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บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา มีวัตถุประสงค                 

ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหอัตลักษณทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกที่ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัด 2) เพื่อศึกษา                  
แนวทางการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียนโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ศึกษา
ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยศึกษาเฉพาะคําขวัญประจําจังหวัด 
จํานวน 8 จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตก  

ผลจากการศึกษาพบวา  
1. จังหวัดนครปฐมมีคําขวัญที่ ส่ือแสดงอัตลักษณมากที่สุดและมีกลุมอัตลักษณมากที่สุด โดยในภาพรวมกลุม               

อัตลักษณที่มีปรากฏในคําขวัญของจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อาหาร
และสินคาประจําถิ่น ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรและพุทธศาสนา   

2. แนวทางการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียนโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตกมี 4 แนวทาง คือ 1) การบูรณาการอัตลักษณทองถิ่นกับเปาหมายของประชาคมอาเซียน โดยบูรณาการกับเปาหมาย
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงมีความเช่ือมโยงกันโดยตรง 2) การสงเสริมอัตลักษณทองถิ่นที่มีความโดดเดนใหมีความม่ันคง
และยั่งยืน โดยจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับทางสังคม 3) การวิเคราะหเพื่อปรับเปล่ียนคําขวัญประจําจังหวัดใหสอดคลอง
กับอัตลักษณปจจุบันของทองถิ่นเพื่อนําไปสูการรับรูอัตลักษณทองถิ่นและการพัฒนาทองถิ่นบนฐานอัตลักษณของตน และ              
4) การสงเสริมการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาอัตลักษณทองถิ่นควบคูกับการเขาสูประชาคมอาเซียน    
 
คําสําคัญ: คําขวัญประจําจังหวัด, ภูมิภาคตะวันตก, อัตลักษณทองถิ่น, ประชาคมอาเซียน 
 

Abstract 
 

This research is qualitative research and quantitative research. Method study by content 
analysis.The objectives of the research were to study identity of Thai local area appeared in Western 
Thai provinces slogan and study the guidelines to promote identity of Thai local area in order to support 
the preparation of ASEAN Community. The data were synthesized by content analysis. The sample was 
selected by purposive sampling from Thai provinces slogan within 8 provinces in Western Thailand. 

The study revealed that 
1. Nakhon Pathom has the highest number of slogans that express its identity and identity 

group. Generally, the first four ranking of the slogans are nature and environment, local food and 
product, history and geography, and Buddhism. 
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2. There are four the guidelines to promote identity of Thai local area in order to support the 
preparation of ASEAN Community which are 1) Integrating local identity with the goals of ASEAN in terms 
of community, society and culture, which are linked directly, 2) Promoting local identities that are 
characterized steadily and sustainably by conducting development plans in all levels of society, 3) 
Analyzing to adjust the slogan accordingly to the current identity of local area which can lead to the 
recognition of local identity and local development based on their identity and 4) promote awareness 
and participation of local people to maintain identity and the preparation of ASEAN Community 
simultaneously. 
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1. บทนํา 

 
การพัฒนาทองถิ่น อาจกระทําไดโดยการรักษาและพัฒนาจุดเดนที่มีอยูซ่ึงเปนอัตลักษณของแตละทองถิ่นใหคงอยู

และมีความเจริญกาวหนา สามารถปรับตัวใหกาวทันตอความเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันโดยไมเสียจุดยืนที่ เปน
ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นน้ันๆ  การจะหาจุดเดนของทองถิ่นตางๆ ใหไดน้ัน อาจจะทําไดหลายแนวทาง แตแนวทางหน่ึงที่
สะทอนจุดเดนหรืออัตลักษณของทองถิ่นได คือ คําขวัญ ดังที่จังหวัดตางๆ ในประเทศไทยมีการกําหนดคําขวัญประจําจังหวัด
ของตนไวน่ันเอง 

คําขวัญ (Slogan) เปนการสรางสรรคถอยคําภาษาในรูปแบบตางๆ โดยเปนถอยคําหรือขอความคลองจอง หรือบท
กลอนขนาดส้ัน กระชับ รัดกุม ความหมายเดนชัด นาสนใจ เราความรูสึก และงายตอการจดจํา คําขวัญเปนกลวิธีการใชภาษา
อยางมีศิลปะ เพราะผานกระบวนการคิดสรางสรรคกล่ันกรองถอยคําในภาษามาปรุงแตงเปนรูปแบบตาง ๆ มีวัตถุประสงค
หลายประการ อาทิ เพื่อใหจดจํางาย เปนเครื่องเตือนสติ เปนสิริมงคล แสดงอุดมคติ บงบอกถึงอัตลักษณ คุณสมบัติ ซ่ึง
เปาหมายขององคการในสังคมไทยมีการใชคําขวัญอยูในหลายวงการ เชน การโฆษณาและการประชาสัมพันธไดใชคําขวัญเพื่อ
ส่ือถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือองคการ และเพื่อจูงใจ สวนทางราชการก็ไดรณรงคใหแตงคําขวัญประจําจังหวัด คําขวัญ
ประจําทองถิ่นขึ้นเพื่อสะทอนจุดเดนของจังหวัดน้ัน (สุดา กุศลศารทูล, 2540) ซ่ึงทําใหทราบถึงจุดเดนของจังหวัด เชน 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมความเปนอยู แหลงทองเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนความงามของธรรมชาติ ความงาม
ของบานเมือง เปนตน คําขวัญประจําทองถิ่นจึงเปนขอมูลสําคัญที่ส่ือสารลักษณะสําคัญไดมากมายผานถอยคําเพียงไมก่ีวรรค 
(Hopkins, 1998) 

คําขวัญประจําจังหวัด เปนการใชคําคลองจองที่ส้ัน กระชับ ไดใจความ แตมีความหมายกวางไกล สามารถสะทอน
จุดเดน อัตลักษณและเอกลักษณของจังหวัดน้ันๆ ไดเปนอยางดี ทําใหทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
สินคาทองถิ่น อาหาร การทองเที่ยวและความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดไดเปนอยางดี คําขวัญเปนการใชศิลปะทางภาษา
เพื่อส่ือสารจุดเดนที่นาสนใจของชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงประกอบสรางอัตลักษณของทองถิ่น เน้ือหาเรื่องราวที่ปรากฏในคํา
ขวัญประจําจังหวัด จะไดรับการคัดสรรมาเปนอยางดีแลวเพื่อบงบอกถึงอัตลักษณของทองถิ่นน้ันอยางดีที่สุด (Hopkins, 
1998) คําขวัญประจําจังหวัดในประเทศไทย มี 77 จังหวัด มีจุดเดนที่แตกตางกัน โดยแตละจังหวัดพยายามคนหาเอกลักษณ
ของตนออกมานําเสนอผานคําขวัญประจําจังหวัด เพื่อแสดงอัตลักษณของจังหวัด เพราะทองถิ่นแตละแหงมีส่ิงโดดเดนซ่ึงคน
ในทองถิ่นภาคภูมิใจ ดังน้ัน คําขวัญประจําจังหวัดในทัศนะแบบวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) จึงไมไดเปนเพียงขอความ
คลองจองที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงจุดเดนของทองถิ่นเทาน้ัน แตยังเปน “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่หยิบยกขึ้นมาตอสูทาง
สัญลักษณโดยพยายามประกอบสรางความเปนจริง (Construction of Reality) ในทองถิ่นแตละแหงที่เปนเจาของคําขวัญ 
โดยการส่ือความหมายผานคําขวัญประจําจังหวัด เพื่อแสดงอัตลักษณของทองถิ่น  

การพัฒนาทองถิ่นโดยการเนนที่อัตลักษณของทองถิ่นอาจจะเปนวิธีการหน่ึงในการสรางความเขมแข็งเพื่อรองรับ
สถานการณการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงแมวาจะมีกติกาใหสังคมอาเซียนมีความเปนหน่ึงเดียว แตในความเปนหน่ึงน้ัน 
ทองถิ่นไทยก็ยังจําเปนตองรักษารากเหงาและความโดดเดนของตนเองไวใหไดดวย เพราะน่ันหมายถึงการรักษาความเปนไทย
ไวดวยน่ันเอง การพัฒนาอัตลักษณทองถิ่นสูความเขมแข็งในการอยูรวมในประชาคมอาเซียนจึงเปนส่ิงที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับยุคปจจุบัน 
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สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน จัดตั้ง
ขึ้นตามปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ) ลงนามที่ประเทศไทยเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีสาระสําคัญ คือ การ
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การเกษตร อุตสาหกรรม 
คมนาคม รวมทั้งยกระดับรายไดความเปนอยูของประชาชน มีการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
ประกอบดวย บรูไน  กัมพูชา  ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พมา สิงคโปร ไทย และเวียดนาม เพื่อเพิ่มอํานาจ
ตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ รวมถึงใหอาเซียนมีความแข็งแกรง มีภูมิตานทานที่
ดีในการรับมือกับปญหาใหม ๆ ระดับโลกไดอยางดี 
          ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเปนครอบครัวเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการ
จากปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2 เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พรอมกับแบงประชาคมออกเปน 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก 
ไดแก 1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) 2.ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community – ASCC) จากน้ันมีการรวมลงนามในปฏิญญาเซบู พ.ศ.2550 เรงใหอาเซียนจัดตั้งเปนประชาคม
เดียวกันใหสําเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซ่ึงการสรางอัตลักษณอาเซียน เปนประเด็นสําคัญเรื่องหน่ึงในแผนการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แตในขณะเดียวกันสังคมไทยก็จําเปนตองมีการตื่นตัวในการรักษาอัตลักษณตัวเองเพื่อ
เปนสวนหน่ึงในการสรางอัตลักษณรวมในอาเซียนดวย โดยคําขวัญประจําจังหวัดน้ันก็สามารถส่ือแสดงอัตลักษณและ
เอกลักษณของจังหวัดน้ันๆ ได (แพรภัทร, 2557)   

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับคําขวัญในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยที่เก่ียวของอยางนอย จํานวน 6 
เรื่อง คือ งานวิจัยของแพรภัทร  ยอดแกว (2557)  อริชัย อรรคอุดม (2555) เขมฤทัย บุญวรรณ (2555) จงกลรัตน เขียว
จันทรแสง (2550) ภาวินี จันทรทองคํา (2553) วยุรี วงศสมศรี (2542) และสุดา กุศลศารทูล (2540) ซ่ึงงานวิจัยเหลาน้ีน้ัน
ศึกษาคําขวัญประจําจังหวัดในแงมุมของการใชภาษาไทย ตนทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และส่ือแสดงอัตลักษณอาหาร
ประจําถิ่น  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “คําขวัญประจําจังหวัด” ในฐานะที่เปนส่ือแสดงอัตลักษณทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก 
เพราะคําขวัญประจําจังหวัดถูกประกอบสรางขึ้นมาเปนถอยคําที่คลองจอง นํามาวิเคราะหในเชิงวัฒนธรรม ศึกษาเพื่อแสดงอัต
ลักษณของทองถิ่นน้ัน เพื่อเปน แนวทางสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกซ่ึงเปนทองถิ่นในพื้นที่บริการทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เพื่อสรางความเขมแข็งรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ซ่ึงจะมีประโยชนใน
ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ชวยสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย ใหประชาชนเห็นคุณคาของอัตลักษณ
ทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก แลวนํามาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น และสรางรายไดจากการทองเที่ยว
ใหกับประเทศไทย และเพื่อเตรียมความพรอมใหกับชุมชนทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.เพื่อวิเคราะหอัตลักษณทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกที่ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัด 
2.เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียนโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นใน

ภูมิภาคตะวันตก  
 

3. แนวคิดที่เกี่ยวของงานวิจัย 
 
 1.แนวคิดที่เกี่ยวของกับคําขวัญ 

ถิรนันท อนวัชศิริวงศ และคณะ (2548: 256-260) ไดกลาวถึงหลักการเขียนคําขวัญสรุปไดวา การเขียนคําขวัญน้ัน
เปนการเขียนเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน ดังน้ันผูเขียนจึงควรมีความรับผิดชอบตอการเขียน โดยคํานึงถึงความถูกตอง 
คุณธรรมและจริยธรรมไวดวย และ ไดกลาวถึงหลักการเขียนคําขวัญที่ดีไววา “คําขวัญที่ดี ตองมีเน้ือหาที่ประกอบไปดวย 
ขอคิด มีความคิดสรางสรรค มุงใหผูรับสารเกิดความดีงามขึ้นในใจ แลวลงมือปฏิบัติตามขอความเชิญชวนน้ัน นอกจากน้ียังมุง
ใหเกิดความสามัคคีมีคุณธรรม ดํารงรักษาไวซ่ึงเอกลักษณ และศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามตางๆ 
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นอกจากน้ัน การใชภาษาในการเขียนคําขวัญเพื่อส่ือความหมายใหนาอาน หรือใหผูอานเกิดความสนใจ คําขวัญที่
เขียนความมีการเลือกใชภาษาในการเขียนคําขวัญใหเหมาะสม และถูกตอง ถิรนันท อนวัชศิริวงศ และคณะ (2548: 256-260) 
ไดกลาวถึงการใชภาษาในการเขียนคําขวัญสรุปไดดังน้ี 

1. ใชถอยคําส้ัน กะทัดรัด โดยใชคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป เชน  หนังสือคือมิตรแท, รักในหลวง หวงลูกหลาน ชวยกัน
ตานยาเสพยติด 

2. มีใจความสําคัญเพียงอยางเดียว เพื่อใหจดจํางาย เชน คุมคาทุกนาที ดูทีวีสีชอง 3, ถาอยากจะพูด พูดฮัลโหล 
3. การแบงจังหวะคําสมํ่าเสมอ เชน เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน, ไมมีช่ือ ไมมีบัตร ไมมีสิทธ์ิ 

4. เลนคํา โดยใชเสียง สัมผัส และการซํ้าคํา เพื่อใหเกิดความไพเราะ คมคาย เชน ขับรถระวังคน ขามถนนระวังรถ, 
เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ 

5. ถาเปนคําขวัญโฆษณา ตองมีช่ือสินคากํากับอยูดวย เชน ดื่มเปปซ่ีดีที่สุด,บริการทุกระดับ ประทับใจ 

จากนักวิชาการที่กลาวมา สรุปไดวาคําขวัญมี หลายรูปแบบ ลักษณะที่มีสัมผัสคลองจอง มีขนาดส้ัน ถอยคําในแตละ
วรรค และระหวางวรรค อาจมีสัมผัสคลองจองหรือไมมีก็ได นอกจากน้ี คําขวัญอาจมีรูปแบบ 2 วรรค 3 วรรค หรือ 4 วรรคก็
ไดและแตละวรรคจะมีคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป คําขวัญที่ดี จะตองประกอบไปดวย รูปแบบที่นาสนใจ กลวิธีการนําเสนอที่ดี และ
กลวิธีการเขียน กลวิธีการเขียน คือ การเลือกใชภาษาที่สละสลวย รูจักเลือกใชคําในการนําเสนอ ภาษาที่นํามาใชตอง
สรางสรรค ใหขอคิด คติสอนใจ กระชับ ชัดเจน มีสัมผัสคลองจอง ทําใหผูอานเม่ืออานอยากปฏิบัติตาม 
 

 2.แนวคิดที่เกี่ยวของกับประวัติจังหวัด  
ประวัติของจังหวัดในประเทศไทย ที่ไดมีการบันทึกประวัติความเปนมาของจังหวัดไวโดยกลาวถึง ความเปนมาตั้งแต

มีการกอตั้งเปนจังหวัด เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น หลักฐานทางประวัติศาสตรและหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู เพื่อใช
เปนหลักฐานเม่ือเวลาผานไป  โดย 77 จังหวัด มีเอกลักษณที่โดดเดนประจําจังหวัดเปนจํานวนมาก มีรายละเอียดเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี สถาปตยกรรม สถานที่ทองเที่ยว สินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑที่ขึ้นช่ือ การประกอบ
อาชีพ ศาสนาและความเช่ือ ซ่ึงงานวิจัยน้ีใชการจัดแบงภูมิภาคตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แบง
ภาคตะวันตกประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี  ราชบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี  ตัวอยางประวัติของจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก มีรายละเอียด ดังน้ี 

จังหวัดนครปฐม 
“นครปฐม” เปนอูอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรกลาววา เมืองนครปฐมแตเดิมน้ันตั้งอยูริมทะเล เปนเมืองเกาแก มีความเจริญรุงเรืองมานับตั้งแตสมัยสุวรรณภูมิ 
และเปนราชธานีสําคัญในสมัยทวารวดี ในยุคน้ันนครปฐมเปนแหลงเผยแพรอารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซ่ึงรวมทั้งพุทธ
ศาสนา นครปฐมจึงเปนศูนยกลางของความเจริญ มีชนชาติตางๆ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูเปนจํานวนมาก ตอมาไดเกิดความ
แหงแลงขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสนํ้าที่ไหลผานตัวเมืองเปล่ียนเสนทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหลงอยูริมนํ้า 
และสรางเมืองใหมขึ้นช่ือ “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเปนเมืองรางมาเปนเวลาหลายรอยป 
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะที่ทรงยังผนวชไดธุดงคไปพบพระปฐมเจดีย และทรงเห็นวาเปนเจดีย
องคใหญไมมีที่ใดเทียบเทา ครั้นเม่ือไดครองราชย จึงโปรดฯ ใหกอเจดียแบบลังกาครอบองคเดิมไว โดยใหช่ือวา “พระปฐม
เจดีย” ทรงปฏิสังขรณส่ิงตางๆ ในบริเวณองคพระปฐมเจดียใหมีสภาพดี และโปรดฯ ใหขุดคลองเจดียบูชาเพื่อใหการเสด็จมา
นมัสการสะดวกขึ้น 
         ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเริ่มกอสรางทางรถไฟสายใตผานเมืองนครปฐม ซ่ึงขณะน้ัน
ยังเปนปารก พระองคจึงโปรดฯ ใหยายเมืองจากตําบลทานา อําเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองคพระปฐมเจดียเหมือนเชน
ครั้งสมัยโบราณ 
         ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ใหสรางพระราชวังสนามจันทรเปนที่เสด็จแปร
พระราชฐานและฝกซอมรบแบบเสือปา โดยโปรดฯ ใหตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสรางสะพานเจริญศรัทธาขามคลอง
เจดียบูชาเช่ือมระหวางสถานีรถไฟกับ องคพระปฐมเจดีย ตลอดจนสรางพระรวงโรจนฤทธ์ิทางดานทิศเหนือขององคพระปฐม
เจดียและบูรณะ องคพระปฐมเจดียใหสมบูรณสวยงามดังที่เห็นอยูในปจจุบัน และไดโปรดใหเปล่ียนช่ือจากเมือง “นครไชยศรี” 
เปน “นครปฐม” (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2558) 
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 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 แพรภัทร  ยอดแกว (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตลักษณในคําขวัญประจําจังหวัดในประเทศไทย: ส่ือ
แสดงอัตลักษณทองถิ่นไทยสูประชาคมอาเซียน ผลจากการศึกษาพบวา คําขวัญประจําจังหวัดในประเทศไทย มีเน้ือหาที่
แสดงอัตลักษณจัดไดทั้งหมด 10 กลุม คือ 1) อาหารและสินคาประจําถิ่น 2) ประเพณีและวัฒนธรรม 3) ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 4) สถาปตยกรรม 5) พุทธศาสนา 6) ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 7) การประกอบอาชีพ  8) ประชากรและเช้ือชาติ 9) สถาบัน
พระมหากษัตริย 10) ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร มีวลีส่ือแสดงอัตลักษณ  จํานวน 573 วลี และการสงเสริมอัตลักษณของ
ทองถิ่นไทยในการสรางความเขมแข็งรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนสามารถทําไดโดยการจัดกลุมพื้นที่ซ่ึงมีอัตลักษณที่โดด
เดนเหมือนกันเขาดวยกันและสนับสนุนการดํารงอยูของอัตลักษณตางๆ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งพรอมรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 อริชัย อรรคอุดม (2555) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหอัตลักษณในคําขวัญประจําจังหวัดในกรุงเทพมหานคร : ทุน
ทางวัฒนธรรมและการตอรองทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณซ่ึงเปนทุนทางวัฒนธรรมและการตอรอง
ความหมายที่ปรากฏในคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานคร ศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหาคําขวัญประจําเขตใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต ผลจากการศึกษา พบวา มีเน้ือหาที่แสดงอัตลักษณอยูทั้งหมด 9 กลุม คือ สถาปตยกรรม ส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมชาติ การประกอบอาชีพ สินคาประจําถิ่น สถาบันพระมหากษัตริย สถาบันการศึกษา ประชากร และวัฒนธรรม 
และเม่ือวิเคราะหในเชิงวิพากษพบวา ในคําขวัญสะทอนภาพการตอรองทางวัฒนธรรมระหวางเขตที่มีทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมกับ
เขตที่มีทุนวัฒนธรรมสมัยใหม 
 จงกลรัตน เขียวจันทรแสง (2550)  ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหคําขวัญประจําตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อ
วิเคราะหเน้ือหาและความหมายของคําขวัญประจําตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ  พรอมทั้งศึกษาฉันทลักษณที่ปรากฏในคําขวัญ
ประจําตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ  ผลการศึกษา พบวา เน้ือความในคําขวัญจะกลาวถึง  แหลงธรรมชาติมากที่สุดคิดเปนรอยละ  
20.1  ของจํานวนคําขวัญทั้งหมด  และเก่ียวกับประเด็นอ่ืนๆ  ประเภทหัตถกรรมประจําถิ่น  คิดเปนรอยละ 14.74  เก่ียวกับ
อาหารคิดเปนรอยละ  11.78  ประชากรคิดเปนรอยละ  10.72  ความเช่ือคิดเปนรอยละ 10.05  วัฒนธรรมคิดเปนรอยละ  
8.71  และเก่ียวของกับโบราณสถาน  โบราณวัตถุคิดเปนรอยละ 7.37  ตามลําดับ  ซ่ึงส่ิงตางๆ  เหลาน้ีลวนเปนส่ิงที่บงบอกถึง
เอกลักษณของแตละตําบล  และส่ือใหเห็นวิถีชีวิตของคนในตําบลตางๆ  และคําขวัญประจําตําบลในจังหวัดอุตรดิตถก็ไดทํา
หนาที่นําเสนอส่ิงเหลาน้ันอยางครบถวน  พรอมทั้งโนนนาวใจใหผูอานสนใจที่จะมาเที่ยวชมจังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีเน้ือหาใน
การนําเสนอเรื่องราวหรือส่ิงที่เปนเอกลักษณ  เปนความภาคภูมิใจ  และเปนส่ิงที่เขตพื้นที่แตละตําบลมีโดดเดนกวาพื้นที่อ่ืนๆ 

วยุรี วงศสมศรี (2542) ไดศึกษาเรื่อง วิเคราะหลักษณะคําขวัญจากหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนในเขต
เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมุงศึกษาคําขวัญในดานเน้ือหา โครงสราง การใชถอยคําและ การส่ือความหมาย 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะเน้ือหาของคําขวัญแบงตามเน้ือหาและจุดประสงค ได 8 ประเภท คือ คําขวัญประเภทสุขภาพ
อนามัย ประเภทการจราจร-คมนาคม ประเภทการประหยัด ประเภทธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเภทการเมือง-การ
ปกครอง ประเภทวันสําคัญ ประเภทการศึกษา และประเภทอ่ืน โครงสรางของคําขวัญ ในดานวลีทั้ง 7 ชนิด คือ นามวลี สรรพ
นามวลี กริยาวลี วิเศษณวลี บุพบทวลี สันธานวลี และอุทานวลี พบกิริยาวลีจํานวนมากที่สุด คือ จํานวน 197 วลี สวนการใช
ถอยคําในคําขวัญแบงการศึกษา เปน 6 ประเด็น คือ คําประสม คําซอน หรือคําคู คําซํ้า คํายืมภาษาตางประเทศ คําสแลงและ
คําภาษาถิ่นพบคําประสมมากที่สุด การส่ือความหมายแบงการศึกษาเปน 3 ประเภท คือการส่ือความหมายโดยตรง การส่ือ
ความหมายโดยนัย การส่ือความหมายเปรียบเทียบ พบวาการส่ือความหมายโดยตรง มีจํานวน 312 คําขวัญ 
 สุดา กุศลศารทูล (2540) ไดศึกษาเรื่อง วิเคราะหเน้ือหาของคําขวัญประจําจังหวัด โดยจัดกลุมเน้ือหาคําขวัญแบง
ออกเปน 7 กลุม  ไดแก  กลุมแหลงธรรมชาติ กลุมวัฒนธรรม กลุมโบราณสถานโบราณวัตถุ กลุมอาหารประจําถิ่น กลุม
ประชากร  กลุมความเช่ือ และกลุมอ่ืนๆ  ผลการวิจัยพบวา มีเน้ือหาจัดอยูในกลุมแหลงธรรมชาติมากที่สุด มีจํานวน 53 
จังหวัด  จํานวน 102 วรรค  รองลงมาคือ กลุมโบราณสถานโบราณวัตถุ มีจํานวน 55 จังหวัด จํานวน 87 วรรค และอาหาร
ประจําถิ่น มีจํานวน 41 จังหวัด จํานวน 74 วรรค  โดยกลุมที่มีเน้ือหานอยที่สุด ไดแก กลุมความเช่ือ มีจํานวน 4 จังหวัด 
จํานวน 4 วรรค 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  

ศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 

1. ขอบเขตของการวิจัย  
ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะคําขวัญประจําจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จํานวน 8 จังหวัด ตั้งแตพ.ศ. 2533 จนถึงปจจุบัน 

จากเอกสาร งานวิจัยและส่ือออนไลน โดยรวบรวมขอมูลจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงการจัดแบงภูมิภาคตาม
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แบงภาคตะวันตกประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม  
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี  คําขวัญประจําจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก มี
รายละเอียด ดังน้ี 

1) จังหวัดกาญจนบุรี  มีคําขวัญวา “แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขามแมนํ้าแคว แหลงแร 
นํ้าตก” (จํานวน 6 วรรค) 

2) จังหวัดนครปฐม มีคําขวัญวา “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธ
มณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา สวยงามตาแมนํ้าทาจีน” (จํานวน 8 วรรค) 

3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีคําขวัญวา “เมืองทองเน้ือเกา มะพราว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ํา งามลํ้านํ้าใจ” 
(จํานวน 8 วรรค) 

4) จังหวัดเพชรบุรี  มีคําขวัญวา “เขาวังคูบาน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศลํ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” (จํานวน 
6 วรรค) 

5) จังหวัดราชบุรี  มีคําขวัญวา  “คนสวยโพธาราม คนงามบานโปง เมืองโองมังกร วัดขนอนหนังใหญ ตื่นใจถ้ํางาม 
ตลาดนํ้าดําเนินฯ เพลินคางคาวรอยลาน ยานยี่สกปลาดี” (จํานวน 8 วรรค) 

6) จังหวัดสมุทรสงคราม  มีคําขวัญวา “เมืองหอยหลอด ยอดล้ินจ่ี มีอุทยาน ร.2 แมกลองไหลผาน นมัสการหลวง
พอบานแหลม” (จํานวน 5 วรรค) 

7) จังหวัดสมุทรสาคร  มีคําขวัญวา “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร” (จํานวน 4 วรรค) 
8) จังหวัดสุพรรณบุรี  มีคําขวัญวา “สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นช่ือ เล่ืองลือพระเครื่อง รุงเรือง

เกษตรกรรม สูงลํ้าประวัติศาสตร แหลงปราชญศิลปน ภาษาถิ่นชวนฟง” (จํานวน 8 วรรค) 
 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและสรางขึ้นเอง จากการทบทวนเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ คือ ตารางลงรหัสคํา

ขวัญประจําจังหวัด (Provinces slogan Coding Sheet) เพื่อนํามาวิเคราะหคําขวัญทีละจังหวัด โดยมีหนวยในการวิเคราะห 
(Unit of Analysis) แบบแยกวิเคราะหทีละวรรคและวลี แตละภูมิภาค แลวจึงนําผลที่ไดมาจัดกลุมเขาในกลุมอัตลักษณ โดย
ใชวิธีนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประมวลผลทางเดียว ประกอบกับการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
Analysis)  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ ทั้งน้ี การจัดกลุมอัตลักษณใชแนวทางตามการจัดกลุมในผลการวิจัยของแพร
ภัทร  ยอดแกว (2557) เรื่อง การวิเคราะหอัตลักษณในคําขวัญประจําจังหวัดในประเทศไทย: ส่ือแสดงอัตลักษณทองถิ่นไทยสู
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีการศึกษาวิจัย นําขอมูลจากการวิเคราะหผลมาจัดกลุมอัตลักษณในคําขวัญประจําจังหวัดเปน 10 กลุม 
ไดแก  

1) อาหารและสินคาประจําถิ่น คือ ของกินและสินคาที่มีช่ือเสียงและทํารายไดใหกับจังหวัดน้ันๆ เชน ขาวหอม
มะลิ ขนม ผลไม และสินคาประจําถิ่น เชน สมโอ มะพราว สัปปะรด ล้ินจ่ี ขาวหลาม โองมังกร ผาไหม เปนตน 

2) ประเพณีและวัฒนธรรม คือ ความประพฤติและกิจกรรมที่คนสวนใหญ ยึดถือเปนแบบแผน และไดทําการ
ปฏิบัติสืบตอกันมา จนเปนตนแบบที่จะใหคนรุนตอๆ ไปไดประพฤติปฏิบัติตามกันตอไป เปนเอกลักษณและมีความสําคัญตอ
สังคม เชน การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรม เปนตน 

3) ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและธรรมชาติที่มนุษยสรางขึ้น เปนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีผลใหจังหวัดน้ันๆเปนที่รูจักและมีรายไดจากธรรมชาติน้ัน เชน นํ้าตก ทะเล ภูเขา แมนํ้า ทะเลสาบ เปนตน 
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4) สถาปตยกรรม คือ ส่ิงกอสรางที่มีความสําคัญและมีช่ือเสียงประจําจังหวัด เชน พระธาตุ วัด วัง พระราช
ตําหนัก อนุสาวรีย โบราณสถาน สะพาน 

5) พุทธศาสนา คือ พระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ วัด พระธาตุ พระเครื่องและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในพุทธศาสนา 
6) ความเช่ือ คือ เรื่องราวตางๆที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลานาน 
7) การประกอบอาชีพ  คือ การทํางาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดรายไดใหกับบุคคลน้ันๆ 
8) ประชากรและเช้ือชาติ คือ คุณลักษณะเดนๆ ที่ปรากฏในประชากรในจังหวัดน้ันๆ 
9) สถาบันพระมหากษัตริย คือ  พระนามของพระมหากษัตริย พระนามของเจาปกครองเมือง วัง ที่ประทับ 

พระตําหนัก สถานที่และส่ิงอ่ืนๆเก่ียวของกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
10) ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร คือ เหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีต และส่ิงที่มนุษยไดกระทํา หรือสราง

แนวความคิดไวทั้งหมด รวมถึงเหตุการณที่เกิดจากเจตจํานงของมนุษย พื้นผิวโลกที่เก่ียวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และคน รวมทั้งการกระจายของส่ิงตางๆ 

วิธีการวิเคราะหคําขวัญรายจังหวัด ยกตัวอยางเชนการวิเคราะหคําขวัญของจังหวัดนครปฐม ที่วา “สมโอหวาน 
ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา สวยงามตาแมนํ้าทา
จีน” สามารถจําแนกกลุมอัตลักษณตามวลีของคําขวัญ ไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางลงรหัสคําขวัญประจําจังหวัด จําแนกตามจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 

ที่ คําขวัญ กลุมอัตลักษณ ทุน 
1 สมโอหวาน อาหาร / สินคาประจําถิ่น ทุนทางธรรมชาติ 
2 ขาวสารขาว อาหาร / สินคาประจําถิ่น ทุนทางเศรษฐกิจ 
3 ลูกสาวงาม ประชากร/เช้ือชาติ ทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม 
4 ขาวหลามหวานมัน อาหาร / สินคาประจําถิ่น ทุนทางเศรษฐกิจ 
5 สนามจันทรงามลน พระราชวัง - สถาปตยกรรม ทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม 
6 พุทธมณฑลคูธานี พุทธศาสนา  ทุนทางจริยธรรม 
7 พระปฐมเจดียเสียดฟา พุทธศาสนา - สถาปตยกรรม ทุนทางจริยธรรม 
8 สวยงามตาแมนํ้าทาจีน ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทุนทางธรรมชาติ 

 
จากตารางที่ 1  การวิเคราะหอัตลักษณในคําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม พบวา มีคําขวัญประจําจังหวัด จํานวน 8 

วรรค มีกลุมอัตลักษณ จํานวน 5 กลุม คือ 1.อาหารและสินคาประจําถิ่น จํานวน 3 วลี  2.พุทธศาสนา จํานวน 2 วลี 3.
ประชากร จํานวน 1 วลี 4.สถาปตยกรรม จํานวน 1 วลี 5.ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 วลี รวมจํานวนทั้งส้ิน 8 วลี 

 
5. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย แบงเปน 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังน้ี 
 
1.ผลการวิเคราะหอัตลักษณทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกที่ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัด 
จากการวิเคราะหอัตลักษณทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกที่ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัด จํานวน 8 จังหวัด ซ่ึงผูวิจัย

ไดเรียงลําดับจังหวัดที่จะศึกษาตามลําดับตัวอักษร ในแตละภูมิภาค เพื่อวิเคราะหคําขวัญทีละจังหวัดโดยงาย จากน้ันจึง
วิเคราะหคําขวัญทีละวรรคเก่ียวกับการส่ือความหมายดานอัตลักษณทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของแตละจังหวัด โดยใชแนว
ทางการจัดกลุมอัตลักษณ 10 กลุม พบวา กลุมอัตลักษณทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตกที่ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัด จํานวน 
53 วรรค  เม่ือจําแนกเปนรายจังหวัด ตามจํานวนวรรค และจํานวนอัตลักษณ ปรากฏผลดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมคําขวัญประจําจังหวัดในระดับภูมิภาคตะวันตก จําแนกตามจํานวนวรรค 

การจําแนกตามจังหวัด 
วรรค 

อันดับ 
จํานวน รอยละ 

1.กาญจนบุรี 6 11.3 2 
2.นครปฐม 8 15.1 1 
3.ประจวบคีรีขันธ 8 15.1 1 
4.เพชรบุรี 6 11.3 2 
5.ราชบุรี 8 15.1 1 
6.สมุทรสงคราม 5 9.4 3 
7.สมุทรสาคร 4 7.6 4 
8.สุพรรณบุรี 8 15.1 1 

รวม 53 100 - 
 
จากตารางที่ 2  พบวา  กลุมคําขวัญประจําจังหวัดในระดับภูมิภาคตะวันตก มีจํานวน 8 จังหวัด มีคําขวัญประจํา

จังหวัด จํานวน 53 วรรค จําแนกตามจํานวนวรรค อันดับ 1 คือ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี สุพรรณบุรี จํานวน 8 
วรรค (15.1%) อันดับ 2 คือ กาญจนบุรี เพชรบุรี จํานวน 6 วรรค (11.3%) อันดับ 3 คือ สมุทรสงคราม จํานวน 5 วรรค 
(9.4%) อันดับ 4 คือ สมุทรสาคร จํานวน 4 วรรค (7.6%)  

 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมคําขวัญประจําจังหวัดในระดับภูมิภาคตะวันตก จําแนกตามจํานวนอัตลักษณ 

การจําแนกตามจังหวัด 
อัตลักษณ 

อันดับ 
จํานวน  รอยละ 

1.กาญจนบุรี 7 11.3 4 
2.นครปฐม 11 17.7 1 
3.ประจวบคีรีขันธ 8 12.9 3 
4.เพชรบุรี 8 12.9 3 
5.ราชบุรี 9 14.5 2 
6.สมุทรสงคราม 6 9.7 5 
7.สมุทรสาคร 4 6.5 6 
8.สุพรรณบุรี 9 14.5 2 

รวม 62 100 - 
 
จากตารางที่ 3  พบวา  กลุมคําขวัญประจําจังหวัดในระดับภูมิภาคตะวันตก มีจํานวน 8 จังหวัด มีคําขวัญประจํา

จังหวัด จํานวน 62 อัตลักษณ จังหวัดที่มีกลุมอัตลักษณ จํานวนมากที่สุด คือ จังหวัดนครปฐม มีจํานวน 11 อัตลักษณ คิดเปน
รอยละ 17.7  อันดับ 2 คือ ราชบุรี และสุพรรณบุรี มีจํานวน 9 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 14.5 อันดับ 3 คือ ประจวบคีรีขันธ 
และเพชรบุรี มีจํานวน 8 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 12.9 อันดับ 4 คือ กาญจนบุรี มีจํานวน 7 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 11.3 
อันดับ 5 คือ สมุทรสงคราม มีจํานวน 6 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 9.7 และอันดับ 6 คือ สมุทรสาคร มีจํานวน 4 อัตลักษณ 
คิดเปนรอยละ 6.5 
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมอัตลักษณ จําแนกตามจํานวนอัตลักษณและจํานวนจังหวัดที่มีอัตลักษณ 
กลุมอัตลักษณ อัตลักษณ อันดับ 

(อัตลักษณ) 
จังหวัดในภูมิภาคตะวนัตก อันดับ 

(จังหวัด) จํานวน รอยละ จํานวนจังหวัด รอยละ 
1.อาหารและสินคาประจําถิ่น 11 17.5 2 6 75 1 
2.ประเพณีและวัฒนธรรม 4 6.4 7 3 37.5 4 
3.ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 12 19.0 1 6 75 1 
4.สถาปตยกรรม 4 6.4 7 3 37.5 4 
5.พุทธศาสนา 7 11.1 4 5 62.5 2 
6.ความเช่ือ 5 7.9 6 3 37.5 4 
7.การประกอบอาชีพ 6 9.5 5 3 37.5 4 
8.ประชากร/เช้ือชาติ 1 1.6 8 1 12.5 5 
9.สถาบันพระมหากษัตริย 4 6.4 7 4 50 3 
10.ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร 9 14.3 3 6 75 1 

รวม 63 100 - - 100  
 

จากตารางที่ 4 จากการวิเคราะหอัตลักษณทองถิ่น 10 กลุมอัตลักษณ ที่ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัดในภาค
ตะวันตก จํานวน 8 จังหวัด พบวา มีกลุมคําส่ือแสดงอัตลักษณ จํานวน 63 อัตลักษณ โดยกลุมอัตลักษณที่มีจํานวนมากที่สุด 
คือ (1) กลุมธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 12 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 19.0  (2) อาหารและสินคาประจําถิ่น จํานวน 11 
อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 17.5  (3) ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร จํานวน 9 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 14.3  (4) พุทธศาสนา 
จํานวน 7 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 11.1 (5) การประกอบอาชีพ จํานวน 6 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 9.5  (7) สถาบัน
พระมหากษัตริย  ประเพณีและวัฒนธรรม และ สถาปตยกรรม จํานวนกลุมละ 4 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 6.4 และ (8) 
ประชากรและเช้ือชาติ จํานวน 1 อัตลักษณ คิดเปนรอยละ 1.6   

 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมอัตลักษณ จําแนกตามรายจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 

การจําแนกตาม
กลุมอัตลักษณ 

กาญจนบรุ ี นครปฐม ประจวบ 
คีรีขันธ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี สมทุรสงคราม สมุทรสาคร  
 

สุพรรณบรุ ี

F % F % F % F % F % F % F % F % 
1.อาหารและสินคาประจําถ่ิน 1 14.3 3 25 2 25 1 12.5 2 22.2 2 33.3 0 0 0 0 
2.ประเพณีและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 1 12.5 1 11.1 0 0 0 0 2 22.2 
3.ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 42.8 1 8.3 3 37.5 1 12.5 2 22.2 2 33.3 0 0 0 0 
4.สถาปตยกรรม 1 14.3 2 16.6 0 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.พทุธศาสนา 0 0 2 16.6 0 0 2 25 1 11.1 1 16.7 0 0 1 11.1 

6.ความเช่ือ 0 0 1 8.3 2 25 0 0 2 22.2 0 0 0 0 0 0 
7.การประกอบอาชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.1 0 0 3 75 2 22.2 
8.ประชากร/เช้ือชาติ 0 0 1 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.สถาบันพระมหากษัตริย 0 0 1 8.3 0 0 1 12.5 0 0 1 16.7 0 0 1 11.1 
10.ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร 2 28.6 1 8.3 1 12.5 1 12.5 0 0 0 0 1 25 3 33.4 

รวมอัตลกัษณ 7 100 11 100 8 100 8 100 9 100 6 33.3 4 100 9 100 

(F : จํานวน , % : รอยละ) 
 

จากตารางที่ 5 การวิเคราะหคําขวัญประจําจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก พบวา ในแตละจังหวัด ปรากฏอัตลักษณ
ทองถิ่น ดังน้ี 

1. กาญจนบุรี ไดแก อาหารและสินคาประจําถิ่น ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร รวมจํานวน  4  กลุมอัตลักษณ จํานวน  7  อัตลักษณ 

2. นครปฐม ไดแก อาหารและสินคาประจําถิ่น ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สถาปตยกรรม พุทธศาสนา ความ
เช่ือประชากรและเช้ือชาติ  สถาบันพระมหากษัตริย ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมจํานวน 8 กลุมอัตลักษณ จํานวน 11      
อัตลักษณ 
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3. ประจวบคีรีขันธ ไดแก อาหารและสินคาประจําถิ่น ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความเช่ือ ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร รวมจํานวน  4  กลุมอัตลักษณ จํานวน  8  อัตลักษณ 

4. เพชรบุรี ไดแก อาหารและสินคาประจําถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สถาปตยกรรม พุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมจํานวน  7  กลุมอัตลักษณ จํานวน  8  
อัตลักษณ 

5. ราชบุรี ไดแก อาหารและสินคาประจําถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พุทธศาสนา 
ความเช่ือ การประกอบอาชีพ รวมจํานวน  6  กลุมอัตลักษณ จํานวน  9  อัตลักษณ 

6. สมุทรสงคราม ไดแก อาหารและสินคาประจําถิ่น ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พุทธศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย รวมจํานวน  4  กลุมอัตลักษณ จํานวน  6  อัตลักษณ 

7. สมุทรสาคร ไดแก การประกอบอาชีพ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมจํานวน  2  กลุมอัตลักษณ จํานวน  
4  อัตลักษณ 

8. สุพรรณบุรี ไดแก ประเพณีและวัฒนธรรม พุทธศาสนา การประกอบอาชีพ สถาบันพระมหากษัตริย 
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมจํานวน  5  กลุมอัตลักษณ จํานวน  9  อัตลักษณ 

นอกจากน้ัน ยังพบวา ในกลุมอัตลักษณทองถิ่น ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัดแตละจังหวัด ดังน้ี 
1. อาหารและสินคาประจําถิ่น ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

รวมจํานวน  6  จังหวัด 
2. วัฒนธรรมและประเพณี ไดแก เพชรบุรี ราชบุรี  สุพรรณบุรี รวมจํานวน  3  จังหวัด 
3. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

รวมจํานวน  6  จังหวัด 
4. สถาปตยกรรม ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี รวมจํานวน  3  จังหวัด 
5. พุทธศาสนา ไดแก นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี รวมจํานวน 5 จังหวัด 
6. ความเช่ือ  ไดแก  นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี รวมจํานวน  3  จังหวัด 
7. ประชากรและเช้ือชาติ  ไดแก นครปฐม  จํานวน 1 จังหวัด 
8. อาชีพ  ไดแก ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี  รวมจํานวน 3 จังหวัด 
9. สถาบันพระมหากษัตริย  ไดแก นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี รวมจํานวน  4  จังหวัด 
10. ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร  ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร 

สุพรรณบุรี รวมจํานวน  6 จังหวัด 
 จากผลวิจัย สามารถวิเคราะหโดยภาพรวมไดวา ภูมิภาคตะวันตกมีคําขวัญประจําจังหวัดที่ส่ือแสดงอัตลักษณของ
ทองถิ่นที่สําคัญไดแก  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อาหารและสินคาประจําถิ่น ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรและพุทธศาสนา 
ซ่ึงเปนกลุมที่มีความแพรหลายมากที่สุด 4 อันดับแรกในจํานวนกลุมอัตลักษณ 10 กลุม  โดยมีกลุมอัตลักษณที่ถูกนํามาเสนอ
ในคําขวัญประจําจังหวัดนอยที่สุด คือ ประชาการและเช้ือชาติ  

 
2. แนวทางการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียนโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นใน

ภูมิภาคตะวันตก  
จากการศึกษาแนวทางการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียนโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่น

ในภูมิภาคตะวันตก พบวา มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาเปนกรอบแนวคิดในการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก 
1. การบูรณาการอัตลักษณทองถิ่นกับเปาหมายของประชาคมอาเซียน พบวา การสรางอัตลักษณรวมกันเปน

เปาหมายสําคัญของประชาคมอาเซียน และเปนประเด็นที่ทาทาย เพราะประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียนมีความ
หลากหลายในทุกมิติ  อยางไรก็ตามเม่ือศึกษาโดยสาระสําคัญของแนวทางการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบดวย 3 เสา
หลัก คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community – ASCC) การสรางความเขมแข็งของทองถิ่นภูมิภาคตะวันตกโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นน้ัน
มีความสอดคลองกับจุดเนนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมากที่สุด เพราะจุดเนนที่เปนเปาหมายของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มี 4 ประการ ไดแก 1) การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอ้ืออาทร 2) แกไขผลกระทบตอสังคมอัน
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เน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 3) สงเสริมความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมและการจัดการดูแลส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง และ 
4) สงเสริมความเขาใจของประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรูขาวสารซ่ึงเปน
รากฐานที่จะนําไปสูประชาคมอาเซียน (สํานักความสัมพันธตางประเทศ,สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
เพราะฉะน้ัน ในการสรางความเขมแข็งของภูมิภาคควรใหความสําคัญกับมิติสังคมและวัฒนธรรมเปนฐานราก เพื่อเช่ือมโยงกับ
ความตองการของประชาคมอาเซียนและเปนการบูรณาการอัตลักษณทองถิ่นกับเปาหมายของประชาคมอาเซียนดวย  

2. การสงเสริมอัตลักษณทองถิ่นที่มีความโดดเดนใหมีความม่ันคงและย่ังยืน โดยนําประเด็นอัตลักษณ 4 
กลุม ไดแก  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อาหารและสินคาประจําถิ่น ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรและพุทธศาสนา ซ่ึงทั้งหมดน้ี 
จัดเขาในเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน มาจัดทําแผนพัฒนาและจัดโครงการหรือ
กิจกรรมในการขับเคล่ือนทั้งในระดับภูมิภาค จังหวัดและทองถิ่น เพราะเปนจุดแข็งของภูมิภาคตะวันตก  โดยอาจมีการจัดทํา
แผนรวมกันของจังหวัดตางๆ ในภูมิภาคเพื่อพัฒนาจุดแข็งน้ี โดยมีเปาหมาย 4 มิติ คือ (1) เพื่อรักษาและสงเสริมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  (2) เพื่อสงเสริมความม่ันคงทางอาหารและผลิตภัณฑประจําทองถิ่น  (3) เพื่อสืบสานคุณคาของ
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรทองถิ่นสูยุคตอไป และ (4) เพื่อธํารงรักษาพุทธศาสนาใหมีความม่ังคง   

3. การวิเคราะหเพื่อปรับเปล่ียนคําขวัญประจําจังหวัดใหสอดคลองกับอัตลักษณปจจุบันของทองถิ่น โดย
พิจารณาถึงส่ิงที่เปนอัตลักษณทองถิ่นของจังหวัดตางๆที่โดดเดน แตไมปรากฏในคําขวัญ ก็ควรบรรจุเพิ่มเติมเขาในคําขวัญ 
และอีกดานหน่ึง คือ พิจารณาอัตลักษณในคําขวัญที่ลดความโดดเดนไปตามกาลสมัย ก็ควรนําออกจากคําขวัญเสีย หรืออีก
ดานหน่ึง หากอัตลักษณในคําขวัญประจําจังหวัดใดกําลังสูญหายหรือลดความโดดเดนไป อาจมีการเรงรัดธํารงรักษาและ
สงเสริมพัฒนาอัตลักษณน้ันๆ ใหมีความโดดเดนอยางม่ันคงสืบตอไป  ทั้งน้ี เพื่อใหคําขวัญประจําจังหวัด คือ ส่ือแสดงอัต
ลักษณทองถิ่นหรือจังหวัดน้ันๆอยางชัดเจนที่สุด และเปนจุดเนนที่สามารถนํามาเปนกรอบในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 

4. การสงเสริมการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาอัตลักษณทองถิ่นควบคูกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  โดยเริ่มตนจากกําหนดนโยบายสงเสริมการรับรูและการมีสวนรวม จากน้ันควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบและมีการระดมความรวมมือทุกภาคสวนในการรวมกันใชพลังทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในมิติอัตลักษณ
ทองถิ่นมาเปนฐานในการขับเคล่ือนการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและเช่ือมโยงความเขมแข็งน้ันหลอมรวมกับประชาคม
อาเซียนในภาพกวางตอไป   

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
1. คําขวัญประจําจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด มีจํานวนวรรคของคําขวัญทั้งหมดรวม 53 วรรค โดยจังหวัดนครปฐม มี

จํานวนวรรคมากที่สุด คือ 8 วรรค และจังหวัดนครปฐมมีคําขวัญที่ส่ือแสดงอัตลักษณมากที่สุด จํานวน 11 อัตลักษณ  และ
เม่ือจัดเขากลุมอัตลักษณ จังหวัดนครปฐมจัดเขากลุมไดมากที่สุด จํานวน 8 กลุมอัตลักษณจากทั้งหมด 10 กลุม  กลุมอัต
ลักษณที่มีปรากฏในคําขวัญของจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อาหาร
และสินคาประจําถิ่น ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรและพุทธศาสนา  และกลุมอัตลักษณที่มีปรากฏในคําขวัญนอยที่สุด ไดแก 
ประชากรและเช้ือชาติ  มีจํานวน 1 อัตลักษณ   

2. แนวทางการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียนโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตก พบวา ควรมีแนวทาง 4 ประการ ไดแก (1) การบูรณาการอัตลักษณทองถิ่นกับเปาหมายของประชาคมอาเซียน โดย
บูรณาการกับเปาหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงมีความเช่ือมโยงกันโดยตรง (2)  การสงเสริมอัตลักษณทองถิ่นที่มี
ความโดดเดนใหมีความม่ันคงและยั่งยืน โดยนําประเด็นอัตลักษณ 4 กลุม ไดแก  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อาหารและสินคา
ประจําถิ่น ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรและพุทธศาสนา มาจัดทําแผนพัฒนาและจัดโครงการหรือกิจกรรมในการขับเคล่ือนทุก
ระดับ  (3) การวิเคราะหเพื่อปรับเปล่ียนคําขวัญประจําจังหวัดใหสอดคลองกับอัตลักษณปจจุบันของทองถิ่นเพื่อใหคําขวัญ
ประจําจังหวัด คือ ส่ือแสดงอัตลักษณทองถิ่นหรือจังหวัดน้ันๆอยางชัดเจนที่สุด และเปนจุดเนนที่สามารถนํามาเปนกรอบใน
การพัฒนาทองถิ่นตอไป และ (4) การสงเสริมการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาอัตลักษณทองถิ่นควบคูกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเริ่มตนจากกําหนดนโยบายสงเสริมการรับรูและการมีสวนรวม สงเสริมความรูและทัศนคติที่ดี
ตอคําขวัญประจําจังหวัด สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นตระหนักถึงความสําคัญและความภาคภูมิใจในอัตลักษณทองถิ่นตน
จากน้ันควรจัดใหมีการประชาสัมพันธทุกรูปแบบเปนลําดับไป 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ครั้งที ่7   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 30 – 31 มีนาคม 2558 

 พัฒนางานวิจัย สรางสรรคประเทศไทย กาวไกลสูประชาคมอาเซียน | 329 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. จากผลการวิจัยที่พบวา กลุมอัตลักษณที่มีปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก มากที่สุด ไดแก 
กลุมธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อันดันที่ 2 คือ อาหารและสินคาประจําถิ่น อันดันที่ 3 คือ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร และ
อันดับ 4 คือ พุทธศาสนา แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร พุทธศาสนาและผืน
แผนดิน อีกทั้งยังอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตางๆ ตลอดจนมีความม่ันคงทางอาหาร ซ่ึงประเทศไทยเปน
แหลงผลิตอาหารและสินคาประจําถิ่นมากมาย จากผลการวิจัยน้ี ทําใหเห็นไดวา คําขวัญประจําจังหวัดเปนส่ือแสดงอัตลักษณ
ที่สําคัญและสามารถสะทอนใหเห็นตัวตนของทองถิ่นได โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกน้ันมีความโดดเดนมากในแงวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร  สอดคลองกับขอคนพบในงานวิจัยของ Guseh (2008) ที่ศึกษาคําขวัญในประเทศไลบีเรีย และ 
Hopkins (1998) ที่ศึกษาคําขวัญในประเทศแคนาดา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา คําขวัญน้ันสะทอนการตีความเชิงสัญญะ และ
มุมมองเชิงปรัชญาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมได การใชคําขวัญเปนเครื่องส่ืออัตลักษณของทองถิ่นจึงมีคุณคาทั้งในแงการ
ประชาสัมพันธส่ิงที่มีโดดเดนในจังหวัดและสะทอนตัวตนของจังหวัดน้ันๆ เพื่อนําไปสูการสืบสานและพัฒนาส่ิงที่โดดเดนน้ันๆ 
ใหคงอยูคูจังหวัดตางๆ สืบไปดวย  

2. ในการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียนโดยการสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก 
ซ่ึงจากการวิจัย พบวา ควรมีแนวทาง 4 ประการ ไดแก (1) การบูรณาการอัตลักษณทองถิ่นกับเปาหมายของประชาคม
อาเซียน โดยบูรณาการกับเปาหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงมีความเช่ือมโยงกันโดยตรง ขอน้ีสอดคลองกับ
สอดคลองกับปณญานัตย วิเศษสมวงศ (2556) ที่กลาววา การสรางอัตลักษณอาเซียนซ่ึงเปนหน่ึงในเปาหมายความสําเร็จของ
ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แมอาเซียนจะมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม แตในความ
หลากหลายน้ันก็มีจุดรวมที่สามารถแสวงหาเพื่อนํามาเปนอัตลักษณรวมกันได  (2)  การสงเสริมอัตลักษณทองถิ่นที่มีความโดด
เดนใหมีความม่ันคงและยั่งยืน โดยนําประเด็นอัตลักษณ 4 กลุม ไดแก  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อาหารและสินคาประจําถิ่น 
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรและพุทธศาสนา ซ่ึงทั้งหมดเปนมิติดานสังคมและวัฒนธรรมมาจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับ ขอน้ี
สอดคลองกับดิเรก  ปทมสิริวัฒน (2549) ที่ไดกลาวถึงการใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรม คือ เปนคุณคาที่ชวยใหสังคม
ดํารงอยูอยางสมดุล พึ่งพาอาศัยกัน สรางสินคาสาธารณะเพื่อใชรวมกันแทนที่จะเปนสังคมแหงการแยงชิง ใชในการผลิตสินคา
และบริการ หรือมีประโยชนทางออม เชน สนับสนุนการทองเที่ยว การถายทอดความรูในลักษณะ Tacit knowledge ผาน
ทักษะและความชํานาญที่ถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึง รวมทั้งชวยในการจัดระเบียบทางสังคม  นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับสุดา กุศลศารทูล (2540) และจงกลรัตน เขียวจันทรแสง (2550)  ที่ไดวิจัยพบวา คําขวัญประจําจังหวัดมีเน้ือหา
จัดอยูในกลุมแหลงธรรมชาติมากที่สุด เพราะฉะน้ัน เรื่องธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอาจเปนจุดสําคัญที่ตองรักษาไวในเพราะ
เปนอัตลักษณรวมในภาพรวมของประเทศดวย สวนแนวทาง (3) การวิเคราะหเพื่อปรับเปล่ียนคําขวัญประจําจังหวัดให
สอดคลองกับอัตลักษณปจจุบันของทองถิ่นเพื่อนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นน้ัน เปนแนวทางที่สามารถกระทําไดโดยเฉพาะใน
สังคมปจจุบันที่มีการตอสูกันในเชิงความคิดระหวางทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมกับทุนวัฒนธรรมสมัยใหม ดังที่อริชัย อรรคอุดม 
(2555) ไดวิเคราะหในเชิงวิพากษคําขวัญของเขตตางๆในกรุงเทพมหานคร พบวา ในคําขวัญสะทอนภาพการตอรองทาง
วัฒนธรรมระหวางเขตที่มีทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเขตที่มีทุนวัฒนธรรมสมัยใหม เม่ือเปนเชนน้ี คําขวัญประจําจังหวัดบาง
จังหวัดที่ยังขาดมิติทุนวัฒนธรรมแบบใดก็ควรปรับใหสอดคลองเหมาะสมมากที่สุด และโดยสภาพความเปนจริงคําขวัญบาง
จังหวัดยังมีขอความที่นําเสนออัตลักษณของทองถิ่นนอยมากทั้งที่ในจังหวัดน้ันมีส่ิงที่โดดเดนมากมาย และแนวทางที่ (4) การ
สงเสริมการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาอัตลักษณทองถิ่นควบคูกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
เริ่มตนจากกําหนดนโยบายสงเสริมการรับรูและการมีสวนรวม จากน้ันควรจัดใหมีการประชาสัมพันธทุกรูปแบบเปนลําดับไป
สอดคลองกับแพรภัทร ยอดแกว (2557) ที่ไดเสนอไววา ควรสงเสริมการประชาสัมพันธคําขวัญประจําจังหวัดในฐานะส่ืออัต
ลักษณของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
8. ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
 

1. ควรเผยแพรคุณคาของคําขวัญประจําจังหวัดผานส่ือตางๆ ในหลายรูปแบบ เพื่อใหความรูและสรางทัศคติที่ดีตอ
คําขวัญประจําจังหวัด 
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2. ควรปรับปรุงคําขวัญประจําจังหวัดใหทันสมัย สอดคลองกับอัตลักษณในปจจุบันของแตละจังหวัด เน่ืองจากบาง
จังหวัด มีกลุมอัตลักษณใหม ที่มีช่ือเสียงโดงดัง และไดรับการยอมรับจากสังคม ควรนํามาใสเพิ่มในคําขวัญประจําจังหวัด 
สวนอัตลักษณเกาที่หายไปแลวหรือมีนอยลง ควรจัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษอัตลักษณน้ันไว เพื่อสนับสนุนการดํารงอยู
ของอัตลักษณตางๆ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

3. ควรนําทุนเดิมจากคําขวัญประจําจังหวัดแตละทองถิ่น มาสรางสรรคเศรษฐกิจของประเทศ  โดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางการใชชีวิตแบบยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน แลวนําทุนทาง
วัฒนธรรมมาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนและประเทศไทยในรูปเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) 

4. ควรมีการประชุม เสวนาและแลกเปล่ียนรวมกันในระดับภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยเพื่อจัดทําคําขวัญของ
ภูมิภาค เพื่อเปนส่ือแสดงอัตลักษณรวมของภาคน้ันๆ ดวย 

5. ควรสงเสริมใหมีการจัดโปรแกรมทองเที่ยวตามคําขวัญประจําจังหวัด ชวยเพิ่มทางเลือกและรูปแบบการทองเที่ยว
ที่หลากหลายใหกับนักทองเที่ยว เพื่อเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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