหมำยควำมส ำคัญของ

กลุ่มอำคำรเดี่ยวมักจะมีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มอำคำร อำคำรเดี่ยวสำมำรถแบ่งได้ 2 สถำนที่ 

ได้แก่ สนำมช้ำงอำรีนำ  Blue Heart Center  
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ภำพที่ 79  อำคำรเดี่ยว 
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บทสรุป 

สีสันของอำคำรเดี่ยวที่เกิดขึ้น สำมำรถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และคุณค่ำได้มำกกว่ำกลุ่ม

อำคำรที่รวมตัวกันอยู่ เพรำะว่ำ อำคำรที่รวมกลุ่มกันอยู่นั้น เรำจะหำเอกลักษณ์ที่แตกกลุ่มออกมำ

ได้ยำก ซึ่งเรำมักจะพูดเฉพำะเจำะจงสถำนที่ได้มำกกว่ำ อย่ำงเช่น สนำมช้ำงอำรีนำ เอกลักษณ์ที่

ชัดเจนและโดดเด่นไม่ว่ำจะเป็น สีที่เกิดขึ้น กำรใช้วัสดุ กำรเข้ำไปใช้งำนในสถำนที่ โดยที่สิ่ง

เหล่ำนี้จะสร้ำงสีสัน อัตลักษณ์ได้อย่ำงชัดเจน หรือเรำสำมำรถเรียกได้ในลักษณะของควำมเป็น

เอกลักษณ์ที่ส ำคัญของแบรนด์ ซึงแบรนด์นั้นก็คือสิ่งที่ตอกย ้ำภำพลักษณ์ให้ชัดเจนมำกขึ้นนั่นเอง 

โดยท่ีสิ่งเหล่ำนี้ก็อำจจะเกี่ยวข้องกับควำมชอบ ควำมประทับใจได้ ของสถำนที่หรือคนอีกด้วย 

 

1.3 สีสันช่วงเวลำ 

สีสันแต่ละช่วงเวลำ เป็นกำรน ำเสนอสีสันของช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เป็นกำรเสนอมุมมองที่ผู ้คนไม่เคยได้รับรู้ หรือค่อนข้ำงเห็นภำพกำรวำงหรือน ำเสนอแบบนี้ได้

ค่อนข้ำงยำก สีสันที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคน สถำนที่หนึ่งในหลำกหลำยช่วงเวลำ 

ตั้งแต่ เช้ำ เที่ย งเย็น ถึงค ่ำ ผ่ำนกระบวนกำรทดลองเพื่อค้นหำควำมสนใจของคนในกำรรับรู้ถึง

คอนเทนต์ที่แตกต่ำงจำกคอนเทนต์เดิม แบ่งออกได้เป็น 2 สถำนที่ ได้แก่ สวนรมย์บุรี หอนำฬิกำ 
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ภำพที่ 80  สีสันช่วงเวลำ 
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บทสรุป 

สีสันที่เกิดขึ้น ในกำรแบ่งแยกช่วงสถำนะของสภำพแวดล้อมในแต่ละวัน ซึ่งสีสันสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงไปได้อัติโนมัติเรำไม่สำมำรถบอกได้ถึงสถำนะในแต่ละวัน ควำมสัมพันธ์ที่สร้ำง

เอกลักษณ์ให้เกิดในสถำนที่แต่ละช่วงเวลำ สำมำรถท ำให้คนเกิดควำมสงสัย สิ่งแปลกใหม่ที่เป็น

ส่วนหนึ่งที่ส ำคัญ เกี่ยวข้องสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมไปถึงเป็นสถำนที่ท่ีคนเข้ำมำมี

ส่วนร่วมจ ำนวนมำกแต่ทั้งใช้พื้นที่ในกิจกรรมต่ำง ๆ หรือเพียงแต่เป็นสถำนที่ที่เรำรับรู้ คุ้นชิน กับ

สถำนที่เหล่ำนี้ 

1.4 อำคำรเก่ำ 

อำคำรเก่ำ สีสันอำคำรเก่ำจัดว่ำเป็นอำคำรที่ควรค่ำแก่กำรรักษำ อำคำรเก่ำที่มีคุณค่ำใน

ควำมทรงจ ำ คุณค่ำทำงวัฒนธรรม แสดงถึงหลักฐำนทำงกำยภำพของควำมเจริญเติบโตของเมือง

ควำมเฟื่องฟูในอดีต มีลักษณะของสถำปัตยกรรมที่แตกต่ำงกันตำมช่วงของเวลำนั้น ๆ สีสันควำม

เก่ำช่วยรักษำควำมแตกต่ำงควำมหลำกหลำยของสภำพแวดล้อมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกนัใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน ไปสู่กำรหำคอนเทนต์ที่เล่ำถึงเรื่องรำว เสนอมุมมองควำมเก่ำในเมืองบุรีรัมย์ใน

หลำกหลำยสถำนที่ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 สถำนที่ ได้แก่ กำแฟโบรำณ ณ ถนนนิวำศ ตึก

โมเดิร์นยุคแรกในเมืองบุรีรัมย์ ธนำคำรออมสินหลังเก่ำ เสน่ห์...น ้ำเต้ำหู้ เจ้ำเก่ำบุรีรัมย์ 

 

ภำพที่ 81 สีสันควำมเก่ำ 
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ภำพที่ 82  สีสันควำมเก่ำ 

บทสรุป 

ในกรณีของอำคำรเก่ำ อำคำรเก่ำจัดว่ำเป็นอำคำรที่มีคุณค่ำและควำมส ำคัญของคนใน

อดีตและปัจจุบัน อำคำรเก่ำได้รับควำมสนใจในกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่หรือคนที่เข้ำมำท ำกิจกรรมใน

สถำนที่ อำคำรเก่ำสร้ำงควำมโดดเด่นในตัวเอง ควำมแตกต่ำงของแต่ละพื้นเกี่ยวข้อง ควำมทรง

จ ำของคนในอดีต กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตและปัจจุบัน  สีสันส่วนใหญ่ที่พบในอำคำร

เก่ำ อย่ำงเช่น ธนำคำรออมสิน ร้ำนกำแฟ จะเห็นได้ว่ำ สีสันที่เกิดขึ้นไม่จ ำเป็นต้องมำจำกสีทำง

กำยภำพโดยตรงที่สร้ำงสีสันได้ สีที่บอกถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกเดิมได้มำกกว่ำ เช่น องค์ประกอบที่

อยู่ในสถำนที่นั้น ๆ  หำกจะศึกษำเกี่ยวกับสีสันของอำคำรเก่ำ ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับกำรใช้ชีวิต

ของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันและคุณค่ำของควำมแท้ที่เกิดขึ้นนั้น ท ำให้คนสนใจในกลุ่มอำคำรเก่ำ

นี้เพรำะส่วนหนึ่งมำจำกจ ำนวนอำคำรเก่ำที่หำดูได้ยำก และเกิดขึ้นในเมืองมีจ ำนวนน้อยลง สร้ำง

ควำมสนใจ ควำมชอบ ให้คนจ ำนวนมำก 

 

1.5 สีสันของมุมมองศิลปิน 

มุมมองศิลปะ ผลงำนศิลปะสำมำรถเรื่องรำวเหตุกำรณ์ ควำมเชื่อรสนิยมของมนุษย์ใน

สังคมแต่ละสมัยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นคุณค่ำเรื ่องรำวที่เกี่ยวกับประวัติศำสตร์

ควำมเชื่อกำรเห็นควำมส ำคัญของเมือง กำรแสดงออกผ่ำนงำนที่สื่ออกไป สำมำรถแสดงถึงควำม

คิดเห็นได้  
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บทสรุป 

มุมมองใหม่ในกำรสร้ำงงำนศิลป์ที่เสนอภำพลักษณ์ของเมืองในปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับ

ควำมสนใจ และควำมต้องกำรเสนอควำมคิดเห็นในรูปแบบของงำนที่ถ่ำยทอดผ่ำนงำนศิลป์ ซึ่งก็

เป็นกำรที่ได้รับควำมนิยมของกลุ่มคนที่เรียนในด้ำนศิลปะ 

 

ภำพที่ 83  สีสันมุมมองศิลปิน 

 

4.3 กำรรวบรวมข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและ

เครื่องมือจำกเพจ Facebook แบบออแกนิค ซึ่งข้อดีของเพจ Facebook นั้น สำมำรถท ำมำต่อ

ยอดเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ได้ ไม่ว่ำจะเป็นช่วยให้เข้ำใจกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึ้น กำรที่เพจ

ของเรำมีคนติดตำมเป็นจ ำนวนมำก แน่นอนว่ำเป็นเรื ่องที่ดี กำรใช้ประสบกำรณ์ร่วมให้เป็น

ประโยชน์ ไม่เพียงแค่ดูได้เฉพำะเพศและช่วงอำยุเท่ำนั้น แต่ยังดูได้ถึงประเทศและจังหวัด ข้อมูล

เหล่ำนี้จะท ำให้กำรใช้ประสบกำรณ์ร่วมให้เกิดประโยชน์ ข้อมูลเชิงลึกของ Facebook นับว่ำเป็น

เครื่องมือหนึ่งของ Facebook มีคุณค่ำเป็นอย่ำงมำกในกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ดังนั้นจึงไม่ควร

มองข้ำม ต้องศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยของคุณให้ลึก และสร้ำงคอนเทนต์ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำย 

ท ำให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของคุณอีกด้วย นอกจำกนี้ผู้วิจัยใช้กำรสังเกต เก็บภำพและรำยละเอียด ทั้ง

พฤติกรรม กิจกรรม สิ่งที่พบ ระหว่ำงกำรลงพื้นที่ภำคสนำมทุกครั้ง ซึ่งกำรเก็บบันทึกภำพแต่ละ

ครั้งผู้วิจัยได้ค้นหำสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่หลำกหลำยแห่ง เพื่อค้นหำสีสันควำมแตกต่ำง

ใน ในระยะเวลำ 4 เดือน ซึ่งต้องกำรน ำเสนอและเผยแพร่อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อหำ
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ประเด็นควำมสนใจและเผยแพร่ให้ผู้ที่ติดตำมเพจได้รับรู้มิติสีสันที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์ให้ได้มำก

ที่สุด    

4.4 ขั้นตอนกำรศึกษำหลักกำรท ำเพจ  

ขั้นตอนที่ 1 สร้ำงเพจ 

เริ่มต้นก่อนที่จะมีกำรสร้ำงเพจ Facebook ในชื่อบุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูล ขึ้น เนื่องจำกหลำย 

ๆ คนก็ได้ทรำบกันว่ำ เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่ได้รับควำมนิยมเป็นอันดับหนึ่ง 

และเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่สำมำรถสร้ำงควำมรวดเร็วในกำรติดต่อสื่อสำร หรือกำรกระจำยข้อมูล

ข่ำวสำร แค่เพียงกดไลค์ หรือกดแชร์ ข้อมูลเหล่ำนั้นก็จะถูกกระจำยออกไปอย่ำงง่ำยดำย จึงเป็น

เหตุผลหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลออกไปให้รวดเร็วมำกขึ้น โดยกำรเล่ำเรื่องรำวสีสันที่

เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์ ให้คนภำยนอกได้รับรู้สิ่งที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของเมืองบุรีรัมย์ต่ำง ๆ กำร

สร้ำงแฟนเพจเฟสบุ๊ค ช่วยเพิ่มโอกำสในกำรบอกต่อ แม้ผู้ที่กดไลค์ หรือกดติดตำมแฟนเพจบำง

คนอำจจะไม่ชอบป่ำวประกำศถึงควำมชอบส่วนตัวในที่สำธำรณะ แต่ก็ยังมีผู้ใช้บำงกลุ่มที่ชื่นชอบ 

กำรบอกต่อเรื ่องรำวดี ๆ ประสบกำรณ์ดี ๆ แต่คนกลุ่มนี้ก็พร้อมจะแชร์เรื ่องรำวที่ได้พบเจอ

เหล่ำนั้นออกไปด้วยควำมเต็มใจ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำเทคนิค เพื่อเพิ่มส่วนร่วมในหน้ำแฟนเพจ 

ปัจจุบันกำรหันมำเอำใจใส่เรื่องกำรดูแล Facebook Page กันมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นที่ที่

สำมำรถกระจำยข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี

ระหว่ำงลูกค้ำ ดังนั้นแล้วกำรดูแลในด้ำนข้อมูลและอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้ำหรือคนที่เข้ำมำติดตำมหรือ

กด Like ได้ติดตำม จึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญและค่อนข้ำงละเอียดอ่อนอย่ำงมำก 

          1. สร้ำงข้อควำมบน Timeline ให้ดึงดูดใจ บทควำมที่ทำงเพจได้น ำเสนอในแต่ละครั้ง

โดยน ำชื่อสถำนที่เป็นหัวเรื่อง  เพรำะ หัวเรื่องที่น่ำสนใจจะท ำให้คนจดจ ำสถำนที่ได้ง่ำยเมื่อได้

อ่ำนตั้งแต่ครั้งแรก  

          2. ใหม่ สด เสมอ  3 ค ำนี้คือสิ่งท่ีผู้ดูแลหน้ำ Facebook Page ควรท ำ นั่นคือ สร้ำงข้อมูล

ข่ำวสำรใหม่ๆ ที่มีควำมส ำคัญและสื่อถึงแบรนด์ขึ้นมำทุก ๆ วัน เพื่อโพสต์ใน Page ใหม่อยู่เสมอ 

กำรน ำเสนองำนทำงเพจแต่ละครั้ง เรื่องรำวท่ีได้น ำเสนอไป จะไปซ ้ำอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง พยำยำม
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ค้นหำสีสันที่เกิดขึ้นในหลำกหลำยมุมมอง กำรก ำหนดวันที่ที่เรำจะเผยแพร่ ตั้งขอบเขต สัปดำห์ละ 

2-3 สถำนที่เป็นอย่ำงน้อย ในกำรลงภำพเละคอนเทนต์ต่ำง ๆ เพื่อท ำให้เพจมีกำรอัพเดตอยู่เสมอ 

          3. ใช้รูปตัวเอง เพื่อดึงคนเข้ำมำในหน้ำ Page เพรำะกำรที่เรำเอำรูปตัวเองมำเป็นรูป

ประจ ำตัวมันท ำให้คนดูรูสึกใกล้ชิดกำรเรำ รู้สึกว่ำคนที่ได้รับสำรต่ำง ๆ ที่เผยแพร่นั้นมีตัวตนจริง 

ไม่อยำกให้คนรู้สึกว่ำ เรำคล้ำยเว็บไซด์ข่ำว หรือเว็บไซด์บริษัทใหญ่ ๆ ทั่วไป หำกเรำใช้ภำพแบบ

นี้อำจจะท ำให้คนที่รับสำรเรำไปรู้สึกห่ำงเหิน  

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำกำรท ำคอนเทนต์ เขียนคอนเทนต์  

1.รวบรวมไอเดียก่อนเขียน ลองน ำค ำถำมที่เกิดลงพื้นที่หรือดูว่ำสิ่งที่น่ำสนใจและน่ำจะ

เป็นสิ่งท่ีคนนั้นสนใจ พยำยำมรวบรวมให้ได้หลำยๆ เรื่อง แล้วเลือกเรื่องที่ดีที่สุด หลังจำกนั้นก็จะ

มีเรื่องที่เรำได้ลิสต์ไว้แล้วว่ำจะเขียน แล้เรำก็จะรู้ว่ำเรำควรจะท ำยังไงกับกำรวำงแผนไอเดียก่อน

เริ่มเขียนได้ 

2.พำดหัวข้อดีมีชัยไปกว่ำครึ่ง ชื่อหัวข้อที่ดี ผู้อ่ำนเห็นแล้วสะดุดตำจนต้องกดเข้ำไปอ่ำน 

จะสำมำรถดึงดูดคนเข้ำมำได้ง่ำย หัวข้อที่สำมำรถแนะน ำทำงออกที่ดี 

3.ค ำน ำก่อนเข้ำเรื่อง เขียนบอกผู้อ่ำนถึงสิ่งที่เขำจะได้อ่ำนในคอนเทนต์นี้ เล่ำเรื่องรำว

อย่ำงตรงไปตรงมำและชัดเจน หำกเรำเริ่มเปิดด้วยค ำน ำที่เกริ่นถึงควำมน่ำสนใจของคอนเทนต์

และเจำะจงถึงสิ่งท่ีผู้อ่ำนต้องกำรรับรู้ ท ำให้ผู้อ่ำนรู้ว่ำสิ่งท่ีจะได้อ่ำนนั้นมีประโยชน์ต่อเขำจริง ๆ 

          ขั้นตอนที่ 4 ศึกษำเทคนิคกำรโพสต์ ขนำดรูป FACEBOOK พูดถึงเสน่ห์ของแพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดีย คอนเทนต์ประเภทรูปภำพหรือวิดีโอ มักเป็นประเภทอันดับแรกๆ ที่เรำนึกถึงซึ่งเพจ

บุรีรัมย์คัลเลอร์ที่สร้ำงขึ้นนั้นได้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับขนำดรูป Facebook และกำรท ำคอนเทนต์

ประเภทรูปภำพบน Facebook ในหลำกหลำยรูปแบบเพื่อสร้ำงควำมสนใจของคนที่เข้ำชมเพจมี

ควำมสนใจกับ แพลตฟอร์ม ของเรำ 
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4.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

          กำรวิจัยครั้งนี้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้ 

4.5.1 วิเครำะห์สีสันที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มที่เรำได้ลงพื้นที่และเก็บบันทึกภำพ 

4.5.2 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกในเพจ บุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูล 

 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

จำกกำรวิเครำะห์ สถำนที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำมำรถสร้ำงสีสันให้เกิดขึ้นกับเมืองได้ โดยสีสัน

ที่พบส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคนซึ่งเมื่อมีคนเข้ำไปใช้งำน ไปท ำกิจกรรม

เป็นจ ำนวนมำก ๆ พื้นที่เหล่ำนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีสีสัน มีพลัง มีชีวิตชีวำ และกำรที่ คนเข้ำไปอยู่

ร่วมกันมำก ๆ สีสันก็เกิดขั้น มีกำรแข่งขันระหว่ำงกันที่จะสร้ำงหรือหำเอกลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน 

กำรใช้พื ้นที ่และท ำกิจกรรม ในแต่ละสถำนที ่มีควำมแตกต่ำงกันอยู ่มำก เช่นในกรณืของ

ศำลหลักเมือง สีสันก็พบเห็นก็มีมำกมำยในบริเวณนั้น ๆ แต่สีสันที่พบ คือ สีสันของวัฒนธรรม 

ควำมแตกต่ำงในกำรนับถือ ซึ่งสถำนที่บำงสถำนที่ได้รับควำมสนใจมำก บำงสถำนที่ได้รับควำม

สนใจน้อย สิ่งเหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับควำมชอบ ควำมสนใจ สิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นรอบตัวสำมำรถสร้ำง

แรงจูงใจให้คนชอบหรือไม่ชอบได้ ซึ่งองค์ประกอบที่ส ำคัญที่ท ำให้เมืองเกิดสีสันไม่ว่ำจะเป็นกำร

แข่งขัน อัตลักษณ์ คุณค่ำควำมส ำคัญ ควำมแตกต่ำง ล้วนเกี่ยวข้องกับคนและสถำนที่ทั้งนั้น ซึ่ง 

CONTENT ที่ได้รับควำมสนใจสำมำรถพบได้เป็นจ ำนวนมำกในพื้นที่ที่มีคนเข้ำไปมีส่วนร่วมท ำ

กิจกรรมต่ำง ๆ สำรถพบเห็นหรือค้นหำได้โดยทั่วไป สีสันนั้นสำมำรถเกี่ยวข้องกับคน อัตลักษณ์ 

ควำมโดดเด่น กำรให้คุณค่ำควำมส ำคัญ สีสันที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อม เวลำที่เกี่ยวข้อง สิ่ง

แปลกใหม่ที ่สร้ำงควำมแตกต่ำงรอบตัวที ่ท ำให้ได้รับควำมสนใจ และสีสันยังเกี ่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ ำวันของคนอีกด้วย จำกกำรวิเครำะห์ควำมสนใจในสีสันที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์ เรำ

สำมำรถตั้งประเด็นควำมสนใจใน CONTENT ได้ดังนี้ 

1. CONTENT เกี่ยวข้องกับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคน 

2. CONTENT เกี่ยวข้องกับคนจ ำนวนมำก 

3. CONTENT เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีแปลกใหม่และได้รับควำมนิยม 
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4. CONTENT เกี่ยวข้องกับประเด็นค ำถำม ข้อสงสัย 

5. CONTENT เกี่ยวข้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนที่ 

6. CONTENT เกี่ยวข้องกับกำรเล่ำถึงเรื่องรำวในอดีต 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจยั 

5.1 ผลกำรวิเครำะห์ 

จำกกำรศึกษำและค้นหำสีสันในเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 2563 สีสันที่

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยมิติ ผู้วิจัยสำมำรถเสนอสีสันและควำมหมำยของสีนั้น ๆ ของ

แต่ละสถำนที่ให้ผู้ชมได้รับรู้ ผ่ำนกระบวนกำรค้นหำสีสันในเมืองและสร้ำงCONTENTที่พบเจอ

เกี่ยวกับสถำนที่นั้น ๆ ได้ โดยเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Facebook ซึ่งจัดว่ำเป็นสื่อได้รับ

ควำมนิยม ผู้วิจัยเห็นว่ำกำรน ำเสนอผ่ำนช่องทำงนี้จะท ำให้ผู้ชมเห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงสีสันได้

อย่ำงรวดเร็วมำกกว่ำกำรน ำเสนอแบบทั่วไป สีสันที่เกิดขึ้นนั้นมีควำมชัดเจนในเรื่อง เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ สีสันทำงวัฒนธรรม สีสันช่วงเวลำ สีสันควำมเก่ำในแต่ละสถำนที่ และสีสันที่แสดงถึง

ควำมเป็นตัวตนหรือ แบรนด์นั่นเอง จำกนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ สีสันเอกลักษณ์ในแต่ละสถำนที่ที ่เกิด

พบเห็นในเมืองบุรีรัมย์นั้น สีสันควำมส ำคัญในแต่ละสถำนที่จะท ำให้เรำเห็นถึงปรำกฏกำรณ์ ต้น

ก ำเนิด กำรแสดงออกถึงควำมส ำคัญ เช่น สีสันทำงวัฒนธรรม สีสันที่เกิดขึ้นในศำลหลักเมือง ศำล

เจ้ำจีน สีสันที่พบไม่ใช่เพียงสีสันที่เกิดขึ้นทำงกำยภำพ สีแดง สีเขียว  สีทอง เท่ำนั้น ในแต่ละสีมี

ควำมหมำยเสมอ สีแดงกลับเป็นสีของคนจีนที่แสดงถึงควำมมงคล ควำมโชคดี ควำมสุข กำร

เจริญงอกงำมและควำมเจริญรุ ่งเรืองในด้ำนต่ำง ๆ ผลจำกกำรศึกษำกำรท ำคอนเทนต์บน

Facebook ผู้วิจัยน ำกำรท ำ Contentในหัวข้อต่ำง ๆ มำเพื่อเป็นช่องทำงกำรสื่อสำร กำรที่มีผู้ชม

เข้ำมำสนใจและให้ควำมเห็นโดยวัดผลจำก จำกยอดไลค์ ยอดแชร์ หรือสิ่งที่ผู้วิจัยอยำกน ำเสนอ

ถือว่ำผลและคุณค่ำของกำรเผยแพร่สีสันที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์  ที ่เรำพบเห็นไม่ว่ำจะเป็น 

Contentเกี่ยวกับสีสันทำงวัฒนธรรม  Contentเกี่ยวกับเอกลักษณ์ Contentเกี่ยวกับควำมเก่ำ 

จัดว่ำเป็นเป็น Content ที่ได้รับควำมนิยมเป็นที่สนใจในเพจบุรีรัมย์คัลเลอร์ฟูล 
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5.1.1 สีสันแสดงถึงเอกลักษณ์(Identity) 

 
ภำพที่ 85 สีสันแสดงถึงเอกลักษณ์(Identity) 

5.1.2 สีสันแสดงถึงเอกลักษณ์(Identity) 

 
ภำพที่ 86 สีสันแสดงถึงควำมมีชีวิตชีวำ(Vitality) 
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5.1.3 สีสันแสดงถึงวัฒนธรรม (Culture) 

 
ภำพที่ 87 ผลงำนสีสันแสดงถึงวัฒนธรรม (Culture) 

 
ภำพที่ 88 ผลงำนสีสันแสดงถึงวัฒนธรรม (Culture) 
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ภำพที่ 89 ผลงำนสีสันแสดงถึงวัฒนธรรม (Culture) 

 

 

ภำพที่ 90 ผลงำนสีสันแสดงถึงวัฒนธรรม (Culture) 
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ภำพที่ 91 ผลงำนสีสันแสดงถึงวัฒนธรรม (Culture) 

 

 

ภำพที่ 92 ผลงำนสีสันแสดงถึงวัฒนธรรม (Culture) 
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5.1.4 สีสันแสดงถึงตัวตน(Brand) 

 
ภำพที่ 93 ผลงำนสีสันแสดงถึงตัวตน(Brand) 

 

 

ภำพที่ 94 ผลงำนสีสันแสดงถึงตัวตน(Brand) 
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ภำพที่ 95 ผลงำนสีสันแสดงถึงตัวตน(Brand) 

5.1.5 สีสันช่วงเวลำ 

 

ภำพที่ 96  ผลงำนสีสันช่วงเวลำ 



126 
 

 

ภำพที่ 97 ผลงำนสีสันช่วงเวลำ 
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สีสันที่พบสำมำรถน ำมำอธิบำยควำมหมำยชุดสีได้ดังนี้ 

 

ภำพที่ 98 อธิบำยชุดสี 
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ภำพที่ 99 อธิบำยชุดสี 
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ภำพที่ 100 ผลงำนน ำเสนอ01 
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ภำพที่ 101 ผลงำนน ำเสนอ02 
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ภำพที่ 102 ผลงำนน ำเสนอ03 
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ภำพที่ 103 แผนที่บุรีรัมย์คัลลเอร์ฟูล 

 

5.2 สรุปผลกำรวิจัย 

เมืองแต่ละเมืองมีลักษณะควำมโดดเด่นที่แตกต่ำงกันไป บำงเมืองขึ้นชื่อเรื่องควำมเก่ำแก่ 

บำงเมืองขึ้นชื่อจำกงำนสถำปัตยกรรมอันงดงำมของตึกรำงบ้ำนช่อง ขณะที่บำงเมืองก็เป็นที่รู้จัก

ควำมสดใส ควำมมีชีวิตชีวำของสีสันบ้ำนเมือง สีสันที่แตกต่ำงสร้ำงควำมโดดเด่นได้หลำกหลำย 

เช่นเดียวกับ สถำนที่ท่องเที่ยวที่หลำกหลำยในเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งถูกแต่งแต้มสีสันเสน่ห์ด้วยเฉดสี

เฉพำะตัวจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ที่สร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้มำเยือนมำกมำย และบทบำทของ

สีสันที่เกิดขึ้นจะพำไปสัมผัสควำมงดงำมของสีสันที่น่ำทึ่งและน่ำสนใจ คุณค่ำของสีสันและควำม

งำมที่สร้ำงปรำกฏกำรณ์ในเมืองบุรีรัมย์ท ำให้คนมีควำมคิดที่ไม่หยุดนิ่งเกิดกำรแข่งขันระหว่ำงกัน 

และคอยสร้ำงสีสันในกำรใช้ชีวิตให้ไม่น่ำเบื่อ ไม่จ ำเจ มักสร้ำงจุดเด่นเฉพำะตัวเพื่อสร้ำงสรรค์สีสัน

ให้เมืองกับชุมชนเมืองของตนเอง จนเกิดสิ่งที่ท ำสืบต่อกัน กลำยเป็นสีสันทำงวัฒนธรรมที่มีควำม

เด่นชัดและเอกลักษณ์ที่ลงตัว เมื่อเรำเติบโตขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรรับรู้พื้นที่เมืองที่เรำอยู่อำศัยใน

ชีวิตประจ ำวันในแต่ละวันนั้น ก ำลังเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ วัน เรำสำมำรถค้นหำสีสันหรือให้ค ำ

จ ำกัดของสีสันที่พบจำกชีวิตประจ ำวันของเรำซึ่งสีสันอำจหมำยถึงสีต่ำง ๆ ที่เรำพบเห็นทั่วไปบน

โลก สีแดง สี่เหลือง สีเขียว สีน ้ำเงิน ฯลฯ  สีสันเหล่ำนี้เรำเห็นกันเป็นประจ ำ ในทุก ๆ วัน สีสันจะ

ช่วยสื่อสำรบทบำทในวิถีชีวิตของเรำไม่ว่ำจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตำม ซึ่งสีสันของเมืองที่เรำอำศัยอยู่ใน
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ปัจจุบันได้รับกำรกลั่นกรองจำกควำมรู้สึกผ่ำนภำพถ่ำย ของผู้วิจัยและสิ่งส ำคัญ สีสันของเมืองมี

กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 เมื่อสีสันของหน่วยเล็ก ๆ ในเมืองบุรีรัมย์ พยำยำมจะสร้ำงอัตลักษณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่ง

นั้นแสดงถึงกำรแข่งขันที่สูง ควำมเจริญเมืองเริ่มเกิดขึ้นสำมำรถอ่ำนปรำกฏกำรณ์ของเมืองได้

มำกกว่ำปกติ สิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นยังคงต้องสร้ำงสรรค์กันต่อไปเพื่อให้เมืองมีชีวิตชีวำ โดยผู้วิจัย

เองไม่สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำเมืองท่ีเรำอำศัยอยู่นั้น จะมีสีสันที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพรำะกำรรับรู้ของ

มนุษย์ เป็นสิ่งส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 - สถำนที่บำงสถำนที่ หำกเป็นสถำนที่มีคนจ ำนวนมำก ผู้ชมจะมีกำรเข้ำมำสนใจมำก มี

กรตอบรับสูง แต่จำกกำรท ำวิจัยเรื่องนี้แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่ำ แนวทำงกำรน ำเสนอ ในลักษณะของ

สีสันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน จะสำมำรถสื่อสำรกับผู้ชมได้มำกกว่ำ กำรน ำเสนอในลักษณะ

ของอำคำรเดี่ยว เช่นสถำนที่รำชกำรบำงแห่งในเมืองบุรีรัมย์ที่ผู้คนส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถเข้ำไป

ได้ แต่ในอีกทำงหนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่ำ ผู้น ำเสนอสำมำรถค้นหำหรือสร้ำงคอนเทนต์ที่แสดงถึงสีสันได้

ในหลำกหลำยมิติ โดยไม่จ ำเป็นต้องยึดกระแสหรือควำมสนใจ เป็นหลักเพียงอย่ำงเดียว เพื่อเปิด 

พืน้ที่กำรน ำเสนอในรูปแบบท่ีผู้ท ำคอนเทนต์สนใจเพื่อเกิดสิ่งใหม่ ๆ ในวงกำรเพจ 

 - จำกกำรค้นหำสีสันควำมColorfulในเมืองบุรีรัมย์ ยังมีอีกหลำกหลำยสถำนที่ในกำร

ค้นหำสีสันควำมหมำยที่เกิดขึ้นอีกมำกมำย 

- สีที่ค้นพบสำมำรถน ำไปใช้ในงำนออกแบบ ชุดสีต่ำง ๆที่เกิดขึ้น สำมำรถเป็นค่ำที่

น ำไปใช้ในงำนออกแบบต่ำง ๆ ได้ ชุดสีสำมำรถให้ควำมหมำยในหลำกหลำกมิติ อย่ำงเช่น หำก

เรำต้องกำรสีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ชุดสีที่น ำไปใช้จะอยู่ในกลุ่มสีเขียว แดง เหลือง ทอง และ

อ่ืน ๆ   
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ภำคผนวก 

 

ข้อมูลเชิงลึกของเพจ ผู้ติดตำม 877 คน 

 

 

เวลำ 

- เลือกวันที่จะโพสต์ จำกนั้น ก็จะเห็นว่ำลูกค้ำออนไลน์วันไหนมำกที่สุด เช่น ในภำพ

ด้ำนล่ำงจะเห็นได้ว่ำ วันพุธ กับ วันพฤหัสบดี เป็นวันที่มีคนออนไลน์มำกก็เหมำะส ำหรับกำรโพสต์ 

มำกกว่ำวันอื่น ๆ ส่วนวันอังคำร เป็นวันที่คนออนไลน์น้อยมำก อำจจะไม่เหมำะกับกำรโพสต์

สินค้ำใหม่ๆ ลงบนหน้ำเพจ 

 -  เลือกเวลำที่จะโพสต์ เมื่อเลือกวันได้แล้ว เรำก็ควรจะรู้ว่ำควรโพสต์เวลำไหน ง่ำยๆ แค่

เอำเม้ำส์ ไปวำงบนกล่องสี่เหลี่ยมของวันที่ต้องกำร จำกนั้นเรำก็จะรู้ได้แล้วว่ำคนออนไลน์เวลำ

ไหนเยอะที่สุด ซึ่งเรำอำจจะลองโพสต์เวลำที่คนออนไลน์เยอะที่สุดในช่วงเช้ำ และช่วงค ่ำหรือดึก 

แล้วน ำมำเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่ำเวลำไหนคนเห็นเยอะท่ีสุด หรือเวลำคนตอบสนองกับโพสต์ของ

เรำมำกที่สุดก็ได้ 
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ประเภทโพสต์  

 

 

 

กำรเข้ำถึงโพสต์  

กำรเข้ำถึงแบบออแกนิก /ธรรมชำติ ไม่ใช่แบบจ่ำยเงินโพสต์ไหนมีกำรเข้ำถึงเยอะ ไม่ว่ำ

จะด้วยวิธีใดก็ตำม เช่น กำรแชร์ก็สำมำรถเพิ่มกำรเข้ำถึงได้เยอะเหมือนกัน อย่ำงเช่น 9/07/2563

รองลงมำคือ 8/10/2020  ที่มีกำรเข้ำถึงค่อนข้ำงโดดเด่นกว่ำโพสต์อื่น ๆ พอสมควร แสดงว่ำ

โพสต์เหล่ำนี้ถูกกระจำยไปให้คนเห็นเยอะ 
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สรุปข้อมูลเชิงลึกของเพจ 
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องค์ประกอบภำพ 

 ขนำดภำพ Facebook 2020 

- ขนำดรูปภำพสี่เหลี่ยมจัตุรัส (SQUARE IMAGE) 

อัตรำส่วน 1:1 ขนำดรูปภำพ 960*960 px 

รูปภำพขนำดสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นที่นิยมมำก สำมำรถน ำรูปภำพขนำดนี้ไปใช้ไปใน Instagram ต่อ

ได้เลย เพรำะว่ำ Instagram ก็ใช้อัตรำส่วนขนำดรูปภำพเป็น 1:1 เช่นกัน เช่น 

 

 
-ขนำดรูปภำพแนวตั้ง (VERTICAL IMAGE) 

อัตรำส่วน 2:3 ขนำดรูปภำพ 960*1440 px 

รูปภำพแบบแนวตั้งไม่ได้เป็นที่นิยมมำกนัก หำกต้องกำรให้ผู้ใช้งำนสะดุดตำกับภำพสินค้ำของเรำ

ก็สำมำรถลองเลือกใช้รูปภำพแบบแนวตั้งได้ ต้องสไลด์นิ้วหลำยครั้งกว่ำจะเลื่อนผ่ำนรูปภำพขนำด

นี้ไปได้  

 

ภำพที่ 100 ขนำดภำพแนวตั้ง 
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สรุปองค์ประกอบภำพ 

 จำกกำรศึกษำเลือกองค์ประกอบภำพในกำรโพสต์ FACEBOOK ไม่ว่ำจะเป็นขนำดของ

ภำพ สัดส่วนที่ได้รับควำมนิยมในสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน พบว่ำ ภำพถ่ำยที่น ำเสนอในสัดส่วนต่ำง 

ๆ กำรทดลองใช้สัดส่วนภำพในขนำดที่ต่ำงกัน อำจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญแต่สิ่งท่ีส ำคัญท่ีสุดคือ 

กำรน ำเสนอหัวข้อเรื่องรำว CONTENT น่ำสนใจ และภำพที่ตรงเนื้อหำ  
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