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 The purpose of this research were to explore the identity of 3 Northern provinces 

and to find out the methods to represent a practical originally geography in term of symbol. 

The case study consists of Chiang Mai, Chiang Rai and Lam Pang. A sample of 100 

population, who live in local area at least for 10 years, were draw from each province. The 

instruments used were the documentary research and self-administered questionnaires to 

find out the identity and the product of each province to considered as the design method in 

order to 2 ways of interpretation, the first is low abstraction symbol and the second is high 

abstraction symbol. And then created 3 style of geography design for each province which 

would evaluate by the sampling group. 

 Based on the research conducted in the paper, the results revealed that the 

identity design of geographical indication was the high abstraction symbol using the common 

illustration and artificial type to interpreted for Chiang Mai. While Chiang Rai and Lam Pang 

were the low abstraction symbol using product graphic picture, province identity and common 

type to interpreted their own province. As above mention points, all samples agreed that with 

those representations they can reflect the meaning of their geography properly. 

 Recommendation: Researcher used the references of history timeline, which can 

be changed in the future and some detail could be missed from the past. More additional 

information should be updated in each period of time. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  

 เนื่องจากการค�าระหว�างประเทศในป�จจุบันนั้น มีการแข�งขันกันอย�างสูง ทําให�การขยายตัว

ทางการค�าของประเทศไทยในตลาดเดิม และการเข�าสู�ตลาดใหม�ในต�างประเทศเป)นไปอย�างยากลําบาก

มากข้ึน ซ่ึงแน�นอนว�าประเทศไทยอาจสูญเสียความสามารถในการแข�งขันในสินค�าบางรายการ และ

การเป.ดการค�าเสรี การกีดกันทางการค�า โดยออกข�อกําหนด ข�อตกลง เง่ือนไข กติกาการและการ

ลงทุนระหว�างประเทศต�าง ๆ ได�ก�อให�เกิดความเสียเปรียบได�เปรียบในการแข�งขัน เพ่ือเป)นการปกป2อง

ผลประโยชน5ทางเศรษฐกิจและการค�าของประเทศตน 

 สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5 (Geographical Indications หรือ GI) เป)นทรัพย5สินทางป�ญญา

ประเภทหนึ่ง เกิดข้ึนได�ก็ต�อเม่ือมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว�างธรรมชาติและมนุษย5 กล�าวคือ ชุมชนได�

อาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยู�ในแหล�งภูมิศาสตร5ตามธรรมชาติ เช�น สภาพดินฟ2าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะ

ในพ้ืนท่ี มาใช�ประโยชน5ในการผลิตสินค�าประจําท�องถ่ินของตนข้ึนมา ทําให�ได�ผลิตภัณฑ5ท่ีมีคุณลักษณะ

พิเศษท่ีมาจากพ้ืนท่ีดังกล�าว โดยคุณลักษณะพิเศษนี้ อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะ 

เฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีมาจากแหล�งภูมิศาสตร5นั้น ๆ และเป)นทรัพย5สินทางป�ญญาของชุมชนนั้น ๆ ท่ีไม�ได�ข้ึนอยู�

กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (กรมทรัพย5สินทางป�ญญา, 2552)  

 ต�นเหตุของการเกิดสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5 คือ เม่ือครั้งในอดีตแต�ละประเทศมิได�มีกฎเกณฑ5

การคุ�มครองชื่อเสียงของผลิตภัณฑ5ท่ีเป)นภูมิป�ญญาท�องถ่ิน จึงทําให�เกิดการลอกเลียนแบบในต�างพ้ืนท่ี 

และนําชื่อเสียงของแหล�งผลิตไปอวดอ�างทําให�ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ5นั้น ๆ ท่ีสร�างสมมาเสื่อมลง 

เพราะคุณภาพสินค�าไม�ได�มาตรฐานแน�นอนจากแหล�งผลิตท่ีไม�ใช�ต�นฉบับ เป)นเหตุให�เกิดกฎหมาย

คุ�มครองการอ�างชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล�งผลิต  

 เพ่ือป2องกันการอ�างชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล�งผลิตโดยมิชอบในหลาย ๆ ประเทศ 

รวมท้ังประเทศไทยได�ออกพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5ข้ึน เพ่ือคุ�มครองทรัพย5สิน

ทางภูมิป�ญญาของท�องถ่ินท่ีมีการสั่งสมมามากมาย โดยในปW 2546 เป)นกฎหมายโดยในป�จจุบันประเทศ

ไทยได�ออกกฎหมายคุ�มครองทรัพย5สินทางป�ญญาข้ึน มีสินค�าท่ีข้ึนทะเบียนเป)นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5 
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แล�วถึง 35 รายการ และมีแนวโน�มจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ อย�างต�อเนื่อง เพราะประโยชน5ของสินค�าที่ได�รับ

การรับรองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5นั้น คือ การรับรองแหล�งผลิตท่ีมีคุณภาพ ช�วยในการสื่อสารกับผู�บริโภค 

ให�ได�รู�จักและเข�าใจถึงแหล�งผลิตสินค�าว�ามีลักษณะพิเศษเฉพาะแหล�งผลิตเท�านั้น สร�างมูลค�าเพ่ิมของ

สินค�าให�สูงข้ึน และเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันกับตลาดได�มากข้ึน เพ่ิมความเชื่อม่ันให�แก�ผู�บริโภคทํา

ให�รู�สึกว�าผลิตภัณฑ5นั้นผ�านการคัดสรรแล�วและได�มาตรฐาน (ชัยรัตน5 อัศวางกูร, 2548) 

 ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบด�วย 9 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม� เชียงราย ลําปาง 

ลําพูน แพร� น�าน พะเยา แม�ฮ�องสอน และอุตรดิตถ5 เป)นภูมิภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ5 ท้ังทรัพยากร

ทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และประวัติศาสตร5อันยาวนาน อีกท้ังยังมีสถานท่ีท�องเท่ียว

ต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป)นเมืองเก�า โบราณสถาน ดอยต�าง ๆ วัดวาอาราม และมีภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีสั่งสม 

กันมา ทําให�เกิดผลิตภัณฑ5ท่ีใช�ในพ้ืนท่ี และแพร�หลายกลายเป)นสินค�าท่ีมีชื่อเสียง และได�รับการโจษจัน

ไปท่ัว เช�น ผ�าตีนจกแม�แจ�ม ศิลาดลเชียงใหม� ข�าวแต̂นลําปาง เป)นต�น ซ่ึงป�จจุบันผ�าตีนจกแม�แจ�ม 

ศิลาดลเชียงใหม� ได�ถูกจดทะเบียนเป)นสินค�าสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5แล�ว และด�วยศักยภาพของภูมิภาค

ท่ีมีพร�อมท้ังองค5ความรู�และภูมิศาสตร5ท่ีเป)นเอกลักษณ5 จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ5ในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนอง

ต�อระเบียบการของการจดทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5 ว�าด�วยการเริ่มจัดทําสินค�าใด ๆ ให�เป)น

สินค�าสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5 จะต�องมีการบูรณาการองค5ประกอบของสินค�าให�เป)นไปตามหลักเกณฑ5 

โดยหนึ่งในแผนการพัฒนานั้นคือการดําเนินการจัดทําแผนการตลาด เพ่ือประชาสัมพันธ5สิ่งบ�งชี้ทาง

ภูมิศาสตร5 โดยใช�คุณลักษณะพิเศษของสินค�าจากแหล�งภูมิศาสตร5นั้นเป)นตัวนํา เพ่ือทําให�ผู�บริโภค

สนใจ และเกิดภาพลักษณ5เชื่อมโยงระหว�างคุณลักษณะพิเศษกับพ้ืนท่ีแหล�งผลิตสินค�าท่ีเป)นสิ่งบ�งชี้

ทางภูมิศาสตร5 (กรมทรัพย5สินทางป�ญญา, 2552)  

 การสร�างสัญลักษณ5ท่ีช�วยสื่อสารถึงแหล�งท่ีมาของผลิตภัณฑ5ในแต�ละภูมิภาคนั้น จึงเป)น

ส�วนสําคัญท่ีต�องคํานึงถึงเป)นสิ่งแรกในการพัฒนา เพ่ือสร�างการจดจําและดึงดูดความสนใจในตัว

ผลิตภัณฑ5 อย�างไรก็ดีผู�ผลิตในท�องถ่ินยังคงมีการพัฒนาท่ีเน�นภาพของผลิตภัณฑ5ไปในทางเดียวกัน 

ยกตัวอย�างเช�น เครื่องเงิน ซ่ึงเป)นผลิตภัณฑ5ท่ีมีชื่อเสียงของภาคเหนือ มีการใช�สัญลักษณ5บนฉลาก

คล�ายคลึงกันหมด ในทุดจังหมดแต�ไม�สามารถหาความแตกต�างได� ยังขาดเอกลักษณ5ในสินค�าของ

ตนเองอยู�มาก ดังนั้นผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอัตลักษณ5ของกลุ�มจังหวัดทางภาคเหนือ พร�อมท้ัง

ผลิตภัณฑ5ท่ีมีชื่อเสียงของแต�ละจังหวัด เพ่ือหาแนวทางออกแบบสัญลักษณ5แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5

ของกลุ�มจังหวัดทางภาคเหนือได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
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ความมุ�งหมายและวัตถุประสงค!ของการศึกษา  

 1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ5ของกลุ�มจังหวัดทางภาคเหนือของไทย  

 2. เพ่ือหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ5แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5ของกลุ�มจังหวัด

ทางภาคเหนือได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

 

สมมติฐานของการศึกษา  

 การออกแบบสัญลักษณ5แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5ท่ีสะท�อนเอกลักษณ5ในท�องถ่ิน จะช�วย

สร�างอัตลักษณ5การจดจําและระลึกถึงแหล�งท่ีมาของผลิตภัณฑ5ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาการออกแบบสัญลักษณ5แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5สําหรับกลุ�ม

จังหวัดทางภาคเหนือของไทย ได�แก� เชียงใหม� เชียงราย แพร� น�าน พะเยา ลําปาง ลําพูน แม�ฮ�องสอน 

และอุตรดิตถ5 

 

ข้ันตอนของการศึกษา  

 1. การรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 

  1.1 ข�อมูลเอกสาร  

   1.1.1 สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5ของไทย 

   1.1.2 ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลท่ัวไป ประวัติศาสตร5 เอกลักษณ5ของท�องถ่ิน 

และของดีแต�ละจังหวัดในภาคเหนือ  

   1.1.3 การออกแบบสัญลักษณ5 

   1.1.4 ข�อมูลของทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

  1.2 ข�อมูลบุคคล 

   1.2.1 กลุ�มตัวอย�างในจังหวัดของภาคเหนือ จํานวน 300 คน  

  1.3 ข�อมูลกรณีศึกษา ได�จากสัญลักษณ5สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5จากต�างประเทศท่ีได�มี

การข้ึนทะเบียนแล�ว จํานวน 40 ชิ้น และตัวอย�างตราสัญลักษณ5ท่ีแสดงมาตรฐานให�สินค�าชุมชน

จํานวน 5 สัญลักษณ5  

 2. สร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลโดยแบบสอบถาม สําหรับเก็บข�อมูลเก่ียวกับการ

รับรู�ถึงเอกลักษณ5ของกลุ�มจังหวัดทางภาคเหนือจากกลุ�มตัวอย�าง 
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 3. วิเคราะห5ข�อมูลการออกแบบ โดยแบ�งออกเป)น 3 ส�วน คือ 
  3.1 ข�อมูลท่ีเก่ียวกับเอกลักษณ5ของแต�ละจังหวัดทางภาคเหนือ ท่ีได�มาจากเอกสาร
และกลุ�มตัวอย�าง 
  3.2 ข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบสัญลักษณ5แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5ท่ีได�มาจาก
เอกสาร 
  3.3 ข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบสัญลักษณ5สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5 ท่ีได�มาจาก
กรณีศึกษา 
 4. ออกแบบสัญลักษณ5แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5 
 5. ประเมินงานออกแบบโดยสร�างเครื่องมือแบบแบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพ  
ในการรับรู�ถึงแหล�งท่ีมาสินค�าสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร5ของแต�ละจังหวัดทางภาคเหนือ 
 6. วิเคราะห5ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามในข�อ 5 นําเสนอโดยการบรรยายประกอบภาพ 
และตารางวิเคราะห5คุณลักษณะของเลขนศิลปc  
 7. สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 
 
นิยามศัพท!เฉพาะ 
 ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ5 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช�เรียก หรือใช�แทนแหล�ง
ภูมิศาสตร5 และสามารถบ�งบอกว�าสินค�าท่ีเกิดจากแหล�งภูมิศาสตร5นั้น ๆ  
 สัญลักษณ! หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดนิยมกันข้ึน เพ่ือใช�เป)นตัวแทนอีกสิ่งหนึ่ง 
 ภาคเหนือ หมายถึง ภูมิภาคย�อยทางเหนือของประเทศไทย จากการแบ�งภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตร5ของราชบัณฑิตยสถานได�แบ�งภาคเหนือ ประกอบด�วย จังหวัดเชียงใหม� เชียงราย แพร� น�าน 
พะเยา ลําปาง ลําพูน แม�ฮ�องสอน และอุตรดิตถ5  
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 ในบทนี้เป�นสวนหนึ่งของการค�นคว�าและศึกษาข�อมูล เพ่ือเป�นแนวทางในการออกแบบ
สัญลักษณ&แสดงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ีสะท�อนผลิตภัณฑ& 3 จังหวัดภาคเหนือ โดยแบงข�อมูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวข�องเป�น 4 ข�อ ดังนี้ 
 1. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& 
 2. การออกแบบสัญลักษณ& 
 3. ภาคเหนือของประเทศไทย 
 4. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 
 
 การศึกษาเรื่องการออกแบบสัญลักษณ&แสดงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ีสะท�อนผลิตภัณฑ&     
3 จังหวัดภาคเหนือนั้น สามารถจําแนกเนื้อหาตาง ๆ ออกมาได� ดังนี้ 
 1. ความหมายและวัตถุประสงค&ของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& 
 2. ลักษณะประโยชน&ของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& 
 3. ขอบเขตและองค&ประกอบท่ีสําคัญสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& 
 4. เง่ือนไขหลักการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& 
 5. ความแตกตางระหวางเครื่องหมายการค�าและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& 
 
ความหมายและวัตถุประสงค!ของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 
 ความหมายของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร!  
 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& (Geographical indications) เป�นสิทธิ์ในทรัพย&สินทางปQญญา
ประเภทหนึ่ง ซ่ึงต�องมีความเชื่อมโยงระหวางปQจจัยสําคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย& 
กลาวคือ ชุมชนได�อาศัยลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร&ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ มาใช�ประโยชน&ในการผลิต
สินค�าท่ีมีเอกลักษณ&เฉพาะท�องถ่ิน  
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 ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! คืออะไร 
 "สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&" หมายความวา ชื่อ สัญลักษณ& หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช�เรียกหรือใช�แทน
แหลงภูมิศาสตร& และท่ีสามารถบงบอกวาสินค�าท่ีเกิดจากแหลงภูมิศาสตร&นั้น เป�นสินค�าท่ีมีคุณภาพ
และชื่อเสียง  
 "แหลงภูมิศาสตร&" หมายความวา พ้ืนท่ีของประเทศ เขต ภูมิภาค และท�องถ่ิน รวมถึง ทะเล 
ทะเลสาบ แมน้ํา ลําน้ํา เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ทํานองเดียวกันด�วย  
 "สินค�า" หมายถึง สิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไมวาจะเกิดโดย
ธรรมชาติหรือเป�นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ&ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
สินค�าท่ีใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ตามประกาศนี้ ให�แบงออกเป�น 12 จําพวก ดังนี้ 
  จําพวกท่ี 1 อาหารถนอมสภาพหรือแปรรูปท่ีทําจากผัก ผลไม� เนื้อสัตว& 
  จําพวกท่ี 2 อาหราถนอมสภาพหรือแปรรูปท่ีทําจากธัญพืช เครื่องปรุงรส ขนม 
  จําพวกท่ี 3 ผลิตภัณฑ&และผลิตผลทางการเกษตร 
  จําพวกท่ี 4 เบียร& และเครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล& 
  จําพวกท่ี 5 สุรา ไวน& 
  จําพวกท่ี 6 ยาสูบ รวมท้ังอุปกรณ& 
  จําพวกท่ี 7 สมุนไพร ยารักษาโรค เครื่องสําอางและสารทําความสะอาด 
  จําพวกท่ี 8 สิ่งของท่ีทําจากผลิตภัณฑ&เกษตรหรือวัชพืช 
  จําพวกที 9 สิ่งของท่ีทําจากหิน โลหะ แก�ว 
  จําพวกท่ี 10 ผ�าและงานประดิษฐ&จากผ�า 
  จําพวกท่ี 11 ตุ[กตาประดิษฐ& งานเซรามิค และเครื่องปQ\นดินเผา 
  จําพวกท่ี 12 เบ็ดเตล็ด 
 ชื่อ สัญลักษณ! หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช�เรียกหรือใช�แทนแหลงภูมิศาสตร& และสามารถบงบอกวา
สินค�าท่ีเกิดจากแหลงภูมิศาสตร&นั้นเป�นสินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลง
ภูมิศาสตร& หรือ ชื่อ สัญลักษณ& ท่ีใช�ประกอบกับสินค�าเพ่ือแสดงให�ผู�ซ้ือหรือผู�ให�บริโภคได�ทราบถึง
ลักษณะของสินค�าท่ีมาจากแหลงให�กําเนิดนั้น ๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษ อาจแบงได�
เป�น 2 ลักษณะ คือ 
 1. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&โดยตรง (Direct Geographical Indication) กลาวคือ เป�นสิ่งท่ี
เป�นเอกลักษณ&ทางภูมิศาสตร&ท่ีเก่ียวข�องกับสินค�านั้น ๆ โดยตรง เชน ไชยา เพชรบูรณ& เป�นต�น 
 2. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&โดยอ�อม (Indirect Geographical Indication) กลาวคือ เป�น
สัญลักษณ& หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีไมใชชื่อทางภูมิศาสตร& ซ่ึงใช�เพ่ือบงบอกแหลงภูมิศาสตร&อันเป�น แหลงกําเนิด
หรือแหลงผลิตของสินค�า เชน สัญลักษณ&ประจําอําเภอ หรือจังหวัด รูปยาโม รูปหอไอเฟล เป�นต�น 
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 วัตถุประสงค!ของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร!  
 วัตถุประสงค&หลักของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& คือ สื่อให�เห็นวาผลิตภัณฑ&ดังกลาวได�ผลิตข้ึน
ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือท�องถ่ินใดท�องถ่ินหนึ่ง โดยท่ีการระบุชื่อประเทศหรือท�องถ่ินดังกลาว 
จะต�องทําให�ผู�บริโภคเข�าใจวา สินค�าหรือผลิตภัณฑ&นั้นมีลักษณะพิเศษตางไปจากสินค�าจําพวก
เดียวกันท่ีผลิตข้ึนจากแหลงอ่ืน การระบุเชนนี้ จะมีผลทําให�สินค�าหรือผลิตภัณฑ&นั้นมีราคาสูงข้ึนหรือ
จําหนายได�มากข้ึน เนื่องจากผู�บริโภคเกิดความเชื่อม่ันวาจะได�รับสินค�าดีมีคุณภาพตามท่ีต�องการจาก
แหลงผลิตท่ีได�มีการอ�างชื่อ ตัวอยางของชื่อสินค�าท่ีอาจจะเป�นสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ได� เชน ไขเค็ม   
ไชยา มีดอรัญญิก ส�มโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ& ข�าวหอมมะลิ ทุงกุลาร�องไห� Bordeaux 
Wine หรือ lrish Whisky เป�นต�น 
 สินค�าท่ีได�ใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&มักจะเป�นสินค�าท่ีมีชื่อเสียงและได�รับความนิยม
เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีลักษณะเฉพาะท่ีเกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล�อมทางภูมิศาสตร& ได�แก
สภาพแวดล�อม ดิน ฟgา อากาศ ของแหลง ภูมิศาสตร&นั้น ๆ รวมท้ังจะต�องมีทักษะความชํานาญ และ
ภูมิปQญญาของกลุมชุมชนท่ีอาศัยอยูในแหลงภูมิศาสตร&นั้น ๆ ประกอบด�วย ดังนั้น สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร&จึงแตกตางจากทรัพย&สินทางปQญญาประเภทอ่ืน กลาวคือ ผู�เป�นเจ�าของมิใชบุคคลใดแตเป�น
กลุมชุมชนท่ีเป�นผู�ผลิตหรือผู�ประกอบการในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร&น้ัน ๆ ซ่ึงจะสงผลให�ผู�ผลิตท่ีอาศัยอยู
ในสถานท่ีหรือแหลงภูมิศาสตร&นั้นเทานั้น ท่ีมีสิทธิผลิตสินค�าดังกลาวโดยใช�ชื่อทางภูมิศาสตร&นั้น ได�
ผู�ผลิตคนอ่ืนท่ีอยูนอกแหลงภูมิศาสตร&จะไมสามารถผลิตสินค�าโดยใช�ชื่อแหลงภูมิศาสตร&เดียวกันมา
แขงขันได� สิทธิในลักษณะดังกลาวนี้นักวิชาการบางทานเรียนวา "สิทธิชุมชน" 
 สิทธิของผู�ได�รับการคุ�มครองในเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&จะตางกับสิทธิของผู�ท่ีได�รับการ
คุ�มครองทางกฎหมทรัพย&สินทางปQญญาอ่ืน ๆ เนื่องจากผู�ท่ีได�รับการคุ�มครองตามกฎหมายคุ�มครองสิ่ง
บงชี้ทางภูมิสาสตร& ไมสามารถนําสิทธิท่ีได�รับไปอนุญาตให�บุคคลอ่ืนใช�ตอได� ผู�ท่ีอยูในพ้ืนท่ีแหลง
ภูมิศาสตร&เทานั้นท่ีมีสิทธิใช� ดังนั้น จึงเห็นได�วาหลักการคุ�มครองนี้ผู�ท่ีได�รับประโยชน&คือผู�บริโภค 
เพราะจะไมถูกหลอกลวง 
 
ลักษณะและประโยชน!ของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 
 ลักษณะของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 
 1. เป�นชื่อ สัญลักษณ& หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช�เรียกหรือใช�แทนแหลงภูมิศาสตร& และสามารถบง
บอกวาสินค�าท่ีเกิดจากแหลงภูมิศาสตร&นั้นเป�นสินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 2. สินค�าสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&นั้นมีความเชื่อมโยงกับแหลงภูมิศาสตร& คือ พื้นที่ของ
ประเทศ เขต ภูมิภาค และท�องถิ่น และให�หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา ลําน้ํา เกาะ 
ภูเขา 
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 ประโยชน!ของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 

 1. เพ่ือคุ�มครองผู�บริโภค ประโยชน&ข�อนี้อยูบนแนวคิดท่ีวาผู�บริโภคควรจะได�บริโภคสินค�า

หรือบริการท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัยตามท่ีต�องการ การทําให�ผู�บริโภคหลงเชื่อวาสินค�านั้นมาจากท่ี

อ่ืนยอมเป�นการกระทําท่ีไมชอบด�วยกฎหมาย เพราะนอกจากจะทําให�ผู�บริโภคไมได�รับสินค�าตามท่ีตน

ต�องการจากฉลากหรือชื่อที่ใช�แล�ว ยังอาจจะสงผลกระทบไปยังสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

ประชาชนโดยรวม ในแงท่ีวาสินค�านั้นอาจจะไมมีมาตรฐานอยางท่ีควรจะเป�น  

 2. เพ่ือคุ�มครองผู�ผลิตและปgองกันการแขงขันท่ีไมเป�นธรรม ในระบบเศรษฐกิจเสรีทุน

นิยมนี้ ถือเป�นภาระกิจสําคัญของรัฐท่ีจะต�องสงเสริมการแขงขันทางการค�าอยางเป�นธรรม เพ่ือให�

กลไกตลาดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผู�ประกอบการค�าจะต�องไมถูกเอาเปรียบจากผู�ค�ารายอ่ืนอยาง

ไมเป�นธรรม กลาวคือ ผู�ประกอบธุรกิจจะต�องไมฉกฉวยหรือนําเอาชื่อเสียงของคูแขงขันทางการค�าไป

แอบอ�างโดยทุจริต การอ�างแหลงผลิตสินค�าโดยมิชอบ เพ่ือแสวงประโยชน&จากชื่อเสียงของชุมชนอ่ืนๆ 

ท่ีผลิตสินค�าชนิดเดียวกันยอมถือเป�นการกระทําท่ีไมเป�นธรรม  

 3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินค�าให�ผู�ผลิตและเป�นเครื่องมือทางการตลาดวัตถุประสงค&หลัก

ประการหนึ่งของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& คือ เพ่ือสื่อให�เห็นวาผลิตภัณฑ&ดังกลาวได�ผลิตข้ึนในประเทศใด

ประเภทหนึ่ง หรือท�องถ่ินใดท�องถ่ินหนึ่ง โดยท่ีการระบุชื่อประเทศหรือท�องถ่ินดังกลาวจะต�องทําให�

ผู�บริโภคเข�าใจวาสินค�าหรือผลิตภัณฑ&นั้นมีลักษณะพิเศษตางไปจากสินค�าจําพวกเดียวกันท่ีผลิตข้ึน

จากแหลงอ่ืน การระบุเชนนี้จะมีผลทําให�สินค�าหรือผลิตภัณฑ&นั้นมีราคาสูงข้ึน หรือจําหนายได�มากข้ึน 

เนื่องจากผู�บริโภคเกิดความเชื่อม่ันวาจะได�รับสินค�าดีมีคุณภาพตามท่ีต�องการจากแหลงผลิตท่ีได�มีการ

อ�างชื่อ นอกจากนี้ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ยังสามารถใช�เป�นเครื่องมือทางการตลาดท่ีชวยในการ

ประชาสัมพันธ&สินค�านั้นให�เป�นท่ีรู�จักอยางแพรหลายในนามของกลุมผู�ผลิต ซ่ึงจะชวยลดภาระในการ

ประชาสัมพันธ&สินค�าของผู�ผลิตแตละรายลงได� ท้ังนี้เพราะการใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ในทางการตลาด

เป�นท่ีแพรหลายอยูแล�วในหลายประเทศ การเพ่ิมเครื่องมือทางการตลาดตัวนี้ให�แกคนไทยยอมเป�น

การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระดับโลกไปในตัว  

 4. เพ่ือให�มีการดูแลรักษามาตรฐานของสินค�า สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& มีลักษณะเหมือนเป�น

เครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหลงท่ีมาของสินค�า เนื่องจากเง่ือนไขของการขอรับความคุ�มครองใน

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& ผู�ขอจะต�องแสดงให�เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีและตัวสินค�า ไมวาในแง 

คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะใด ๆ เชน วิธีการผลิต วัตถุดิบท่ีใช� ฯลฯ ซ่ึงสงผลถึงคุณภาพเฉพาะ

ของสินค�าจากแหลงนั้น กลุมผู�ผลิตจึงต�องมีสวนอยางมากในการชวยกันรักษาคุณภาพ หรือชื่อเสียง

นั้น ๆ ไว� มิฉะนั้นอาจเข�าเหตุระงับการใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ได�  
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 5. เพ่ือชวยกระจายรายได�สูชนบทและสงเสริมอุตสาหกรรม เนื่องจากสินค�าท่ีอาจขอข้ึน

ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ได�นั้น โดยมากจะเป�นสินค�าเกษตร เพราะปQจจัยในแงสภาพดินฟgา   

อากาศ หรือสภาพพ้ืนท่ีจะสงผลอยางมากตอคุณภาพของสินค�า ซ่ึงนําไปสูชื่อเสียงของสินค�านั้น ๆ 

การคุ�มครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&จึงเป�นการชวยกระตุ�นเศรษฐกิจในระดับท�องถ่ินโดยตรง โดยเป�น

การดึงเอาชื่อเสียงท่ีมีการสั่งสมมานานดังกลาว มาใช�ประโยชน&ในทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

สินค�า และความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับประเทศและในระดับสากลซ่ึงสอดคล�องตามนโยบาย

ของรัฐบาล  

 6. เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�แกชุมชนและรักษาภูมิปQญญาท�องถ่ินประโยชน&ในทางอ�อม

ของการคุ�มครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& คือ การสร�างความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมชนในท�องถ่ิน 

ท่ีต�องรวมมือกันพัฒนาคุณภาพของสินค�าของตน สร�างความรู�สึกผูกพัน ความภาคภูมิใจในถ่ินกําเนิด 

อันเป�นการสร�างคุณคาให�กับท�องถ่ินซ่ึงจะชวยลดปQญหาแรงงานชนบทอพยพเข�าสูเมือง ชวยรักษามรดก

ตกทอด ขนบธรรมเนียม และศิลปะพ้ืนบ�านของไทยได�อีกด�วย 

 

ขอบเขตและองค!ประกอบท่ีสําคัญส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 

 ขอบเขตของการคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 

 โดยท่ัวไปแบงได�เป�น 2 ระดับ คือ 

 ระดับปกติ ใช�กับสินค�าท่ัวไปโดยมุงปgองกันมิให�มีการนําสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ไปใช�ใน

ลักษณะท่ีจะทําให�คนสับสนหลงผิดในแหลงท่ีมาของสินค�านั้น เชน ผู�ผลิตไขเค็มท่ีเชียงใหม ไมสามารถ

ใช�คําวา “ไขเค็มไชยา” กับสินค�าของตนได� หากทําให�ผู�บริโภคเข�าใจผิด คิดวาไขเค็มของตนมาจาก

อําเภอไชยา 

 ระดับพิเศษ ใช�กับสินค�าเฉพาะอยาง (ท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง) เป�นการห�ามการใช�สิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตร&นั้นทุกกรณี แม�จะไมได�ทําให�สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุ�มครองไมให�

มีการแสดงให�ทราบถึงแหลงภูมิศาสตร&ของสินค�า โดยใช�คําวา “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือคําทํานอง

เดียวกัน อยางไรก็ตาม ภายใต�ความตกลงระหวางประเทศ TRIPS ได�กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีทุก

ประเทศสมาชิก WTO จะต�องให�ความคุ�มครองสินค�าประเภทไวน&และสุราในระดับพิเศษ ตัวอยางการ

คุ�มครอง GI ในระดับพิเศษนี้ เชน ผู�ผลิตไวน&ในประเทศไทยไมสามารถใช�คําวา “Borbeaux” ได�เลย 

ไมวาจะเป�นการอ�างโดยอ�อม เชน ผลิตแบบ Borbeaux หรือชนิดเหมือน Borbeaux หรือแม�จะได�ระบุ

ไว�ชัดเจนแล�ววาเป�นไวน&ท่ีผลิตในไทยก็ตาม เป�นต�น 
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 องค!ประกอบท่ีสําคัญส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร!  

 องค&ประกอบของการจัดการทําสินค�าบงชี้ทางภูมิศาสตร&โดยทั่วไปเมื่อเริ่มจัดทําสินค�า

ใด ๆ ให�เป�นสินค�าสิงบงชี้ทางภูมิศาสตร& จะต�องมีการบูรณาการองค&ประกอบท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข�อง 3 ด�าน 

ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการ (Administrative) 

  1.1 คัดเลือกสินค�าท่ีสามารถเป�นสินค�าบงชี้ทางภูมิศาสตร& 

  1.2 รวบรวมข�อมูลกรอบสินค�าท่ีมีเอกลักษณ& หรือหาความเชื่อมโยงกับแหลงผลิต 

ชุมชนท่ีเป�นผู�ผลิต ประวัติศาสตร& ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข�อง 

  1.3 จัดทําแบบเสนอขอข้ึนทะเบียน เพ่ือเสนอข้ึนทะเบียนเป�นสินค�าสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร& 

  1.4 มีการจัดการมาตรฐานการผลิต โดยจัดทําคูมือผู�ผลิตสินค�าหรือสมุดเง่ือนไข 

(Book of Requirement) 

  1.5 จัดการด�านการพัฒนาการผลิตสินค�าให�มีมาตรฐาน 

  1.6 การจัดการระบบการตรวจสอบการผลิตสินค�าตามสมุดเง่ือนไขโดยต้ังคณะกรรมการ 

ตรวจรับรอง 

 2. การจัดการด�านตลาด (Commercial) 

  2.1 GI จะเป�นเครื่องมือทางการตลาด 

  2.2 มีการประชาสัมพันธ& เพ่ือสื่อให�เห็นวาสินค�านั้นมีความพิเศษ และจะต�องผลิตข้ึน

เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีระบุในชื่อของสินค�าเทานั้น 

  2.3 มีการจัดการด�านการตลาด สร�างความม่ันใจให�กับผู�บริโภค 

  2.4 มีการพัฒนาเพ่ือสร�างมูลคาเพ่ิมให�กับตัวสินค�า เพ่ิมข�อมูลการแสดงรูปแบบตัว

สินค�าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ& 

 3. การจัดการด�านกฎหมาย (Legal)  

  มีกฎหมายเพ่ือคุ�มครองสินค�า ผู�ผลิตสินค�า ผู�ประกอบการ และผู�บริโภค “พระราชบัญญัติ 

คุ�มครองสินค�า สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& พ.ศ. 2546” ท่ีมีผลบังคับใช�ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 

  1. เป�นกฎหมายเพ่ือการคุ�มครองผู�ผลิตจากการเลียนแบบ 

  2. ปgองกันการถูกลอกเลียนสินค�าไมได�คุณภาพ 

  3. คุ�มครองผู�บริโภคไมให�ถูกหลอกลวง 
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เง่ือนไขและหลักการข้ึนทะเบียนส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 
 เง่ือนไขของการขอรับความคุ�มครอง  
 เง่ือนไขสําคัญในการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ได�แก คุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของสินค�าท่ีจะใช�กับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&นั้น จะต�องมีความสัมพันธ&กับท�องถ่ิน 
หรือสถานท่ีภูมิศาสตร&นั้น ตัวอยางเชน กรณีของไขเค็มไชยาท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีนักชิมท้ังหลายติดใจ 
คือ ไขแดงท่ีใหญและแดงสดนั้น เป�นผลมาจากอาหารตามธรรมชาติท่ีเป�ดกินและมีอยูเฉพาะในท�องถ่ิน
นั้นเทานั้น ดังนั้น แม�จะนําเป�ดพันธุ&เดียวกันไปเลี้ยงที่จังหวัดอ่ืน ก็จะไมได�ไขที่มีลักษณะเดียวกันกับ
ที่ได�จากการเลี้ยงในอําเภอไชยา เชนนี้ถือได�วาคุณภาพของไขเค็มไชยานั้นมีความสัมพันธ&กับท�องถ่ิน
นั้นแล�ว 
 หลักการข้ึนทะเบียนส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 
 ผู�มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน ผู�มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&มี ดังน้ี 
 1. สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค&กรปกครองสวนท�องถ่ิน หรือองค&กรอ่ืน
ของรัฐท่ีเป�นนิติบุคคลซ่ึงมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหลงภูมิศาสตร&ของสินค�านั้น 
 2. บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการเก่ียวข�องกับสินค�าท่ีใช�สิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร& และมีถ่ินท่ีอยูในแหลงภูมิศาสตร&ของสินค�า 
 3. กลุมผู�บริโภคหรือองค&กรผู�บริโภคสินค�าท่ีใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& 
 ผู�มีสิทธิใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียน ผู�มีสิทธิใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ี
ได�รับการข้ึนทะเบียนได�แก ผู�ผลิตสินค�าท่ีอยูในท�องถ่ินนั้นและผู�ประกอบการค�าท่ีเก่ียวกับสินค�านั้น 
 ผลของการข้ึนทะเบียน  
 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนไว�แล�ว เชน ไขเค็มไชยายอมสงผลให�เฉพาะ
คนในท�องถ่ินของอําเภอไชยาท่ีทําการผลิตไขเค็มเทานั้นท่ีมีสิทธิใช�คําวา “ไขเค็มไชยา” กับไขเค็มท่ี
ผลิตข้ึนได� คนในท�องถ่ินอ่ืนแม�จะผลิตไขเค็มออกขายเชนเดียวกันก็ไมมีสิทธิใช�คําววา “ไขเค็มไชยา” 
ท้ังนี้ หากมีการละเมิดโดยมีบุคคลอ่ืนใช�คําดังกลาวเพ่ือแสดงหรือทําให�ผู�บริโภคหลงเชื่อวา ไขเค็มของ
ตนเป�นไขเค็มท่ีมาจากอําเภอไชยาแล�ว เชนนี้ยอมถือได�วาเป�นการใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&โดยมิชอบ 
ซ่ึงเป�นความผิดและต�องรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� 
 การสั่งระงับการใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& หากปรากฎวามีผู�ใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&โดย
ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได�ข้ึนทะเบียนไว�กับกรมทรัพย&สินทางปQญญา นายทะเบียนอาจมีคําสั่งให�ระงับ
การใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&นั้นเป�นระยะเวลาไมเกินสองปzนับจากวันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง 
 การเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& ตามปกติการให�ความคุ�มครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร&นั้น เม่ือได�ข้ึนทะเบียนแล�วก็จะได�รับความคุ�มครองตลอดไปโดยไมมีกําหนดระยะเวลา เว�น
แตถ�าปรากฎเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ในภายหลัง ผู�มีสวนได�เสียหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจร�องขอให�
เพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ได� 
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 1. การขอข้ึนทะเบียนหรือการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ได�กระทําไปโดยไมชอบ

ด�วยกฎหมาย หรืออําพราง หรือมีรายการข�อความผิดจากความเป�นจริงในขณะท่ีรับข้ึนทะเบียน 

 2. สถานการณ&เปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงนั้น ทําให�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&มี

ลักษณะต�องห�ามตามที่กฎหมายกําหนด หรือทําให�รายการเกี่ยวกับแหลงภูมิศาสตร&หรือรายการอื่น

เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีลงไว�ในทะเบียน 

 ข้ันตอนการได�มาซ่ึงความคุ�มครองในส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 

 1. รวมกลุมผู�ประกอบการท้ังสายการผลิต เพ่ือศึกษาความเป�นไปได�ของการขอข้ึนทะเบียน 

GI และกําหนด Specification ของสินค�า รวมท้ังในแงมุมทางการตลาดวาการข้ึนทะเบียนดังกลาวจะ

ให�ผลท่ีคุ�มคาตอกลุมหรือไม เม่ือเทียบกับคาใช�จายในระบบรับรองมาตรฐาน และจะมีแผนทําการตลาด

ในการประชาสัมพันธ&สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&นั้น ๆ อยางไรให�ติดตลาด 

 2. นําราง Specification มาขอรับรองกับหนวยงานรับรอง (Certification Boby: CB) 

วาได�มาตรฐานหรือไม? พร�อมท้ังยกราง มาตรการควบคุมการผลิตสินค�า GI นั้น (Control Plan) และ

เพ่ือใช�เป�นหลักฐานในการขอยื่นข้ึนทะเบียน 

 3. กระบวนการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ตามกฎหมาย 

 4. จัดต้ังกลไกควบคุมการใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร& หรือมาตรการควบคุมการผลิตสินค�า

ตามท่ีนายทะเบียนได�กําหนดไว� เป�นเง่ือนไขของการใช�สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงความมีเอก

ลักษณะของสินค�านั้น ๆ  

 5. ประชาสัมพันธ&สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&โดยใช�คุณลักษณะพิเศษของสินค�าจากแหลง

ภูมิศาสตร&นั้น ๆ เป�นตัวนํา เพ่ือให�ผู�บริโภคสนใจและเกิดภาพลักษณ&เชื่อมโยงระหวางคุณลักษณะพิเศษ

นั้นกับพ้ืนท่ีแหลงผลิต 

 

ความแตกต�างระหว�างเครื่องหมายการค�าและส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร! 

 เครื่องหมายการค�าจะใช�เป�นเครื่องมือทางการค�าท่ีจะบงบอกผู�บริโภควาสินค�าหรือบริการ

นั้น ใครเป�นผู�ผลิต หรือผู�ให�บริการในจํานวนนั้น ๆ แตสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&จะเป�นสิ่งท่ีบอกวา สินค�า 

นั้นมาจากแหลงใด หน�าท่ีท่ีเหมือนกันของเครื่องหมายการค�าและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&คือ แสดงถึง

คุณภาพของสินค�าท่ีผู�บริโภคได�คาดหวังวาสินค�าท่ีมีเครื่องหมายการค�านี้ หรือสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&นี้

จะมีคุณภาพหรือลักษณะอยางไร ดังนั้นจึงมีการใช�เครื่องหมายการค�าและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&คูกัน

ไปในสินค�าเดียวกัน 
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การออกแบบสัญลักษณ! 
 
 การศึกษาเรื่องการออกแบบสัญลักษณ& จะสะท�อนให�เห็นและเข�าใจถึงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&
ท่ีอยูในท�องถ่ินนั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ความหมายของสัญลักษณ! 
 สัญลักษณ& คือ เครื่องหมายท่ีปราศจากตัวอักษรประกอบใช�แสดงถึงสัญลักษณ&ทางธุรกิจ
ของบริษัท หรือสถาบัน และมีการคุ�มครองทางกฎหมาย  
 สัญลักษณ& คือ สื่อความหมายท่ีแสดงนัย หรือเง่ือนความคิดเพ่ือเป�นการบอกให�ทราบถึง 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงมีผลทางความคิดแตไมมีผลในทางปฏิบัติ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 542: 42) มนุษย&นั้นเป�น 
ผู�ออกแบบสร�างสัญลักษณ&ข้ึนเป�นรูปลักษณ&ตาง ๆ ซ่ึงรูปแบบอาจได�มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ 
(Natural Symbol) หรือรูปแบบของสิ่งตาง ๆ ท่ีมนุษย&สร�างข้ึน โดยดัดแปลงข้ึนใหม (Conventional 
Symbol) ด�วยการใช�ความคิดความสามารถทางศิลปะสร�างสรรค&จากนามธรรมให�เป�นรูปธรรม (ทองเจือ 
เขียดทอง, 2542: 5) และลักษณะของสัญลักษณ&ท่ีดีนั้น ยอมมีเหตุผลในตัวของสัญลักษณ& โดย
สามารถพิจารณาได�หลายด�าน ท้ังด�านความคิดพัฒนาการหรือการวิเคราะห& (วิรุณ ต้ังเจริญ, 2545: 
62) ทองเจือ เขียดทอง (2542: 43) ได�แบงกลุมของสัญลักษณ&ไว� ดังนี้ 
 1. สัญลักษณ&ท่ีเกิดจากการลอกเลียนแบบ (Representational Symbols) เป�นสัญลักษณ&
ท่ีเกิดจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมรอบตัว 
 2. สัญลักษณ&ท่ีเป�นนามธรรม (Abstract Symbols) เป�นสัญลักษณ&ท่ีออกแบบเป�นรูปทรง
เรขาคณิตและกราฟฟ~คตาง ๆ  
 3. สัญลักษณ&ท่ีสร�างข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค&โดยเฉพาะ (Arbitrary Symbols) เชน เครื่องหมาย
คณิตศาสตร& เครื่องหมายทางดนตรี 
 
ประเภทของสัญลักษณ! 
 สัญลักษณ&จะต�องเป�นสากลคนทุกชนชาติทุกภาษาสามารถเข�าใจได� สามารถแบงสัญลักษณ&
ออกเป�น 3 ลักษณะ คือ 
 1. Pictogram เป�นเครื่องหมายท่ีเป�นภาพอยาง “รูปธรรม” เชน โทรศัพท& 
 2. Abstract Symbols เป�นเครื่องหมายท่ีไมแสดงถึงความรู�สึกนึกคิดเป�น “นามธรรม” 
เชน รูปทรงเส�นตาง ๆ  
 3. Arbitrary Symbols เป�นเครื่องหมายท่ีมนุษย&สมมุติข้ึนเพ่ือกิจการหนึ่ง เชน เครื่องหมาย
ในสาขาตาง ๆ เชน วิทยาศาสตร& คณิตศาสตร& ดนตรี เป�นต�น 



 14 

ประเภทของสัญลักษณ!ในบรรจุภัณฑ! 
 1. ช่ือสินค�า (brand name) เป�นสัญลักษณ&ท่ีสําคัญ เพราะเป�นจุดจดจําชื่อและรูปแบบท่ี
มีลักษณะเฉพาะตัว การถูกจดจําชื่อสินค�านั้นข้ึนอยูกับสัญลักษณ&ประเภทนี้เป�นสวนใหญ ผู�ประกอบการ
สินค�านั้น ๆ มักจะนําชื่อสินค�าท่ีผานการออกแบบไปจดทะเบียนเป�นเครื่องหมายการค�าเพ่ือปกปgอง
ลิขสิทธิ์ในสินค�าของตน 
 2. เครื่องหมายรับรอง (certification mark) เครื่องหมายรับรองเป�นสัญลักษณ&เพ่ือ
สร�างความม่ันใจให�แกผู�บริโภคในสินค�าคุณภาพของสินค�านั้น เครื่องหมายรับรองนี้จะออกโดยหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนก็ได� ตัวอยางเชน เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีรับรองวาสินค�าผานการผลิต
ทีได�มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม เครื่องหมาย อย. เป�นเครื่องหมายท่ีแสดงวาสินค�าท่ีได�รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา เครื่องหมายของสํานักจุฬาราชมนตรีหรือท่ีรู�จักในชื่อ
เครื่องหมายฮาลาน เป�นเครื่องหมายท่ีรับรองสินค�านั้น ๆ วาเป�นอาหารท่ีผู�นับถือศาสนาอิสลามสามารถ
บริโภคได� เป�นต�น 
 3. เครื่องหมายการค�า (trade mark) ในบางครั้งผู�บริโภคจะเชื่อถือในบริษัทผู�ผลิตหรือ
ผู�จัดจําหนายมากกวาชื่อของสินค�านั้น ทําให�มีการสร�างเครื่องหมายการค�าข้ึนมาเพ่ือทําให�สินค�านั้น
นาเชื่อถือยิ่งข้ึน เชน ในสินค�าของบริษัทเนสเล จะพบเครื่องหมายการค�าของบริษัทปรากฎอยูในหน�า
ฉลากสินค�าทุกประเภท เพ่ือสร�างความม่ันใจและตอกย้ําในคุณภาพของสินค�าท่ีมาจากบริษัทท่ีมี
ภาพลักษณ&นาเชื่อถือในตลาด 
 4. สัญลักษณ!รหัสแท�งหรือบาร!โค�ด (barcode) ปQจจุบันสินค�าสวนมากจะต�องมีบาร&
โค�ดเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการซ้ือขายสินค�า มีความงายตอการควบคุมสินค�าในคลัง วางแผน
และยกระดับมาตรฐานชองสินค�านั้น ๆ ตัวเลขในบาร&โค�ดและแถบรหัสแทงจะบงบอกถึงหมวด
สินค�าเข�าออกจากคลัง ราคาสินค�าหรือแม�แตประเทศผู�ผลิต ในปQจจุบันบาร&โค�ดมีการใช�อยู 2 ระบบ
คือ UPC (universal product code) ซ่ึงเป�นระบบของอเมริกาและ EAN (europium article number) 
ซ่ึงเป�นของยุโรป สําหรับประเทศไทยใช�ระบบ EAN 
 5. เครื่องหมายบอกหรือเตือน เป�นเครื่องหมายท่ีแจ�งเพ่ือสื่อสารกับผู�บริโภคให�เข�าใจงาย 
มักออกแบบในลักษณะเป�นเครื่องหมายภาพ เชน เครื่องหมายอธิบายวิธีการใช�สินค�า เครื่องหมายบอก
คุณสมบัติเดนของสินค�า เครื่องหมายเตือนในการเก็บรักษาสินค�า เครื่องหมายวันผลิตหรือวันหมดอายุ 
เป�นต�น 
 6. เครื่องหมายห�าม เป�นเครื่องหมายท่ีมักใช�กับสินค�าท่ีอาจเป�นอันตราย เชน รูปกระโหลก
ไขว�สื่อสารถึงการห�ามรับประทาน ห�ามนําวัตถุไวไฟเข�าใกล� เป�นต�น  
 7. เครื่องหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับบริบทในสังคมโลก โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อม 
และการประหยัด เชน เครื่องหมายรีไซเคิล เป�นต�น (ทองเจือ เขียดทอง, 2548) 
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คุณสมบัติของสัญลักษณ!ท่ีดี 

 1. มีความเรียบง�าย (Simplicity) ความเรียบงายนับเป�นหัวใจของการสร�างสัญลักษณ& 

และนําเสนอความเป�นองค&กรนั้นได�อยางชัดเจน เครื่องหมายท่ีมีรายละเอียดปลีกยอยมากจะจดจํา

ยากกวาเครื่องหมายท่ีมีความเรียบงายไมซับซ�อน 

 2. มีลักษณะเฉพาะตัว (Uniqueness) การสร�างสัญลักษณ&ให�มีลักษณะเฉพาะตัวนั้น  

มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเป�นการสร�าง “ความไมซํ้าแบบใคร” ซ่ึงจะทําให�ผู�บริโภคจดจําและรับรู�

ในความแตกตางเม่ือได�เห็นสัญลักษณ&นั้น  

 3. เปXนลักษณะอันทรงคุณค�า (Value) ความมีพลังในตัวของสัญลักษณ&ข้ึนอยู กับ

ความสามารถท่ีจะทําให�เกิดการจดจํา ซ่ึงจําเป�นต�องอาศัยการออกแบบและสื่อความหมายอยางเป�น

ระบบ เพ่ือสร�างความเป�นอัตลักษณ&ท่ีชัดเจนให�แกองค&กร ความสนใจในตัวสัญลักษณ&จะเกิดข้ึนได�ต�อง

อาศัยความโดดเดน ท่ีทําให�ผู�บริโภคเหลียวมองและจดจําได�ตั้งแตวินาทีแรกท่ีได�เห็นสัญลักษณ&นั้น 

 4. มีความแตกต�าง (Differentiate) สิ่งท่ีเป�นปQญหาท่ีสุดในการออกแบบ คือ การสร�าง

ความแตกตางจากการออกแบบโดยท่ัวไป โดยมักจะได�รับอิทธิพลจากการสร�างแนวความคิด ด�วยการ

สร�างเง่ือนไขในการคิดถึงการสร�างความแตกตาง จึงทําให�สัญลักษณ&นั้นเป�นเพียงสัญลักษณ&ท่ัวไป 

(Generic Symbol) ซ่ึงไมมีความแตกตางจากสัญลักษณ&ขององค&กรอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจในประเภท

เดียวกัน  

 5. เปXนสัญลักษณ! ท่ีบอกรายละเอียด (Descriptive) สัญลักษณ&นั้นสามารถสื่อ

ความหมายได�ชัดเจน ไมวาจะเป�นบุคลากร ลูกค�า หรือนักลงทุน สวนใหญมักจะนิยมเครื่องหมายหรือ

ชื่อท่ีสามารถสื่อความหมายได�ไมดูเข�าใจยากจนเกินไป หรือมีสิ่งท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงองค&กรท่ี

เครื่องหมายนั้น ๆ เป�นตัวแทนได� 

 6. เปXนสัญลักษณ!ท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงสินค�าหรือบริการ ในการออกแบบสัญลักษณ& 

นอกจากจะให�รายละเอียดเก่ียวกับตัวสินค�าหรือบริการแล�ว บางครั้งยังต�องสามารถเชื่อมโยงถึงตัว

สินค�าได�ด�วย  

 7. สัญลักษณ!ท่ีส่ือสารแตกต�างกัน (Tone of Voice) สัญลักษณ&ขององค&กรสามารถ 

“พูด” หรืออธิบายถึงความเป�นองค&กรหรือสินค�านั้นๆ ได� โดยอาศัยคุณลักษณะท่ีแฝงอยูในสัญลักษณ&

นั้น  

 8. สัญลักษณ!ที่มีความงามเปXนเลิศ (Graphic Excellence) สัญลักษณ&ที่ได�รับการ

ออกแบบให�มีความสวยงาม สามารถเพิ่มคุณคาให�แกสินค�าหรือองค&กรนั้นๆ ได� ทําให�ผู�บริโภคเกิด

ความรู�สึกชื่นชมไมเฉพาะเพียงแคสัญลักษณ&เทานั้น แตรวมถึงองค&กรนั้น ๆ ด�วย  



 16 

 9. ใช�งานได�นานเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย (Longevity) การออกแบบสัญลักษณ&ใด ๆ 
ก็ตาม ชื่อและสัญลักษณ&ควรจะใช�งานได�นานเพียงพอท่ีจะนําองค&กรนั้น ๆ บรรลุเปgาหมายทางธุรกิจ   
ซ่ึงชวงอายุของสัญลักษณ&ควรมีการใช�งานอยางน�อย 10 ปzขึ้นไป ดังนั้น การออกแบบสัญลักษณ&ควร
คํานึงถึงการอยูเหนือกาลเวลา ไมควรยึดติดกับแฟชั่นหรือตัวสินค�ามากเกินไป เพราะทั้งสองสิ่งท่ี
กลาวมาเป�นสิ่งท่ีมีการพัฒนาและไมหยุดนิ่ง อาจจะทําให�สัญลักษณ&นั้นๆ ใช�งานไมได�อีกตอไป 
 
หลักการและแนวทางการออกแบบสัญลักษณ! 
 1. ความสมดุล (Balance) ความสมดุลในการออกแบบสัญลักษณ& คือ ความสมดุลตาม
สภาพการมองเห็นหรือการรับรู�เก่ียวกับแรง น้ําหนัก และความม่ันคงบนพ้ืนราบในการออกแบบสาม
มิติ เชน งานประติมากรรม สถาปQตยกรรม หรืองานโครงสร�างตาง ๆ นั้น ปQญหาความสมดุลเป�นปQญหา
หลักที่ต�องให�ความสําคัญโดยต�องพิจารณาให�สอดคล�องกับปQญหาเกี่ยวกับรูปทรงด�วย นอกจากนี้ 
ในการออกแบบงานสองมิติ ปQญหาความสมดุลก็มีความสําคัญโดยแบงเป�น 2 สวน คือ 
  1.1 ความสมดุลท่ีเหมือนกัน (Symmetrical Balance) ในการออกแบบสัญลักษณ& 
ความสมดุลลักษณะนี้ หมายถึง การกําหนดรูปทรงด�านซ�ายและขวาให�เหมือนกันเพ่ือสร�างน้ําหนักของ
ท้ังสองข�างให�เทากัน 
  1.2 ความสมดุลท่ีตางกัน (Asymmetrical Balance) สําหรับการออกแบบสัญลักษณ& 
ความสมดุลักษณะนี้ คือ การสร�างความสมดุลในลักษณะซ�ายขวาไมเหมือนกันแตเทากันความรู�สึก 3 
วิธีคือ การสร�างความสมดุลจากน้ําหนัก อันเป�นผลรวมจากขนาด ลักษณะผิวหรือน้ําหนักของสี    
เป�นต�น วิธีท่ีสอง คือ การสร�างความสมดุลจากสิ่งท่ีดึงดูดใจ (Interesting Point) เชน การถวงดุลด�วย
ขนาด รูปทรง บริเวณด�านใดด�านหนึ่ง และวิธีท่ีสาม คือ การสร�างความสมดุลด�วยการตัดกัน (Contrast) 
หมายถึง การใช�ความแตกตางด�านสี รูปทรง หรืออ่ืน ๆ มาจัดวางด�านซ�ายขวาให�เกิดความสมดุลทาง
ความรู�สึก เชน การใช�สีคูตรงข�าม เป�นต�น 
 2. ความเปXนเอกภาพ (Unity) การนําสวนประกอบตาง ๆ ท่ีตางกันมาทําให�เกิดการ
รวมตัวจนเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังนี้ สิ่งสําคัญท่ีทําให�การออกแบบสัญลักษณ&เกิดเอกภาพ คือ 
ความสัมพันธ&ตอเนื่อง (Coherence) ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธ&ตอเนื่องของสวนประกอบตาง ๆ ไมวา
จะเป�นจุด เส�น รูปราง รูปทรง มวล ปริมาตร ลักษณะผิวบริเวณวาง สี หรือน้ําหนัก การสร�าง
ความสัมพันธ&ตอเนื่องนี้ จะเกิดข้ึนได�ต�องมีการวางแผนการออกแบบเพ่ือเลือกองค&ประกอบตาง ๆ   
มารวมกันอยางเหมาะสมนอกจากความสัมพันธ&ตอเนื่องยังต�องอาศัยการกําหนดลักษณะเดนลักษณะ
ด�อย (Dominance and Subordination) การกําหนดเชนนี้ หมายถึงการเลือกท่ีจะให�ความสําคัญ
หรือลดความสําคัญกับองค&ประกอบตาง ๆ อยางเหมาะ 
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 3. การใช�สัดส�วน (Proportion) การใช�สัดสวนเกิดจากการใช�ขนาด (Size) ท่ีสัมพันธ&
กันในภาพรวม ท้ังนี้ ขนาดของรูปทรงและบริเวณวางในงานออกแบบนั้นเป�นสิ่งจําเป�นท่ีต�องมี เนื่องจาก
เป�นการสร�างสิ่งท่ีนาสนใจท่ีสามารถหลีกเลี่ยงความเรียบงายท่ีเป�นไปตามกฏเกณฑ&ท่ีมีมากเกินไป 
นอกจากนี้ ยังมีสวนทําให�เกิด “จังหวะลีลา” ท่ีนาสนใจได�อีกด�วย 
 4. การสร�างจังหวะลีลา (Rhythm) ในการออกแบบท่ีสองและสามมิติ หากขาดการ
สร�างจังหวะลีลา ก็จะทําให�ผลงานมีความกระด�าง ไมนาสนใจ ท้ังนี้ วิธีการออกแบบท่ีแสดงจังหวะ
ลีลานั้น มี 4 วิธี คือ การออกแบบซํ้ากัน (Repetitive) การออกแบบสลับไปมา (Alternative) การ
ออกแบบเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ (Progressive) และการออกแบบลื่นไหล (Flowing) (วิรุณ ต้ังเจริญ, 2526: 
34-38) 
 
องค!ประกอบการออกแบบสัญลักษณ! 
 ในการออกแบบสัญลักษณ& จะมีองค&ประกอบท่ีคล�ายคลึงกับองค&ประกอบพ้ืนฐานของ
ศิลปะ แตในสาระสําคัญนั้น องค&ประกอบของการออกแบบสัญลักษณ&นั้นจะมีความเฉพาะเจาะจง 
ข้ึนอยูกับการใช�งานและหน�าท่ี ซ่ึงในงานวิจัยชิ้นนี้ ได�กําหนดขอบเขตการศึกษาในองค&ประกอบท่ี
เก่ียวข�องกับภาพ ตัวอักษร และสีเทานั้น เพราะเป�นสวนสําคัญในการจดจํา  
 ภาพ  
 นักออกแบบสามารถสร�างสรรค&รูปทรงได�หลายลักษณะ ท้ังท่ีเป�นรูปธรรมและนามธรรม 
ลําดับข้ันตอนท่ีพัฒนาจากรูปธรรมไปนามธรรมนั้น ดังนี้ 
 1. ข้ันใช�ภาพของจริง (Exact Picture) เป�นการใช�ภาพท่ีมีรูปราง รูปทรงเหมือนของจริง 
ท่ีเราเคยพบเห็นกันโดยท่ัวไป รับรู�ได�ทันที 
 2. ข้ันดัดแปลงภาพหรือภาพวาด (Altered Picture) เป�นการใช�เทคนิคในการสร�างสรรค&
ภาพแบบตาง ๆ อาจจะต�องดูและพิจารณานานกวาข้ันท่ี 1 แตได�ความงามทางศิลปะ 
 3. ข้ันใช�รูปรางงาย ๆ (Simplified Picture) เพ่ือให�งายแกการรับรู� เชน ภาพลายเส�นแสดง
เฉพาะเส�นรอบนอก (Out Line) 
 4. ข้ันใช�คําอานออกเสียง (Phonic Name) โดยใช�ตัวอักษรผสมกันเป�นคําตามหลักไวยากรณ& 
คําสั้น ๆ อานงาย จํางาย  
 5. ข้ันใช�ตัวอักษร (Letters) เป�นการใช�ตัวอักษร หรือพยัญชนะบางตัว เชน ตัวอักษรยอ 
หรืออักษรยอหน�าชื่อหรือสกุล 
 6. ข้ันสัญลักษณ&แบบนามธรรม (Abstract) เป�นข้ันตอนของการใช�สัญลักษณ&ท่ีสร�างขึ้นมา
แทนความหมายเฉพาะอยาง ท่ีกลุมเปgาหมาย หรือประชาชนจะต�องผานการเรียนรู�มาแล�วระดับหนึ่ง  
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ภาพท่ี 1 แสดงการพัฒนาภาพจากรูปธรรมสูนามธรรม 
ท่ีมา: วิรุณ ต้ังเจริญ, ออกแบบกราฟiค, พิมพ&ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อีแอนด&ไอคิว, 2545), 58. 
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 ตัวอักษร  

 ตัวอักษรคือสัญลักษณ&ทางการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง เป�นภาษาท่ีต�องเขียนอาน และแปล

ความหมาย จึงเข�าใจข�อความนั้น ๆ อีกท้ังยังเป�นเครื่องมือถายทอดความรู�สึกนึกคิดของมนุษย&เรา 

โดยมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามภาษาตาง ๆ ในงานออกแบบกราฟ~กใช�เพ่ือชวยคลี่คลายและ

อธิบายภาพประกอบ หรือใช�เป�นตัวการสําคัญในการสื่อสารแทนภาพประกอบ อักษรถูกนํามาใช�ใน

การออกแบบกราฟ~กได� 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. ใช�ตัวอักษรดึงดูดสายตา มีลักษณะการใช�งานเพ่ือการตกแตง เน�นข�อความหัวเรื่องให�

ความสามารถในการดึงดูดความนาสนใจของผู�อานด�วยวิธีการเพ่ิมขนาด เปลี่ยนรูปแบบใหม เดน

แปลกตา เหมือนการข้ึนหัว (Heading) บนสื่อกราฟ~กประเภทตาง ๆ  

 2. ใช�ตัวอักษรบรรยายเนื้อหา คือ การใช�ตัวอักษรเพ่ือเรียงการพิมพ& และการอานเอา

ใจความเนื้อหาสาระ สวนใหญอักษรเหลานี้มีขนาดเทากันหมดตลอดเลม ไมมีการเน�นมากนัก เชน

ตัวอักษรขนาดเล็ก 14-16 พอยท& มักใช�กับหนังสือพิมพ& ขนาดใหญ 18-24 พอยท&ใช�กับหนังสือเด็ก 

เป�นต�น 

 3. ใช�เป�นภาพประกอบในงานกราฟ~กท่ีมีการสื่อสารโต�ตอบไปมา ระหวางผู�ใช�ต�นทางกับ

ผู�รับปลายทาง นักออกแบบกราฟ~กนิยมใช�ตัวอักษรแสดงเป�นไตเต้ิลหน�าเว็บไซด&ตาง ๆ มากมาย 

เป�นได�ท้ังภาพประกอบหลักและภาพประกอบรอง (อัศวิน ศิลปะเมธากุล, 2543) 

 โครงสร�างของตัวอักษร   

 ตัวอักษรนั้นก็เหมือนกับรางกายท่ีมีสวนประกอบท่ีแตกตางกัน แตละสวนก็มีชื่อเรียก

เฉพาะ สามารถสรุปได� ดังนี้ 

 1. โครงสร�างตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากสวนประกอบท่ีแตกตางกันของตัวอักษร จึงเกิด

เป�นรูปแบบของฟอนต&ท่ีมีลักษณะแตกตางกัน โดยสามารถแบงประเภทของฟอนต&ตามลักษณะได� 

ดังนี้  

  1.1 Serif เป�นฟอนต&ท่ีมีลักษณะเป�นทางการ โดยมีการพัฒนามาจากรูปแบบอักษรท่ี

เขียนด�วยมือ มีลักษณะเดนอยูท่ีปลายเส�นลําตัวท่ีเรียกวาเซอริฟนั้นเอง  

  1.2 San serif เป�นฟอนต&ท่ีพัฒนามาจากเซอริฟนั้นเอง แตมีการลดทอนท่ีเรียกวาเซ

อริฟออกไป ซ่ึงการลดทอนนี้ทําให�ลักษณะอักษรเรียบงาย ดูทันสมัย 

  1.3 Script เป�นฟอนต&ท่ีมีลักษณะคล�ายกับการเขียนด�วยมือ ซ่ึงมีลักษณะ เฉพาะ

แตกตางออกไปตามการออกแบบ โดยปกติฟอนต&สคริปต&จะมีลักษณะตอเนื่องกันของตัวอักษร และมี

ความเอียงเล็กน�อย  



 20 

  1.4 Display เป�นตัวอักษรท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือสร�างความแปลกใหมและดึงดูด

ความสนใจ มักใช�กับการพาดหัวโฆษณาหรือประกาศสั้น ๆ แตไมเหมาะกับการนําไปใช�พิมพ&บทความ

ยาว ๆ เพราะจะอานยากนั้นเอง  

  1.5 Symbol เป�นฟอนต&ท่ีไมได�เน�นไปท่ีการพิมพ&ตัวอักษร แตเป�นการพิมพ&สัญลักษณ&

ตางๆ เชน รูปสามเหลี่ยม ดาว ดอกไม� เป�นต�น (จุติพงศ& สิทธิดารา, 2556) 

 2. โครงสร�างตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรไทยนั้นก็มีสวนประกอบตาง ๆ เชนเดียวกับ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถสรุปได� ดังนี้ 

  2.1 ตัวอาลักษณ& เทียบได�กับตัวพิมพ&แบบคัดลายมือในตัวพิมพ&ภาษาอังกฤษ นิยมใช�

กับข�อความสั้น ๆ ท่ีให�บุคลิกแบบโบราณ 

  2.2 ตัวพิมพ&แบบเขียน เป�นตัวพิมพ&ท่ีมีลักษณะเหมือนการเขียนด�วยลายมือ นิยมใน

การพิมพ&ข�อความสั้น ๆ  

  2.3 ตัวพิมพ&แบบมีหัว เป�นตัวพิมพ&ท่ีมีหัวกลม เป�นภาษาไทยท่ีอานงายท่ีสุด จึงนิยม

ใช�พิมพ&ข�อความหรือเนื้อเรื่องในลักษณะยาว ๆ  

  2.4 ตัวพิมพ&แบบไมมีหัว หรือตัวปาด เป�นตัวพิมพ&ท่ีมีหัวเป�นงอยเหมือนถูกปาดออก 

  2.5 ตัวพิมพ&แบบตัวตกแตง เป�นตัวพิมพ&ท่ีได�รับการออกแบบมาเป�นพิเศษเพ่ือใช�ใน

งานเฉพาะอยาง มัก ใช�กับข�อความสั้น ๆ (บําพจน& หนุนภักดี, 2553)  

 ไพโรจน& พิทยเมธี ได�ทําการวิเคราะห&ตัวอักษรไทยในงานวิจัยการวิเคราะห&องค&ประกอบ

การออกแบบเลขศิลป�ท่ีแสดงเอกลักษณ&ไทยไว� โดยได�กลาววาตัวอักษรท่ีเป�นภาษาไทย อาจจะจัด

วางยากกวาตัวอักษรภาษาอังกฤษอยูบ�าง เนื่องจากมีสระและวรรณยุกต& ซ่ึงบางครั้งก็ยุงยากในการจัด

วางให�ลงตัว หรือดูสวย ตัวอักษรภาษาไทย แบงออกเป�นหลายชนิด ดังนี้ 

 1. แบบด้ังเดิม หรือแบบมีหัว เป�นแบบท่ีเราคุ�นเคยกันมากท่ีสุด ซ่ึงหัวอักษรนี้แหละท่ีเป�น

เอกลักษณ&ของภาษาไทยเรา ตัวอักษรแบบนี้แสดงความเป�นทางการคล�าย ๆ กับ Serif ของภาษาอังกฤษ 

(คือมีหัว) นอกจากนี้ยังเป�นตัวท่ีเราคุ�นเคยและอานออกได�งาย ตัวอักษรน้ีจึงนํามาจัดวางเป�นเนื้อหาใน

งานสิ่งพิมพ& 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางตัวอักษรแบบด้ังเดิม 
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 2. แบบหัวตัดหรือแบบไมมีหัว เป�นตัวอักษรท่ีดัดแปลงมาจากแบบมีหัวโดยตัดหัวออก
เหมือนเขียนด�วยปากกาคอแร�ง ตัวอักษรแบบนี้ให�อารมณ&ความรู�สึกถึงความทันสมัยมากกวา แบบ
แรกจะได�เปรียบก็เหมือนแบบ San Serif ของภาษาอังกฤษ จึงมักจะใช�ตัวอักษรแบบนี้กับงานท่ีดูรวม
สมัยและเป�นสากลมากกวา 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางตัวอักษรแบบหัวตัด 
 
 3. แบบลายมือ ให�ความรู�สึกเป�นอิสระธรรมชาติ ตัวอักษรแบบนี้เหมาะท่ีจะใช�กับงานท่ี
ไมเป�นทางการ อิสระ ดูสนุกสนาน และไร�กฎเกณฑ& เปรียบได�กับตัวอักษรแบบ Script ของภาษาอังกฤษ
นั่นเอง 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ตัวอยางตัวอักษรแบบลายมือ 
 
 4. แบบคัดลายมือ หรือเรียกกันวาแบบอาลักษณ& เป�นแบบท่ีเกิดจากการคัดลายมือด�วย
ปลายปากกาแบบโบราณท่ีมีหัวแหลม เชน ปากกาขนนก เป�นต�น ตัวอักษรแบบนี้แสดงความเป�น
ทางการ และให�ความรู�สึกถึงพิธีรีตองแบบไทย ๆ นอกจากนี้ตัวอักษรยังให�ความรู�สึกถึงความเคารพ
และให�เกียรติกัน จึงไมแปลกถ�าเราจะเห็นตัวอักษรแบบนี้ ปรากฏอยูในการ&ดเชิญในงานมงคลตาง ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางตัวอักษรแบบคัดลายมือ 
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 5. แบบประดิษฐ& เป�นตัวอักษรท่ีดัดแปลงเพ่ือให�เข�ากับงานตาง ๆ ท่ีจะออกแบบ ท้ังนี้ยัง

ต�องคงความสะดุดตานาสนใจ ตัวอักษรท่ีเป�นแบบประดิษฐ&ให�ความรู�สึกท่ีหลากหลาย สุดแล�วแตเรา

จะเลือกแบบไหนมาจัดวาง เพ่ือให�กลมกลืนและสื่อความหมายในงานออกแบบของเรา ตัวอักษรแบบ

นี้ก็เหมือน Display Type ของตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางตัวอักษรแบบประดิษฐ& 

 

 ทองเจือ เขียดทอง ได�กลาวไว�วา การเลือกใช�ตัวอักษรกับสัญลักษณ& ควรคํานึงถึงเนื้อหา

หรือความหมายของสัญลักษณ&ท่ีต�องอาศัยความสัมพันธ&อยู 3 ลักษณะ คือ 

 1. รูปแบบหรือชนิดของตัวอักษร (Type style) ชนิดของตัวอักษรเป�นสิ่งแรกท่ีเราต�อง

ทําความรู�จัก ซ่ึงแบงตามรูปรางและลักษณะท่ีเกิดจากการออกแบบ ตัวอักษรท่ีจะนําไปใช�กับ

สัญลักษณ&ใด ๆ นั้น ต�องเลือกใช�ให�เข�ากับบุคลิกลักษณะของสัญลักษณ&นั้น ๆ เชน แบบอักษรไทย

โบราณกับแบบอักษรไทยรวมสมัย เม่ือนํามาจัดวางข�างกัน จะพบอารมณ&ของชวงเวลาของความเป�น

ไทยท่ีตางกัน เป�นต�น 

 2. ขนาดและสัดส�วนของตัวอักษร (Size and proportion) ขนาดตัวอักษรเป�นอีก

เรื่องหนึ่งท่ีเราจะต�องรู�จักใช�ให�เหมาะสม ขนาดตัวอักษรมีหนวยที่รู�จักกันดี คือ point หรือพอยต& 

ซ่ึง 72 พอยท&มีขนาดตัวอักษรใหญเทากับ 1 นิ้ว ขนาดท่ีเหมาะสมกับสายตาของคนท่ัวไปมากที่สุด

คือ 14 พอยท& (อัศวิน ศิลปะเมธากุล, 2543) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการนําไปใช�งานเป�นสําคัญ ต้ังแตขนาด

เล็กเชน นามบัตร ไปยังขนาดใหญ เชน ปgายโฆษณา เป�นต�น ในสัญลักษณ&เดียวกัน ถ�ามีข�อความ

มาก ควรจัดลําดับความสําคัญคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ (ทองเจือ เขียดทอง, 

2548) 

 3. การจัดวาง (Layout) ในการจัดวางตัวอักษร เราจะแบงโดยใช�ระยะระหวางตัวอักษร

แตละตัว หรือชองไฟเป�นหลัก ซ่ึงแบงเป�น 3 ระยะ คือ 

  3.1 ระยะหางระหวางตัวอักษร (Letter spacing) ตัวอักษรท่ีจัดวางได�ดีนั้น ต�องมี

ชองไปในการวางตัวอักษรท่ีพอเหมาะ  
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  3.2 ระยะระหวางบรรทัด (Leading) ตัวอักษรท่ีวางเรียงต�องมีระยะระหวางบรรทัด
ท่ีเหมาะสม ไมแคบจนอานลําบาก (โดยเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยท่ีมีสระและวรรณยุกต&อยูระหวาง
บรรทัด) หรือไมกว�างจนเกิดท่ีวางมาแบงแยกหนังสือจนขาดความสัมพันธ&ไป 
  3.3 การจัดแถวตัวอักษร การนําตัวอักษรมาจัด มาออกแบบอยางไรให�สวยงาม และ
สื่อความหมายเพ่ือจะได�งานออกแบบท่ีดีมีหลากหลายแบบ ดังนี้ 
   3.3.1 การวางเสมอหน�า (Flush left) การเสมอหน�าก็เหมือนเวลาเราเขียนหนังสือ
โดยปกติท่ัวไป การวางแถวแบบนี้ทําให�รู�สึกคุ�นเคยกับคนอาน และให�คนอานใช�เวลาในการทําความเข�าใจ 
น�อยกวาแบบอ่ืน ๆ การวางเสมอหน�าอาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา การวางชิดซ�าย ซ่ึงเราจะปลอยท่ีวาง
ด�านขวาอยางอิสระ  
   3.3.2 การวางเสมอหลัง (Flush right) การวางเสมอหลัง หรือการวางชิดขวา 
เป�นการวางท่ีฝ�นธรรมชาติคนอานเล็กน�อย เพราะเป�นการวางท่ีวางไว�ทางด�านหน�า หรือด�านท่ีเราต�อง
อานไลมากอน การวางเรียงแบบนี้นั้น เราจะใช�เม่ือต�องการวางตัวอักษรให�แนบเข�ากับองค&ประกอบ
ทางขวามือ การวางตัวอักษรจึงต�องท้ิงท่ีวางให�ไปอยูทางขวามือ การวางแถวตัวอักษรจึงต�องท้ิงท่ีวาง
ให�ไปอยูทางซ�ายมือแทน 
   3.3.3 การวางตรงกลาง (Centered) การจัดวางตัวอักษรเสมือนมีแกนอยูตรงกลาง 
และจะท้ิงเศษท่ีวางของตัวอักษรท้ังหมดไปด�านข�าง ๆ ละเทา ๆ กัน  
   3.3.4 การวางเสมอหน�า เสมอหลัง (Justified) การวางเสมอหน�าเสมอหลัง จะ
ทําให�เราได�แถวตัวอักษรแบบเต็มคอลัมน& หรือเป�นแถวเป�นบล็อก ซ่ึงมีประโยชน&ในการนําไปจัดวางลง
ในงาน เพราะตัวอักษรท่ีมีอยูจะไมมีเศษท่ีวางเหลือ เหมาะท่ีจะเอาแถวตัวอักษรนี้ไปวางอยูในกรอบ 
หรือวางใกล�สิ่งแวดล�อมท่ีเป�นแนวเป�นแถว ดูเป�นระเบียบเรียบร�อย 
   3.3.5 การวางล�อมภาพประกอบ การวางตัวอักษรแบบนี้ เป�นการวางตัวอักษร
ให�ผสมผสานกับภาพประกอบท่ีมีอยู ในบางครั้งเม่ือวางแถวตัวอักษรนี้จะทําให�สายตาเคลื่อนไหว 
แปลกไปจากการอานท่ีเป�นแถว เป�นคอลัมน& ชวยกระตุ�นให�คนอานเปลี่ยนอิริยาบถในการวาดสายตา 
   3.3.6 วางเป�นรูป หรือวางในรูปทรงป~ด (Concrete) การจัดแถวตัวอักษรแบบนี้
คอนข�างอานลําบาก แตบางครั้งนักออกแบบก็เลือกท่ีจะจัดแบบนี้ เพ่ืองานออกแบบท่ีเข�ากับ
แนวความคิดท่ีได�กําหนดไว� 
   3.3.7 วางตามทิศทางอ่ืน ๆ จุดเดนในการวางตัวอักษรแบบนี้คือ การสะดุดตา 
เรียกร�องความสนใจ ข�อความใดท่ีเราจัดแถวตามทิศทางท่ีแปลกออกไป ข�อความนั้นจะดึงดูดให�ผู�อาน
อานกอนเสมอ การจัดแถวตัวอักษรแบบนี้จึงใช�กับงานท่ีไมเป�นทางการ หรือใช�ตัวอักษรตาง ๆ เหลานี้
เป�นองค&ประกอบในงานท่ีไมมีจุดหมายให�คนอาน 
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 สี 
 เรื่องสีท่ีควรให�ความสําคัญในงานวิจัยชิ้นนี้แบงออกเป�น 2 หัวข�อ คือ 
 1. สีในการออกแบบตราสัญลักษณ!  
  แม�วาตราสัญลักษณ&ท่ีดีนั้นควรทํางานได�ในสีเดียว แตในปQจจุบันมีสถานการณ&ท่ี
อนุญาตให�ใช�ตราสัญลักษณ&ท่ีเป�นสีตาง ๆ ได�มากข้ึน เนื่องจากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 
ซึงเม่ือมีโอกาสในการเลือกท่ีมากข้ึน นักออกแบบก็ควรมีระมัดระวังและความเข�าใจให�ลึกซ่ึงถึงเหตุผล
และผลกระทบท่ีจะเกิดจากสีท่ีตนเลือกใช� เนื่องจากตราสัญลักษณ&เป�นการออกแบบท่ีมีองค&ประกอบ
จํานวนน�อย สีจึงเป�นองค&ประกอบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง การศึกษาเรื่องตัวแปรของสีจะทําให�เข�าใจ
และมองเห็นสิ่งท่ีควรจะคํานึงถึงในการใช�สีในการออกแบบตราสัญลักษณ&มากข้ึน ซ่ึงรายละเอียดท่ี
ควรคิดถึงของตัวแปรท้ัง 6 มี ดังนี้ 
  1.1 Color association – เนื่องจากความชางสังเกตและความพยายามจะจดจําสิ่ง
ตาง ๆ ของมนุษย& ทําให�มีการนําสีเข�ามาเก่ียวข�องสัมพันธ&กับสิ่งตาง ๆ ท่ีมองเห็นอยูรอบตัว ซึ่งเมื่อมี
การสั่งสมความคิดนานเข�า ก็อาจจะถึงจุดท่ีสีก็จะกลายเป�นตัวแทนหนึ่งของสิ่งนั้น ๆ ไปเลย เชน ไฟ
เพราะดูเป�นสีแดงและน้ําดูเป�นสีฟgา สีแดงจึงให�ความรู�สึกอบอุน (เหมือนไฟ) และสีฟgาให�ความรู�สึก
เย็น (เหมือนน้ํา) เป�นต�น อยางไรก็ตามการนําสีไปเกี่ยวข�องกับความหมายหรือคุณสมบัติของสีตาง 
ๆ ก็ข้ึนอยูกับการถายทอดความคิดในกลุมสังคมนั้น ๆ ซึ่งหากต�องการจะสื่อสารกับกลุมเปgาหมายท่ี
เป�นสังคมเมืองก็อาจจะไมมีความแตกตางกันมากนักระหวางแตละเมือง แตหากเป�นสังคมในหนวยท่ี
เล็ก อาจจะแตกตางกันได�จึงควรมีการศึกษาตัวแปรนี้ในกลุมเปgาหมายที่ต�องการจะสื่อสารด�วย
เสียกอนเพื่อจะได�ชวยให�สามารถคาดหวังปฏิกิริยาตอบสนองได�แมนยําขึ้น (จะกลาวตอไปในเรื่อง
สัญลักษณ&ของสี) 
  1.2 Combination of hue – แม�วาการใช�สีหลาย ๆ สีรวมกันในงานการออกแบบ
หนึ่งชิ้นเป�นเรื่องท่ีเกิดข้ึนในการออกแบบตราสัญลักษณ&น�อยกวาการออกแบบเรขาศิลป�อ่ืน ๆ ดังท่ีจะ
พบวามีตราสัญลักษณ&จํานวนมากท่ีมีสีเพียงสีเดียว อยางไรก็ตาม ยังมีตราสัญลักษณ&อยูไมน�อยที่มี
การใช�สีมากกวาหนึ่งสี ซ่ึงในกรณีเชนนั้น นักออกแบบนอกจากจะต�องเลือกชุดสีท่ีเหมาะสมกับ
แนวคิดและอารมณ& ลีลา และบุคลิกของงานแล�ว ยังจําเป�นต�องมีความเข�าใจถึงธรรมชาติตาง ๆ ของสี
เม่ือนํามาอยูรวมกันด�วย วาเมื่อนําสีมากกวาหนึ่งสีมาอยูรวมกัน สีเหลานั้นจะมีผลกระทบตอกัน
และกันได�ในหลาย ๆ ลักษณะ เชน อาจจะไปเสริมหรือลดความเข�มให�กันและกัน หรืออาจจะ
บิดเบือนให�เพ้ียนไปเป�นต�น ซ่ึงปรากฏการณ&ท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการท่ีสีทําปฏิกิริยาตอกันและกัน ก็
คือ Simultaneous Contrast ซ่ึงเป�นประสบการณ&ของการมองเห็นซ่ึงเมือมองสี ๆ หนึ่ง อวัยวะมี
หน�าท่ีรับสี ๆ นั้นในดวงตาจะล�าลง ทําให�อวัยวะท่ีรับสีอ่ืน ๆ ทํางานได�ดีกวา และไปมีผลกระทบเม่ือ
ละสายตาไปมองสีท่ีอยูข�าง ๆ  
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  1.3 Value and saturation – ในการเลือกสีตามแนวคิดและอารมณ& ลีลาและบุคลิก
ของงานนั้น หากเลือกโดยเพียงกําหนดชื่อก็อาจจะทําให�ได�สีที่ตางกันก็ได� ตัวอยางเชน เมื่อพูดวา 
“สีเหลือง” ในความคิดของแตละคนแม�จะเห็นสีเหลือง แตเป�นสีเหลืองท่ีแตกตางกันไป เป�นต�น สีซ่ึง
มืดลงหรือสวางข้ึนเม่ือเจือสีขาวหรือสีดําปนลงไปนั้น เป�นการเพ่ิมหรือลดคุณคาของสี (value) ของสี 
ในขณะท่ีสีท่ีถูกเจือด�วยน้ําทําให�ออนลงหรือถูกทาทับหลาย ๆ เท่ียวให�เข�มข้ึนนั้น เป�นการลดหรือเพ่ิม
ความอ่ิมสี (Saturation) การเลือกสีจึงต�องมีการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง โดยอาศัยตารางสีท่ีโรงพิมพ& 
ใช�กัน 
  1.4 Shape and edge – ตัวแปรนี้คือการท่ีนักออกแบบควรจะคํานึงถึงลักษณะของ
พ้ืนท่ีท่ีจะนําสีนั้นไปใช� วามีรูปราง หรือชอบรูปแบบไหน เพราแม�จะเป�นสีเดียวกัน แตอยูในคนละ
รูปรางหรือมีขอบรูปตางกัน ก็จะให�ผลในการสื่อสารท่ีแตกตางกัน เชน สี่เหลี่ยมสีฟgาก็จะดูแตกตาง
จากวงกลมสีฟgาหรือวงรีสีฟgาที่มีขอบคมชัด ก็จะดูไมนุมนวลเทาวงรีที่มีขอบไมชัด (blur) เป�นต�น 
อยางไรก็ตาม เรื่องนี้มักไมคอยจะเป�นปQญหามากนัก เพราะโดยมากแล�วนักออกแบบมักจะเคยชินท่ีจะ
กําหนดรูปรางและชอบรูปเสียกอน แล�วจึงจะมีการตัดสินใจในเรื่องของสี 
  1.5 Size and proportion – อีกตัวแปรตัวแปรหนึ่งท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีท่ีจะนําสีมา
ใช�ก็คือ ขนาดและสัดสวนของพ้ืนท่ีนั้น เชน จุดเล็ก ๆ สีแดงบนพ้ืนสีเขียว (ซ่ึงเป�นสีตัดกัน) ก็อาจจะมี
ความเดนไมแพ�จุดใหญ ๆ สีน้ําเงินบนพ้ืนสีเขียว (ซ่ึงเป�นสีใกล�เคียงกัน) ก็ได� 
  1.6  Pattern and texture – ลวดลายซํ้าและพ้ืนผิว ก็เป�นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอ
การนําสีมาใช� ในด�านของลวดลายซํ้านั้น องค&ประกอบนี้มักจะมีผลทางด�านการรับรู�ในด�านยุคสมัยได�
อยางรวดเร็ว เชน สีฟgาท่ีอยูบนลวดลายซํ้ารูปวงกลมให�ความรู�สึกถึงยุค 60’s ในขณะท่ีสีฟgาท่ีอยูบน
ลวดลายซํ้ารูปขนมเปzยกให�ความรู�สึกถึงยุคโกธิค เป�นต�น สวนลักษณะพื้นผิวที่แตกตางกันนั้นก็จะ
สื่อความรู�สึกที่แตกตางกันด�วย เชน สีเหลืองบนพื้นผิวเรียบมันจะให�ความรู�สึกทันสมัย ในขณะท่ี  
สีเหลืองเดียวกันเม่ืออยูบนพ้ืนผิวท่ีดูหยาบขรุขระ กลับให�ความรู�สึกอบอุนเป�นมิตร เป�นต�น (อารยะ 
ศรีกัลยาณบุตร) 
  John T. Drew and Sarah A. Meyer (2006) ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับจํานวนสีท่ีใช�ใน
ตราสัญลักษณ&ขององค&กรเอาไว� โดยจําแนกจํานวนสีออกเป�น 5 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. หนึ่งสี ตราสัญลักษณ&ประเภทตาง ๆ ท่ีดีท่ีสุดในโลกมักถูกออกแบบด�วยพ้ืนฐาน
การออกแบบสีเดียว ซ่ึงเป�นพ้ืนฐานของการออกแบบสัญลักษณ&ทุกประเภท ท้ังแบบสัญลักษณ& 
ตัวอักษร และแบบผสม การนําความแตกตางมาผสมรวมกันเป�นหนึ่งเดียว ตราสัญลักษณ&ควรทํา
หน�าท่ีตนเองได�ดีในสถานการท่ีแตงตางกันไป เชน การสงโทรสารท่ีมีความละเอียดตํ่า หรือบนเว็บไซด&
ต�องการให�เห็นได�ชัดเจน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�วคือพ้ืนฐานของการออกแบบตราสัญลักษณ&ต้ังแตเริ่มต�นจน
จบกระบวนการทํางาน ไมวาจะเป�นการเลือกใช�สี รูปทรง รูปราง โทนสี และพ้ืนผิว นอกจากนี้ยังต�อง
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คํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค&ของการนําไปใช�แบรนด การต้ังวัตถุประสงค&ควรรวมไปถึงการควบคุม
รายจายท่ีตอเนื่องจากการออกแบบด�วย อาจจะเป�นการยากท่ีจะคาดการวาตราสัญลักษณ&จะถูก
นําไปใช�อยางไรบ�างในอนาคต โดยปกติแล�วการออกแบบตราสัญลักษณ&จะมีการนําไปใช�ได�ยาวนาน
กวาการออกแบบกราฟ~กประเภทอ่ืน ๆ แตท้ังตราสัญลักษณ&แบบตัวอักษรและแบบสัญลักษณ& แตถ�า
การออกแบบได�รวบรวมการทําวิจัย ผานการทดสอบ การเลือกใช�สีท่ีถูกต�องแล�ว การออกแบบตรา
สัญลักษณ&นี้อาจถูกนําไปใช�ได�ตราบนานเทานาน 
  2. สองสี  ณ ปQจจุบันสามารถพบเห็นการใช�ตราสัญลักษณ&ประเภทท่ีใช�เพียง 1และ2สี 
ได�โดยท่ัวไป เนื่องจากการถูกกําหนดด�วยปQจจัยด�านราคาอาจเป�นสวนหนึ่งของการให�เลือกใช�สี 
รวมถึงการเลือกให�เป�นตราสัญลักษณ&แบบสัญลักษณ&หรือตัวอักษรก็เป�นอีกปQจจัยท่ีกําหนดทางเลือก
ให�นักออกแบบใช�ในการแก�ปQญหาของการออกแบบ บางครั้งการเลือกใช�สีท่ีเรียบงายสามารถชวยเพ่ิม
มูลคาของแบรนด&ได�โดยการกําหนดตําแหนง (ทางการตลาด) เพ่ือสร�างมูลคาเพ่ิมของการใช�ตรา
สัญลักษณ& นอกจากนี้การเลือกใช�โทนสีท่ีเรียบงายสามารถชวยสื่อถึงความรู�สึก ขนาด ความชัดเจน 
การสื่อสาร อารมณ& หรือความขัดแย�ง และความเคลื่อนไหวของตราสัญลักษณ& การเลือกใช�สียังมีผล
เพ่ือการสื่อสารท้ังด�านพฤติกรรม จิตใจ โดยการเลือกใช�แสงเงา ลักษณะพ้ืนผิว รูปทรงเป�น
องค&ประกอบจะชวยให�บรรลุวัตถุประสงค&ของการออกแบบ 
  3. สามสี โดยปกติแล�ว เราอาจไมคอยพบเห็นตราสัญลักษณ&ท่ีใช�สีแคสามสีหลัก
เทานั้น เหตุผลหลักอาจเป�นเรื่องของปQจจัยด�านงบประมาณ ตราสัญลักษณ&ประเภทนี้มีต�นทุนแพง
มากกวาตราสัญลักษณ&ท่ีใช�เพียง 1 หรือ 2 สี อยางไรก็ดีข้ันตอนการออกแบบตราสัญลักษณ&ประเภท 
2 สี ก็สามารถใช�ทดแทนการใช�สีท่ีสามได� ดังท่ีเราสามารถพบเห็นได�โดยท่ัวไป หรือการเลือกใช�
กระบวนการพิมพ&สี่สีให�เกิดสามสี เพ่ือทดแทนการใช�แมสีหลักสามสี 
  4. สี่สี ในยุคท่ีการพิมพ&ได�พัฒนาข้ึนอยางมากนี้สงผลให�ต�นทุนของการเพ่ิมสีลงไปใน
ตราสัญลักษณ&ได�เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จํานวนสีไมสงผลตอต�นทุนด�านการผลิตและการ
ออกแบบนัก อยางไรก็ดีมีองค&ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีนักออกแบบต�องคํานึงถึงเพ่ิมข้ึนในการทํางาน 
นอกจากต�องทําให�สอดคล�องกับขบวนการผลิตท่ีเลือกใช�แล�ว ยังต�องคํานึงถึงการนําไปใช�กับการ
ออกแบบสิ่งอ่ืนท่ีต�องใช�ควบคูกันไปเชน เว็บไซด& บรรจุภัณฑ& สิ่งทอ และผลิตภัณฑ&อ่ืน ๆ  
  5. ห�าสี โดยมากแล�ว ตราสัญลักษณ&ท่ีใช�ห�าสีจะถูกออกแบบโดยพ้ืนฐานเพียงสี่สีหรือ
น�อยกวานั้นผสมกัน ไมได�นิยมใช�แมสีหลักถึงห�าสี อันเนื่องมาการขบวนการพิมพ&ในปQจจุบันสามารถ
ทําได�งายข้ึน ทําให�เริ่มมีความนิยมมากข้ึน รวมไปถึงสื่อตาง ๆ ท้ัง เว็บไซด& สิ่งพิมพ& โทรทัศน& สื่อ
โฆษณาก็ไมได�มีผลกระทบตอการเพ่ิมจํานวนสีท่ีใช�แล�ว ไมวาองค&กรเล็กหรือใหญก็สามารถพิมพ& และ
เลือกใช�สีได�โดยมีความละเอียดมากข้ึน และต�นทุนตํ่าลงเชนเดียวกัน 
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 2. สีท่ีใช�ในระบบพิมพ!   
  ชัยรัตน& อัศวางกูร ได�กลาวถึงสีท่ีใช�ในระบบงานพิมพ&ไว�วา สีท่ีใช�ในกับงานพิมพ& คือ
ระบบงานพิมพ& 4 สี การพิมพ&สี่สีคือ กระบวนการพิมพ&ท่ีใช�จุดสีขนาดเล็ก (Halftone Dot) ของแมสี
ท้ังสี่ คือ ฟgา (Cyan) บานเย็น (Magenta) เหลือง (Yellow) ดํา (Black) พิมพ&ซ�อนกันจุดสีเล็ก ๆ เหลานี้
จะผสมเป�นภาพสีเหมือนจริงในสายตาของเรา ข�อดีของการพิมพ& Halftone คือ สามารถใช�แมสีเพียง 
4 สี (CMYK) พิมพ&ภาพท่ีมีเฉดสีมาก ๆ เชน ภาพถายหรือภาพวาดได� แตการลดหรือเพ่ิมคาของแมสี
ตัวได�ตัวหนึ่ง จะสงผลกระทบตอสีในภาพรวมท้ังหมด ด�วยเหตุนี้งานพิมพ&ท่ีมีท้ังรูปภาพโลโก�และสี 
Background พิมพ&รวมอยูด�วยกันบนชิ้นงานบรรจุภัณฑ&นั้น ทางโรงพิมพ&อาจต�องผลิตงานด�วยการ
พิมพ&สี CMYK แล�วจึงพิมพ&สีโลโก�หรือสี Background เป�นสีท่ี 5 ซ่ึงเรียกวา การพิมพ&สีพิเศษ (Spot 
Color) วิธีการนี้จะทําให�ชางพิมพ&สามารถควบคุมการพิมพ&ภาพได�ดี และยังสามารถพิมพ&สีพิเศษให�
ใกล�เคียงกับสีท่ีต�องการได�มากท่ีสุดด�วย 
 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงการทํางานระบบพิมพ&สี่สี 
 
 การพิมพ&สีพิเศษ (Spot Color) ยังชวยให�สามารถพิมพ&สีบางลักษณะท่ีระบบ CMYK ไม
สามารถพิมพ&ได� เชน การพิมพ&สีสะท�อนแสงและสีเมทัลลิก เป�นต�น ในการทําสีพิเศษนั้น ชางพิมพ&จะ
นําหมึกต้ังแต 2 สีข้ึนไปมาผสมกันในถังสีจนได�สีท่ีต�องการ แล�วจึงนํามาใช�พิมพ&เป�นสีเพ่ิมเติมจากแมสี
ปกติ (CMYK) และเพ่ือความสะดวกในการติดตอสื่อสารให�เข�าใจงาย ไมคลาดเคลื่อน PANTONE,  
Inc จึงได�พัฒนาสมุดสีข้ึน เพ่ือใช�เป�นสื่อกลางในการระบุสีท่ีต�องการใช�ในการออกแบบ PANTONE 
Colors เกิดจากการผสมของสีพ้ืนฐาน 14 สี ซ่ึงเรียกวา Pantone Basic Colors เม่ือผสมจนได�สีท่ี
ต�องการแล�ว สีท่ีได�แตละตัวจะถูกระบุอัตราสวนผสมและรหัสเฉพาะเพ่ือใช�ในการเทียบคาสีเป�น
มาตรฐานสากล 
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ภาพท่ี 8 แสดงภาพสีและรหัสในระบบ Pantone 
 
 การใช�รูปทรง (Form)  
 วิรุณ ต้ังเจริญ ได�กลาวถึงรูปทรงท่ีใช�ในการออกแบบสัญลักษณ&วาประกอบด�วย 3 
ลักษณะ คือ 
 1. รูปทรงธรรมชาติ (nature form) มีท่ีมาจากธรรมชาติโดยแท� หรือเรียกได�วา ธรรมชาติ
เป�นสิ่งดลใจให�เกิดการสร�างสรรค&รูปทรง หรือแม�แตองค&ความรู�ตาง ๆ เชน สุนทรียศาสตร& ดาราศาสตร& 
ก็มีต�นตอความคิดมาจากธรรมชาติท้ังสิ้น ท้ังนี้ในการออกแบบรูปทรงธรรมชาตินั้น กระทําได� 2 
ลักษณะ คือ 
  1.1 การออกแบบให�เรียบงาย เป�นการออกแบบรูปทรงโดยการสร�างสรรค&ในลักษณะ
ตัดทอน (distortion) หมายถึง ลดสวนท่ีเห็นจริงในธรรมชาติท่ีคิดวาไมจําเป�น แล�วคงสวนท่ีสําคัญ
เอาไว� 
  1.2 การประดิษฐ&ตกแตง (decoration) โดยการตอเติมลวดลายบนรูปทรงธรรมชาติ 
ให�มีความนาสนใจมากกวามีเพียงโครงสร�างรูปราง 
 2. รูปทรงอิสระ (freeform) เป�นรูปทรงท่ีเกิดจากความคิดสร�างสรรค& โดยรูปทรงท่ีเกิดข้ึน 
จะไมเหมือนกับรูปทรงในธรรมชาติ หรืออาจมีบางสวนท่ีคล�ายคลึงธรรมชาติ นอกจากนี้รูปทรงอิสระ
ยังสามารถปรับเปลี่ยนได� โดยไมยึดติดกับธรรมชาติเป�นเกณฑ& ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา elastic form 
เนื่องจากรูปทรงท่ีวานี้ ไมสามารถมีสภาพคงท่ีหรือมีแบบเดิมตลอดเวลา เชน หยดน้ํา คราบ ริ้วรอย
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ตาง ๆ นอกจากนี้ รูปทรงอิสระยังมีลักษณะคล�ายเซลล&ท่ีมองจากกล�องจุลทรรศน& ซ่ึงเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา รูปทรงชีวรูป (biomorphic form) ท้ังนี้ การใช�รูปทรงอิสระมาเป�นสวนประกอบในการ
ออกแบบสัญลักษณ&นั้น ผู�ออกแบบต�องคิดค�นเองโดยอาศัยการหลีกของความกลมกลืน ความสัมพันธ&
ระหวางรูปทรงและบริเวณท่ีวาง และการสร�างจุดสนใจ 
 3. รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) รูปทรงชนิดนี้ มีรูปแบบเฉพาะ เชน รูปทรง
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี วงกลม เป�นต�น ในปQจจุบันมีการนํารูปทรงลักษณะนี้มาใช�ในการออกแบบ
มาก ไมวาจะเป�นรูปทรงสองหรือสามมิติ เนื่องจากลักษณะเดนของรูปทรงลักษณะนี้ คือ มีความเรียบ
งายและสงางาม ซ่ึงสอดคล�องกับการออกแบบรวมสมัยเป�นอยางยิ่ง ท้ังนี้การออกแบบรูปทรงดังกลาว
ต�องอาศัยวิธีการเดียวกับการใช�รูปทรงอิสระ คือต�องพิจารณาท่ีความกลมกลืน ความสัมพันธ&ระหวาง
รูปทรงและบริเวณท่ีวาง และการสร�างจุดสนใจ 
  โกสุม สายใจ และบํารุง อิศรกุล ได�กลาวถึงการใช�รูปแบบพ้ืนฐานเป�นกรอบในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ& มักจะทําเป�น 2 ลักษณะ คือ ออกแบบให�มีลักษณะแบบราบเป�น 2 มิติ 
และการปรับรูปรางรูปทรงพลิกกลับไปมา ทําให�ได�รูปแบบท่ีแปลกตา สวยงาม นาสนใจข้ึน ดังจะกลาว
ตอไปนี้ 
  1. แบบวงกลม ตราสัญลักษณ&ท่ีเป�นรูปรางวงกลมทําให�ดูโดยสวนรวมเป�นจุดเนื้อหา 
รายละเอียดที่ใสลงไปมักสัมพันธ&กับสวนโค�งของวงกลม เพื่อให�ดูกลมกลืนเป�นเอกภาพ รูปแบบนี้ 
นิยมใช�เป�นตรา เครื่องหมายสัญลักษณ&ของหนวยราชการ ทั้งในอดีตและปQจจุบัน การหมุนหรือพลิก
กลับ ถ�าเป�นสัญลักษณ&การหมุนจะเปลี่ยนแปลงตําแหนงไป อาจจะทําให�ผิดเพี้ยนไป ต�องระมัดระวัง
ในการจัดวางให�ถูกต�องมิฉะนั้นความหมายจะเปลี่ยนไปด�วย สวนใหญจะมีการใสตัวอักษรเข�าไป 
เพ่ือให�เป�นการกําหนดตําแหนงท่ีถูกต�อง 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ตัวอยางสัญลักษณ&แบบรูปรางวงกลม 
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  2. แบบวงรี วงรีท่ีใช�เป�นกรอบในการออกแบบ ตรา เครื่องหมายและสัญลักษณ&มี 2 
ลักษณะ คือ วงรีท่ีมีความโค�งมนเหมือนรูปไข และวงรีท่ีเรียวยาวตามแนวนอน การปรับหมุน พลิกกลับ 
มักจะออกแบบเป�นวงรีในแนวต้ังและแนวนอน 
 

 
 
ภาพท่ี 10 ตัวอยางสัญลักษณ&แบบรูปรางวงรี 
 
  3. แบบสามเหลี่ยม เครื่องหมาย ตรา สัญลักษณ& ท่ีอยูในกรอบรูปสามเหลี่ยม ได�รับ
ความนิยมมากพอ ๆ กับกรอบวงกลม รูปสามเหลี่ยมท่ีนิยมใช�กัน มักจะเป�นสามเหลี่ยมด�านเทา 
สามเหลี่ยมหน�าจั่ว และสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยกําหนดให�ด�านเป�นฐาน ปลายแหลมชี้ข้ึน คล�ายรามิด 
เป�นกรอบท่ีนิยมใช�ในการออกแบบมาก 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางสัญลักษณ&แบบรูปรางสามเหลี่ยม 
 
  4. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป�นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมกันมาก มีลักษณะเหมือนปgายกลอง 
หรือเหมือนจอโทรทัศน& เม่ือปรับโดยกการหมุนหรือพลิกกลับ จะได�รูปรางใหม เชน รูปรางเหมือน
สี่เหลี่ยมขนมเปzยกปูน สี่เหลี่ยมข�าวหลามตัด หรือสี่เหลี่ยมท่ีเอนตัวไป ให�ความรู�สึกวากําลังจะ
เคลื่อนไหว 
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ภาพท่ี 12 ตัวอยางสัญลักษณ&แบบรูปรางสี่เหลี่ยม 
 
  5. แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ�า นักออกแบบนิยมนํามาใช�เป�นกรอบ ตรา เครื่องหมาย 
สัญลักษณ&น�อยกวาสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการปรับให�มุมท้ังสี่โค�งมน เป�นแบบแคปซูล ทําให�ดูสวยงาม 
แปลกตามากยิ่งข้ึน และสามารถหมุนหรือพลิกกลับ ได�รูปทรงคล�ายวงรีด�วย 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ตัวอยางสัญลักษณ&แบบรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผ�า 
 
  6. แบบห�าเหลี่ยม เป�นรูปทรงท่ีมีลักษณะคล�ายบ�าน จึงทําให�นําไปเป�นกรอบสําหรับ
การออกแบบสัญลักษณ&จองบริษัทหรือโครงการท่ีเก่ียวกับอาคาร ท่ีดิน บ�านจัดสรรหรืออสังหาริมทรัพย&
ท่ัวไป การหมุนหรือพลิกกลับ ทําได�หลายลักษณะ เชน วางมุมแหลมลงด�านลาง จะได�รูปทรงคล�าย
ด�านตัดของเพชร วางมุมแหลมตามแนวนอนจะได�รูปคล�ายตัวอักษร เหมาะสําหรับการออกแบบ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ&ท่ีเก่ียวกับทิศทาง 
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ภาพท่ี 14 ตัวอยางสัญลักษณ&แบบรูปรางห�าเหลี่ยม 

 
ภาคเหนือของประเทศไทย 

 
 ภาคเหนือเป�นภูมิภาคหนึ่งของไทยอยูทางตอนเหนือของประเทศมีเขตแดนทางตอนเหนือ
ติดกับชายแดนพมาและลาว ทางตะวันออกจรดชายแดนลาวและภาคอีสาน ทางตะวันตกจรดพมา
และทางใต�ติดกับภาคกลาง 
 ภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปด�วยขุนเขาน�อยใหญสลับซับซ�อน โดยเฉพาะบริเวณตอน
เหนือสุด เชน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน และนาน โดยมีจุดสูงสุดของภาค (และของ
ประเทศ) อยูท่ีดอยอินทนนท& จังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาเร่ืองการออกแบบสัญลักษณ&แสดงสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร&ท่ีสะท�อนผลิตภัณฑ& 3 จังหวัดภาคเหนือนั้น จําเป�นต�องทําความเข�าใจเก่ียวกับภาคเหนือ 
ซ่ึงมีการแบงทางภูมิศาสตร&ออกเป�น 9 จังหวัด ดังนี้ เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน 
ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ& 
 ทั้งนี้ จะทําการศึกษาข�อมูลและแบงเนื้อหาข�อมูลตาง ๆ ตามแตละจังหวัดที่ได�ทําการ
เลือกมาในภาคเหนือ ได�แก เชียงราย เชียงใหม ลําปาง 
 
จังหวัดเชียงราย 
 ข�อมูลท่ัวไป 
 จังหวัดเชียงรายต้ังอยู เหนือสุดของประเทศไทยในภาคเหนือตอนบน อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร 824 กิโลเมตร จังหวัดเชียงรายเป�นเมืองทองเท่ียว เป�นจังหวัดท่ีใหญอีกจังหวัดหนึ่ง
ของประเทศไทย โดยมีพ้ินท่ีจังหวัดใหญเป�นอันดับท่ี 12 ของประเทศไทยและเป�นเมืองเศรษฐกิจ
สําคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต�-อินโดจีน 
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 จังหวัดเชียงรายแบงเขตการปกครองออกเป�น 18 อําเภอ มีดังนี้ 
 อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงป�าเปgา อําเภอเชียงของ  
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเทิง อําเภอเวียงแกน อําเภอพาน อําเภอขุนตาล อําเภอป�าแดด อําเภอแม
ฟgาหลวง อําเภอแมจัน อําเภอลาว อําเภอเชียงแสน อําเภอเวียงเชียงรุ�ง อําเภอแมสาย และอําเภอ
ดอยหลวง 
 สัญลักษณ!ประจําจังหวัด 
 ตราประจําจังหวัด: รูปช�างสีขาวใต�เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุงเรืองในอดีต เพราะพอ
ขุนมังรายเคยใช�ช�างเป�นกําลังสําคัญในการทําศึกปราบศัตรูจนได�ชัยชนะ นอกจากนี้ ช�างยังเป�นชนวน
ให�พอขุนมังรายมากอรางสร�างเมืองนี้ข้ึนอีกด�วย โดยวากันวา ช�างทรงของพอขุนมังรายหลุดหายไป
จากหลักท่ีผูกไว� พอขุนมังรายติดตามไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ&ริมน้ํากก จึงโปรดให�ต้ังเมือง
เชียงรายข้ึน ณ ท่ีนั้น 

 

 
 
ภาพท่ี 15 ตราสัญลักษณ&ประจําจังหวัดเชียงราย 
 
 ดอกไม�ประจําจังหวัด: ดอกพวงแสด 
 ต�นไม�ประจําจังหวัด: กาซะลองคํา โดยเป�นไม�ท่ีสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานให�เป�นไม�ประจําจังหวัดเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2537 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปz 
 คําขวัญประจําจังหวัด: เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผนดิน ถิ่นวัฒนธรรมล�านนา 
ล้ําคาพระธาตุดอยตุง 
 ประวัติศาสตร!ของจังหวัดเชียงราย 
 ประวัติศาสตร&ของเมืองเชียงรายเริ่มต�นในสมัยต�นพุทธศตวรรษที่ 19 โดยพญามังราย 
(พ.ศ. 1781-1860) ปฐมกษัตริย&แหงราชวงศ&มังราย บุตรของพญาลาวเม็ง ผู�ครองนครหิรัญนครเงินยาง 
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(เชียงแสนในปQจจุบัน) ได�ข้ึนครองราชย&แทนพญาลาวเม็ง ในปz พ.ศ.1802 และได�ย�ายราชธานีจาก
เมืองหิรัญนครเงินยาง มาสร�างราชธานีแหงใหมท่ีริมฝQ�งแมน้ํากก เม่ือปz พ.ศ.1805 และได�ขนานนามวา 
เชียงราย หมายถึง "เมืองของพญามังราย" 
 จากนั้นจึงได�รวบรวมหัวเมืองตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญเป�นเครือญาติสายเลือดลัวะจักราช เชน 
เมืองเชียงไร เมืองไร เมืองปง เมืองเวียงคํา เชียงเงิน เชียงของ ฯลฯ เข�ามาไว�ในอํานาจ และแผอํานาจ
เข�าไปในเขตลุมน้ําป~ง ปz พ.ศ.1839 ทรงย�ายเมืองหลวงมาอยูท่ีริมฝQ�งแมน้ําป~ง ให�ชื่อราชธานีใหมวา 
"นพบุรีศรีนครพิงค&” โดยให�พระราชโอรสไปครองเมืองเชียงรายแทน เชียงรายจึงกลายเป�นเมืองบริวาร
ของเชียงใหมไป 
 เม่ือพญามังรายสวรรคตลง ภายในอาณาจักรล�านนาอันมีเมืองเชียงใหมเป�นราชธานีเกิด
ความแตกแยกกัน เจ�าผู�ครองนครแกงแยงชิงอํานาจกัน จนเกิดสงครามกลางเมือง พระเจ�าบุเรงนอง
ฉวยโอกาส เข�าตีอาณาจักรล�านนาสําเร็จ พมาจึงได�ปกครองอาณาจักรล�านนาเป�นเวลากวา 200 ปz 
และได�ฟ�\นฟูเมืองเชียงแสนข้ึนเป�นเมืองสําคัญ ในการปกครองของหัวเมืองฝ�ายเหนือ 
 ต�นพุทธศตวรรษท่ี 24 สมัยพระเจ�ากรุงธนบุรี พญากาวิละ เป�นผู�ซ่ึงมีบทบาทสูงในการ
เกลี้ยกลอมให�บรรดาเมืองตาง ๆ ในล�านนารวมมือกันตอสู�กับพมาแตยังไมสําเร็จ จนกระท่ังสมัย
รัตนโกสินทร& รัชกาลท่ี 1 ทรงสงกําลังมาสนับสนุนพญากาวิละ ตอสู�กับพมาจนเป�นผลสําเร็จ ทรง
สถาปนาให�เชียงใหมเป�นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร& และทรงแตงต้ังพญากาวิละเป�นพระเจ�า 
“พระเจ�ากาวิละ” ในปz พ.ศ. 2347 พระเจ�ากาวิละทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงแสน และกวาดต�อนผู�คน
ออกจากบริเวณเมืองจนหมด เมืองตาง ๆ รวมท้ังเมืองเชียงรายจึงถูกท้ิงให�เป�นเมืองร�าง ตอมาในปz 
พ.ศ.2386 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 3 เชียงรายได�รับการบูรณะข้ึนอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะเมืองบริวารของ
เชียงใหม โดยมีเชื้อพระวงศ&ชั้นผู�ใหญเป�นเจ�าปกครองนคร 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทรงดําเนินนโยบายสร�างความเป�นเอกภาพทางการเมือง ประกาศจัดต้ัง
มณฑลพายัพข้ึน ในปz พ.ศ.2427 และยกเลิกหัวเมืองประเทศราชล�านนาไทย เมืองเชียงรายจึงจัดเป�น
เมืองหนึ่งซ่ึงข้ึนตรงตอมณฑลพายัพ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลจึงถูกยกเลิก 
เชียงรายจึงได�จัดต้ังข้ึนเป�นจังหวัดหนึ่งของสยามประเทศมานับต้ังแตนั้นมา 
 เอกลักษณ!ของท�องถ่ิน 
 เอกลักษณ&ทางท�องถ่ินแบงออกเป�น 2 เอกลักษณ& คือ 
 1. เอกลักษณ&ทางธรรมชาติ 
  เชียงราย เป�นจังหวัดชายแดนขนาดใหญ ได�รับการขนานนามวาเป�นดินแดนแหง
เทือกเขาและทะเลหมอก เป�นจังหวัดท่ีอยูเหนือสุดในประเทศ และมีประวัติความเป�นมายาวนาน 
แวดล�อมด�วยกลิ่นไอของศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี อันมีลักษณะโดดเดนของอาณาจักรล�านนาใน
อดีต ยังอุดมไปด�วยทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณ&ทางธรรมชาติท่ีสําคัญมี ดังนี้ 
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  1.1 สิ่งท่ีมีอยูตามสภาพธรรมชาติ 
   1.1.1 ดอยตุง: เป�นยอดเขาสูง รายรอบด�วยเนินเขาน�อยใหญสลับซับซ�อน เป�น
สวนหนึ่งของเทือกเขานางนอนหรือท่ีชาวบ�านเรียกวา ดอยนางนอน 
   1.1.2 ดอยผางาม: เดิมชื่อดอยผาแสผาหม่ืน มีลักษณะเดนต้ังอยูกลางทุงนา เป�น
ภูเขาในเขตตําบลดอนศิลา  
   1.1.3 เหนือสุดในสยาม: อําเภอแมสายเป�นอําเภอชายแดนเหนือสุดของเชียงราย 
มีอาณาเขตติดตอกับประเทศพมา โดยมีแมน้ําสายไหลก้ัน 
   1.1.4 หนองหลวง: เป�นเหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ อยูคาบเก่ียวระหวาง 2 อําเภอ 
คือ อําเภอเวียงชัย และอําเภอเมืองเชียงราย 
   1.1.5 ทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงกาย): เป�นแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ ต้ังอยู
บนอําเภอเชียงแสน สาเหตุท่ีเรียก หนองบางกาย เพราะบริเวณหนองน้ํามีกอไผบงกายข้ึนมากมาย
หนาทึบ 
   1.1.6 สามเหลี่ยมทองคํา: เกิดจากแมน้ําโขงกับแมน้ํารวก ไหลมาบรรจบกัน ณ 
บ�านสบรวก และเป�นรอยตอของ ท้ังไทย ลาว พมา นอกจากนี้ในอดีตท่ีมีการปลูกฝ~�นและผลิต
ยาเสพติดกันแพรหลาย เพราะเป�นป�าทึบผืนดินมีความอุดมสมบูรณ& ถือเป�นดินแดนแหงการผลิต
ยาเสพติดท่ีใหญท่ีสุดและโดงดังไปท่ัวโลก 
   1.1.7 ถํ้า: เชียงรายเป�นดินแดนแหงภูเขา จึงมีถํ้าเล็กถํ้าน�อยซุกซอนอยูตามภูเขา
มากมายโดยเฉพาะอําเภอแมสาย ถือเป�นอําเภอท่ีมีถํ้ามากท่ีสุด มีถํ้าสําคัญอยู 3 แหง คือ ถํ้าปลา ถํ้า
เปลวปลองฟgา และถํ้ากูแก�ว 
   1.1.8 น้ําตก: เชียงรายมีน้ําตกใหญน�อยมากมาย น้ําตกท่ีเป�นแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัด เชน น้ําตกขุนกรณ& น้ําตกปูแกง 
   1.1.9 ดอยแมสลอง: เป�นดินแดนขุนเขาเป�นท่ีอยูอาศัยของชนกลุมน�อยหลายเผา 
   1.1.10 หาดเชียงราย: เป�นหาดทรายท่ีเกิดจากแมน้ํากก เกิดจากการทับถมของ
ทรายท่ีไหลมาตามกระแสน้ํา 
  1.2 ปรากฏการณ&ทางธรรมชาติ 
   1.2.1 น้ําพุร�อน: เกิดจากการแทรกตัวของหินอัคนี การเคลื่อนไหวท่ีรุนแรงของ
ผิวโลก ทําให�เกิดรอยแตกแล�ว กอให�เกิดน้ําพุร�อน 
   1.2.2 แมน้ําสายสําคัญท่ีไหลสูทิศเหนือ: แมน้ําสายสําคัญ ได�แก แมน้ํากก แมน้ํา
ลาว แมน้ําสาย แมน้ําคํา แมน้ําจัน แมน้ําอิง และแมน้ําหงาว 
   1.2.3 ภูชี้ฟgา: เป�นยอดเขาสูงของดอดยผาหมน ท่ีทอดตัวก้ันพรมแดนระหวางไทย
และลาว 
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  1.3 พันธุ&ไม� 
   1.3.1 สัปปะรดนางแล: ภาษาล�านนาเรียกวา มะหนัด หรือ บาชะนัด เป�นพืช
เศรษฐกิจ 
   1.3.2 ลิ้นจี่: ลิ่นจี่เชียงรายมีรสชาติดีหวานกรอบ มีหลายพันธุ& เชน ฮงฮวย โอเฮียะ 
กิมเจ็ง แตท่ีนิยมมากคือพันธุ&จักรพรรด์ิ 
   1.3.3 ข�าวเจ�าหอมแมจัน: เป�นพันธุ&ข�าวท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด 
   1.3.4 ชาวาวี: เป�นพันธุ&ชาชนิดหนึ่งท่ีชอบข้ึนตามภูเขาในเขตร�อน 
  1.4 ทรัพยากรอ่ืน ๆ  
   1.4.1 ปลาบึก: เป�นปลาน้ําจืดไมมีเกล็ดท่ีใหญท่ีสุด มีลักษณะคล�ายปลาสวายแต
ใหญกวา ลําตัวยาวแบนข�างเล็กน�อย 
 2. เอกลักษณ&ทางวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมของเชียงรายเป�นวัฒนธรรมท่ีผสมผสานท้ังเกาและใหม ท้ังท่ีเป�นของด้ังเดิม
และสืบทอดแลกเปลี่ยนรับมาจากประเทศเพ่ือนบ�านอันมีวิ๔ชีวิตท่ีคล�ายคลึงกัน เอกลักษณ&ท่ีโดดเดน
ทางวัฒนธรรมของเชียงรายมี ดังนี้ 
  2.1 หัตถกรรมทางชางฝzมือ 
   2.1.1 เครื่องปQ\นดินเผาเวียงกาหลง: เป�นเครื่องปQ\นท่ีดีท่ีสุด เพราะมีลักษณะบาง
เบา เนื้อดินละเอียดเป�นสีเทาและสีเหลืองนวล น้ําเคลือบบางใส มีรอยร�าวเป�นรอยเล็กละเอียด 
   2.1.2 การทอเสื่อกก: เป�นท่ีนิยมใช�กันท่ัวไปในเชียงราย และจังหวัดทางภาคเหนือ 
เป�นเสื่อกท่ีมีผิวนุมราคาไมแพง ทนทาน 
   2.1.3 การถักไม�กวาดดอกหญ�า: ทําจากต�นหญ�าชนิดหนึ่ง ข้ึนอยูในป�าโปรง 
  2.2 ศิลปกรรม 
   2.2.1 ฟgอนสาวไหม: เป�นการฟgอนท่ีเลียนแบบลีลาทารําจากการผลิตเส�นด�าย 
เพ่ือใช�ทอผ�าของชาวล�านนา 
   2.2.2 ซอละม�ายเชียงแสน: ซอ ไมได�หมายถึงเครื่องสายของทางภาคกลาง แตซอ
เป�นทํานองลํานําขับร�องประเภทหนึ่ง อันเป�นเอกลักษณ&ของชาวล�านนา 
   2.2.3 ตุง: คือ ธง หรือ ธงตะขาบ ซ่ึงแตกตางจากธงท่ัวไป เพราะตุงใช�วิธีแขวน
ให�ห�อยชสบลงด�านลาง ชาวล�านนา นิยมสร�างตุง เพ่ือเป�นการบูชาตามความเชื่อ เพ่ือตกแตงริ้วขบวน 
ประดับตกแตงสถานท่ี เป�นต�น 
   2.2.4 โคม: มีความผูกพันกับวิธีชาวล�านนามาตลอด และยังเป�นสัญลักษณ&ท่ีบง
บอกให�ทราบถึงวิถีชีวิตและความเชื่อแสดงให�เห็นถึงศิลปะอันงดงามของชาวล�านนา 
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  2.3 วัฒนธรรมอาหารการกิน 

   2.3.1 ลาบ: เป�นอาหารท่ีบงบอกความเป�นเอกลักษณ&อยางหนึ่งของคนภาคเหนือ 

   2.3.2 แกงฮังเล: เป�นแกงประเภทเนื้อปนมัน จะใช�หมูหรือเนื้อก็ได� 

   2.3.3 ขนมเส�นน้ําเง้ียว (ขนมจีน): เป�นอาหารตํารับชาวล�านนา ชนชาติที่นิยม

อาหารชนิดนี้ คือ คนเมือง ชาวไทยใหญ ชาวไทยลื้อ 

   2.3.4 ข�าวแรมฟ�น: หรือข�าวแรมคืน เป�นอาหารชนิดหนึ่งท่ีมีรสเปรี้ยว เผ็ดหวาน 

  2.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

   2.4.1 ตานก�วยสลาก: มักนิยมจัดในชวงกอนออกพรรษาเป�นต�นไป 

   2.4.2 ประเพณีนมัสการพระมหาชินธาตุเจ�าดอยตุง: นับเป�นโบราณสถานอันเกาแก

แหงหนึ่งในภาคเหนือ 

   2.4.3 เป�งพุธ: เป�นประเพณีเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนาอยางหนึ่งของชาว

เชียงราย 

   2.4.4 ภาษาถ่ิน: เชียงรายเป�นจังหวัดหนึ่งท่ีมีภาษาพูดภาษาเขียนเป�นของตนเอง 

เรียกวา ภาษาพ้ืนเมือง หรือภาษาคําเมือง 

 ของดีประจําจังหวัด 

 เครื่องเงินและผ�าทอจากชาวเขา เซรามิก ดอกไม�เมืองหนาว ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ สับปะรด 

 

จังหวัดเชียงใหม� 

 ข�อมูลท่ัวไป 

 จังหวัดเชียงใหม เป�นจังหวัดหนึ่งของไทย ต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศ ใหญเป�น

อันดับ 2 ของประเทศ ทิศเหนือติดตอกับรัฐฉานของพมา 

 จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเป�น 26 อําเภอ มี ดังนี้ อําเภอเมืองเชียงใหม 

อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม อําเภอเชียงดาว อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมแตงอําเภอแมริม  

อําเภอสะเมิง อําเภอฝาง อําเภอแมอาย อําเภอพร�าว อําเภอสันป�าตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย 

อําเภอหางดง อําเภอฮอด อําเภอดอยเตา อําเภออมก�อย อําเภอสารภี อําเภอเวียงแหง อําเภอไชย

ปราการ อําเภอแมวาง อําเภอแมออน อําเภอดอยหลอ อําเภอกัลยาณิวัฒนา และอําเภอนันทบุรี 

 สัญลักษณ!ประจําจังหวัด 

 ตราประจําจังหวัด: รูปช�างเผือกในเรือนแก�ว หมายถึงความสําคัญ 2 ประการของจังหวัด 

ซ่ึงช�างเผือก คือ ช�างท่ีเจ�าผู�ครองนครเชียงใหมนํามาทูลเกล�าถวายแดสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย 
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(รัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร&) และได�ข้ึนระวางเป�นช�างเผือกเอกในรัชกาล สวนเรือนแก�วคือ

ดินแดนท่ีพุทธศาสนารุงเรืองสูงสุด 

 

 
 

ภาพท่ี 16 ตราสัญลักษณ&ประจําจังหวัดเชียงใหม 
 
 ดอกไม�ประจําจังหวัด: ดอกทองกวาว 

 ต�นไม�ประจําจังหวัด: ทองกวาว 

 คําขวัญประจําจังหวัด: ดอยสุเทพเป�นศรี ประเพณีเป�นสงา บุปผาชาติล�วนงามตา 

นามล้ําคานครพิงค& 

 ประวัติศาสตร!ของจังหวัดเชียงใหม� 

 เมืองเชียงใหม มีชื่อปรากฏในตํานานวา "นพบุรีศรีนครพิงค&เชียงใหม" สร�างข้ึนในปz พ.ศ. 

1839 โดยพญามังรายเป�นผู�ทรงสร�าง มีอายุครบ 700 ปz ในปz พ.ศ. 2539 ในอดีตเชียงใหมมีฐานะเป�น

เมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อวา อาณาจักรล�านนา ซ่ึงปกครองโดยกษัตริย&ราชวงศ& 

มังราย ประมาณ 261 ปz (ระหวาง พ.ศ. 1839-2101) กระท่ังในปz พ.ศ. 2101 เชียงใหมได�เสียเมือง

ให�แกพระเจ�าบุเรงนองแหงพมา และได�อยูภายใต�การปกครองของพมามานานกวาสองร�อยปz จนถึง

สมัยสมเด็จพระเจ�ากรุงธนบุรี จึงได�มีการทําสงครามเพ่ือขับไลพมาออกจากเมืองเชียงใหมและเชียง

แสนได�สําเร็จ โดยการนําของเจ�ากาวิละและพระยาจาบ�าน 

 หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟgาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 

สถาปนาเจ�ากาวิละข้ึนเป�นพระเจ�าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให�ปกครองหัวเมืองฝ�ายเหนือในฐานะ

ประเทศราชของกรุงรัตนโกสินร& และราชวงศ&ทิพย&จักราธิวงศ& (ราชวงศ&เจ�าเจ็ดตน) ซ่ึงเป�นเชื้อสายของ

พระเจ�าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได�ปกครองเมืองเชียงใหมและหัวเมืองตาง ๆ สืบตอมา และเปลี่ยนชื่อ

เมืองเป�น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม" 
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 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยูหัว ได�มีการปฏิรูปการปกครองหัว
เมืองประเทศราช โดยมีการจัดต้ังการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลพายัพ" ตอมา
เชียงใหมได�มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะข้ึนเป�น "จังหวัด" ต้ังแตปz พ.ศ. 2476 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยูหัว จนถึงปQจจุบัน 
 เอกลักษณ!ของท�องถ่ิน 
 เอกลักษณ&ทางท�องถ่ินแบงออกเป�น 2 เอกลักษณ& คือ 
 1. เอกลักษณ&ทางธรรมชาติ 
  1.1 สิ่งท่ีมีอยูตามสภาพธรรมชาติ 
   1.1.1 ดอยอินทนนท&: เป�นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ป�าอินทนนท&นี้เป�นแหลงกําเนิดของ
ต�นน้ําแมกลาง แมป�ากอ แมปอน แมหอย แมยะ แมแจม แมขาน และเป�นสวนหนึ่งของต�นน้ําแมป~งท่ี 
ให�พลังงานไฟฟgาท่ีเข่ือนภูมิพล มีเอกลักษณ&ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน น้ําตกตาง ๆ โดยเฉพาะ
น้ําตกแมยะ ท่ีได�ชื่อวาสวยท่ีสุดของประเทศ 
   1.1.2 ดอยสุเทพ: เดิมมีชื่อวา ดอยอ�อยช�าง เป�นท่ีตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
   1.1.3 ดอยอางทาง: เป�นแนวชายแดนไทยกับพมาและเป�นแหลงดูนกท่ีสําคัญอีก 
แหงหนึ่ง 
  1.2 ปรากฏการณ&ทางธรรมชาติ 
   1.2.1 ออบหลวง: เป�นสถานท่ีนาเท่ียวท่ีธรรมชาติสร�างสรรค& ท่ีต้ังอยูในอุทยาน
แหงชาติออบหลวง เป�นชองแคบเขาขาดท่ีมีหน�าผาหิน ขนาบลําน้ํา ทําให�เกิดหุบผาลึก 
   1.2.2 น้ําพุร�อน: มีชื่อเรียกอยางอ่ืนอีกเชน บอน้ําร�อน โป�งน้ําร�อน หรือโป�งเดือด 
   1.2.3 โป�งเดือดป�าแป�: เป�นน้ําพุร�อนท่ีใหญและพุงข้ึนสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
   1.2.4 บอน้ําร�อนอําเภอฝาง: อยูในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง บ�านโป�งน้ําร�อน เป�นน้ําพุ
ร�อนท่ีเกิดในแหลง ใกล�รอยสัมผัวของหินแกรนิตกับหินชั้น 
   1.2.5 บอน้ําร�อนเทพพนม: อยูในทาผา อําเภอแมแจม เป�นบอน้ําร�อนธรรมชาติ 
เกิดจากความร�อนใต�พิภพ 
   1.2.6 น้ําพุสันกําแพง: เป�นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ เป�นท่ีรู�จักของท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศ 
   1.2.7 ถํ้าเชียงดาว: เป�นถํ้าท่ีใหญและเกาแกของจังหวัดเชียงใหม  
  1.3 พืชพันธุ&ไม� 
   1.3.1 กุหลาบพันปz: นับเป�นพืชหายากท่ีมีดอกงดงามมากท่ีสุดชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทยและมีการกระจายพันธุ&คอนข�างจํากัดอยูเฉพาะในเขตอากาศหนาวเย็นบนพ้ืนท่ีชุมชื้น   
สันเขา หรือหน�าผา 
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   1.3.2 ดอกเอ้ือง: เป�นกล�วยไม�สกุลหวาย เป�นสัญลักษณ&ของเชียงใหม เป�นดอกไม�
ท่ีหญิงชาวเชียงใหม น้ํามาเสียบผมในเทศกาล หรือฟgอนรํา 
   1.3.3 เอ้ืองคํา: เป�นกล�วยไม�ป�า มีถ่ินกําเนิดอยูภาคเหนือ 
   1.3.4 เอ้ืองผึ้ง: เป�นกล�วยไม�สกุลหวายท่ีมีดอกสีเหลือง มีชอดอกจํานวนมาก 
   1.3.5 เอ้ืองแซะ: เป�นกล�วยไม�ท่ีมีกลิ่นหอมคล�ายดอกพิกุล 
   1.3.6 เอ้ืองฟgามุย: เป�นกล�วยไม�สกุลแวนด�าใบแบน มีถ่ินกําเนิดในป�าเมืองไทย 
   1.3.7 ต�นยาง 
  1.4 สัตว&  
   1.4.1 ช�าง: ช�างเป�นสัตว&สําคัญของชาวล�านนาและเป�นสัญลักษณ&ของจังหวัด
เชียงใหม 
   1.4.2 กวางผา: มีลักษณะคล�ายเลียงผาขนาดเล็ก อาศัยอยูตามเทือกเขาหินท่ีมี
หน�าผาสูงชัน 
  1.5 ทรัพยาการธรรมชาติ 
   บอน้ํามันฝาง: เป�นบอน้ํามัน (ป~โตรเลียม) อยูท่ีอําเภอฝาง 
 2. เอกลักษณ&ทางวัฒนธรรม 
  2.1 ภาษาถ่ิน มีท้ังภาษาเขียนและภาษาพูด โดยเฉพาะภาษาพูดสําเนียงเชียงใหม 
  2.2 ประเพณี 
   2.2.1 ประเพณียี่เป�ง(ลอยกระทง): เป�นประเพณีท่ีมีมาแตโบราณ 
   2.2.2 ประเพณีปzใหมเมือง: ตรงกับกลางเดือนเมษาของทุกปz เป�นการเปลี่ยน
ศักราชใหม ชาวล�านนาเรียกวาปz�ใหมเมือง 
  2.3 ศิลปกรรม 
   สภาพแวดล�อมทางธรรมชาติมีอิทธิพลตอการต้ังถ่ินฐาน สะท�อนให�เห็นถึง
ความสัมพันธ&ทางกายภาพ เชน เรือนกาแล ท่ีถือเป�นสถาปQตกรรมท�องถ่ิน เป�นเอกลักษร&ของเชียงใหม 
  2.4 ศิลปหัตถกรรม 
   2.4.1 เครื่องเขิน: เป�นหัตถกรรมท่ีมีความประณีตสวยงามเฉพาะถ่ิน และความ
ได�เปรียบในเชิงชาง 
   2.4.2 เครื่องเงิน: เป�นเอกลักษณ&ท่ีสําคัญของชาวเชียงใหม ลักษณะเดน คือ การ
แกะลายสองด�าน 
  2.5 วัฒนธรรมอาหารการกิน 
   เชียงใหมถือได�วาเป�นดินแดนท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อาหารการกิน
พ้ืนเมืองของเชียงใหม ซ่ึงมีต�นตําหรับมาจากกลุมชนตาง ๆ ผสมผสานปรุงแตงข้ึนเป�นอาหารประจํา
ท�องถ่ินของเชียงใหมเอง ซ่ึงมีมากกวา 200 ชนิด 
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   สวนรสชาติของอาหารคนเมืองแล�ว เม่ือเทียบกับ ภาคอ่ืน ๆ ถือได�วามีรสท่ีไมจัด
นักสวนใหญจะออกเค็ม ไมออกหวานอยางภาคกลาง หรือเผ็ดอยางชาวใต� อาหารท่ีเป�นท่ีนิยมนํามา
เป�นของฝากได�แก น้ําพริกหนุม น้ําพริกออง ไส�อ่ัว หมูยอ แหนม เป�นต�น 
 ของดีประจําจังหวัด 
 ผ�าไหม ผ�าฝgายทอมือ รมบอสร�าง เครื่องเงิน ไม�แกะสลัก หมูยอไส�อ่ัว แคบหมู น้ําพริก
หนุม ผลไม�จําพวกลิ้นจี่ ลําไย แอปเป~ล สตรอเบอรี่ ลูกท�อ ดอกไม�เมืองหนาว หอม กระเทียม 
 
จังหวัดลําปาง 
 ข�อมูลท่ัวไป 
 จังหวัดลําปาง เป�นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ&ด�วยป�าไม�
และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร&เกาแกยาวนาน มีชื่อเดิมวา เขลางค&นคร เป�นท่ีรู�จักกันดีอีกชื่อหนึ่งวา 
เมืองรถม�า 
 จังหวัดลําปางแบงเขตการปกครองแบงออกเป�น 13 อําเภอมี ดังนี้  อําเภอเมือง อําเภอ
แมเมาะ อําเภอเกาะคา อําเภอเสริม อําเภองาว อําเภอแจ�หม อําเภอวังเหนือ อําเภอเถิน อําเภอแมพริก  
อําเภอแมทะ อําเภอสบ อําเภอห�างฉัตร และอําเภเมืองปาน 
 สัญลักษณ!ประจําจังหวัดลําปาง 
 

 
 

ภาพท่ี 17 ตราสัญลักษณ&ประจําจังหวัดลําปาง 
 

 ตราประจําจังหวัด: รูปไก ยืนอยูในประตูมณฑปวัดพระธาตุลําปางหลวง 
 ดอกไม�ประจําจังหวัด: ดอกธรรมรักษา 
 ต�นไม�ประจําจังหวัด: กระเจา หรือกระเชา หรือในภาษาถ่ินวา ขะจาว 
 คําขวัญประจําจังหวัด: ถานหินลือชา รถม�าลือลั่น เคร่ืองปQ\นลือนาม งามพระธาตุลือไกล 
ฝ�กช�างใช�ลือโลก 
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 ประวัติศาสตร!ของจังหวัดลําปาง 
 ลําปางเป�นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในล�านนา เป�นจุดศูนย&รวมทางด�านศิลปะ วัฒนธรรม 
สถาปQตยกรรมล�านนาอันโดดเดน สมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรล�านนารวมไปถึงนครลําปางได�ตกเป�น
เมืองข้ึนของพมามานานนับสองร�อยปz ดังนั้นสถาปQตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานตาง ๆ ในเมือง
ลําปางจึงได�รับอิทธิพลของศิลปะพมาเห็นได�อยางชัดเจน อาทิ วัดศรีชุม วัดพระแก�วดอนเต�าฯ ชวง
สมัยพมาปกครองอาณาจักรล�านนารวมไปถึงเมืองลําปางไมได�สร�างคุณประโยชน&แกบ�านเมือง 
มิหนําซํ้ายังกระทําการย่ํายีขมเหงชาวบ�านจนทําให�ชาวเมืองเกลียดชังไปท่ัว จนกระท่ังได�เกิดวีรบุรุษผู�
กล�าแหงบ�านปกยางคก (ปQจจุบันอยูอําเภอห�างฉัตร) นามวา เจ�าพอทิพย&ช�าง ทานได�รวบรวมชาวเมือง
ขับไลพมาพ�นเมืองลําปางได�สําเร็จ พร�อมกันนี้ชาวเมืองจึงพากันสถาปนาทานข้ึนเป�นเจ�าเมืองลําปาง 
มีพระนามวา พญาสุวฤๅไชยสงคราม เวลานั้นเมืองลําปางเป�นเมืองเดียวในล�านนาท่ีปราศจากอํานาจ
ปกครองจากพมา กาลเวลาตอมาลูกหลานของทานได�กอบกู�เอกราชขับไลพมาจากแผนดินล�านนา 
และได�เป�นเจ�าหลวงเชียงใหม ลําพูน นาน และต�นตระกูลของทานมีนามปรากฏในพงศาวดารวา
ราชวงศ&ทิพย&จักราธิวงศ&ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได�มีการปฏิรูประบอบการปกครองเป�นระบอบมณฑล เมือง
ลําปางข้ึนอยูกับมณฑลพายัพ (เมืองเชียงใหม) และตอมาแยกออกไปเป�นมณฑลมหาราษฎร&ตอมาสมัย
รัชกาลท่ี 6 ได�เปลี่ยนแปลงเป�นจังหวัด เมืองลําปางจึงมีฐานะเป�นจังหวัดหนึ่งต้ังแตนั้นเป�นต�นมา 
 เอกลักษณ!ของท�องถ่ิน 
 เอกลักษณ&ทางท�องถ่ินแบงออกเป�น 2 เอกลักษณ& คือ 
 1. เอกลักษณ&ทางธรรมชาติ 
  1.1 ถานลิกไนต&: เป�นถานหิน ชนิดหนึ่ง ท่ีแปรสภาพมาจากถานพีต สวนประกอบท่ี
สําคัญของถานหินประกอบด�วย คาร&บอนโดยมีไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน และ ซัลเฟอร&
ประกอบอยูด�วยเพียงเล็กน�อยเทานั้น 
  1.2 ต�นขะจาว: เป�นไม�ยืนต�นสูง 25 เมตร ผลัดใบ ลําต�นเปลาตรงเปลือกสีน้ําตาลปน
เทา มีตอมระบายอากาศเป�นจุดกลมเล็ก ๆ สีขาวมองเห็นได�งาย เป�นต�นไม�พระราชทานประจําจังหวัด
ลําปาง 
  1.3 ภูเขาไฟลําปาง: ปQจจุบันเรียกดอยจําป�าแดด เป�นภูเขาไฟท่ีดับแล�ว 
 2. เอกลักษณ&ทางวัฒนธรรม 
  2.1 หัตถกรรมทางชางฝzมือ   
   กองข�างอําเภอเมืองมาย อําเภอแจ�หม จังหวัดลําปาง: เป�นภาชนะจักสานสําหรับ
ใสข�าวนึ่ง 
  2.2 ศิลปกรรม   
   ลายหม�อดอก: หรือภาพแจกันดอกไม� ซ่ึงประดับอยูตามท่ีตาง ๆ ในลําปาง 
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  2.3 วัฒนธรรมการกิน 
   ข�าวแตน: หรือข�าวแต�น หรือรังแตน หมายถึง อาหารวางท่ีทําจากข�าวเหนียวเป�น
สวนประกอบหลัก โดยนําข�าวเหนียวมาแชน้ํานึ่งสุก คลุก อาจผสมกับสวนประกอบอ่ืน เชน น้ําแตงโม
หรือน้ําผลไม�อ่ืน เกลือน้ําอ�อย งา น้ํากระทิ แล�วทําให�เป�นแผนหรือรูปแบบอ่ืน ทําให�แห�งโดยใช�ความ
ร�อนจากแสงอาทิตย& หรือจากแหลงพลังงานอ่ืน ทอดให�พอง อาจปรุงแตงหน�าด�วยเครื่องปรุงตาง ๆ 
เชน น้ําตาลมะพร�าวเค่ียว หมูหยองน้ําพริกเผา ในกรณีท่ีแผนข�าวทําจากข�าวเหนียวโดยไมมี
สวนประกอบอ่ืนเป�นสวนผสม และมีน้ําตาลเค่ียวเป�นเครื่องปรุงแตงหน�า เรียกวา "นางเล็ด" 
  2.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   ประเพณีการฟgอนผีปู�ยา: คือ การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ มีองค&ประกอบสําคัญ คือ มี
ดนตรีมาประโคมให�ผีหรือเจ�าได�เสพอาหาร และมา มวน ฟgอนรํากัน 
  2.5 ยานพาหนะ 
   รถม�าลําปาง: รถม�าคันแรกได�ถูกซ้ือมาจากกรุงเทพฯ ขณะนั้นทางกรุงเทพฯ มี
รถยนต&ใช�มากข้ึน บทบาทของรถม�าลากในกรุงเทพฯ จึงลดลงรถม�าจึงได�ถูกนํามาใช�ท่ีนครลําปางและ
ยังได�กระจายไปสูเมืองหลักของภาคตาง ๆ ได�แก นครราชสีมาของอีสาน นครศรีธรรมราชของภาคใต� 
นครเชียงใหม เมืองเชียงราย เมืองแพร เมืองนาน เมืองแมฮองสอน ของทางภาคเหนือแตด�วยเหตุใด
ไมปรากฏผู�ประกอบการรถม�าในเมืองดังกลาวจึงเลิกกิจการไป คงเหลือแตเฉพาะจังหวัดลําปางแหง
เดียวท่ียังคงใช�รถม�าอยูตราบจนกระท่ังวันนี้ 
 ของดีประจําจังหวัด 
 ไม�แกะสลัก ช�างแกะสลัก เครื่องปQ\นดินเผา เซรามิค เคร่ืองเขินประประยุกต& กระดาษสา 
รถม�าจําลอง 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การรับรู�เป�นผลเนื่องมาจาการท่ีมนุษย&ใช�อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซ่ึงเรียกวา 
เครื่องรับ (Sensory) ท้ัง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยมีการค�นพบวา การรับรู�
ของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการได�ยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3%  
  การรับรู�จะเกิดข้ึนมากน�อยเพียงใด ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีมีอิทธิพลหรือปQจจัยในการรับรู� ได�แก 
ลักษณะของผู�รับรู� ลักษณะของสิ่งเร�า การรับรู�เป�นหนทางท่ีนําไปสูการแปลความหมายท่ีเข�าใจกันได� 
สรุปได�วาการรับรู�เป�นพ้ืนฐานของการเรียนรู� ถ�าไมมีการรับรู�เกิดข้ึน การเรียนรู�ยอมเกิดข้ึนไมได� การ
รับรู�จึงเป�นองค&ประกอบสําคัญท่ีทําให�เกิดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุษย&อันเป�นสวนสําคัญยิ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนและการใช�สื่อการสอนจึงจําเป�นจะต�องให�เกิดการรับรู�ท่ีถูกต�องมากท่ีสุด  
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ทฤษฎีการรับรู�ภาพ (Perception theories of visual communication)  
 การรับรู�ภาพ ในท่ีนี้หมายถึง การมองเห็น และรับรู�ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของเราด�วย
ความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งตาง ๆ และสวนหนึ่งของการรับรู�สิ่งใหม ถ�าเราสามารถ
จดจําสิ่งนั้น ๆ ได�จะชวยให�การเรียนรู�ของเราก�าวหน�าเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเราเข�าใจความหมายแล�วจะ
ชวยให�สามารถเลือกใช�ภาพสื่อความหมายได�ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับทฤษฎีของอัสเดียส ฮักเลย& 
(Aldous Huxley) ท่ีได�กลาวไว�วา วิธีการเรียนรู�ของมนุษย&เราจะเกิดข้ึนได�ถ�าเราได�เห็นสิ่งตาง ๆ ใน
ท่ีนี้หมายถึง ยิ่งเรารู�และเห็นมากข้ึนเทาใด ก็ยิ่งทําให�เราแตกฉานทางด�านความคิดหรือเข�าใจใน
ความหมายของสิ่งตาง ๆ มากข้ึนเทานั้น  
 การศึกษาความหมายของสิ่งตาง ๆ ทางวัฒนธรรมของสังคมเรา และวัฒนธรรมสังคมโลก 
ไมสามารถเกิดได�จากการอานตําราเพียงอยางเดียว แตมาจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
นอกจากนั้นเราก็สามารถศึกษาลักษณะเฉพาะ และความหมายของสิ่งตาง ๆ จากศิลปวัฒนธรรมท่ีเรา
อาศัยอยู และศิลปวัฒนธรรมของกลุมเปgาหมายหลักท่ีเราต�องการนําเสนอ ผลงานการออกแบบ
กราฟ~กเพ่ือชวยให�นักออกแบบและวาระในการนําเสนองานนั้น ๆ  
 เนื่องจากปQจจุบันเรามีรูปแบบในการสื่อสาร ดังนี้ คือ การสื่อสารด�วยภาษาอักษร (verbal 
communication) และภาษาภาพ (visual communication) ซ่ึงการสื่อสารท้ังสองมีศักยภาพแตกตาง
กัน เนื่องจากภาษาเขียนและพูดด�วยอักษรมีข�อจํากัดทางด�านเชื้อชาติของภาษาและรูปแบบของ
ตัวอักษร ผู�ท่ีจะสามารถเข�าใจในภาษาตัวอักษรได�จะต�องมีการศึกษาท้ังทักษะการฟQง พูด อาน และ 
เขียน ผู�อานภาพก็สามารถเข�าใจในภาพนั้น ๆ ได� คําวา ซิมมิออติกส& (semiotics) มาจากภาษากรีซ 
คําวา “ซิมมิชัน” (semis ion) ซ่ึงแปลวาสัญลักษณ& (sign) ในประเทศยุโรปเรียกวา “ซิมมิออโลจี” 
(semiology) ในท่ีนี้หมายถึงการศึกษาทฤษฎีของภาพสัญลักษณ&เพ่ือการสื่อความหมาย 3 สวน 
ประกอบไปด�วย 1) การศึกษาความหมายของภาพสัญลักษณ& 2) หลักการสร�างภาพสัญลักษณ& และ  
3) หลักการใช�ภาพสัญลักษณ&  
 ภาพสัญลักษณ&ท่ีเป�นตัวแทนเพ่ือสื่อความหมายสามารถแบงออกได�เป�น 3 ประเภทหลัก 
คือ ภาพสัญลักษณ&ไอคอน (Icon sign) ภาพสัญลักษณ&ชี้นํา (Indexical sign) และภาพสัญลักษณ&
ตัวแทน (Symbols)  
 1. สัญลักษณ!ไอคอน (Iconic sign) เป�นภาพท่ีมีรูปลักษณ&แทนสิ่งตาง ๆ ท่ีมีความเหมือน
จริงมากท่ีสุด เพ่ือให�งายตอการตีความหมาย และทําความเข�าใจ ยกตัวอยางเชน ภาพสัญลักษณ&ไอ
คอนคําสั่งของโปรแกรมตาง ๆ บนหน�าจอคอมพิวเตอร& เชน ภาพสัญลักษณ&ไอคอนแผนดิสก& หมายถึง 
ปุ�มคําสั่งบันทึกงานลงในแผนดิสก& และภาพสัญลักษณ&ไอคอนเครื่องพิมพ& หมายถึง ปุ�มคําสั่งพิมพ&งาน 
เป�นต�น นอกจากนั้นภาพไอคอนในสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ ภาพสัญลักษณ&ไอคอนรูปจักรยานบน
ทางเดินเท�า หมายถึง ทางบนทางเดินเท�านั้นสําหรับขับข่ีจักรยานได� 
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 2. สัญลักษณ!ช้ีนํา (indexical sign) คือ ภาพสัญลักษณ&ท่ีมีลักษณ&บงบอกความหมาย 
หรือชี้นําให�ผู�อานเข�าใจในความหมายของภาพนั้นได� โดยการเชื่อมโยงกับกฎแหงธรรมชาติ เชน ลูกศร
ชี้ตรงไป หรือลูกศรชี้ทางขวา เราสามารถรับรู�และเข�าใจได�อยางรวดเร็ว เนื่องจากเรียนรู�ความหมาย
ของลูกศรจากประสบการณ&และชีวิตประจําวันภายในสภาพแวดล�อมท่ีเราอาศัยอยูเป�นประจํา 
นอกจากนั้น การใช�สีในภาพสัญลักษณ&ชี้นําก็ต�องพิจารณาตาม ปรากฏการณ&ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท่ีเราอาศัยอยูด�วยจึงจะสามารถเข�าใจในความหมายของภาพได�อยางรวดเร็ว เชน สีขาวของหิมะ เป�น
สัญลักษณ&ของสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นและสีเขียว ของต�นไม�เป�นสัญลักษณ&ของฤดูใบไม�ผลิ และใบไม�
สีแดงอมส�มเป�นสัญลักษณ&ของฤดูใบ ไม�รวงเป�นต�น ถ�าเราไมมีปากฎการณ&ธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ี
เราอาศัยอยู ก็ยากท่ีจะเข�าใจในความหมายภาพสัญลักษณ&ชี้นํานั้น ๆ ผ 
 3. ภาพสัญลักษณ!ตัวแทน (symbols) เป�นภาพที่มีความเป�นนามธรรมสูงกวาภาพ
สัญลักษณ&อื่น ๆ ที่ได�กลาวมา สวนใหญภาพสัญลักษณ&ได�ถูกสร�างขึ้นเพื่อสื่อความหมาย ในการเชิง
เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย การสร�างภาพสัญลักษณ&ตัวแทนเพื่อสื่อความหมายในแตละสังคมและ
วัฒนธรรม มีการเลือกใช�ตัวแทนแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตีความหมายของนักออกแบบ 
และการยอมรับในภาพสัญลักษณ& และความหมายของภาพตัวแทนในสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ 
เป�นหลัก  
 
ทฤษฎีสัญวิทยาของ Roland Barthes 
 Roland Barthes เป�นนักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสท่ีมีอิทธิพลอยางมากในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 และเป�นนักคิดท่ีเริ่มนําเอาการวิเคราะห&แบบสัญวิทยามาใช�กับวัฒนธรรม แนวคิดสําคัญของ 
Barther เห็นวาสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเราในสังคมนั้นล�วนเป�นสัญญะ มีระบบวัฒนธรรมเป�นรหัสหรือ
กฎเกณฑ&ในการสร�างความหมายอสัญญี แตด�วยความเคยชินหรือการอําพรางของวัฒนธรรมเราจึง
มองข�ามหรือมองไมเห็นความหมาย ในระดับท่ีสิ่งตาง ๆ มีฐานเป�นสัญญะหรือถูกทําให�กลายเป�นสัญญะ 
และมีบทบาทหน�าท่ีในเชิงสัญญะ (sign-function) แตไปมองเห็นความหมายของสรรพสิ่งนั้นเป�นเรื่อง
ของธรรมชาติ ธรรมดาหรือเป�นเพียงสิ่งของเพ่ือใช�สอยเทานั้น แนวความคิดของ Barthes ท่ีนาสนใจ
และสามารถอธิบายเก่ียวกับสัญวิทยาได�ตรงตามวัตถุประสงค&ของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ 
 ระบบสัญวิทยาระดับท่ีสอง คือ ระบบการแทนความหมายของสัญญะในรูปแบบของคํามี 
2 ระดับ (two orders of signification) คือ denotation และ connotation 
 1. การทํางานของสัญญะในระดับท่ีหนึ่ง (the first order of signification)  
  Denotation คือ การแสดงความหมายของคํานั้นท่ีถูกต�องตามหลักภาษาและพจนานุกรม 
เป�นระดับพ้ืนฐาน แสดงถึงความสัมพันธ&ระหวางตัวหมาย/เครื่องหมาย/รูปสัญญะ (the signifier) กับ
ความหมายของสัญญะนั้น (the signified) และระหวางสัญญะกับความเป�นจริงท่ีต�องการหมายถึง 
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เป�นความหมายในระดับพ้ืนผิว (manifest meaning) ไมต�องอาศัยการตีความก็เข�าใจได�ทันที หรือ
เรียกวาเป�นความหมายตรง (denotative meaning)  
 

 
 

ภาพท่ี 18 แสดงการตีความหมายตามทฤษฎีกับงานวิจัยชิ้นนี้ 
 
 2. การทํางานของสัญญะในระดับท่ีสอง (the second order of signification) 
  Connotation คือ ความหมายเพ่ิมเติม (additional meaning) เกิดจากการปฏิสัมพันธ& 
เม่ือสัญญะพบเจอกับความรู�สึกและอารมณ&ของผู�ใช�สัญญะและคานิยมทางวัฒนธรรมของผู�ใช�สัญญะ
นั้น อุบลรัตน&อธิบายวา connotation เป�นความหมายในระดับลึก ต�องอาศัยการตีความเฉพาะตัวจึง
จะเข�าใจ โดยเรียกความหมายระดับนี้วา ความหมายแฝง (connotative meaning) (อุบลรัตน& และ
คณะ, 2550: 537, อ�างถึงใน วงหทัย ตันชีวะวงศ&, 2554) ความหมายในระดับ connotation มีอารมณ& 
ความคิดอ่ืนมาผนวกอยูกับความหมายของคําทําให�คํามีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายท่ี
แท�จริงตามพจนานุกรม Connotation หมายถึง ความหมายลําดับท่ีสองของสัญญะ เป�นความหมาย
ในเชิงวัฒนธรรม  
 ความหมายของคําในระดับ Denotation และ Connotation จึงแตกตางกัน เชน คําวา 
“green” ซ่ึงเป�นตัวหมาย (signifier) แสดงความหมายในสองระดับ การทํางานของสัญญะในระดับท่ี
หนึ่ง (the first order of signification) หรือในข้ัน denotation นั้น “green” มีความหมายตามหลัก
ภาษาอังกฤษท่ีแปลวา สีเขียว เป�นสีของต�นไม� ความอิจฉา ฯลฯ แตสัญญะยังคงแสดงความหมายใน
ระดับท่ีสองได�อีก หรือเรียกวาเป�นข้ัน connotation เชน “green” ใช�เพ่ือแสดงถึงความเป�นมิตรตอ
สิ่งแวดล�อม การดูแลรักษ&โลก ทําให�มีนักการตลาดใช�สีเขียวเป�นสีผลิตภัณฑ&และกิจกรรมทางการตลาด
ตาง ๆ ท่ีเป�นมิตรตอสิ่งแวดล�อม แสดงให�เห็นวาผลิตภัณฑ&นั้นยอยสลายได�งาย ไมทําให�โลกร�อน หรือ
ผลิตภัณฑ&นั้นไมใช�ทรัพยากรอยางไร�คา (วงหทัย ตันชีวะวงศ&, 2554)  
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ทฤษฎีมายาคติ  
 ทฤษฎีมายาคติ คือ การสื่อความหมายท่ีเกิดจากการทํางานของสัญญะในระบบท่ี 2 
ตีความสื่อสารโดยได�อิทธิพลมาจากวัฒนธรรม ไชยรัตน& เจริญสินโอฬาร (2545) ได�กลาวถึงทฤษฎีของ 
Barther วาเป�นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกป~ด อําพราง บิดเบือนฐานะการ
เป�นสัญญะของสรรพสิ่งในสังคมให�กลายเป�นเรื่องธรรมชาติ เป�นสิ่งปกติธรรมดา หรือเป�นสิ่งท่ีมีบทบาท
หน�าท่ีในเชิงใช�สอยแคบ ๆ ในสังคมวา "กระบวนการสร�างมายาคติ" และเรียกสิ่งท่ีเป�นผลลัพธ& ผลผลิต
ของกระบวนการนี้วา "มายาคติ" (myth/alibi/doxa) หรือความคิดความเชื่อท่ีคนสวนใหญในสังคม
ยอมรับโดยไมได�ต้ังคําถาม และความคิดความเชื่อท่ีสอดคล�องกับระบบอํานาจท่ีดํารงอยูในสังคม
ขณะนั้น ในระดับภาษาความหมายจะเกิดข้ึนจากการมีองค&ประกอบครบ 3 สวน คือ 1. รูปสัญญะ  
2. ความหมายสัญญะ 3. สัญญะ โดยปกติการรับรู�ในชีวิตประจําวันของเราจะมองเห็นเพียงสองสวน
เทานั้น คือ รูปสัญญะและความหมายสัญญะ แตในมายาคติสัญญะถือเป�นสิ่งท่ีสื่อความได�ด�วยตัว      
มันเองเพราะตัวมันคือผลรวมของรูปและความหมายสัญญะนั้นเองมายาคติดํารงอยูได�ด�วยอาศัยระบบ
ของภาษาท่ีมีอยูกอนหน�า และเป�นการตอยอดจากระบบสัญวิทยาระดับท่ีสองท่ีได�กลาวมาแล�วข�างต�น 
ระบบมายาคติจะใช�การสื่อความหมาย ไมวาจะเป�นภาษา ภาพ กิจกรรม สื่อสารด�วยระบบการสื่อ
ความหมายแฝงท่ีลดทอนหรือสลายความหมายในระบบท่ี 1 ของภาษาโดยท่ีเราแทบไมรู�ตัว 
  วรรณพิมล อังคศิริสรรพ (2544) ได�กลาววา มายาคติเป�นระบบสื่อความหมายซ่ึงมีลักษณะ
พิเศษตรงท่ีมันกอตัวข้ึนบนกระแสการสื่อความหมายท่ีมีอยูกอนอยูแล�ว จึงถือได�วามายาคติเป�น 
"ระบบสัญญะในระดับท่ีสอง" สิ่งท่ีเคยเป�นหนวยสัญญะ (ผลลัพธ&จากการประกบของรูปสัญญะกับ
ความหมาย) ในระบบแรก กลายมาเป�นรูปสัญญะในระบบท่ีสอง ขอย้ําในท่ีนี้วาวัสดุสําหรับสร�างวาทะ
แหงมายาคติไมวาจะเป�นภาพ ภาษา พิธีกรรม วัตถุ และอ่ืน ๆ ในเบื้องต�นจะมีความแตกตาง
หลากหลายเพียงใด แตเม่ือถูกยึดจับโดยมายาคติแล�ว ก็จะถูกทอนให�เหลือเพียงรูปสัญญะเพื่อสื่อถึง
สิ่งอ่ืนเสมอ 
 ดร.ศิริชัย ศิริกายะ และชิกฤต อุดมลาภไพศาล (2552) ได�อ�างอิง Roland Barthes ท่ีกลาว
ไว�ในเรื่อง two order of signification คือ ลําดับชั้นของการสื่อความหมายมี 2 ข้ัน คือความหมายตรง 
denotation meaning ลําดับแรกของการสื่อความหมาย เป�นสิ่งท่ีอ�างอิงโดยสามัญสํานึก (common 
sense) และปรากฏชัด และความหมายแฝง (connotation meaning) ลําดับข้ันท่ีสองของการสื่อ
ความหมาย เป�นปฎิสัมพันธ&เม่ือสัญญะพบกับความรู�สึกของผู�ใช�เครื่องหมาย หรือคุณคาทางวัฒนธรรม 
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ภาพท่ี 19 แสดงความสัมพันธ&ของทฤษฎีมายาคติ 
 
 สรุปความหมายของมายาคติ คือ ความหมายท่ีแฝงอยูในสัญญะ เกิดข้ึนมาจากบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ กระบวนการเกิดของสัญญะในมายาคตินั้น เกิดจากการนําสัญญะในการ
สื่อสารระดับแรกคือความหมายตรง ไปเปลี่ยนสถานะให�กลายเป�นรูปสัญญะและใสความหมายสัญญะ
ใหมเข�าไป กลายเป�นความหมายระดับท่ีสองหรือความหมายแฝง ซ่ึงเป�นความหมายในเชิงมายาคติ
นั้นเอง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 กรณีศึกษาของการใช�สัญลักษณ!สิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร!ในต�างประเทศ  
 จากงานวิจัยของ นางสาววรวรรณ ธนประสิทธิ์พัฒนา เรื่อง “การออกแบบสัญลักษณ&
แสดงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ีสะท�อนผลิตภัณฑ&ในท�องถ่ิน: ภาคตะวันออก” ได�วิเคราะห&  
 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห&งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบสัญลักษณ&แสดงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ี

สะท�อนผลิตภัณฑ&ในท�องถ่ิน: ภาคตะวันออก” 
   

ประเภท ภาพ ตัวอักษร สี สัดส�วน 
กรอบ

ภาพ 

1. ภาพสินค�าโดยตรงประกอบ
กับชื่อสินค�า 

ภาพสินค�าเชิง
กราฟฟ�ก 

ตัวพิมพ ล�อม
ภาพ 

สินค�า ชื่อโดด
เด"นกว"า
ภาพ 

รูปทรง 
เรขา 
คณิต 

2. ภาพสินค�าโดยตรง ประกอบ
กับชื่อสินค�า + ภาพประกอบ
เชิงสัญลักษณ  

ภาพ เ ก่ียว กับการ
ผลิตและสัญลักษณ 
ของพื้นที่เชิงกราฟ�ก 

ตัวพิมพ จัด
วางแนวบน
ของภาพ 

สินค�า ภาพโดด
เด"นกว"า
ชื่อ 

รูปทรง 
เรขา 
คณิต 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห&งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบสัญลักษณ&แสดงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร&ท่ี
สะท�อนผลิตภัณฑ&ในท�องถ่ิน: ภาคตะวันออก” (ตอ) 

   

ประเภท ภาพ ตัวอักษร สี สัดส�วน 
กรอบ
ภาพ 

3. ภาพสินค�าโดยตรง 
ประกอบกับชื่อสนิค�า + 
ภาพประกอบที่แสดงสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร ทาง
ธรรมชาต ิ

ภาพลักษณะของ 
พื้นที่ทางธรรมชาต ิ
เชิงกราฟฟ�ก 

ตัวพิมพ  
จัดวางแนว
บนของภาพ 

ตามวัตถุ
ในภาพ 

ภาพ 
โดดเด"น
กว"าชื่อ 

รูปทรง 
เรขา 
คณิต 

4. ภาพสินค�าโดยตรง 
ประกอบกับชื่อสนิค�า + 
ภาพประกอบแสดง 

 สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร  
 ทางวฒันธรรม 

ภาพที่เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมใน
พื้นที่เชิงกราฟฟ�ก 

ตัวพิมพ และ
ตัวดัดแปลง 
จัดวางแนว
บนของภาพ 

ตามภาพ 
ประกอบ 

ภาพ 
โดดเด"น
กว"าชื่อ 

รูปทรง
อิสระ 

5. ภาพสินค�าโดยตรงแบบ
ลดทอน ประกอบกับ 

 ชื่อสินค�า 

ภาพสินค�าเชิง 
การลดทอน โดยใช�
เทคนิคภาพเงาและ
ภาพการ ตูน  

ตัวพิมพ และ
ตัวดัดแปลง 
จัดวางแนว
ล"างของภาพ 

สินค�า ภาพ 
โดดเด"น
กว"าชื่อ 

รูปทรง 
เรขา 
คณิต 

6. ภาพสินค�าโดยอ�อม  
 แบบใช�ภาพตัวแทนสินค�า

ประกอบกับชื่อสนิค�า 

ภาพวัตถุดิบของสนิค�า
หรือภาพสัญลักษณ 
แสดงเอกลักษณ ของ
พื้นที่ทางภูมิประเทศ
เชิงกราฟฟ�กและ
ลดทอนโดยใช�เทคนิค
ภาพเงา 

ตัวพิมพ และ
ตัวดัดแปลง  

สินค�า มีสัดส"วน
เท"ากัน 

ไม"
แน"นอน 

7. ภาพสินค�าโดยอ�อม 
 แบบใช�ตัวอักษรย"อหรือ 
 ชื่อของสินค�า+ภาพ

องค ประกอบทางกราฟฟ�ก 

ภาพตัวอักษรย"อของ
ชื่อสินค�าและชื่อเต็ม  

ตัวพิมพ และ
ตัวดัดแปลง 

โดดเด"น ภาพ 
โดดเด"น
กว"าชื่อ 

ไม"
แน"นอน 

8. ภาพสินค�าโดยอ�อม  
 แบบใช�ภาพอ่ืน ๆ ทีไ่ม"

เก่ียวข�องกับสินค�า
ประกอบชื่อสินค�า 

ภาพคน สัตว  สิ่งของ
เชิงวัฒนธรรมของ
พื้นที ่

ตัวพิมพ และ
ตัวดัดแปลง 
จัดวางแนว
ล"างของ
ภาพ 

สินค�า ภาพ 
โดดเด"น
กว"าชื่อ 

ไม"
แน"นอน 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ท่ีสะท'อนผลิตภัณฑ� 3 

จังหวัดภาคเหนือ” มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาอัตลักษณ�ของกลุ�มจังหวัดในภาคเหนือ และศึกษาหา

แนวทางการออกแบบสัญลักษณ�เพ่ือแสดงถึงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� โดยผู'วิจัยได'ทําการศึกษาจาก

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข'อง โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบสัญลักษณ�ท่ีจะสามารถ

นํามาใช'เป<นแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

 

แหล�งข�อมูลท่ีใช�ในการศึกษา 

 แหล�งข�อมูลด�านเอกสาร  

 ดําเนินการเก็บข'อมูลท่ีใช'ในการศึกษาประเภทเอกสารและสิ่งพิมพ�อิเล็กทรอนิกส� โดย

แบ�งเนื้อหาออกเป<น 4 ส�วน ดังนี้ 

 1. ข�อมูลเก่ียวกับส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร)ของไทย ได'แก� ท่ีมา ความหมาย วัตถุประสงค�

ของสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� คุณลักษณะและสิทธิประโยชน�ท่ีเกิดข้ึน องค�ประกอบท่ีสําคัญ และขอบเขต

การคุ'มครองสิทธิ หลักเกณฑ�ในการข้ึนทะเบียนสินค'า ตราสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� ความ

แตกต�างระหว�างตราสินค'ากับสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� 

 2. ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับภาคเหนือ โดยศึกษาจากประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ

แห�งชาติเป<นรายจังหวัด ได'แก� จังหวัด เชียงใหม� เชียงราย และ ลําปาง ซ่ึงเนื้อหาในแต�ละจังหวัด ได'

แบ�งข'อมูลตามเอกลักษณ�ของจังหวัดนั้น 

 3. ข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบสัญลักษณ) ได'แก� เรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ� 

ความหมายของสัญลักษณ� คําสําคัญและประเภทของสัญลักษณ� และหลักการในการออกแบบตรา

สัญลักษณ� 

 4. ข�อมูลของทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต�างๆ ได'แก� ทฤษฎีท่ีเก่ียวข'องกับสัญวิทยา 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� 
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  แหล�งข�อมูลประเภทบุคคล  
 ดําเนินการเก็บข'อมูลจากกลุ�มตัวอย�างโดยใช'แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข'อมูลเก่ียวกับ
ทัศนะคติของคนในท'องถ่ินท่ีมีต�อเอกลักษณ�ประจําจังหวัดของ 3 จังหวัดในภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม� และลําปาง รวมถึงของดีประจําจังหวัดท่ีมีความโดดเด�นแตกต�างจากจังหวัดอ่ืนโดยกลุ�ม
ตัวอย�าง จํานวนท้ังหมด 300 คน แบ�งเป<น จังหวัดเชียงใหม� จํานวน 100 คน จังหวัดเชียงราย จํานวน 
100 คน และจังหวัดลําปาง จํานวน 100 คน 
 แหล�งข�อมูลประเภทกรณีศึกษา 
 รวบรวมข'อมูลเพ่ือใช'สําหรับประกอบการศึกษาวิจัย ได'แก� ข'อมูลประเภทเอกสาร และ
สิ่งพิมพ�อิเล็กทรอนิกส� โดยคัดเลือกเนื้อหาท่ีมีความเก่ียวข'องกับสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ท่ีมี
การข้ึนทะเบียนแล'วในต�างประเทศและสัญลักษณ�รับรองมาตรฐานสินค'าท'องถ่ินภายในประเทศ 
 
วิธีการรวบรวมข�อมูล 
 ข�อมูลด�านเอกสารและส่ิงพิมพ)อิเล็กทรอนิกส) มีวิธีการศึกษา 2 วิธี 
 1. ศึกษาค'นคว'าข'อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และจากห'องสมุดของ
หน�วยงานราชการต�างๆ  
 2. ใช'ระบบสืบค'นข'อมูล (Search Engine) ค'นหาสิ่งพิมพ� หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส�ใน
หัวข'อท่ีมีความเก่ียวข'องและสอดคล'องตามต'องการจากเว็บไซต�  
 ข�อมูลประเภทบุคคล 
 ใช'วิธีการสอบถามกับกลุ�มตัวอย�าง ด'วยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) ผู'วิจัยจะทําการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 300 คน จาก 3 จังหวัด แบ�งเป<นจังหวัด
เชียงใหม� จํานวน 100 คน จังหวัดเชียงราย จํานวน 100 คน และจังหวัดลําปาง จํานวน 100 คน และ  
มีเง่ือนไขว�ากลุ�มตัวอย�างหรือผู'ตอบแบบสอบถามนั้นจะต'องเป<นบุคคลท่ีอาศัยอยู�ในภูมิลําเนาใน
จังหวัดนั้นๆ  
 จากจํานวนประชากรชาวไทยท่ีมีถ่ินฐานอยู�ในภาคเหนือ จํานวน 6,169,843 คน (สํานักงาน
สถิติแห�งชาติ, 2557) เพ่ือใช'สําหรับเป<นตัวแทนในการทําการทดสอบผลการวิจัย โดยใช'แบบสอบถาม
ในการทดสอบและรวบรวมข'อมูลจากกลุ�มตัวอย�างในแต�ละจังหวัด เพ่ือนําไปวิเคราะห�ผลด'วยวิธีการ
ทางสถิติต�อไป  
 ข�อมูลประเภทกรณีศึกษา  
 จากเว็บไซต� หนังสือ เอกสาร งานวิจัยและสิ่งพิมพ�ต�าง ๆ เพ่ือศึกษาการออกแบบสัญลักษณ�
ท่ีมีความเชื่อมโยงกับสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา ได'แก� ประชาชนชาวไทยท่ีมีถ่ินฐานอยู�ใน 3 จังหวัดทาง

ภาคเหนือ ได'แก� เชียงใหม� เชียงราย และลําปาง  

 กลุ�มตัวอย�างและขนาดของกลุ�มตัวอย�าง เนื่องจากกลุ�มตัวอย�างมีลักษณะท่ีแตกต�างกัน 

การสุ�มกลุ�มตัวอย�างจึงต'องมีการแบ�งประชากรออกเป<นส�วนย�อยแต�ละส�วน (เป<นชั้นภูมิ) แล'วทําการ

เลือกตัวอย�างจากแต�ละชั้นภูมิ เพ่ือให'กลุ�มตัวอย�างได'มีการกระจายตัว และมีโอกาสเป<นตัวแทนของ

ทุกชั้น หรือทําให'ได'ตัวแทนท่ีดีในการนํามาทดสอบ โดยมีข้ันตอนการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1  เนื่องจากในแต�ละจังหวัดประกอบไปด'วยหลายอําเภอ เพ่ือสะดวกต�อ

กระบวนการทําวิจัย ผู'วิจัยจําเป<นจะต'องสุ�มกลุ�มตัวอย�างอย�างง�ายอีกครั้ง เพ่ือเลือกบางอําเภอท่ีจะมา

เป<นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม โดยสุ�มเลือกจาก 3 จังหวัด ท่ีได'ทําการสุ�มมาแล'วในข้ันตอนท่ี 1 

 และได'รายชื่ออําเภอในแต�ละจังหวัด ดังนี้ 

 จังหวัดเชียงใหม� ประกอบด'วย   

 1. อําเภอเมืองเชียงใหม�  

 2. อําเภอแม�ริม  

 3. อําเภอจอมทอง 

 จังหวัดเชียงราย ประกอบด'วย 

 1. อําเภอเมืองเชียงราย 

 2. อําเภอเมืองเชียงแสน  

 3. อําเภอเมืองฝาง 

 จังหวัดลําปาง ประกอบด'วย 

 1. อําเภอเมืองลําปาง 

 2. อําเภอเถิน 

 3. อําเภอแม�เมาะ 

 ข้ันตอนท่ี 2 ทําการสุ�มเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบกําหนดจํานวนไว'ก�อน หรือแบบโควต'า 

(Quota Sampling) โดยท่ีผู'วิจัยจะทําการกําหนดจํานวนกลุ�มตัวอย�างไว'ก�อน จังหวัดละ 100 คน 

ท้ังหมด 3 จังหวัด รวมเป<นจํานวนกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 300 คน และมีเง่ือนไขว�ากลุ�มตัวอย�างหรือ

ผู'ตอบแบบสอบถามนั้น จะต'องเป<นบุคคลท่ีอาศัยอยู�ในภูมิลําเนาในจังหวัดนั้น ๆ 10 ปaข้ึนไป 
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เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช'ในการศึกษาแบ�งออกเป<น 2 ประเภท คือ  
 แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือใช'สําหรับเก็บรวบรวมข'อมูลและเพ่ือวัดผลความ
คิดเห็นต�าง ๆ ของกลุ�มตัวอย�างโดยผู'วิจัยได'แบ�งรูปแบบของแบบสอบถามตามลักษณะของหัวข'อท่ี
แตกต�างกันเพ่ือความชัดเจนของข'อมูล ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามเก่ียวกับเอกลักษณ)ของท�องถ่ิน (แสดงตัวอย�างแบบสอบถามไว'ใน
ภาคผนวก) เพ่ือใช'สําหรับการเก็บข'อมูลเบื้องต'นเบื้องต'นเก่ียวกับเอกลักษณ�และของดีประจําจังหวัด
ในภาคเหนือ โดยใช'แบบสอบถามปลายปcด โดยหัวข'อและคําถามในแบบสอบถามผู'วิจัยได'วิเคราะห�
และสรุปรูปมาจากเนื้อหาในเอกสารท่ีเก่ียวข'องได'เป<นแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาแบ�งเป<น 2 ส�วน คือ  
  ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลส�วนตัว ได'แก� ข'อมูลของเพศและอายุ โดยทํา
การแบ�งช�วงอายุท่ีมีผลต�อทัศนะคติในการเลือกเอกลักษณ�จังหวัด สอบถามระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยใน
พ้ืนท่ีเพ่ือทําการคัดกรองประสิทธิภาพในการตอบแบบสอบถามของกลุ�มตัวอย�าง มีความถ่ีอยู� 4 แบบ
ของระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี คือ ตํ่ากว�า 10 ปa, 10-20 ปa, 20-30 ปa และ 30 ปaข้ึนไป 
  ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับเอกลักษณ)ประจําจังหวัด ได'แก� ข'อมูลเก่ียวกับของ
ดีประจําจังหวัด เอกลักษณ�ทางธรรมชาติ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม อัตวิสัย (พฤติกรรมส�วนปfจเจกชน
มีจริตหรืออารมณ�เป<นตัวกํากับและแสดงน้ําหนัก (ดิเรก ปfทมสิริวัฒน�, 2545: 211)   ในพ้ืนท่ีโดยแบ�งเป<น
หมวดประเภทเอกลักษณ�โดยไม�ระบุชื่อแบบเฉพาะเจาะจง  
 2. แบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณ) รูปสัญญะเชิงมายาคติ (แสดงตัวอย�าง
แบบสอบถามไว'ในภาคผนวก) โดยใช'ข'อมูลและภาพท่ีมีความเก่ียวข'องกับรูปสัญญะ พร'อมเนื้อหา
ประกอบคําบรรยายภาพ โดยประเภทของรูปสัญญะได'มาจากการรวบรวมข'อมูลจาก แบบสอบถาม
เก่ียวกับเอกลักษณ�ประจําจังหวัด และสัญลักษณ�ประจําท'องถ่ิน ใช'แบบสอบถามปลายปcด เพ่ือหา
ภาพสัญลักษณ�ของจังหวัดนั้น ๆ ท่ีมีความหมายแฝงตามทฤษฏีสัญวิทยาจากกลุ�มตัวอย�าง 
  รูปสัญญะ คือ ตัวสื่อ/ตัวหมาย (Signifier) สิ่งท่ีจะสื่อสาร (ไชยรัตน� เจริญสินโอฬาร, 
2545: 20)   
  มายาคติ คือ ความคิด/ความเชื่อที่คนส�วนใหญ�ในสังคมยอมรับโดยไมตั้งคําถาม 
(ไชยรัตน� เจริญสินโอฬาร, 2545: 91) 
 3. แบบสอบถามเพ่ือใช�ในการประเมินผลงานออกแบบ (แสดงตัวอย�างแบบสอบถามไว'
ในภาคผนวก) โดยใช'แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติและวัดผลงานออกแบบด'วยมาตราส�วนประมาณ
ค�า (Rating Scale) เพ่ือใช'วัดประสิทธิภาพของงานออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ท่ี
สามารถสะท'อนผลิตภัณฑ�ของท'องถ่ินนั้น ๆ ได'อย�างเหมาะสม 
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 4. ตัวอย�างของงานออกแบบ สําหรับใช'ประกอบการวิเคราะห�ข'อมูลและเพ่ือใช'ในการ
ประเมินผลงานออกแบบ 
 
การวิเคราะห)ข�อมูล  
 การวิเคราะห�ข'อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ แบ�งการวิเคราะห�ข'อมูลออกเป<น 5 ส�วนต�าง ๆ ดังนี้ 
 1. การสรุปและวิเคราะห�ข'อมูลท่ีได'จากข'อมูลทางด'านเอกสารเก่ียวกับเอกลักษณ�ของ
จังหวัดไปใช'กับแบบสอบถามครั้งท่ี   1  เพ่ือเก็บรวบรวมข'อมูลเก่ียวกับทัศนคติของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีต�อ
ประเภทของเอกลักษณ�จังหวัด 
 2. วิเคราะห�ข'อมูลเพ่ือหาของดีประจําจังหวัด ซ่ึงได'จากการรวบรวมข'อมูลจากแบบสอบถาม 
ครั้งท่ี 1 จากกลุ�มตัวอย�างของท้ัง 3 จังหวัด และของดีประจําจังหวัดท่ีได'มานั้น จะเป<นตัวอย�างในการ
ออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดนั้น ๆ 
 3. การวิเคราะห�ข'อมูลเพ่ือหาเอกลักษณ�ของจังหวัดเชียงใหม� เชียงราย และลําปาง  โดย
อ'างอิงตามหลักทฤษฎีสัญวิทยาเชิงมายาคติ ในเรื่องการตีความหมายสัญญในสองระดับ 
 

 
 
ภาพท่ี 21 แสดงการนําหลักการของทฤษฎีสัญวิทยา เข'ามาเชื่อมโยงกับตัวแปรของงานวิจัย 
 
 4. การวิเคราะห�ข'อมูลสัญลักษณ�  แสดงสิ่งบ�งชี ้ทางภูมิศาสตร�ที่เกี่ยวข'องกับทฤษฎี   
สัญวิทยาท่ีได'มาจากแบบสอบถาม ชุดท่ี   2  และวิเคราะห�ข'อมูลจากข'อมูลเอกสาร  กรณีศึกษา  เพ่ือใช'
สําหรับเป<นแนวทางในการสร'างงานออกแบบ แบ�งการวิเคราะห�ออกเป<น  2 ส�วน คือ 
  4.1 วิเคราะห�ข'อมูลจากแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 ทําให'ทราบถึงภาพลักษณ�และรูปสัญญะ
ของภาพลักษณ�นั้นตามทฤษฎีสัญวิทยาเชิงมายาคติ เพ่ือหาภาพตัวแทนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัด
ในภาคเหนือมาใช'ในการสร'างงานออกแบบสัญลักษณ� 
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  4.2 วิเคราะห�ข'อมูลจากเอกสารและกรณีศึกษาเพ่ือหาแนวทางการออกแบบ
สัญลักษณ� พบว�า เม่ือเปรียบเทียบองค�ประกอบของการออกแบบสัญลักษณ� ทฤษฎีท่ีเก่ียวข'อง และ
ผลท่ีได'จากกรณีศึกษาทําให'ทราบถึงแนวทางในการสร'างงานออกแบบตามหลักการออกแบบสัญลักษณ� 
โดยใช'ของดีประจําจังหวัด จังหวัดละ 1 สินค'า มาเป<นตัวอย�างในการออกแบบ และนําชื่อสินค'านั้นมา
ตีความหมายตามทฤษฎีระบบสัญวิทยาระดับท่ีสอง (two orders of signification) เพ่ือหาลักษณะ
และระดับการรับรู'สัญลักษณ�ของกลุ�มตัวอย�าง 
   ระบบสัญวิทยาระดับท่ีสอง (two orders of signification)  คือ  กระบวนการสื่อ
ความหมายทางภาษาท่ีมีความหมายอ่ืนทับซ'อน  ซ่ึงมีความหมายสองรูปแบบ  คือ  ความหมายตรง 
(Denotation)  คือการแสดงความหมายของคําคํานั้นท่ีถูกต'องตามหลักภาษา  พจนานุกรม  การรับรู'
ระดับพ้ืนฐาน  และอีกความหมาย คือ  ความหมายแฝง (connotation) เป<นความหมายในระดับลึก 
ต'องอาศัยการตีความเฉพาะตัวจึงจะเข'าใจของสัญญะเป<นความหมายในเชิงวัฒนธรรม (วงหทัย 
ตันชีวะวงศ�, 2546: 9)   
 

 
 
ภาพท่ี 22  แสดงการนําหลักการของทฤษฎีระบบสัญวิทยาระดับท่ีสอง (two orders signification) 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ตัวอย�างการตีความหมายของสินค'าในงานวิจัย 
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 5. การวิเคราะห�ผลการประเมินงานออกแบบท่ีได'มาจากแบบสอบถาม ครั้งท่ี   3  กับกลุ�ม
ตัวอย�างและนําเสนอการวิเคราะห�ในรูปแบบของค�าเฉลี่ยพร'อมตารางประกอบภาพ  โดยสร'าง
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานออกแบบกับกลุ�มตัวอย�างของแต�ละจังหวัด จังหวัดละ   100  คน 
รวม 3 จังหวัด จํานวน  300 คน สอบถามเก่ียวกับทัศนะคติที่มีต�อสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� 
และประเมินผลงานการออกแบบด'วยตารางแบบประเมิน  ท่ีได'จากการดัดแปลงตารางประเมินตรา
และเครื่องหมายการค'าของ ทองเจือ  เขียดทอง (2548: 98)  วัดผลด'วยมาตราส�วนประมาณค�า (Rating 
Scale) 
 6. วิเคราะห�สัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัด  เชียงใหม�  เชียงรายและ
ลําปาง  ท่ีได'จากแบบสอบถาม นําเสนอโดยการบรรยายประกอบภาพ และตารางวิเคราะห�คุณลักษณะ 
นําข'อเสนอแนะท่ีได'มาจากกลุ�มตัวอย�างและผู'เชี่ยวชาญมาปรับปรุงผลงานออกแบบ เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบของสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 การวิเคราะหข�อมูลในงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร
ท่ีสะท�อนผลิตภัณฑ 3 จังหวัดภาคเหนือ” เพ่ือศึกษาหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้
ทางภูมิศาสตร เพ่ือให�ทราบถึงแหล$งท่ีมาของผลิตภัณฑโดยใช�จังหวัดในภาคเหนือเป5นกลุ$มตัวอย$างใน
งานวิจัยชิ้นนี้ ทําการเลือกจังหวัด 3 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดเชียงใหม$ จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
ลําปาง นําเสนอข�อมูลด�วยการบรรยายประกอบตาราง และภาพประกอบ ผลการวิจัยแบ$งออกเป5น 
5 ส$วน ดังนี้ 
 1. ผลการสรุปข�อมูลจากด�านเอกสารของภาคเหนือและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําไปใช�
ทําแบบสอบถามหาเอกลักษณและสินค�าสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจากกลุ$มตัวอย$าง 
 2. ผลการรวบรวมและวิเคราะหข�อมูลจากการทําแบบสอบถามของกลุ$มตัวอย$าง เพ่ือหา
เอกลักษณแต$ละหมวดหมู$  
 3. ผลวิเคราะหข�อมูลของเอกลักษณ เพ่ือนําไปใช�ทําแบบสอบถามหาลักษณะสิ่งบ$งชี้ทาง
ภูมิศาสตรของจังหวัดในภาคเหนือและในงานออกแบบการสัญลักษณ 
 4. ผลวิเคราะหข�อมูลภาพลักษณและรูปสัญญะของจังหวัดในภาคเหนือจากการทํา
แบบสอบถามของกลุ$มตัวอย$าง เพ่ือหาองคประกอบในการออกแบบสัญลักษณ 
 5. ผลการวิเคราะหเครื่องมือท่ีใช�ในและงานการศึกษาเรื่องการออกแบบสัญลักษณแสดง
สิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรท่ีสะท�อนผลิตภัณฑ 3 จังหวัดภาคเหนือ 
 
ผลการสรุปข�อมูลด�านเอกสารของภาคเหนือและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําไปใช�ทําแบบสอบถาม
เพ่ือหาเอกลักษณ�และสินค�าส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�จากกลุ,มตัวอย,าง 
 การวิเคราะหข�อมูลด�านเอกสารของภาคเหนือ ได�ทําการสรุปข�อมูลสัญลักษณของดี
ประจําจังหวัด เอกลักษณของจังหวัดตามท่ีมาของสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร คือ เอกลักษณทางธรรมชาติ
และเอกลักษณทางวัฒนธรรม โดยแบ$งข�อมูลในการสรุปออกเป5น 3 จังหวัด นําเสนอด�วยตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังนี้ 
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 จังหวัดเชียงใหม, 
 
ตารางท่ี 2  แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงใหม$ 
 

จังหวัดเชียงใหม, 

ตราประจําจังหวัด 

 

- มีลักษณะเป5นรูปช�างเผือกในเรือนแก�ว หมายถึงความสําคัญ 2 ประการ
ของจังหวัด ซ่ึงช�างเผือก คือ ช�างท่ีเจ�าผู�ครองนครเชียงใหม$นํามา
ทูลเกล�าถวายแด$สมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย (รัชกาลท่ี 2 แห$งกรุง
รัตนโกสินทร) และได�ข้ึนระวางเป5นช�างเผือกเอกในรัชกาล ส$วนเรือน
แก�วคือดินแดนท่ีพุทธศาสนารุ$งเรืองสูงสุด 

คําขวัญ  ดอยสุเทพเป5นศรี  ประเพณีเป5นสง$า  
 บุปผาชาติล�วนงามตา  นามล้ําค$านครพิงค 

ประวัติศาสตร - ในอดีตเชียงใหม$มีฐานะเป5นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ   
ชื่อว$า อาณาจักรล�านนา 

เอกลักษณ�ทางธรรมชาติ 

ประเภทของธรรมชาติ ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

1. สิ่งท่ีมีอยู$ตาม 
 สภาพภูมิศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอย 

- ดอยอินทนนท เป5นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ปFาอินทนนทนี้แห$งเป5นแหล$งกําเนิด
ของต�นน้ําแม$กลาง แม$ปFาก$อ แม$ปอน แม$หอย แม$ยะ แม$แจ$ม แม$ขาน 
และเป5นส$วนหนึ่งของต�นน้ําแม$ปGง ท่ีให�พลังงานไฟฟIาท่ีเข่ือนภูมิพล    
มีเอกลักษณทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เช$น น้ําตกต$าง ๆ  โดยเฉพาะ
น้ําตกแม$ยะ ท่ีได�ชื่อว$าสวยท่ีสุดของประเทศ 

- ดอยสุเทพ เดิมมีชื่อว$า “ดอยอ�อยช�าง” เป5นท่ีต้ังของวัดพระธาตุดอย    
สุเทพราชวรวิหาร ซ่ึงถือว$าเป5นปูชนียสถานสําคัญแห$งหนึ่งของเชียงใหม$ 

- ดอยอ$างขาง เป5นแนวชายแดนไทยกับพม$า และเป5นแหล$งดูนกท่ีสําคัญ
อีกแห$งหนึ่ง 
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ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางธรรมชาติ 

ประเภทของธรรมชาติ ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

2. ปรากฏการณ 
 ทางธรรมชาติ 
 
 
 
 

- ออบหลวง เป5นสถานท่ีน$าเท่ียวท่ีธรรมชาติสร�างสรรคแห$งชาติออบหลวง 
เป5นช$องแคบเขาขาดท่ีมีหน�าผาหิน ขนาบลําน้ํา ทําให�เกิดหุบผาลึก 

- น้ําพุร�อน หรือมีชื่อเรียกอย$างอ่ืนอีก เช$น บ$อน้ําร�อน โปFงน้ําร�อน หรือ
โปFงเดือด 

- โปFงเดือดปFาแปO เป5นน้ําพุร�อนท่ีใหญ$และพุ$งข้ึนสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

- บ$อน้ําร�อนอําเภอฝาง อยู$ในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง บ�านโปFงน้ําร�อน เป5นน้ําพุ
ร�อนท่ีเกิดในแหล$งใกล�รอยสัมผัสของหินแกรนิตกับหินชั้น 

- บ$อน้ําร�อนเทพพนม อยู$ ในท$าผา อําเภอแม$แจ$ม เป5นบ$อน้ํ าร�อน
ธรรมชาติ เกิดจากความร�อนใต�พิภพ 

- น้ําพุสันกําแพง เป5นแหล$งท$องเท่ียวท่ีสําคัญ เป5นท่ีรู�จักของท้ังชาวไทย
และชาวต$างประเทศ 

- ถํ้าเชียงดาว เป5นถํ้าท่ีใหญ$และเก$าแก$ของจังหวัดเชียงใหม$ ซ่ึงต้ังอยู$ใน
เทือกเขาดอยอ$างสะลุงหรือดอยหลวง 

3. พืชพรรณไม� - กุหลาบพันปQ นับเป5นพืชหายากท่ีมีดอกงดงามมากท่ีสุดชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย และมีการกระจายพันธุค$อนข�างจํากัดอยู$เฉพาะในเขต
อากาศหนาวเย็นบนพ้ืนท่ีชุ$มชื้น สันเขา หรือหน�าผา 

- ดอกเอ้ือง เป5นกล�วยไม�สกุลหวาย เป5นสัญลักษณของเชียงใหม$ เป5น
ดอกไม�ท่ีหญิงชาวเชียงใหม$ นํามาเสียบผมในเทศกาล หรือฟIอนรํา 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

1. โบราณสถาน และ 
 แหล$งโบราณคดี 
 

- วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหาร  มีเจดียรูปทรงแปลกท่ีสุด คือมี
ยอดต้ังอยู$บนเรือนธาตุสี่ เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิเจดีย    
พุทธคยาท่ีประเทศอินเดีย  
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ตารางท่ี 2  แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - วัดเจดียหลวงวรวิหาร เป5นพระอารามหลวงเก$าแก$ของเมืองเชียงใหม$ 
ศาสนสถานและปูชนียวัตถุท่ีสําคัญภายในวัดเจดียหลวงวรวิหาร ได�แก$ 
พระวิหารหลวงทรงล�านนา พระธาตุเจดียหลวงเป5นพระธาตุเจดียท่ีมี
ความสูงท่ีสุดของล�านนา และพระวิหารจตุรมุขเป5นท่ีต้ังของเสาอินทขิล 
(เสาหลักเมืองเชียงใหม$) 

- วัดเชียงม่ัน สิ่งสําคัญภายในวัด ประกอบด�วย พระวิหารใหญ$ เป5นพระ
วิหารทรงล�านนา พระอุโบสถ ต้ังอยู$ด�านหลังพระวิหาร เป5นพระอุโบสถ
ท่ีเป5นท่ีต้ังของศิลาจารึกวัดเชียงม่ัน ท่ีกล$าวถึงประวัติของวัดและการ
สร�างเมืองเชียงใหม$ เป5นต�น 

- วัดเชียงยืนหรือวัดฑีฆชีวะวัสสาราม ประกอบด�วย พระวิหาร เป5นพระ
วิหารทรงล�านนา ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย และมี
พระอุโบสถศิลปะแบบพม$า ซ่ึงได�รับอิทธิพลทางศิลปะเม่ือครั้งถูกพม$า
ปกครองในช$วงระยะเวลาหนึ่ง  

- วัดดวงดี มีความสําคัญในอดีตคือเป5นวัดท่ีมีพระสงฆท่ีได�การรับ
อาราธนาให�ลาสิกขาบท เพ่ือข้ึนเป5นเจ�าผู�ครองนครในยุคเมืองเชียงใหม$
เกิดความไม$สงบสุข จึงข้ึนครองเมือง 

- วัดบุพพาราม หรือวัดเม็ง (วัดอุปปาใน) เป5นวัดเก$าแก$ในบริเวณพระ
ราชอุทยานเก$าของพระเจ�าติโลกราช ภายหลังได�รับการบูรณะในสมัย
เจ�าหลวงธรรมลังกา เม่ือปQ พ.ศ. 2362 โดยโปรดฯ ให�สร�างพระวิหาร 
(หลังเล็ก) ท่ีเป5นเครื่องไม�ศิลปะล�านนา อีกท้ังยังเป5นวัดซ่ึงเคยเป5นท่ี
ประทับของพระมหาสังฆราชปุสสเทวะอีกด�วย 

- วัดปราสาท เป5นวัดเก$าแก$อีกแห$งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม$ เป5นวัดท่ีมี
คุณค$าทางสถาปTตยกรรม สร�างด�วยฝQมือเชิงช$างชั้นสูง ปรากฏชื่อใน
หลักศิลาจารึกของวัดตะโปธาราม 

- วัดพระสิงหวรมหาวิหาร เป5นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห (พระพุทธสิ-
หิงค) พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คู$เมืองเชียงใหม$และแผ$นดินล�านนา  
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ตารางท่ี 2  แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต้ังอยู$บนยอดดอยสุเทพ เป5นหนึ่งในวัด
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม$ ก$อสร�างตามแบบศิลปะ
ล�านนา มีเจดียทรงเชียงแสน ฐานสูงย$อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปGดด�วย
ทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดียเป5นจุดชมทิวทัศนเมืองเชียงใหม$ 

- วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม เป5นวัดเก$าแก$ท่ีสําคัญวัดหนึ่งของเมือง
เชียงใหม$ โดยเป5นศูนยกลางในการเผยแผ$พระพุทธศาสนามาแต$โบราณ 
สร�างในสมัยพญากือนา เม่ือปQ พ.ศ.1914 

- วัดอินทขีล เป5นท่ีประดิษฐานของเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม$) ซ่ึง
ตามตํานานพ้ืนเมืองเหนือกล$าวถึงพระอินทรได�ประทานเสาอินทขิลให�แก$
ชาวลัวะเพ่ือบูชา เม่ือครั้งก$อนสร�างเมืองเชียงใหม$ 

- วัดพุทธเอ้ิน ก$อสร�างในสมัยต�นรัตนโกสินทร เมื่อ 200 กว$าปQมาแล�ว มี
โบราณสถานคือ "โบสถน้ํา" สร�างในสระสี่เหลี่ยมโดยปTกเสาลงในน้ําล�อม 
รอบด�วยกําแพงศิลาแลง ซ่ึงเป5นวัดโบสถกลางน้ําท่ีเหลือเพียงแห$งเดียวใน
ประเทศไทย 

- กําแพงเมืองและประตูเมืองเชียงใหม$ โดยเป5นกําแพงเมืองชั้นใน ก$อด�วย
อิฐข้ึนเป5นกําแพงรูปสี่เหลี่ยม ได�มีการบูรณะในสมัยพระเจ�ากาวิละ เม่ือปQ 
พ.ศ. 2344 และในยุคปTจจุบัน เม่ือปQ พ.ศ. 2509 ส$วนกําแพงเมืองชั้นนอก 
หรือท่ีเรียกกันว$า กําแพงดิน สร�างข้ึนภายหลัง ในราวพุทธศตวรรษท่ี 22 
เพ่ือปIองกันการรุกรานจากข�าศึก 

- เตาเผาอินทขีล มีลักษณะเป5นเตาเผาเครื่องถ�วยชามชนิดเตาก$อบน
โครงสร�างดินเหนียวแบบระบายความร�อนผ$านเฉียง ลักษณะของผลิตภัณฑ 
เป5นเครื่องถ�วยชามเนื้อแกร$งเคลือบสีเขียวอ$อน ชนิดเซลาดอนหรือศิลาดล 

- แหล$งโบราณคดีภาพเขียนสีท่ีผาคันนา ต้ังอยู$น้ําตกแม$กลาง ดอยหัวช�าง
เป5นภาพเขียนสมัยประวัติศาสตร ใช�สื่อความหมายของคนโบราณท่ียังไม$
รู�จักตัวหนังสือ 
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ตารางท่ี 2  แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - ผาเว$นแก�ว เป5นเพิงหินของเทือกเขาหินปูน มีหลังคายื่นออกมา เป5น
เพดาน หลักฐานท่ีพบ ได�แก$ ภาพคน ภาพมือ ภาพลายจุด ซ่ึงเกิดจาก 
การเอาสีแตะท่ีปลายนิ้วท้ิง 5 นิ้ว แล�วกดประทับ 

- แหล$งโบราณคดีบ�านออบหลวง บริเวณนี้พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ี
เป5นเครื่องมือหิน กะเทาะท้ังหน�าเดียวและสองหน�า เครื่องมือหินขัด
และเครื่องมือสะเก็ดหิน เศษกําไรดินเผา เบี้ยดินเผา ซ่ึงน$าจะเป5นท่ีอยู$
อาศัยถาวร 

2. สถาปTตยกรรม - พระธาตุดอยสุเทพ ประกอบด�วย ฐานเขียงรับฐานปTทม ย$อเก็จท�องไม�
ลูกฟTกและลูกแก�วไก$คู$รับส$วนมาลัยเถา องคระฆังและบัลลังลทรง 12 
เหลี่ยม 

- วิหารลายคําหรือวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ลักษณะเป5นอาคารทรง
หลังคาหน�าจั่วลดชั้น ด�านหลังก$อสร�างกู�หรือมณฑปติดชิด และผนัง
ด�านในเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุวรรณหงส และเรื่องสังขทอง 
ภายนอกตกแต$งลายไม�แกะสลักปGดทอง ท้ังในส$วน ช$อฟIา ปTWนลม     
หน�าบัน หัวแป หน�าบัน คอสอง ปQกนก โก$งค้ิง หูช�าง เป5นต�น 

- วัดต�นเกวXน  วัดนี้ได�รับรางวัลการอนุรักษสถาปTตยกรรมดีเด$นของชาติ 
ประกอบด�วย วิหารแบบล�านนา และมณฑปจตุรมุขแบบล�านนา       
อาคารสร�างด�วยไม�และมุงหลังคาด�วยกระเบื้องดินเผา 

- วัดแสนฝาง ภายในวัดมีเจดียประธานเป5นสถาปTตยกรรมแบบพม$า และ
วิหารไม�เป5นศิลปะพม$าผสมล�านนา วัดนี้สร�างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนต�น 

- เจดียวัดธาตุกลาง ศิลปกรรมสถาปTตยกรรมสุโขทัย ลักษณะเป5นเจดีย
พุ$มข�าวบิณฑ 

- วัดพระศรีจอมทอง มีเจดียองคระฆังทรงกลมแบบล�านนา หุ�มทองจังโก 
วิหารไม�แบบล�านนา และพระอุโบสถไม�แบบล�านนา 
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ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - อาคารศาลากลาง (หลังเก$า) เป5นอาคารสองชั้นคอนกรีต ก$ออิฐถือปูน 
แบบยุโรป หน�าต$าง และประตูไม� มีรั้วล�อมรอบ 

- โบสถศริสต เป5นอาคารคอนกรีตมุงกระเบื้อง หน�าต$างประตูเป5นวงโค�ง
แบบศิลปะยุโรป หลังคาจั่วแหลมแบบสถาปTตยกรรมแบบไทย 

- เรือนกาแล ท่ีถือเป5นสถาปTตยกรรมท�องถ่ิน เป5นเอกลักษณของ
เชียงใหม$ 

- อาคารอํานวนการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประตูวงโค�งแบบยุโรป 

- อาคารกงลุสอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม$ เป5นอาคารคอนกรีตสอง
ชั้นทรงยุปโรป 

3. ย$านประวัติศาสตร 
 
 

- ชุมชนชาวไทใหญ$เดิมมีอาชีพปTWนหม�อดิน หม�อเคลือบ ตีเหล็ก มีวัดปFา
เปIาเป5นศูนยกลางของชุมชน ถือเป5นวัดชาวไทใหญ$แห$งแรกในเมือง
เชียงใหม$ 

- ชุมชนชาวจีนอยู$รวมกันบริเวณท$าน้ําย$านวัดเกตุ 

- ชุมชนชาวไทเขินอยู$บริเวณวัดข้ีเหล็ก (อินทราราม)  

4. รูปปTWนและอนุเสาวรีย 
 
 
 

- อนุสาวรียสามกษัตริย คืออนุเสาวรีย ของพยามังรายร$วมกับพระสหาย
คือ พญางําเมือง และพญาร$วง 

- อนุสาวรียพระครูบาศรวิชัย ซ่ึงเป5นปูชนียบุคคลท่ีชาวเชียงใหม$ให�ความ
เคารพและนับถือ เป5นอย$างมาก 

- พระราชชายาเจ�าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล�าเจ�าอยู$หัว 

5. สิ่งคู$บ�านคู$เมือง 
 

- วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

- พระพุทธสิหิงค 

6. ศิลปหัตถกรรมและ 
 งานช$างท�องถ่ิน 

- เครื่องเขิน เป5นหัตถกรรมท่ีมีความประณีตสวยงามเฉพาะถ่ิน และความ
ได�เปรีบยในเชิงช$าง 
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ตารางท่ี 2  แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 
 
 

- เครื่องเงิน เป5นเอกลักษณท่ีสําคัญของชาวเชียงใหม$ ลักษณะเด$น คือ 
การแกะลายสองด�าน 

- จิตรกรรมฝาผนัง เป5นภาพเขียนประยุกตรูปแบบสมัยใหม$ ซ่ึงจิตกรรม 
แบบด้ังเดิม ยังพอเห็นได�ท่ี วัดเจริญเมือง และวัดพระธาตุผาเงา 

- จิตรกรรมล�านนาภาพจิตรกรรมมักจะสะท�อนถึงเรื่องราวและความรู�สึก
ถึงขนบะรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

- ภาพจิตรกรรมล�านนาฝาผนังแบบโบราณ ซ่ึงเป5นเรื่องราวเก่ียวชีวิต 
ประจําวัน และจิตกรรมล�านนานั้นจะมีลักษณะท่ีบ$งบอกถึงความเป5น
ล�านนา 

7. ภาษาถ่ิน 
 
 
 

- ภาษาถ่ินเชียงใหม$ (คําเมือง) ได�มีการบันทึกถึงเรื่องราวทางพระพุทธ 
ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ ตํานาน เป5นต�น และภาษาถ่ินเชียงใหม$
มีท้ังภาษาเขียนและภาษาพูด ซ่ึงเป5นสําเนียงท่ีอ$อนหวานเป5นเอกลักษณ
โดยเฉพาะ 

9. ประเพณี - ประเพณียี่เป5ง (ลอยกระทง) เป5นประเพณีท่ีมีมาแต$โบราณประเพณี     
ปQใหม$เมือง ตรงกับกลางเดือนเมษาของทุกปQ เป5นการเปลี่ยนศักราช
ใหม$ ชาวล�านนาเรียกว$า “ปQZใหม$เมือง” 

 
 เอกลักษณทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม$แบ$งออกได�เป5น 4 ลักษณะ ได�แก$ ภูเขา และ
ดอย น้ําพุร�อน ถํ้า พืชพรรณไม� 
 เอกลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม$แบ$งออกได�เป5น 4 ลักษณะ ได�แก$ ภาษาถ่ิน 
ประเพณีท�องถ่ิน สถาปTตยกรรม ศิลปหัตถกรรม  
 ลักษณะของสถานท่ีในจังหวัดเชียงใหม$แบ$งออกได�เป5น 5 ลักษณะ ได�แก$ โบราณสถาน

สถานท่ีตามธรรมชาติ รูปปTWนและอนุเสาวรีย ย$านประวัติศาสตร และสถานท่ีราชการ 

 ของดีประจําจังหวัดเชียงใหม$ สินค�าท่ีมีชื่อเสียง และอยู$ในระหว$างข้ึนทะเบียนสิ่งบ$งชี้ทาง 

ภูมิศาสตรของกระทรวงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม$ ได�แก$ 
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 1. ร,มบ,อสร�าง คือ ร$มท่ีผลิตในเขตอําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม$ซึ่งทําจากผ�าแพร ผ�าฝIาย และจากกระดาษสา หุ�มบนโครงไม�ไผ$ทําด�วยมือ ท่ีมีตั้งแต$ขนาดเล็ก

ถึงขนาดใหญ$ มีสีสันงดงาม และมีการวาดลวดลายต$างๆ บนร$ม เช$น ลายดอกไม� ลายกนก ลายไทย 

ตามกรรมวิธีท่ีสืบทอดต$อกันมา ร$มบ$อสร�างใช�ได�ท้ังกันฝนและกันแดด 

  ลักษณะของสินค�า  ลักษณะทางกายภาพ รูปทรงเป5นทรงกลม ท่ีมีขนาดต้ังแต$ขนาด

รัศมี 3-100 นิ้ว ลวดลาย มีการวาดลวดลายโดยจิตนาการจากธรรมชาติ เช$น ลายดอกไม� ลายนก 

ลายผีเสื้อ รวมท้ังลายไทยต$างๆ พ้ืนผิว วัสดุท่ีใช�หุ�มร$ม ได�แก$ ผ�าฝIาย ผ�าแพร ผ�าดิบ กระดาษสา ทาสี

น้ํามันเพ่ือใช�กันฝนและกันแดด 

 2. ไม�แกะสลักหางดง ผลิตภัณฑไม�แกะสลัก หมู$บ�านถวาย อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม$ “บ�านถวาย” เป5นแหล$งศิลปะหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม$ ท่ีสร�างผลงานไม�แกะ

มากมาย งานไม� งานแกะสลักไม� หรืองานประดิษฐจากไม�ของบ�านถวายนั้น เป5นงานศิลปหัตถกรรมท่ี

มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป5นระยะเวลานานมีความสวยงาม ประณีต และเป5นงานท่ีทําข้ึนด�วยมือ (Hand 

Made) ผสมกับภูมิปTญญาท�องถ่ินท่ีสืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว$าปQท่ีผ$านมา 

 3. ผ�าตีนจกแม,แจ,ม คือ ผ�าฝIายหรือผ�าท่ีทอและจกด�วยมืออย$างประณีตตามกรรมวิธีการ

ทอและการจกแบบด้ังเดิมท่ีเป5นภูมิปTญญาท�องถ่ิน ซ่ึงเป5นมรดกทางหัตถกรรมท่ีถ$ายทอดสืบกันมาและ

ผลิตในอําเภอแม$แจ$ม จังหวัดเชียงใหม$ ทําให�เกิดเป5นผ�าท่ีมีลวดลายท่ีเป5นเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 

  ลักษณะของสินค�าประเภทของผ�า ผ�าจกเป5นผ�าฝIายหรือผ�าไหมท่ีทอจกลวดลายด�วยมือ 

ผ�าซ่ิน ประกอบด�วย เอวซ่ิน ตัวซ่ิน และตีนจก เอวซ่ินมี 2 ชิ้น คือ สีขาว กว�างประมาน 5 นิ้ว สีแดง

กว�างประมาน 2 นิ้วครึ่ง ตัวซ่ินเป5นซ่ินลายขวาง และตีนจก คือ ผ�าจกเป5นส$วนท่ีใช�เป5นเชิงซ่ิน 

  ลักษณะทางกายภาพ ผ�าฝIายหรือผ�าใหม$ท่ีทอจกลวดลายได�แน$นเรียบ เก็บปมด�าย

เรียบร�อยสวยงาม ลวดลายท้ังด�านนอกและด�านในคล�ายกัน สามารถใช�ได�ท้ังสองด�าน ลวดลายหลักมี 

15 ลาย คือ หละกอนหลวง หละกอนกลาง เจียงแสนพงสดํา ขันเสี้ยนสํา ลายหงสบี้ เชียงแสงหงส

ปล$อย หละกอนหงสปล$อย โกมหัวหมอน โกมรูปนก นกนอนกุม นาคกุม นกกุม ขันแอวอู ขันสามแอว 

และกุดบ�านแอ$น โดยโครงสร�างประกอบด�วย ขอไล$ ห�องนกหรือห�องกุด ขัน โกม หางสะเปา 

 4. เครื่องป78นดินเผาศิลาดล เครื่องปนดินเผาทีมีสีเขียวเนื้อเคลือบมีรอยรานตัวลักษณะ
ของเคลือบมีความใส และเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม$เป5นแหล$งท่ีมีความอุดมสมบูรณด�านวัตถุดิบใน
การผลิตเครื่องปTWนดิน ซ่ึงวัตถุดิบท่ีสําคัณคือ ดินดํา (ดินดําในจังหวัดเชียงใหม$ท่ีใช�มรความเหนียว 
ความพรุน ความทนไฟ และมีการหดตัวท่ีดี จึงทําให�ศิลาดลเชียงใหม$มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงแตกต$าง
จากศิลาดลท่ีอ่ืน 
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 จังหวัดเชียงราย 
  

ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัดเชียงราย 

ตราประจําจังหวัด 

 

รูปช�างสีขาวใต�เมฆ หมายถึง นิมิตรของความรุ$งเรืองในอดีต 

คําขวัญ เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ$นดิน ถ่ินวัฒนธรรมล�านนา 

ประวัติศาสตร เชียงราย เป5นจังหวัดชายแดนขนาดใหญ$ ได�รับการขนานนามว$าเป5น
ดินแดนแห$งเทือกเขาและทะเลหมอก เป5นจังหวัดท่ีอยู$เหนือสุดใน และมี
ประวัติความเป5นมายาวนาน แวดล�อมด�วยกลิ่นไอของศิลปวัฒนธรรม 
ขนบประเพณี อันมีลักษณะโดดเด$นของอาณาจักรล�านนาในอดีต ยังอุดม
ไปด�วยทรัพยากรธรรมชาติ 

เอกลักษณ�ทางธรรมชาติ 

ประเภทของธรรมชาติ ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

1. สิ่งท่ีมีอยู$ตาม 
 สภาพภูมิศาสตร 
 
 
 
 
 

ดอย 

- ดอยตุง เป5นยอดเขาสูง รายรอบด�วยเนินเขาน�อยใหญ$สลับซับซ�อน เป5น
ส$วนหนึ่งของเทือกเขานางนอนหรือท่ีชาวบ�านเรียกว$า ดอยนางนอน 

- ดอยผางาม เดิมชื่อดอยผาแสผาหม่ืน มีลักษณะเด$นต้ังอยู$กลางทุ$งนา 
เป5นภูเขาในเขตตําบลดอนศิลา  

- ดอยแม$สลอง เป5นดินแดนขุนเขาเป5นท่ีอยู$อาศัยของชนกลุ$มน�อยหลาย
เผ$า และเป5นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกชาท่ีดีท่ีสุดของประเทศ 

- แดนเหนือสุดในสยาม อําเภอแม$สายเป5นอําเภอชายแดนเหนือสุดของ
เชียงราย มีอาณาเขตติดต$อกับประเทศพม$า โดยมีแม$น้ําสายไหลก้ัน 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางธรรมชาติ 

ประเภทของธรรมชาติ ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 

- สามเหลี่ยมทองคํา เกิดจากแม$น้ําโขงกับแม$น้ํารวกไหลมาบรรจบกัน ณ 
บ�านสบรวก และเป5นรอยต$อของไทย ลาว พม$า นอกจากนี้ในอดีตท่ีน่ีมี
การปลูกฝGaนและผลิตยาเสพติดกันแผ$หลาย เพราะเป5นปFาทึบผืนดินมี
ความอุดมสมบูรณ ถือเป5นดินแดนแห$งการผลิตยาเสพติดท่ีใหญ$ท่ีสุด
และโด$งดังไปท่ัวโลก 

- ถํ้า เชียงรายเป5นดินแดนแห$งภูเขา จึงมีถํ้าเล็กถํ้าน�อยซุกซ$อนอยู$ตาม
ภูเขามากมาย โดยเฉพาะอําเภอแม$สายถือเป5นอําเภอท่ีมีถํ้ามากท่ีสุด มี
ถํ้าสําคัญอยู$ 3 แห$ง คือ ถํ้าปลา ถํ้าเปลวปล$องฟIา และถํ้ากู$แก�ว 

- น้ําตก เชียงรายมีน้ําตกใหญ$น�อยมากมาย น้ําตกท่ีเป5นแหล$งท$องเท่ียว
ของจังหวัด เช$น น้ําตกขุนกรณ น้ําตกปูแกง 

- ทะเลสาบเชียงแสน เป5นหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ$ และมีโบราณวัตถุ
ถูกพบเป5นจํานวนมาก 

2. ปรากฏการณทาง 
 ธรรมชาติ 
 
 
 
 

- น้ําพุร�อน เกิดจากการแทรกตัวของหินอัคนี การเคลื่อนไหวท่ีรุนแรงของ
ผิวโลก ทําให�เกิดรอยแตกแล�วก$อให�เกิดน้ําพุร�อน 

- แม$น้ําสายสําคัญท่ีไหลสู$ทิศเหนือ แม$น้ําสายสําคัญ ได�แก$ แม$น้ํากก 
แม$น้ําลาว แม$น้ําสาย แม$น้ําคํา แม$น้ําจัน แม$น้ําอิง และแม$น้ําหงาว 

- ภูชี้ฟIา เป5นยอดเขาสูงของดอดยผาหม$น ท่ีทอดตัวก้ันพรมแดนระหว$าง
ไทยและลาว 

3. พืชพรรณไม� - สัปปะรดนางแล ภาษาล�านนาเรียกว$า มะหนัด หรือ บ$าชะนัด เป5นพืช
เศรษฐกิจ 

- ชาวาวี เป5นพันธุชาชนิดหนึ่งท่ีชอบข้ึนตามภูเขาในเขตร�อน 

- ข�าวเจ�าหอมแม$จัน เป5นพันธุข�าวท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด 

- ลิ้นจี่ ลิ่นจี่เชียงรายมีรสชาติดี หวานกรอบ มีหลายพันธุ เช$น ฮงฮวย  
โอเฮียะ กิมเจ็ง แต$ท่ีนิยมมากคือ พันธุจักรพรรด์ิ 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

1. โบราณสถาน และ 
 แหล$งโบราณคดี 
 

- โบราณสถานพระเจ�ากือนา ปTจจุบันพระพุทธรูปองคดังกล$าวมีต�นไทร
ข้ึนรากปกคลุมจนเกือบมิด 

- พระธาตุจอมแว$ เป5นแหล$งท$องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ พระธาตุ
จอมแว$สร�างข้ึนโดยพญางําเมือง เจ�าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราว 
จ.ศ. 656 (พ.ศ. 1837) 

- เวียงหนองล$ม ต้ังอยู$ในอําเภอเชียงแสน สันนิษฐานว$าอยู$ระหว$างยุค
หินใหม$ถึงพุทธศตวรรษท่ี 19 

- ม$อนผาด�าย เป5นโบราณสถานท่ีกรมศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม$ ได�สํารวจ
พบเม่ือปQพ.ศ. 2535 ซ่ึงสถานท่ีแห$งนี้มีลักษณะท่ีแสดงถึงความ เจริญ 
รุ$งเรือง ในอดีตเชื่อว$าเป5นสถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา ใช�ในการ
ประกอบพิธีกรรมมาก$อนสันนิษฐานอายุหลายร�อยปQ นอกจากน้ียังมี
การขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้นในบริเวณนี้ เช$น รูปปTWนช�างดินเผา
เคลือบน้ํากาบ ฯลฯ  

- เมืองประวัติศาสตรเชียงแสน 

- วัดพระธาตุจอมกิตติ ต้ังอยู$บนดอยจอมกิตติ 

- วัดพระบวช ลักษณะเจดียเป5นศิลปะแบบแรกท่ีสร�างข้ึนในระยะท่ีพุทธ
ศาสนาแบบหินยานลัทธิกาวงศ เริ่มแพร$หลาย 

- วัดพระทองเจ�าล�านทอง ในวัดนี้ยังเป5นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสําริด
อีกองค ซ่ึงนํามาจากวัดพระเจ�าทองทิพ และมีอิทธิพลของศิลปะ
สุโขทัยและอยุธยาปะปนอยุ$ 

- วัดพระธาตุภูเจ�า โบราณสถานภายในวัดมณฑปท่ีมีฝาผนังทึบสามด�าน 
พระวิหารก$อเสาปูน หลังคาตกแต$งด�วยลวดลายปูน และต้ังอยู$ท่ีดอย
เชียงเม่ียง ซ่ึงสามารถมองเห็นบริเวณสามเหลี่ยมทองคําได�อย$างชัดเจน 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - วัดพระธาตุผาเงา ภายในมีวิหารท่ีพบพระพุทธรูปปูนปTWน บริเวณหน�า
ตักพระประธานท่ีเรียกว$า หลวงพ$อผาเงา 

- วัดสองพ่ีน�อง ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้เคยเป5นทําเลท่ีจะสร�างเมืองใหม$ และในปTจจุบัน
ยังคงปรากฏร$องรอยของกําแพงเมืองคูเมือง อีกท้ังวัดร�างจํานวนหนึ่ง 

- อุตสาหกรรมเตาเผาและเครื่องถ�วย เตาเผาเครื่องถ�วยบ�านโปFงแดง เตา
ถ�วยชามเวียงกาหลง เตาพ้ืนเมืองเชียงแสน 

2. สถาปTตยกรรม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิหารพระเจ�าล�านทอง ได�จัดสร�างวิหารพระเจ�าล�านทองเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 50 พรรษา เพ่ือเป5นท่ีประดิษฐานพระเจ�าล�านทอง เฉลิม 
พระเกียรติฯ และเป5นท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 

- อุโบสถไม�สักทอง ต้ังอยู$ในบริเวณวัดพระธาตุผาเงา สร�างเม่ือปQ พ.ศ. 
2542 เสร็จในปQ พ.ศ. 2548 

- อนุสาวรียพ$อขุนเม็งรายมหาราช พ$อขุนเม็งรายมหาราชเป5นโอรสของ
พระเจ�าลาวเม็ง แห$งราชวงสลวะ กษัตริยผู�ครองนครชัยบุรีศรีช�างแสน 

- พระวรชินธาตุเจ�าดอยตุง ซ่ึงเป5นท่ีบรรจุพระรากขวัญ เบื้องซ�าย (กระดูก 
ไหปลาร�า) ซ่ึงนํามาจากมัธยมประเทศ จึงเป5นครั้งแรก 

- กู$พระเจ�าเม็งราย เป5นท่ีบรรจุอัฐิของพระขุนเม็งรายมหาราช ท่ีพระ 
พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ได�มาประดิษฐานท่ีล�านนาไทย 

3. พิพิธภัณฑ - หอฝGaน อุทยานสามเหลี่ยมทองคํา แสดงลําดับเรื่องราวของฝGaน โดยเริ่ม
จากธรรมชาติวิทยาของฝGaน ประวัติการแพร$กระจายของฝGaนจากการ 
ค�าสมัยจักรวรรดินิยมเหตุการณ และการเผชิญของสยามประเทศกับ 
มหาอํานาจตะวันตกและการควบคุมปTญหาฝGaน  

- พิพิธภัณฑเวียงกาหลง สถานท่ีจัดแสดง เครื่องถ�วยโบราณ เตาเวียง
กาหลง 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - พิพิธภัณฑบ�านดํา สร�างข้ึนโดย อ.ถวัลย ดัชนี ศิลปGนแห$งชาติ ท่ีมีฝQมือ
ทางด�าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได�สร�างงานด�านศิลปะไว�มากมาย ท้ัง
ทางด�านภาพเขียน และด�านปฏิมากรรม หลายชิ้น ลักษณะของบ�านดํา
จะเป5นกลุ$มบ�านศิลปะแบบล�านนา ทุกหลังทาด�วยสีดํา ซ่ึงเป5นท่ีมาของ
คําว$า “บ�านดํา” 

- ไร$แม$ฟIาหลวง ภายในสถานท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ นิทรรศการ
ทางวัฒนธรรมล�านนา และสถานท่ีรวบรวมพรรณไม�ต$างๆ ของมูลนิธิ
แม$ฟIาหลวง 

4. สิ่งคู$บ�านคู$เมือง 
 
 
 

- วัดพระสิงหเชียงราย (พระอารามหลวง) เป5นวัดสําคัญคู$บ�านคู$เมืองของ
จังหวัดเชียงรายมาแต$โบราณ และในอดีตเคยเป5นท่ีประดิษฐาน “พระ
พุทธสิหิงค” หรือ “พระสิงห” พระพุทธรูปสําคัญ คู$บ�านคู$เมืองของ
ประเทศไทยมาเป5นเวลากว$า 20 ปQ  

5. ศิลปหัตถกรรมและ 
 งานช$างท�องถ่ิน 
 

- เครื่องปTWนดินเผาเวียงกาหลง เป5นเครื่องปTWนท่ีดีท่ีสุด เพราะมีลักษณะ
บางเบา เนื้อดินละเอียดเป5นสีเทาและสีเหลืองนวล น้ําเคลือบบางใส มี
รอยร�าวเป5นรอยเล็กละเอียด 

- การทอเสื่อกก เป5นท่ีนิยมใช�กันท่ัวไปในเชียงราย และจังหวัดทางภาค 
เหนือ 

6. ศิลปกรรม 
 
 
 

- ฟIอนสาวไหม การท่ีเลียนแบบลีลาท$ารําจากการผลิตเส�นด�าย เพ่ือใช�
ทอผ�าของชาวล�านนา 

- ซอละม�ายเชียงแสน ซอเป5นทํานองลํานําขับร�องประเภทหนึ่ง อันเป5น
เอกลักษณของชาวล�านนา ซ่ึงเม่ือมีการขับลํานําซอจะมีดนตรีประกอบ 

- ตุงหรือธงตะขาบ ซ่ึงต$างจากธงท่ัวไป เพราะตุงจะใช�วิธีแขวนห�อยชาย
ลงด�านล$าง ซ่ึงตุงยังแสดงออกถึงศิลปะอันปราณีตงดงาม อ$อนช�อย
และยิ่งใหญ$ในรูปแบบความเชื่อ 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - โคมไฟ ส$วนใหญ$ทําจากไม�ไผ$ ทําเป5นโครงหุ�มด�วยกระดาษว$าวสีต$างๆ 
ด�านในจุดเทียนหรือผางประทีป ซ่ึงนิยมทําในเทศกาลต$างๆ 

8. ภาษาถ่ิน 
 

- ภาษาพูดและเขียนนั้น เรียกภาษาพ้ืนเมืองว$า “คําเมือง” ซ่ึงเป5นภาษา
ของชนล�านนา ซ่ึงจะมีสําเนียงแตกต$างกันไป 

- ภาษาถ่ินของชาวเขา เนื่องจากมีชนกลุ$มน�อย กลุ$มคนไทย และชาว
ไทยภูเขา อพยพมาอยู$เป5นจํานวนมาก เชียงรายจึงถือว$าเป5นจังหวัดท่ีมี
ภาษาพูดมากท่ีสุดแห$งหนึ่ง เช$น ภาษาไท-ยวน ภาษาไทลื้อ ภาษาไทย
ใหญ$ เป5นต�น 

9. ประเพณี - เป5งพุธ เป5นประเพณีเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนาอย$างหนึ่งของชาว
เชียงราย 

- ประเพณีนมัสการพระมหาชินธาตุเจ�าดอยตุง นับเป5นโบราณสถานอัน
เก$าแก$แห$งหนึ่งในภาคเหนือ 

 

 
 เอกลักษณทางธรรมชาติของจังหวัด เชียงรายแบ$งออกได�เป5น 6 ลักษณะ ได�แก$ ภูเขาและ

ดอย, น้ําพุร�อน น้ําตก ถํ้า สามเหลี่ยมทองคํา พืชพรรณไม� 

 เอกลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัด เชียงรายแบ$งออกได�เป5น 4 ลักษณะ ได�แก$ ภาษาถ่ิน 

ประเพณีท�องถ่ิน สถาปTตยกรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรม  

 ลักษณะของสถานท่ีในจังหวัด เชียงรายแบ$งออกได�เป5น 5 ลักษณะ ได�แก$ สถานท่ีศักด์ิ

ตามความเชื่อ สถานท่ีตามธรรมชาติ โบราณสถาน รูปปTWนและอนุเสาวรีย พิพิธภัณฑ  

 ของดีประจําจังหวัดเชียงราย มีสินค�าท่ีมีชื่อเสียง และอยู$ในระหว$างข้ึนทะเบียนสิ่งบ$งชี้

ทาง ภูมิศาสตรของกระทรวงพานิชยในจังหวัดเชียงราย ได�แก$ 

 1. ลําไยเชียงราย ลําใยมีแหล$งผลิตท่ีสําคัญ คือ อําเภอเมือง อําเภอพาน อําเภอปFาแดด 

และอําเภอเทิง ผลผลิตของลําใยในจังหวัดเชียงรายนั้นจะออกสู$ตลาดในช$วงระหว$างกลางเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม แต$จะออกมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม ในช$วงท่ีผลผลิตท่ีออกสู$ตลาดนั้น 

เป5นพันธุอัชีดอ และโกยปกติระยะเวลาการออกสู$ตลาดของลําไยจะไม$เกิน 60 วัน  
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 2. ชาเชียงราย จังหวัดเชียงรายเป5นจังหวัดท่ีมีพ้ินท่ีปลูกชามากท่ีสุดของประเทศ และ
เชียงรายยังเป5นศูนยืกลางของการผลิตชาพันธุของประเทศซ่ึงพันธท่ีปลูก ได�แก$ พันธุอัสสัม ลักษณะ
ชามียอดและใบเขียวเข�ม ใบนุ$มเป5นมัน มีขนอ$อน ๆ ปกคลุม ขอบใบหยิกแบบฟTนเลื่อย ตําบลวาวี 
อําเภอแม$สรวย เป5นแหล$งผลิตชาท่ีสําคัญของประเทศ  
 3. สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดภูแลเชียงราย เป5นสับปะรดในกลุ$มควีน ซ่ึงปลูกใน 
ตําบลนางแล ตําบลท$าสุด และตําบลบ�านดู$ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช�การปลูกได�ท้ังระบบ
การปลูกแบบแถวเด่ียวและแถวคู$และมีการเก็บเก่ียวหลังจากออกดอกประมาณ 120–50 วัน หรืออาจ
มากน�อยกว$านี้ ข้ึนอยู$กับฤดูกาล 
  ลักษณะของสินค�า  
  ผลขนาดเล็ก มีน้ําหนักต้ังแต$ 150-1000 กรัม ความยาวของจุกโดยเฉลี่ย 1-1.5 เท$า
ของความยาวผล ตัวจุกมีลักษณะชี้ตรงตาผลตาเต$งตึงโปนออกมาจากผลอย$างเห็นได�ชัด เปลือก
ค$อนข�างหนา เหมาะสําหรับการขนส$งระยะไกล เม่ือสุกเปลือกผลจะมีเหลืองหรือเหลืองปนเขียว เนื้อ
สีเหลือง กรอบ กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบ รับประทานได� รสชาติมีความหวานปานกลาง ใบเรียว
เล็ก สีเขียวอ$อนและมีแถบสีชมพูบริเวณกลางใบ ขอบใบมีหนามเรียงชิดติดกันตลอดความยาวของใบ 
 4. เครื่องถ�วยเวียงกาหลง เครื่องปTWนดินเผา จากหมู$บ�านเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย 
เป5นแหล$งที่มีเครื ่องเคลือบที่ดี ที่สุดของล�านนา เพราะดินที่นํามาทําเครื่องเคลือบมีคุณภาพดี ท่ี
สําคัญคนเวียงกาหลงได�รับการถ$ายทอดความรู�เรื่องการทําเครื่องเคลือบมาจากอดีต โดยมีลักษณะ
เด$น คือ น้ําหนักเบา เนื้อบาง ดินที่นํามาทําเครื ่องเคลือบ เป5นดินลาวาเพราะแต$ก$อนในย$านนี้
สันนิษฐานว$าเคยเกิดการระเบิดของภูเขาไฟมาแล�ว ทําให�ดินท่ีสะสมมานานหลายพันปQนั้น เป5นดินท่ี
เกิดจากการย$อยสลายของลาวาซึ่งชาวบ�านได�ค�นพบและนํามาทําเครื่องเคลือบ จึงทําให�น้ําหนักเบา 
ทนไฟได�สูง เมื่อเคลือบไฟสูงก็ยังสามารถรักษารูปทรงเอาไว�ได�เป5นอย$างดี และเครื่องถ�วยเวียง
กาหลงมี ลักษณะท่ีสวยงาม น้ําหนักเบา เนื้อบาง ท้ังการเคลือบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว นิยมเคลือบ
ถึงบริเวณเชิงของภาชนะ น้ําเคลือบใสมีท้ังสีฟIาอ$อน สีเขียวอ$อนและสีเหลืองอ$อน ผิวของเครื่องถ�วย
มี รอยแตกรานสวยงาม ซึ่งเป5นเอกลักษณดั้งเดิมของเครื่องปTWนเวียงกาหลงมาแต$โบราณ ซึ่งเครื่อง
ถ�วยเวียงกาหลงมีหลายอย$าง เช$น ชุดถ�วยน้ําชากาแฟ แจกัน ถ�วย ชาม เป5นต�น ส$วนลวดลายท่ี
ปรากฏอยู$ในผลิตภัณฑของเวียงกาหลงมี 4 แบบ ประกอบด�วย ลายศรีโคม คําลาย สัตวปFาหิมพานต 
ลายดอกกา และลายปลา 
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 จังหวัดลําปาง 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดลําปาง 
 

จังหวัดลําปาง 

ตราประจําจังหวัด 

 

รูปไก$ยืนอยู$ในประตูมณฑปวัดพระธาตุลําปางหลวง รูปไก$ยืนอยู$ในประตู
มณฑปวัดพระธาตุลําปางหลวงไก$เผือก เป5นสัญลักษณท่ีมีมาต้ังแต$สมัย
เมืองกุกกุฎนคร (ตํานานเมืองลําปาง) และได�กลายเป5นสัญลักษณสําคัญ
และซุ�มมณฑปท่ีวัดพระธาตุ ลําปางหลวง เป5นศิลปกรรมล�านนาท่ีงดงาม
มาก วัดพระธาตุลําปางหลวง เป5นวัดคู$บ�านคู$เมืองลําปาง 

คําขวัญ ถ$านหินลือชา รถม�าลือลั่น เครื่องปTWนลือนาม งามพระธาตุลือไกล 

ฝgกช�างใช�ลือโลก 

ประวัติศาสตร ลําปางเป5นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในล�านนา เป5นจุดศูนยรวมทางด�านศิลปะ 
วัฒนธรรม สถาปTตยกรรมล�านนาอันโดดเด$น สมัยกรุงศรีอยุธยา 
อาณาจักรล�านนารวมไปถึงนครลําปางได�ตกเป5นเมืองข้ึนของพม$ามานาน
นับสองร�อยปQ ดังนั้นสถาปTตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานต$าง ๆ ใน
เมืองลําปางจึงได�รับอิทธิพลของศิลปะพม$าเห็นได�อย$างชัดเจน 

เอกลักษณ�ทางธรรมชาติ 

ประเภทธรรมชาติ ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

1. สิ่งท่ีมีอยู$ตามสภาพ 

 ภูมิศาสตร 

 

ถ$านลิกไนต เป5นถ$านหินชนิดหนึ่งท่ีแปรสภาพมาจากถ$านพีต ส$วนประกอบท่ี
สําคัญของถ$านหิน ประกอบด�วย คารบอนโดยมีไฮโดรเจน ไนโตรเจน 
ออกซิเจน และซัลเฟอรประกอบอยู$ด�วยเพียงเล็กน�อยเท$านั้น 

2. ปรากฏการณทาง 

 ธรรมชาติ 

ภูเขาไฟลําปาง ปTจจุบันเรียกดอยจําปFาแดด เป5นภูเขาไฟท่ีดับแล�ว 

 

3. พืชพรรณไม� 

 

ต�นขะจาว เป5นไม�ยืนต�นสูง 25 เมตร ผลัดใบ ลําต�นเปล$าตรงเปลือกสีน้ําตาล
ปนเทาย มีต$อมระบายอากาศเป5นจุดกลมเล็ก ๆ สีขาวมองเห็นได�ง$าย เป5น
ต�นไม�พระราชทานประจําจังหวัดลําปาง 
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ตารางท่ี 4 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดลําปาง (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

1. โบราณสถาน และ 
 แหล$งโบราณคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แหล$งภาพเขียนสีสมัยก$อนประวัติศาสตรค$าประตูผา เป5นแหล$ง
ภาพเขียนสีท่ียาวท่ีสุดและมีภาพมากท่ีสุดในเขตภาคเหนือตอนบน 

- ถํ้าผาเยี่ยมช�าง พบภาพเขียนสีรูปบุคคลบนเพดาน 2 ภาพ เป5นภาพ  
เงาทึบ  

- ถํ้าเกhาะเคาะ พบภาพเขียนสีแบบลายเส�นรูปสัญลักษณเป5นเส�นโค�ง
ต$อเนื่อง 

- ถํ้าไม�โฮ สํารวจพบโกลนขวานหินขัดและเศษภาชนะดินเผาจํานวนมาก 
- ถํ้าช�างเผือก แหล$งภาพเขียนสี สํารวจพบขวานหินขัดด�วยหินแกรนิต  

1 ชิ้น 
- ถํ้าหลังสถานีโทรคมนาคม สํารวจพบโกลนขวานหินขัดแบบมีบ$า    

ค�อนหิน ชิ้นส$วนเครื่องมือ หินขัด และเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 
- ถํ้าดาบส พบชิ้นส$วนภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 
- ดอยผาชี ขุดพบขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา กระดูกสัตว และ

กระดูกมนุษย อายุประมาน 1200 - 1800 ปQ  
- ถํ้าผาของ สํารวจพบขวานหินขัด โกลนขวานหินขัด สะเก็ดหินจํานวน

มากและเศษภาชนะดินเผา ท้ังลายเชือกทาบ ลายขูดผิวเรียบ และ
เขียนสีแดง 

- ถํ้าแต�ว สํารวจพบขวานหินขัดมีบ$า เครื่องมือหินเจาะรู กระดูกสัตว 
และกระดูกมนุษย 

 โบราณสถานในลําปางส,วนใหญ,จะเหลืองเป1นเพียงกองอิฐ ไม,ปรากฎ
ลักษณะเดิมให�เห็นท่ียังพอเป1นรูปร,าง ได�แก, 
- วัดกากแก�ว 
- วัดอุโมงค 
- วัดปFาพร�าว 
- วัดหม่ืนครื้น 
- หออะม็อกหรือปIอมปiนโบราน 



 

 

76 

ตารางท่ี 4 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดลําปาง (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

2. สถาปTตยกรรม - วัดพระธาตุลําปางหลวง เป5นวัดศูนยกลางของชุมชนโบราณจนถึง
ปTจจุบัน นับได�ว$าเป5นวัดท่ีมีการจัดวางผังและส$วนประกอบของวัด
สมบูรณแบบท่ีสุด โดยท่ีตั้งอยู$บนเนินสูง และยังเป5นท่ีประดิษฐานของ
องคพระเจ�าแก�วมรกต ซ่ึงเป5นพระพุทธรูปท่ีสําคัญท่ีสุด เป5นท่ีเคารพ
สักการะของชาวจังหวัดลําปางและชาวพุทธท่ัวไป 

- วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม วัดพระแก�วมีเจดียใหญ$ทรงล�านนา มี
มณฑปยอดปราสาทแบบพม$าท่ีประณีต งดงาม มีวิหารทรงล�านนาท่ีมี
รูปทรงงดงาม มีลวดลายแกะสลักไม�ท่ีบานหน�าต$าง  

- วัดพระธาตุเสด็จ เป5นวัดท่ีเชื่อว$ามีพระบรมสาริกธาตุของพระสัมมา
พุทธเจ�า และในปTจจุบันมีสถาปTตยกรรมเหลือเพียง 2 หลัง แบบพระ
ธาตุเจดีย ส$วนซุ�มประตูและวิหารหลวงถูกรื้อและปฎิสังขรณใหม$จน
ไม$เหลือลักษณะเดิมให�เห็น 

- วัดพระเจดียซาวหลัง ลักษณะการก$อสร�างเป5นศิลปะแบบพม$าผสม
ศิลปะล�านนนาองคใหญ$ที่สุดอยู$ตรงกลาง แวดล�อมด�วยเจดียอีก  
19 องค ด�านหน�าของพระเจดียแต$ละองคทําเป5นซุ�มมีพระพุทธรูป 
ประดิษฐานอยู$ข�างใน จึงเป5นท่ีรวมตัวของศิลปะประเภทนี้ได�เป5น
อย$างดี 

- วัดแสงเมืองมา วัดแสงเมืองมาเคยถูกท้ิงร�างในยุคท่ีต�องอพยพหนีภัย
สงคราม จึงทําให�สิ่งก$อสร�างต$างชํารุดทรุดโทรม ท่ีเหลือพอจะเห็นก็ท่ี 
วิหารท่ีมีลักษณะตกแต$งภายนอกด�วยลวดลายวิจิตรพิสดารแกะด�วย
ไม�แกะสลักประดับโลหะและลายฉลุลงรักปGดทอง  

- วัดบุญวาทยวิหาร สร�างข้ึนในปQ พ.ศ. 2455 มีลักษณะอาคารปGดทืบ 
หลังคาจั่ว ฐานสูงกว$าวิหารล�านนา ซ่ึงได�รับแบบจากวิหารในกรุงเทพ 
ภายในตกแต$งด�วยลายไทยภาคกลาง เหลือร$องรอยของศิลปะล�านนา
อยู$เพียงบางส$วน 
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ตารางท่ี 4 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดลําปาง (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - วัดแสงเมืองมา เป5นวัดเดียวในลําปางท่ีมีมีมณฑปปราสาทพระพุทธเจ�า 
4 พระองค ซ่ึงเป5นศิลปะเมืองเชียงเก๋ียง (ชื่อเมืองสิบสองปTนนา) 

- วัดคะตึกเชียงม่ัน เป5นวัดท่ีมีลักษณะวิหารล�านนาเก$ามาก และ
ปTจจุบันถูกล�อมรอบด�วยวิหารรุ$นใหม$ 

- วัดเวียง วัดเวียงเป5นวัดท่ีสําคัญเพราะเป5นวัดคู�กับเมืองเถิน ซ่ึงเป5น
เมืองหน�าด$านสําคัญในสมัยโบราณ 

- วัดพม$า ในปTจจุบันมีศิลปะกรรมต$างชาติท่ีสวยงามเป5นเอกลักษณของ
เมือง เนื่องจากแต$เดิมชาวพม$าได�เข�ามาทําการค�าขายและทําไม�สัก 

- วัดศรีรองเมือง มีวิหารเครื่องไม� หลังคาจั่วซ�อนชิ้นเล็กชิ้นน�อยสวยงาม
แปลกตา ซ่ึงเป5นท่ีรู�จักดีจองนักท$องเท่ียว 

- เรือนล�านนา เป5นเรือนพักอาศัยแบบล�านนาในเมืองลําปางท่ีมีอายุ
เก$าแก$และตกทอดมาถึงปTจจุบันเหลือเพียงไม$ก่ีหลัง 

3. รูปปTWนและอนุเสาวรีย 
 
 
 

- อนุสาวรียพ$อเจ�าทิพยช�าง ทิพยช�างเป5นชาวลําปางแต$กําเนิด เดิมชื่อ 
“ทิพ”“ทิพย” มีอาชีพเป5นนายพราน อาศัยอยู$ ท่ีบ�านปงยางคก 
อําเภอห�างฉัตรในปTจจุบัน เนื่องจากท$านเคยบวชเป5นพระภิกษุมาก$อน 
จึงมีคําว$า “หนาน” นําหน�านาม มีความสามารถถึงขนาดไล$ตัดหาง
ช�างในโขลงได�  จึ งได�รับสมญานามว$ า “ทิพยช� าง” ผู� ท่ีกอบกู�
อิสรภาพ สถาปนาความเป5นปgกแผ$นม่ันคงให�แก$นครลําปางและ     
หัวเมืองฝFายเหนือหนานทิพยช�าง หรือทิพยจักร เป5นนามเดิมของพ$อ
เจ�าทิพยช�าง หรือเจ�าพระยาสุลวฤๅไชยสงคราม  

4. ศิลปหัตถกรรม และ 
 งานช$างท�องถ่ิน 
 

- ก$องข�างอําเภอเมืองมาย เป5นภาชนะจักสาน สําหรับใส$ข�าวนึ่ง 

- เครื่องปTWนดินเผา หรือเซรามิกนั้นเป5นผลิตภัณฑท่ีทํามาจากดิน หิน 
ผ$านการเผาทําให�เนื้อผลิตภัณฑมีความแข็งแกร$งคงทนถาวร และการ
ผลิตเครื่องปTWนดินเผาในปTจจุบันวัตถุดิบท่ีใช�คือดินขาวลําปาง   
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ตารางท่ี 4 แสดงการสรุปข�อมูลจากการรวบรวมข�อมูลด�านเอกสารของจังหวัดลําปาง (ต$อ) 
 

เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษอันเป1นเอกลักษณ� 

 - งานช$างเหล็กบ�านชามแดง เป5นงานช$างท่ีทําติดต$อกันมาต้ังแต$โบราณ
ในสมัย 30-40 ปQก$อน และในปTจจุบันมีผู�ประกอบอาชีพได�ปรับตัว 
โดยผลิตวัสดุอถปกรณท่ีตรงต$อความต�องการของสังคมปTจจุบัน 

- ลายหม�อดอก ลายหม�อดอกหรือภาพแจกันม่ีประดับอยู$ตามวัด ซ่ึงมี
ท้ังแบบปูนปTWน แกะสลักด�วยไม� และภาพน่ํารักปGดทอง  

5. ภาษาถ่ิน 

 

- เอกลักษณทางด�านภาษา ซ่ึงเรียกว$า คําเมือง คําเมืองในจังหวัด 
ลําปางนั้นมีลักษณะบางประการท่ีต$างจากจากคําเมืองในจังหวัดอ่ืน 

6. อุทยาน 
 
 

- อุทยานแห$งชาติดอยขุนตาล 

- อุทยานแห$งชาติเวียงโกศัย  

- อุทยานแห$งชาติแจ�ซ�อน 

- อุทยานแห$งชาติแม$ยม 

- อุทยานแห$งชาติดอยหลวง 

7. ประเพณี 

 

 

ประเพณีการฟ?อนผีปู@ย,า คือ การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ มีองคประกอบ
สําคัญ คือ มีดนตรีมาประโคมให�ผีหรือเจ�าได�เสพอาหาร และมาม$วน 
ฟIอนรํากัน 

8. ยานพาหนะ รถม�า รถม�าคันแรกได�ถูกซ้ือมาจากกรุงเทพฯ ขณะนั้นทางกรุงเทพฯ มี
รถยนตใช�มากข้ึน บทบาทของรถม�าลากในกรุงเทพฯ จึงลดลง รถม�าจึง
ได�ถูกนํามาใช�ท่ีนครลําปาง และยังได�กระจายไปสู$เมืองหลักของภาค
ต$างๆ ได�แก$ นครราชสีมาของอีสาน นครศรีธรรมราชของภาคใต� นคร
เชียงใหม$ เมืองเชียงราย เมืองแพร$ เมืองน$าน เมืองแม$ฮ$องสอน 

 
 เอกลักษณทางธรรมชาติของจังหวัดลําปางแบ$งออกได�เป5น 4 ลักษณะ ได�แก$ ภูเขาไฟ ถํ้า 
พืชพรรณไม� แร$ธาตุ 
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 เอกลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง แบ$งออกได�เป5น 4 ลักษณะ ได�แก$ สถาปTตยกรรม 
ศิลปหัตถกรรม ภาษาถ่ิน ประเพณีท�องถ่ิน 
 ลักษณะของสถานท่ีในจังหวัดลําปาง แบ$งออกได�เป5น 6 ลักษณะ ได�แก$ สถานท่ีตามธรรมชาติ 
โบราณสถาน รูปปTWนและอนุเสาวรีย อุทยานแห$งชาติ สถานท่ีศักด์ิตามความเชื่อ แหล$งผลิตถ$านหิน 
 ของดีประจําจังหวัดลําปาง มีสินค�าท่ีมีชื่อเสียง และอยู$ในระหว$างข้ึนทะเบียนสิ่งบ$งชี้ทาง
ภูมิศาสตรของกระทรวงพานิชยในจังหวัดลําปางได�แก$ 
 1. ชามไก,ลําปาง ชามไก$ลําปาง หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องปTWนดินเผาประเภทเครื่องใช� 
บนโตhะอาหาร ท่ีผลิตข้ึนในจังหวัดลําปาง มีลักษณะเฉพาะถ่ินท่ีโดดเด$น ท้ังกระบวนการผลิตและ
ลวดลายท่ีเป5นเอกลักษณของจังหวัดลําปาง 
  ลักษณะสินค�า  
  เนื้อดิน - เหนียว มีความแข็งแกร$งคงรูป 
  ลวดลาย  - ลวดลายไก$ ดอกโบต๋ัน และต�นกล�วย จากการวาดมือ 
  ขนาด  - มีขนาดใหญ$จนถึงเล็ก 
  สี   - มีสีขาวเคลือบใสและเคลือบขุ$น หรือมีสีครีมเคลือบใส  
  ชามไก$ลําปาง เม่ือปQ พ.ศ.2500 โดยชาวจีนได�ร$วมกันต้ังโรงงานแห$งแรกชื่อ โรงงาน
ร$วมสามัคคี หลังจากได�มีการพบแหล$งดินขาวท่ีอําเภอแจ�ห$ม ในระหว$างปQพ.ศ 2502-2505 มีกลุ$ม 
ชาวจีนชวนกัน มาก$อต้ังโรงงานเพ่ิมข้ึน ทําให�กลายเป5นแหล$งผลิตมากกว$าแหล$งอ่ืนในประเทศ ต$อมา
ในราวปQ พ.ศ. 2505-2510 เป5นช$วงสําคัญของเซรามิกลําปาง เนื่องจากมีการเปGดมากแต$ไม$ประสบ
ความสําเร็จ ต$อมาในปQ พ.ศ. 2516 มีการก$อต้ังชมรมเครื่องปTWนกินเผาลําปางข้ึน ด�วยวัตถุประสงคการ
ผลักดันราคา ถ�วยชามตราไก$ให�มีมาตรฐาน  
 2. ไม�แกะสลักบ�านหลุก บ�านหลุกได�สืบทอดการทําไม�แกะสลักจากบรรพบุรุษงาน
แกะสลักของท่ีนี่มีความโดดเด$นอยู$ท่ีการแกะสลักไม�เป5นรูปสัตวต$างๆ แบบสามมิติท่ีมีต้ังแต$ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ$เท$าของจริง ซ่ึงจะมีท้ังแบบแกะสลักเต็มตัว และเฉพาะหัวของสัตวต$างๆ รูปสัตวท่ี
แกะสลัก อาทิ ช�าง ม�า กระทิง แรด กวาง เสือ สิงโต ยีราฟ ฯลฯ โดยงานแกะสลักรูปสัตวของท่ีนี่
สามารถสร�างสรรคได�หลากหลายอิริยาบถ เช$น ยืน วิ่ง นั่ง หมอบ เหลียวหลัง นอกจากนี้ชาวบ�านหลุก
ยังมีความชํานาญและมีเทคนิคการต$อไม�ให�เข�ากันได�สนิท และส$วนใหญ$ไม�ท่ีนํามาใช�เป5นไม�ฉําฉา หรือ
จามจุรี เพราะเป5นไม�เนื้ออ$อน ง$ายต$อการแกะ รับซ้ือมาจากจังหวัดแพร$ แต$ละบ�านมีลานกว�างสําหรับ
กองไม�เหล$านี้ท่ีตัดเป5นท$อนๆ ข้ันแรกจะมีคนข้ึนรูปโดยใช�มีดหรือขวานถาก จากนั้นช$างฝQมือจะทําการ
แกะสลักให�เป5นรูปร$าง ลวดลายสวยงาม 
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 3. ข�าวเหนียวเข้ียวงู “ข�าวเหนียวเข้ียวงู” เป5นหนึ่งในสายพันธุท่ีกรมการข�าวนําออกมา

พัฒนาสายพันธุข้ึนใหม$อีกครั้ง หลังจากท่ีไม$มีข�าวสายพันธุนี้ปลูกในประเทศไทยมานาน ซ่ึงข�าวเหนียว

เข้ียวงูท่ีวางขายอยู$ในตลาดท่ัวไปนั้น ส$วนใหญ$จะเป5นข�าวเหนียวพันธุ กข.6 ท่ีผู�ประกอบการโรงสีนํามา

ผ$านกระบวนการขัดสีและขัดมันให�มากกว$าปกติ เพ่ือให�มีลักษณะเมล็ดเล็ก หัวและท�ายแหลม เรียว

ยาวและมีความขาวมากกว$าข�าวเหนียวโดยท่ัวไป 

 4. ข�าวแต,นลําปาง ข�าวแต$นลําปาง หมายถึง ข�างเหนียวทอดกรอบราดด�วยน้ําอ�อย ท่ี

ผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัด ด�วยกรรมวิธีพิเศษตามภูมิปTญญาของชาวบ�านจังหวัดลําปาง 

  ประเภทของข�าวแตXนลําปาง  

  ข�าวแตXนลําปางท่ีทําจากข�าวเหนียว ก.ข.6 และข�างแต$นลําปางท่ีทําจากข�าวกํ่าข�าวแตXน 

เป5นขนมพ้ืนบ�าน มีกําเนิดจากการท่ีชาวบ�านในภาคเหนือในสมัยก$อน ซ่ึงชาวบ�านส$วนใหญ$มีอาชีพทํา

ไร$ทํานามีรายได�น�อย นิยมรับประทานข�าวเหนียวเป5นหลัก หากมีข�าวเหนียวเหลือก็มักนิยมนํามาตาก

แดดให�แห�ง เพ่ือเก็บไว�กินโดยการนําไปทอด เรียกว$า "ข�าวเย็นทอด" และต$อมาภายหลักได�ดัดแปลง โดย

การนําน้ําตาลมาโรยหน�า นําน้ําอ�อยมาราดลงบนข�าวเย็นทอดท่ีผสมน้ําแตงโม เกลือ งา เพ่ือเพ่ิม

รสชาติ บ�างก็นําเอาสมุนไพรมาตกแต$งเป5นข�าวแตXนหน�าต$างๆ เพ่ือเป5นขนมจําหน$ายภายในชุมชน 

 

ผลการรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลจากการทําแบบสอบถามของกลุ,มตัวอย,าง เพ่ือหาเอกลักษณ�

แต,ละหมวดหมู,  

 การวิเคราะหข�อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ$มตัวอย$าง คือ จังหวัดใน

ภาคเหนือ อันได�แก$ จังหวัดเชียงใหม$ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง จํานวน 300 คน แบ$งเป5น

จังหวัดละ 100 คน เพ่ือเก็บข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับสินค�าประจําจังหวัด ประเภทของเอกลักษณ 

และอัตวิสัยในท�องท่ีของจังหวัด โดยนําเสนอข�อมูลด�วยการบรรยายประกอบภาพและตาราง ดังนี้ 

 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดเชียงใหม, แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 

 1. ข�อมูลเบ้ืองต�น กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้แบ$งออกเป5นเพศชาย  

ร�อยละ 33 เพศหญิง ร�อยละ 67 มีอายุระหว$าง 25-34 ปQ มากท่ีสุด คิดเป5นร�อยละ 44 รองลงมา คือ

อายุตํ่ากว$า 25 ปQ คิดเป5นร�อยละ 37 อายุ 35-59 ปQ คิดเป5นร�อยละ 13 และอายุมากกว$า 60 ปQ      

คิดเป5นร�อยละ 6 โดยอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีมากกว$า 30 ปQ มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป5นร�อยละ 44 รองลงมา

คือ อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 20-30 ปQ คิดเป5นร�อยละ 41 อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 10-20 ปQ คิดเป5น      

ร�อยละ 12 และอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีตํ่ากว$า 10 ปQ คิดเป5นร�อยละ 3 ตามลําดับ ความน$าเชื่อถือของข�อมูล

จากกลุ$มตัวอย$างท่ีอยู$ในพ้ืนท่ี 10 ปQข้ึนไป คิดเป5นร�อยละ 97 
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 2. ข�อมูลเก่ียวกับเอกลักษณ� แบ$งข�อมูลเอกลักษณออกเป5น 3 เรื่อง คือ 
  2.1 สินค�าประจําจังหวัดท่ีเป5นเอกลักษณ อันซ่ึงกลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าแสดงเอกลักษณของเชียงใหม$มากท่ีสุด อันดับแรก คือ ร,มบ,อสร�าง คิดเป5นร�อยละ 46 รองลงมา
คือ ผ�าตีนจกแม$แจ$ม คิดเป5นร�อยละ 30 เครื่องปTWนดินเผาศิลาดล คิดเป5นร�อยละ 18 ไม�แกะสลักหางดง 
คิดเป5นร�อยละ 5 และอ่ืนๆ คิดเป5นร�อยละ 1 
 
ตารางท่ี 5 แสดงสัดส$วนของสินค�าประจําจังหวัดท่ีเป5นเอกลักษณในจังหวัดเชียงใหม$ 
 

สินค�าท่ีเป5นเอกลักษณประจําจังหวัดเชียงใหม$ ร�อยละ 

ร$มบ$อสร�าง 46 

ผ�าตีนจกแม$แจ$ม 30 

เครื่องปTWนดินเผาศิลาดล 18 

ไม�แกะสลักหางดง 5 

อ่ืนๆ 1 

 
  2.2 ประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติท่ีกลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม 
คิดว$าเป5นเอกลักษณทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม$ที่นึกถึงเป5นอันดับแรก คือ ภูเขาและดอย 
คิดเป5นร�อยละ 39 รองลงมา คือ บ$อน้ําพุร�อน คิดเป5นร�อยละ 34 พืชพรรณไม� คิดเป5นร�อยละ 15 ถํ้า 
คิดเป5นร�อยละ 11 และอันดับสุดท�าย คือ อุทยานแห$งชาติ คิดเป5นร�อยละ 1  
 
ตารางท่ี 6 แสดงสัดส$วนของประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม$ 
 

ประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม$ ร�อยละ 

ภูเขาและดอย 39 

บ$อน้ําพุร�อน 34 

พืชพรรณไม� 15 

ถํ้า 11 

อุทยานแห$งชาติ 1 
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  2.3 ประเภทของเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมท่ีกลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม$ท่ีโดดเด$นเป5นอันดับแรก คือ สถาป7ตยกรรม 
คิดเป5นร�อยละ 31 รองลงมา คือ ศิลปะประติมากรรม คิดเป5นร�อยละ 28 ประเพณีท�องถ่ิน คิดเป5น
ร�อยละ 24 และอันดับสุดท�าย คือ ศิลปหัตถกรรม คิดเป5นร�อยละ 17  
 
ตารางท่ี 7 แสดงสัดส$วนของประเภทเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม$ 
 

ประเภทของเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม$ ร�อยละ 

สถาปTตยกรรม 31 

ศิลปะประติมากรรม 28 

ประเพณีท�องถ่ิน 24 

ศิลปหัตถกรรม 17 

 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับอัตวิสัยในพ้ืนท่ี แบ$งข�อมูลอัตวิสัยออกเป5น 2 เรื่อง คือ 
  3.1 ประเภทของสถานท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม$ กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าประเภทของสถานที่สําคัญที่ทําให�นึกถึงจังหวัดเชียงใหม$ อันดับแรก คือ วัด คิดเป5นร�อยละ 
31 รองลงมา คือ สถานที่ตามธรรมชาติ คิดเป5นร�อยละ 28 โบราณสถาน คิดเป5นร�อยละ 19 ย$าน
ประวัติศาสตร คิดเป5นร�อยละ 17 และอันดับสุดท�าย คือ รูปปTWนและอนุสาวรีย คิดเป5นร�อยละ 15 
 
ตารางท่ี 8 สัดส$วนของประเภทสถานท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม$ 
 

ประเภทของสถานท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม$ ร�อยละ 

วัด 31 

สถานท่ีตามธรรมชาติ 28 

โบราณสถาน 19 

ย$านประวัติศาสตร 17 

รูปปTWนและอนุเสาวรีย 15 
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  3.2 เม่ือกล$าวถึงจังหวัดเชียงใหม$ กลุ$มตัวอย$างท่ีทําการตอบแบบสอบถามคิดว$า

อันดับแรกที่จะนึกถึง คือ แหล,งศาสนา คิดเป5นร�อยละ 45 รองลงมา คือ สถานที่ตามธรรมชาติ   

คิดเป5นร�อยละ 38 ศิลปวัฒนธรรม คิดเป5นร�อยละ 9 และอันดับสุดท�าย คือ ประวัติศาสตร คิดเป5น

ร�อยละ 8 

 

ตารางท่ี 9 สัดส$วนของการกล$าวถึงจังหวัดเชียงใหม$ 

 

การกล$าวถึงจังหวัดเชียงใหม$ ร�อยละ 

แหล$งศาสนา 45 

สถานท่ีตามธรรมชาติ 38 

ศิลปวัฒนธรรม 9 

ประวัติศาสตร 8 

 
 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดเชียงราย  

 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดเชียงรายแบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 

 1. ข�อมูลเบ้ืองต�น  

  กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ แบ$งออกเป5นเพศชายร�อยละ 38 เพศ

หญิงร�อยละ 62 มีอายุระหว$าง 25-34 ปQมากที่สุด คิดเป5นร�อยละ 40 รองลงมา คือ อายุ 35-59 ปQ 

คิดเป5นร�อยละ 32 อายุตํ่ากว$า 25 ปQ คิดเป5นร�อยละ 21 และอายุมากกว$า 60 ปQ คิดเป5นร�อยละ 7 

โดยอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีมากกว$า 30 ปQ มีจํานวนมากที่สุด คิดเป5นร�อยละ 32 รองลงมา คือ อาศัยอยู$ใน

พื้นที่ตั้งแต$ 20-30 ปQ คิดเป5นร�อยละ 28 อาศัยอยู$ในพื้นที่ตั้งแต$ 10-20 ปQ คิดเป5นร�อยละ 14 และ

อาศัยอยู$ในพื้นที่ตํ่ากว$า 10 ปQ คิดเป5นร�อยละ 26 ตามลําดับ ความน$าเชื่อถือของข�อมูลจากกลุ$ม

ตัวอย$างท่ีอยู$ในพ้ืนท่ี 10 ปQข้ึนไป คิดเป5นร�อยละ 74 
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 2. ข�อมูลเก่ียวกับเอกลักษณ� แบ$งข�อมูลเอกลักษณออกเป5น 3 เรื่อง คือ 
  2.1  สินค� าประจํ าจั งหวัด ท่ี เป5น เอกลักษณ  อัน ซ่ึงกลุ$ ม ตัวอย$ างในการตอบ
แบบสอบถามคิดว$าแสดงเอกลักษณของเชียงใหม$มากท่ีสุด อันดับแรก คือ ชาเชียงราย คิดเป5นร�อยละ 
59 รองลงมา คือ สับปะรดภูแล คิดเป5นร�อยละ 26 ลําไยเชียงราย คิดเป5นร�อยละ 10 เครื่องถ�วยเวียง
กาหลง คิดเป5นร�อยละ 3 และอ่ืนๆ เช$น ลําใย และน้ําพริกหนุ$ม คิดเป5นร�อยละ 2  
 
ตารางท่ี 10 แสดงสัดส$วนของสินค�าประจําจังหวัดท่ีเป5นเอกลักษณในจังหวัดเชียงราย 
 

สินค�าท่ีเป5นเอกลักษณประจําจังหวัดเชียงราย ร�อยละ 

ชาเชียงราย 59 

สับปะรดภูแล 26 

ลําใยเชียงราย 10 

เครื่องถ�วยเวียงกาหลง 3 

อ่ืนๆ เช$น ลําใย และน้ําพริกหนุ$ม 2 

 
  2.2 ประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติที่กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าเป5นเอกลักษณทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงรายที่นึกถึงเป5นอันดับแรก คือ ภูเขาและดอย 
คิดเป5นร�อยละ 62 รองลงมา คือ สามเหลี่ยมทองคํา คิดเป5นร�อยละ 32 น้ําและพืชพรรณไม�มีจํานวน
เท$ากัน คิดเป5นร�อยละ 2 และอันดับสุดท�าย คือ ถํ้าและอ่ืน ๆ มีจํานวนเท$ากัน คิดเป5นร�อยละ 1 
 
ตารางท่ี 11 แสดงสัดส$วนของประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย ร�อยละ 

ภูเขาและดอย 62 

สามเหลี่ยมทองคํา 32 

น้ําตกและพืชพรรณไม� 2 

ถํ้าและอ่ืนๆ 1 
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  2.3 ประเภทของเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมท่ีกลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายท่ีโดดเด$นเป5นอันดับแรก คือ จิตรกรรม     
คิดเป5นร�อยละ 41 รองลงมา คือ สถาปTตยกรรม คิดเป5นร�อยละ 21 ศิลปหัตถกรรม คิดเป5นร�อยละ 19 
ประเพณีท�องถ่ิน คิดเป5นร�อยละ 17 และอันดับสุดท�าย คือ อ่ืน ๆ คิดเป5นร�อยละ 2  
 
ตารางท่ี 12 แสดงสัดส$วนของประเภทเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทของเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร�อยละ 

จิตรกรรม 41 

สถาปTตยกรรม 21 

ศิลปหัตถกรรม 19 

ประเพณีท�องถ่ิน 17 

อ่ืนๆ 2 

 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับอัตวิสัยในพ้ืนท่ี แบ$งข�อมูลอัตวิสัยออกเป5น 2 เรื่อง คือ 
  3.1 ประเภทของสถานท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงราย กลุ$มตัวอย$างในการตอบ
แบบสอบถามคิดว$าประเภทของสถานท่ีสําคัญท่ีทําให�นึกถึงจังหวัดเชียงราย อันดับแรก คือ สถานท่ี
ตามธรรมชาติ คิดเป5นร�อยละ 39 รองลงมา คือ วัด คิดเป5นร�อยละ 36 แหล$งศิลปะวัฒนธรรม คิดเป5น
ร�อยละ 21 พิพิธภัณฑและโบราณสถานมีจํานวนเท$ากัน คิดเป5นร�อยละ 3 และอันดับสุดท�าย คือ อ่ืนๆ 
คิดเป5นร�อยละ 1 
 
ตารางท่ี 13 สัดส$วนของประเภทสถานท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทของสถานท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงราย ร�อยละ 

สถานท่ีตามธรรมชาติ 39 

วัด 36 

พิพิธภัณฑและโบราณสถาน 3 

อ่ืนๆ 1 
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  3.2 เม่ือกล$าวถึงจังหวัดเชียงราย กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามคิดว$าอันดับ

แรกท่ีจะนึกถึงคือ แหล,งท,องเท่ียวตามธรรมชาติ คิดเป5นร�อยละ 39 รองลงมา คือ ภาษาและ

วรรณกรรม คิดเป5นร�อยละ 35 แหล$งศาสนา คิดเป5นร�อยละ 15 พืชพรรณ คิดเป5นร�อยละ 5 และ

อันดับสุดท�าย คือ ศิลปหัตถกรรมและอ่ืน ๆ มีจํานวนเท$ากัน คิดเป5นร�อยละ 3 

 

ตารางท่ี 14 สัดส$วนของการกล$าวถึงจังหวัดเชียงราย 

 

การกล$าวถึงจังหวัดเชียงราย ร�อยละ 

แหล$งท$องเท่ียวตามธรรมชาติ 39 

ภาษาและวรรณกรรม 35 

แหล$งศาสนา 15 

พืชพรรณ 5 

ศิลปหัตถกรรมและอ่ืนๆ 3 

 
 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดลําปาง 

 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดลําปาง แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 

 1. ข�อมูลเบ้ืองต�น  

  กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ แบ$งออกเป5นเพศชาย ร�อยละ 40 เพศ

หญิงร�อยละ 60  มีอายุระหว$าง 35-59 ปQ มากท่ีสุด คิดเป5นร�อยละ 48 รองลงมา คือ อายุ 25-34 ปQ 

คิดเป5นร�อยละ 39  อายุตํ่ากว$า 25 ปQ คิดเป5นร�อยละ 8 และอายุมากกว$า 60 ปQ คิดเป5นร�อยละ 5 

โดยอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีมากกว$า 30 ปQ มีจํานวนมากที่สุด คิดเป5นร�อยละ 42 รองลงมา คือ อาศัยอยู$ใน

พ้ืนท่ีต้ังแต$ 10-20 ปQ คิดเป5นร�อยละ 22 และอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 20-30 ปQ และตํ่ากว$า 10 ปQ       

มีจํานวนเท$ากัน คิดเป5นร�อยละ 18 ความน$าเชื่อถือของข�อมูลจากกลุ$มตัวอย$างท่ีอยู$ในพ้ืนท่ี 10 ปQข้ึนไป 

คิดเป5นร�อยละ 82 
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 2. ข�อมูลเก่ียวกับเอกลักษณ� แบ$งข�อมูลเอกลักษณออกเป5น 3 เรื่อง คือ 
  2.1 สินค�าประจําจังหวัดท่ีเป5นเอกลักษณ อันซ่ึงกลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าแสดงเอกลักษณของลําปางมากท่ีสุดอันดับแรก คือ ชามไก,ลําปาง คิดเป5นร�อยละ 75 รองลงมา 
คือ ไม�แกะสลักบ�านหลุก คิดเป5นร�อยละ 13 ข�าวแตXนลําปาง คิดเป5นร�อยละ 8 และข�าวเหนียวเข้ียวงู 
คิดเป5นร�อยละ 2  
 
ตารางท่ี 15 แสดงสัดส$วนของสินค�าประจําจังหวัดท่ีเป5นเอกลักษณในจังหวัดลําปาง 
 

สินค�าท่ีเป5นเอกลักษณประจําจังหวัดลําปาง ร�อยละ 

ชามไก$ลําปาง 75 

ไม�แกะสลักบ�านหลุก 13 

ข�าวแตXนลําปาง 8 

ข�าวเหนียวเข้ียวงู 2 

 
  2.2 ประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติท่ีกลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม  
คิดว$าเป5นเอกลักษณทางธรรมชาติของจังหวัดลําปางท่ีนึกถึงเป5นอันดับแรก คือ แหล,งผลิตถ,านหิน
ลิกไนต� คิดเป5นร�อยละ 47 รองลงมา คือ ภูเขาไฟ คิดเป5นร�อยละ 25 ถํ้า/แม$น้ํา ลําธาร และอุทธยาน
แห$งชาติมีจํานวนเท$ากัน คิดเป5นร�อยละ 9 และอันดับสุดท�าย คือ พืชพรรณไม� คิดเป5นร�อยละ 3 
 
ตารางท่ี 16 แสดงสัดส$วนของประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติจังหวัดลําปาง 
 

ประเภทของเอกลักษณทางธรรมชาติจังหวัดลําปาง ร�อยละ 

แหล$งผลิตถ$านหินลิกไนต 47 

ภูเขาไฟ 25 

ถํ้า/แม$น้ํา ลําธาร และอุทธยานแห$งชาติ 9 

พืชพรรณไม� 3 
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  2.3 ประเภทของเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมท่ีกลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลําปางท่ีโดดเด$นเป5นอันดับแรก คือ สถาป7ตยกรรม    
คิดเป5นร�อยละ 48 รองลงมา คือ ศิลปหัตถกรรม คิดเป5นร�อยละ 36 ภาษาถ่ิน คิดเป5นร�อยละ 9 
ประเพณีท�องถ่ิน คิดเป5นร�อยละ 4 และอันดับสุดท�าย คือ อ่ืนๆ คิดเป5นร�อยละ 3 
 
ตารางท่ี 17 แสดงสัดส$วนของประเภทเอกลักษณทางวัฒนธรรมในจังหวัดลําปาง 
 

ประเภทของเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง ร�อยละ 

สถาปTตยกรรม 48 

ศิลปหัตถกรรม 36 

ภาษาถ่ิน 9 

ประเพณีท�องถ่ิน 4 

อ่ืนๆ 3 
 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับอัตวิสัยในพ้ืนท่ี แบ$งข�อมูลอัตวิสัยออกเป5น 2 เรื่อง คือ 
  3.1 ประเภทของสถานท่ีสําคัญในจังหวัดลําปาง กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
คิดว$าประเภทของสถานท่ีสําคัญท่ีทําให�นึกถึงจังหวัดลําปาง อันดับแรก คือ วัด คิดเป5นร�อยละ 35 
รองลงมา คือ โรงผลิตถ$านหินและสถานท่ีตามธรรมชาติมีจํานวนเท$ากัน คิดเป5นร�อยละ 20 รูปปTWนและ
อนุเสาวรีย คิดเป5นร�อยละ 8 โบราณสถาน คิดเป5นร�อยละ 7 และอันดับสุดท�าย คือ สถานท่ีศักด์ิศักธิ์
ตามความเชื่อ คิดเป5นร�อยละ 5 
 
ตารางท่ี 18 สัดส$วนของประเภทสถานท่ีสําคัญในจังหวัดลําปาง 
 

ประเภทของสถานท่ีสําคัญในจังหวัดลําปาง ร�อยละ 

วัด 39 

โรงผลิตถ$านหินและสถานท่ีตามธรรมชาติ 20 

รูปปTWนและอนุเสาวรีย 8 

โบราณสถาน 7 

สถานท่ีศักด์ิศักธิ์ตามความเชื่อ 3 
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  3.2 เม่ือกล$าวถึงจังหวัดลําปาง กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามคิดว$าอันดับ

แรกท่ีจะนึกถึง คือ แหล,งศาสนา คิดเป5นร�อยละ 37 รองลงมา คือ ศิลปหัตถกรรม คิดเป5นร�อยละ 25 

สถานท่ีตามธรรมชาติ คิดเป5นร�อยละ 19 อ่ืนๆ เช$น รถม�า คิดเป5นร�อยละ 10 และอันดับสุดท�าย คือ 

ภาษา คิดเป5นร�อยละ 9 

 

ตารางท่ี 19 สัดส$วนของการกล$าวถึงจังหวัดลําปาง 

 

การกล$าวถึงจังหวัดลําปาง ร�อยละ 

แหล$งศาสนา 37 

ศิลปหัตถกรรม 25 

สถานท่ีตามธรรมชาติ 19 

อ่ืนๆ เช$น รถม�า 10 

ภาษา 9 

 
ผลวิเคราะห�ข�อมูลของเอกลักษณ� เพ่ือนําไปใช�ทําแบบสอบถามหาลักษณะส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�

ของจังหวัดในภาคเหนือ และในงานออกแบบสัญลักษณ�  

 การเก็บข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับสินค�าประจําจังหวัด ประเภทของเอกลักษณ และ      

อัตวิสัยในท�องท่ีของจังหวัด ทําให�ทราบถึงเอกลักษณของจังหวัดในเบื้องต�น จึงทําการวิเคราะหข�อมูล

ท่ีได�มาจากแบบสอบถามประกอบกับข�อมูลเอกสาร เพ่ือหาภาพสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดใน

ภาคเหนือตามทฤษฎีมายาคติ 
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ภาพท่ี 24 แผนผังแสดงข้ันตอนการวิเคราะหข�อมูลตามทฤษฎีมายาคติ 

 
 สรุปและจําแนกลักษณะของเอกลักษณออกมา เพ่ือเป5นข�อมูลในการทําแบบสอบถามหา
ภาพลักษณและรูปสัญญะของสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดในภาคเหนือ ได�แก$ 
 
 เอกลักษณ�ของจังหวัดเชียงใหม, 
 
ตารางท่ี 20 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม$ 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� 

ลักษณะของเอกลักษณ� 

เชียงใหม$ ร$มบ$อสร�าง เอกลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
คือ วัด 

 
1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
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ตารางท่ี 20 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� 

ลักษณะของเอกลักษณ� 

   

 
2. วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

 
3. วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร 

 
4. วัดปราสาท 
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ตารางท่ี 20 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม$ (ต$อ) 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� 

ลักษณะของเอกลักษณ� 

   

 
5. วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม 

 
6. วัดเจดียหลวงวรวหิาร 

 
7. วัดพันเตา 

 

 
 เม่ือทําการวิเคราะหลักษณะของภาพลักษณในแต$ละกลุ$มจากข�อมูลเอกสาร สามารถแจก
แจงภาพลักษณของวัดในจังหวัดเชียงใหม$ออกมาเป5นตารางได�ดังนี้ 
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ตารางท่ี 21 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะวัดของจังหวัดเชียงใหม$ 
 

ลักษณะวัดของจังหวัดเชียงใหม, 

1.  เป5นเมืองเก$าแก$ ซ่ึงเป5นท่ีต้ังของวัดและโบราณสถานท่ีมีความสําคัญเก่ียวเนื่องกับศิลปะ 
วัฒนธรรมท่ีมีมาช�านาน 

2.  วัดหลายแห$งเป5นท่ีประดิษฐานของพระธาตุและองคพระท่ีประชาชนจากหลากหลายพ้ืนท่ีให�
ความเคารพศรัทธา 

3.  สถาปTตยกรรมของวัดมีเอกลักษณโดดเด$นแตกต$างกันในแต$ละวัด ส$วนใหญ$ถูกสร�างด�วย
สถาปTตยกรรมตามแบบล�านนา ซ่ึงใช�ฝQมือเชิงช$างชั้นสูง 

4.  ประวัติศาสตรของจังหวัดมีความผูกพันกับศาสนาต้ังแต$อดีตจนถึงปTจจุบัน 

 
 เอกลักษณ�ของจังหวัดเชียงราย 
 
ตารางท่ี 22 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� ลักษณะของเอกลักษณ� 

เชียงราย ชาเชียงราย เอกลักษณทาง
ธรรมชาติ คือ 
ภูเขาและดอย 

 
1. ภูชี้ฟIา 
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ตารางท่ี 22 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� 

ลักษณะของเอกลักษณ� 

   

 
2. ดอยตุง 

 
3. ดอยผางาม 

 
4. ดอยแม$สลอง 
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ตารางท่ี 22 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� 

ลักษณะของเอกลักษณ� 

   

 
5. ดอยวาวี 

 

 
 เม่ือทําการวิเคราะหลักษณะของภาพลักษณในแต$ละกลุ$มจากข�อมูลเอกสาร สามารถแจก
แจงภาพลักษณของวัดในจังหวัดเชียงรายออกมาเป5นตารางได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 23 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะวัดของจังหวัดเชียงราย 
 

ลักษณะวัดของจังหวัดเชียงราย 

1.  สภาพภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงสลับซับซ�อน มีอากาศเย็นตลอดท้ังปQ และยังเป5นเขตก้ัน
ระหว$างพรมแดนไทย-ลาว 

2.  ดินแดนแห$งขุนเขาและไร$ชา เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

3.  เป5นแหล$งท่ีตั้งของสถานท่ีท$องเท่ียวและปูชนียสถานท่ีสําคัญของจังหวัด เช$น ดอยตุง (เป5นท่ีต้ัง
ของพระตําหนักดอยตุง และวัดพระธาตุดอยตุง) ดอยผางาม ดอยแม$สลอง เป5นต�น 

4.  เทือกเขาและดอยมีลักษณะท่ีเป5นเอกลักษณ จนเป5นท่ีมาของชื่อต$างๆ ท่ีใช�เรียกกันปTจจุบัน 
เช$น เทือกเขานางนอน ภูชี้ฟIา ดอยผางาม เป5นต�น 

5. ภูเขาและดอยต$างๆ เป5นท่ีอยู$อาศัยของชนกลุ$มน�อยหลากหลายเผ$าหลากหลายเชื้อชาติ ต้ังแต$
อดีตจนถึงปTจจุบัน 
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 เอกลักษณ�ของจังหวัดลําปาง 
 
ตารางท่ี 24 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดลําปาง 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� 

ลักษณะของเอกลักษณ� 

ลําปาง ชามไก$ลําปาง เอกลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
คือ วัด 

 
1. วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 
2. วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม 

 
3. วัดศรีชุม 
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ตารางท่ี 24 แสดงการสรุปเอกลักษณของจังหวัดลําปาง (ต$อ) 
 

จังหวัด 
สินค�าส่ิงบ,งช้ี 
ทางภูมิศาสตร� 

ประเภทของ 
เอกลักษณ� 

ลักษณะของเอกลักษณ� 

   

 
4. วัดเจดียซาวหลัง 

 
5. วัดศรีรองเมือง 

 

 
 เม่ือทําการวิเคราะหลักษณะของภาพลักษณในแต$ละกลุ$มจากข�อมูลเอกสาร สามารถแจกแจง
ภาพลักษณของวัดในจังหวัดลําปางออกมาเป5นตารางได� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 25 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะวัดของจังหวัดลําปาง 
 

ลักษณะวัดของจังหวัดลําปาง 

1. เป5นแหล$งท่ีตั้งของวัดท่ีมีคุณค$าทางวัฒนธรรมและความเชื่อมากมาย  

2. วัดหลายแห$งเป5นท่ีประดิษฐานของพระธาตุและองคพระท่ีประชาชนจากหลากหลายพ้ืนท่ีให�
ความเคารพศรัทธา 
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ตารางท่ี 25 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะวัดของจังหวัดลําปาง (ต$อ) 
 

ลักษณะวัดของจังหวัดลําปาง 

3. สถาปTตยกรรมของวัดมีเอกลักษณพิเศษในแต$ละวัด ซ่ึงส$วนใหญ$ได�รับอิทธิพลจากพม$าท่ีมา
อาศัยอยู$ในลําปาง โดยจุดเด$น คือ มักจะใช�ไม�แกะสลักแบบละเอียดในการสร�างวัด เช$น วัดพระ
ธาตุลําปางหลวง วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม วัดศรีชุม เป5นต�น 

4. ประวัติศาสตรของจังหวัดมีความผูกพันกับศาสนา ต้ังแต$อดีตจนถึงปTจจุบัน 

 
ผลวิเคราะห�ข�อมูลภาพลักษณ�และรูปสัญญะของจังหวัดในภาคเหนือ จากการทําแบบสอบถาม
ของกลุ,มตัวอย,าง เพ่ือหาองค�ประกอบในการออกแบบสัญลักษณ� 
 การวิเคราะหข�อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ$มตัวอย$าง คือ จังหวัดใน
ภาคเหนือ อันได�แก$ จังหวัดเชียงใหม$ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง จํานวน 300 คน แบ$งเป5น
จังหวัดละ 100 คน ใช�วิธีต้ังคําถาม-คําตอบท่ีได�มาจากผลการสรุปข�อมูลด�านเอกสารของภาคเหนือ 
และผลการรวบรวมและวิเคราะหข�อมูลจากการทําแบบสอบถามเพ่ือหาเอกลักษณของจังหวัดแต$ละ
หมวดหมู$ในข�างต�น เพ่ือเก็บข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของเอกลักษณ รูปสัญญะเชิงมายา
คติท่ีสื่อสารถึงเอกลักษณ ภาพสัญลักษณภายในจังหวัดซ่ึงเชื่อมโยงกับเอกลักษณนั้น นําเสนอข�อมูล
ด�วยการบรรยายประกอบภาพและตาราง ดังนี้ 
 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดเชียงใหม, แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 
  1. ข�อมูลเบ้ืองต�น กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้แบ$งออกเป5นเพศหญิง 
43 คน เพศชาย 57 คน มีอายุระหว$าง 25-34 ปQ มากที่สุด จํานวน 45 คน รองลงมา คือ อายุ 35-
59 ปQจํานวน 44 คน อายุ ตํ่ากว$า 25 ปQ จํานวน 7 คน และอายุมากกว$า 60 ปQ จํานวน 4 คน โดย
อาศัยอยู,ในพื้นที่ตั้งแต, 10-20 ปC มีจํานวนมากที่สุด คือ 40 คน รองลงมา คือ อาศัยอยู$ในพื้นท่ี 
20- 30 ปQ มีจํานวน 30 คน อาศัยอยู$ในพื้นที่มากกว$า 30 ปQ มีจํานวน 25 คน และอาศัยอยู$ในพื้นท่ี
น�อยกว$า 10 ปQ มีจํานวน 5 คน ความน$าเชื่อถือของข�อมลูจากกลุ$มตัวอย$างที่อยู$ในพื้นที่ 10 ปQขึ้นไป 
คิดเป5นร�อยละ 95 
  2. ข�อมูลเก่ียวกับภาพลักษณ�ของเอกลักษณ� กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้มีความคิดเห็นว$า ลักษณะความเป5นแหล$งศาสนาของจังหวัดเชียงใหม$ท่ีเป5นเอกลักษณ คือ 
สถาปTตยกรรมของวัดมีเอกลักษณโดดเด$น ส$วนใหญ$สร�างตามแบบสถาปTตยกรรมล�านนามีจํานวนมาก
ท่ีสุดคิดเป5นร�อยละ 29 รองลงมามีจํานวนเท$ากัน คือ คิดว$าเป5นแหล$งท่ีต้ังของวัดท่ีมีคุณค$าทางวัฒนธรรม 
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และความเชื่อมากมาย กับประวัติศาสตรของจังหวัดมีความผูกพันกับศาสนา ตั้งแต$สมัยอดีตจน  
ถึงปTจจุบัน คิดเป5นร�อยละ 25 อันดับสุดท�ายคิดเป5นร�อยละ 21 มีความคิดเห็นว$าวัดหลายแห$งเป5นท่ี
ประดิษฐานของพระธาตุ 
 
ตารางท่ี 26 แสดงข�อมูลผลสรุปเก่ียวกับลักษณะวัดของจังหวัดเชียงใหม$ 
 

ลักษณะวัดของจังหวัดเชียงใหม$ ร�อยละ 

สถาปTตยกรรมของวัดมีเอกลักษณโดดเด$น ส$วนใหญ$สร�างตามแบบสถาปTตยกรรม
ล�านนา 

29 

เป5นแหล$งท่ีต้ังของวัดท่ีมีคุณค$าทางวัฒนธรรมและความเชื่อมากมายกับประวัติศาสตร
ของจังหวัดมีความผูกพันกับศาสนา ต้ังแต$สมัยอดีตจนถึงปTจจุบัน 

25 

วัดหลายแห$งเป5นท่ีประดิษฐานของพระธาตุ 21 

 
  3. ข�อมูลเก่ียวกับรูปสัญญะเชิงมายาคติ เม่ือกล$าวถึงลักษณะท่ีต้ังของวัดในจังหวัด
เชียงใหม$ กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีความคิดเห็นว$า วัดท่ีมีความสวยงามทาง 
สถาป7ตยกรรมโดดเด,นด�วยศิลปะแบบล�านนามีจํานวนมากท่ีสุดคิดเป1นร�อยละ 52 รองลงมา คือ 
วัดท่ีตั้งอยู$เนินเขาและดอย คิดเป5นร�อยละ 27 ส$วนความคิดเห็นท่ีว$าเป5นวัดท่ีมีการจัดวางผังท่ีสมบูรณ
เป5นเอกลักษณ คิดเป5นร�อยละ 21  
 
ตารางท่ี 27 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะท่ีตั้งของวัดในจังหวัดเชียงใหม$ 
 

ลักษณะท่ีตั้งของวัด ร�อยละ 

วัดท่ีมีความสวยงามทางสถาปTตยกรรมโดดเด$นด�วยศิลปะแบบล�านนา 52 

วัดท่ีตั้งอยู$เนินเขาและดอย 27 

วัดท่ีมีการจัดวางผังท่ีสมบูรณเป5นเอกลักษณ 21 
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 กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ มีความคิดเห็นว$า หากต�องอธิบายลักษณะ
ของวัดในจังหวัดเชียงใหม$ จะอธิบายลักษณะของรูปทรงของวัดเป5นอันดับแรก มีจํานวนมากท่ีสุด คิด
เป5นร�อยละ 34 รองลงมาจะอธิบายสัญลักษณภายในวัด ร�อยละ 32 อันดับต$อมาจะอธิบายลวดลายท่ี
ใช�ตกแต$งวัด คิดเป5นร�อยละ 24 และกลุ$มตัวอย$างนําเสนอว$าจะเลือกอธิบายสีของวัด ร�อยละ 12  
 
ตารางท่ี 28 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของวัดท่ีเป5นเอกลักษณจังหวัดเชียงใหม$ 
 

ลักษณะของวัดท่ีเป5นเอกลักษณ ร�อยละ 

รูปทรงของวัด 34 

สัญลักษณภายในวัด  32 

ลวดลายท่ีใช�ตกแต$งวัด 24 

สีของวัด 12 

 
 และเม่ือนึกถึงรูปแบบของวัดท่ีแสดงเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม$ กลุ$มตัวอย$างมีความ
คิดเห็นว$า วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต้ังอยู$บนยอดดอยสุเทพ เป5นหนึ่งในวัดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของ
จังหวัดเชียงใหม$ คือ วัดท่ีแสดงเอกลักษณของจังหวัดมากท่ีสุด ร�อยละ 47 รองลงมา คือ วัดเจดีย�
หลวงวรวิหาร เป5นพระอารามหลวงเก$าแก$ของจังหวัดเชียงใหม$ เป5นท่ีประดิษฐานพระธาตุเจดียท่ีมี
ความสูงท่ีสุดของล�านนา คิดเป5นร�อยละ 14 วัดพระสิงห�วรมหาวิหาร เป5นท่ีประดิษฐานพระสิงห (พระ
พุทธสิหิงค) พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คู$เมืองเชียงใหม$และแผ$นดินล�านนา คิดเป5นร�อยละ 12 วัดสวนดอก 
หรือวัดบุปผาราม เป5นวัดเก$าแก$ท่ีสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม$ กับ วัดเชียงม่ัน เป5นท่ีต้ังของ
ศิลาจารึกวัดเชียงม่ัน ท่ีกล$าวถึงประวัติของวัดและการสร�างเมืองเชียงใหม$ และ วัดพันเตา วัดเก$าแก$
ใจกลางเมือง เดิมเป5นเขตสังฆาวาสและพ้ืนท่ีหล$อพระอัฎฐารสของวัดเจดียหลวง มีพระวิหารไม�สัก
ขนาดใหญ$ มีจํานวนเท$ากัน คือ ร�อยละ 7 วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร มีเจดียรูปทรง
แปลกท่ีสุด คือ มียอดต้ังอยู$บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิเจดียพุทธคยาท่ีประเทศ
อินเดีย คิดเป5นร�อยละ 5 และวัดปราสาท เป5นวัดเก$าแก$ท่ีมีคุณค$าทางสถาปTตยกรรม สร�างด�วยฝQมือ
เชิงช$างชั้นสูง ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกของวัดโพธาราม คิดเป5นร�อยละ 1  
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ตารางท่ี 29 แสดงข�อมูลเก่ียวกับรูปแบบของวัดท่ีแสดงเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม$  
 

รูปแบบของวัด ร�อยละ 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต้ังอยู$บนยอดดอยสุเทพ เป5นหนึ่งในวัดท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดของจ.เชียงใหม$ คือ วัดท่ีแสดงเอกลักษณของจังหวัดมากท่ีสุด 

47 

วัดเจดีย�หลวงวรวิหาร เป5นพระอารามหลวงเก$าแก$ของจังหวัดเชียงใหม$ เป5นท่ี
ประดิษฐานพระธาตุเจดียท่ีมีความสูงท่ีสุดของล�านนา 

14 

วัดพระสิงห�วรมหาวิหาร เป5นท่ีประดิษฐานพระสิงห (พระพุทธสิหิงค) พระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธิ์คู$เมืองเชียงใหม$และแผ$นดินล�านนา 

12 

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม เป5นวัดเก$าแก$ท่ีสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม$ 
กับ วัดเชียงม่ัน เป5นท่ีตั้งของศิลาจารึกวัดเชียงม่ัน ท่ีกล$าวถึงประวัติของวัดและ 
การสร�างเมืองเชียงใหม$ และวัดพันเตา วัดเก$าแก$ใจกลางเมือง เดิมเป5นเขตสังฆาวาส
และพ้ืนท่ีหล$อพระอัฎฐารสของวัดเจดียหลวง มีพระวิหารไม�สักขนาดใหญ$ 

7 

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร มีเจดียรูปทรงแปลกท่ีสุด คือ มียอดต้ังอยู$
บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิเจดียพุทธคยาท่ีประเทศอินเดีย 

5 

วัดปราสาท เป5นวัดเก$าแก$ท่ีมีคุณค$าทางสถาปTตยกรรม สร�างด�วยฝQมือเชิงช$างชั้นสูง 
ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกของวัดโพธาราม 

1 

 
 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดเชียงราย แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 
 1. ข�อมูลเบ้ืองต�น กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ แบ$งออกเป5นเพศหญิง 55 
คน เพศชาย 45 คน มีอายุระหว$าง 25-34 ปQ มากท่ีสุด จํานวน 54 คน รองลงมา คือ อายุ 35-59 ปQ 
จํานวน 34 คน อายุตํ่ากว$าอายุ 25 ปQ มีจํานวน 11 คน และอายุมากกว$า 60 ปQ จํานวน 1 คน โดย
อาศัยอยู,ในพ้ืนท่ี 20-30 ปC มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 45 คน รองลงมา คือ อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$   
10-20 ปQ จํานวน 36 คน อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีมากกว$า 30 ปQ มีจํานวน 12 คน และอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีน�อย
กว$า 10 ปQ มีจํานวน 7 คน ความน$าเชื่อถือของข�อมูลจากกลุ$มตัวอย$างที่อยู$ในพื้นที่ 10 ปQขึ้นไป   
คิดเป5นร�อยละ 93 
 2. ข�อมูลเก่ียวกับภาพลักษณ�ของเอกลักษณ� กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
มีความคิดเห็นว$า ลักษณะของภูเขาและดอยในจังหวัดเชียงรายท่ีเป5นเอกลักษณ คือ ดินแดนแห$ง
ขุนเขาและไร$ชา เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศท่ีเหมาะสม มีจํานวนมากท่ีสุด คิด
เป5นร�อยละ 40 รองลงมาคิดว$าสภาพภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงสลับซับซ�อนและเป5นเขตก้ันระหว$าง
พรมแดนไทย-ลาว คิดเป5นร�อยละ 26 ส$วนท่ีคิดว$าเป5นแหล$งท่ีต้ังของสถานท่ีท$องเท่ียวและปูชนียสถาน  
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ท่ีสําคัญของจังหวัด คิดเป5นร�อยละ 15 อันดับสุดท�าย คือ ร�อยละ 6 มีความคิดเห็นว$า เทือกเขาและ
ดอยมีลักษณะท่ีเป5นเอกลักษณ จนเป5นท่ีมาของชื่อต$าง ๆ ท่ีใช�เรียกกันในปTจจุบัน 
 
ตารางท่ี 30 แสดงข�อมูลผลสรุปเก่ียวกับลักษณะภูเขาและดอยของจังหวัดเชียงราย 
 

ลักษณะภูเขาและดอยของจังหวัดเชียงราย ร�อยละ 

ดินแดนแห$งขุนเขาและไร$ชา เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศ 
ท่ีเหมาะสม 

40 

สภาพภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงสลับซับซ�อน และเป5นเขตก้ันระหว$าง 
พรมแดนไทย-ลาว 

26 

เป5นแหล$งท่ีตั้งของสถานท่ีท$องเท่ียวและปูชนียสถานท่ีสําคัญของจังหวัด 15 

เทือกเขาและดอยมีลักษณะท่ีเป5นเอกลักษณ จนเป5นท่ีมาของชื่อต$าง ๆ ท่ีใช� 
เรียกกันในปTจจุบัน 

13 

 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับรูปสัญญะเชิงมายาคติ กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
มีความคิดเห็นว$า หากต�องนึกถึงรูปแบบที่แสดงเอกลักษณของภูเขาและดอยในจังหวัดเชียงราย 
กลุ$มตัวอย$างมีความคิดเห็นว$า ทิวทัศน�ท่ีสวยงามของไร,ชาเป1นอันดับแรก มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป1น
ร�อยละ 39 รองลงมา คือ สถานท่ีท$องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงบนภูเขาและดอย ร�อยละ 25 อันดับต$อมา คือ 
รูปทรงของภูเขาและดอย คิดเป5นร�อยละ 20 และกลุ$มตัวอย$างมีความคิดเห็นว$าชนกลุ$มน�อยหลากหลาย
เผ$าพันธุท่ีอาศัยอยู$บนภูเขาและดอย ร�อยละ 12  
 
ตารางท่ี 31 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของภูเขาและดอยท่ีเป5นเอกลักษณจังหวัดเชียงราย 
 

ลักษณะของภูเขาและดอย ร�อยละ 

ทิวทัศนท่ีสวยงามของไร$ชา 39 

สถานท่ีท$องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงบนภูเขาและดอย 25 

รูปทรงของภูเขาและดอย 24 

ชนกลุ$มน�อยหลากหลายเผ$าพันธุท่ีอาศัยอยู$บนภูเขาและดอย 12 
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 กลุ$มตัวอย$างมีความคิดเห็นว$า จะนึกถึงดอยแม$สลองมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป5นร�อยละ 32
โดยจะนึกภาพของดินแดนแห$งขุนเขาและไร$ชา ความสวยงามของของต�นชาเรียงรายเป5นข้ันบันได สลับ
กับเบื้องหลังเป5นทิวเขา คิดเป5นร�อยละ 20  
 
ตารางท่ี 32 แสดงข�อมูลเก่ียวกับรูปสัญญะภูเขาและดอยของจังหวัดเชียงราย 
 

ภูเขาและดอยของ 
จังหวัดเชียงราย 

จํานวน ภาพของลักษณะภูเขาและดอย ร�อยละ 

ดินแดนแห$งขุนเขาและไร$ชา ความสวยงามของ 
ต�นชาเรียงรายเป5นข้ันบันได สลับกับเบื้องหลัง 
เป5นทิวเขา 

20 ดอยแม$สลอง 32 

ดินแดนแห$งดอกซากุระงาม ทิวทัศนของสอง 
ฝTaงถนนท่ีทอดยาวขนาบไปด�วยดอกนางพญา 
เสือโคร$งสีชมพูอ$อนงดงาม 

12 

ยอดเขาสูงของดอยผาหม$นท่ีทอดตัวก้ันพรมแดน
ระหว$างประเทศไทยและลาว มีภาพทิวทัศนของ
ทะเลหมอก 

10 

ลักษณะเด$นของภูเขา คือ ลักษณะเป5นภูผาสูงมี
ยอดแหลมทํามุม 45 องศา ชี้ไปยังฝTaงประเทศลาว 

5 

ภูชี้ฟIา 18 

ทัศนียภาพอันดารดาษไปด�วยดอกพญาเสือโคร$ง 3 

เนินเขาน�อยใหญ$สลับซับซ�อน เรียกว$า เทือกเขา
นางนอน เพราะเป5นเทือกเขามองดูคล�ายลักษณะ
ของผู�หญิงนอนหงายเหยียดยาว 

10 ดอยตุง 16 

ไร$ชา ต�นชาท่ีปลูกเป5นทิวแถวเรียงตามเนินเขา 6 

ลักษณะเด$นของภูเขา คือ ต้ังอยู$กลางทุ$งนา เป5น
ภูเขาหินโดดเด$นแปลกตาคล�ายผุดข้ึนมาจากดิน 

11 ดอยผางาม 14 

ทุ$งนาเขียวขจีท่ีโอบล�อมภูเขารูปร$างแปลกตา
เอาไว� 

3 
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ตารางท่ี 32 แสดงข�อมูลเก่ียวกับรูปสัญญะภูเขาและดอยของจังหวัดเชียงราย (ต$อ) 
 

ภูเขาและดอยของ 
จังหวัดเชียงราย 

จํานวน ภาพของลักษณะภูเขาและดอย ร�อยละ 

ไร$ชา ทิวทัศนงดงามของดอยสูง บนดอยเขียวขจี
ไปด�วยไร$ชาท่ีลดหลั่นกันตามลาดเขา และยังเป5น
แหล$งปลูกชาอู$หลงแห$งแรก 

8 ดอยวาวี 14 

ดอยวาวี เป5นชุมชนขนใหญ$ของชาวจีนฮ$อท่ียึด
อาชีพปลูกชาและผลไม� 

6 

 
 ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามจังหวัดลําปาง   

 แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 

 1. ข�อมูลเบื้องต�น กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ แบ$งออกเป5นเพศหญิง 

36 คน เพศชาย 64 คน มีอายุระหว$าง 35- 59 ปQ มากที่สุด จํานวน 41 คน รองลงมา คือ อายุ 25-

34 ปQ มีจํานวน 32 คน อายุตํ่ากว$า 25 ปQ มีจํานวน 26 คน และอายุมากกว$า 60 ปQ จํานวน 4 คน    

โดยอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ี 20-30 ปQ มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 35 คน รองลงมา คือ อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีมากกว$า  

30 ปQ มีจํานวน 31 คน อาศัยอยู$ในพื้นที่ 10-20 ปQ จํานวน 26 คน และอาศัยอยู$ในพื้นที่น�อยกว$า  

10 ปQ มีจํานวน 8 คน ความน$าเชื่อถือของข�อมูลจากกลุ$มตัวอย$างที่อยู$ในพื้นที่ 10 ปQขึ้นไป คิดเป5น

ร�อยละ 92 

 2. ข�อมูลเก่ียวกับภาพลักษณ�ของเอกลักษณ� กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

มีความคิดเห็นว$า ลักษณะความเป5นแหล$งศาสนาของจังหวัดลําปางเป1นแหล,งประวัติศาสตร�ของ

จังหวัดมีความผูกพันกับศาสนาตั้งแต,สมัยอดีตจนถึงป7จจุบัน จํานวนมากท่ีสุด ร�อยละ 32 

รองลงมามีความคิดเห็นว$า วัดหลายแห$งเป5นท่ีประดิษฐานของพระธาตุ ร�อยละ 24 อันดับต$อมามี

ความคิดเห็นว$า เป5นแหล$งท่ีต้ังของวัดท่ีมีคุณค$าทางวัฒนธรรมและความเชื่อมากมาย คิดเป5นร�อยละ 

26 ส$วนความคิดเห็นท่ีว$า สถาปTตยกรรมของวัดมีเอกลักษณโดดเด$น ซ่ึงส$วนใหญ$ได�รับอิทธิจากศิลปะ

แบบพม$า จุดเด$น คือ การแกะสลักไม�แบบละเอียดสวยงามนั้น คือ ร�อยละ 15 
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ตารางท่ี 33 แสดงข�อมูลผลสรุปเก่ียวกับลักษณะความเป5นแหล$งศาสนาของจังหวัดลําปาง 
 

ลักษณะความเป5นแหล$งศาสนาของจังหวัดลําปาง ร�อยละ 

ประวัติศาสตรของจังหวัดมีความผูกพันกับศาสนาต้ังแต$สมัยอดีตจนถึงปTจจุบัน 32 

วัดหลายแห$งเป5นท่ีประดิษฐานของพระธาตุ 28 

เป5นแหล$งท่ีตั้งของวัดท่ีมีคุณค$าทางวัฒนธรรมและความเชื่อมากมาย 26 

สถาปTตยกรรมของวัดมีเอกลักษณโดดเด$น ซ่ึงส$วนใหญ$ได�รับอิทธิจากศิลปะ
แบบพม$า จุดเด$น คือ การแกะสลักไม�แบบละเอียดสวยงาม 

15 

 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับรูปสัญญะเชิงมายาคติ เม่ือกล$าวถึงลักษณะท่ีต้ังของวัดในจังหวัดลําปาง 
กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีความคิดเห็นว$า วัดท่ีมีความสวยงามทางสถาป7ตยกรรม 
โดดเด,นด�วยศิลปะแบบพม,า มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป1นร�อยละ 44 รองลงมา คือ วัดท่ีมีการจัดวาง
ผังท่ีสมบูรณเป5นเอกลักษณ คิดเป5นร�อยละ 40 ส$วนความคิดเห็นท่ีว$า เป5นวัดท่ีต้ังอยู$บนเนินเขาสูง คิด
เป5นร�อยละ 6  
 
ตารางท่ี 34 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะท่ีตั้งของวัดในจังหวัดลําปาง 
 

ลักษณะท่ีตั้งของวัด ร�อยละ 

วัดท่ีมีความสวยงามทางสถาปTตยกรรม โดดเด$นด�วยศิลปะแบบพม$า 44 

วัดท่ีมีการจัดวางผังท่ีสมบูรณเป5นเอกลักษณ 40 

วัดท่ีตั้งอยู$บนเนินเขาสูง 14 

 
 กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีความคิดเห็นว$า หากต�องอธิบายลักษณะ
ของวัดในจังหวัดลําปาง จะอธิบายลักษณะของ สัญลักษณ�ภายในวัดเป1นอันดับแรก มีจํานวนมาก
ท่ีสุด คิดเป1นร�อยละ 38 รองลงมาจะอธิบายรูปทรงของวัด ร�อยละ 35 อันดับต$อมาจะอธิบายลวดลายท่ี
ใช�ตกแต$งวัด คิดเป5นร�อยละ 20 และกลุ$มตัวอย$างนําเสนอว$าจะเลือกอธิบายสีของวัด ร�อยละ 12  
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ตารางท่ี 35 แสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของวัดท่ีเป5นเอกลักษณจังหวัดลําปาง 
 

ลักษณะของวัด จํานวน 

สัญลักษณภายในวัด  38 

รูปทรงของวัด 35 

ลวดลายท่ีใช�ตกแต$งวัด 20 

สีของวัด 12 

 
 และเมื่อนึกถึงรูปแบบของวัดที่แสดงเอกลักษณของจังหวัดลําปาง กลุ$มตัวอย$างมีความ
คิดเห็นว $า วัดพระธาตุลําปางหลวง เป5นว ัดที ่ม ีองคพระธาตุลําปางหลวงเป5นและยังเป5นท่ี
ประดิษฐานขององคพระเจ�าแก�วมรกต คือ วัดที่แสดงเอกลักษณของจังหวัดมากที่สุด ร�อยละ 47 
รองลงมา คือ วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม เป5นวัดที่มีคุณค$าและความสําคัญต$อจังหวัดลําปาง 
เจดียใหญ$ทรงล�านนา คิดเป5นร�อยละ 12 อันดับต$อมามีความคิดเห็นว$า วัดเจดีย�ซาวหลัง ก$อสร�าง
แบบศิลปะพม$าผสมกับศิลปะล�านนา กับ วัดศรีรองเมือง เป5นวัดท่ีมีวิหารเครื่องไม�หลังคาจั่วซ�อนชิ้น
เล็กชิ้นน�อย สวยงามแปลกตา มีจํานวนเท$ากัน คือ ร�อยละ 7 และวัดศรีชุม เป5นวัดพม$าที่สวยงาม
ท่ีสุดของประเทศไทย คิดเป5นร�อยละ 5 
 
ตารางท่ี 36 แสดงข�อมูลเก่ียวกับรูปแบบของวัดท่ีแสดงเอกลักษณของจังหวัดลําปาง 
 

รูปแบบของวัด ร�อยละ 

1. วัดพระธาตุลําปางหลวง เป5นวัดท่ีมีการจัดวางผังและส$วนประกอบของ 
วัดสมบูรณแบบท่ีสุด โดยต้ังอยู$บนเนินสูง มีองคพระธาตุลําปางหลวงเป5น
ประธาน มีบันไดนาคนําข้ึนไปสู$ซุ�มประตูโขง ถัดข้ึนไปเป5นวิหารหลวงและ
ยังเป5นท่ีประดิษฐานขององคพระเจ�าแก�วมรกต  

47 

2. วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม เป5นวัดท่ีมีคุณค$าและความสําคัญต$อ
จังหวัดลําปาง เจดียใหญ$ทรงล�านนา มีมณฑปยอดปราสาทแบบพม$าท่ี
ประณีต งดงาม มีวิหารทรงล�านนาท่ีมีรูปทรงงดงาม  

12 
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ตารางท่ี 36 แสดงข�อมูลเก่ียวกับรูปแบบของวัดท่ีแสดงเอกลักษณของจังหวัดลําปาง (ต$อ) 
 

รูปแบบของวัด ร�อยละ 

3. วัดเจดีย�ซาวหลัง ก$อสร�างแบบศิลปะพม$าผสมกับศิลปะล�านนา โดยองค
ใหญ$ท่ีสุดอยู$ตรงกลาง แวดล�อมด�วยเจดียอีก 19 องค ด�านหน�าของ    
พระเจดียแต$ละองค ทําเป5นซุ�มมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู$ข�างใน กับ     
วัดศรีรองเมือง เป5นวัดท่ีมีวิหารเครื่องไม� หลังคาจั่วซ�อนชิ้นเล็กชิ้นน�อย
สวยงามแปลกตา ซ่ึงเป5นท่ีรู�จักดีของนักท$องเท่ียว 

7 

4. วัดศรีชุม เป5นวัดพม$าท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศไทย มีสถาปTตยกรรม    
ท่ีสําคัญประกอบด�วย วิหาร โบสถ ยอดปราสาทท่ีมีความสวยงามวิจิตร
พิสดารยิ่งนัก 

5 

  
ผลการวิเคราะห�เครื่องมือท่ีใช�และงานการออกแบบสัญลักษณ�แสดงส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�ท่ี

สะท�อนผลิตภัณฑ� 3 จังหวัดภาคเหนือ 

 ผลการวิเคราะหข�อมูลด�านต$าง ๆ ในการหาองคประกอบสําหรับการออกแบบสัญลักษณ

ของสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร ผู�วิจัยได�ทําการสรุปเอกลักษณท่ีเก่ียวข�องออกเป5น 2 ส$วน คือ 1. ข�อมูลของ

เอกลักษณสินค�าสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรท่ีได�มาจากข�อมูลเอกสาร และ 2. ข�อมูลเอกลักษณจังหวัดท่ี

ได�มาจากแบบสอบถาม ตามตารางแสดงข�อมูล ดังนี้ 

 1. ข�อมูลเอกลักษณ�ของสินค�าส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�  

  สิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรเป5นสินค�าท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีอาศัยความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีท่ี

มีลักษณะเฉพาะหรือเป5นท่ีรู�จักอยู$ในระดับประเทศ ทําให�ลักษณะดังกล$าวถูกเผยแพร$สู$สาธารณะชน

มาเป5นระยะเวลาท่ีนานพอสมควร ผู�วิจัยจึงนําข�อมูลเอกสารท่ีได� บรรยายลักษณะดังกล$าวเป5นแนวทาง

ในการออกแบบสัญลักษณ และสรุปเนื้อหารายจังหวัดได�ตามตารางท่ี 47 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 37 สินค�าสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดกลุ$มตัวอย$าง  
 

จังหวัด 
สินค�าสิ่งบ$งชี้ 
ทางภูมิศาสตร 

คุณลักษณะเฉพาะของสินค�า ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี 

เชียงใหม, ร$มบ$อสร�าง ร$มประกอบด�วย 3 ส$วน คือ  
1. หัวร$ม  
2. ตุ�มร$ม  
3. คํ้า  

โดยสมัยก$อนร$มมักจะมีสีพ้ืน  
ไม$มีลวดลายใช�แค$สีแดง และ 
ดําซ่ึงได�มาจากธรรมชาติ วัสดุ
หุ�มร$มมักใช�กระดาษสา ผ�าฝIาย 
หรือผ�าแพร 

บ$อสร�าง คือ หมู$บ�านหัตถกรรม
ทําร$ม ต.บ$อสร�าง อ.สันกําแพง 
และ 8 ตําบลใกล�เคียงเป5นแหล$ง
ผลิตร$มท่ีสําคัญ และมีชื่อเสียง
เป5นท่ีรู�จักของนักท$องเท่ียว 

เชียงราย ชาเชียงราย ชาพันธุอัสสัมคือชาพันธุพ้ืนเมือง 
ลักษณะชามียอดและใบเขียวเข�ม 
ใบนุ$มเป5นมัน มีขนอ$อนๆ ปกคลุม 
ขอบใบหยัก แบบฟTนเลื่อย ต.วาวี 
อ.แม$สรวย เป5นแหล$งผลิตชาท่ี
สําคัญของประเทศ 

เชียงราย คือ จังหวัดท่ีได�รับ  
การขนานนามว$า จังหวัดแห$งชา 
โดยชาวเขา และชนกลุ$มน�อยท่ี
อาศัยอยู$บนดอยต$างๆ ประกอบ
อาชีพทําไร$ชาเป5นหลัก 

ลําปาง ชามไก$ลําปาง ผลิตจากดินขาวลําปาง มีลักษณะ 
พิเศษต$างจากดินขาวท่ัวไป      
มีความละเอียดและเหนียว    
ทําให�สามารถข้ึนรูปได�โดยไม$
ต�องนําวัสดุอ่ืนมาผสม เม่ือเผา
แล�วจะเกิดรอยแตกร�าวเล็กๆ 

ลําปาง คือ มีชื่อเดิมว$า “กุกกุฏ
นคร” แปลว$าเมืองไก$ ดังนั้น 
ตราประจําจังหวัดลําปาง คือ 
“ไก$ขาว” 
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 2. ข�อมูลเอกลักษณ�จังหวัดท่ีได�มาจากแบบสอบถาม ย 
  จากการสอบถามกลุ$มตัวอย$างท้ัง 2 ครั้งเพ่ือหาอัตลักษณของกลุ$มจังหวัดทาง
ภาคเหนือและนําไปใช�เป5นข�อมูลในการออกแบบสัญลักษณ โดยอาศัยทฤษฎีสัญวิทยาเป5นแนวคิดใน
การหาเอกลักษณ สามารถสรุปเนื้อหาของแต$ละจังหวัดตามตารางท่ี 31 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 38 เอกลักษณจังหวัดท่ีได�มาจากแบบสอบถามจังหวัดกลุ$มตัวอย$าง 
 

จังหวัด 
เอกลักษณ 
ของจังหวัด 

ภาพลักษณ 
ของจังหวัด 

รูปสัญญะเชิงมายาคติ 

เชียงใหม, แหล$งศาสนา  
คือ วัด 

สถาปTตยกรรมของวัด 
มีเอกลักษณโดดเด$น  
ส$วนใหญ$สร�างตามแบบ
สถาปTตยกรรมล�านนา 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ลักษณะของวัด :  
วัดท่ีมีความสวยงามทาง 
สถาปTตยกรรมโดดเด$นด�วย
ศิลปะแบบล�านนา 

เชียงราย ภูเขาและดอย ดินแดนแห$งขุนเขาและไร$ชา 
เนื่องจากมีลักษณะภูมิ
ประเทศ และสภาพอากาศ 
ท่ีเหมาะสม 

ดอยแม$สลอง 
ลักษณะของดอย :  
ดินแดนแห$งขุนเขา และ 
ไร$ชา ความสวยงามของ
ของต�นชาเรียงรายเป5น
ข้ันบันได สลับกับเบื้องหลัง
เป5นทิวเขา 

ลําปาง แหล$งศาสนา  
คือ วัด 

ประวัติศาสตรของจังหวัด 
มีความผูกพันกับศาสนา 
ต้ังแต$สมัยอดีตจนถึงปTจจุบัน 

วัดพระธาตุลําปางหลวง 
ลักษณะของวัด :  
วัดท่ีมีความสวยงามทาง
สถาปTตยกรรม โดดเด$น
ด�วยศิลปะแบบพม$า 

 



 

 

110 

ผลวิเคราะห�องค�ประกอบด�านการออกแบบท่ีใช�ในการออกแบบสัญลักษณ� 

  โดยแบ$งองคประกอบในงานออกแบบท่ีได�กําหนดไว�ในขอบเขตของงานวิจัย 4 หัวข�อ 

วิเคราะหข�อมูลท่ีได�จากเอกสาร ทฤษฎีและกรณีศึกษาท่ีมีความเชื่อมโยงกันภายในหัวข�อดังกล$าว 

สรุปผลออกมาได� ดังนี้ 

 1. ภาพ  

  เม่ือวิเคราะหองคประกอบทางด�านภาพจากข�อมูลด�านเอกสารและกรณีศึกษา จะ

พบว$ามี 2 แนวทางคือ มีภาพสินค�า และไม$มีภาพสินค�า 

  1.1 มีภาพสินค�า ประกอบกับภาพตัวแทนสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร ซ่ึงจะมีลักษณะเป5น

ภาพวาด(ภาพวาดนั้นจะมีรายละเอียด)และภาพลดทอน (ภาพรูปทรงอย$างง$ายซ่ึงจะลดทอน

รายละเอียดลงไปกว$าภาพวาดอีก) ซ่ึงผู�วิจัยเลือกใช� เทคนิคภาพลดทอนเนื่องจากภาพวาดนั้น ให�ภาพ

ท่ีสมจริงและมีรายละเอียดท่ีข�างค$อนเยอะ ทําให�เม่ือนํา ภาพไปย$อแล�วอาจทําเห็นได�ไม$ชัดเจน แต$

เทคนิคภาพลดทอนเม่ือนําไปย$อแล�วจะทําให�สามารถเห็นรายละเอียดได�อย$างเหมือนเดิม 

  1.2 ไม$มีภาพสินค�า ประกอบกับภาพตัวแทนสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร โดยใช�ภาพ

ตัวอักษร 

 
ตาารางท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบของแนวทางการออกแบบด�านภาพ  
 

หลักการออกแบบ ทฤษฎีการรับรู�ภาพ กรณีศึกษา 

ภาพจริง 

ภาพวาด 

ภาพลดทอน 

Icon 
Index 

ภาพวาด 
ภาพลดทอน 

มีภาพสินค�า 

โลโก� 

ตัวอักษร 

ภาพนามธรรม 

Symbol 
ตัวอักษร 
ภาพโลโก� 

 
ไม$มีภาพสินค�า 
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 2. ตัวอักษร  
  เม่ือวิเคราะหองคประกอบทางด�านภาพจากข�อมูลด�านเอกสาร กรณีศึกษาและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ทําให�ทราบถึงแนวทางการออกแบบสัญลักษณในส$วนของตัวอักษร ท่ีใช�ใน
งานวิจัยชิ้นนี้โดยแบ$งกลุ$มใหญ$ออกเป5น 2 แบบ คือ  
  2.1 ตัวพิมพ ในงานวิจัยชิ้นนี้ กําหนดให�ใช�ชุดตัวอักษรของสํานักงานส$งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแห$งชาติ (องคการมหาชน) (สอซช.) เป5นฟอนตฟรีแวรแจกฟรี สําหรับใช�งาน
เอกสาร และงานด�านกราฟGก  
  2.2 ตัวดัดแปลง และแบ$งการจัดวางออกเป5น 3 แบบ คือ  
   1. การจัดวางเรียงแบบแนวตรง 
   2. การจัดวางเรียงแบบล�อมกรอบ  
   3. การจัดวางเรียงแบบมีทิศทาง  
 
ตารางท่ี 40 แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบของแนวทางการออกแบบด�านตัวอักษร 
 

หลักการออกแบบ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกรณีศึกษาและกรณีศึกษา 

ชนิดตัวอักษร 
แบบด้ังเดิม 
แบบหัวตัด 
แบบลายมือ 
แบบคัดลายมือ 
แบบประดิษฐ 

แบบตัวพิมพ 
แบบประดิษฐ 
 

ขนาดและสัดส$วนของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรมีสัดส$วนเล็กกว$าภาพ 

การจัดวาง 
1. การวางเสมอหน�า เสมอหลัง 
2. การวางล�อมภาพประกอบ 
3. การวางตามทิศทางอ่ืน ๆ  

การจัดวางเรียงแบบแนวตรง 
การจัดวางเรียงแบบล�อมกรอบ 
การจัดวางเรียงแบบมีทิศทาง 
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ภาพท่ี 25 แสดงชุดตัวอักษรตัวพิมพของสํานักงานส$งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแห$งชาติ และชุด

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
 
 3. สี  
  เม่ือวิเคราะหองคประกอบทางด�านภาพจากข�อมูลด�านเอกสารประกอบกับกรณีศึกษา 
ทําให�ทราบถึงแนวทางการออกแบบสัญลักษณในส$วนของสี โดยแบ$งกลุ$มใหญ$ออกเป5น 2 ประเภทคือ 
1.สีท่ีมีความเก่ียวข�องกับสินค�า 2. สีท่ีมีความเก่ียวข�องกับจังหวัดกลุ$มตัวอย$าง  
  โดยใช�เครื่องมือในการหาค$าสีท่ีได�มาจากการออกแบบเลขนศิลปwท่ีแสดงอัตลักษณ
จังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมธร ศรีสุรียไพศาล, 2555) และทําการจําแนกค$าสีจากโปรแกรม Adobe 
Kuler โดยใช�ค$าสีในโหมดท่ีเก่ียวข�องกับงานพิมพคือ โหมด CMYK และเทียบสีท่ีได�กับค$าสีท่ีนิยมใช�ใน
งานพิมพ คือ PANTONE ด�วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
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ภาพท่ี 26 แสดงตัวอย$างเครื่องมือท่ีใช�ในการหาค$าสี 
ท่ีมา:  ธรรมธร ศรีสุรียไพศาล, “การออกแบบเลขนศิลปwท่ีแสดงอัตลักษณจังหวัดสมุทรสาคร” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปw บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), 166. 
 

 
 
ภาพท่ี 27 แสดงตัวอย$างเครื่องมือท่ีใช�ในการจําแนกค$าสีด�วยโปรแกรม Adobe Kuler 
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 4. รูปทรงท่ีใช�การออกแบบ 

  เนื่องจากสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรเป5นเครื่องหมายประเภทเครื่องหมายรับรอง 

คือเครื่องหมายรับรองเป5นสัญลักษณเพ่ือสร�างความม่ันใจให�แก$ผู�บริโภคในสินค�าคุณภาพของสินค�า 

ผู�วิจัยได�ทําการแบ$งกรอบรูปทรงท่ีมีความน$าเชื่อถือและเป5นท่ีนิยมท่ีได�ข�อมูลมาจากข�อมูลด�านเอกสาร 

ผู�วิจัยจึงเลือก รูปทรงวงกลม เพ่ือแสดงถึงความน$าเชื่อถือของสัญลักษณ 

  จากผลวิเคราะหท่ีได�กล$าวมานั้น ทําให�ผู�วิจัยทราบว$าแนวทางการออกแบบสัญลักษณ

สิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร แบ$งระดับการรับรู�สัญลักษณจากการเข�าใจง$ายไปสู$การเข�าใจท่ีใช�ประสบการณ

ร$วม โดยนําองคประกอบของการออกแบบสัญลักษณในแต$ละส$วนท่ีเก่ียวข�องกับระดับการรับรู�นั้น ๆ 

มาใช�เป5นแนวทางการออกแบบออกเป5น 3 แนวทาง คือ 

 

ตารางท่ี 41  แสดงข�อมูลและแนวทางการออกแบบสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร  
 

สัญลักษณ ภาพ ชนิดตัวอักษร สี 

แนวทางท่ี 1 ภาพลดทอน แบบตัวพิมพ สีแบบใช�จํานวนสีสําหรับ
ระบบพิมพ 4 สี 

แนวทางท่ี 2 ภาพลดทอน แบบประดิษฐ สีแบบใช�จํานวนสีสําหรับ
ระบบพิมพ 4 สี 

แนวทางท่ี 3 ภาพโลโก� แบบตัวประดิษฐ สีแบบใช�จํานวนสีสําหรับ
ระบบพิมพ 4 สี 

 
 

ผลการวิเคราะห�เพ่ือหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ�ส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�ของ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ 
 ผลการวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการศึกษาเรื่องการออกแบบสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทาง
ภูมิศาสตรท่ีสะท�อนผลิตภัณฑ 3 จังหวัดภาคเหนือ สามารถสรุปเป5นแนวทางตามแผนผังรูปภาพได�
ดังนี้ 
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ภาพท่ี 28 แสดงแนวทางท่ีใช�การออกแบบสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหม$ 
 

 
 
ภาพท่ี 29 แสดงแนวทางท่ีใช�การออกแบบสัญลักษณของจังหวัดเชียงราย 
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ภาพท่ี 30 แสดงแนวทางท่ีใช�การออกแบบสัญลักษณของจังหวัดลําปาง 

 
ผลงานการออกแบบ 
 ผู�วิจัยนําข�อมูลเอกลักษณของแต$ละจังหวัดมาใช�ในการออกแบบตามแนวทางท่ีได�สรุปไว� 
คือมีท้ังหมด จังหวัดละ 3 รูปแบบสัญลักษณ ซ่ึงจะเรียงลําดับจากการรับรู�อย$างง$าย ไปถึงการรับรู�
แบบใช�ประสบการณร$วม และสัญลักษณนั้นมีองคประกอบท่ีใช� คือ ภาพ ตัวอักษร สี  
 จังหวัดเชียงใหม, 
 ข�อมูลและแนวทางการออกแบบสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงใหม$ 
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ตารางท่ี 42 แสดงข�อมูลและแนวทางการออกแบบสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัด 
 เชียงใหม$ 
 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร 

มีภาพสินค�า 
ร$มบ$อสร�าง 

รูปสัญญะ 
วัดพระธาต ุ
ดอยสุเทพ 

ชื่อสินค�า 
ร$มบ$อสร�าง 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพลดทอน ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 1 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร 

ไม$มีภาพสนิค�า 
รูปสัญญะ 
วัดพระธาต ุ
ดอยสุเทพ 

ชื่อสินค�า 
ร$มบ$อสร�าง 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพลดทอน ตัวดัดแปลง ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 2 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร 

ไม$มีภาพสนิค�า 

รูปสัญญะบ�าน
หัตถกรรมทํา
ร$ม ต.บ$อสร�าง 
อ.สันกําแพง 

ชื่อสินค�า 
ร$มบ$งสร�าง 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพโลโก� ตัวดัดแปลง ตัวพิมพ 

สัญลักาณ 
แบบที่ 3 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 
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ภาพท่ี 31 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องภาพ 
 

 
 
ภาพท่ี 32 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องตัวอักษร 
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ภาพท่ี 33 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องสี 

 

 
 
ภาพท่ี 34 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงใหม$ 
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 จังหวัดเชียงราย 
 ข�อมูลและแนวทางการออกแบบสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย 
 
ตารางท่ี 43 แสดงข�อมูลและแนวทางการออกแบบสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัด 
 เชียงราย 
 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร 

มีภาพสินค�า 
ชาเชียงราย 

รูปสัญญะ 
ชุนเขา และไร$ชา 

ต�นชาเรียงรายเป5น
ข้ันบันไดสลับกับ

เบื้องหลังเป5นทิวเขา 

ชื่อสินค�า 
ชาเชียงราย 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพลดทอน ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 1 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง
ภูมิศาสตร 

ไม$มีภาพ
สินค�า 

รูปสัญญะ 
ชุนเขา และไร$ชา 

ต�นชาเรียงรายเป5น
ข้ันบันไดสลับกับ

เบื้องหลังเป5นทิวเขา 

ชื่อสินค�า 
ชาเชียงราย 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ลดทอน ตัวดัดแปลง ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 2 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง
ภูมิศาสตร 

ไม$มีภาพ
สินค�า 

รูปสัญญะ 
ชุนเขา และไร$ชา 

ต�นชาเรียงรายเป5น
ข้ันบันไดสลับกับ

เบื้องหลังเป5นทิวเขา 

ชื่อสินค�า 
ชาเชียงราย 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพโฃกโก ตัวดัดแปลง ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 3 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 
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ภาพท่ี 35 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี 36 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องตัวอักษร 



 

 

122 

 
 
ภาพท่ี 37 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องสี 

 

 
 
ภาพท่ี 38 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย 
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 จังหวัดลําปาง 
 ข�อมูลและแนวทางการออกแบบสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง 
 
ตารางท่ี 44 แสดงข�อมูลและแนวทางการออกแบบสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง 
 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร 

มีภาพสินค�า 
ชามไก$ 
ลําปาง 

รูปสัญญะ 
พระธาตุลาํปางหลวง 

ชื่อสินค�า 
ชามไก$
ลําปาง 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพลดทอน ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 1 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร 

มีภาพสินค�า 
ชามไก$ 
ลําปาง 

รูปสัญญะ 
พระธาตุลาํปางหลวง 

ชื่อสินค�า 
ชามไก$
ลําปาง 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพลดทอน ตัวดัดแปลง ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 2 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 

ข�อมูลเก่ียวกับ 
สิ่งบ$งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร 

มีภาพสินค�า 
ชามไก$ 
ลําปาง 

รูปสัญญะ 
พระธาตุลาํปางหลวง 

ชื่อสินค�า 
ชามไก$
ลําปาง 

ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการรับรู� ภาพโลโก� ตัวดัดแปลง ตัวพิมพ 

สัญลักษณ 
แบบที่ 3 

ขอบเขตการรับรู� สีตามวัตถุสาํหรับระบบพิมพ 4 สี / รูปทรงวงกลม 
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ภาพท่ี 39 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องภาพ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 40 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องตัวอักษร 
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ภาพท่ี 41 แสดงข้ันตอนการออกแบบเรื่องสี 
 

 

 
 
ภาพท่ี 42 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง 
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ผลการประเมินและวิเคราะห�ผลงานการใช�สัญลักษณ�แสดงส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�ท่ีสะท�อน
ผลิตภัณฑ� 3 จังหวัดภาคเหนือ กับกลุ,มตัวอย,าง 
  ผลจากการประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรโดยแบ$งผลการประเมินผลงาน 
คือ ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินในเรื่องสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร      
ผลการประเมินท่ีได�มาจากกลุ$มตัวอย$างคือจังหวัดในภาคเหนือ อันได�แก$ จังหวัดเชียงใหม$ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดลําปาง จํานวน 300 คน แบ$งเป5นจังหวัดละ 100 คน ทําการแบ$งช$วงข�อมูลออกเป5น 
4 ส$วน คือ  
 1. ข�อมูลเบื้องต�นของผู�ตอบแบบสอบถาม โดยนําเสนอข�อมูลด�วยการบรรยายประกอบภาพ 
 2. ข�อมูลแบบสอบถามเชิงทัศนคติเก่ียวกับสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร โดยนําเสนอข�อมูลด�วย
การบรรยาย 
 3. ข�อมูลแบบประเมินผลงานออกแบบ โดยนําเสนอผลการประเมินสัญลักษณด�วยตาราง
มาตรส$วนประเมินค$า (Rating scale) โดยมีค$าตัวแปร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 45 ค$าระดับความสําคัญของตัวแปรในการประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร 
 

ระดับความพึงพอใจ ระดับ 

5 มากท่ีสุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 น�อย 

1 ต�องปรับปรุง 

 
 โดยนําคะแนนท่ีได�มาหาค$าเฉลี่ย จากการแปรผลของวิเชียร เกตุสิงค ดังนี้ 
 

    X  = 
N

X∑  

 

 กําหนดให� X  = ค$าเฉลี่ย 
    ∑ X  = ผลรวมของค$าระดับ 
    N = จํานวนผู�ประเมินผล 
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ตารางท่ี 46 ค$าคะแนนเฉลี่ยแปรผลจากบุญชม ศรีสะอาด, 2535 การประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้
ทางภูมิศาสตร 

 

ค$าคะแนนเฉลี่ย ระดับ 

4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 มาก 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 น�อย 

1.49 ลงไป ต�องปรับปรุง 

 
 4. ข�อมูลแบบสอบถามเชิงทัศนคติเก่ียวกับสัญลักษณสะท�อนสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร โดย
นําเสนอข�อมูลด�วยการบรรยายประกอบตาราง 
 จังหวัดเชียงใหม,  แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 
 1. ข�อมูลเบ้ืองต�น กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ แบ$งออกเป5นเพศหญิง  
70 คน เพศชาย 30 คน มีอายุระหว$าง 25-34 ปQมากท่ีสุดจํานวน 67 คน รองลงมา คือ อายุตํ่ากว$า 
25 ปQ จํานวน 21คน อายุ 35-59 ปQ จํานวน 12 คน และอายุ 60 ปQข้ึนไป มีจํานวนน�อยท่ีสุด คือ 0 คน
โดยอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 20-30 ปQ มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 53 คน รองลงมา คือ และอาศัยอยู$ใน
พ้ืนท่ีตั้งแต$ 30 ปQข้ึนไป มีจํานวน 20 คน อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 10-20 ปQ มีจํานวน 15 คน อาศัยอยู$
ในพ้ืนท่ีต่ํากว$า 10 ปQ มีจํานวน 12 คน ตามลําดับ 
 2. ข�อมูลเก่ียวกับส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร� กลุ$มตัวอย$างส$วนใหญ$รู�จักสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตร
คิดเป5นร�อยละ 90 ท่ีไม$รู�จักสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรคิดเป5นร�อยละ 10 โดยในการเลือกซ้ือสินค�าสิ่งบ$งชี้
ทางภูมิศาสตร จากความน$าเชื่อถือของร�านค�ามีจํานวนมากท่ีสุด คือ ร�อยละ 40 รองลงมา คือ ท่ีติด
มากับสินค�า คือ ร�อยละ 30 และราคาท่ีสมเหตุสมผล คิดเป5นร�อยละ 16 สุดท�าย คือ ไม$แน$ใจว$าจะ
เลือกซ้ือด�วยเหตุผลใด มีร�อยละ 14 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ�แสดงส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร� 
ผลของการประเมินผลงานออกแบบด�วยวิธีการใช�มาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) จํานวน 3 
แบบ และผลการสอบถามเชิงทัศนะคติเก่ียวสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมของ
จังหวัดเชียงใหม$ เป5นตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 

  3.1 ผลการประเมินงานออกแบบสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัด
เชียงใหม$ จํานวน 3 แบบ ได�แก$ 
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   3.1.1 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม$ แบบท่ี 1 
                                            
ตารางท่ี 47 แสดงผลการประเมินสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม$ แบบท่ี 1 
 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1 สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

12 58 18 10 2 3.68 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 12 57 18 10 3 3.65 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 12 55 23 7 3 3.66 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 10 53 23 14 0 3.59 มาก 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 10 50 20 18 2 3.48 ปานกลาง 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

10 52 25 12 1 3.58 มาก 
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   3.1.2 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม$ แบบท่ี 2 
                                           
ตารางท่ี 48 แสดงผลการประเมินสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม$ แบบท่ี 2 
 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

2 30 30 32 5 2.9 ปานกลาง 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 3 30 33 29 5 2.97 ปานกลาง 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 3 30 30 32 5 2.94 ปานกลาง 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 2 30 28 35 5 2.84 ปานกลาง 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 2 30 28 35 5 2.89 ปานกลาง 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

2 30 28 35 5 2.89 ปานกลาง 
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   3.1.3 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม$ แบบท่ี 3 
                                               
ตารางท่ี 49 แสดงผลการประเมินสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม$ แบบท่ี 3 
 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

38 47 10 5 0 4.18 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 40 45 8 7 0 4.18 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 39 45 12 3 1 4.18 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 42 45 7 3 3 4.2 มาก 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 35 52 7 5 1 4.14 มาก 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

37 47 9 7 0 4.14 มาก 
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  3.2 ผลการสอบถามเชิงทัศนะคติเก่ียวสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรท่ี
เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม$กลุ$มตัวอย$างทําการคัดเลือกสัญลักษณท่ีแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของ
จังหวัดเชียงใหม$ได�มีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ สัญลักษณแบบท่ี 3 คิดเป5นร�อยละ 71 รองลงมา คือ
สัญลักษณแบบท่ี 1 มีร�อยละ 22 และสัญลักษณแบบท่ี 2 มีร�อยละ 7 ซ่ึงเป5นอันดับสุดท�าย 
 
ตารางท่ี 50   แสดงสัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม$ 
 

 

รูปแบบสัญลักษณ ร�อยละ ขนาดสัญลักษณ 

1. สัญลักษณท่ี 3 71 5 cm. 

2. สัญลักษณท่ี 1 22 5 cm. 

3. สัญลักษณท่ี 2 7 5 cm. 
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  3.3 เหตุผลอันดับหนึ่งท่ีกลุ$มตัวอย$างเลือกสัญลักษณดังกล$าวนั้น 
 
ตารางท่ี 51 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงใหม$ 
 

เหตุผลในการเลือกสัญลักษณ ร�อยละ 

1.  มีภาพและสีสันของสินค�าชัดเจนพร�อมท้ังมีภาพท่ีสื่อสารถึงเอกลักษณของจังหวัดได� 63 

2.  มีภาพท่ีสื่อสารถึงเอกลักษณของจังหวัด 27 

3.  มีภาพและสีสันของสินค�าชัดเจน 8 

 
 จังหวัดเชียงราย  แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 
 1. ข�อมูลเบ้ืองต�น กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้แบ$งออกเป5นเพศหญิง 68 
คน เพศชาย 32 คน มีอายุระหว$าง 25-34 ปQ มากท่ีสุด จํานวน 55 คน รองลงมา คือ อายุตํ่ากว$า 25 
ปQ จํานวน30คน อายุ 35-59 ปQ จํานวน 15 คน และอายุ 60 ปQข้ึนไป มีจํานวนน�อยท่ีสุด คือ 0 คน 
โดยอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 20-30 ปQ มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 41 คน รองลงมา คือ อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ี 
10-20 ปQ มีจํานวน 33 คน และอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 30 ปQ มีจํานวน 16 คน และอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ี
ตํ่ากว$า 10 ปQมีจํานวน 10 คน ตามลําดับ 
 2. ข�อมูลเก่ียวกับส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร� กลุ$มตัวอย$างส$วนใหญ$รู�จักส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�
คิดเป1นร�อยละ 81 ท่ีไม$รู�จักสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรคิดเป5นร�อยละ 19 โดยในการเลือกซ้ือสินค�าสิ่งบ$งชี้
ทางภูมิศาสตร กลุ$มเปIาหมายจะม่ันใจท่ีมาของสินค�าได�จาก สัญลักษณรับรองมาตรฐานต$าง ๆ มี
จํานวนมากท่ีสุด คือ ร�อยละ 42 รองลงมา คือ ความน$าเชื่อถึงของร�านค�า คือ ร�อยละ 37 และราคาท่ี
สมเหตุสมผลกับไม$แน$ใจว$าจะเลือกซ้ือด�วยเหตุผลใดมีร�อยละ 10 เท$ากัน 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ�แสดงส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร� 
ผลของการประเมินผลงานออกแบบด�วยวิธีการใช�มาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) จํานวน 3 แบบ 
และผลการสอบถามเชิงทัศนะคติเก่ียวสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งช้ีทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมของจังหวัด
เชียงราย เป5นตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 
  3.1 ผลการประเมินงานออกแบบสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัด
เชียงราย จํานวน 3 แบบ ได�แก$ 
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   3.1.1 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงราย แบบท่ี 1 
 

ตารางท่ี 52 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย แบบท่ี 1 
 

 

จํานวน (คน) 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

42 38 10 17 3 4.09 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 37 43 13 7 0 4.1 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 39 45 14 1 1 4.2 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 38 43 17 2 0 4.14 มาก 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 32 50 18 0 0 4.14 มาก 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

35 43 17 5 0 4.08 มาก 
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   3.1.2 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงราย แบบท่ี 2 
                                           

ตารางท่ี 53 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย แบบท่ี 2 
 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

37 45 8 8 2 4.07 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 29 49 12 10 0 39.7 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 35 45 7 13 0 4.02 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 25 47 18 10 0 3.87 มาก 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 28 50 17 5 0 4.01 มาก 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

33 43 17 7 0 4.02 มาก 
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   3.1.3 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดเชียงราย แบบท่ี 3 
                                           

ตารางท่ี 54 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย แบบท่ี 3 
 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

35 48 15 2 0 4.16 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 27 33 30 10 0 3.77 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 27 42 25 6 0 3.9 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 30 42 27 1 0 4.01 มาก 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 27 38 35 0 0 3.92 มาก 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

25 36 30 8 1 3.76 มาก 
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  3.2 ผลการสอบถามเชิงทัศนะคติเก่ียวสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรท่ี
เหมาะสมของจังหวัดเชียงรายกลุ$มตัวอย$างทําการคัดเลือกสัญลักษณท่ีแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของ
จังหวัดเชียงรายได�มีประสิทธิภาพท่ีสุดคือสัญลักษณแบบท่ี 1 คิดเป5นร�อยละ 45 รองลงมา คือ
สัญลักษณแบบท่ี 2 มีร�อยละ 33 และสัญลักษณแบบท่ี 3 มีร�อยละ 22 ซ่ึงเป5นอันดับสุดท�าย  

 
ตารางท่ี 55 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 
รูปแบบสัญลักษณ ร�อยละ ขนาดสัญลักษณ 

1. สัญลักษณท่ี 1 45 2.5 cm. 

2. สัญลักษณท่ี 2 33 2.5 cm. 

3. สัญลักษณท่ี 3 22 2.5 cm. 

 
  3.3 เหตุผลอันดับหนึ่งท่ีกลุ$มตัวอย$างเลือกสัญลักษณดังกล$าวนั้น 
 

ตารางท่ี 56 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงราย 
 

เหตุผลในการเลือกสัญลักษณ ร�อยละ 

1. มีภาพและสีสันของสินค�าชัดเจนพร�อมท้ังมีภาพท่ีสื่อสารถึงเอกลักษณของจังหวัดได� 63 

2. มีภาพท่ีสื่อสารถึงเอกลักษณของจังหวัด 20 

3. มีภาพและสีสันของสินค�าชัดเจน 17 
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 จังหวัดลําปาง  แบ$งข�อมูลออกเป5น 3 ส$วน คือ 

 1. ข�อมูลเบ้ืองต�น กลุ$มตัวอย$างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้แบ$งออกเป5นเพศหญิง   

65 คน เพศชาย 35 คน มีอายุระหว$าง 25-34 ปQ มากท่ีสุด จํานวน 53 คน รองลงมา คือ อายุตํ่ากว$า 

25 ปQ จํานวน 35 คน อายุ 35-59 ปQ จํานวน 10 คน และอายุ 60 ปQข้ึนไป มีจํานวนน�อยท่ีสุด คือ 2 คน 

โดยอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีต้ังแต$ 30 ปQข้ึนไป มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 37 คน รองลงมา คือ อาศัยอยู$ในพ้ืนท่ี

10-20 ปQ มีจํานวน 32 คน และอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ี 20-30 ปQ มีจํานวน 30 คน และอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ีตํ่า

กว$า 10 ปQมีจํานวน 5 คน ตามลําดับ 

 2. ข�อมูลเก่ียวกับส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร� กลุ$มตัวอย$างส$วนใหญ$รู�จักส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร�

คิดเป1นร�อยละ 75 ท่ีไม$รู�จักสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรคิดเป5นร�อยละ 25 โดยในการเลือกซ้ือสินค�าสิ่งบ$งชี้

ทางภูมิศาสตรจากความน$าเชื่อถือของร�านค�า มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ร�อยละ 35 รองลงมา คือ 

สัญลักษณรับรองท่ีติดมากับสินค�าและราคาท่ีสมเหตุสม คือ ร�อยละ 25 จํานวนเท$ากัน สุดท�ายคือไม$

แน$ใจว$าจะเลือกซ้ือด�วยเหตุผลใด มีร�อยละ 15 

 3. ข�อมูลเก่ียวกับการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ�แสดงส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตร� 

ผลของการประเมินผลงานออกแบบด�วยวิธีการใช�มาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) จํานวน 3 

แบบ และผลการสอบถามเชิงทัศนะคติเก่ียวสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมของ

จังหวัดลําปาง เป5นตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 

  3.1 ผลการประเมินงานออกแบบสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัด

ลําปาง จํานวน 3 แบบ ได�แก$ 
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   3.1.1 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดลําปาง แบบท่ี 1 
  

ตารางท่ี 57 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง แบบท่ี 1 

 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

46 35 10 6 3 4.15 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 38 50 5 7 0 4.19 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 40 41 11 8 0 4.13 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 30 43 15 10 2 3.89 มาก 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 42 38 8 10 2 4.08 มาก 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

29 43 17 8 3 3.87 มาก 

 



 

 

139 

   3.1.2 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดลําปาง แบบท่ี 2 
                                            

ตารางท่ี 58 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง แบบท่ี 2 

 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

40 33 17 10 0 4.03 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 33 40 12 15 0 3.91 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 35 45 12 8 0 4.07 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 29 35 23 8 5 3.75 มาก 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 34 38 17 10 1 3.94 มาก 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

33 42 12 9 4 3.91 มาก 
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   3.1.3 สัญลักษณสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรจังหวัดลําปาง แบบท่ี 3 
                                        

ตารางท่ี 59 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง แบบท่ี 3 

 

 
จํานวน (คน) 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ค$าเฉลี่ย ระดับ 

1. สามารถสื่อถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าท่ีเป5น
ของดีประจําจังหวัด 

20 39 25 14 2 36.1 มาก 

2. สร�างความน$าเชื่อถือให�กับสินค�า 18 42 23 15 2 3.59 มาก 

3. เหมาะสมกับภาพลักษณของจังหวัด 15 40 27 17 1 3.51 มาก 

4. ชื่อของสินค�าและภาพประกอบดูเข�ากันได� 17 29 32 17 5 3.36 ปานกลาง 

5. ใช�สีเหมาะสมกับสินค�า 17 27 29 22 5 3.29 ปานกลาง 

6. มีความเป5นสากล สามารถสื่อสารกับคน
ท่ัวไปให�เข�าใจถึงแหล$งท่ีมาของสินค�าได� 

18 39 19 20 4 3.47 ปานกลาง 
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  3.2 ผลการสอบถามเชิงทัศนะคติเก่ียวสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรท่ี
เหมาะสมของจังหวัดลําปางกลุ$มตัวอย$างทําการคัดเลือกสัญลักษณท่ีแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของ
จังหวัดลําปางได�มีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ สัญลักษณแบบท่ี 1 คิดเป5นร�อยละ 50 รองลงมา คือ 
สัญลักษณแบบท่ี 2 มีร�อยละ 34 และสัญลักษณแบบท่ี 3 มีร�อยละ 16 ซ่ึงเป5นอันดับสุดท�าย  
 
ตารางท่ี 60 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง 
 

 

 

 
รูปแบบสัญลักษณ ร�อยละ ขนาดสัญลักษณ 

1. สัญลักษณท่ี 1 50 3 cm 

2. สัญลักษณท่ี 2 34 3 cm 

3. สัญลักษณท่ี 3 16 3 cm 

 
  3.3 เหตุผลอันดับหนึ่งท่ีกลุ$มตัวอย$างเลือกสัญลักษณดังกล$าวนั้น 
 
ตารางท่ี 61 แสดงผลประเมินสัญลักษณแสดงสิ่งบ$งชี้ทางภูมิศาสตรของจังหวัดลําปาง 
 

เหตุผลในการเลือกสัญลักษณ ร�อยละ 

1. มีภาพและสีสันของสินค�าชัดเจนพร�อมท้ังมีภาพท่ีสื่อสารถึงเอกลักษณของจังหวัดได� 40 

2. มีภาพท่ีสื่อสารถึงเอกลักษณของจังหวัด 30 

3. มีภาพและสีสันของสินค�าชัดเจน 15 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ท่ีสะท(อนผลิตภัณฑ�    
3 จังหวัดภาคเหนือ” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาอัตลักษณ�ของกลุ�มจังหวัดในภาคเหนือ และหาแนวทาง 
การออกแบบสัญลักษณ�ท่ีสามารถสื่อถึงแหล�งท่ีมาของสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ได(อย�างมีประสิทธิภาพ  
 ในเบื้องต(นผู(วิจัยได(ศึกษาข(อมูลทางด(านเอกสาร ทฤษฎีท่ีเก่ียวข(อง พบป:จจัยสําคัญท่ีมีผล
ต�อการออกแบบสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� คือ อัตวิสัยของคนในท(องถ่ิน โดยอัตวิสัยในท่ีนี้
หมายถึง มุมมอง ความเชื่อ ทัศนะคติส�วนบุคคลท่ีมีต�อท(องถ่ินของตน ซ่ึงมีรากฐานมาจากวัฒนธรรม 
ผู(วิจัยจึงนําหลักการออกแบบสัญลักษณ�ท่ีเชื่อมโยงกับทฤษฎีสัญวิทยาของ Roland Barther คือ ทฤษฎี 
ระบบสัญวิทยาระดับท่ี 2 และทฤษฎีมายาคติ ซ่ึงท้ัง 2 ทฤษฎีท่ีกล�าวมาต�างมีระบบการตีความหมาย
สัญลักษณ�ท่ีใช(วัฒนธรรมเข(ามามีส�วนร�วม ทําให(กลุ�มตัวอย�างในงานวิจัยชิ้นนี้ต(องเปKนบุคคลท่ีอาศัย
อยู�ในภูมิลําเนาในจังหวัดเท�านั้น เพ่ือให(ได(ผลของงานวิจัยที่เหมาะสมและประสิทธิภาพ เมื่อได(ผล
การดําเนินงานวิจัยในส�วนของข(อมูลสําหรับการออกแบบ ผู(วิจัยดําเนินการวิเคราะห�ข(อมูลในส�วนต�าง ๆ 
ออกมา โดยดําเนินการหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ�ด(วยวิธีเชิงทดลอง และสรุปผลงานวิจัย 
อภิปรายผล นําข(อเสนอแนะออกมาได( ดังนี้ 
 
สรุปผลงานวิจัย  
 สรุปผลงานวิจัย แบ�งสรุปเนื้อหาตามวัตถุประสงค�ของงานวิจัยเปKน 2 ส�วน คือ 
 1. อัตลักษณ"ภาคเหนือ  
  เม่ือศึกษาข(อมูลทางด(านเอกสารทําให(ทราบว�าเอกลักษณ�ในแต�ละจังหวัดนั้นมีการแบ�ง 
แยกประเภทกันอย�างชัดเจน ผู(วิจัยจึงได(ดําเนินการออกแบบเครื่องมือตามทฤษฎีมายาคติใช(แบบสอบถาม 
จํานวน 2 ชุด ในชุดท่ี 1 เก่ียวกับประเภทของเอกลักษณ�และในชุดท่ี 2 ภาพลักษณ�ของเอกลักษณ�
และรูปสัญญะของภาพลักษณ� ซ่ึงเปKนท่ีมาของอัตลักษณ�จังหวัด และทําการสุ�มตัวอย�าง 3 จังหวัดทาง
ภาคเหนือ ได(แก� จังหวัดเชียงใหม� จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง โดยผลการวิจัยท่ีได(จากกลุ�ม
ตัวอย�างทําให(ทราบถึงอัตลักษณ�ของจังหวัดทางภาคเหนือ สามารถใช(เปKนตัวแทนสะท(อนภาพของจังหวัด 
จากความคิดเห็นของคนท(องถ่ินท่ีเปKนไปในทิศทางเดียวกันเปKนส�วนใหญ� นําเสนอผลสรุปการวิจัยออกมา
ในรูปแบบของตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 62 แสดงแนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงใหม� 
เชียงราย และลําปาง 

 

จังหวัด 
เอกลักษณ� 

จังหวัด 
อัตลักษณ�จังหวัด 

เชียงใหม� แหล�งศาสนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ  
ลักษณะของวัด :  วัดท่ีมีความสวยงามทาง สถาป:ตยกรรมโดด

เด�นด(วยศิลปะแบบล(านนา 

เชียงราย ภูเขา และดอย ดอยแม�สลอง 
ลักษณะของดอย :  ดินแดนแห�งขุนเขา และไร�ชา ความสวยงาม 

ของของต(นชาเรียงรายเปKนข้ันบันได  
   สลับกับเบื้องหลังเปKนทิวเขา 

ลําปาง แหล�งศาสนา วัดพระธาตุลําปางหลวง 
ลักษณะของวัด : วัดท่ีมีความสวยงามทางสถาป:ตยกรรม  
   โดดเด�นด(วยศิลปะแบบพม�า 

 
 2. แนวทางการออกแบบสัญลักษณ"สิ่งบ(งช้ีทางภูมิศาสตร"  
  ผลงานการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ท่ีได(มาจากการดําเนิน
งานวิจัย และผลการประเมินงานออกแบบท่ีได(มาจากกลุ�มตัวอย�างและผู(เชี่ยวชาญ สามารถสรุปเปKน
แนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ท่ีสะท(อนผลิตภัณฑ�ในท(องถ่ิน โดยแบ�ง
ตามจังหวัดกลุ�มตัวอย�างได(ดังนี้ 
  2.1 จังหวัดเชียงใหม� ผลสรุปของการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่ง  
บ�งชี้ทางภูมิศาสตร� จํานวน 3 แบบ พบว�า สัญลักษณ�ท่ี 3 มีค�าเฉลี่ยสูงสุดซ่ึงมีผลแปรผันตรงกับความ
คิดเห็นของกลุ�มตัวอย�างท่ีคิดว�า สัญลักษณ�ท่ี 3 แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงใหม�ได(มี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 
   จากผลการวิเคราะห�ข(อมูล ผลการประเมินงานวิจัยและข(อเสนอแนะ ทําให(สรุป
แนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงใหม�ได(ตามตาราง 
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ตารางท่ี 63 แสดงแนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงใหม�  
 

สินค(าสิ่งบ�งชี้ 
ทางภูมิศาสตร� 

แนวทางการออกแบบ ข(อเสนอแนะ 

ภาพ ภาพโลโก( ประกอบรูปสัญญะบ(าน
หัตถกรรมทําร�ม 

- 

ตัวอักษร ตัวดัดแปลงภาษไทย และตัวพิมพ�
ภาษาอังกฤษ 

- 

สี สีตามวัตถุสําหรับระบบพิมพ� 4 สี - 

ร�มบ�อสร(าง 

รูปทรง รูปทรงกลม - 

 
  2.2 จังหวัดเชียงราย ผลสรุปของการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้
ทาภูมิศาสตร�จํานวน 3 แบบพบว�าสัญลักษณ�ท่ี 1 มีค�าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีผลแปรผันตรงกับความคิดเห็น
ของกลุ�มตัวอย�างท่ีคิดว�า สัญลักษณ�ท่ี 1 แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงรายได(มี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 
   จากผลการวิเคราะห�ข(อมูล ผลการประเมินงานวิจัย และข(อเสนอแนะ ทําให(สรุป
แนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงรายได(ตามตาราง 
 
ตารางท่ี 64 แสดงแนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงราย 
 

สินค(าสิ่งบ�งชี้ 
ทางภูมิศาสตร� 

แนวทางการออกแบบ ข(อเสนอแนะ 

ภาพ ภาพลดทอน ประกอบรูปสัญญะ
เอกลักษณ�ทางธรรมชาติ ขุนเขา 
และไร�ชา 

- 

ตัวอักษร ตัวพิมพ� ชื่อสินค(าภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

อยากให(ปรับตัวอักษรท่ีเปKนภาษา
เหนือเพ่ือสื่อสารได(ชัดเจนข้ึน 

สี สีตามวัตถุสําหรับระบบพิมพ� 4 ส ี - 

ชาเชียงราย 
 

รูปทรง รูปทรงกลม - 



 145 

  2.3 จังหวัดลําปาง ผลสรุปของการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้
ทางภูมิศาสตร� จํานวน 3 แบบ พบว�า สัญลักษณ�ท่ี 1 มีค�าเฉลี่ยสูงสุดซ่ึงมีผลแปรผันตรงกับความคิดเห็น
ของกลุ�มตัวอย�างท่ีคิดว�า สัญลักษณ�ท่ี 1 แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดลําปางได(มีประสิทธิภาพ 
ท่ีสุด 
   จากผลการวิเคราะห�ข(อมูล ผลการประเมินงานวิจัยและข(อเสนอแนะ ทําให(สรุป
แนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดลําปาง ได(ตามตาราง 
 
ตารางท่ี 65 แสดงแนวทางการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดลําปาง 
 

สินค(าสิ่งบ�งชี้ 
ทางภูมิศาสตร� 

แนวทางการออกแบบ ข(อเสนอแนะ 

ภาพ 
ภาพลดทอด ประกอบรูปสัญญะ
วัดพระธาตุลําปางหลวง 

ควรเพ่ิมความเปKนไทย  

ตัวอักษร 
ตัวพิมพ�ชื่อสินค(าภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

- 

สี สีตามวัตถุสําหรับระบบพิมพ� 4 ส ี อยากให(โทนสีความสดใสกว�านี้ 

ชามตราไก� 

รูปทรง รูปทรงกลม - 

 
ข�อเสนอแนะจากผู�วิจัย  
 จากผลงานวิจัยมีหลากหลายแง�มุมท่ีควรให(ข(อเสนอแนะ จึงแบ�งเนื้อหาของการเสนอแนะ
ออกเปKน 3 ประเด็น คือ 
 1. ข�อเสนอแนะจากงานวิจัย  
  งานวิจัยชิ้นนี้ได(ดําเนินงานมาถึงข้ันตอนการออกแบบสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� 
ซ่ึงเปKนทรัพย�สินทางป:ญญาท่ีคอยปกปTองภูมิป:ญญาท(องถ่ินทางหนึ่ง และเปKนเครื่องมือการประชาสัมพันธ�
ให(สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�นั้นเปKนท่ีรู(จัก 
 2. ข�อเสนอแนะในการนําไปใช�งาน  
  การนําไปใช(งานเพ่ือให(เกิดความสะดวกในการพิมพ�ผู(วิจัยจึงได(มีการปรับสีให(มีแบบสี 
Monotone เพ่ิมข้ึนมา เม่ือเกิดข(อจํากัดในการพิมพ� 
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ภาพท่ี 43 ภาพเสนอแนะสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงใหม� 
 

 

 
ภาพท่ี 44 ภาพเสนอแนะสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดเชียงราย 
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ภาพท่ี 45 ภาพเสนอแนะสัญลักษณ�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ของจังหวัดลําปาง 
 
 3. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต(อไป 
  เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ได(ดําเนินงานมาในระยะเวลาท่ีจํากัด การค(นคว(าเนื้อหาบาง
แง�มุมยังทําได(ไม�ครอบคลุม ควรศึกษาเพ่ิมเติม ในเอกลักษณ�ของแต�ละจังหวัดให(ครอบคุลมกว�าเพ่ือให(
ได(ตัวแทนของเอกลักษณ�ในท(องถ่ินท่ีชัดเจนกว�านี้ และกลุ�มอายุของกลุ�มตัวอย�างนั้น แต�ละช�วงอายุจะ
มีความแตกต�างของความผูกพันกับเอกลักษณ�ในท(องถ่ิน ดังนั้นอาจต(องมีการเฉลี่ยช�วงอายุของกลุ�ม
ตัวอย�างให(สมดุลกัน เพ่ือจะได(เอกลักษณ�ท่ีสื่อสารได(อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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รายการอ�างอิง 
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ภาคผนวก ก 
ภาพตัวแทนของรูปสัญญะในจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย ลําปาง 
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ภาพตัวแทนรูปสัญญะของจังหวัด 
 
ภาพของวัดในจังหวัดเชียงใหม  
 ภาพของวัดในจังหวัดเชียงใหม� ท่ีมีเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม ได#แก� 
 
ตารางท่ี 66  แสดงภาพของวัดในจังหวัดเชียงใหม� 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ : ต้ังอยู�บนยอดดอยสุเทพ 
เป/นหนึ่งในวัดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของ
จังหวัดเชียงใหม� ก�อสร#างตามแบบศิลปะล#านนา 

 

วัดพระสิงห�วรมหาวิหาร : เป/นท่ีประดิษฐาน 
พระสิงห� (พระพุทธสิหิงค�) พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์
คู�เมืองเชียงใหม� และแผ�นดินล#านนา 

 

 

วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร : มีเจดีย�
รูปทรงแปลกท่ีสุด  คือมียอดต้ังอยู�บนเรือนธาตุ
สี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด  เหมือนมหาโพธิเจดีย�พุทธค
ยาท่ีประเทศอินเดีย 

 

วัดสวนดอก  หรือวัดบุปผาราม : เป/นวัดเก�าแก�ท่ี
สําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม�  โดยเป/น
ศูนย�กลางในการเผยแพร�พระพุทธศาสนามาแต�
โบราณ 
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ตารางท่ี 66   แสดงภาพของวัดในจังหวัดเชียงใหม� (ต�อ) 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

วัดเชียงม่ัน : สิ่งสําคัญภายในวัดประกอบด#วย 
พระวิหารใหญ�ทรงล#านนา พระอุโบสถ ต้ังอยู�
ด#านหลังพระวิหาร และเป/นท่ีต้ังของศิลาจารึก
วัดเชียงม่ัน ท่ีกล�าวถึงประวัติของวัดและการ
สร#างเมืองเชียงใหม� 

 

วัดปราสาท : เป/นวัดเก�าแก�ท่ีมีคุณค�าทาง
สถาป@ตยกรรม  สร#างด#วยฝBมือเชิงช�างชั้นสูง 
ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกของวัดโพธาราม 

 

 

วัดเจดีย�หลวงวรวิหาร : เป/นพระอารามหลวง
เก�าแก�ของจ .เชียงใหม�  เป/นท่ีประดิษฐานพระ
ธาตุเจดีย�ท่ีมีความสูงท่ีสุดของล#านนา  และพระ
วิหารจัตุรมุข ท่ีตั้งของเสาอินทขิล) เสาหลักเมือง
ของเชียงใหม� 

 

วัดพันเตา : วัดเก�าแก�ใจกลางเมือง  เดิมเป/นเขต
สังฆาวาสและพ้ืนท่ีหล�อพระอัฎฐารสของวัด
เจดีย�หลวง มีพระวิหารไม#สักขนาดใหญ�ท่ีงดงาม
และสมบูรณ�ท่ีสุดของจ.เชียงใหม� เป/นเรือนไม#สัก
ท้ังหลัง สร#างตามศิลปะแบบเชียงแสน 
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ภาพของภูเขาและดอยในจังหวัดเชียงราย 
 ภาพของภูเขาและดอยในจังหวัดเชียงราย แบ�งตามลักษณะของพ้ืนท่ี ได#แก� 
 1. ดอยตุง มีภาพลักษณ�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 67   แสดงภาพสัญลักษณ�ของดอยตุง 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

เนินเขาน#อยใหญ�สลับซับซ#อน  เรียกว�า  เทือกเขา
นางนอน  เพราะเป/น เทือกเขามองดูคล#าย
ลักษณะของผู#หญิงนอนหงายเหยียดยาว 

 

พระตําหนักดอยตุง  และสวนแม�ฟKาหลวง  หรือ
พระตําหน ักสมเด ็จย �า  เป /นการผสมผสาน
ระหว�าง สถาป@ตยกรรมล#านนา  บ#านปBกไม#  และ
บ#านแบบพ้ืนเมือง ของประเทศสวิตเซอร�แลนด�  
รอบพระตําหนักรายล#อมด#วยพืชพันธุ�ไม#นานา
พันธุ�  

 

พระธาตุดอยตุง  มีชื่อเสียงเป/น ท่ีรู#จักอย�าง
แพร�หลายด#วยความเก�าแก�  และความสวยงาม 
เป/นเจดีย�สีทองอร�าม  2 องค�คู�กันในรูปแบบทรง
ปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก  ต้ังบนฐาน
สี่เหลี่ยมกรุกระเบื้องดินเผา 

 

ไร�ชา ต#นชาท่ีปลูกเป/นทิวแถวเรียงตามเนินเขา 
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 2. ดอยผางาม  มีภาพลักษณ� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 68   แสดงภาพสัญลักษณ�ของดอยผางาม 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

ลักษณะเด�นของภูเขา คือ ต้ังอยู�กลางทุ�งนา  เป/น
ภูเขาหินโดดเด�นแปลกตาคล#ายผุดข้ึนมาจากดิน 

 

ทุ�งนาเขียวขจีท่ีโอบล#อมภูเขารูปร�างแปลกตา
เอาไว# 

 
 3. ดอยแม�สลอง  มีภาพลักษณ�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 69   แสดงภาพสัญลักษณ�ของดอยแม�สลอง 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

ดินแดนแห�งดอกซากุระงาม (หรือดอกนางพญา
เสือโคร�ง) ทิวทัศน�ของสองฝ@Nงถนนท่ีทอดยาว 
ขนาบไปด#วยดอกนางพญาเสือโคร�งสีชมพูอ�อน
งดงาม 
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ตารางท่ี 69   แสดงภาพสัญลักษณ�ของดอยแม�สลอง (ต�อ) 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

ดินแดนแห�งขุนเขาและไร�ชา  ความสวยงามของ
ต#นชาเรียงรายเป/นข้ันบันได  สลับกับเบื้องหลัง
เป/นทิวเขา 

 

พระบรมธาตุเจดีย�ศรีนครินทราสถิตมหาสนัติคีร ี 
เป/นเจดีย�แบบล#านนาประยุกต� บนฐาน  สี่เหลี่ยม
ลดชั้น  สูงประมาน 30 เมตร ฐานกว#างด#านละ
ประมาณ 15 เมตร ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ#ม
จระนําด#านละสามซุ#ม 

 
 4. ดอยวาวี มีภาพลักษณ�ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 70   แสดงภาพสัญลักษณ�ของดอยวาวี 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

ไร�ชา ทิวทัศน�งดงามของดอยสูง บนดอยเขียวขจี
ไปด#วยไร�ชาท่ีลดหลั่นกันตามลาดเขา  และยัง
เป/นแหล�งปลูกชาอู�หลงแห�งแรกของประเทศไทย 

 

ดอยวาวีเป/นชุมชนขนใหญ�ของชาวจีนฮ�อท่ียึด
อาชีพปลูกชาและผลไม# 
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 5. ภูชี้ฟKา มีภาพลักษณ�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 71   แสดงภาพสัญลักษณ�ของภูชี้ฟKา 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

ลักษณะเด�นของภูเขา คือ  ลักษณะเป/นภูผาสูงมี
ยอดแหลม  ทํามุม  45 องศา  ชี้ไปยังฝ@Nงประเทศ
ลาว 

 

ยอดเขาสูงของดอยผาหม�น เป/นเขาท่ีทอดตัวก้ัน
พรมแดนระหว�างประเทศไทยและลาว  มีภาพ
ทิ ว ทั ศน� ข อ งทะ เ ลหมอก ท่ี เ ป/ น จุ ด ดึ ง ดู ด
นักท�องเท่ียวมากมาย 

 

ทัศนียภาพอันดารดาษไปด#วยดอกพญาเสือโคร�ง 
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ภาพของวัดในจังหวัดลําปาง 
 ภาพของวัดในจังหวัดลําปาง ท่ีมีเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม  ได#แก� 
 
ตารางท่ี 72   แสดงภาพสัญลักษณ�ของวัดในจังหวัดลําปาง 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

วัดพระธาตุลําปางหลวง  : ต้ังอยู�บนเนินสูง  เป/น
วัดท่ีมีการจัดวางผังและส�วนประกอบของวัด
สมบูรณ�ท่ีสุด  และเป/นท่ีประดิษฐานของพระเจ#า
แก#วมรกต 

 

วัดพระแก#วดอนเต#าสุชาดาราม : เป/นวัดท่ีมี
คุณค�าและสําคัญต�อจังหวัดลําปาง เจดีย�ใหญ�
ทรงล#านนา มีมณฑปยอดปราสาทแบบพม�าท่ี
ประณีต งดงาม 

 

วัดศรีชุม : เป/นวัดพม�าท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศ
ไทย มีสถาป@ตยกรรมท่ีสวยงามวิจิตร 
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ตารางท่ี 72   แสดงภาพสัญลักษณ�ของวัดในจังหวัดลําปาง (ต�อ) 
 

ภาพ เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม 

 

วัดเจดีย�ซาวหลัง  : ก�อสร#างแบบศิลปะพม�าผสม
ล#านนา โดยองค�ใหญ�ท่ีสุดอยู�ตรงกลาง  แวดล#อม
ด#วยเจดีย�อีก 19 องค� 

 

วัดศรีรองเมือง : เป/นวัดท่ีมีวิหารเครื่องไม#  หลังคา 
จั่วซ#อนชิ้นเล็กชิ้นน#อย  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงเป/น
ท่ีรู#จักดีของนักท�องเท่ียว 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
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แบบสอบถามข%อมูลด%านทัศนคติเก่ียวกับเอกลักษณ,จังหวัดเชียงใหม  
 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําการวิจัยเรื่อง “การออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้
ทางภูมิศาสตร� ท่ีสะท#อนผลิตภัณฑ�ในท#องถ่ิน: ภาคเหนือ” ท่ีสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ�ของท#องถ่ิน
ท่ีมาของสินค#าได#  ผู#วิจัยเห็นว�าท�านเป/นคนสําคัญท่ีเป/นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้  จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามให#ครบทุกหัวข#อ ผู#วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

1. เพศ 
 � 1.1 ชาย � 1.2 หญิง 
2. อายุ 
 � 2.1 ตํ่ากว�า 25 ปB � 2.2 อายุ 25-34 ปB 

 � 2.3 อายุ 35-59 ปB � 2.4 อายุ 60 ปBข้ึนไป 
3. ระยะเวลาอยู อาศัยในจังหวัดอย างต อเนื่อง (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ)  
 ท านอยู อาศัยในจังหวัดโดยไม ได%ย%ายไปจังหวัดอ่ืนเลยนานเท าใด 
 � 3.1 ตํ่ากว�า 10 ปB � 3.2 อาศัยต้ังแต� 10-20 ปB 

 � 3.3 อาศัยต้ังแต� 20-30 ปB � 3.4 อาศัยต้ังแต� 30 ปBข้ึนไป 
4. หากบรรยายลักษณะความเป7นแหล งศาสนาของจังหวัดเชียงใหม  ท านคิดว าเป7นแบบใด  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 4.1 เป/นแหล�งท่ีตั้งของวัดท่ีมีคุณค�าทางวัฒนธรรม และความเชื่อมากมาย 

 � 4.2 วัดหลายแห�งเป/นท่ีประดิษฐานของพระธาตุ และองค�พระท่ีประชาชนจากหลากหลาย 
   พ้ืนท่ีให#ความเคารพศรัทธา 

 � 4.3 สถาป@ตยกรรมของวัดมีเอกลักษณ�โดดเด�นแตกต�างกันในแต�ละวัด ส�วนใหญ�สร#างตาม 
   แบบสถาป@ตยกรรมล#านนา ซ่ึงใช#ฝBมือเชิงช�างชั้นสูง 

 � 4.4 ประวัติศาสตร�ของจังหวัดมีความผูกพันกับศาสนา ต้ังแต�สมัยอดีตจนถึงป@จจุบัน 

 � 4.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 
5. ลักษณะท่ีตั้งของวัดในจังหวัดเชียงใหม  ในความคิดของท านเป7นเช นไร  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 5.1 วัดท่ีตั้งอยู�เนินเขา และดอย 

 � 5.2 วัดท่ีมีความสวยงามทางสถาป@ตยกรรม โดดเด�นด#วยศิลปะแบบล#านนา 

 � 5.3 วัดท่ีมีการจัดวางผังท่ีสมบูรณ�เป/นเอกลักษณ� 

 � 5.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................... 
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6. ถ%าต%องอธิบายถึงลักษณะของวัดในจังหวัดเชียงใหม  ท านจะอธิบายถึงลักษณะใดเป7นอันดับแรก  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 6.1 รูปทรงของวัด 

 � 6.2 ลวดลายท่ีใช#ตกแต�งวัด 

 � 6.3 สีของวัด 

 � 6.4 สัญลักษณ�ภายในวัด เช�น รูปป@Vน  

 � 6.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
 

7. เม่ือนึกถึงรูปแบบของวัดท่ีแสดงเอกลักษณ,ของจังหวัดเชียงใหม  ท านจะนึกถึงวัดใดเป7นอันดับแรก 
(โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 

 

 � 7.1 วัดพระธาตุดอยสุเทพ : ต้ังอยู�บนยอดดอยสุ
เทพ เป/นหนึ่งในวัดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของ
จังหวัดเชียงใหม�  ก�อสร#างตามแบบศิลปะ
ล#านนา 

 

 � 7.2 วัดพระสิงห,วรมหาวิหาร: เป/นท่ีประดิษฐาน 
พระสิงห� ) พระพุทธสิหิงค�  (พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์
คู�เมืองเชียงใหม� และแผ�นดินล#านนา 

 

 � 7.3 วัดเจ็ดยอด  หรือวัดโพธารามมหาวิหาร: มี
เจดีย�รูปทรงแปลกท่ีสุด คือมียอดต้ังอยู�บนเรือน
ธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด  เหมือนมหาโพธิเจดีย�
พุทธคยาท่ีประเทศอินเดีย 

 

 � 7.4 วัดสวนดอก  หรือวัดบุปผาราม: เป/นวัดเก�าแก�
ท่ีสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม�  โดยเป/น
ศูนย�กลางในการเผยแพร�พระพุทธศาสนามาแต�
โบราณ 
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 � 7.5 วัดเชียงม่ัน: สิ่งสําคัญภายในวัดประกอบด#วย 
พระวิหารใหญ�ทรงล#านนา  พระอุโบสถ  ต้ังอยู�
ด#านหลังพระวิหาร  และเป/นท่ีต้ังของศิลาจารึก
วัดเชียงม่ัน  ท่ีกล�าวถึงประวัติของวัดและการ
สร#างเมืองเชียงใหม� 

 

 � 7.6 วัดปราสาท: นับว�าเป/นวัดเก�าแก�ท่ีมีคุณค�าทาง
สถาป@ตยกรรม  สร#างด#วยฝBมือเชิงช�างชั้นสูง 
ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกของวัดโพธาราม 

 

 � 7.7 วัดเจดีย,หลวงวรวิหาร  : เป/นพระอารามหลวง
เก�าแก�ของจ .เชียงใหม�  เป/นท่ีประดิษฐานพระ
ธาตุเจดีย�ท่ีมีความสูงท่ีสุดของล#านนา  และพระ
วิหารจัตุรมุข  ท่ีต้ังของเสาอินทขิล (เสาหลัก
เมืองของเชียงใหม�) 

 

 � 7.8 วัดพันเตา: วัดเก�าแก�ใจกลางเมือง  เดิมเป/นเขต
สังฆาวาสและพ้ืนท่ีหล�อพระอัฎฐารสของวัด
เจดีย�หลวง มีพระวิหารไม#สักขนาดใหญ�ท่ีงดงาม
และสมบูรณ�ท่ีสุดของจ .เชียงใหม�  เป/นเรือนไม#
สักท้ังหลัง สร#างตามศิลปะแบบเชียงแสน 

 
ข%อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 

--- ขอบคุณค�ะ --- 
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แบบสอบถามข	อมูลด	านทัศนคติเก่ียวกับเอกลักษณ�จังหวัดเชียงราย 
 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําการวิจัยเรื่อง “การออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ&งชี้
ทางภูมิศาสตร� ท่ีสะท+อนผลิตภัณฑ�ในท+องถ่ิน : ภาคเหนือ” ท่ีสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ�ของท+องถ่ิน
ท่ีมาของสินค+าได+  ผู+วิจัยเห็นว&าท&านเป6นคนสําคัญท่ีเป6นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้  จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามให+ครบทุกหัวข+อ ผู+วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

1. เพศ 
 � 1.1 ชาย � 1.2 หญิง 
2. อายุ 
 � 2.1 ตํ่ากว&า 25 ป< � 2.2 อายุ 25-34 ป< 
 � 2.3 อายุ 35-59 ป< � 2.4 อายุ 60 ป<ข้ึนไป 
3. ระยะเวลาอยู*อาศัยในจังหวัดอย*างต*อเนื่อง (โปรดเลือกเพียง 1 ข	อ) 
 ท*านอยู*อาศัยในจังหวัดโดยไม*ได	ย	ายไปจังหวัดอ่ืนเลยนานเท*าใด 
 � 3.1 ตํ่ากว&า 10 ป< � 3.2 อาศัยต้ังแต& 10-20 ป< 
 � 3.3 อาศัยต้ังแต& 20-30 ป< � 3.4 อาศัยต้ังแต& 30 ป<ข้ึนไป 
4. หากบรรยายลักษณะของภูเขาและดอยในจังหวัดเชียงราย ท*านคิดว*าเป4นแบบใด  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข	อ) 
 � 4.1 สภาพภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงสลับซับซ+อน มีอากาศเย็นตลอดท้ังป< และเป6นเขตก้ัน

ระหว&างพรมแดนไทย-ลาว 
 � 4.2 ดินแดนแห&งขุนเขาและไร&ชา เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 
 � 4.3 เป6นแหล&งท่ีตั้งของสถานท่ีท&องเท่ียว และปูชนียสถานท่ีสําคัญของจังหวัด 
 � 4.4 เทือกเขาและดอยมีลักษณะท่ีเป6นเอกลักษณ� จนเป6นท่ีมาของชื่อต&างๆท่ีใช+เรียกกันใน

ปEจจุบัน 
 � 4.5 ภูเขาและดอยต&างๆ เป6นท่ีอยู&อาศัยของชนกลุ&มน+อยหลากหลายเผ&าพันธุ� 
 � 4.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
5. ถ	าต	องอธิบายถึงเอกลักษณ�ของภูเขาและดอยในจังหวัดเชียงราย ท*านนึกถึงส่ิงใดเป4นอันดับแรก  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข	อ) 
 � 5.1 รูปทรงของภูเขาและดอย 
 � 5.2 ทิวทัศน�ท่ีสวยงามของไร&ชา 
 � 5.3 สถานท่ีท&องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงบนภูเขาและดอย 
 � 5.4 ชนกลุ&มน+อยหลากหลายเผ&าพันธุ�ท่ีอาศัยอยู&บนภูเขาและดอย  
 � 5.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 
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6. เม่ือนึกถึงภาพลักษณ,ของภูเขาและดอย ท่ีเป7นเอกลักษณ,ของจังหวัดเชียงราย ท านจะนึกถึง 
 ภาพแบบใดมากท่ีสุด (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 6.1 ดอยตุง 

 � 6.2 ดอยผางาม  

 � 6.3 ดอยแม�สลอง  

 � 6.4 ดอยวาวี 

 � 6.5 ภูชี้ฟKา 
 

ข%อท่ี 7 – 11 ให%เลือกตอบจากการตอบคําถามข%อท่ี 6 
7. หากท านเลือกข%อ 6.1  ถ%านึกถึงดอยตุง ท านจะนึกถึงภาพแบบใดมากท่ีสุด 
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 7.1 เนินเขาน#อยใหญ�สลับซับซ#อน เรียกว�า เทือก 

เขานางนอน เพราะเป/นเทือกเขามองดูคล#าย
ลักษณะของผู#หญิงนอนหงายเหยียดยาว 

 
 � 7.2 พระตําหนักดอยตุง และสวนแม�ฟKาหลวง หรือ

พระตําหนักสมเด็จย�า เป/นการผสมผสานระหว�าง 
สถาป@ตยกรรมล#านนา บ#านปBกไม# และบ#านแบบ
พ้ืนเมือง ของประเทศสวิตเซอร�แลนด� รอบพระ
ตําหนักรายล#อมด#วยพืชพันธุ�ไม#นานาพันธุ�  

 

 � 7.3 พระธาตุดอยตุง มีชื่อเสียงเป/นท่ีรู#จักอย�างแพร� 
หลายด#วยความเก�าแก�และความสวยงาม เป/น
เจดีย�สีทองอร�าม 2 องค�คู�กันในรูปแบบทรง
ปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก ต้ังบนฐาน
สี่เหลี่ยมกรุกระเบื้องดินเผา 

 

 � 7.4 ไร�ชา ต#นชาท่ีปลูกเป/นทิวแถวเรียงตามเนินเขา  
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8. หากท านเลือกข%อ 6.2 ถ%านึกถึงดอยผางาม ท านจะนึกถึงภาพแบบใดมากท่ีสุด 
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 

 � 8.1 ลักษณะเด�นของภูเขาคือ ต้ังอยู�กลางทุ�งนา เป/น
ภูเขาหินโดดเด�นแปลกตาคล#ายผุดข้ึนมาจากดิน 

 
 

 � 8.2 ทุ�งนาเขียวขจีท่ีโอบล#อมภูเขารูปร�างแปลกตา
เอาไว# 

 
 
 
 
9. หากท านเลือกข%อ 6.3 ถ%านึกถึงดอยแม สลอง ท านจะนึกถึงภาพแบบใดมากท่ีสุด 
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 

 � 9.1 ดินแดนแห�งดอกซากุระงาม (หรือดอกนางพญา
เสือโคร�ง) ทิวทัศน�ของสองฝ@Nงถนนท่ีทอดยาว 
ขนาบไปด#วยดอกนางพญาเสือโคร�งสีชมพูอ�อน
งดงาม 

 

 � 9.2 ดินแดนแห�งขุนเขา และไร�ชา ความสวยงาม 
ของของต#นชาเรียงรายเป/นข้ันบันได สลับกับ
เบื้องหลังเป/นทิวเขา 

 
 

 � 9.3 พระบรมธาตุเจดีย�ศรีนครินทราสถิตมหาสันติ
คีรี เป/นเจดีย�แบบล#านนาประยุกต� บนฐาน 
สี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 เมตร ฐานกว#าง 
ด#านละประมาณ 15 เมตร ประดับกระเบื้องสี
เทา มีซุ#มจระนําด#านละสามซุ#ม 
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10. หากท านเลือกข%อ 6.4 ถ%านึกถึงดอยวาวี ท านจะนึกถึงภาพแบบใดมากท่ีสุด 
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 10.1 ไร�ชา ทิวทัศน�งดงามของดอยสูง บนดอยเขียว

ขจีไปด#วยไร�ชาท่ีลดหลั่นกันตามลาดเขา    
และยังเป/นแหล�งปลูกชาอู�หลงแห�งแรกของ
ประเทศไทย 

 

 � 10.2 ดอยวาวีเป/นชุมชนขนใหญ�ของชาวจีนฮ�อ      
ท่ียึดอาชีพปลูกชาและผลไม#  

 
 
 

11. หากท านเลือกข%อ 6.5 ถ%านึกถึงภูช้ีฟDา ท านจะนึกถึงภาพแบบใดมากท่ีสุด  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 11.1 ลักษณะเด&นของภูเขา คือ ลักษณะเป6นภูผาสูง

มียอดแหลมทํามุม 45 องศา ชี้ไปยังฝEJงประเทศ 
ลาว  

 

 � 11.2 ยอดเขาสูงของดอยผาหม&น ท่ีทอดตัวก้ัน
พรมแดนระหว&างประเทศไทยและลาว มีภาพ
ทิวทัศน�ของทะเลหมอก ซ่ึงเป6นจุดดึงดูด
นักท&องเท่ียวมากมาย 

 

 � 11.3 ทัศนียภาพอันดารดาษไปด+วยดอกพญาเสือ
โคร&ง  

 
 

ข#อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  

-- �������	 -- 
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  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําการวิจัยเรื่องการออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร� ท่ีสะท#อนผลิตภัณฑ�ในท#องถ่ิน  : ภาคเหนือ  ท่ีสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ�ของท#องถ่ินท่ีมา
ของสินค#าได#  ผู#วิจัยเห็นว�าท�านเป/นคนสําคัญท่ีเป/นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้  จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามให#ครบทุกหัวข#อ ผู#วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

1. เพศ 
 � 1.1 ชาย 

 � 1.2 หญิง 
2. อายุ 
 � 2.1 ตํ่ากว�า 25 ปB 

 � 2.2 อายุ 25-34 ปB 

 � 2.3 อายุ 35-59 ปB 

 � 2.4 อายุ 60 ปBข้ึนไป 
3. ระยะเวลาอยู อาศัยในจังหวัดอย างต อเนื่อง (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 ท านอยู อาศัยในจังหวัดโดยไม ได%ย%ายไปจังหวัดอ่ืนเลยนานเท าใด 
 � 3.1 ตํ่ากว�า 10 ปB 

 � 3.2 อาศัยต้ังแต� 10-20 ปB 

 � 3.3 อาศัยต้ังแต� 20-30 ปB 

 � 3.4 อาศัยต้ังแต� 30 ปBข้ึนไป 
4. หากบรรยายลักษณะความเป7นแหล งศาสนาของจังหวัดลําปาง ท านคิดว าเป7นแบบใด  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 4.1 เป/นแหล�งท่ีตั้งของวัดท่ีมีคุณค�าทางวัฒนธรรม และความเชื่อมากมาย 

 � 4.2 วัดหลายแห�งเป/นท่ีประดิษฐานของพระธาตุ และองค�พระท่ีประชาชนจากหลากหลาย
พ้ืนท่ีให#ความเคารพศรัทธา 

 � 4.3 สถาป@ตยกรรมของวัดมีเอกลักษณ�พิเศษในแต�ละวัด ซ่ึงส�วนใหญ�ได#รับอิทธิจากศิลปะ
แบบพม�า จุดเด�นคือ การแกะสลักไม#แบบละเอียดสวยงาม 

 � 4.4 ประวัติศาสตร�ของจังหวัด มีความผูกพันกับศาสนา ต้ังแต�สมัยอดีตจนถึงป@จจุบัน 

 � 4.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
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5. หากกล าวถึงวัดในจังหวัดลําปาง ในความคิดของท านเป7นเช นไร (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 5.1 วัดท่ีตั้งอยู�บนเนินเขาสูง 

 � 5.2 วัดท่ีมีความสวยงามทางสถาป@ตยกรรม โดดเด�นด#วยศิลปะแบบพม�า 

 � 5.3 วัดท่ีมีการจัดวางผังท่ีสมบูรณ�เป/นเอกลักษณ� 

 � 5.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
 

6. ถ%าต%องอธิบายถึงลักษณะของวัดในจังหวัดลําปาง ท านจะอธิบายถึงลักษณะใดเป7นอันดับแรก  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 6.1 รูปทรงของวัด 

 � 6.2 ลวดลายท่ีใช#ตกแต�งวัด 

 � 6.3 สีของวัด 

 � 6.4 สัญลักษณ�ภายในวัด เช�น รูปป@Vน  

 � 6.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 
 

7. เม่ือนึกถึงรูปแบบของวัดท่ีแสดงเอกลักษณ,ของจังหวัดลําปาง ท านจะนึกถึงวัดใดเป7นอันดับแรก 
(โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 

 � 7.1 วัดพระธาตุลําปางหลว  : ต้ังอยู�บนเนินสูง  เป/น
วัดท่ีมีการจัดวางผังและส�วนประกอบของวัด
สมบูรณ�ท่ีสุด  และเป/นท่ีประดิษฐานของพระ
เจ#าแก#วมรกต 

 

 � 7.2 วัดพระแก%วดอนเต%าสุชาดารา   : เป/นวัดท่ีมี
คุณค�า  และสําคัญต�อจังหวัดลําปาง  เจดีย�ใหญ�
ทรงล#านนา  มีมณฑปยอดปราสาทแบบพม�าท่ี
ประณีต งดงาม 

 
 

 � 7.3 วัดศรีชุม:เป/นวัดพม�าท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศ
ไทย มีสถาป@ตยกรรมท่ีสวยงามวิจิตร 
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 � 7.4 วัดเจดีย,ซาวหลัง: ก�อสร#างแบบศิลปะพม�า
ผสมล#านนา  โดยองค�ใหญ�ท่ีสุดอยู�ตรงกลาง 
แวดล#อมด#วยเจดีย�อีก 19 องค� 

 
 
 

 � 7.5 วัดศรีรองเมือง: เป/นวัดท่ีมีวิหาร
เครื่องไม# หลังคาจั่วซ#อนชิ้นเล็กชิ้น
น#อย  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงเป/นท่ี
รู#จักดีของนักท�องเท่ียว 

 
 
ข%อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 

-- ขอบคุณคะ -- 
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แบบสอบถามข%อมูลด%านทัศนคติเก่ียวกับสัญลักษณ, 
*ส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,จังหวัดเชียงใหม  

 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้
ทางภูมิศาสตร�ท่ีสะท#อนผลิตภัณฑ� 3 จังหวัดเหนือ ท่ีสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ�ของท#องถ่ินท่ีมาของ
สินค#าได# ผู#วิจัยเห็นว�าท�านเป/นคนสําคัญท่ีเป/นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามให#ครบทุกหัวข#อ ผู#วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส 

 
1. เพศ    
 � 1.1 ชาย � 1.2 หญิง 
 

2. อายุ 
 � 2.1 ตํ่ากว�า 25 ปB � 2.2 อายุ 25-34 ปB 

 � 2.3 อายุ 35-59 ปB � 2.4 อายุ 60 ปBข้ึนไป 
 

3. ระยะเวลาอยู อาศัยในจังหวัดอย างต อเนื่อง (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 ท านอยู อาศัยในจังหวัดโดยไม ได%ย%ายไปจังหวัดอ่ืนเลยนานเท าใด 
 � 3.1 ตํ่ากว�า 10 ปB � 3.2 อาศัยต้ังแต� 10 -20 ปB  

 � 3.3 อาศัยต้ังแต� 20 -30 ปB  � 3.4 อาศัยต้ังแต� 30 ปBข้ึนไป 
 

4. ท านรู%จักส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,หรือไม ) โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 4.1 รู#จัก  

 � 4.2 ไม�รู#จัก 
 

5. หากท านกําลังเลือกซ้ือร มท่ีติดปDายว า “ร มบ อสร%าง” ท านจะรู%สึกม่ันใจว าแหล งท่ีมาของร มนี้ 
 มาจากจังหวัดเชียงใหม  และตัดสินใจซ้ือ ด%วยเหตุผลใดเป7นอันดับแรก 
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ)   
 � 5.1 ความน�าเชื่อถือของร#านค#า 

 � 5.2 ราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 � 5.3 สัญลักษณ�รับรองมาตรฐานต�างๆท่ีติดมากับสินค#า 

 � 5.4  ไม�แน�ใจ 

 � 5.5  อ่ืน ๆ ..................................................................................................................   
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6. ท านคิดว าควรมีสัญลักษณ,ท่ีให%การรับรองแหล งท่ีมาของสินค%าท%องถ่ิน  อันเป7นของดีประจํา
จังหวัดเพ่ือสร%างความเช่ือม่ันในการเลือกซ้ือแก ผู%บริโภค  และปกปDองสิทธิทางปIญญาของ
จังหวัดท านหรือไม  

 � 6.1 ควร 

 � 6.2 ไม�ควร เพราะ .......................................................................................................  

 � 6.3 อ่ืน ๆ ....................................................................................................................  
 
7. หากมีสัญลักษณ,ท่ีรับรองว ามาจากจังหวัดเชียงใหม  ติดอยู กับสินค%าท่ีเป7นของดีประจําจังหวัด

ยกตัวอย าง เช น ร มบ อสร%าง ภาพสัญลักษณ,ท่ีจะกล าวต อไปนี้มีความเหมาะสมอย างไรใน
ทัศนะคติของท าน  

 
 โปรดทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช�องท่ีท�านเห็นว�าเหมาะสมท่ีสุด 
  

7.1 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.1.1 สามารถสื่อถึงแหล�งท่ีมาของสินค#าท่ีเป/นของดี
ของจังหวัดได# 

� � � � � 

7.1.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.1.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.1.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.1.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.1.6 มีความเป/นสากล สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให#เข#าใจได# 
� � � � � 
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7.2 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.2.1 สามารถสื่อถึงแหล&งท่ีมาของสินค+าท่ีเป6นของดี
ของจังหวัดได+ 

� � � � � 

7.2.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.2.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.2.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.2.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.2.6 มีความเป6นสากล สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให+เข+าใจได+ 
� � � � � 

 

7.3 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.3.1 สามารถสื่อถึงแหล&งท่ีมาของสินค+าท่ีเป6นของดี
ของจังหวัดได+ 

� � � � � 

7.3.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.3.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.3.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.3.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.3.6 มีความเป6นสากล สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให+เข+าใจได+ 
� � � � � 
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8. จากสัญลักษณ,แสดงส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,ข%างต%น ท านคิดว าสัญลักษณ,แบบใดท่ีส่ือสาร
ถึงจังหวัดเชียงใหมได%ดีท่ีสุด (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 

 

� แบบท่ี 8.1 

 

� แบบท่ี 8.2 

 

� แบบท่ี 8.3 
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9. จากสัญลักษณ,ในข%อ  8 เหตุผลท่ีท านเลือกสัญลักษณ,ดังกล าวนั้น เพราะเหตุใด  
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 9.1 มีภาพและสีสันของสินค#าชัดเจน 

 � 9.2 มีภาพท่ีสื่อถึงเอกลักษณ�ของจังหวัดเชียงใหม� 

 � 9.3 ท้ังสองข#อท่ีกล�าวมา 
 
10. ข%อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ : *สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� คือ ชื่อหรือสัญลักษณ�หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีบอกแหล�งผลิตของสินค#าโดย
สามารถสื่อให#ผู#บริโภคเข#าใจได#ว�าสินค#านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต�างจากสินค#าท่ีผลิต
ในแหล�งผลิตอ่ืน  เช�น  มะขามหวานเพชรบูรณ�ท่ีประกอบด#วยคําว�า  มะขามหวานซ่ึงบอกว�าสินค#าคือ
อะไรและคําว�าเพชรบูรณ�ซ่ึงบอกแหล�งผลิตมะขามหวานดังกล�าว  และยังสื่อให#คนท่ัวไปเข#าใจว�า  
มะขามหวานดังกล�าวมีคุณภาพสูงมีรสชาติหวานและไม�แฉะอันเป/นคุณลักษณะเฉพาะของมะขาม
หวานเพชรบูรณ�  สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�จะเกิดข้ึนได#ก็ต�อเม่ือมีองค�ประกอบหรือป@จจัยสําคัญสอง
ประการ คือ ธรรมชาติกับมนุษย�ในแหล�งหรือท#องท่ีนั้น  โดยธรรมชาตินั้นสร#างสิ่งแวดล#อมหรือวัตถุดิบ
ให#แก�การผลิตสินค#า ส�วนมนุษย�นั้นใช#ทักษะ ความชํานาญ และภูมิป@ญญาในการผลิตสินค#านั้น  ท้ังสอง
ป@จจัยจึงได#ก�อให#เกิดสินค#าท่ีมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ  ด#วยเหตุนี้  สิทธิในสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร�จึงเป/นสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ�มคนท่ีอยู�ในท#องถ่ินท่ีผลิตสินค#านั้น (ท่ีมา: กรมทรัพย�สิน
ทางป@ญญา) 

 

☺ ขอบคุณค�ะ ☺ 
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แบบสอบถามข%อมูลด%านทัศนคติเก่ียวกับสัญลักษณ, 
*ส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,จังหวัดเชียงราย 

 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้
ทางภูมิศาสตร�ท่ีสะท#อนผลิตภัณฑ� 3 จังหวัดเหนือ ท่ีสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ�ของท#องถ่ินท่ีมาของ
สินค#าได# ผู#วิจัยเห็นว�าท�านเป/นคนสําคัญท่ีเป/นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามให#ครบทุกหัวข#อ ผู#วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
1. เพศ    
 � 1.1 ชาย � 1.2 หญิง 
 
2. อายุ 
 � 2.1 ตํ่ากว�า 25 ปB � 2.2 อายุ 25-34 ปB 

 � 2.3 อายุ 35-59 ปB � 2.4 อายุ 60 ปBข้ึนไป 
 
3. ระยะเวลาอยู อาศัยในจังหวัดอย างต อเนื่อง (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 ท านอยู อาศัยในจังหวัดโดยไม ได%ย%ายไปจังหวัดอ่ืนเลยนานเท าใด 
 � 3.1 ตํ่ากว�า 10 ปB � 3.2 อาศัยต้ังแต� 10 -20 ปB  

 � 3.3 อาศัยต้ังแต� 20 -30 ปB  � 3.4 อาศัยต้ังแต� 30 ปBข้ึนไป 
 
4. ท านรู%จักส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,หรือไม  (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 4.1 รู#จัก  � 4.2 ไม�รู#จัก 
 
5. หากท านกําลังเลือกซ้ือชาท่ีติดปDายว า “ชาเชียงราย” ท านจะรู%สึกม่ันใจว าแหล งท่ีมาของชานี้ 

มาจากจังหวัดเชียงราย ด%วยเหตุผลใดเป7นอันดับแรก (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ)  
 � 5.1 ความน�าเชื่อถือของร#านค#า 

 � 5.2  ราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 � 5.3 สัญลักษณ�รับรองมาตรฐานต�างๆท่ีติดมากับสินค#า 

 � 5.4 ไม�แน�ใจ 

 � 5.5 อ่ืน ๆ .......................................................................................................  
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6. ท านคิดว าควรมีสัญลักษณ,ท่ีให%การรับรองแหล งท่ีมาของสินค%าท%องถ่ิน  อันเป7นของดีประจํา
จังหวัดเพ่ือสร%างความเช่ือม่ันในการเลือกซ้ือแก ผู%บริโภค  และปกปDองสิทธิทางปIญญาของ
จังหวัดท านหรือไม  

 � 6.1 ควร 

 � 6.2 ไม�ควร  เพราะ.......................................................................................... 

 � 6.3 อ่ืน ๆ ....................................................................................................... 
 
7. หากมีสัญลักษณ,ท่ีรับรองว ามาจากจังหวัดเชียงรายติดอยู กับสินค%าท่ีเป7นของดีประจําจังหวัด

ยกตัวอย าง เช น  ชาเชียงราย  ภาพสัญลักษณ,ท่ีจะกล าวต อไปนี้มีความเหมาะสมอย างไรใน
ทัศนะคติของท าน  

 
 โปรดทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช�องท่ีท�านเห็นว�าเหมาะสมท่ีสุด 
 

7.1 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.1.1 สามารถสื่อถึงแหล�งท่ีมาของสินค#าท่ีเป/นของดี
ของจังหวัดได# 

� � � � � 

7.1.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.1.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.1.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.1.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.1.6 มีความเป/นสากล สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให#เข#าใจได# 
� � � � � 
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7.2 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.2.1 สามารถสื่อถึงแหล&งท่ีมาของสินค+าท่ีเป6นของดี
ของจังหวัดได+ 

� � � � � 

7.2.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.2.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.2.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.2.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.2.6 มีความเป6นสากล สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให+เข+าใจได+ � � � � � 

 

7.3 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.3.1 สามารถสื่อถึงแหล&งท่ีมาของสินค+าท่ีเป6นของดี
ของจังหวัดได+ 

� � � � � 

7.3.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.3.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.3.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.3.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.3.6 มีความเป6นสากล สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให+เข+าใจได+ � � � � � 
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8. จากสัญลักษณ,แสดงส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,ข%างต%น ท านคิดว าสัญลักษณ,แบบใดท่ีส่ือสารถึง
จังหวัดเชียงรายได%ดีท่ีสุด (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 

 

� แบบท่ี 8.1 

 

� แบบท่ี 8.2 

 

� แบบท่ี 8.3 
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9. จากสัญลักษณ,ในข%อ  8 เหตุผลท่ีท านเลือกสัญลักษณ,ดังกล าวนั้น เพราะเหตุใด 
  (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 9.1 มีภาพและสีสันของสินค#าชัดเจน 

 � 9.2 มีภาพท่ีสื่อถึงเอกลักษณ�ของจังหวัดเชียงราย 

 � 9.3 ท้ังสองข#อท่ีกล�าวมา 
 
10. ข%อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ : *สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� คือ ชื่อหรือสัญลักษณ�หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีบอกแหล�งผลิตของสินค#าโดย
สามารถสื่อให#ผู#บริโภคเข#าใจได#ว�าสินค#านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต�างจากสินค#าท่ีผลิต
ในแหล�งผลิตอ่ืน  เช�น  มะขามหวานเพชรบูรณ�ท่ีประกอบด#วยคําว�า  มะขามหวานซ่ึงบอกว�าสินค#าคือ
อะไรและคําว�าเพชรบูรณ�ซ่ึงบอกแหล�งผลิตมะขามหวานดังกล�าว  และยังสื่อให#คนท่ัวไปเข#าใจว�า  
มะขามหวานดังกล�าวมีคุณภาพสูงมีรสชาติหวานและไม�แฉะอันเป/นคุณลักษณะเฉพาะของมะขาม
หวานเพชรบูรณ�  สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�จะเกิดข้ึนได#ก็ต�อเม่ือมีองค�ประกอบหรือป@จจัยสําคัญสอง
ประการคือ  ธรรมชาติกับมนุษย�ในแหล�งหรือท#องท่ีนั้น  โดยธรรมชาตินั้นสร#างสิ่งแวดล#อมหรือวัตถุดิบ
ให#แก�การผลิตสินค#า ส�วนมนุษย�นั้นใช#ทักษะ ความชํานาญ และภูมิป@ญญาในการผลิตสินค#านั้น  ท้ังสอง
ป@จจัยจึงได#ก�อให#เกิดสินค#าท่ีมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ  ด#วยเหตุนี้  สิทธิในสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร�จึงเป/นสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ�มคนท่ีอยู�ในท#องถ่ินท่ีผลิตสินค#านั้น (ท่ีมา: กรมทรัพย�สิน
ทางป@ญญา) 

 

☺ ขอบคุณค�ะ ☺ 
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แบบสอบถามข%อมูลด%านทัศนคติเก่ียวกับสัญลักษณ, 
*ส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,จังหวัดเชียงราย 

 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบสัญลักษณ�แสดงสิ่งบ�งชี้
ทางภูมิศาสตร�ท่ีสะท#อนผลิตภัณฑ� 3 จังหวัดเหนือ ท่ีสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ�ของท#องถ่ินท่ีมาของ
สินค#าได# ผู#วิจัยเห็นว�าท�านเป/นคนสําคัญท่ีเป/นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามให#ครบทุกหัวข#อ ผู#วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส 

 
1. เพศ    
 � 1.1 ชาย � 1.2 หญิง 
 

2. อายุ 
 � 2.1 ตํ่ากว�า 25 ปB � 2.2 อายุ 25-34 ปB 

 � 2.3 อายุ 35-59 ปB � 2.4 อายุ 60 ปBข้ึนไป 
 

3. ระยะเวลาอยู อาศัยในจังหวัดอย างต อเนื่อง (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 ท านอยู อาศัยในจังหวัดโดยไม ได%ย%ายไปจังหวัดอ่ืนเลยนานเท าใด 
 � 3.1 ตํ่ากว�า 10 ปB � 3.2 อาศัยต้ังแต� 10 -20 ปB  

 � 3.3 อาศัยต้ังแต� 20 -30 ปB  � 3.4 อาศัยต้ังแต� 30 ปBข้ึนไป 
 

4. ท านรู%จักส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,หรือไม  (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 
 � 4.1 รู#จัก � 4.2 ไม�รู#จัก 
 

5. หากท านกําลังเลือกซ้ือชามไก ท่ีติดปDายว า “ชามไก ลําปาง” ท านจะรู%สึกม่ันใจว าแหล งท่ีมา
ของชามไก นี้ มาจากจังหวัดลําปาง และตัดสินใจซ้ือ ด%วยเหตุผลใดเป7นอันดับแรก 

 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ)  
 � 5.1  ความน�าเชื่อถือของร#านค#า 

 � 5.2  ราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 � 5.3  สัญลักษณ�รับรองมาตรฐานต�างๆท่ีติดมากับสินค#า 

 � 5.4  ไม�แน�ใจ 

 � 5.5 อ่ืน ๆ ....................................................................................................................  
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6. ท านคิดว าควรมีสัญลักษณ,ท่ีให%การรับรองแหล งท่ีมาของสินค%าท%องถ่ิน  อันเป7นของดีประจํา
จังหวัดเพ่ือสร%างความเช่ือม่ันในการเลือกซ้ือแก ผู%บริโภค  และปกปDองสิทธิทางปIญญาของ
จังหวัดท านหรือไม  

 � 6.1 ควร 

 � 6.2 ไม�ควร  เพราะ.......................................................................................................  

 � 6.3 อ่ืน ๆ ....................................................................................................................  
 
7. หากมีสัญลักษณ,ท่ีรับรองว ามาจากจังหวัดลําปาง ติดอยู กับสินค%าท่ีเป7นของดีประจําจังหวัด

ยกตัวอย าง เช น ชามไก ลําปาง ภาพสัญลักษณ,ท่ีจะกล าวต อไปนี้มีความ เหมาะสมอย างไรใน
ทัศนะคติของท าน  
 
โปรดทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช�องท่ีท�านเห็นว�าเหมาะสมท่ีสุด 

  

7.1 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.1.1 สามารถสื่อถึงแหล�งท่ีมาของสินค#าท่ีเป/นของดี
ของจังหวัดได# 

� � � � � 

7.1.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.1.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.1.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.1.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.1.6 มีความเป/นสากล  สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให#เข#าใจได# 
� � � � � 
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7.2 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.2.1 สามารถสื่อถึงแหล&งท่ีมาของสินค+าท่ีเป6นของดี
ของจังหวัดได+ 

� � � � � 

7.2.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.2.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.2.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.2.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.2.6 มีความเป6นสากล  สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให+เข+าใจได+ 
� � � � � 

 

7.3 

 

ท*านมีความคิดเห็นว*า ดีมาก ดี พอใช	 เฉย 
ยังไม*ดี
พอ 

7.3.1 สามารถสื่อถึงแหล&งท่ีมาของสินค+าท่ีเป6นของดี
ของจังหวัดได+ 

� � � � � 

7.3.2 สร#างความน�าเชื่อถือให#กับสินค#า � � � � � 
7.3.3 เหมาะสมกับภาพลักษณ�ของจังหวัด � � � � � 
7.3.4 ชื่อสินค#าและภาพประกอบดูเข#ากันได# � � � � � 
7.3.5 ใช#สีเหมาะสมกับสินค#า � � � � � 
7.3.6 มีความเป6นสากล  สามารถสื่อสารกับคนนอก

จังหวัดให+เข+าใจได+ 
� � � � � 



 184 

8. จากสัญลักษณ,แสดงส่ิงบ งช้ีทางภูมิศาสตร,ข%างต%น ท านคิดว าสัญลักษณ,แบบใดท่ีส่ือสารถึง
จังหวัดลําปางได%ดีท่ีสุด (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ) 

 

� แบบท่ี 8.1 

 

� แบบท่ี 8.2 

 

� แบบท่ี 8.3 
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9. จากสัญลักษณ,ในข%อ  8 เหตุผลท่ีท านเลือกสัญลักษณ,ดังกล าวนั้น เพราะเหตุใด 
 (โปรดเลือกเพียง 1 ข%อ)  
 � 9.1 มีภาพและสีสันของสินค#าชัดเจน 

 � 9.2 มีภาพท่ีสื่อถึงเอกลักษณ�ของจังหวัดลําปาง 

 � 9.3 ท้ังสองข#อท่ีกล�าวมา 
 
10. ข%อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ : *สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� คือ ชื่อหรือสัญลักษณ�หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีบอกแหล�งผลิตของสินค#าโดย
สามารถสื่อให#ผู#บริโภคเข#าใจได#ว�าสินค#านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต�างจากสินค#าท่ีผลิต
ในแหล�งผลิตอ่ืน  เช�น  มะขามหวานเพชรบูรณ�ท่ีประกอบด#วยคําว�า  มะขามหวานซ่ึงบอกว�าสินค#าคือ
อะไรและคําว�าเพชรบูรณ�ซ่ึงบอกแหล�งผลิตมะขามหวานดังกล�าว  และยังสื่อให#คนท่ัวไปเข#าใจว�า  
มะขามหวานดังกล�าวมีคุณภาพสูงมีรสชาติหวานและไม�แฉะอันเป/นคุณลักษณะเฉพาะของมะขาม
หวานเพชรบูรณ�  สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�จะเกิดข้ึนได#ก็ต�อเม่ือมีองค�ประกอบหรือป@จจัยสําคัญสอง
ประการ คือ ธรรมชาติกับมนุษย�ในแหล�งหรือท#องท่ีนั้น  โดยธรรมชาตินั้นสร#างสิ่งแวดล#อมหรือวัตถุดิบ
ให#แก�การผลิตสินค#า ส�วนมนุษย�นั้นใช#ทักษะ ความชํานาญ และภูมิป@ญญาในการผลิตสินค#านั้น  ท้ังสอง
ป@จจัยจึงได#ก�อให#เกิดสินค#าท่ีมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ  ด#วยเหตุนี้  สิทธิในสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร�จึงเป/นสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ�มคนท่ีอยู�ในท#องถ่ินท่ีผลิตสินค#านั้น (ท่ีมา: กรมทรัพย�สิน
ทางป@ญญา) 

 

☺ ขอบคุณค�ะ ☺ 
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ประวัติผู
วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล นางสาวชนินาถ  จองม่ันคง 

ท่ีอยู�  67/33  พระป"#น 3  ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ตําบลบางแม�นาง   

  อําเภอบางใหญ�  จังหวัดนนทบุรี 11140 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2552 ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร;   

  จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาต�อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป= 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2552 - 2553 Graphic designer บริษัท ดีไซน;ไอคิว จํากัด 

 พ.ศ. 2554 - 2558 Graphic designer บริษัท ดับเบิลยู วี เค กรุMฟ จํากัด 

  


