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The  purpose  of  this  study  was  to  study  and  design  “The  Environmental  
Graphic”  for  identity  promotion  in  the  southern  border  provinces  composed  of  Yala,  
Pattani  and  Narathiwat,  to  make  them  be  able  to  show  their  fine  and  prominent  arts,  
traditions  and  cultures  clearly. 

In  studying  to  fine  the  form  of  the  environmental  graphic  of  the  notices  
used  to  inform  about  the  tourist  attractions  in  the  areas  of  the  3  southern  border  
provinces,  the  researcher  had  studied  and  collected  data  from  both  documented  
information  and  field  training  via  questionnaires  in  order  to  study  the  attitudes  and  the  
ideas  through  the  environmental  graphic  design  of  2  groups  of  the  experts  :  1) The  
group  of  the academicians  and  the  scholars  in  art  and  culture.  2) The  group  of  the  
designers  and  the  knowing  persons.  Latterly,  the  researcher  had  concluded  the  
collected  data  including  assessed  the  products  from  the  experts.  This  is  to  develop  
the  environmental  graphic  design  to  make  them  be  good  enough  to  inform  and  
communicate  with  the  people  and  the  tourists,  besides,  to  make  them  be  good  
enough  to  reflect  the  values  of  local  arts,  traditions  and  cultures  appropriately. 

As  a  result  of  the  study, there  are  the  products  of  the  environmental  
graphic  design  in  kind  of  the  notice  for  showing  about  the  tourist  attractions  in  the  3  
southern  border  provinces  3  sets  :  1)  southern  border  set 1.  2)  southern  border  set 2. 
And  3)  southern  border  set 3.  Each  set  composed  of  the  designs  which  able  to  show  
about  the  identity  of  the  3  provinces :  Yala,  Pattani  and  Narathiwat. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได  ดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของอาจารยวัฒนพันธุ  
ครุฑะเสน  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ซึ่งไดกรุณาใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํา  รวมถึง
ขอคิดเห็นตาง ๆ ประกอบการวิจัยดวยดีมาตลอด  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ทานมอบให
เปนอยางยิ่ง  จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยพรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  ผูชวยศาสตราจารย 
มาโนช  กงกะนันทน  อาจารยธนาทร  เจียรกุล  อาจารยอนุชา  โสภาคยวิจิตร  อาจารยกัญชลิกา  
กัมปนานนท  อาจารยยอดขวัญ  สวัสดี  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่มีคุณคาในการปรับปรุงแกไข
วิทยานิพนธ  ตลอดจนถึงคณาจารย และเจาหนาที่ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป  คณะมัณฑนศิลป  
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน  ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ  และคําแนะที่ดี 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยนันทา  โรจนอุดมศาสตร  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สําหรับคําแนะนําและกําลังใจที่ดีเสมอมา  
ผูชวยศาสตราจารยนิคอเละ  ระเดนอาหมัด  อาจารยประทีป  สุวรรณโร  อาจารยปราโมทย   
ศรีปล่ัง  ที่ชวยเหลือในดานขอมูล  ขอขอบคุณอาจารยอรไท  ทองชวย ที่ไดกรุณาชวยเหลือในการ
แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รวมถึงคณาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบ 
ประยุกตศิลป โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยเฉพาะ 
นายวรา  สําราญ  และนายดุลยามัน  ดาวอ  ที่ไดอํานวยความสะดวก  และชวยเหลือผูวิจัยในสวน
ของการสรางสรรคผลงานออกแบบ    ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกๆ ทาน  ที่ไดสละเวลาตอบ
แบบสอบถาม  ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและประเมินผลงานออกแบบดวยความเต็มใจ  
 ทายนี้  ผูวิจัยใครขอนอมรําลึกในพระคุณของคุณพอ และคุณแม ที่คอยใหกําลังใจ ให
คําปรึกษา ใหการสนับสนุนเปนอยางดีในทุกๆดานแกผูวิจัย ขอขอบคุณเพื่อนๆ มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณมงคล อภิจิตรชัยโชติ ซึ่งคอยหวงใยและใหความชวยเหลือ
เปนอยางดี ขอขอบคุณเพื่อนปริญญาโท รุน 4 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  ที่คอยแนะนําสงเสริม
และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณพี่สกล และพี่อธิพร สมจิตต ที่ชวยพิมพและตรวจทาน
เอกสารทั้งหมด และที่ขาดจะไมได คือ คุณธนัตตา กิติวินิต และ ด.ญ.กัญญพัชร  กิติวินิต ผูที่คอย
เปนกําลังใจ เปนแรงใจใหคําชี้แนะและชวยเหลือ จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในงานออกแบบนิเทศศิลปนอกเหนือจาก จะประกอบดวยงานเลขนศิลปส่ิงพิมพ และ
เลขนศิลปของภาพยนตร โทรทัศน วีดิทัศน ซึ่งเปนเลขนศิลปที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักของ
คนทั่วๆไปแลว ก็ยังมีงานเลขนศิลปอีกประเภทหนึ่งนั่นคือ เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ซึ่งมีทั้งลักษณะที่
เปน 2 มิติและ 3 มิติ เชน ที่จัดแสดงสินคา นิทรรศการ เครื่องหมายจราจรและสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
สัญลักษณของสถานที่หรืออาคาร เครื่องหมายภาพสัญลักษณในที่สาธารณะและปายบอกทิศทาง
สถานที่ เปนตน เลขนศิลปเหลานี้มีอยูมากมายในชีวิตประจําวันของมนุษย  ที่เห็นไดชัดเจน คือ  
ปายจราจรตางๆ ปายบอกสถานที่ บอกทิศทาง ซึ่งปายเหลานี้หากเปนของทางราชการจะมี
ลักษณะที่เดนชัดแตขาดความสวยงาม และขาดเอกลักษณ จึงเปนที่มาของงานวิจัยฉบับนี้เพื่อ
ศึกษาแนวทางการสรางเอกลักษณใหกับปายบอกสถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
นอกเหนือจากประโยชนใชสอยที่ไดจากปายคือบอกสถานที่ หรือทิศทางแลว นาจะทําใหเกิดความ
นาสนใจ จดจําได รวมทั้งประทับใจแกผูพบเห็นเนื่องจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมี
สถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่นาสนใจ และมีความเปนอยูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางจาก
พื้นที่อ่ืนอยางเดนชัดกลาวคือ มีรูปแบบวัฒนธรรมผสมผสานระหวางชาวไทยพุทธเชื้อสายจีนกับ
ชาวไทยมุสลิมซึ่งมีประชากรคิดเปน 80% ของประชากรทั้งหมด  จึงทําใหการดํารงชีวิต ภาษา 
ศาสนา ลักษณะบานเรือน การแตงกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เดนชัดมากและ
แตกตางไปจากจังหวัดอื่น หรือพื้นที่อ่ืนๆในประเทศไทย  ฉะนั้นการเอาศิลปะและวัฒนธรรมที่
เดนชัดเหลานี้มาประยุกต ผสมผสานใสลงไปในงานเลขนศิลปประเภทปายสถานที่ทองเที่ยวใหมี
เอกลักษณเฉพาะความเปนทองถิ่น จึงเปนการเพิ่มคุณคาในดานศิลปะ การออกแบบ ทําใหเกิด
ความนาสนใจ อยูในความทรงจําของนักทองเที่ยวหรือผูพบเห็น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณเฉพาะถิ่น และเปนการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวใหกับประเทศในทางออม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อวิเคราะหลักษณะความเปนเอกลักษณของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ประกอบดวย ยะลา ปตตานี และนราธิวาส  

2. เพื่อออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม และสะทอนถึงเอกลักษณ
วัฒนธรรม ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

การออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
ชายแดนภาคใต สามารถสื่อสารขอมูลกับประชากรและนักทองเที่ยวไดดี อีกทั้งสะทอนคุณคาทาง
วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

ศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่
ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  3 จังหวัด ไดแก  ยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส  

1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับรูปแบบที่เปนเอกลักษณของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดแก  ยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส 

2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการออกแบบปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวที่เปน
เอกลักษณในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   

3. การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมายที่เปนผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความรูทางดาน
การออกแบบ ดานศิลปวัฒนธรรม ดานการทองเที่ยว ของจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน 
 
ขั้นตอนของการวิจัย 
 

1. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งภาคเอกสาร และภาคสนาม 
1.1. ศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
1.2. ปายสัญลักษณที่ใชกับสถานที่ทองเที่ยวในปจจุบันของประเทศไทย 
1.3. การแบงประเภทแหลงทองเที่ยว 
1.4. การออกแบบเลขนศิลป และการออกแบบระบบปายสัญลักษณ 
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1.5. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ ดานศิลปวัฒนธรรม และ
ดานการทองเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับเทคนิค แนวความคิดทางดานการออกแบบ
เพื่อหาแนวทาง สําหรับการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมใหมีเอกลักษณเฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

2. วิเคราะหขอมูลนํามาผลิตเปนผลงานออกแบบ และประเมินผลการออกแบบโดย
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่ออภิปราย วิเคราะหและสรุปผลการออกแบบ 

3. สรุปผลการศึกษา  โดยผลิตผลงานออกแบบเปนภาคเอกสาร และจัดทําลงในสื่อ
วัสดุ CD-ROM เพื่อเผยแพรตอไป 

4. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.    ไดผลงานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมที่สะทอนถึงเอกลักษณของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

2. ไดแนวทางการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ประเภทปายแสดงสถานที่ 
ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 

1. สามจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส 
2. เลขนศิลปส่ิงแวดลอม (Environmental Graphic) หมายถึง งานออกแบบกราฟก

ที่มีการนําไปใชในสภาพแวดลอมจริง ทั้งในอาคาร และนอกอาคารซึ่งประกอบดวยตัวอักษร และ
ภาพหรือเครื่องหมายภาพ 

3. ปายสัญลักษณ (Signage) หมายถึง ปายที่ใชในการชี้ทางบังคับหรือแนะนํา
สถานที่ตางๆ 

4. ระบบปายสัญลักษณ (Signage System) หมายถึง ระบบมาตรฐานที่ใชในการ
วางแผน ออกแบบและใชงานปายสัญลักษณ เพื่อใหสามารถใชรวมกับปายหลายรูปแบบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

5. สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง สัญลักษณ คือสัญลักษณของสิ่งใดๆ ที่กําหนด 
หรือนิยามขึ้นเอง เปนคําแทนสัญลักษณทั่วไปไมเจาะจง 
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6. Symbol Sign หมายถึง สัญลักษณสวนที่เปนภาพ สําหรบัใชประกอบในแผนปาย
สัญลักษณ 

7. สัญลักษณภาพ (Pictogram) หมายถึง  การสื่อสารดวยสัญลักษณภาพใน
ลักษณะเลียนแบบสิ่งที่เห็นจริง และพาดพิงถึงวัตถุ กริยาทาทาง ตลอดจนความคิดเปนภาษาภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

เอกสารขอมลูและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 

งานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยมุงเนนการศึกษาแนวการพัฒนาเลขนศิลปส่ิงแวดลอมสําหรับ
สถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยเนนการใชองคประกอบการออกแบบ 
เลขนศิลปบนปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยวใหเหมาะสม ในการสื่อและสามารถแสดงถึง
วัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนรูปธรรมโดยผูวิจัยไดแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  การออกแบบ  และการออกแบบเครื่องหมายภาพและสัญลักษณภาพ  
สวนที่ 2 การออกแบบระบบปายสัญลักษณ 
สวนที่ 3  ปายสัญลักษณที่ใชกับสถานที่ทองเที่ยวในปจจุบันของประเทศไทย 
สวนที่ 4 การแบงประเภทแหลงทองเที่ยว 
สวนที่ 5 ประวัติ  สภาพภูมิศาสตร  สถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
สวนที่ 6 ศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

สวนที่ 1  การออกแบบ และการออกแบบเครื่องหมายภาพและสัญลักษณภาพ 
 

การออกแบบ ไดมีผูใหความหมายที่แตกตางกันออกไปดังตอไปนี้ 
มาโนช กงกะนันทน (2538 : 27) กลาววา  คือ กระบวนการสรางสรรคประเภทหนึ่ง

ของมนุษย โดยมีทัศนธาตุและลักษณะของทัศนธาตุเปนองคประกอบ ใชทฤษฎีตางๆ เปนแนวทาง
และใชวัตถุนานาชาติเปนวัตถุดิบในการสรางสรรค โดยที่นักออกแบบจะตองมีข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานหลายขั้นตลอดกระบวนการสรางสรรคนั้นผลงานออกแบบจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการในการดํารงชีวิตประจําวันใหมีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแกปญหาทีเ่กดิข้ึนทาง
กายภาพหรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของมนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นกวาเดิม  

วิรุณ  ตั้งเจรญิ (2539 : 5) กลาววา คือ การวางแผน หรือ การจัดระบบไวในความคิด 
คํานึง หรือวางแผน แลวสรางใหปรากฏเปนแผนงานหรือรูปแบบทีรั่บรูได รูปแบบที่ปรากฏขึ้น 
อาจจะเปนรูปแบบที่สรางขึน้ใหม หรือรูปแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหมก็ได  
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ทํานอง  จันทิมา  (2542 : 2)  กลาววา คือ การใชความคิดในการเลือกใชวัสดุเพื่อสราง 
สรรคงานศิลปะใหมีหนาที่ใชสอยตามความตองการ ทั้งในดานประโยชนและความงามในรูปราง
ลักษณะตลอดทั้งรูปทรง 

ในทางศิลปะใหคําจํากัดความการออกแบบวา คือ การรวมมูลฐานของศิลปะทั้งหลาย
เขาดวยกัน ดวยการเลือกหรือการจัด ไมวาจะจัดดวยวัสดุอะไร ผูออกแบบจะตองนําเอาสิ่งนั้นไป
ใช คือ เสน รูปราง รูปทรง สี  ชองวาง และ ความงามของพื้นผิว 

ความจําเปนที่ตองมีการออกแบบ 
1. เปนเครื่องชวยในการถายทอดความคิดและความรูสึกของนักออกแบบใหผูอ่ืน

ทราบและเขาใจ 
2. เปนการชวยในการวางรูปหรือโครงสรางนั้นๆ ใหเหมาะสมกับหนาที่และการใช

สอย 
3. ชวยใหผูพบเห็นเกิดความรูสึกคลอยตามความงามและคุณคา 
4. เปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการคนควาทดลอง ทั้งในดานวัสดุและวิธีการใหมๆ 
เลขนศิลป  เปนลักษณะผลงานในสาขาของงานนิเทศศิลป  หมายถึง  ศิลปะใน

ผลงานที่ตองการสื่อความหมายกับมวลชน  ซึ่งตองมีการออกแบบทั้งสิ้น ผลงานมีอยู 3 สาขา
ดวยกันคือ 

1. เลขนศิลปส่ิงพิมพ  (Printing Graphics) 
2. เลขนศิลปในสิ่งแวดลอม  (Environmental Graphics) 
3. เลขนศิลปในภาพยนตร  โทรทัศน  และแถบบันทึกภาพ  (Film, T.V.  and Video 

Graphics) (มาโนช  กงกะนันทน 2538 : 202) 
“ เลขนศิลป ”  (Graphics Art)  “เลขนะ รวมกับ ศิลป”   หมายถึง ศิลปะที่มีลักษณะ

เปน “รอยเขียน, ตัวอักษร หรือลวดลาย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2493 : 812) 
เลขนศิลปสิ่งพิมพ  คือ  ผลงานออกแบบสิ่งพิมพตางๆ โดยเริ่มตนจากการออกแบบ

ตัวอักษรที่ใชในการพิมพ  การจัดรูปเลมหนังสือ  การออกแบบปก  ภาพประกอบในหนังสือพิมพ  
นิตยสาร  วารสาร  และหนังสือ  ภาพโฆษณา  เครื่องหมายการคา  บัตรอวยพร  นามบัตร  ฯลฯ 

เลขนศิลปในสิ่งแวดลอม  คือ  ผลงานออกแบบตัวอักษร  รูปสัญลักษณที่ติดอยูบนตัว
อาคารและสถานที่ตางๆ  แผนปายการจราจร  แผนปายตางๆ ที่ติดอยูในที่สาธารณะและรวมถึง 
แผนปายโฆษณากลางแจงดวย 

เลขนศิลปในภาพยนตร  โทรทัศน  และแถบบันทึกภาพ  คือ  ผลงานออกแบบตัวอักษร
พรอมทั้งภาพนํา เร่ือง (Title)  และลงทายเรื่อง (มาโนช  กงกะนันทน 2538 : 202) 
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การออกแบบสัญลักษณและเครื่องหมาย คือ  การออกแบบที่แสดงถึงการสื่อ
ความหมายใหรับรูรวมกันไดในสังคม  โดยเปนการสื่อความหมายที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิดที่
แฝงไวในรูปแบบ  ไมใชภาษาหรือภาพที่แสดงเปาหมายไวตรงๆ ผูที่จะทําความเขาใจกับส่ือ
ความหมายนั้นอาจจะตองพบเห็นบอยๆ หรือเรียนรูจากประสบการณในระดับหนึ่งจึงจะสื่อ
ความหมายกันไดดี งานออกแบบสื่อความหมายตามที่กลาวถึงนี้  พอจะสรุปแยกไดเปน 2 
ลักษณะใหญๆ คือ 

1.  เครื่องหมาย  (Sign)  เปนงานที่เกี่ยวของทั้งในแงการออกแบบมนุษยวิทยาและ
จิตวิทยา  เครื่องหมายถูกแยกออกเปนหลายลักษณะคือ 

1.1 เครื่องหมายสัญลักษณ  (Symbol)  เปนเครื่องหมายที่ไมมีตัวอักษร  
ใชแสดงบริษัท  หางราน  สถาบัน  มีลักษณะกลมกลืนเปนเอกภาพ 

 
ภาพที ่ 1  ตัวอยางเครื่องหมายสัญลักษณ 
ที่มา : โกสุม  สายใจ, การออกแบบนิเทศศิลป 3, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารตํารา 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต, 2537), 40. 

1.2  เครื่องหมายภาพ  (Pictograph)  ภาพแสดงใชเปนสัญลักษณทาง
สาธารณประโยชน  ใชแกปญหาอุปสรรคในดานสื่อความเขาใจทางภาษาหรือตัวอักษร  ในดาน
บอกทิศทาง  ยานพาหนะ  ความปลอดภัย  ควรมีลักษณะเปนสากล  เขาใจงาย  และไมสับสน
สําหรับทางดานวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

 
ภาพที ่ 2  ตัวอยางเครื่องหมายภาพ 
ที่มา : ทองเจอื  เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ (กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2542), 49. 

1.3 เครื่องหมายอักษร  (Lettermark)  จะแสดงตัวอักษรยอในลักษณะเปน
ตัวยอที่ไมอานออกเสียงเปนคํา  สวนมากจะใชเปนเครื่องหมายบริษัทหางราน  นิยมออกแบบให
เปนตัวอักษรที่เดนชัด 
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ภาพที ่ 3  ตัวอยางเครื่องหมายอักษร 
ที่มา : โกสุม  สายใจ และ บาํรุง  อิศรกุล, การออกแบบนิเทศศิลป 2 (กรุงเทพฯ : โครงการเอกสาร 
ตําราศิลปะ  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ม.ป.ป.), 38. 

1.4 เครื่องหมายภาษา  (Logo)  แสดงภาษาตัวอักษรที่เปนคําอานออก
เสียงเปนคําตามความตองการของผูถือสิทธิ์  ใชแสดงบริษัทหางรานหรือเปนตรา  ลักษณะที่
สําคัญคือ  อานได  เอกภาพเดนชัด 

 
ภาพที ่ 4  ตัวอยางเครื่องหมายภาษา 
ที่มา : ทองเจอื  เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ (กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2542), 38. 

1.5    เครื่องหมายผสม  (Combination mark)  เมื่อออกแบบสัญลักษณและ
เครื่องหมายภาษา (Logo) เขาไวดวยกัน  จะเรียกวา  เครื่องหมายผสมหรือบางครั้งก็เรียกวา  มี
ความสัมพันธระหวางภาพและตัวอักษร 

 
ภาพที ่ 5  ตัวอยางเครื่องหมายผสม 
ที่มา : โกสุม  สายใจ และ บาํรุง  อิศรกุล, การออกแบบนิเทศศิลป 2  (กรุงเทพฯ : โครงการเอกสาร 
ตําราศิลปะ  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ม.ป.ป.), 39. 

1.6 เครื่องหมายการคา (Trademark)  เปนเครื่องหมายที่สามารถจด
ทะเบียนถือลิขสิทธิ์  เปนเครื่องหมายการคาไดตามกฎหมายคุมครองลิขสิทธิ์  

 
ภาพที ่ 6  ตัวอยางเครื่องหมายการคา 
ที่มา : ทองเจอื  เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ (กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2542), 56. 
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2. สัญลักษณ  (Symbol)  คือ  ส่ือความหมายที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิด  เพื่อ
เปนการบอกใหทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะไมมีผลในทางปฏิบัติ แตมีผลทางดานการรับรู ความคิด 
หรือทัศนคติการสื่อความหมาย  เปนการสื่อสารระหวางนักออกแบบกับผูชมหรือผูบริโภค  การ
ออกแบบสัญลักษณควรออกแบบโดยใชรูปลักษณที่ปรากฏอยูและจากสภาพสิ่งแวดลอม  เปน
ที่มาในการออกแบบ  แลวผานกระบวนการคิดสรางสรรคเปนผลงานออกมา  ซึ่งมีอยู 2 สวน คือ  
รูปกับความหมาย  ผูบริโภคดูสัญลักษณแลวแปลความหมายไดตอเมื่อมีการเชื่อมโยงความคิดกับ
ความจริงโดยมีอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ  

สัญลักษณตางๆ พอจะแยกไดดังนี้ 
2.1 สัญลักษณของชาติและองคการตางๆ ระหวางชาติ  เชน   ธงชาติ  

สัญลักษณขององคการนาโต 
2.2 สัญลักษณขององคกรตางๆ ในสังคม  เชน  สัญลักษณพรรคการเมือง  

กระทรวง  สถาบันการศึกษา 
2.3 สัญลักษณบริษัทหางรานธุรกิจ  เชน  สัญลักษณของธนาคาร  บริษัทหาง

รานตางๆ  
2.4 สัญลักษณสินคาและผลิตภัณฑตางๆ คือ ตราของสินคาและผลิตภัณฑที่

ผลิตออกจําหนายในตลาด 
2.5  สัญลักษณที่เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ในสังคม  เชน  ความรวมมือกันใน

สังคม  การทํางาน  การกีฬา 
สัญลักษณไมไดเปนเพียงรูปแบบที่มนุษยสรางขึ้นเทานั้น  แตยังคงเกิดจากการนํา

ธรรมชาติส่ิงแวดลอมมาใชเปนสัญลักษณรวมกันอีกดวย  เชน  ดอกกุหลาบเปนสัญลักษณของ
ความรัก  นกพิราบเปนสัญลักษณของเสรีภาพ  เปนตน  

การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณควรพิจารณา 
1.  รูปแบบควรเรียบงายและสื่อความหมายไดเร็วตรงวัตถุประสงค 
2.  มีเอกภาพซึ่งหมายถึงในความหมายที่จะสื่อนั้นควรมีจุดมุงหมายเดียวไมควรแปล

ไดหลายความหมาย 
3.  รูปแบบควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
4.  รูปแบบควรเดนสะดุดตา  เพื่อเรียกรองความสนใจ 
5.  กรรมวิธีและวัสดุงายตอการผลิตและราคาประหยัด 
6.  การติดตั้งควรเหมาะสมกับการมองเห็น 
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ความหมายของเครื่องหมายภาพ  ในการศึกษาเรื่องระบบปายสัญลักษณ กลุม
คําศัพทที่มีความหมายเกี่ยวของและใกลเคียงไดถูกใชปะปนกันอยูมาก แตถึงแมจะหาความหมาย
ที่แตกตางกันอยางเด็ดขาดไมไดก็ตาม อาจตั้งเปนขอสังเกตไวตามลักษณะของคําแปลและ
ความหมาย ดังนี้ 

1. Sign  แปลวา เครื่องหมาย สัญลักษณแสดง มีขอบเขตของความหมายที่ครอบคลุม
กวางจากทฤษฎี  Semiotic  คํา Sign  แปลวา  สัญญะ 

Signage  ถาเปนลักษณะของแผนปายสัญลักษณที่มีการจัดทําและผลิตอยางเปน
รูปธรรม  Paul Arthur นักออกแบบกราฟกเพื่อสภาพแวดลอมเปนผูบัญญัติศัพทอยางไมเปน
ทางการเรียกวา  Signage 

2.  Symbol  แปลวา สัญลักษณ คือสัญลักษณของสิ่งใดๆ ที่กําหนดหรือนิยม  ข้ึนเอง 
เปนคําแทนสัญลักษณทั่วไปไมเจาะจง 

3.  Symbol Sign  แปลวาสัญลักษณสวนที่เปนภาพ สําหรับใชประกอบในแผนปาย
สัญลักษณ 

4.  Pictograph  แปลวา รูปภาพที่มีลักษณะเปนกราฟ แผนภูมิ  แยกศัพทไดเปน  
Picto  มาจาก  Picture  แปลวารูปภาพ  Graph  แปลวา แผนภูมิ กราฟ 

5.  Pictorial Symbol แปลวา  สัญลักษณรูปภาพ มีรูปรางเลียนแบบสิ่งที่เห็นจริงจาก
ธรรมชาติ 

6.  Pictogram  แปลวา การสื่อสารดวยสัญลักษณภาพในลักษณะของกลุมภาพที่เปน
ชุดตอเนื่องเลียนแบบสิ่งที่เห็นตามจริง และยังพาดพิงถึงวัตถุ กิริยาทาทางตลอดจนถึงความคิดถือ
เปน ภาษาภาพ 

7.  Ideogram  แปลวา นัยสัญลักษณ สัญลักษณที่แฝงความคิดที่เปนนามธรรม 
8. Icon แปลวา วัตถุรูปบูชา มีที่มาจากศาสนา ราชวงศโบราณ ปจจุบันนิยมใชกับ

สัญลักษณภาพพบหนาจอคอมพิวเตอร  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 16) 
เครื่องหมายภาพ (Sign)  เครื่องหมาย สัญลักษณที่เปนภาพ มีบทบาทเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันเปนอยางมากนับต้ังแตสมัยโบราณเปนตนมาจะเห็นไดวาเครื่องหมายสัญลักษณ
เปนสื่อสําคัญใหเกิดความเขาใจระหวางมนุษยที่มีความแตกตางกันทางเผาพันธุภาษา การ
ดํารงชีวิตตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี แตมนุษยก็ยังติดตอส่ือสารกันไดโดยใชวิธีการตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสัญลักษณที่ชวยใหมนุษยทุกภาษาสามารถเขาใจกันไดดี 

ขอบเขตคําวา เครื่องหมาย หรือ Sign  อาจแยกออกไดเปน 3 กลุม คือ Symbol, 
Signal, Signage จะเห็นไดวาเครื่องหมายสัญลักษณในรูปของสัญลักษณ เครื่องหมายสัญลักษณ 
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และปายสัญลักษณ มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันและเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไดยาก ใชส่ือสาร 
ในลักษณะที่ เปนสากล คือใชแทนคําพูดยาวและยากได ปญหาจึงอาจมาจากสัญลักษณ 
ที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมบางประเทศ และบางครั้งยังสรางความสับสนโดยเขาใจวาปาย
สัญลักษณเปนตราสัญลักษณขององคกร โครงการ หรือกลุมไดเหมือนกัน ปายสัญลักษณโดยรวม
มีหนาที่หลัก คือ เพื่อถายทอดขอมูลในลักษณะของการชี้ทาง แนะนําสถานที่ หรือบังคับควบคุม
เพื่อใชกับคนหมูมาก ดังนั้นปายสัญลักษณจึงควรตองมีการใชสัญลักษณภาพในลักษณะของ
ภาษาเพื่อสื่อความหมายกับสาธารณะชน ซึ่งแตกตางจากตราสัญลักษณที่ใชเพื่อการสราง
ภาพลักษณแทนหนวยงาน กิจการ หรือบุคคล  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 17) 

ประเภทของเครื่องหมายภาพ (Sign) สามารถแบงตามลักษณะการสื่อความหมาย 
ไดเปน 3 ประเภท คือ 

1. Representational Design  เครื่องหมาย สัญลักษณที่มีรูปรางลักษณะที่เปน
ตัวแทน ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มักใชการเลียนแบบจากสิ่งที่เห็น ไดแก สัญลักษณรูปภาพ (Pictorial 
Symbol) รูปคน สัตว ส่ิงของ ที่เปนรูปรางพื้นฐานเหมือนจริง 

2.  Non - Representational Design  เครื่องหมาย สัญลักษณ ที่ดูแลวไมเปนตัวแทน
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะมีรูปทรงที่ตองคนหา เพื่อส่ือแสดงออกถึงความสัมพันธอันสอดคลอง
กับกิจกรรมหรือบุคลิกลักษณะของสิ่งนั้นๆ เชน การออกแบบเครื่องหมายจราจรมีลักษณะ
เฉพาะตัวเกี่ยวกับทิศทางและความปลอดภัยของการขับรถเปนสวนใหญ หรือการออกแบบ 
ตราสัญลักษณสายการบินมักใชสัญลักษณที่เปนสิ่งแทนความเร็วพุงไปในอากาศ เชน  เปนรูปนก 

3.  Abstract Design  เครื่องหมาย สัญลักษณ ที่ดูแลวไมเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เลย เปนรูปทรงที่หาเหตุผลไมได ไดแก ตัวโนต ตัวเลข  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 19) 

ที่มาของสัญลักษณภาพ เครื่องหมายภาพ (Sign) ที่มีการใชสัญลักษณภาพที่มี
รูปรางทางเรขาคณิตในการสื่อความหมาย อาจเรียกโดยรวมวาสัญลักษณภาพเรขศิลป (Graphic 
Symbols) มีหลักการแบงประเภทไดหลายวิธี อาจทําการแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1. Phonogram  ภาษาเขียน  กลุมแรก เปนกลุมเครื่องหมายสัญลักษณที่ส่ือสาร
ดวยภาพเพื่อการอานออกเสียง ภาพจะมีลักษณะเปนนามธรรมและมีที่มาจากสัญลักษณภาพซึ่ง
เนนการใชในเชิงสัญลักษณแตไมเนนตามความหมายของภาพ เนื่องจากภาพสื่อสารไดจํากัดไม
สามารถอธิบายลักษณะที่มีเปนนามธรรมและความรูสึกได ดังนั้นจึงใชการแปลงเสียงจากปากและ
การรับฟงจากหูในการพัฒนาใหเปนภาพในลักษณะของตัวอักษร (letters) พยัญชนะ 
(Alphabets) เปนพยางคเปนคํา จึงจัดใหเปนกลุมของสัญลักษณภาพที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน 
ตองใชการลําดับความใหตอเนื่องเพื่อการอานเอาความและชวยในการรับรู 
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2. Logogram  ภาษาภาพ  กลุมที่สอง  เปนกลุมเครื่องหมายสัญลักษณที่ส่ือสาร
ความหมายในลักษณะของ   ทัศนสัญลักษณคือการมองเห็นไดโดยตรง จากภาพสัญลักษณจะมี
ลักษณะเปนรูปธรรมจนถึงนามธรรมไมสามารถอานออกเสียงได ใชมือแสดงทาทางและตาในการ
ส่ือสารและรับรู มีการสื่อความหมายเปนเอกเทศอยูไดดวยตัวเอง เปนกลุมภาษาภาพแบงออกได
เปน 3 ชนิดคือ  

2.1  Image – Related  เปนสัญลักษณรูปภาพ  (Pictorial symbol) ประเภท
พื้นฐานเขาใจไดงายที่สุด มีรูปรางที่ถายทอดลอกเลียนแบบจากสิ่งของที่เห็น โดยมีระดับของความ
เหมือนกัน จนถึงความคลายกันจนถึงลักษณะที่แตกตางกันออกไป ไดแก รูปคน สัตว ส่ิงของ 
รวมทั้งอากัปกิริยา 

2.2  Concept – Related เปนสัญลักษณภาพที่พัฒนารูปรางโดยการถายทอด
มาจากความคิด (Ideogram) จากการที่มนุษยมีการรับรูในสิ่งที่เห็นคลายกันจึงใชการสื่อสารโดย
อาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่มีอยูรวมกัน ไดแก เสนโคงทางแนวนอน 2  เสน เปน
สัญลักษณแทนคําวา น้ํา 

2.3 Arbitrary เปนสัญลักษณภาพที่ไมใชการลอกเลียนแบบจากตนแบบหรือ
จากความคิด  มีรูปรางที่ไมมีกฎเกณฑ  (Abstract) ไมอาจหาที่มาและหาเหตุผลไมได อันเกิดจาก
การสมมุติข้ึนเอง ไดแก ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายคณิตศาสตรบวก ลบ คูณ หาร เครื่องหมาย
วรรคตอน  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 19 - 21) 

ลักษณะทั่วไปของสัญลักษณภาพที่ดี สัญลักษณภาพที่ดี ตองสามารถสื่อ
ความหมายและมีการออกแบบที่ดีตามหลักเกณฑของการออกแบบ มีหลักควรคํานึง 3 ประการคือ  

1. ความหมายของสัญลักษณ  จะตองเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพของรูปทรง  
(Aesthetic Form) ของสัญลักษณไมวาจะเปนประเภท Image – Related  หรือ  Representa - 
tional เปนประเภท Concepted Related หรือ Non – Representational หรือประเภท  Arbitrary  
หรือ Abstract  ก็ตาม 

2. สัญลักษณที่ดีตองเหมาะสมกับเวลาของทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ตองไมใชส่ิงที่นิยม
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว 

3. สัญลักษณที่ดีตองสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ สามารถผลิตและ 
ประยุกตใชไดดวยวิธีการตางๆ  (Reproduction)  เชน อาจนําไปยอหรือขยายได 

สรุปไดวาภาษาภาพ  (Logogram) คือสัญลักษณที่พาดพิงถึงวัตถุ อากัปกิริยา 
กระบวนการคิดรวบยอด ที่เปนประโยชนตอปญหาทางภาษา เพราะใชดีกับการจราจร สนามบิน
ระหวางประเทศ ศูนยทองเที่ยว ซึ่งตองสื่อสารกับคนจํานวนมาก ที่มีหลายชาติหลายภาษา และมี
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ระดับการศึกษาแตกตางกัน สวนสัญลักษณภาพที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด คือ สัญลักษณภาพที่
ใชบนทองถนนทั่วโลก ดังนั้นเครื่องหมายสัญลักษณภาพ จึงไมใชเปนสมบัติขององคกรใดองคกร
หนึ่งโดยเฉพาะ  หากแตเปนที่ยอมรับของคนทั้งโลกใหใชงานเพื่อการสื่อสารถือเปนงาน
สาธารณประโยชน  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 21 - 22) 

บทบาทและความสําคัญของภาษาภาพ 
1.  ภาษาภาพเปนสิ่งที่ใชส่ือสารเพื่อจูงใจ ในบางกรณีใชเปนเครื่องมือในการบังคับ 

เชน สัญลักษณภาพชุดที่ใชการจราจร ถือไดวาชุดเครื่องหมายหรือสัญลักษณนั้นเปนคําสั่งทาง
กฎหมาย 

2.  ภาษาภาพที่ดี จะสามารถขามพนอุปสรรคความเกาแกตามกาลเวลา วัฒนธรรม 
และภาษา ทําใหยากตอการออกแบบขามชาติ (Multicultural Design) แบบอยางที่ดีของภาษา
ภาพ คือ สัญลักษณจราจร สนามบิน กีฬาโอลิมปกซึ่งมักออกแบบใหสอดคลองกับสถานที่หรือ
วัฒนธรรมเจาภาพ ดังนั้นนักออกแบบจึงควรตองคํานึงถึงรูปแบบและองคประกอบหลายอยางที่
เปนขอจํากัดและอุปสรรค 

3. ภาษาภาพที่ดี คือ การออกแบบกลุมสัญลักษณภาพใหเปนชุดเดียวกัน มีความ
ตอเนื่องกับสัญลักษณภาพอื่นและมีความสม่ําเสมอในการสื่อความหมายและทําใหเกิด
ประสิทธิภาพดีกวาการออกแบบสัญลักษณภาพที่เปนสัญลักษณรูปเดียวเพราะภาษาตองมีการ
รวบรวมแนวความคิดใหเปนระบบ สามารถนําไปประยุกตใชในงานตางประเทศ เพื่อใหเปน 
ส่ือภาษาที่ทุกคนเขาใจไดทันที  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 22) 

ขอจํากัดของการใชสัญลักษณภาพ  ประสิทธิภาพของสัญลักษณภาพที่ใชใน 
แผนปายสัญลักษณ ข้ึนอยูกับขอจํากัดดังนี้ คือ 

1.  สัญลักษณภาพจะใชไดดีกับการสื่อสาร ที่เปนการใหบริการหรือเปนการสื่อสาร 
การกระทําที่ใชวัตถุเปนตัวแทน เชน สัญลักษณภาพประจําทาง โทรศัพท แกวเหลา บางครั้งอาจใช
ไมไดผล เมื่อส่ือแทนกิจกรรมที่มีข้ันตอน และแสดงกรรมวิธี เชน สถานที่ซื้อต๋ัว เพราะเปน 
การกระทําที่มีปฏิกิริยาไดโตตอบซึ่งตองอาศัยตัวแทน ผูรับผูสง ผูแสดงอาการทําใหส่ือสารไดยาก 

2. สัญลักษณภาพจะใชไดดีตอเมื่อมีการวางแผนงานใหเปนสวนหนึ่งในระบบ
สัญลักษณ  (Signage System) ที่ดี คือ ตองคํานึงถึงความสัมพันธและประสิทธิภาพเมื่อใชงาน
รวมกับปายอื่น เพราะบางครั้งการใชสัญลักษณภาพเพียงอยางเดียวโดยไมใชขอความเปนการเพิม่
ความสับสน 

3.  การใชปายสัญลักษณมากเกินความจําเปนอาจทําใหเกิดความเสียหายไดมากกวา
การใชปายสัญลักษณนอยกวาความตองการ เพราะเปนการใหขอมูลที่ปะปนกัน โดยนําสิ่งสําคัญ
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นอยกวาที่เปนกิจกรรมและสิ่งที่เปนการบริการธุรกิจมาใชรวมกับขอความสําคัญคือ การบริการ
สาธารณะ กฎระเบียบที่ตองการสื่อสารกับสาธารณชน ทําใหการสื่อสารทั้งหมดโดยรวม 
ไรประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงตองกําหนดวิธีการ (Methodology) วิเคราะหและประเมินสัญลักษณภาพ
มาตรฐานใหไดเกณฑที่เปนสากล ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสมบูรณ ประการแรก คือ
ความสามารถสื่อความหมายจากภาพ (Visual Content) โดยการเลียนแบบเหมือนจริงหรือ  
ส่ือความคิดเพื่อใหไดผลทางความเขาใจและรับรูที่เหมือนกันทุกคนซ่ึงเปนเรื่องยากเพราะตอง
ข้ึนอยูกับประสบการณ รวมทั้งเวลาในการเรียนรูและรับรู และยังตองคํานึงถึงลักษณะที่เปน
กายภาพ ไดแก ความสามารถในการอาน ประการที่สองคือ  ความหมายของภาพจะตองเชื่อมโยง
ถึงหลักฐานในการออกแบบ  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 29) 

ปญหาของสัญลักษณภาพ  ปญหาความผิดพลาดที่เปนอุปสรรคของสัญลักษณ
ภาพที่พบมากมี 5 ขอดังนี้ 

1. ปญหาจากการสื่อความหมาย สัญลักษณภาพที่ตองสื่อสารโดยใชความคิดเปน 
นามธรรม ไมสามารถบงบอกความหมายของวัตถุส่ิงของหรือบอกความคิดได 

2. การออกแบบที่ขาดประสิทธิภาพ สัญลักษณภาพที่ไมผานเกณฑออกแบบ
มาตรฐาน 

3. การขัดแยงของความหมาย มีการออกแบบสัญลักษณภาพรูปแบบตางๆ หลาย 
สัญลักษณภาพเพื่อใชสําหรับส่ือความหมายเดียวกัน และในทางกลับกัน มีสัญลักษณภาพเดียวที่
ถูกใชสําหรับส่ือความหมายเพื่อควบคุมใหไดหลายความหมาย 

4. การใชพื้นที่ดานหลังของสัญลักษณภาพอยางขาดประสิทธิภาพ การใชพื้นที่ของ
ภาพและพื้นภาพอยางไมสม่ําเสมอ การสื่อความหมายลงบนพื้นที่ดานหลังอยางไมสม่ําเสมอ  
เปนตน 

5. การใชสัญลักษณภาพอยางพรํ่าเพรื่อ หรือในบางกรณีที่สัญลักษณภาพไมอาจ 
ส่ือความหมายได  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 9) 

กระบวนการออกแบบ  คือ การวางแผน การกําหนดแนวทางออกแบบเพื่อใชเปน
หลักปฏิบัติ สามารถใชในการจัดระเบียบของสื่อปายสัญลักษณ ไดแกปายสัญลักษณที่ใชในเมือง
ซึ่งประกอบดวย ปายระบุสถานที่ ปายบอกทิศทาง ปายขอมูล จนถึงปายควบคุม ใหใชงานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนสามารถปรับใชในแตละสถานการณ เปนการออกแบบเพื่อ
สรางระบบสําหรับปายสัญลักษณ การออกแบบไมใชงานศิลปะและไมถือเปนวิทยาศาสตร แตตอง
ใชความสามารถดังกลาวควบคูกัน คือ ตองใชปญญา ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหอยางมี
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เหตุผล และความรูในวิธีการผลิต ผลที่ไดจึงเปน การสังเคราะห (Synthesis) ที่ออกมาเปนปาย
และระบบปายสัญลักษณ ที่สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันสามารถที่จะ
สงเสริมสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 32) 

เกณฑการออกแบบเครื่องหมายภาพและสัญลักษณภาพ (Design Criteria for 
Signs and Symbols)  เครื่องหมายภาพและสัญลักษณภาพ เปนการสื่อความหมายแทนการใช
คําพูดหรือประโยคยาวๆ เพื่อใชในปายสัญลักษณหรือเพื่อใชสรางภาพลักษณขององคกรหรือ
หนวยงาน จึงมีหลักการที่ใชไดรวมกันดังนี้ 

1. ส่ือความหมายออกมาในทางบวก สัญลักษณควรจะแสดงภาพลักษณของบริษัท 
องคกรและสถานที่ในทางที่ดีที่สุดและดึงดูดใจมากที่สุด 

2. แสดงถึงความแปลกแตกตาง สัญลักษณที่จะสรางเอกลักษณไดนั้นตองมีความ 
แตกตางจากคูแขง และมีลักษณะเดนของตนเองจึงจะเปนที่รูจักไดอยางรวดเร็ว ทําใหเปนจดจํา
และระลึกถึงไดเปนอยางดี 

3. มีจุดสนใจที่ชัดเจน ตองมีจุดที่รวมสายตาหรือจุดที่ดึงดูดความสนใจไดอยาง
ชัดเจนที่สุด 

4. มีความเปนนามธรรมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สัญลักษณตองสามารถเปนที่
เขาใจในระดับความคิดของกลุมเปาหมายได 

5. การลด – ยอสัญลักษณที่ออกแบบ ตองคํานึงถึงการนําไปใชงานจริง และการยอ 
การขยายตัวตองไมมีสวนใดไดรับความเสียหายเมื่อนําไปใชงาน 

6. สีเดียว สัญลักษณที่ดีควรออกแบบดวยสีเดียว เพราะเปนผลทางเศรษฐกิจในการ 
นําไปใช และสัญลักษณที่ดียอมไมพึ่งประสิทธิภาพของสีเพียงอยางเดียว 

7. พื้นที่วาง สัญลักษณ ที่ดียอมตองมีลักษณะพื้นที่วางที่เหมาะสม การใชพื้นที่ 
สีขาวหรือพื้นที่วางยอมสามารถออกแบบใหเกิดความเขาใจได 

8. น้ําหนัก สัญลักษณที่ประสบความสําเร็จนั้นใหความรูสึกหนักอยูดวย มีผลดีตอ
การยอขนาดเล็ก เพราะจะใหความรูสึกตัดกันอยางชัดเจนกับตัวหนังสือที่ประกอบ เครื่องหมาย
สัญลักษณที่มีน้ําหนักเบานั้นนอกจากจะทําใหรูสึกออนแอแลวยังประสบความสําเร็จทาง
ความรูสึกนอยกวามาก 

9. การลื่นไหล บริเวณพื้นที่สีขาวหรือพื้นที่วางเนกาตีฟ ไมควรออกแบบเหมือน 
ปดตายควรมีการออกแบบใหเกิดความรูสึกผานไดสะดวก ไมหยุดอยูแคนั้น 

10. ทิศทาง ปญหาที่สําคัญของการออกแบบสัญลักษณที่ดี คือ ทิศทางของรูปทรงที่
จะทําใหเกิดความรูสึกนาสนใจมีขอสรุปทั่วไป คือ ทิศทางที่ชี้ไปทางขวามือและขางบน จะเปนทิศที่ 
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มีผลตอการมองเห็น มากกวาทิศทางที่ชี้ไปทางซายมือและลาง 
11. การผสมผสานของการออกแบบเครื่องหมาย ตองกําหนดโครงสรางในบริเวณ 

พื้นที่วางใหมีความสัมพันธกันโดยไมเกิดความสับสนข้ึน  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 34) 
 
สวนที่ 2  การออกแบบระบบปายสัญลักษณ 
 

ระบบปายสัญลักษณ  ระบบปายสัญลักษณ เปนระบบที่ใชการออกแบบเพื่อแกไข
ปญหา โดยใชความคิดสรางสรรค หลักสุนทรียภาพความรูความชํานาญในสายงาน คือ การ
เลือกใชวัสดุ และการติดตั้ง รวมทั้งควรที่จะคํานึงถึงสภาพแวดลอม ระบบปายสัญลักษณที่ใชกับ
สถานที่ที่มีการสัญจรมาก ไดแก สนามกีฬา สนามบิน ระบบรถไฟใตดิน รถไฟฟา ศูนยประชุม 
ศูนยการคา โรงภาพยนตร โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน เพื่อชวยจัดระเบียบ และควบคุมการ
สัญจรใหมีประสิทธิภาพตอเนื่อง โดยไมทําลายสภาพแวดลอมเดิม มีสวนสะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรม และแสดงความภาคภูมิใจของผูเปนเจาของ  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 43) 

ปายสัญลักษณ (Signage)  เปนสวนหนึ่งของ ระบบนําทาง (Wayfinding System) 
หรือระบบภาพชี้ทาง (Graphic Directional System) เพื่อทําใหมวลชนสามารถเดินทางไปสู
สถานที่ตางๆ ตามตองการ ในการจัดทําเครื่องมือเพื่อไปสูจุดมุงหมายไดนั้น นักออกแบบกราฟก
เพื่อสภาพแวดลอมไดจํากัดความหมายใหแคบลง โดยสรางเครื่องมือเพื่อบอกทิศทาง ระบุสถานที่ 
และบอกคําสั่ง เปนการใหขอมูลอยางมีระเบียบและเปนรูปธรรมโดยจัดทําในลักษณะของ แผน
ปายสัญลักษณ ที่มีการวางแผนออกแบบ โดยการนําสัญลักษณภาพมาใชรวมกับแผนปายและ
คํานึงถึงการใชงานอยางมีมาตรฐาน เรียกวา ระบบปายสัญลักษณ  (Signage System) ระบบ
ปายสัญลักษณที่ดีจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงาน  (เอ้ือ
เอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 23) 

การออกแบบแผนปายสัญลักษณ  (A  Sign Symbol  System)  การออกแบบ
แผนปายสัญลักษณ  เปนการออกแบบทางกราฟกอยางหนึ่งที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ของ
องคการหรือกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยความรูความสามารถทางดานการออกแบบสัญลักษณและ
เครื่องหมาย  นํามาผสมผสานออกแบบเขาดวยกันการออกแบบแผนปายสัญลักษณ  นอกจากจะ
ไดรับรูทางดานความงามจากการมองเห็นแลวยังไดประโยชนจากสัญลักษณตางๆ ที่เขาใจกันใน
สังคมอีกดวยเชนกัน 

จุดมุงหมายของปายสัญลักษณ จุดมุงหมายของปายสัญลักษณ ควรพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพของสวนที่เปนสัญลักษณภาพ   ที่ใชเปนสวนประกอบสําคัญ     ในการออกแบบปาย 
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สัญลักษณ คือ  
1. เพื่อการสื่อสารที่ดูแลวเกิดความเขาใจไดงายและชัดเจน โดยไมตองอาศัยถอยคํา 
2. เพื่อชวยในการเรียนรูความหมายของสัญลักษณ ทําใหเกิดการจดจํา 
3. เพื่อการใชงาน โดยใชดัดแปลงแกไขไดงายเมื่อมีปญหาทางการ ออกแบบ วัสดุ 

และกรรมวิธีการผลิต 
4. เพื่อใหไดรูปแบบที่สวยงาม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม สถาปตยกรรม และ

วัฒนธรรม  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 23) 
วัตถุประสงคของปายสัญลักษณ  การใชเคร่ืองหมายภาพในลักษณะของปาย

สัญลักษณ มีวัตถุประสงคคือ เพื่อถายทอดขอมูลขาวสาร (Sign Transmit Information) ตอง
สามารถเขากันไดดีตามลักษณะหนาที่และการใชงาน และควรชวยสงเสริมสภาพแวดลอม จัดเปน
กลุมไวดังนี้ 

1.  แจงขาวสารบริเวณพื้นที่วาง (Information on Space Area) 
1.1 แนะนําเสนทาง  (Guidances) การแจงขาวสารในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่ง ซึ่งแสดงการจัดตําแหนงของพื้นที่นั้นไวที่เดียวกันเพื่ออํานวยความสะดวก 
1.2 บอกทิศทาง  (Directional)  การแจงขาวสารโดยใชลักษณะของเสน 

เพื่อแสดงทิศทางและบอกจุดหมายปลายทาง เชน ปายลูกศรบอกทิศทาง ปายบอกสถานีรถไฟฟา 
1.3 ระบุสถานที่ดวยเครื่องหมาย  (Identifying) การแจงขาวสารโดยแสดง

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ เปนการระบุรายละเอียดที่สําคัญเฉพาะจุด เพื่อใชเปนจุดสังเกตไปสู
จุดหมายปลายทาง  เชน ปายบอกชื่อเมือง ตัวเลขถนน ปายแบงเขตสําหรับสถานที ่ปายหนาประต ู
ปายโบราณสถาน  

2.  แจงขาวสารใหปฏิบัติตาม (Operational Infromation) 
2.1   ควบคุมบังคับ (Control) การควบคุมบังคับและเตือนภัยในที่สาธารณะ 

เพื่อใหเกิดระเบียบและความปลอดภัย เชน ปายหาม ปายเตือน ปายควบคุมทิศทาง 
 2.2   อธิบายความ (Explanations) การชี้แจงความหมายและประชาสัมพันธ 

เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจ เชน ปายแนะนําวิธีการใช ปายอธิบายวิธีใช ปายตัวอยางการใช 
 2.3   การเตือนประกาศ (Notices) การแจงขาวลวงหนาเกี่ยวกับเหตุการณ  

เชน ปายประชาสัมพันธ ปายประกาศ ธง 
3.  โฆษณา (Advertisement)  การแจงขอมูลขาวสารที่มุงใหเกิดการดึงดูดใจ ยอมรับ 

และจดจําไดงาย เพื่อประโยชนทางธุรกิจการคา เชน ปายโฆษณาบนหลังคาตึก ปายโฆษณา
ติดตั้งริมถนน  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 23 - 25) 
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ลักษณะของปายสัญลักษณที่ดี  การสรางปายสัญลักษณถือเปนสิ่งที่สําคัญในการ
ส่ือความหมายใหกับคนหมูมาก ดังนั้นการออกแบบ จึงตองอาศัยการวางแผนที่ดีและทําจาก
ปญหาที่เกิดขึ้นจริง จะทําใหสามารถแสดงความหมายของสัญลักษณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
และส่ิงที่ตองคํานึงถึง คือ  

1. เปาหมายของการออกแบบเพื่อสรางเครื่องหมายสําหรับปายสัญลักษณ  
ส่ิงสําคัญและจุดเดนตางๆ ในการสรางเครื่องหมายและปายสัญลักษณไดแก  

1.1  การถายทอดขอมูล (Transmission) ตองทําการคัดเลือกขอมูลที่ตองการ
ส่ือสาร เพื่อแสดงใหเห็นถึงความหมาย และจุดมุงหมายของขอมูลที่ตองการถายทอดอยางชัดเจน 
เพื่อใหงายตอการเขาใจและตีความหมาย 

1.2  ประโยชนใชสอย (Usage) ปายสัญลักษณควรจะงายแกการเขาใจ และ
มีจุดเดนในตัว ควรมีความหมายสูง งายตอการควบคุม ซอมแซมและรักษา อีกทั้งสามารถคมุราคา
ตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

1.3  วัตถุดิบอุปกรณในการจัดสราง (Materials) ควรเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม
และปลอดภัยในการสรางปายสัญลักษณ วัสดุควรมีความคงทนถาวรและมีคุณภาพสูงสามารถ
สงเสริมปายใหเห็นไดชัดเจน 

1.4  สรางอารมณและความรูสึก (Emotions) ปายสัญลักษณ อาจมีจุดเดน 
สรางภาพลักษณ อารมณ และความรูสึกที่แตกตางกันสรางความประทับใจแกผูพบเห็น อาจเปน
ดานการใชสี หรือการสรางรูปแบบที่ดึงดูด 

1.5.  ความตอเนื่อง (Continuity)  การสรางสัญลักษณภาพ ตองคํานึงถึง
ความตอเนื่องกับสัญลักษณภาพอื่นๆ ในชุดเดียวกันและตองคํานึงถึงแผนงานในอนาคต 
ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรคํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยวของหลายอยาง 
ที่จะมีผลในระยะยาว 

1.6  ลักษณะเฉพาะตัว (Individuality)  การสรางสัญลักษณภาพในใดภาพ
หนึ่งนั้น ควรจะสรางใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ควรสรางใหมีเอกลักษณที่ชัดเจน
เพื่อใหเปนสิ่งนาสนใจ และมีการเตรียมแผนไวรองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล 
ณ อยุธยา 2543 : 41) 

2.  แนวทางการใชสัญลักษณ 
2.1  การใชสัญลักษณแบบเสน  ในการบอกเสนทางใชในพื้นที่มีอาคารสิ่ง

ปลูกสรางมากกวาหนึ่งแหง และมีที่ตั้งซึ่งอยูในแนวเดียวกัน การใชสัญลักษณแบบเสน แสดงให
เห็นทิศทางที่ตั้งของสถานที่ส่ิงกอสราง  สวนขอจํากัด  คือเหมาะสําหรับบอกเสนทางเทานั้น  เชน  
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ปายเสนทางเดินรถไฟฟา  BTS ปายขอมูลฉุกเฉินทางไปหองน้ํา หองพยาบาล 
2.2  การใชสัญลักษณภาพแบบภาพ บอกอาณาเขตที่แนนอน แสดงใหเห็น

ทิศทาง โดยมุงเนนไปยังรูปเหมือน ที่สามารถึงดูดความสนใจของผูคนได สวนมากใชกับ
นิทรรศการ  หองพักผูโดยสาร เปนวิธีงายแกการเขาใจและมีประสิทธิภาพ ใชในงานหรือสถานที่ 
ที่มีคนหนาแนน และคนมีความตองการรับรูขอมูลจากสัญลักษณ 

2.3  การใชสัญลักษณแบบแผนที่  ในการบอกทิศทาง  ใชสําหรับหาทิศทาง
หรือแหลงที่ตั้ง โดยศึกษาขอมูลจากแผนที่ มักใชในชุมชน เมือง แหลงที่อยูอาศัย และสถานที่ตางๆ 
ผูที่ตองการหาขอมูลสามารถตรวจสอบเสนทางและระยะทางไดจากแผนที่ ชวยใหความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการหาขอมูล (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 41 - 42) 

3. การแสดงความหมายในการสื่อสาร  การสื่อสารความหมายสามารถทําให
หลายทาง ไดแก จากลักษณะทาทาง การพูดคุย จดหมาย  โทรศัพท  คอมพิวเตอร  วิดีโอ ตัวอักษร  
สัญลักษณที่จินตนาการ มาจากธรรมชาติ การใชสัญลักษณเหลานี้จึงสามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป 
ไดแก 

3.1  การสื่อสารดวยคํา  (Word Messages)  ตัวอักษรสื่อถึงความหมายของ
ความคิดและขอมูลได  เชน   บอกชื่อ  อธิบายขนาด  คําเตือนซึ่งเมื่อออกจากสถานที่ที่มี 
ปายสัญลักษณเหลานี้ไปแลว จะไมสามารถอานและเขาใจความหมายของสัญลักษณที่เปน
ตัวอักษรไดเพราะสายตาของคนและความจดจํามีขีดจํากัด ตัวอักษรที่ทันสมัยหลายชนิดที่ใชกัน
อยูในปจจุบัน เชน ตัวพิมพหนาและตัวอักษรที่เกิดจากการผสมผสานกันการเขียนดวยแปรง  
การเขียนดวยลายมือเปนลักษณะการเขียนที่มีเอกลักษณ ดังนั้นปายสัญลักษณ เครื่องหมาย 
ควรเปนตัวอักษรที่อานงาย และใชเปนตัวอักษรสากล คือใชภาษาอังกฤษ 

3.2  สัญลักษณภาพ (Symbols) เปนสัญลักษณใหขอมูลที่งายแกการเขาใจ 
และเปนรูปแบบที่กระทัดรัด สามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปนรูปภาพที่กลุมเปาหมายสามารถ
เขาใจได เนื่องจากสัญลักษณรูปภาพมีความเปนสากลอยูในตัว เชน การใชสัญลักษณภาพของ
องคการขนสงของสหรัฐฯ (DOT) เปนที่รูจัก และรับไปใชกันอยางแพรหลายใน สนามบินนานาชาติ 
องคการขนสงและการจราจรทุกประเภท  สัญลักษณภาพสวนใหญ ที่นําไปใชเปนภาพมาตรฐาน 
จึงเปนรูปภาพที่ทุกคนสามารถมองเห็น และเขาใจไดเพราะการสรางสัญลักษณภาพตองอาศัย
มาตรฐานความคิดของคนทั่วไปเปนหลัก มีความชัดเจน และควรหลีกเลี่ยงการใชรหัสตางๆ  
ที่คนทั่วไปไมสามารถเขาใจได 

3.3  ภาพถาย  (Photo Image) ภาพที่มองเห็น สามารถอธิบายขอมูลได เชน 
ภาพถาย รูปภาพ กราฟ และแผนที่ เปนสิ่งที่ทําใหเขาใจความหมายไดโดยตรง เพราะการอธิบาย
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ความหมายดวยภาพสามารถใชอธิบายขอมูลระดับพื้นฐานที่พบเห็นไดโดยทั่วไป ไดแก  กราฟ 
เหมาะสําหรับแสดงขอมูลที่เปนสถิติ เชนการเปลี่ยนแปลจํานวนประชากรในชนบท  แผนที่แสดง
ขอมูลทางดานพื้นที่ มีหลายแบบและในแตละแบบใชแตกตางกัน 

3.4  ภาพบนจอ (Screen) เปนการสื่อขอมูลที่ดึงดูดคนไดงาย ชวยให 
นักเดินทาง นักทองเที่ยว สามารถหาขอมูลตางๆ  ที่ตองการไดงายขึ้น เชน การแสดงภาพแบบ 
Side  Multivision  และการใหขอมูลทางสถิติ (Data Bases) เปนการพัฒนาของระบบสื่อสาร  โดยเฉพาะ
ระบบการสรางภาพจากคอมพิวเตอร โดยการใชเทคนิคตางๆ ในการแสดงขอมูล 

3.5  สัญลักษณรหัสสี (Color Coding) เปนการใชสีเพื่อชวยสงเสริมระบบการ
นําทาง ไดแก รหัส แถบสีนําทางบนพื้น แถบสีปาย สัญลักษณ รหัสสีที่ใชในการแบงแยกเขตพื้นที่
หรือการจัด Zoning เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของบริเวณพื้นที่หรือสถานที่สาธารณะ 

การสรางปายสัญลักษณ ถือเปนจุดสําคัญในการสื่อความหมายตอสาธารณะ
ชน ดังนั้นการจัดเตรียมการสื่อขอมูลหรือการสรางสัญลักษณ จะตองมีการวางแผนปฏิบัติงานซึ่ง
ตองจัดทําอยางเปนระบบ ตองเปนการศึกษาที่ตั้งอยูบนเหตุผลและมีพื้นฐานที่มาจากความ 
เปนจริง  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 42 - 43) 

เกณฑการออกแบบระบบปายสัญลักษณ (Design Criteria for Signage 
System) 

1.  ระบบปายสัญลักษณที่ดีตองมีความสามารถนํามาประยุกตปรับเปลี่ยนใชงาน เพื่อ
รองรับโครงการแผนงานที่เปลี่ยนไป แตตองมีบางสวนที่ยังคงไวไมเปลี่ยนแปลง และมีลักษณะเปน
ถาวร ซึ่งสามารถควบคุมลักษณะที่ เปนสวนรวมสําคัญ เพื่อคงระบบใหดําเนินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ระบบปายสัญลักษณ ตองมีความเปนเอกภาพ มีความสัมพันธที่เชื่อมโยงและ
ตอเนื่องถึงกันโดยใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไมวาจะเปน รูปราง ขนาด สี ตัวหนังสือ ดังนั้นปาย 
ที่ยอยเล็กลงมา จะตองมีรูปแบบที่คงเดิม เชนเดียวกับปายหลัก 

3.  ระบบปายสัญลักษณ จะตองสามารถสงเสริม และสรางเอกลักษณของสถานที่นั้น
ใหชัดเจน และมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน 

4.  ระบบปายสัญลักษณ จะตองมีความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของขอมูล คือ
จากปายขนาดใหญที่เปนหลักแลวจึงเกิดการแยกยอยเปนปายขนาดเล็ก และจะตองมีการกําหนด
จํานวนปายใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

5.  ระบบปายสัญลักษณ จะตองมีความชัดเจน ใหญ สะดุดตา สามารถดูแลรักษาได
งาย เพื่อใหปายคงไวซึ่งประสิทธิภาพในการใชงานไดตลอดเวลา เพราะปายที่เสียหายจากการขาด
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การบํารุงรักษา เชน สีของปายตก ปายฉีกขาด ปายเกาตัวหนังสือไมชัด จะทําใหการสื่อ
ความหมายและการตีความหมายผิดไป นอกจากนั้นความสําคัญของปายถือเปนการแสดงออก 
ถึงบรรยากาศในสภาพแวดลอมของสถานที่นั้น 

6.  ระบบปายสัญลักษณ จะตองมีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหา ถาเปนขอความเดียวกัน
ก็ใหจัดทําเปนสัญลักษณเดียวกันเพื่อไมกอใหเกิดความสับสน 

7.  ระบบปายสัญลักษณที่ดี จะตองมีความสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปนอยู และใชรวมกันกับส่ืออ่ืนไดอยางดี คือการประยุกตใชกับ พื้น เพดาน  
เสา กําแพงของสถานที่นั้น  และยังใชรวมกับส่ิงอื่น  เพื่อเสริมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การ
นําไปใชรวมกับ หนังสือคูมือทองเที่ยว แผนที่ หรือ เสียงพูดอัดเทปนําทาง ในการทองเที่ยว เปนตน 

8.  ระบบปายสัญลักษณที่ดีจะตองมีความเปนสากล อยูเหนือภาษาและวัฒนธรรม 
เขาใจไดในวงกวาง  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 46) 

เกณฑการแบงประเภทปายสัญลักษณ   
ปายสัญลักษณแบงตามประโยชนใชสอย ดังนี้ 
1.  บอกทิศทาง (Directional)  คือ ปายประเภทพื้นฐาน ไดแก ปายแผนที่ไปจนถึง

ปายชี้ทาง 
2.  ระบุชื่อ สถานที่ หรือสิ่งของ (Identifying)  คือ ปายบอกชื่อและตําแหนงของ

สถานที่หรือส่ิงของ ไดแก ปายชื่อเมือง ปายชื่อหอง จนถึงปายเครื่องดับเพลิง 
3.  ใหขอมูลขาวสาร (Informational) คือปายเพื่อบอกขอมูลขาวสารจนถึงการให

รายละเอียดถือเปนสวนตกตางของสถานที่ ไดแก ปายบอกขอมูลของนิทรรศการ ปายประกาศ 
4.  ควบคุม หรือบังคับ (Restrictive or Prohibitive) คือ ปายเพื่อบอกขอจํากัด  

ขอหาม ไดแก กฎขอบังคับ ปายหามสูบบุหร่ี จนถึงปายเขตหวงหาม  (เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 
2543 : 25) 

ปายสัญลักษณแบงตามลักษณะของแผนปายสัญลักษณ (Sign Classification) 
ดังนี้ 

1.  ปายบอกทิศทาง (Direction Sign) เปนปายที่ใชบอกทิศทางหรือเสนทางระหวาง
ตําแหนงของ สถานที่ตางๆ  เชน  บอกทางไปประชุมหรือทางไปที่ตั้งของหองแสดงนิทรรศการ  
ปายบอกทิศทาง  จะใชลูกศรเปนสัญลักษณไปยังตําแหนงที่ตองการบอก 

2.  ปายบอกตําแหนงสถานที่ (Identification Sign) เปนปายที่ใชบอกตําแหนงที่ตั้ง
ของสถานที่ตางๆ เชน จุดนี้คือโทรศัพทสาธารณะ จุดนี้คือหองน้ํา ปายบอกตําแหนงสถานที่ จะใช
การออกแบบสัญลักษณที่ส่ือความหมายเปนที่เขาใจไดโดยทั่วไป ควบคูไปกับตัวอักษรบอกชื่อของ 
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สถานที่นั้นๆ 
3.  ปายบอกรายละเอียด (Information Sign) ใชบอกรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ 

วามีอะไรบาง  ในแตละองคการที่ไปพบเห็นหรือติดตอประสานงาน  ปายบอกรายละเอียดจะไม
นิยมใชสัญลักษณเทาใดนัก  แตจะเนนการใช  ขอความบอกรายละเอียดมาจัดวางใหดูเหมาะสม 

ปายสัญลักษณจัดแบงตามขอมูล  (Classification of Information) โดยคํานึงถึง
สถานที่ใชงานดังนี้ 

1. ปายสัญลักษณในเมือง (Sign in Towns)  เปนปายชี้ทางในเมือง 
2. ปายสัญลักษณแสดงตําแหนงของแหลงที่พักอาศัย (Housing Connected Sign) 

เปนปายแสดงตําแหนงที่พักอาศัย เขตชุมชนตางๆ  
3. ปายสัญลักษณ ภายในสวนสาธารณะ (Signs in Parks) เปนปายที่รวมถึง

การดูแลรักษา การควบคุมและการจัดการในลักษณะที่เปนแหลงสาธารณะ 
4. ปายสัญลักษณแสดงขอมูลการจราจร (Information on Traffic) เปนปาย

สําหรับผูใชรถ ใชถนน ปายสําหรับการคมนาคมขนสงสาธารณะ 
5. ปายสัญลักษณแสดงธุรกิจการคา (Commercial / Business Signs) เปนปาย

ในเขตการคา เพื่อแจงขาว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ 
6. ปายสัญลักษณการบริการชุมชน (Signs for pubic Facilities) เปนปายจัดทํา

ในเขตชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกทางสาธารณะใหแกสวนรวม 
7. ปายสัญลักษณแสดงลักษณะเดนของสถานที่ ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) 

เปนปายสัญลักษณ เครื่องหมาย หรืออนุสาวรีย ประติมากรรมรูปสลัก แกะสลักในบริเวณ 
พื้นที่หนึ่ง  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 27) 

ชนิดของปายสัญลักษณ  ปายสัญลักษณ ควรคํานึงถึงการจํากัดความหมายของ
ขอมูล (Terminology) และการแบงขอบเขตของการใหบริการ (Massage Area) โดยแบงออกเปน 
4 กลุม ดังนี้ 

1.  Public Service  การใหบริการสาธารณะ เกี่ยวกับการใหบริการ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการคมนาคมขนสง 

2.  Conession  การใหบริการธุรกิจ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ 
3.  Processing  Activities  กิจกรรมที่มีข้ันตอน เกี่ยวกับกิจกรรมสําคัญที่มีผูโดยสาร

เขามาเกี่ยวของ 
4. Regulations กฎระเบียบ เกี่ยวกับกิจกรรมตองหาม (เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล  

ณ อยุธยา  2543 : 27)   
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องคประกอบหลักของปายสัญลักษณ  มีดังนี้ 
1.  รูปราง มีผลตอความรูสึกในการตีความหมาย ดังเชน ปายที่เปนรูปรางสี่เหลี่ยม 

จะใหความรูสึกมั่นคงแนนหนา ทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นกับผูมอง เหมาะจะใชเปน ปายชื่อหรือ
ใหขาวสาร ปายที่เปนรูปรางกลม จะใหความรูสึกมั่นคงแตความสามารถลื่นไหลไปได เหมาะ
สําหรับปายที่เปนขอควรปฏิบัติตามตางๆ ปายสามเหลี่ยมหรือขนมเปยกปูน ใหความรูสึกที่ 
ไมแนนอน เหมาะสําหรับปายขอหาม ขอควรระวัง ขอฉุกเฉิน สวนปายที่มีรูปรางอื่นๆเหมาะ
สําหรับเปนปายเฉพาะจะใชสถานที่นั้น ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ ใหความรูที่แตกตางกันออกไป
ตามขอจํากัดที่อาจเกิดจาก งบประมาณ หรือเทคนิคการสราง เชน ปายสี่เหลี่ยมจะมีราคาถูกกวา
ปายชนิดอื่น หรือขอจํากัดจากการใชงาน เชน ปายอิเลคโทรนิค อาจถูกจํากัดจากรูปรางของ
หลอดไฟและอุปกรณไฟฟา เปนตน 

2.  วัสดุ  ในการสรางปายมีการใชวัสดุพื้นฐาน 3 อยาง คือ ไม โลหะ และพลาสติก 
แตละอยางมีความแตกตางกันดังนี้ 

2.1  ไม ปายไมเปนที่นิยมใชมาเปนระยะเวลานานเนื่องจากปายไมเหมาะสมที่
จะใชงานกลางแจงใหความรูสึกที่เปนธรรมชาติ หรือใชกับสภาพภายนอกที่มีแสงสวางพอและ 
ปายไมยังใชไดดีภายในอาคาร แตไมจะมีความแข็งแรงทนทานนอยกวาโลหะพลาสติก 

2.2  โลหะ ปายโลหะมีความแข็งแรงทนทาน ใหความรูสึกแนนหนามั่นคงและ 
มีความทันสมัย แตโลหะมีปญหาในการใชงานอีกหลายประการ คือ เร่ืองน้ําหนัก และปญหา 
ในเรื่องการสะทอนแสง 

2.5 พลาสติก ปายพลาสติกเปนวัสดุที่เหมาะจะใชกับหลอดไฟและระบบ
ไฟฟาสามารถติดตั้งไฟฟาไวดานหลังหรือภายในกลองพลาสติก สามารถเลือกไดหลายสีและมี
น้ําหนักเบา ปายพลาสติกสามารถปรับใชงานไดกวางกวาวัสดุอ่ืนทั้งยังไมมีปญหาในเรื่องการมอง 

3.  สี  สีมีผลในเชิงจิตวิทยา มีผลตออารมณและการรับรูของมนุษย ซึ่งมีความเคยชิน
กับการตีความหมายของสีอยูแลว เชน  สีแดง มักใชกับปายคําเตือน การใชสีจึงมีประโยชนมากกับ 
การสรางปายสัญลักษณ การใชคูสีตางๆ มีผลตอการรับรูทางสายตา จากการศึกษาเรื่องการอาน
ปายบนสีตางๆ สรุปไดวาสิ่งสําคัญที่สุด คือการตัดกันระหวางสีพื้นและสีของตัวอักษร  
 รายชื่อของคูสีที่มีประสิทธิภาพในการใชงาน จัดลําดับจากคูที่เห็นและอานไดงายที่สุด 
ไปตามลําดับที่อานยากขึ้น ดังนี้ 

1.  ดําบนเหลือง    2.  ดําบนขาว   
3.  เหลืองบนดํา    4.  ขาวบนน้ําเงิน  
5.  เหลืองบนน้ําเงิน  6.  เขียวบนขาว  
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7.  น้ําเงินบนเหลือง   8.  ขาวบนเขียว  
9.  ขาวบนน้ําตาล   10. น้ําตาลบนเหลือง  
11. น้ําตาลบนขาว    12. เหลืองบนน้ําตาล  
13. แดงบนขาว   14. เหลืองบนแดง  
15. แดงบนเหลือง     16. ขาวบนแดง 

คูสีที่ไมแนะนําใหใชกับปายสัญลักษณ คือ สมบนขาว แดงบนเขียว และดําบนมวง  
ความชัดเจนของสีจึงมีความสําคัญตอการใชกับรูป ภาพถาย หรืออ่ืนๆ ที่จะอยูบนปายที่ตองมอง
จากระยะไกล การตัดกันของสีชวยเพิ่มความชัดเจนและเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอการสื่อสารของปาย 
นอกจากนั้นการแปลความหมายมีผลในทางจิตวิทยา ดังนี้ 

สีแดง ทําใหเกิดความรูสึก ชัดเจน รวดเร็ว แข็งแกรงมีพลัง และมีประสิทธิภาพ 
ผลกระทบทางจิตวิทยา เปนสีที่กระตุนประสาทตาและดึงดูดความสนใจจากผูที่พบเห็นไดมาก 
ที่สุดแตจะทําใหเมื่อยตาไดงาย 

สีเหลือง ทําใหเกิดความรูสึก แนนอนชัดเจน สวางสดใส ไมเกิดความสงสัย ไม
ตองตัดสินใจ  ผลกระทางจิตวิทยา เปนสีไวตอการมองของมนุษย และเมื่ออยูใกลกับสีอ่ืน จะเปลง
พลังขมสีเหลานั้น 

สีเขียว ทําให เกิดความรู สึกสงบ  รมเย็น  มีชีวิตชีวา  สดชื่น  อุดมสมบูรณ
ผลกระทบทางจิตวิทยา เปนสีที่ทําใหประสาทตาและกลามเนื้อ ผอนคลายจากความตึงเครียดเปน
สีที่ใหความรูสึกพักผอนไดมากที่สุด 

สีน้ําเงิน ทําใหเกิดความรูสึก สงบ เรียบรอย มั่นคง เงียบ  ผลกระทบทางจิตวิทยา 
เปนสีที่ทําใหเกิดความรูสึกเปนระเบียบ 

สีมวง ทําใหเกิดความรูสึก เรนลับ สูงสง หรูหรา ไรเดียงสา  ผลกระทบทาง
จิตวิทยา เปนสีที่ทําใหเกิดความรูสึกถึงความสําคัญ 

สีขาว ทําใหเกิดความรูสึก บริสุทธิ์ เบา ใสสะอาด ไรเดียงสา  ผลกระทบทาง
จิตวิทยา เปนสีที่ไมกอใหเกิดความรําคาญหรือเกิดขอโตแยงใดๆ ถาใชกับปายสัญลักษณทําให
เกิดความสะอาดเรียบรอย 

สีดํา  ทําใหเกิดความรูสึก แข็งแกรง หนักแนน สุขุม ผลกระทบทางจิตวิทยา 
เปนสีที่เปนตัวแทนของความเครงเครียด มีพิธีรีตอง เมื่อใชคูกับสีอ่ืนจะชวยสงเสริมใหสีอ่ืนเดนชัด
ข้ึน 

ทั้งนี้การใชสีที่แตกตางในเรื่องคาน้ําหนัก  (Value )  วรรณะ (Tone) และ  พื้นที่การใช 
สีจะกอใหเกิดการรับรูที่เปลี่ยนไปรวมถึงอายุและเพศอาจมีผลตอการรับรูที่เปลี่ยนไปคนมีอายุชอบ 
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สีน้ําเงิน ผูชายชอบโทนสีเขม และผูหญิงชอบโทนสีสวางสดใส 
ผลกระทบในทางจิตวิทยา  สีมีความสามารถในการสื่อความหมาย เพราะแตละสีมี

ความหมายอยูในตัว สีจึงใชเปนสัญลักษณแทนเรื่องตางๆ ได  
1.  สีกับการสื่อความรูสึกในแงมุมตางๆ 

1.1 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับขนาด  สีออนจะใหความรูสึกกวางใหญกวาสี
เขมหรือสีมืด ที่จะทําใหรูสึกแคบหรือเล็กลง และทําใหดูมีน้ําหนักกวาสีออน 

1.2 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับความสะอาด สีที่ผสมขาวหรือสีนวลให
ความรูสึกสะอาดตา  นาใช นาจับตองมากกวาสีแทหรือสีเขม การใชสีเดียวจะดูสะอาดกวาการใช
หลายสี 

1.3 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับพลัง  สีแทหรือสีที่ยังไมไดผสมกับสีอ่ืน จะให
พลังสดใสแข็งแกรงมากกวาสีผสม เชน สีแดง จะดูมีพลังมากกวาสีชมพู และสีในวรรณะรอนจะให
พลังงานมากวาสีในวรรณะเย็น 

1.4 สีกับความรูสึกเคลื่อนไหว สีที่อยูในวรรณะรอน จะแสดงถึงความ
เคลื่อนไหวไดดีกวาสีวรรณะเย็น 

1.5 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับระยะใกลไกล  สีแตละสีใหความรูสึกเกี่ยวกับ
ระยะตางกัน เมื่อนําสีแทมาเปรียบเทียบในระนาบเดียวกันสามารถใหความรูสึกในดานระยะ
แตกตางกันแบงเปน 3 ระยะ คือ  

ระยะหนา (Foreground)     เหลือง สม แดง 
ระยะกลาง (Middleground)      สม แดง เขียว น้ําเงิน 
ระยะหลัง  (Background)        มวง มวงน้ําเงิน  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล  

ณ อยุธยา 2543 : 35) 
หลักเกณฑการใชสีกับแผนปาย  (Colour  Coding)  สีพื้นฐานที่เปนที่ยอมรับ  

และเขาใจกันโดยทั่วไปในหลักเกณฑการใชสีกับแผนปายนี้  จะแบงเปน 3 สีใหญๆ คือ 
1. สีแดง  จะใชสําหรับปายบอกทิศทาง 
2. สีน้ําเงิน  จะใชสําหรับปายบอกรายละเอียด 
3. สีเขียว  จะใชสําหรับปายบอกตําแหนง  สถานที่ 
เมื่อเราจะออกแบบแผนปายสัญลักษณออกมาในหลายรูปแบบ  ไมวาจะใชเทคนิค

หรือสัญลักษณหรือวัสดุใดๆ ก็ตาม  หลักเกณฑการใชสีกับแผนปายนี้  จะชวยสื่อความหมายให
เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป  แตก็ไมใชวาการออกแบบแผนปายสัญลักษณในแตละงานนั้นจะใชได
เพียงสีแดง  น้ําเงิน  เขียว เทานั้น  เพราะสามสีนี้เปนเพียงตัวบอกเราเทานั้นวาปายที่เราเห็นนี้เปน
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ลักษณะของปายที่ใชบอกอะไร  ที่กลาวเชนนี้ก็เพราะวาสีทุกชนิดมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย  ทําให
เกิดอารมณและความรูสึกที่ตางๆกัน  สีเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะนํามาใชในการ
ออกแบบ  การทําความเขาใจ  ในเร่ืองอิทธิพลของสีที่มีตอจิตใจมนุษยยอมจะนําไปใชใหถูกตอง
ตามวัตถุประสงคในการออกแบบได 

4.  ตัวอักษร ตัวอักษรรวมถึงรายละเอียดของตัวอักษรบนปายสัญลักษณมี
ความสําคัญ ในการถายทอดขอความไปสูคนอาน มีหลักการดังนี้ 

4.1  รูปแบบตัวอักษร มีหลายรูปแบบใหเลือกและแตละแบบก็ใหความรูสึกที่
แตกตางกันออกไป และอานไดยากงายตางกัน ตัวอักษรแบบเรียบงายที่ดูธรรมดาจะอานไดงาย
ที่สุด 

4.2  ความหนาบางของตัวอักษร ความหนาของตัวอักษรจะชวยเนนย้ําขอความ
ที่มีความสําคัญมากกวาตัวอักษรที่บางกวา 

4.3  การใชตัวอักษร ที่เปนตัวพิมพใหญในภาษาอังกฤษ เหมือนกับการใชความ
หนาบางของตัวอักษร เพื่อเนนความสําคัญมากกวาตัวพิมพเล็ก และการใชตัวพิมพใหญรวมกับ
ตัวพิมพเล็กจะทําใหอานไดงายขึ้น 

4.4  ระยะความหาง ของชองไฟระหวางตัวอักษร ทําใหเกิดความยากงายที่
แตกตางกัน และยังใหความรูสึกที่ตางกันดวย การใชชองไฟหางจะใหความรูสึกสบายผอนคลาย
กวาการใชชองไฟแคบที่จะทําใหรูสึกทึบและแนน 

4.5  รูปรางของตัวอักษร ทําใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกัน รูปรางสามเหลี่ยม 
ความแหลมจะใหความรูสึกถึงพลังและความรวดเร็ว ตัวกลมใหความรูสึกนุมนวล ตัวแหลมให
ความรูสึกรุนแรง กาวราว ตัวกลมมากใหความรูสึกเชื่องชา 

ดังนั้นการเลือกใชตัวอักษรก็ตองดูใหเหมาะสมกับอารมณของสถานที่นั้นเปน
สําคัญ เพื่อใหเกิดความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับสภาพแวดลอมหรือยังอาจสงเสริมบรรยากาศให
ดีข้ึน  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 46) 

5.  สัญลักษณและเครื่องหมาย เครื่องหมาย และสัญลักษณภาพ เปนการติดตอ 
ส่ือสารเพื่อตอบสนองความตองการของคน เปนการใหขาวสาร การใหบริการ การแลกเปลี่ยน
สินคา เพื่อเปนการถายทอดขอความจากผูสงไปถึงผูรับภายในสภาวะแวดลอม โดยใชการมองเห็น
สามารถสรางอารมณและความรูสึกใหกับบรรยากาศภายในสภาพแวดลอมนั้น สัญลักษณภาพ 
จึงเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน เพื่อสนองความตองการของคนในสังคม ดังนั้นการเลือก
ขอความเพื่อใชกับสัญลักษณตองทําการศึกษาเพื่อใหแนใจวาสามารถสื่อความหมายขอความนั้น
ได สัญลักษณที่ดีตองมองเห็นไดงาย สามารถเขาใจไดไมกอเกิดความสงสัยความหมาย 
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ไมคลุมเครือ ควรใชสัญลักษณเดียวแทนขอความหนึ่งขอความ เพื่อสามารถเรียนรูและจดจําได
งายในเวลาอันรวดเร็ว 

สัญลักษณลูกศร  เครื่องหมายและสัญลักษณภาพที่เปนการสื่อความหมายแทนการ
บอกทิศทาง คือ ลูกศร ถือเปนสวนสําคัญในการออกแบบปายสัญลักษณ มีตําแหนงในการจัดวาง
ดังนี้  (Follis and Hammer 1979 : 69 - 71, อางถึงใน  เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 38) 

1.  ลูกศรทิศทางเดียว (Single Direction) แบงออกเปน  
1.1 ลูกศรวางเหนือขอมูล 
1.2 ลูกศรวางระดับเดียวกับขอมูล 
1.3 ลูกศรวางใตขอมูล 
1.4 ตําแหนงลูกศรและขอความจัดเรียงชิดซาย 
1.5 ตําแหนงลูกศรละขอความ จัดเรียง ซาย – ขวา – บน – ลางตามทิศทางของ

ลูกศร 
1.6 ลูกศรหักมุม (Angled Arrow) ใชบอกการเปลี่ยนทิศทาง เพื่อไปใหถึง

จุดหมาย เชน ลูกศรหักมุมซาย หมายความวาให เลี้ยวซายแยกถัดไป 
2.  ลูกศรบอกทิศทางตรงไปขางหนา (Directing Straight Ahead) ลูกศรประเภทนี้

สรางการรับรูที่คลุมเครือ ทําใหไมแนใจเพราะปญหาจาก หนึ่งสัญลักษณที่อาจหมายถึง
สองทิศทาง คือ ลางหรือบน แทนที่จะแสดงความหมายถึงทิศทางตรงไปขางหนา 

2.1 ปายอยูเหนือระดับสายตาใหใชลูกศร ชี้ลงลาง (Down Arrow) 
2.2 ปายระดับสายตาหรือตํ่ากวาระดับสายตาใหใช ลูกศรชี้ ข้ึนขางบน  

(Up Arrow) 
3.  ปายสัญลักษณแสดงถึงหลายจุดหมาย ที่แสดงทิศทางเดียวกัน (Two Ways 

to Indicate Order of Destination) มี 2 วิธีการ ดังนี้ 
3.1 ปายเหนือระดับสายตา ระดับสายตา และต่ํากวาระดับสายตา นิยมใชการ

เรียงชื่อตามลําดับตัวอักษรจากบนลงลาง 
3.2 ปายเหนือระดับสายตา ใชการเรียงชื่อตามระยะทาง จัดตามชื่อจุดหมายที่

มีระยะทางใกลที่สุดในกลุมไวบรรทัดลางสุดและใสชื่อตามระยะจากลางขึ้นบน  สําหรับปายระดับ
สายตาและ ต่ํากวาระดับสายตาใหใชวิธีตรงขาม คือไลตามระยะทางใกล – ไกล จากบนลงลาง 

6. การจัดวาง  การจัดวางทุกอยางลงบนแผนปายสัญลักษณ ไดแก เครื่องหมายและ
สัญลักษณภาพ  ตัวอักษร  และสวนประกอบอื่นๆ การจัดองคประกบใหกับส่ิงที่มีความสําคัญมาก
เปนลําดับแรกและควรจะมีพื้นที่วางในปาย เพราะถาพยายามจัดวางองคประกอบตางๆ ที่มาก
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เกินไปภายในพื้นที่อันจํากัด จะมีผลเสียทําใหเกิดความสับสนและจะทําใหปายสัญลักษณขาด
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร  เครื่องหมายและสัญลักษณภาพจึงมีความเปนสากล อยูเหนือภาษา
และวัฒนธรรม เพราะความสามารถในการรับรูและเขาใจภาพมีมากกวาตัวอักษร การสรางระบบ
ปายสัญลักษณจึงควรเนนการพัฒนาการใชสัญลักษณภาพเปนอันดับแรก เพื่อเปนสวนในการ
สรางระบบปายสัญลักษณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  (เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 :  
35 - 40) 

ขอจํากัดของระบบปายสัญลักษณ แผนที่บอกทาง (Map Direction) เปน เครื่องมือ
สําคัญ ในระบบการนําทางดวยตัวเอง แตนักออกแบบมักใหความสําคัญกับการออกแบบที่มาก
เกินกวาการใชงาน เพราะแผนที่ตองใชความสามารถในการอานและปฏิบัติตาม และแผนที่มักจะ
ติดตั้งอยูประจําตําแหนงซึ่งตองอาศัยการนึกทบทวน และการจดจําทาง ดังนั้นจึงควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการออกแบบ ดังนี้  

1. แสดงขอมูลดวยภาพหรือคําอธิบายที่เขาใจไดงาย 
2. วาดภาพแบบมีมิติ 
3. การจัดวางแผนที่ในแนวราบและแสดงถึงทิศ 
4. ใหผูดูแผนที่สามารถเชื่อมโยงสถานที่เดนชัด (Landmark) ที่ระบุในแผนที่กับของ

จริง 
5. ไมแสดงสถานที่ดอยความสําคัญใหเดนชัด 
รหัสสี (Color Coding) หรือการใชสีเพื่อชวยสงเสริมระบบการนําทางเพียงอยางเดียว 

เปนสิ่งที่ไมประสบความสําเร็จ เพราะคนไมสามารถจดจําวาสีใดเปนตัวแทนของอะไร จึงควรจะใช
สีคูกับเครื่องมือส่ือสารดวยภาพ และตัวอักษร(ตัวเลข คํา ชื่อ) และควรใชสีที่ชัดเจน เชน แดง 
เหลือง เขียว แสด ที่ทําใหระบุไดวาคือสีอะไร ไมควรใชสีที่บุคคลไมแนใจ เชน สีมวง มีความ
หลากหลายของสี ไดแก  Purple Violet Lavender  

สัญลักษณจราจร (Traffic Sign) เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องใหเปนระบบ เชน ปายสัญลักษณ บนทางหลวงของการทางสหรัฐฯ ซึ่งคํานึงถึง
ประเภทของตัวอักษรที่ใช พื้นที่ระหวางตัวอักษร ตําแหนงการจัดวางองคประกอบบนปาย
สัญลักษณ สี ขนาดตําแหนงติดตั้งและองศาของมุมมอง 

ตัวอยางหลักเกณฑของ FHWA  หลักการใช ปายสัญลักษณ เมื่อมีความจําเปน โดย
คํานึงถึงการเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลอยางมีเหตุผล ดังนี้ 

1. ปายสัญลักษณ บอกการเตือนลวงหนา 
2. ปายสัญลักษณ บอกชองทางเดินรถที่กําหนดไวเมื่อออกจากถนนหลวง 
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3. ปายสัญลักษณ บอกจุดหมายหลังจากออกจากถนนใหญ 
4. กําหนดขอความหรือจุดหมายเพียง 2 ขอความ ถามีมากกวาใหจัดตั้งปายแยกไว 

ตางหาก 
5. การเขียนขอความควรใหอานไดงายและสวยงาม มีพื้นที่วาง ชองไฟระหวาง

ตัวอักษรและคํา พื้นที่วางโดยรอบ ควรใชตัวอักษรที่อานไดชัดเจนที่สุด (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล  
ณ อยุธยา 2543 : 45 - 46) 

เกณฑการออกแบบระบบปายสัญลักษณ 
1.  Performance   Requirements  ขอควรปฏิบัติในการนําปายสัญลักษณไปใช ตอง

มีความสัมพันธกับเขตพื้นที่ใชงานนั้น โดยสรางระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดใหเขากับบริเวณพื้นที่ 
ที่ถูกกําหนด และอาจเสริมประสิทธิภาพโดยจัดพนักงานไวตามตําแหนงหลัก เชน บริเวณหองโถง
รับรอง ประชาสัมพันธตอนรับ ปายสัญลักษณนอกจากจะเปนเครื่องมือชวยการสื่อสารแลวยังใช
เปนสวนตกแตงพื้นที่และสภาพแวดลอม โดยเพิ่มความนาสนใจดวยรูปทรงทางศิลปะ หรือขยาย
ขนาดปายเพื่อเนนความหมาย ดังนั้นนักออกแบบตองทําการวิเคราะหโดยคํานึงถึง ความตองการ
ของลูกคา หลักการจัดควบคุมการสัญจร ขอจํากัดในการติดตั้งจากปญหาโครงสรางทาง
สถาปตยกรรม และขอกําหนดในการนําไปใชงานขั้นพื้นฐานของระบบปายสัญลักษณที่ดี 

มาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งปายโฆษณา ป 2538 ของสํานักงานการโยธา
กําหนดขอปฏิบัติไว ดังนี้ 

1.1  ตองไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมของบริเวณนั้น มีความปลอดภัยตอ
สาธารณชน 

1.2  สําหรับปายบนอาคารตองมีขนาดและออกแบบที่กลมกลืนกับตัวอาคาร 
1.3  ตองไมทําใหบริเวณนั้นดูรกรุงรัง และไมกีดขวางจราจร 
1.4  การติดตั้งปายตามสถานที่โบราณสถาน ตองไมทําใหสถานที่และบริเวณ

นั้นๆ ดูเปลี่ยนสภาพไป 
1.5  ในกรณีที่มีการติดตั้งปายบนอาคาร ตองไมทําใหอาคารนั้นรวมทั้งบริเวณ

ใกลเคียงตองสูญเสียทัศนียภาพของสถาปตยกรรมเดิม 
2.  Usage Consideration  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการทําปายสัญลักษณไปใช คือ 

ลักษณะทางสถาปตยกรรมของตึกที่จะเปนตัวกําหนดปายสัญลักษณทางดาน รูปราง วัสดุที่
เหมาะสม สี การติดตั้ง รวมทั้งลักษณะที่เปนถาวรหรือชั่วคราว ดังนั้น นักออกแบบจึงมีหนาที่
กําหนดชนิดของปายกับการใชงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งตองกลมกลืนกับความ 
งามของภูมิประเทศและไมทําลายสภาพแวดลอม 
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3.  Durability Requirements  ขอกําหนดดานความแข็งแรงทนทานของปาย
สัญลักษณ ตองพิจารณาเลือกวัสดุที่เหมาะสมกอนทําการออกแบบระบบปายสัญลักษณ ตองไม
เปนผลเสียหรือผลกระทบอันจะกอใหเกิดอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นตอสาธารณชน นักออกแบบ จึงมี
หนาที่กําหนด การใชงานของวัสดุใหเหมาะสมกับแบบ และตองมีความรูในเรื่องของวัสดุใหมๆ ซึ่ง
วัสดุมีใหเลือกตั้งแตพลาสติกออนจึงถึงโลหะแข็ง สวนที่เปนตัวหนังสือและสวนที่เปนพื้นปายอาจ
เลือกวัสดุที่แตกตางกันโดยพิจารณารวมกับวิศวกรในเรื่องของความทนทาน และจะตองมีการ
แสดงการรับรองจากวิศวกรดวย 

4.  Vandalism Considerations ขอควรคํานึง ถึงภัยที่อาจเกิดจากการบอนทําลาย
และการเสื่อมสภาพของสัญลักษณภาพ ไมแตกหักงายเมื่อโดนลมฝน การติดตั้งปายสัญลักษณใน
ที่สาธารณะ นักออกแบบควรเลือกใช วัสดุ เทคนิค กรรมวิธีการออกแบบและการติดตั้งที่สามารถ
ปองกันปายสัญลักษณ จากการนี้ได 

5.  Flexibility to Accommodate Changes and Additions ขอกําหนดในดานการ
ประยุกตปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมปายสัญลักษณไดในภายหลัง นักออกแบบควรคํานึงถึงเรื่องการ
เลือกใชวัสดุ เทคนิค กรรมวิธีการออกแบบและการติดตั้งที่ เปนการวางแผนการเผื่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6.  Readability Factor  ตัวแปลของการอาน ความยากงายของการอานไดกําหนด
รูปแบบของตัวอักษรและขนาดตัวอักษร ดังนี้  

6.1 Letter Style  รูปแบบของตัวอักษร 
6.1.1 ตัวอักษรที่ไมมีฐาน (Sans Serif) ชื่อ ตัวอักษร  Helvetica มี

รูปแบบที่เรียบงาย รวมสมัยมากกวา ตัวอักษรกลุมมีฐาน (Serif) 
6.1.2 การใชตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กรวมกัน ชวยในการอาน 

ไดดีกวาการใชตัวพิมพใหญทั้งหมด 
6.1.3 คําที่ใชตัวพิมพเล็กนั้น สวนของตัวอักษรที่ยาวกวาระดับบรรทัด

ทําใหมีรูปแบบที่เดนชัด นาสนใจ ชวยในการใชพื้นที่วาง จะเปนการชวยในการอานและจดจํา 
6.1.4 รูปแบบของตัวอักษรทําใหเกิดบุคลิก (Personality) กับสถานที่  

ใหความหมายและสรางความประทับในที่ดีใหกับสภาพแวดลอมนั้น 
6.2 Readability  การอาน  

6.2.1 การอานขึ้นอยูกับขนาดของตัวอักษร 
6.2.2 การอานที่เกิดขึ้นขณะเดินมีหลักกําหนดดังนี้   

ตัวอักษรที่ไมมีฐาน เชน  Helvetica Medium  สูง 1 นิ้ว จะ 
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สามารถอานไดจากระยะหาง 40 ฟุต    ตัวอักษรที่มีฐาน เชน  Clarendon  สูง 1 นิ้ว สามารถอาน
จากระยะหาง 25 ฟุต  ดังนั้น ความสามารถในการอาน สามารถหาไดจากอัตราสวนระหวางขนาด
ของตัวอักษรกับระยะทาง 

6.2.3 การจัดทําปายควรคํานึงถึง การคัดเลือกรูปแบบตัวอักษรจาก
ขอมูลที่ยาวที่สุด จํานวนบรรทัดจะชวยกําหนดขนาดของปาย เพื่อการอานไดงาย 

6.2.4 การจัดทําปายควรคํานึงถึง การคัดเลือกรูปแบบตัวอักษรจาก
ขอมูลที่ยาวที่สุด จํานวนบรรทัดจะชวยกําหนดขนาดของปาย เพื่อการอานไดงาย 

6.3 Letter and Line Spacing  ตัวอักษรและพื้นที่ระหวางบรรทัด 
6.3.1 ขนาดของพื้นที่วางระหวางอักษรและระหวางบันทึก ตองเปน

สัดสวนที่เหมาะสมกับการมองเห็น และการอาน ถาตัวอักษรจัดวางชิดกันมากจะทําใหอานไดยาก 
แตถาหางกันมากจะทําใหขอความไมตอเนื่อง 

6.3.2 การอานจากระยะที่ใกล จะใชชองไฟนอยกวาการอานจาก
ระยะไกล 

6.3.3 การจัดชองไฟ ข้ึนอยูกับมุมมองของการมอง 
6.3.4 มุมองศาของการมองกวางจะตองเพิ่มชองไฟระหวางตัวอักษร 

เพื่อไมใหตัวอักษรแลดูทับซอนกัน  
6.4 Copy Position  ตําแหนงการจัดวางขอมูล 

6.4.1 ตําแหนงตัวอักษรที่เปนขอมูลบนปายมีบทบาทที่สําคัญกับการ
อานออก 

6.4.2 ควรเวนพื้นที่วางโดยรอบตัวอักษรใหพอเหมาะ ทําใหปาย
สามารถอานไดงายสบายตา และควรแยกขอมูลใหโดดเดนออกจากสภาพแวดลอม 

6.4.3 ควรเลือกขนาดของปายใหเหมาะสมกับจํานวนขอมูลบนปาย 
6.4.4 ตําแหนงการจัดวางขอมูล 9 รูปแบบ คือ  

 Upper Left บนซาย Upper Centered บนกลาง    
 Upper Right บนขวา  Centered Left กลางซาย     

 Centered  กลาง  Centered Right กลางขวา 
                  Lower Left ลางซาย Lower Centered ลางกลาง     

 Lower Right ลางขวา 
6.4.5 ควรใชตารางแสดงการจัดชองไฟตัวอักษรมาตรฐานของระบบ 

New York City Transit Authority  
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6.5 Color  สี 
6.5.1 สีของตัวอักษรและสีของพื้นปายมีผลตอการอานออก 
6.5.2 การใชคูสีที่ตัดกันจะทําใหอานไดงาย ควรใหสีอยูในขอบเขต

พื้นที่ที่เหมาะสม ไมรบกวนสายตา ไมควรใชสีสะทอนแสงและสีที่เคลือบมุก 
6.5.3 ตัวอักษร ขาวบนพื้นปายดํา เปนคูสีตัดกัน ที่อานไดงายที่สุด 
6.5.4 ตัวอักษรขาวบนพื้นปายตําจะดูมีขนาดใหญกวาตัวอักษรดําบน

พื้นปายขาว 
6.5.5 สีที่ใชกับระบบปายสัญลักษณ ควรมีความกลมกลืนกัน สีที่ใชกับ

สถาปตยกรรม และควรใชสีที่เขากันไดดีกับสภาพแวดลอม 
6.5.6 การใชคู สีที่ตัดกัน  หรือการใชแม สี  อาจใชใหตัดกับสีของ

สถาปตยกรรม 
6.6 The Viewing Angle องศาของมุมมอง  

6.6.1 องศาของมุมมอง มีผลตอการจัดชองไฟของตัวอักษร 
6.6.2 องศาของมุมมองมีผลตอการใช  ปายสัญลักษณภายนอก 

มากกวา ปายสัญลักษณภายใน 
6.6.3 ปายสัญลักษณที่ใชกับรถยนตเคลื่อนที่ดวยความเร็วแตกตางกัน 

มีผลตอ การจัดชองไฟของตัวอักษร  
6.7 Legibility มาตรฐานในการอาน  การมองเห็นสัญลักษณ ไมวาจะเปน 

รูปภาพ ตัวอักษร การจัดวาง สีสัน แสง ชองวาง และมุมมอง ลวนแตมีผลตอการอาน และการ
มองเห็นไดตามธรรมชาติ ควรหลีกเลี่ยง การหักเหของมุมที่เกินกวา 10 องศาจากระดับสายตา 
ซึ่งหลักการนี้ มีประโยชนมากกับการกําหนดความสูง ถามุมมองตองหักเหเกินกวา 10 องศาระดับ
สายตาธรรมชาติความสัมพันธระหวาง ขนาดปายและระยะหาง จะตองปรับเปลี่ยนไป เชน  
แผนปายระดับเหนือพื้นดิน 15 ฟุต ควรจะใหญกวาแผนปายใหเหมาะสมกับการใชงาน 
นอกจากนั้นสัญลักษณที่อยูบนฉากโปรงแสดงควรลดความแรงหรือความเขมของแสงลง เพื่อเปน
การกระจายแสงทําใหอานออกไดอยางชัดเจน 

6.7.1 สัญลักษณและตัวอักษร  การตัดสินรูปแบบและขนาดของปาย
สัญลักษณ ที่เหมาะสมทําจากการทดสอบการอานในระยะทางที่ไกลที่สุด ที่สามารถมองเห็นได มี
หลักการดังนี้ 

6.7.1.1 สัญลักษณ อาจมีขนาดใหญกวาตัวอักษรได แตไมควร
เล็กกวา มาตรฐานการมองเห็น 
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6.7.1.2 ขนาดของตัวอักษร ควรจะไดรับการทดสอบใหเหมาะสม 
คือตัวอักษร ตองเพิ่มความสูงขึ้น 1 นิ้ว ในระยะทางการมองทุกๆ  50 ฟุต 

6.7.1.3 สัญลักษณและตัวอักษร ตองมีขนาดที่สมดุลกันเพื่อการ
มอง 

6.7.1.4   ไมควรใช ตัวอักษรควบคูกับสัญลักษณภาพ เพื่อใหมี
อิสระในการสื่อความหมาย 

6.7.1.5 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช ควรงายตอการอาน มีรูปแบบ
ที่สัมพันธกับ สัญลักษณภาพ และสภาพแวดลอมตัวอักษรและชองวางระหวางคํา มีผลตอการอาน
ออก 

6.7.1.6 รูปแบบของตัวอักษร ระยะทาง สี และแสง มีผลตอ
การจัดชองไฟของตัวอักษร โดยทั่วไปจะใชกฎการจัดระยะดวยนิ้วมือ (The Rules of Thumb) 

6.7.1.7 ตัวอักษรสีขาวบนฉากสีดํา ตองใชชองไฟระหวางคํา
มากกวาตัวอักษรสีดําบนฉากสีขาว 

6.7.1.8 ชองไฟระหวางตัวอักษร จะขึ้นอยูกับความเขมของแสง 
7.  Multilingual Need  ความตองการสื่อสารขามชาติ กับคนหลายชาติหลายภาษา

โดยใช ภาษาสากล ในยุคสื่อสารไรพรมแดน เพื่อใหบริการสิ่งอํานวยประโยชนทางสาธารณะ และ 
การคมนาคมขนสง ทําใหนักออกแบบเลือกใช ปายสัญลักษณ ที่สามารถสื่อความหมายแทน
คําพูด โดยกําหนดสัญลักษณที่เปนภาพ และอาจใชรวมกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือภาษาหลัก
ที่เปนภาษาใดภาษาหนึ่งประกอบอยูในแผนปาย 

8.  Regulatory Consideration ขอควรคํานึง เกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ  
ที่เกี่ยวของกับปายสัญลักษณ การติดตั้งปาย ตองขออนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
เปนหนาที่ของนักออกแบบ ที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับของหนวยราชการ ที่มีหนาที่ควบคุม
การติดตั้งปาย ตัวอยางเชน พื้นที่เขตกทม. มีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักการโยธา และ
สํานักงานเขตที่มีรายละเอียดการยืนขอติดตั้งปาย ไดแก ขนาดสัดสวนของปาย รายละเอียดของ
วัสดุและสี ปายที่ตองใชแสงไฟตองมีรายละเอียดของอุปกรณไฟฟาและการติดตั้งดวย การแสดง
สวนประกอบดานขางของปาย ภาพวาดของปายที่แสดงใหเห็นถึงสัดสวนที่แทจริง วัสดุที่จะใชสี 
สวนที่จะใชแสงรวมทั้งสัญลักษณตางๆ และตัวหนังสือที่ปรากฏบนปายสัญลักษณ เปนตน 

9.  Need for Illumination   ความจําเปนในการใหแสงสวาง  เพื่อใชในเวลากลางวัน 
หรือกลางคืน เปนหนาที่ของนักออกแบบที่จะกําหนดความตองการแสงและไฟฟา ขนาดของพื้นที่
ติดตั้ง และกรรมวิธีในการใหแสงสวาง โดยอาจใชดวงไฟที่ใหแสงจากภายนอกตัวแผนปาย เชน 
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การติดตั้งไฟสปอตไลทตองสามารถตั้งโชวใหสวยงามในชวงกลางวันไดดวย การออกแบบให
เหมาะสม ที่ไมกอใหเกิด การรบกวนสายตากับผูสัญจร รวมทั้งการเดินสายไฟ จะตองเก็บซอนให
เรียบรอย เพื่อปองกันอันตราย สวนการเปดใชไฟฟานั้น จะสามารถเปดในชวงเวลาที่ทางการ
กําหนด และในกรณีที่ไฟฟาอยูภายในตัวกลองปาย จะนิยมใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต 

10. Need for Graphic Manual เปนหนาที่ของนักออกแบบ ที่จะกําหนดใหมีการใช
และจัดทําหนังสือคูมือการออกแบบระบบปายสัญลักษณใหกับลูกคาเพื่อใชรวมกับปายสัญลกัษณ 
เพราะตองคํานึงถึงการใชงาน ที่มีความตอเนื่อง และจะตองมีการวางแผนไวเผ่ือการปรับแตงปาย
ในอนาคต หนังสือคูมือระบบปายมักใชกับ สถาบัน บริษัทขนาดใหญที่มีรายละเอียดของปายมาก
และซับซอนซึ่งรายละเอียดจะอยูในหนังสือคูมือการใชงานนี้ 

11. Budget Consideration and Cost Effectiveness ขอควรคํานึงถึง ในเร่ือง
งบประมาณและรายจายที่จําเปน การวางแผนเพื่อกําหนดงบประมาณ ซึ่งรวมทั้งคาวัสดุและ
วิธีการผลิต รวมถึงการวิเคราะหรายจายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว เปนหนาที่ของนักออกแบบที่จะ
กําหนดงบประมาณในแตละระบบใหลูกคาพิจารณา ซึ่งอาจจัดเปนงบประมาณที่เปนสัดสวนจาก
งบประมาณทั้งหมดของโครงการ  (เอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 46 - 50) 
 
สวนที่ 3  ปายสัญลักษณที่ใชกับสถานที่ทองเที่ยวในปจจุบันของประเทศไทย 
 

ขอมูลระบบปายสัญลักษณของกรมทางหลวงนั้นสวนใหญเปนขอมูลของปายจราจร  
ซึ่งเปนหนาที่รับผิดชอบโดยตรงของกรมทางหลวง  ในการจัดทําปายดังกลาวสําหรับใชกับสภาพ
การจราจรภายในประเทศไทยอยูแลว  แตในการใชงานของปายจราจรก็จะมีการแบงหมวดหมูตาม
หนาที่การใชงานกันไป  ซึ่งผูวิจัยไดคัดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย  โดยสรุปไดดังนี้คือ 

ปายจราจรแบงแยกตามหนาที่ไดดังนี้คือ 
1. ปายบังคับ   เปนปายซึ่งแสดงกฎจราจรเฉพาะที่นั้น ๆ  ใชเพื่อบังคับและควบคุม

การจราจรปายบังคับมีผลบังคับตามกฎหมาย 
2. ปายเตือน  เปนปายเพื่อใชเตือนผูขับข่ียวดยานถึงลักษณะ  สภาพที่อาจเกิด

อันตรายหรือมีการบังคับควบคุมการจราจรขางหนาซึ่งควรตองระมัดระวัง 
3. ปายแนะนํา  เปนปายที่ใชเพื่อแนะนําใหผูใชทาง  สามารถเดินทางไปสูจุดหมาย 

ปลายทางไดถูกตอง  สะดวกและปลอดภัย   อันไดแก   ปายซึ่งแสดงหมายเลขทางหลวง  จุดหมาย 
ปลายทาง  ทิศทาง  ระยะทาง  สถานที่สําคัญ  สถานบริการ  และอ่ืน ๆ  

มาตรฐานการออกแบบ  แบบ  รูปราง  สี  ขนาด  เครื่องหมาย  สัญลักษณ  ตัวเลข   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 35

ตัวอักษรของปายจราจรที่ไดออกแบบไวนั้นมีความประสงคเพื่อใหผูขับขี่ยวดยานบน
ทางหลวงสามารถอานไดงาย  ใหมีเวลาทําความเขาใจและเวลาปฏิบัติตามไดเพียงพอ  มองเห็น
ไดชัดเจน  เขาใจและจําไดงาย  และนําไปใชไดถูกตองสม่ําเสมอ  เปนมาตรฐานเดียวกัน 

ลักษณะของปายจราจร  ปายจราจรทุกปาย  ซึ่งจะติดตั้งบนทางหลวงทุกแหงจะตอง
เปนปายที่มีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับรูปราง  สี  ขนาด  เครื่องหมาย  และ
สัญลักษณ  ตัวเลขและตัวอักษรเสนของปาย  ดังตอไปนี้ 

1. รูปรางของปายจราจร 
  รูปรางแปดเหลี่ยม (Octagon  shape)  ใชเฉพาะปายหยุด 
 

รูปสามเหลี่ยมดานเทา (Equilateral  Triangle  Shape)  มุมชี้ลงใชเฉพาะปายให   
ทาง 

   รูปกลม  (Round  Shape)  ใชเฉพาะปายบังคับ 
 
  รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสมุมต้ังขึ้น  (Diamond  Shape)  ใชเฉพาะปายเตือน 
 
  รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  (Rectangular  Shape)  ใชเฉพาะปายแนะนําและปายเตือน 
  บางแบบ 

รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  (Square  Shape)  ใชเฉพาะปายแนะนําและปายเตือน
ความเร็ว 

  รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว  (Isosceles  Triangle  Shape)  มุมแหลมชี้ไปทางซายใช 
  เฉพาะปายเขตหามแซงรูปรางอื่นซึ่งอาจจะกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนตอการจราจร 
  เฉพาะรายโดยไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง 

รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  (Rectangular  Shape)  มีดานยาวเปนดานตั้ง  ใชเฉพาะปาย 
แนะนําสถานที่แหลงทองเที่ยว (กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, กองวิศวกรรม
จราจร  2543 : 4) 

2. สีของปายจราจร 
2.1 ปายบังคับ  โดยทั่วไปใชสีขาวเปนพื้น  เสนขอบปายและเสนขีดกลางใช

สีแดง เครื่องหมาย  สัญลักษณ  ตัวเลขและตัวอักษรปายใชสีดํา  
ยกเวน -  ปายหามจอดรถ  พื้นปายสีน้ําเงิน  เสนขอบปาย  และเสนขีดกลางใช 

สีแดง 
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   -  ปายหยุด  พื้นปายสีแดง  เสนของปาย  และเสนตัวอักษรใชสีขาว 
   -  ปายสุดเขตบังคับ  พื้นปายขาว  เสนขอบปาย  และเสนขีดกลางสีดํา 

2.2 ปายเตือน  โดยทั่วไปใชสีเหลืองเปนพื้น  เสนของปาย  เคร่ืองหมาย
สัญลักษณ  ตัวเลขและตัวอักษรบนปายใชสีดํา 

2.3 ปายแนะนํา 
2.3.1 ปายแนะนําทั่วไปมี  4  ประเภท  คือ 

2.3.1.1 พื้นปายสีขาว เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร  
และสัญลักษณ  ใชสีดํา 

2.3.1.2  พื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปาย เคร่ืองหมาย ตัวเลข 
ตัวอักษร  และสัญลักษณใชสีขาว หรือสีอ่ืนที่กําหนดเฉพาะปาย 

2.3.1.3  พื้นปายสีน้ําเงิน  ภาพสัญลักษณสีน้ําเงินบรรจุในรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสสี ขาว เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีขาว (ปายแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ) 

2.3.1.4  พื้นปายสีขาว  ภาพสัญลักษณสีขาวเงินบรรจุในรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสสีน้ําตาล เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีน้ําตาล (ปายแหลงทองเที่ยว
โบราณสถาน) 

2.3.2 ปายแนะนําชนิดพิเศษหรือใชติดตั้งบนทางหลวงพิเศษ มี 2 แบบ
คือ 

2.3.2.1   พื้นปายสีเขียว  เสนขอบปาย   เครื่องหมาย  ตัวเลข  
ตัวอักษร  และสัญลักษณใชสีขาว 

2.3.2.2  พื้นปายสีน้ําเงิน  เสนขอบปาย เครื่องหมาย ตัวเลข  
ตัวอักษร  และสัญลักษณใชสีขาว  หรือสีอ่ืนที่กําหนดเฉพาะปาย  (กระทรวงคมนาคม, กรมทาง
หลวง, กองวิศวกรรมจราจร  2543 : 5) 

2.4 ปายบอกจุดหมายปลายทาง 
ลักษณะปาย ปายบอกจุดหมายปลายทาง ลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  

พื้นปายสีขาว  เสนขอบปายสีดํา  ตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายลูกศรสีดําบรรจุขอความระบุ 
ถึงจุดหมายปลายทางนั้นๆ ประกอบในปาย 

หลักเกณฑการใชโดยทั่วไป ไมควรแสดงชื่อจุดหมายปลายทางเกิน3ชื่อ 
บนสถานที่ติดตั้งเดียวกัน 

-  ปายบอกจุดหมายปลายทาง  1  ปาย  ตอจุดหมายปลายทาง  1  ทิศทาง  การ 
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เรียงลําดับ ปายจะตองเรียงจากบนลงลาง  โดยใหปายบอกจุดหมายปลายทางตรงไปอยูบนสุด   
ถัดลงมา  เปนจุดหมายปลายทางที่อยูทางซาย  ลางสุดเปนชื่อเมืองหรือสถานที่สําคัญที่ใกลที่สุด
ทางขวา 

-   ชื่อที่ปรากฏบนปายบอกจุดหมายปลายทางเดียวกันตามแยกตาง ๆ 
จะตองเปนชื่อเดียวกันตลอด 

-   จุดหมายปลายทางที่ใชบนแผนปายแตละทิศทาง  ตองเปนจุดหมาย 
ปลายทาง 

-    ที่สําคัญที่สุดของทิศทางนั้น  ถามีเมืองสําคัญเทาๆ กันหลายแหงใน
ทิศทางเดียวกัน  ก็ใหใชชื่อจุดหมายปลายทางที่ใกลกวา 

-    ในกรณีที่ปายบอกจุดหมายปลายทาง  มิไดระบุถึงเมือง  หรือสถานที่
สําคัญ 

-    ขางหนาจะตองติดตั้งปายบอกระยะทาง  (Distance  Signs)  เมื่อเลย
ทางแยกไปแลวทุกแหง  เพื่อแนะนําผูขับข่ียวดยานใหทราบถึงเมืองหรือสถานที่สําคัญขางหนา 

-    ไมควรใชปายบอกจุดหมายปลายทางบอยครั้งสําหรับจุดหมาย
ปลายทางที่ยังมีทิศทางตางตอไปขางหนา  เวนแตทางหลวงที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางที่
สําคัญขางหนาอยูไกลและผานทางแยกหลายทางแยกที่จะทําใหเกิดการสับสน  ใหพิจารณาติดตั้ง
ปายแนะนําเพื่อเนนถึงจุดหมายปลายทางที่ติดตั้งบนสถานที่เดียวกันตองยาวเทากัน 

-    แมวาขนาดของปายบอกจุดหมายปลายทางจะขึ้นอยูกับความสูงและ 
ลักษณะของตัวอักษรที่ใชในปายอยางไรก็ตาม  เพื่อความเปนระเบียบปายบอกจุดหมาย
ปลายทางที่ติดตั้งบนสถานที่เดียวกันตองยาวเทากัน 

-    ใหใชตัวอักษรไทยขนาดสูง  25 เซนติเมตร  สําหรับใชปายบอก
จุดหมายปลายทางที่ใชติดตั้งบนทางหลวงแผนดินสายประธาน  และบริเวณทางแยกทีสั่บสน  และ
ใชตัวอักษรไทยขนาดสูง  20  เซนติเมตร  สําหรับใชกับปายบอกจุดหมายปลายทางที่ใชติดตั้งบน
ทางหลวงแผนดินสายรองและทางหลวงจังหวัด (กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, กองวิศวกรรม
จราจร  2543 : 82 - 84) 

2.5 ปายแสดงขอมูลและบริการ (Information and Service Signs) ปาย
แสดงขอมูลและบริการเปนปายบริการที่ใชแสดงขาวสารขอมูลและบริการที่สําคัญที่ผูขับข่ี
ยวดยานควรทราบในการเดินทางบนทางหลวง  และยังเปนประโยชนตอผูใชทางที่สามารถใช
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มีอยูขางทางหลวงเชน  เพื่อพักผอนหยอนใจ  เปลี่ยน
อิริยาบถในการเดินทาง  ชมทิวทัศน  หรือสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  นอกเหนือไปจากปาย
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บอกจุดหมายปลายทางและปายบอกระยะทาง  ปายบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้  
ไดแก 

2.5.1 ปายแสดงที่พักริมทาง (Rest  Area Signs) ลักษณะเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผา  ประกอบดวยปายสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นปายสีน้ําเงิน  เสนขอบปายสีขาว  บรรจุ
สัญลักษณเปนรูปตนไมและมานั่งสีขาว  เพื่อแสดงใหผูขับข่ียวดยานทราบวามีที่พักอยูริมทาง
ขางหนา  ตัวเลข  อักษร  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใชสีขาวบนพื้นปายสีน้ําเงิน  การติดตั้งปาย
แสดงที่พักริมทาง  ตองใหขอบปายดานขวาสุดหางจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา  0.06  เมตร  
สวนความสูงของขอบปายดานลางสุด  ใหสูงจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา  1.20  เมตร 

     
ภาพที ่ 7  ตัวอยางปายแสดงที่พกัริมทาง 
ที่มา : กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, กองวิศวกรรมจราจร,  คูมอืเครื่องหมายควบคุม
การจราจร  ภาค 1, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2543), 100. 

2.5.2 ปายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน (Scenic Area Signs) ลักษณะ
เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาพื้นปายสีน้ําเงิน  เสนขอบปายสีขาว  บรรจุขอความและตัวเลขหรือ
เครื่องหมายลูกศร  เพื่อแสดงระยะทางหรือทิศทางไปสูสถานที่จัดไวสําหรับใหชมทิวทัศน  โดยใช
ตัวอักษร  ตัวเลขและเครื่องหมายลูกศร  เพื่อแสดงระยะทางหรือทิศทางไปสูสถานที่จัดไวสําหรับ
ชมทิวทัศน  โดยใชตัวอักษร  ตัวเลขและเครื่องหมายลูกศร  สีขาว  การติดตั้งปายแสดงสถานที่ชม
ทิวทัศนตองใหขอบปายดานขวาสุดหางจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา  1.20  เมตร 

 
ภาพที ่ 8  ตัวอยางปายแสดงสถานทีช่มทิวทัศน 
ที่มา : กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, กองวิศวกรรมจราจร,  คูมอืเครื่องหมายควบคุม 
การจราจร  ภาค 1, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2543), 101. 
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2.5.3 ปายแสดงสถานที่แหลงทองเที่ยว  ปายแสดงสถานที่แหลง
ทองเที่ยวเปนปายที่อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวผูใชรถใชถนนที่ผานบริเวณสถานที่แหลง
ทองเที่ยวเกิดความสนใจสามารถเดินทางเขาไปยังสถานที่ทองเที่ยวไดถูกตอง ปายเหลานี้  ไดแก 

2.5.3.1 ปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  กิจกรรม
และแหลงชุมชน  ปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  กิจกรรมและแหลงชุมชน  ลักษณะ
เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  พื้นปายสีน้ําเงินมีความยาวเปนดานตั้ง  มีภาพสัญลักษณแสดงถึง
ธรรมชาติที่เปนสถานที่ทองเที่ยวสีน้ําเงินบรรจุอยูในกรอบหนาตางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นปายสีขาว  
มีขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีขาว  ระบุถึงชื่อสถานที่ทองเที่ยวใตภาพสัญลักษณ  และมี
ตัวเลขหรือเครื่องหมาย  เพื่อแสดงถึงระยะทางหรือทิศทางที่ชี้ไปยังสถานที่ทองเที่ยว 

 

 
 

ภาพที ่ 9  ตัวอยางปายแสดงสถานทีท่องเทีย่วตามธรรมชาติ 
ที่มา : กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, กองวิศวกรรมจราจร,  คูมอืเครื่องหมายควบคุม 
การจราจร  ภาค 1, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2543), 102. 

2.5.3.2 ปายแสดงสถานที่ทองเที่ ยวโบราณสถานทาง
ประวัติศาสตรและศาสนสถาน  ปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวโบราณสถานทางประวัติศาสตร
และศาสนสถานลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  พื้นปายสีขาวมีดานยาวเปนดานตั้งมีภาพ
สัญลักษณสีขาวแสดงถึงสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  และศาสนสถานบรรจุอยูในกรอบรูป
หนาตางสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นปายสีน้ําตาลมีขอความตัวอักษรไทยและภาษาอังกฤษสีน้ําตาลระบุ
ถึงชื่อสถานที่ของโบราณสถานอยูใตภาพสัญลักษณและมีตัวเลขหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงถึง
ระยะทางหรือทิศทางไปสูสถานที่ของโบราณสถานอยูใตสุด  ใหติดตั้งปายโบราณสถานกอนถึง
ทางแยกที่ทางหลวงตัดกันประมาณ  500 เมตร – 1 กิโลเมตร  โดยใหขอบปายหางจากขอบผิว
จราจรไปนอยกวา  0.60  เมตร   สวนความสูงของขอบปายดานลางสุด  ใหสูงจากขอบผิวจราจรไม 
นอยกวา  1.20  เมตร 
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ภาพที ่ 10  ตัวอยางปายแสดงสถานทีท่องเทีย่วที่เปนโบราณสถาน 
ที่มา : กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, กองวิศวกรรมจราจร,  คูมอืเครื่องหมายควบคุม 
การจราจร  ภาค 1, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2543), 103. 

2.5.3.3 ปายรวมแหลงทองเที่ยว ปายรวมแหลงทองเที่ยว  
ลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  บนพื้นปายสีน้ําเงิน เสนขอบปายสีขาว  มีเสนขีดกลางสีขาวคั่น
ระหวางชื่อของแหลงทองเที่ยว  ขนาดความกวางของเสนขีดกลางจะตองเทากันหรือประมาณ
เทากับความกวางของเสนขอบปายชองบนสุดของปายจะมีขอความวา  “แหลงทองเที่ยว”   
มีภาษาอังกฤษอยูขางลางโดยใชคําวา  “TORIST  ATTRACTION”  และมีสัญลักษณรูปตัว  “i”  
แสดงที่รวมแหลงทองเที่ยวสีขาวอยูในกรอบรูปส่ีเหลี่ยม  ชองลางถัดมาในแนวเดียวกันก็มีเสนขีด
กลางสีขาวคั่น  บรรจุขอความระบุถึงแหลงทองเที่ยวตางๆ ของจังหวัด  อําเภอ  หรือบริเวณที่มี
แหลงทองเที่ยวที่อยูใกลกัน  มีเครื่องหมายลูกศรแสดงทิศทางไปสูแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ และมี
สัญลักษณของแหลงทองเที่ยวสีน้ําเงินอยูในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีพื้นสีขาวอยูอีกดานหนึ่ง  สําหรับชื่อ
แหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณทางประวัติศาสตร  และศาสนสถานใหใชสัญลักษณสีน้ําตาล 
 

                                    
 

ภาพที ่ 11  ตัวอยางปายรวมแหลงทองเทีย่ว 
ที่มา : กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, กองวิศวกรรมจราจร,  คูมอืเครื่องหมายควบคุม 
การจราจร  ภาค 1, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2543), 104. 
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ภาพที ่ 12  ตัวอยางโครงสรางปายรวม 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวิจัย 

ความกวางของปายขึ้นอยูกับจํานวนสถานที่ของแหลงทองเที่ยวที่จะ
กําหนดไวในแผนปายโดยทั่วไปจะไมเกิน  6  แหง   ความยาวของปายไมนอยกวา 180  เซนติเมตร  
และสามารถเพิ่มความยาวของปายไดคร้ังละ  5  เซนติเมตร  เพื่อใหไดระยะหางตามมาตรฐานที่
กําหนดเอาไว  (กระทรวงคมนาคม,  กรมทางหลวง,  กองวิศวกรรมจราจร  2543 : 98, อางถึงใน  
ตติยา  เทพพิทักษ  2546 : 14 - 17) 

สี  การใชสีบนแผนปายทุกประเภทของกรมทางหลวงนั้น  ใชวัสดุพิเศษ  ที่เรียกวาแผน
สะทอนแสง  ในการผลิตไมวาจะเปนตัวหนังสือหรือพื้นปาย  เพื่อใหการใชงานของปายเหลานั้นมี
ประสิทธิภาพ  เมื่อตองใชในเวลากลางคืน แผนสะทอนแสงเปนวัสดุสําหรับผลิตปายตางๆ เชน  
ปายจราจร  ปายโฆษณา  เพื่อใหสะทอนแสดงและมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน  เพื่อ
ประโยชนของผูใชและประชาชนทั่วไป  จึงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  แผนสะทอน
แสง 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 
Fed.Spec.L – S - 300C  Sheeting  and  tape, reflective : non 
March  20,  1979   exposed  lens 
ขอกําหนดที่  ทล - ก  603/2526  ขอกําหนดแผนสะทอนแสงที่มีกาวอยูดานหลัง 
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑแผนสะทอนแสง  มีดังนี้ 
1. แผนสะทอนแสง  (reflective  sheeting)  หมายถึง  วัสดุแผนบางออนสามารถ 

สะทอนแสงได  มีกาวอยูดานหลังสําหรับลงบนแผนวัสดุผิวเรียบ 
2.  ตัวประกอบความสองสวาง  (Iuminance  factor)  หมายถึง  อัตราสวนของ

ความสวาง  (Illuminance)  ที่สะทอนจากแผนสะทอนแสงกับความสวางที่สะทอนจากแมกนีเซียม 
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ออกไซด  โดยใชหลอดไฟมาตรฐาน  A  ของ  CIE  มีหนวยเปนรอยละ 
3.  สัมประสิทธิ์การสะทอนแสง  (esefficient  of  retro - refection)  หมายถึง

อัตราสวนของความรอนแหงการสองสวาง  (luminous  intensity, cd)  ของแผนสะทอนแสงกับ
ความสวาง  (illuminance, lx)  ในแนวตั้งฉากที่ผิวของแผนสะทอนแสงมีหนวยเปนแคนเดลาตอ
ลักซตอตารางเมตร  (cd/lx/m2) 

ลักษณะทั่วไป  แผนสะทอนแสงตองเปนแผนแบนเรียบ  ฟลมชั้นนอกและสารสะทอน
แสงจะตองปรากฏ ใหเห็นเปนเนื้อเดียวกัน  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ    แผนสะทอน
แสงมี  9  สี  คือ  สีขาว  สีเหลือง สีแดงเขม  สีทอง  สีสม  สีเขียว  สีน้ําตาล  สีแดง  สีน้ําเงิน 

การใชสีในระบบปายสัญลักษณที่เหมาะสมกับสถานที่ทองเที่ยวทางของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตนั้น  สีแตละสีตองมีตัวประกอบความสองสวางและโคออรดิเนตของรงคภาวะ 
อยูในขีดจํากัดของรงคภาวะ  (chromaticity  limits)   

การเลือกใชสีสําหรับระบบปายสัญลักษณที่เหมาะสมกับสถานที่ทองเที่ยวทางของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ที่ใหความสําคัญกับการทดสอบคุณภาพของแผนสะทอนแสง  เพื่อ
นํามาใชงาน  ในงานวิจัยครั้งนี้จะตองมีการทบทวนหลักการขางตนในทุกๆ ขอแลวเลือกหยิบใชขอ
ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ  (กระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง,  กองวิศวกรรมจราจร  2542 : 1, 
อางถึงใน  ตติยา  เทพพิทักษ  2546 : 19 - 20) 

การใชสัญลักษณภาพ  ใชประกอบกับขอความเพื่อแสดงในแผนปายประเภทตาง ๆ 
โดยจัดแบงสัญลักษณภาพออกเปน  2  ชนิด  ดังนี้ 

1. สัญลักษณภาพแหลงทองเที่ยว  ใชประกอบกับขอความแสดงสถานที่ทองเทีย่ว  
ซึ่งมีทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษในแผนปายเหลานี้  คือ 

- ปายชี้ทางในแหลงทองเที่ยว 
- ปายชื่อแหลงทองเที่ยว 

2. สัญลักษณภาพสวนบริการ  ใชประกอบกับขอความแสดงกิจกรรมดานบริการ
ตางๆ ซึ่งมีทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษในแผนปายสวนบริการ  (โสภาณี  ภาษวัชน  2527 : 
69, อางถึงใน ตติยา  เทพพิทักษ  2546 : 20) 

การจัดทําปายและการติดต้ัง  ปายชี้ทางและปายแหลงทองเที่ยวในโครงการนี้  แบง
ออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ ตามสถานที่ที่ติดตั้ง  คือ 

1. ปายที่ติดต้ังในเขตทางหลวง  เชน  ทางหลวงแผนดิน  ทางหลวงจังหวัด  และ
ทางหลวงพิเศษตาง ๆ การจัดทําและติดตั้งปายอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม  ไดแก  ปายแนะนําตาง ๆ  ปายชี้ทาง  ปายแสดงขอมูล   และปายแสดงการ 
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บริการ 
1.1 ความมุงหมายของปาย เพื่อชวยแนะนํานักทองเที่ยวใหไปสูแหลง

ทองเที่ยวไดอยางถูกตอง  และรวดเร็ว  โดยระบุชื่อ หรือสถานที่แหลงทองเที่ยว  ทิศทาง  และ
ระยะทาง  เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.2 การใชปาย  ใชติดตั้งบริเวณทางแยก  และกอนถึงแหลงทองเที่ยว  เพื่อ
แนะนําทองเที่ยวใหทราบถึงทิศทาง  และระยะทางไปสูแหลงทองเที่ยว 

1.3 ลักษณะของปาย การออกแบบจําเปนตองใชมาตรฐานของกรทางหลวง  
เพราะตองคํานึงถึงความปลอดภัย ของผูขับข่ียวดยานและความสม่ําเสมอของรูปราง  สี  ขนาด  
เครื่องหมาย  ตัวเลข  ตัวอักษร  ที่ใชในปาย  ซึ่งประสงคใหผูขับขี่ยวดยานบนทางหลวงสามารถ
อานไดงาย  ใหมีเวลาทําความเขาใจและเวลาปฏิบัติตามไดเพียงพอ มองเห็นไดชัดเจนขึ้น  เขาใจ
และจําไดงาย  และนําไปใชไดถูกตองสม่ําเสมอ  (โสภาณี  ภาษวัชน  2527 : 141, อางถงึใน ตตยิา  
เทพพิทักษ  2546 : 20 - 21) 

2. ปายที่ติดต้ังในบริเวณแหลงทองเที่ยว  ใชติดตั้งภายในบริเวณหรืออาณาเขต
ของแหลงทองเที่ยว  ไดแก  ปายชี้ทางในแหลงทองเที่ยว  ปายชื่อแหลงทองเที่ยว  ปายรายละเอียด
แหลงทองเที่ยว  ปายสวนบริการ  ปายหามและปายเตือน  ตลอดจนปายผูอุปถัมภ 

2.1 ความมุงหมายของปาย  เพื่อชวยแนะนํานักทองเที่ยวใหไปสูจุดตาง ๆ 
ภายในบริเวณแหลงทองเที่ยวไดอยางถูกตอง  โดยระบุชื่อสถานที่สําคัญ  ทิศทางและหรือ
ระยะทาง  เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.2 การใชปาย  ใชติดตั้งบริเวณทางแยกทุกจุดภายในแหลงทองเที่ยว  ใน
ตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งผูเดินเทาและนั่งรถยนต  (โสภาณี  ภาษวัชน  2527 : 154, 
อางถึงใน ตติยา เทพพิทักษ  2546 : 21) 

เกณฑการออกแบบโครงสราง  การออกแบบโครงสรางของปายประเภทตางๆ เพื่อ
การใชงานในแหลงทองเที่ยว  ในสภาพภูมิประเทศ  และสภาพความเปนอยูซึ่งแตกตางกันอยาง
มากมายทั่วประเทศ  การวางเกณฑการออกแบบเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานในลักษณะ
ดังกลาว  สามารถพิจารณาออกเปน 2 หัวขอใหญ ๆ คือ 

1. ประโยชนใชสอย  (Function)  ปายตาง ๆ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อประโยชนใชสอย
หลัก  คือการบอกขอมูลใหผูที่ผานไปผานมาเห็นและเขาใจไดอยางชัดเจนและรวดเร็วในดาน
ประโยชนใชสอยของโครงปาย  มีขอมูลที่ตองคํานึงถึงตอไปนี้ 

- ความโดดเดนและสะดุดตาในการมองเห็นปาย 
- ความยืดหยุนในการเพิ่มหรือลดจํานวนปาย 
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- ความกลมกลืมและไมกีดขวางสภาพแวดลอม 
2. การสราง  (Construction) เนื่องจากการใชปายเปนไปอยางกวางขวาง  ดังนั้น

การออกแบบจึงจําเปนตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการสราง  (การผลิตและการติดตั้ง)  สําหรับ
บางแหลงทองเที่ยว  ซึ่งอยูหางไกลและมีวัสดุตลอดจนอุปกรณที่จํากัด  ส่ิงที่สําคญัในการพจิารณา
เกี่ยวกับการสราง  ไดแก 

- การผลิตและการติดตั้งไดงายและรวดเร็ว 
- ความแข็งแรงทนทานตอสภาพธรรมชาติและการทําลายของมนุษย 
- สามารถซอมแซมไดสะดวกและรวดเร็ว  (โสภาณี  ภาษวัชน  2527 : 273, 

อางถึงใน ตติยา  เทพพิทักษ  2546 : 22) 
ขอมูลในสวนที่  3  วาดวยปายสัญลักษณที่ใชกับการทองเที่ยวของประเทศไทยใน

ปจจุบันนั้นทําใหทราบถึงหลักเกณฑการออกแบบปายสัญลักษณและลักษณะของปายที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว  ที่ใชอยูในประเทศไทย  ในปจจุบัน  ตลอดจนวิธีการแสดงเนื้อหาในสัญลักษณ
ภาพแตละหมวดหมูที่เปนประโยชนในการศึกษาหาแนวทางในการออกแบบ สัญลักษณภาพ
สําหรับสถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 
 
สวนที่ 4 การแบงประเภทของแหลงทองเที่ยว 
 

การแบงประเภทของแหลงทองเที่ยว จากผลงานการวิจัยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  ซึ่งไดทําเสนอตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
เมื่อป พ.ศ. 2525  นั้น  ไดจําแนกประเภทของแหลงทองเที่ยวสําหรับทําการศึกษาไว  4  ประเภท  
คือ 

1. ประเภทชายหาด  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะเปนหาดทราย  อาจเปน
หาดทรายบนเกาะ  หรือของพื้นแผนดินใหญก็ได 

2. ประเภทธรรมชาติ  เปนประเภทถ้ํา  น้ําตก  เกาะ  กระพัง  ทะเลสาบ 
3. ประเภทประวัติศาสตร  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปนแหลงที่แสดงวัฒนธรรมของ 

คนในทองถิ่นที่เกี่ยวกับความเปนอยู  การทํามาหากิน  ประเพณีประจําถิ่น  เพื่อแสดงเอกลักษณ
ของทองถิ่น 

4. ประเภทเมือง  เปนสถานบันเทิงเริงรมย  ยานการคาในเมือง  ศูนยการคาตาง ๆ  
แสดงใหเห็นวาแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย  ข้ึนอยูกับสภาพภูมิศาสตรและสภาพ

ทางธรรมชาติของแตละจังหวัด  ในแตละภาควาจะมีพื้นที่เปนปา  เขา  ชายหาด  หรือเปนเมือง
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ประวัติศาสตรที่มีโบราณวัตถุที่สําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ  ซึ่งจะดึงดูดผูสนใจไป
เที่ยวชมหรือพักผอนหยอนใจได 

ในการแบงประเภทของแหลงทองเที่ยว  เพื่อการออกแบบทางกราฟกนั้น  จึงไดยึดถือ 
หลักการแบงดังที่กลาวมาแลวเชนเดียวกัน  แตเพื่อใหมีการออกแบบสัญลักษณประจําแหลง
ทองเที่ยวแตละประเภทซ้ําซอนกัน  หรือมีสวนคลายกัน  อันจะทําใหเกิดความสับสนในการสื่อ
ความหมายได  จึงไดรวบรวมประเภทของแหลงทองเที่ยวที่มีความสัมพันธตอเนื่องกัน  หรือมี
ลักษณะใกลเคียงกันเขาไวในประเภทเดียวกันดังตอไปนี้ 

1. ประเภทธรรมชาติ  เปนสภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเองหรือเปนสิ่งที่มนุษย
สรางใหเกิดเปนทรัพยากรธรรมชาติข้ึน 

2. ประเภทประวัติศาสตร – ศาสนาสถาน  ที่มนุษยสรางขึ้นในอดีตและยังมี
เหลืออยูหรือสรางขึ้นในปจจุบันใหเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตร  วัฒนธรรมและศิลปะประจํา
ชาติ  ซึ่งอาจจะมีงานเทศกาลเปนประเพณีหรือวัฒนธรรมเกิดตามมาดวย 

3. ประเภทกิจกรรมและหรือแหลงชุมชน  เกิดขึ้นจากการที่มนุษยมารวมกันอยู
เปนกลุมเปนเหลา  แลวยังมีการสมาคมหรือติดตอกันโดยอาชีพ  การงานและการพักผอนหยอนใจ  
เปนตน (โสภาณี  ภาษวัชน  2527 : 7, อางถึงใน ตติยา  เทพพิทักษ  2546 : 8) 
 
สวนที่ 5 ประวัติ สภาพภูมิศาสตร สถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

1. จังหวัดยะลา   
ตราจังหวัดยะลา รูปเหมืองแรดีบุก หมายถึง ในทองที่จังหวัดนี้อุดมไปดวยแรดีบุก 

และอาชีพหลักของชาวเมืองก็คือ การทําเหมืองแรดีบุก 
 

 
 

ลายเสนที ่ 1  แสดงตราประจําจังหวัดยะลา 
ที่มา : การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, คูมอืทองเที่ยว  ๑๔  จงัหวัดภาคใต (ม.ป.ท., ม.ป.ป), 53. 
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อาณาเขต  ทิศเหนือติดตอกับจังหวัด ปตตานี  ทิศใตติดตอประเทศมาเลเซีย ทิศ
ตะวันออกติดตอจังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตกติดตอจังหวัดสงขลา ยะลาหางจากกรุงเทพฯ 1,055 
กิโลเมตร 

ประวัติ “ยะลา” เปนคํามาจากภาษามาลายู ไทรบุรี และปนัง แปลวา “แห” เพราะใน
ทองที่ซึ่งเปนที่ตั้งเมืองเกามีภูเขาอยูลูกหนึ่งรูปรางสัณฐานคลายแห ยะลาเปน 1 ใน 7 หัวเมืองที่
แยกออกจากเมืองปตตานี เมื่อ พ.ศ.2334 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

จังหวัดยะลาเปนจังหวัดใตสุดของประเทศ เปนจังหวัดเดียวใน 14 จังหวัดที่ไมมีพื้นที่
ติดทะเล พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่เนินสูง  ทางใตและทางตะวันตกมีทิวเขาสันกาลาคีรีที่
ทอดตัวเปนเทือกเขาสูงและมีปาทึบกั้นตามแนวพรมแดนไทย – มาเลเซีย ทางเหนือและทาง
ตะวันออกเปนที่ราบ ดวยสภาพพื้นที่ที่เต็มไปดวยภูเขาที่ยังคงมีพื้นที่ปาไมคอนขางสมบูรณ ทําให
สภาพอากาศชุมชื้น มีฝนตกชุกในหนามรสุม 

เอกลักษณของยะลาวันนี้ไมใชความโดดเดนทางวัฒนธรรม ทั้งไมใช ประวัติศาสตร
ความเปนเมืองอันยาวนาน แตกลับเปนผังเมืองที่เปนระเบียบและสวยงามที่สุด เมื่อมองในมุมสูง 
ผังเมืองยะลาออกแบบเปนรูปใยแมงมุม มีวงกลมซอนกันเปนชั้นๆ ตรงจุดศูนยกลางของผังเมือง
เปนที่ตั้งของศาลหลักเมือง 

สถานที่ทองเที่ยว มีแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติจํานวน 9 แหง ประเภท
ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา จํานวน 8 แหง ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
กิจกรรมจํานวน 5 แหง 

แหลงทองเที่ยวของจังหวัดยะลา ไดแก 
1) สวนขวัญเมือง 
2) เขื่อนบางลาง 
3) ทะเลสาบธารโต 
4) ถ้ํากระแชง 
5) วนอุทยานน้ําตกธารโต 
6) น้ําตกสุขทาลัยหรือน้ําตกกือลอง 
7) น้ําตกละอองรุง 
8) บอน้ํารอนเบตง 
9) น้ําตกอินทรศร 
10) วัดถ้ําคูหาภิมุข 
11) ศาลเจาพอหลักเมือง 
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12) สนามโรงพิธีชางเผือก 
13) มัสยิดกลางจังหวัดยะลา 
14) ถ้ําคนโท 
15) ถ้ําศิลป 
16) เทศบาลตําบลเบตง 
17) หมูบานซาไก 
18) งานแขงขันนกเขาชวาอาเซียน 
19) งานหลักเมือง 
20) ถ้ําทะลุ 
21) งานวันสะตอ 
22) ศาลเจาโตะนิ 
2. จังหวัดปตตานี   
ตราประจําจังหวัด – ปนใหญพญาตานี 

 

 
 

ลายเสนที ่ 2  แสดงตราประจําจังหวัดปตตาน ี
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, คูมือทองเที่ยว  ๑๔  จังหวัดภาคใต (ม.ป.ท., ม.ป.ป), 49. 

อาณาเขต ปตตานี เปนเมืองเกามาแตโบราณ ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดอาวไทย 
ทิศใตติดตอจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตกติดตอจังสงขลา ปตตานีอยูหางจาก
กรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถไฟถึงสถานีปตตานีโพธิ์ระยะทาง 1,025 กิโลเมตร 
แลวตองเดินทางตามทางหลวงแผนดินอีก 26 กิโลเมตร จึงจะถึงตัวเมือง 

ประวัติ ปตตานีเปนเมืองเกามีประวัติความเปนมายาวนาน ยอนหลังไปถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 7 โดยมีฐานะเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเปนรัฐอิสระ ครอบคลุมพื้นที่
ปตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึงรัฐกลันตันและตรังกานูในประเทศมาเลเซีย ตามตํานานการสราง
เมืองเลาสืบกันมาวา ธิดาเจาเมืองมะโรง มหาวงษไดประทับหลังชางเผือกเสด็จจนถึงแมน้ําแหง
หนึ่ง แลวรวบรวมผูคนตั้งเมืองชื่อ “ปตตานี” สันนิษฐานวาคําวา ปตตานี มาจาก ปตานี ซึ่ง
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หมายถึงหญิงครองเมืองหรือเมืองที่มีนางพญาเปนผูปกครอง บางก็วามาจากภาษามลายูที่วา 
“ปฎานี” หมายถึงความรู หรืออาจมาจากคําวา “ปะตานี” ที่แปลวาชาวนา 

สถานที่ทองเที่ยว  มีแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติจํานวน 14  แหลง ประเภท
ประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถานและศาสนา จํานวน 9 แหง ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
กิจกรรม จํานวน 6 แหง 

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดปตตานี ไดแก 
1) น้ําตกทรายขาวหรืออุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว 
2) น้ําตกโผงโผง 
3) น้ําตกอรัญวาริน 
4) หาดตะโละกาโปร 
5) แหลมตาชี 
6) หาดแฆแฆ 
7) หาดชลาลัย 
8) หาดบางมะรวด 
9) หาดราชรักษ 
10) หาดวาสุกรี 
11) หาดรัชดาภิเษก 
12) หาดทรายชายบึงบานละเวง 
13) น้ําตกหวยบือแนบูดี 
14) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
15) ศาลเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว 
16) มัสยิดกรือแซะ 
17) วัดมุจลินทวาปวิหาร 
18) วัดชางไหหรือวัดราษฎรบูรณาราม 
19) มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 
20) พิพิธภัณฑศูนยการศึกษาเกี่ยวกับภาคใต 
21) วัดเกาจะบังติกอ 
22) วัดเกายะหริ่ง 
23) วัดเกาหนองจิก 
24) บานปะเสยาวอ 
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25) งานแหเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว 
26) งานฮารีรายอ 
27) งานชักพระโคกโพธิ์ 
28) งานลาซัง 
29) งานแหพระอีกงหรือแหเจาพอเลาเอี่ยกง 
3. จังหวัดนราธิวาส  
ตราประจําจังหวัด  เรือกางใบเรือเต็มใบกําลังแลน สัญลักษณของจังหวัดนี้แตเดิม

เปนรูปตนยางกับคนกรีดยาง หมายถึง อาชีพหลักในการทําสวนยางของชาวจังหวัดนี้ นราธิวาส 
สงยางไปจําหนายตางประเทศปละมากๆ ตอมาไดเปลี่ยนไปเปน เรือกางใบเรือเต็มกําลังแลน ดังที่
เปนอยูในปจจุบัน 

 

 
 

ลายเสนที ่ 3  แสดงตราประจําจังหวัดนราธิวาส 
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, คูมือทองเที่ยว  ๑๔  จังหวัดภาคใต (ม.ป.ท., ม.ป.ป), 57. 

นราธิวาส เปนจังหวัดเกือบสุดแดนใต มีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซียที่สุไหง
โก-ลก ซึ่งเปนชุมทางสําคัญที่ส้ินสุดทางรถไฟสายใต และจากนั้นจะมีขบวนรถผานเขตไปสูสถานี
ตุมปดในเขตมาเลเซีย 

อาณาเขต ทิศเหนือติดตอจังหวัดปตตานี ทิศใตติดตอรัฐกลันตันของประเทศ
มาเลเซีย ทิศตะวันออกติดตออาวไทย ทิศตะวันตกติดตอจังหวัดยะลา นราธิวาสหางจากกรุงเทพฯ 
1,149 กิโลเมตร หากเดินทางโดยทางรถไฟตองลงที่สถานีตันหยงมัส  แลวตอรถยนตอีก 20 
กิโลเมตร จึงจะถึงตัวเมือง 

ประวัติ นราธิวาสเดิมชื่อบางนรา เปนหมูบานเล็กๆ อยูในพื้นที่สวนหนึ่งของเมือง
ปตตานี ตอมาปตตานีถูกแบงออกเปน 7 หัวเมือง เรียกวา 7 หัวเมืองอิสลามปกษใต บางนราถึงถูก
จัดเขาอยูในความปกครองของเมืองสายบุรี  คร้ันเมื่อปตตานีไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมณฑล
ปตตานี  บางนราก็ยายสังกัดโอนไปอยูในการปกครองของเมืองระแงะ (พื้นที่ตําบลตันหยงมัส 
อําเภอเมือง นราธิวาสปจจุบัน) ที่อยูในการปกครองของมณฑลปตตานี จนมาใน พ.ศ.2540  
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บางนราเริ่มเจริญเติบโตขึ้นเกินกวาเมืองระแงะ จึงไดยายเมืองระแงะมาตั้งที่บานมะนารอของ 
บางนรา และยกบางนราขึ้นเปนเมือง คร้ังเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนินมาถึงเมืองบางนรา ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปลี่ยนชื่อบางนราเปนนราธิวาส มี
ความหมายวาที่อยูของผูยิ่งใหญ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2458 นับต้ังแตบานเมืองเจริญ
เร่ือยมา เมื่อมีการปรับการปกครองหัวเมืองตามระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 
นราธิวาสจึงมีฐานะเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศ 

นราธิวาสตั้งอยูบนฝงซายของแมน้ําบางนรา พื้นที่เปนที่ราบริมฝงทะเล เนื่องจากอยู
ใกลทะเลจึงมีอากาศรอน ฝนตกชุก อากาศเชนนี้เหมาะแกการปลูกยางพารา ดังนั้นอาชีพหลักของ
ชาวนราธิวาสคือ การทําสวนยางพารา รองลงมาไดแก การทํานา ทําสวนผลไม เชน เงาะ ทุเรียน 
สม มังคุด และลองกอง ประชากรมีรายไดตอคนตอป 16,696 บาท 

สถานที่ทองเที่ยว  
มีแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติจํานวน 20 แหง ประเภทประวัติศาสตร โบราณวตัถุ

สถานและศาสนา จํานวน 7 แหง ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมจํานวน 7  แหง 
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดยะลา ไดแก 
1) หาดนราทัศน 
2) อุทยานแหงชาติน้ําตกบาโจ 
3) อาวมะนาว 
4) ปากบาง-แมน้ําบางนรา 
5) หาดบานทอน 
6) เขาตันหยง 
7) เกาะยาว 
8) ชายหาดบานกูบู-บานคลองตัน 
9) วนอุทยานน้ําตกฉัตรวาริน 
10) น้ําตกสิรินธร 
11) น้ําตกไอรโซ 
12) น้ําตกแมะแซ 
13) น้ําตกกรือเปาะ 
14) วนอุทยานน้ําตกซีโป 
15) วนอุทยานตนตะเคียนใหญ 
16) น้ําตกซาเบ็ง 
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17) น้ําตกดีเดน 
18) น้ําตกดํา 
19) หาดมา 
20) น้ําตกบีซูหรือน้ําตกบางใบ 
21) พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน 
22) พุทธอุทยานพุทธทักษิณมิ่งมงคล 
23) เขามงคลพิพิธ 
24) วัดชลธาราสิงเห 
25) บานพรอน-โคกอิฐ-วัดพระพุทธ 
26) เหมืองทองโตะโมะ 
27) พิพิธภัณฑโละจูด 
28) สุไหงโก-ลก 
29) แหลงอุตสาหกรรมผาปาเตะ 
30) ดานตาบา 
31) การแขงเรือกอและ 
32) วัดลองก็อง 
33) งานเสื่อกระจูด 
34) งานแหเจาแมโตะโมะ 

 
สวนที่ 6 ศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

เนื่องจากการศึกษาผูวิจัยไดเลือกจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส เปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษา จึงควรทําความเขาใจสภาพโดยทั่วไปของสาม จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
ประโยชนในการทําความเขาใจ และเปนประโยชนในการวิเคราะหขอมูล และหาแนวทางในการ
ออกแบบตอไป  ในสวนที่ 6 นี้ ผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
เอกลักษณดานศิลปกรรม และเอกลักษณดานวัฒนธรรม ซึ่งเปนเอกลักษณที่รวมกันของทั้งสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 

เอกลักษณดานศิลปกรรม 
เรือนไทยมุสลิม  เอกลักษณทางวัฒนธรรมดานศิลปกรรมของสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตที่มีลักษณะเดนสิ่งหนึ่งไดแก รูปแบบสถาปตยกรรมพื้นบาน มีวิวัฒนาการมาจากการ
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ผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะปรากฏออกมาในการสรางรูปแบบที่
อยูอาศัยซึ่งเปนเรือนยกพื้นใตถุนสูง เพื่อใชประโยชนในดานตางๆ ซึ่งเปนเอกลักษณะรวมทาง
สถาปตยกรรมพื้นฐานของภูมิภาคศูนยสูตรแลว ยังมีลักษณะรูปทรงหลังคาที่โดดเดนเปนพิเศษ 
โดยทั่วไปหลังคาเรือนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะมี 3 ลักษณะ (เขต รัตนจรณะ และ
คณะ  2537, อางถึงใน  กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 192 - 196) ดังนี้ 

1.  หลังคาปนหยาหรือหลังคา “ลีมะฮ” ตามที่ชาวบานใชเรียกกัน คํา “ลีมะฮ”แปลวา ”
หา” หมายถึงหลังคาที่นับหลังคาได 5 สัน เปนรูปทรงหลังคาที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรม
แบบอาณานิคมของชาวตะวันตก หลังคาปนหยานี้นับไดวาเปนเอกลักษณของภาคใตและพบได
ทั่วไปในจังหวัดภาคใต โดยเฉพาะในจังหวัดปตตานี   

2. หลังคาจั่วนิลาหรือที่ชาวบานนิยมเรียกกันวา”บลานอ” ซึ่งหมายถึง ชาวฮอลันดา 
หลังคาแบบบลานอเชื่อวาไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมของชาวฮอลันดา เปนหลังคาที่มีโครง
หลังคาเชนเดียวกับหลังคาปนหยา แตเปนหลังคาปนหยาที่มีจั่วติดอยูที่เพื่อระบายอากาศและดู
งดงาม 

หลังคาแบบนี้จะมีรูปแบบที่สวยงามมากกวาแบบอื่น เพราะจะมีจั่วอยางนอย 3 จั่ว 
โดยมีหลังคาจั่วแฝดและมีจั่วขนาดเล็กสรางคลุมเฉลียงหนาบานติดกับบันไดทางขึ้น เพื่อใชรองรับ
แขอยางไมเปนทางการ นอกจากนั้นชางไมจะแสดงฝมือเชิงชางในการประดิษฐลวดลายจากการ
แกะสลักไม ปูนปนหรือแกะจากสังกะสีเปนลวดลายประดับยอดจั่ว และมีการเขียนลวดลายบนจั่ว
หรือตีไมใหมีลวดลายเปนแสงตะวัน ซึ่งเปนที่นิยมอยางแพรหลาย 

เรือนหลังคาบลานอนี้จะพบอยูทั่วไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จนเปนลักษณะ 
เฉพาะแมจะไปพบในทองถิ่นอื่นๆ เชน ที่จังหวัดสตูลชาวพื้นเมืองจะเรียกวาหลังคาแบบ”ปตตานี” 

3.  หลังคาจั่ว ซึ่งชาวบานเรียกวา “แมและ” เชื่อกันวาไดรับอิทธิพลจากเรือนไทยภาค
กลาง หลังคาทรงจั่วนี้จะพบมากในชุมชนดั้งเดิม เชน บานกรือเซะ ตําบลตันหยงลูโละ และตําบล
บางปู หลังคาจึงมีปนลมปกนกที่ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปตยกรรมจากมาเลเซียในไมเหมือน
ปนลมไทย ซึ่งปลายปนลมทั้ง 2 ขางมีเหงาปนลมประดับอยู มีรูปคลายพญานาคซึ่งเปนลักษณะ
ของเรือนไทยภาคกลาง 

นอกจากหลังคาทั้ง 3 แบบดังกลาว เรือนไทยมุสลิมโบราณในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตยังมีลักษณะเดน คือการประดิษฐลวดลายไมแกะสลัก ทั้งบริเวณชองลมและบริเวณฝา
เรือนและการประดิษฐฝาเรือนแบบไมเขายึดกันใหดูงดงามอีกดวย บางบานมีการเขาฝาเรือนแบบ
เรือนไทย คือมีฝาประกนดวย เชน บานโบราณที่ตําบลตันหยงลูโละ และบานบางปู ตําบลบางปู 

นอกจากอาคารที่อยูอาศัยแลว รูปแบบของสถาปตยกรรมของอาคารทางศาสนา เชน  
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สุเหรา บาลาเซาะฮและบานผูนําศาสนา ตลอดจนศาลาริมทางหรือศาลาที่ใชทําพิธีฝงศพในสุสาน
หรือกูโบ ยังมีรูปแบบโดยเฉพาะทรงของหลังคา ที่คลอยตามรูปของหลังคาเรือนที่นิยมกันใน
ทองถิ่นนั้นๆ ดวย 

เรือนที่มีหลังคาทั้ง 3 แบบดังกลาว เมื่อเปนเรือนแฝด อาจจะประกอบดวยหลังคาแบบ
เดียวกัน หรือตางแบบกัน ซึ่งเปนความสามารถของชางเรือนจะเห็นสมควรและดูงามแปลกตา 

ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม ไมเหมือนกับศิลปะในศาสนาอื่นๆ ที่มักจะ
เปนศิลปะที่ตอบสนองความเชื่อทางศาสนา เชน ในศาสนาพุทธ หรือศาสนาคริสตแตเปนศิลปะที่
สรางขึ้นในกรอบความเชื่อทางศาสนา นันทา โรจนอุดมศาสตร  ผูวิจัยเรื่อง”ลวดลายตกแตงบาน
ของชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต” กลาววา  ศิลปะตกแตงลวดลายในศิลปะอิสลามนั้น ไมได
สรางขึ้นเพราะศาสนาบัญญัติใหสรางขึ้น แตการสรางศิลปะในอิสลามนั้นจะตองอยูในขอบเขตที่
ศาสนาอนุมัติ ศิลปะอิสลามจึงไมมีการแสดงออกที่เกี่ยวกับกามารมณ การรองรําทําเพลง การวาด 
และการปนรูปคน ซึ่งแตกตางไปจากศิลปะตะวันตกโดยสิ้นเชิง 

จากขอจํากัดดังกลาว จึงทําใหชางไมเรือนไทยมุสลิมจะตองประดิษฐลวดลาย
แกะสลักประดับตัวอาคาร ซึ่ง นันทา โรจนอุดมศาสตร ไดแบงไวเปน 3 ลักษณะ คือ  

1. อักษรประดิษฐ ซึ่งจะพบวาชองลมเหนือประตู จะใชลวดลายอักษรอาหรับ เปน
นามของผูนําทางศาสนา ซึ่งเปนที่สักการะและถือวาเปนสิริมงคลแกผูอาศัยในเรือน 
 

     
 

ลายเสนที ่ 4  ลวดลายอักษรประดิษฐ 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526),13. (อัดสําเนา) 

2.  ลวดลายพรรณไม ชางไมจะใชลวดลายพรรณไม ทั้งไมใบและไมดอกมา
ผสมผสานแกะสลักไมประดับชองลมเหนือประตูหนาตาง ประดับฝาเรือน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54

                
 
ภาพที ่ 13  ลวดลายพรรณไมฉลุเปนชอง                ภาพที ่ 14  ลวดลายพรรณไมแกะสลัก 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการ ที่มา : นันทา โรจนอุดมศาสตร, “ลวดลายการ 
ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน      ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 39. (อัดสําเนา)    ชายแดนภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 53.  

 (อัดสําเนา)  
3.  ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายทางเรขาคณิต เปนลวดลายที่ประดิษฐงาย จึง

ปรากฏอยูตามชองลมราวบันได และลูกกรมระเบียงบานของชาวไทยมุสลิมทั่วๆ ไป 
 

       

     
 

ภาพที ่ 15  แสดงลวดลายเรขาคณิต 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 15. (อัดสําเนา) 

จากการสํารวจของสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2537)พบวา ลวดลายอีกลักษณะหนึ่งซึ่งขอเพิ่มเติมเปนลักษณะที่ 4 คือ  

4.  ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ชางไมนิยมทําลวดลายรัศมีดวงอาทิตย หรือลาย
ทิวทัศนลงบนหนาจั่ว ลักษณะการใชไมแกะสลักหรือปูนปนที่ประดับยอดจั่ว จั่วสันหลังคา และเชิง
ชาย นับไดวาเปนลักษณะเดนของเรือนไทยมุสลิม เปนที่ประทับใจแกผูพบเห็น ในความมีรสนิยม
ทางศิลปะที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว นาศึกษาเปนอยางยิ่ง อาคารที่มักจะมีการประดับตกแตงมาก
เปนพิเศษ ไดแก อาคารทางศาสนา เรือนเจาเมืองและเรือนคหบดี 
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เอกลักษณตัวเรือนที่ชางไมประดับตกแตง ไดแก 
1.  สันหลังคา มักจะประดิษฐจากโลหะหรือปูนปน เปนลวดลายที่ประดับทอดขนาน

กันไปกับสันหลังคา รูปแบบของลายมักจะเปนลวดลายเครือเถาหรือลวดลายประดิษฐหรือชางไม
อาจจะใชปูนปนตามสันหลังคา ปลายงอแบบหางเปดทําใหดูออนชอย และปองกันฝนร่ัวซึมไดดวย 

2.  หนาจั่ว และยอดจั่ว ชาวไทยมุสลิมจะเรียกลวดลายที่ประดับยอดจั่ววา”บูเวาะฮ
ฆูตง” เรียกบริเวณหนาจั่ววา”ตูแบลายา” ลวดลายที่ตกแตงบริเวณนี้จะใชวิธีฉลุไม หรือลายปูนปน
ประดับซ่ึงคงทนถาวร ลวดลายประดับยอดจั่วอาจจะแกะสลักจากโลหะ สวนหนาจั่วอาจจะเขียน
ลวดลายดวยสีฝุน หรือตีเกล็ดไมใหเปนรัศมีแสงตะวัน 
 

                       
 
ภาพที ่16  ลวดลายประดับยอดจั่ว (บูเวาะฮฆูตง)   ภาพที ่ 17  หนาจั่ว (ตูแบลายา) 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการ ที่มา : นันทา โรจนอุดมศาสตร, “ลวดลายการ 
ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน      ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 32. (อัดสําเนา)    ชายแดนภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 32.  

 (อัดสําเนา)   
3. เชิงชาย หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกวา “ตือโปกาวา” เปนการตกแตงบริเวณชายคา

ลายที่ใชประดับมักจะเปนลายประดิษฐ แกะสลักจากไมหรือสังกะสี เปนลายเครือเถามีลักษณะ
โปรง ทําใหตัวเรือนดูออนชอยงดงาม 
 

 
 

ภาพที ่ 18  เชิงชายแกะสลักจากไม 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 34. (อัดสําเนา) 
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4.  ชองลมใตหลังคา ซึ่งชาวพื้นเมืองเรียกวา “ฌาลอ” เรือนไทยมุสลิมใหความ 
สําคัญกับชองระบายอากาศ เรือนชาวบานมักจะปลอยโลง แตเรือนเจานายหรือคหบดีจะสลักไม
ฉลุใหโปรงเปนลายประดิษฐ จัดองคประกอบในทางตั้งเปนลวดลายตอเนื่องกันไป โดยปกติจะมี
ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร 
 

                  
 

ภาพที ่ 19  ชองลมใตหลงัคา                               ภาพที่  20  ชองลมใตหลงัคา 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการ ที่มา : นันทา โรจนอุดมศาสตร, “ลวดลายการ 
ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน      ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 36. (อัดสําเนา)    ชายแดนภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 36.  

 (อัดสําเนา)   
5.  ชองลมเหนือประตูและหนาตาง รูปแบบของชองลมเหนือประตูหนาตางจะมี 2 

ลักษณะ คือ ลักษณะเปนชองสี่เหลี่ยมผืนผา และลักษณะโคงเปนรูปครึ่งวงกลมลวดลายแกะสลัก
เหนือประตู อาจจะใชไมแกะสลักใหโปรงเปนลายอักษรประดิษฐ ที่เลือกจากโองการที่สรรเสริญ
อัลลอฮ เชื่อกันวาเพื่อใหเปนสิริมงคลแกผูอาศัย หรืออาจจะแกะสลักไมเปนลวดลายเครือเถาตาม
ความนิยม แตที่งายที่สุดคือลวดลายเราขาคณิต 
 

                        
 

ภาพที ่ 21  ชองลมรูปคร่ึงวงกลม                           ภาพที ่ 22  ชองลมเหนือประตู 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการ ที่มา : นันทา โรจนอุดมศาสตร, “ลวดลายการ 
ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน      ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 61. (อัดสําเนา)    ชายแดนภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 61.  
         (อัดสําเนา) 
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ภาพที ่ 23  ชองลมลายเครือเถา                             ภาพที ่ 24  ชองลมลายเครือเถา 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการ ที่มา : นันทา โรจนอุดมศาสตร, “ลวดลายการ 
ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน      ตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัด 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 64. (อัดสําเนา)    ชายแดนภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 64.  
         (อัดสําเนา) 

6.  ระเบียงและลูกกรงระเบียง ซึ่งชาวพื้นเมืองเรียกวา “ปาฆามูแซ” อาจจะใชไม
ระแนงตีสลับกันเปนลวดลายเรขาคณิต หรือใชไมแกะสลัก 
 

 
 

ภาพที ่ 25  บานซึง่ประดับระเบียงและลกูกรงเปนลวดลาย               
ที่มา : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ,สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, เรือนไทย 
(กรุงเทพฯ : ฉลองรัตน, 2536), 210.   

 
ภาพที ่ 26  แสดงลูกกรงระเบียง 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวิจัย 
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7.  ตีนเสาหรือตอมอ ซึ่งชาวพื้นเมืองเรียกวา “ปลาเปะ”การหลอตีนเสานั้นในสมัย
โบราณ ใชสลักจากหิน ตอมาจึงหลอจากซีเมนต มักนิยมใชลายนูนประดับตีนเสาใหดูงาม หัวตีน
เสาดานบนและลางอาจจะทําขอบบัวลดหลั่นใหดูงาม แตกตางไปจากตีนเสาที่หลอออกมาใชใน
ปจจุบัน ซึ่งมักจะทําเปนเสาปูนธรรมดาไมละเอียดออนเทาของเดิม 

 
 
ภาพที ่ 27  แสดงตีนเสาที่มกัจะประดับลวดลาย 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  “ลวดลายการตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน       
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 44. (อัดสําเนา)   
          

 
 

ภาพที ่ 28  แสดงตีนเสา หรือ ปลาเปะ 
ที่มา : นันทา โรจนอุดมศาสตร, “ลวดลายการตกแตงบานของชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต,”  (ม.ป.ท., 2526), 44. (อัดสําเนา) 

การประดับตกแตงเรือนนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในเชิงชางไม ผสมผสานกับรสนิยม
และฐานะทางเศรษฐกิจของเจาของเรือนดวย เรือนไทยมุสลิมที่เปนเรือนไมไมนิยมทาสี แตถาเปน
เรือนที่ใชฝาสังกะสี จะนิยมใชสีเปนสีฟาน้ําทะเลเปนพื้น เชื่อวาการทาสีทําใหผุชาและอมความ
รอนไดนอยกวา และฝางดงามดวย  (นันทา  โรจนอุดมศาสตร  2525 : 30) 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม  เปนวิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
ที่เกี่ยวของกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันที่เปนลักษณะพิเศษ  จําแนกไดดังนี้ 

หัตถกรรมทางชางฝมือ 
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กริช ความเปนมาของกริชเปนอยางไร  ไมเปนที่แนชัด  แตจากเรื่องราวในเทพ
นิยายและตํานาน  กริชนั้นจะเปนอาวุธประจําตัว และสืบทอดใหแกคนในตระกูลสืบไป  ทั้งยังมี  
คุณคาในเชิงเปนศิลปวัตถุที่เปนมงคลและศักดิ์ศรีของผูพกพา 

กริช    เปนคําในภาษาชวา - มลายู  สวนในภาษาถิ่นยะลาเรียกวา  กรือเระฮ  
เนื่องจากกริชมีความเกี่ยวของกับชาวชวาในสมัยโบราณที่เชื่อในเทพเจา   ลักษณะของดามกริช
มักจะทําเปนรูปสัตวในเทพนิยายของชวา  และไมขัดกับหลักทางศาสนาอิสลาม (กรมศิลปากร ,
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 143) 

กริช ที่มีชื่อและประวัติความเปนมาที่ยาวนานคือ กริชสกุลชางปตตานี กริช
รูปแบบนี้เรียกกันในทองถิ่นกันอยูหลายชื่อ ในกลุมของชาวมุสลิมปตตานี เรียกกริชรูปแบบนี้วา 
กริชตะยง ก็มี เรียกวา กริชจอแต็ง ก็มีสวนกลุมชาวพุทธจะเรียกอยูหลายชื่อเชนกัน เชน กริชหัวนก 
กริชหัวพังกะ กริชหัวนกพังกะ และกริชพังกะ เพราะรูปลักษณของดานกริชรูปแบบนี้ มองดูผิวเผิน
ดามกริชจะมีจมูกยาวแหลม คลายปากของนกกระเด็น รูปลักษณที่แทจริงคือยักษในตัววายัง หรือ
ตัวหนังของชวาที่เคยเขามามีอิทธิพลในศิลปกรรมทองถิ่นของเมืองปตตานีในอดีต นกกระเด็นนี้ 
ชาวภาคใตในสมัยกอนจะเรียกวา “นกพังกะ”ซึ่งเปนคําที่ชาวภาคใตยืมมาจากภาษามลายูคํา
มลายูกลางเรียกนกกระเต็นวา บุรงเปกากะ เนื่องจากกริชรูปแบบนี้ดานกริชและฝกกริชถือกําเนิด
ข้ึนในพื้นที่ของเมืองปตตานี (สามจังหวัดชายแดนภาคใต) กอน โดยศิลปนชางทองถิ่นของเมือง
ปตตานี รูปแบบของดานกริชนั้นเกิดจากอิทธิพลของตัวหนังแบบชวา (วายังยาวา) ในทางวิชาการ
จึงเรียกกริชที่มีฝกและดานในรูปแบบนี้วา “กริชสกุลชางปตตานี” กริชชนิดนี้พบวามีใชกันตั้งแต
พื้นที่ในจังหวัดสงขลาตอนใต อันไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย ตลอดลง
ไปจนถึงปตตานี ยะลา นราธิวาส รวมไปถึงรัฐกลันตัน และตรังกานู ของประเทศมาเลเซียแตจะพบ
หนาแนนมากที่สุด ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  (กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร  2545 : 52) 

นอกจากนั้นกริชที่มีชื่ออีกแหงหนึ่ง คือ กริชรามัน ของจังหวัดยะลา 
กริชเมืองรามัน  เปนกริชตระกูลสําคัญที่ข้ึนชื่อมานาน   โดยมีประวัติความ

เปนมาจากปากคําของผูสูงอายุเลาใหฟงวา  เมื่อประมาณ  ๓๐๐ ปที่ผานมาเจาเมืองรามัน
ประสงคจะมีกริชไวประจําตัว  และอาจจะเปนกริชคูบานเมืองหรือในบางคราวจะไดมีไวประทาน
สําหรับขุนนางผูจงรักภักดีหรือผูทําความดีตอบานเมืองหรือเปนของขวัญแกแขกบานแขกเมือง   
แตกริชดี ๆ ในชวงนั้นหายากมาก   เจาเมืองรามันจึงไดใหคนไปเชิญชางที่มีฝมือดีและแกกลาดวย
อาคมมาจากชวามาตั้งเปนชางประจําเมือง    เรียกขานวา  ปาแนซาระห  (ปาแน  แปลวา  ชาง  
ซาระหเปนชื่อที่เจาเมืองตั้งให)  ไดมาตั้งบานเรือนที่บานยะตะ   (ตําบลยะตะในปจจุบัน) เมือง 
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รามัน   ไดทํากริชตามรูปแบบของตนเองจนเปนที่รูจักและไดเรียกชื่อกริชวา  กริชปาแนซาระห   
ตอมาไดถายทอดการทํากริชแกลูกศิษย  ๗  คน  แตละคนไดรับความรูคนละแบบ  และเปนที่รูจัก
แพรหลาย  คือ  กริชจือรีตอ   กริชอาเนาะลัง  กริชสบูฆิส    กริชแบกอสบูการ   กริชปาแนซาระห   
กริชบาหลี  กริชแดแบะอาริสหรือกายีอาริส  (กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร    
2545 : 143) 
 

                                     
 

ภาพที ่ 29  กริชแบบแดแบะ                        
ที่มา : สุธิวงศ  พงศไพบูลย, สมบูรณ  ธนะสุข และ พิชยั  แกวขาว, กระเทาะสนิมกริช : แลวิถีชวีิต
ชาวใตตอนลาง  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจยั, 2543), 86. 
 

 
 

ภาพที ่ 30  กริชแบบตะยง 
ที่มา : สุธิวงศ  พงศไพบูลย, สมบูรณ  ธนะสุข และ พิชยั  แกวขาว, กระเทาะสนิมกริช : แลวิถีชวีิต 
ชาวใตตอนลาง  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจยั, 2543), 86. 
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ภาพที ่ 31  ดามกริชหัวนกพังกะ สกุลชางปตตาน ี
ที่มา : สุธิวงศ  พงศไพบูลย, สมบูรณ  ธนะสุข และ พิชยั  แกวขาว,  กระเทาะสนมิกริช : แลวิถีชวีิต
ชาวใตตอนลาง  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจยั, 2543), 92. 
 

 
 
ภาพที ่32 ดามกริชหวันกพงักะ พบที่ปตตาน ี
ที่มา : สุธิวงศ  พงศไพบูลย, สมบูรณ  ธนะสุข และ พิชยั  แกวขาว,  กระเทาะสนมิกริช : แลวิถีชวีิต
ชาวใตตอนลาง  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจยั, 2543), 190.  

สวนสําคัญของกริช 
ตัวกริช   หรือเรียกวา  ตากริช   หรือใบกริช  สวนนี้เปนโลหะที่มีสวนผสม

อยางพิสดาร    ตามความเชื่อของชางกริชหรือผูส่ังทํากริช  หรือทั้งสองฝายตกลงกัน   ตัวกริชมี
ลักษณะตรงโคนกวาง   สวนปลายเรียวแหลม   มีคมทั้งสองดาน   ตัวกริชมีโครงสรางที่แตกตางกัน
อยูสองแบบ  คือ  ตัวกริชแบบใบปรือ กับตัวกริชคด 

ตัวกริชแบบใบปรือนั้นเปนรูปยาวตรง   สวนปลายคอย ๆ เรียวและบางลง
จนบางที่สุดซึ่งอาจแหลมหรืออาจจะมนก็แลวแต   แบบนี้คลาย ๆ กับรูปใบปรือ    (ปรือคือพืชน้ํา
ชนิดหนึ่ง   มีใบยาว  บาง  หรือเรียว)  กริชใบปรือบางเลมจะมีรองลึกยาวขนานไปกับคมกริชบาง
เลมมีรอง ๒ - ๔  รองก็มี 
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สวนตัวกริชคดนั้นมีลักษณะคดไปคดมา   และคอย ๆ เรียวยาวลงคลาย
กับเปลวเพลิง    การทํากริชใหคดนั้นวากันวามีจุดประสงคคือเมื่อใชแทงจะทําใหบาดแผลเปด
กวางกวา  และสามารถแทงผานกระดูกไดดวย 

หัวกริช  หรือดามกริชสําหรับจับ  นิยมทําเปนรูปหัวคน  หัวสัตว  ตอมา
เปลี่ยนเปนรูปทรงเรขาคณิต  ที่ไมผิดตามหลักศาสนาอิสลาม   หัวกริชจะแกะจากวัสดุตาง ๆ เชน  
ไมเนื้อแข็ง   งาชาง  เขาสัตว   หรือหลอดวยโลหะ 

ปลอกสวมกั่น   เปนสวนที่ติดกับหัวกริช   เพื่อใหหัวกริชยึดติดกับกั่น
อยางมั่นคงและไมใหหัวกริชแตกราวไดงาย  นิยมทําดวยโลหะทองเหลือง  เงิน  หรือทองคําและมี
การแกะสลักลวดลายที่ประณีต 

ฝกกริช  เปนที่เก็บคมกริชเพื่อความสะดวกในการพกพา  มักจะทําดวย
โลหะชนิดเดียวกับโลหะที่ทําปลอกสวมกั่น  และแกะสลักดวยความประณีตสวยงาม 

เนื่องจากสภาพสังคมไทยปจจุบัน  ไดเปลี่ยนวิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ
และคานิยมจากกริชที่เปนอาวุธประจํากายไดกลายเปนศิลปวัตถุ  กริชจึงกลายเปนของทีร่ะลกึและ
ในบางครั้งมีการยอสวนใหมีขนาดเล็กลงกวาเดิม  แตยังคงสัดสวนตามรูปแบบเดิม (กรมศิลปากร, 
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 143 - 145) 

กรงนกเขา  นกเขา  หรือนกเขาเล็ก  เปนนกที่อยูในวงศ Columbidac ในสกุล  
Geopclia  Striata  Linnacus  มีสีเทาคล้ํา   หางยางประมาณ ๘ - ๙  นิ้ว  เปนนกที่ชาวไทยมุสลิม
ในภาคใตนิยมเลี้ยงไวดูเลน  ฟงเสียง   และเปนสวัสดิมงคลแกตัวและครอบครัว   การเลี้ยงดูจะใช
กรงซ่ึงเปนสวนใหญจะขังกรงเดี่ยวจากการที่ทุกคนนิยมเลี้ยงนกเขาชวาทําใหมีอาชีพหนึ่งที่เกิด
ข้ึนมา   คือ  การทํากรงนกเขา  ที่นิยมทําจําหนายคือกรงแกะดอก   ขนาดและรูปรางไมแตกตาง
จากกรงธรรมดา   แตตางกันที่ซี่กรงจะแกะเปนรูปตาง ๆ โดยทั่วไปจะแกะเปนรูปดอกไมชนิดตาง ๆ  

ลักษณะของกรงนกเขาชวา  กรงนกเขาแบงสวนประกอบได  ๓  สวน  ดังนี้ 
ตัวกรง   ขนาดที่นิยมใชในปจจุบัน  กันกรงมีเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑๔  นิว้ 

สูงประมาณ  ๑๖ - ๑๘ นิ้ว  ตัวกรงจะมีสวนประกอบดังนี้ 
ซ่ีกรงเล็กและดี 
ประตูเปดปดกรง  นิยมทําประตูเปดปดที่กันกรง  ไมนิยมทําประตูขาง

กรง   เพราะจะทําใหกรงเสียรูปทรงและขนาดความสวยงาม 
คอน  สําหรับใหนกเกาะมักจะมีการแกะสลักใหเปนลวดลายตางๆ อาจ

ทําจากไมธรรมดา  หรืองาชาง  ขนาดประมาณ ๕ - ๖ หุน  สูงประมาณ ๒ ๑/๒ - ๓ นิ้ว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63

ภาชนะสําหรับใสอาหาร  เชน  ใสขาวเปลือก  ใสทรายทะเล  ใสอาหาร
เสริมและใสน้ํา   แตละใบจะมีลวดครอมปากถวย  เพื่อปองกันถวยลมหรือตะแคง 

 
ภาพที ่ 33  แสดงกรงนกเขาแกะสลักลาย  
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 8 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 3582. 
 

 
ภาพที ่ 34  แสดงขอเกี่ยวกรง 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 8 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 3582. 

หัวกรงนก   จะประกอบดวย  หัวกรง  และขอเกี่ยว  หัวกรงนิยมทําดวยไม
ธรรมดา หรืองาชาง  ในปจจุบันมีการทําดวยพลาสติกแข็ง  นํามากลึงใหมีรูปสวยงาม สวนขอเกีย่ว  
อาจทําดวยเหล็กธรรมดา   หรือทําดวยทองเหลือง  เปนรูปสัตวตาง ๆ เชน  รูปนกโบราณ  ตัวมังกร 

ผารองมูลนกเขาและเศษอาหาร   ทําเปนรูปวงกลมหอยไวภายนอกใต
กรงนก ผาคลุมกรงนก  มี  ๒ แบบ  คือ 

ผาคลุมแบบมี  ๔  ชาย  เปนการคลุมอยางถาวร  นิยมใชผาแพรลาย
ดอกสีสด   ที่ปลายชายจะผูกหอยลูกตุม  แกวสี  และมีรูปแบบแตกตางกัน 
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ผาคลุมแบบมิดชิด   เปนการคลุมชั่วคราวเวลาจะเคลื่อนยายนก   
เพื่อไมใหนกตกใจ   มักจะใชผาที่มีลวดลายและสีสด  (กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร  2545 : 143 - 146) 
 

                 
 

ภาพที ่ 35  แสดงการแขงขนันกเขาชวา     
ที่มา : การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, คูมอืทองเที่ยว  ๑๔  จงัหวัดภาคใต (ม.ป.ท., ม.ป.ป), 52. 
 

 
 

ภาพที ่ 36  แสดงกรงสําหรบัขังเดี่ยว 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 8 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 3582. 

ปนใหญปตตานี  เปนปนที่ใหญที่สุดและมีศิลปะการสรางที่สวยงาม เปนตนแบบ
ของปนใหญโบราณ หลอดวยสัมฤทธิ์ลํากลองเรียบ บรรจุกระสุนทางปากกระบอก ที่ลํากลองมีวง
แหวนเพื่อเสริมความแข็งแรงเปนขอๆ ทั้งหมด 4 วงแหวน มีเพลาสําหรับวางปนบนแทนหรือลอ 
เพื่อใหสามารถปรับปากกระบอกปนได ดานบนของลํากลองมีหูระวิงอยู 2 คู มีหวงติดอยูทุกหู ไว
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สําหรับยกปน ปนพญาตานีใชสําหรับติดตั้งอยูกับที่ในการปองกันรักษาเมือง มีขนาดใหญมาก ไม
เหมาะในการเคลื่อนยายในสนามรบ 
 

 
 

ภาพที ่ 37  ปนพญาตาน ี
ที่มา : กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร   
เอกลักษณและภูมิปญญาจงัหวัดปตตาน ี (กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  
กรมศิลปากร, 2545), 56. 

ปนใหญปตตานีอีกประเภทหนึ่งเปนปนใหญขนาดเบา เรียกวาปน “เลลา” (Lela)  
กระบอกที่มีชื่อเสียง และหลอพรอมกับปนพญาตานี คือ “มหาเพลา”ปนใหญประเภทเลลาสะดวก
ในการเคลื่อนยาย สวนใหญทําจากทองเหลือง ขนาดยาวประมาณ 1 เมตร มีขาตั้ง หมุนปรับยิงสูง
ต่ําได หมุนหาทิศยิงไดรอบตัว ปากกระบอกดานนอกนิยมทําเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน หรือไม
ก็มีรูป 6 เหลี่ยม มีศูนยเล็ง 3 แหง คือที่ปากกระบอกดานบนของลํากลองคอนมาทางทายปน และ
ที่ใกลชองจุดชนวน ฝมือการสรางปนเลลาประณีตมากและเปนที่นิยม จนเปนเอกลักษณของปน
ใหญปตตานีอีกแบบหนึ่ง (กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 187) 

เรือกอและ เปนเรือประมงที่ใชแถบจังหวดัภาคใตตอนลาง รวมทั้งรัฐกลันตันและตรัง
กานูของประเทศ สหพันธรฐัมาเลเซยี  ลักษณะเปนเรือยาวที่ตอดวยไมกระดาน  โดยทําใหสวนหัว
และทายสงูขึน้จากลําเรือเพื่อใหดูสวยงาม และนิยมทาสีแลวเขยีนลวดลายดวยสีฉูดฉาดเปนลาย
ไทยหรือลายอนิโดนีเซีย ซึง่นํามาประยกุตใหเหมาะกับลําเรือ  เรือกอและมี  2  แบบ  คือ แบบหวั
ส้ันและแบบหวัยาว  สําหรับแบบหัวยาวยังแบงออกเปน  2  แบบยอย ๆ คือ  แบบมาเลเซยี  ซึ่งมี
ลักษณะแข็งและแคบ  สวนอีกดานหนึง่คอืแบบ  “บาฆะ”  (ตะวันตก)  มีลักษณะยาวโคงกวางและ
ออนชอยกวาแบบมาเลเซีย  ซึง่อาจทาํไดตามนิยมของแตละทองถิ่นและความตองการของผูใช
สําหรับขนาดของเรือแบงเปน 4 ขนาด  โดยยึดความยาวของลําเรือเปนเกณฑในการแบง  คือ  
ขนาดใหญยาว  25  ศอกขนาดกลางยาว  22  ศอก  ขนาดเล็กยาว  20  ศอก  และขนาดเล็กมาก
เรียก  “ลูกเรือกอและ”  ยาว  6  ศอกโดยประมาณและดานนอกซึง่คอนขึ้นไปทางขอบเรือทําเปน
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ขอบนูนออกมาขางนอก  ลักษณะเปนกนัชนของเรือ  ยาวตลอดลําเรอืเรียก  “ปาแปทูวอ”  และที่
ตอนลางของ  “ปาแปทวูอ”  ทํารอยแซะเนื้อไมดวยกบใหเปนแนวยาวตลอดลําเรือเพื่อความ
สวยงามเรียก  “กอมา”  เรือทั้งลาํหากแบงเปน  2  สวน  คือสวนหัวเรียก  “ลูแว”  และสวนทาย
เรียก  “บูเระแต”  และถาแบงเปน  3  สวน  สวนกลาง  (ลําเรือ)  เรียก  “ตือเงาะ”  สวนหัวเรยีก  
“ปาลอ”  และสวนทายเรียก  “ปูงง” 

เรือกอและสวนใหญใชในการประมง  โดยนําออกไปทาํการประมงในทะเล  และนิยม
ทําเปนพวกๆ พวกละ 5 - 6 ลํา นอกจากนีย้ังใชสําหรับแขงขันโดยใชฝพายหรือใชใบก็ได (ธนาคาร
ไทยพาณิชย, มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย  2542 : 216) 
 

 
 

ลายเสนที ่ 5  แสดงสวนประกอบตาง ๆ ของเรือกอและ 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 1 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 217. 

ศิลปะการตกแตงเรือกอและ ความสงางามของเรือกอและอยูที่การตกแตงลวดลาย
ตั้งแตหัวเรือจนถึงทายเรือ  ศิลปะลวดลายมีทั้งที่เปนแบบไทยและมลายู  สวนใหญเปนจิตรกร
พื้นบานไมเคยร่ําเรียนจากสถาบันศิลปะแหงใดเลย  และที่นาทึ่งก็คือบางคนไมตองใชดินสอราง
แบบใหเสียเวลา  เร่ิมตนก็ใชปลายพูกันปายสีวาดลวดลายใหพลิ้วไหว  ไมวาจะเปนลายกนกบัว
คว่ํา  บัวหงาย  หนุมานเกินหาว  หรือนางเมขลาลอแกว  ตรงหัวเรือมักจะทําเปนรูปหัวพญานาค
หรือเหรา  แตสวนใหญมักทําเปนรูปนกในตํานาน  เชน  นกกาเฆาะซูรอ  (หรือนกกากะสุระ)  เชื่อ
กันวาเปนการเวกหรือนกสวรรคที่บินเทียมเมฆ  เขาประดิษฐใหมีหงอนสูงแตกออกเปน 4 แฉก 
และที่แปลกคือมีงายื่นออกมาจากปากดวย  หรือวาดเปนหัวนกบุหรงซีงอซึ่งมีหัวเปนนก  ตัวเปน
ราชสีห  นกชนิดนี้ตามตํานานเลาวามีฤทธิ์มากแถมดําน้ําไดดวย  ปากมีเขี้ยวงานาเกรงขาม 
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ภาพที ่ 38  แสดงเรือกอและ 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 1 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 223. 
           

 
 

ภาพที ่ 39  แสดงเรือกอและ 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 1 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 221. 

การแกะสลักและวาดลวดลายที่เรือนี ้  พบวามีอยูเฉพาะในประเทศไทยเทานัน้  ในเขต
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซยีไมคอยปรากฏ  ที่มีอยูบางในแถบรัฐกลนัตันและตรังกานกู็ไมสวยงาม
เทา  สวนใหญเปนเพยีงทาสเีรือเปนแถบ ๆ ตามความยาวของลําเรือเทานั้น 

การทาสีเรือในระยะแรกๆ กอนมีการทาสีนั้นชางจะใชน้ํามันยางและชันยาลําเรือเพื่อ
รักษาเนื้อไม  ในชวงที่เร่ิมมีการทาสีก็มักนิยมทาเปนแถบ ๆ มีสีฟา  แดง  เขียว  ตอมามีการวาด
ลวดลายดอกไมเขาไปดวย  และเริ่มมีการพัฒนานําลวดลายอยางอื่นเขาไปอีกจนกลายเปนอยางที่ 
เห็นกันอยูในปจจุบัน  สีที่นํามาใชนั้นเปนสีทาบานของญี่ปุน 

ในสมัยเมื่อ  40 - 50  ปกอน  มีผูเห็นเรือกอและที่มีหัวเรือเปนรูปหัวนก  หัวพญานาค  
ประดิดประดอยอยางประณีตสวยงามมาก  ทายเรือก็มีการตกแตงมากเหมือนกัน  การเขียน
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ลวดลายนั้นเขาใจวาชางจะคิดเขียนขึ้นเองโดยอาศัยประสบการณของตนจากการดูมะโยงบาง   
ละครอิเหนาบาง  หรือแมแตจากลวดลายของตัวหนังตะลุง (ธนาคาร ไทยพาณิชย, มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย  2542 : 219 - 220) 

การแขงขันเรือกอและ และเรือยาวชิงถวยพระราชทานหนาพระที่นั่ง  ความ
เปนมาของประเพณีดังกลาว  เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2516 หลังจากการกอสรางพระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศนเสร็จเรียบรอยแลว   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ  ไดเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไป
ประทับแรม  ณ  พระตําหนักทักษิณราชนิเวศนเปนประจําทุกป (เวนป พ.ศ. 2525)  ในการเสด็จ
พระราชดําเนินแตละครั้ง  จะทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียง
ทุกหมูเหลาอยางตอเนื่อง   ไมวาจะเปนถิ่นทุรกันดารเพียงใด   เมื่อรับทราบปญหาของพสกนิกร
แลวก็ทรงวางโครงการนอยใหญ   เพื่อแกปญหาเหลานั้นยังความความสุขสงบรมเย็นโดยถวนหนา
ตลอดมา 

ดวยพระมหากรุณาธิคุณดังกลาว   ชาวจังหวัดนราธิวาสไดตระหนักและระลึกอยู
ตลอดเวลา  และในป พ.ศ. ๒๕๑๘  ขาราชการ  พอคา ประชาชน  ตางเห็นพองตองกันวาสมควร
จัดใหมีการแขงขันเรือกอและ  อันเปนประเพณีเกาแกของจังหวัดนราธิวาสที่กําลังจะสูญหายไป
จากสังคม   ถวายทอดพระเนตรเพื่อเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนและเปนการ
ฟนฟูประเพณีการแขงขันเรือกอและดวยฝพายหนาที่พระนั่งขั้นเมื่อวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  2519  
อีกทั้งไดพระราชทานถวยรางวัลแกทีมเรือที่ชนะการแขงขันดวย  นับแตนั้นมาจังหวัดนราธิวาสจึง
ไดจัดเปนประเพณีสืบตอมาตลอดทุกป 

 

 
 

ภาพที ่ 40  แสดงการแขงขนัเรือกอและหนาพระทีน่ั่ง 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 1  (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 222. 
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ในป พ.ศ. 2522  จังหวัดนราธิวาสไดริเร่ิมใหเพิ่มการแขงขันเรือยาวเขาไปอีกประเภท
หนึ่ง  งานจึงเปลี่ยนเปน งานประเพณีการแขงขันกอและ และเรือยาวหนาพระที่นั่ง  เพื่อชิงถวย
พระราชทานประจําปนั้น ๆ  และจัดเปนประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

ในการจัดปแรก ๆ จังหวัดตองจัดสรางพลับพลาที่ประทับช่ัวคราวบริเวณแมน้ําบางนรา  
คือ  ที่ทาพระยาสาย (สมัยกอนเปนทาเรือของพระยาสายบุรี)  ในป พ.ศ. 2523  ชาวจังหวัด
นราธิวาสเห็นรวมกันวา  เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  จึงไดกอสรางพลับพลาถาวร  เพื่อประทับทอดพระเนตรการ
แขงขันเรือสืบไป 

ประเพณีการแขงขันเรือกอและ  และเรือยาวดวยฝพาย  เพื่อชิงถวยพระราชทานเปน
งานที่ยิ่งใหญประจําปของจังหวัดนราธิวาส  มีผูสนใจและนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเนืองแนนเปน
กิจกรรมที่สําคัญอันหนึ่งในงาน  วันของดีเมืองนรา  ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกป มีกิจกรรม
อ่ืน ๆ อีกมาก  แตสวนใหญผูคนใหความสนใจประเพณีแขงขันเรือชิงถวยพระราชทานมากกวา  
(กรมศิลปากร,  กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 160 - 161) 

เครื่องทองเหลืองปตตานี  หัตถกรรมชางฝมือประเภทเครื่องทองเหลืองของเมือง
ปตตานีมีชื่อเสียงเลื่องลือในดานความประณีต ความสวยงาม และมีลักษณะที่เปนเอกลักษณที่
เกิดจากการผสมผสานศิลปะของชาติตางๆ เชน จีน อาหรับ ยุโรป สยาม ผสมผสานเขากับศิลปะ
แบบมลายูทองถิ่นแหลงผลิตเครื่องทองเหลืองปตตานีแหลงใหญไดแกที่ จะบังติกอ ปจจุบันอยูใน
เขตเทศบาลเมืองจะบังติกอเคยเปนศูนยกลางการปกครองของเมืองปตตานีระหวางป พ.ศ.2388 - 
2445 และเปนที่ตั้งของวังเจาเมืองปตตานีในยุคนั้นดวย การทําเครื่องทองเหลืองที่จะบังติกอ เปน
แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ผลิตภัณฑเครื่องทองเหลืองปตตานี แบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ (สมบูรณ ธนะสุข 
และพิชัย แกวขาว  2541 : 4, อางถึงใน กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 
187) 

1. เครื่องครัว ไดแก หมอ กระทะ กระบอกอัดเสนขนมจีน กาน้ํา แมพิมพ ขนมไข 
ฯลฯ 

2. เครื่องเชี่ยนหมาก ไดแก เชี่ยนหมาก เตาปูน ตะบันหรือยน ฯลฯ 
3. เครื่องใหแสงสวาง เชน ตะเกียงจุดวยน้ํามันมะพราว 
4. เครื่องประดับตกแตงอาวุธ เชน ดอเกาะกริช ปลอกหอก ฝกดาบ โกรงไกปน ฯลฯ 
5. เครื่องใชอ่ืนๆ เชน ขอชาง ปลอกเขาวัว หลักวัว 
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ภาพที ่ 41  แสดงเครื่องใชทองเหลือง   
ที่มา : กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร   
เอกลักษณและภูมิปญญาจงัหวัดปตตาน ี(กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  
กรมศิลปากร, 2545), 188. 
       

 
 

ภาพที ่ 42  แสดงเครื่องใชทองเหลือง 
ที่มา : กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร   
เอกลักษณและภูมิปญญาจงัหวัดนราธิวาส (กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธกิาร  
กรมศิลปากร, 2545), 37. 

ผลิตภัณฑเครื่องทองเหลืองปตตานีแพรหลายออกไปไกลมาก รวมทั้งชางจากปตตานี
บางสวนไดไปประกอบอาชีพในเมืองอื่นๆ เชน นครศรีธรรมราช กลันตัน ฯลฯ แตคนทั่วไปก็ยัง
เรียกวาชางปตตานี หรือเครื่องทองเหลืองแบบปตตานี ตอมาเมื่อความนิยมใชผลิตภัณฑตางๆ เร่ิม
ลดนอยลง ชางก็ลดการผลผลิตลงไปดวย ในที่สุดก็คอยๆ เลิกการผลิตไป ปจจุบันยังคงเหลอืผูผลิต
เพียงครอบครัวเดียว อยูที่บานเลขที่ 53 ถนนหนาวัง ใกลๆ กับวังจะบังติกอในเมืองปตตานี 
ผลิตภัณฑที่ทําเหลือเฉพาะแมพิมพขนมไข กรรมวิธีการทําเปนแบบดั้งเดิม คือจากการปนหุน
ตนแบบทีละชิ้น แลวนําไปพอกดวยขี้ผ้ึงดวยพาราฟน แลวพอกทับดวยดินเหนียว นําไปเผาไฟให
ข้ีผ้ึงละลายออกมา แลวจึงเททองเหลืองที่หลอม ใสลงไปในแมพิมพดังกลาวจนเต็ม จากนั้น 
ทุบแมพิมพอออกแลวน้ําชิ้นงานทองเหลืองมาขัดแตงใหสวยงาม  (กรมศิลปากร, กองวรรณกรรม
และประวัติศาสตร  2545 : 188) 
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เครื่องทองเหลืองปตตานีจึงกลายเปนเครื่องประดับตามบานเรือนที่เจาของหรือนัก
สะสมของเกาเก็บรักษาไวเปนการบงบอกถึงอดีตอันรุงเรืองของเมืองปตตานี พรอมกับชื่อเสียงที่
ขจรไกลในการเปนแหลงผลิตเครื่องทองเหลืองที่สําคัญบนแหลมมลายู 

ผาจวนปตตานี  หรือผายกตานี เปนผาพื้นเมืองดังเดิมแบบหนึ่งของปตตานี และ
จังหวัดภาคใตตอนลาง ลักษณะที่เปนเอกลักษณคือมีลองหรือลวดลายตามชายผา หรือที่ริมผา 
บางครั้งจึงเรียกวา “ผาลองจวน” ชางทอผาชาวเมืองปตตานีรุนเกาๆ เรียกผาดังกลาววา “จูวา”  
จูวา หมายถึงลวดลายที่ปรากฏอยูบริเวณชายผาทั้งสองดาน หากลวดลายวางเปนแนวอยูในชวง
ขนาน มีลักษณะเปนรองริ้วก็เรียกวา “ลองจูวา” ลายของจูวาสวนอื่นเปนลายที่ใชกรรมวิธีมัดหมี่ 
รูปแบบของลายจูวามีหลากหลายลักษณะ ผาที่เปนลายจูวาเต็มตลอดทั้งผืน เรียกกันวา “ผาสีมา” 
จัดเปนผาชั้นสูง ตองใชความประณีตและราคาแพงสําหรับกรณีที่เอาลายจูวาไปทําเปนลายผาที่
ตําแหนงตะโพก (ปาตะ) ก็จะเรียกวาผา “ปาตะจูวา” หากเปนโสรงก็เรียกวา “ผาโสรงปาตะจูวา” 

สมบูรณ ธนะสุข และพิชัย แกวขาว (2541) ศึกษาวิจัยเรื่องผาโบราณที่พบในเมือง
ปตตานีพบวา ผาโบราณของเมืองปตตานีมีหลากหลายแบบทั้งกรรมวิธีการทอ เทคนิคพิเศษหรือ
วิธีการผลิตลวดลาย และวัสดุหรือเสนใยที่นํามาใชทอ สรุปพอสังเขปดังนี้ 

เรียกชื่อตามกรรมวิธีการทอ ไดแก 
1.  ผาการะดูวอ เปนผาทอแบบสองตะกอ เปนผาที่ใชกันทั่วไปในพื้นบานภาคใต การ

ทอใชการสอดสานของเสนดายที่เปนเสนยืนกับเสนขวางสลับกัน คลายลายจักสานลายหนึ่ง หรือ
ลายขัด คือยกหนึ่งขมหนึ่งตลอดผืน เปนการทอที่งายที่สุด ตัวอยาง เชน ผาขาวที่ใชในพิธีกรรม
ตางๆ  

2.  ผาการะตีฆอ เปนผาทองแบบสามตะกอ เนื้อผาจะมีเสนดายในแนวเฉียงเพิ่มอีก 
1 แนว เนื้อผาจะปรากฏคลายสานนูนบนเนื้อผาขึ้นเปนแนวเฉียง ผามีความหนาและน้ําหนักมาก
ข้ึน 

3.  ผาการะปะห เปนผาทอแบบสี่ตะกอ เนื้อผาจะเปนลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนหรือ
ลายแบบฟนปลาตลอดทั้งผืน สามารถสรางเปนลวดลายแปลกๆ ไดหลายแบบลักษณะที่ปรากฏ
จะเปนลายนูนในเนื้อผา ผืนผาจะมีความหนามากขึ้น 

4.  ผาซอแกะ หรือผาซองเก็ต เทียบไดกับผายก หรือผาทอยก ผาชนิดนี้มีทั้งยกตัว
ดวยฝาย ไหม ดิ้นเงินและดิ้นทอง ผาโบราณที่พบมีวิธีการทอทั้ง 3 แบบ คือวิธียกที่ใชกันทั่วๆ ไป
และรวมทั้งวิธีจก และชิด ผาซอแกะปตตานีที่ทอดยกดวยวิธีจก สวนใหญจะใชดินคู สวนการชิด
นั้นใชเปนขอบคั่นแนวของลองจูวา   หรือลองจวนเปนสวนใหญ   ลายของผาซอแกะ  มีชื่อเสียง 
แตกตางกันไป เชน ลายลูกพริกไทย ลายลูกหวาย หรือลายเกล็ดพิมเสน เปนตน 
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เรียกชื่อตามเทคนิคพิเศษหรือวิธีการผลิตลวดลายไดแก 
1.  ผาบาเตะ หรือผาปาเตะ ผาชนิดนี้จะใชเทคนิคในการลงเทียน หรือข้ีผ้ึงลงบนผืน

ผาแลวนําไปยอมสี จากนั้นจึงนําเอาผามาตมเพื่อเอาขี้ผ้ึงออก ตําแหนงที่เคยปดทับดวยขี้ผ้ึงมา
กอนสีจะไมติด เกิดเปนลวดลายสีขาวขึ้นมาในตําแหนงนั้น จะเพิ่มสีสันอื่นๆ เขาไปหรือไมก็ข้ึนอยู
กับความตองการหรือกรรมวิธีพิเศษของชางผูผลิต เทคนิคของการลงขี้ผ้ึงในภาษาอินโดนีเซีย 
(ชวา) จะเรียกวา “Batik” ผาที่เกิดลวดลายขึ้น ในผืนผาดวยเทคนิคอันนี้จึงเรียกขานกันวา  
ผาบาติก หรือผาบาเตะ ซึ่งเปนชื่อผาที่ใชเทคนิคของการผลิตนํามาตั้งชื่อ และผาชนิดนี้ก็เปน 
ผาชนิดเดียวกับที่เรียกกันในสมัยโบราณวา ผายาวาหรือผายาวอ ซึ่งเปนแหลงผลิตที่สําคัญอยูใน
เกาะชวา 

       
 

ภาพที ่ 43  แสดงผาปาเตะพิมพลาย  
ที่มา : จากการสํารวจของผูวิจัย 
            

 
 

ภาพที ่ 44  แสดงผาปาเตะ 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 10 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 4735. 

2.  ผาอีกัต เปนผาประเภทผาปูนหรือผามัดหมี่นั่นเอง คําวาอีกัต หรืออีกั๊ตใน
ความหมายของคํา ชาว – มลายู จะหมายถึงการผูกมัด ซึ่งผาชนิดนี้จะมีการผูกมัดเสนดาย แลว
นําไปยอมสีเพื่อทําใหเกิดลวดลาย ตําแหนงที่ผูกมัดจะไมติดสี จะเกิดเปนลวดลายสีขาว การที่จะ
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ทําใหเกิดลวดลายสีก็ข้ึนอยูกับเทคนิคและจํานวนครั้งในการมัดยอมเสนดาย คําวาอีกัต หรือการ
ผูกมัดนั้นก็มีที่มาจากการมัดเสนดายหรือเสนไหมฝาย เพื่อที่จะมีการทํากรรมวิธีมัดหมี่ เพื่อทําการ
ยอมเสนดายและมัดยอม เพื่อทําลายผาปะลางิง (ผาปะลางิง เปนผามัดยอมชนิดหนึ่ง) จะใชเสน
เชือกที่ทํามาจากกาบกลวยตานีเปนวัสดุในการมัด 

เรียกชื่อตามวัสดุหรือเสนใยที่นํามาทอ ไดแก 
1.  ผาสตือรอ หมายถึงผาทุกชนิดที่ทอกมาจากเสนไหม ซึ่งก็คือผาไหมนั่นเอง

สําเนียงมลายูทองถิ่นปตตานี จะออกเสียงเปน ผาสตือฆอ หรือกาเฮนสตือฆอ (กาเฮน หมายถึง ผา, 
สตือฮอ หมายถึง ไหม หรือเสนไหม)    ผาไหมที่เคยทอในปตตานีในสมัยกอน วัตถุดิบจําพวกเสน
ไหมหรือไหมดิบ จะถูกสั่งซื้อมาจากที่อ่ืนๆ รวมทั้งเสนไหมจากจีนดวย 

2.  ผากะปะส หมายถึงผาฝายทุกชนิด ในสมัยกอนในทองถิ่นปตตานีจะมีการปลูก
ฝายสําหรับนําเอาเสนใยมาปนเปนเสนดายสําหรับใชทอผา เมื่อกอนจะปลูกฝายพันธุตนเตี้ยสมอ
กลม ซึ่งฝายพันธุนี้เมื่อเก็บเกี่ยวปุยฝาย จะเก็บไดคร้ังเดียวแลวตนฝายก็ตาย (พันธุลมลุก) 
เมื่อกอนปลูกกันเปนแปลงๆ ในชวงหลังมีฝายพันธุใหมเขามา ฝายพันธุนี้ตนโตสูงปลูกครั้งเดียว
เก็บปุยไดตลอดป สมอฝายจะมีลักษณะรียาว แตละตนอายุจะยืนยาวประมาณ 2 ปกวา นิยมปลูก
แซมกันตามแนวรั้ว ฝายพันธุนี้จะเรียกกันในทองถิ่นภาคใตวา “ฝายขี้แมว” 

3.  ผาสะตูลี หมายถึง ผาที่ทอขึ้นมาจากดายสําเร็จรูปชนิดหนึ่ง ที่เรียกกันในทองถิ่น
ภาคใตวาดายสะตูลี หรือดายดูหลี หรือดายจูหลี ดายชนิดนี้มีการนําเขามาใชเมื่อรอยกวาปที่ผาน
มา และเปนที่นิยมกันในหมูชางทอผาภาคใต ทั้งกลุมชาวมุสลิมและพุทธ ผาที่ทอขึ้นจากดายชนิด
นี้ในกลุมชาวมุสลิมจะเรียกวา “ผาสะตูลี” สวนในกลุมชาวพุทธจะออกเสียงเปน”ผาจูหลี”  
ดายดังกลาวเสนดายจะเล็กละเอียดเปนงามัน ยอมสีสําเร็จมาจากโรงงาน 

เรียกชื่อที่เปนลักษณะที่เปนชื่อเฉพาะของผาชนิดนั้นๆ ไดแก 
1.  ผาชายรามู ผาชนิดนี้จัดอยูในประเภทผายาวหรือผาปลอย (ผาลือปส) มีพบทัง้ผนื

ขนาดใหญ และขนาดเล็ก ผืนขนาดเล็กนี้พบมาก และมักจะเปนฝมือการทอของชางทองถิ่น 
ลักษณะของผืนจะเหมือนกับผาขาวมาทุกอยาง ลักษณะเดนของผาจะอยูที่ขอบปลายของชายผา
ทั้งสองดาน ซึ่งชางทอจะเวนเสนยืนใหเหลือเอาไวและทําการฟนเกลียวผูกปมที่ปลายเอาไวเปนคูๆ 
จากการที่เวนเสนดายยืนของผืนผาเปนระยาเอาไว ผาชนิดนี้จึงถูกเรียกกวา ผาชายรามู ผาชนิดนี้
มีพบนอยกวาผาชนิดอ่ืนๆ ในกลุมชาวมุสลิมจะใชเปนผาโผกศีรษะ ทําเปนผาคลุมไหล ทําเปนผา
สไบคลองคอ สวนในกลุมชาวพุทธจะนิยมใชกันในกลุมสตรีสูงอายุ ใชทําเปนผาพาดเฉียงสําหรับ
ไปทําบุญที่วัด หรืออกงานอื่นๆ เชนเดียวกับผาแพรเบี่ยง หรือผาแพรวาของภาคอื่นๆ  

2.  ผาปูชอปอต็อง ผาชนิดนี้ก็จัดอยูในประเภทผายาวหรือผาปลอย (ผาลือปส) เชน 
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เดียว กับผาขาวมา แตผืนผาจะมีการทอใหยาวกวาผาขาวมาธรรมดา  คือจะยาวประมาณ 5 –6 
ศอก  ขอบคอชายผาจะมีลองจูวา หรือลองจวนอยูทุกผืนเชนกัน ผาชนิดนี้จุดประสงคหลักก็คือ  
ใชสําหรับนุงปูชอปอต็อง หรือนุงเลี้อยชาย ซึ่งวิธีการนุงผาแบบนี้นิยมนุงกันในกลุมผูชาวภาคใต 
ทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ปจจุบันไมนิยมใชผาชนิดนี้แลว  
ในเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซีย ยังคงมีการนุงผาในลักษณะนี้กันอยู แตในบาหลีเขาจะเรียก
การนุงแบบนี้วา “นุงคันจุด” วิธีการนุงจะคลายกับการนุงผาขาวมา แตนุงปูชอปอต็องจะปลอยให
ชายผายาวเฟอยจรดดิน 

3.  ผาปะลางิง ผาชนิดนี้เปนประเภทผามัดยอม ในทองถิ่นปตตานีเรียกผาปะลางิงที่
เปนผาปาเตะ หรือผาบาติกวา “บาติกจัดบุตตัน” (Batik Jumputan) ผาปะลางิงของเมืองปตตานี
ไดรับอิทธิพลจากตรังกานูและกลันตัน สวนมากใชผาแพรจีนสีขาว หรือผาไหมสีขาวมาพิมพลาย 
โดยใชแมพิมพที่แกะจากไมมาจุมสีแลวกดประทับลงบนผืนผา จากนั้นนําเชือกกลวยผูกมัด แลว
ยอมสีหรือพิมพเติมตามที่ตองการ ผาโบราณชนิดนี้มีขนาดความกวางประมาณ 2 ฟุต ยาว
ประมาณ 1 หลา ที่ทําเปนผาคลุมผมแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มี 

4.  ผาสีมา เปนผามัดหมี่โบราณประเภทผาปูม ผาชนิดนี้จัดเปนผาชั้นสูงประมาณ
หนึ่ง ที่นิยมใชกันมากในกลุมชาวมุสลิมผูมีเชื้อสายชวา – มลายู ในสมัยกอนภาคใตตอนลางผา
ชนิดนี้จะมีใชอยูในกลุมชนช้ันสูง และมีฐานะดีทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธ เนื่องจากผาชนิดนี้มี
ลวดลายสวยงามเดน สะดุดตา และมีราคาแพง ผืนผาทอขึ้นมาจากเสนไหมชั้นดีเสนเล็กละเอียดที่
เรียกกันวาไหมนอย ที่เปนผาฝายแกมไหมก็มีบางเล็กนอย สวนที่เปนผาฝายลวนๆ ยังไมพบ
ลักษณะของผาลีมา ผาชนิดนี้จะมีลักษณะเปนผาขาวหรือผาปลอย (ผาลือปส) คลายผาขาวมา 
แตผาลีมาผืนผาจะมีขนาดกวางและยาวประมาณสองเทาตัว คือมีความกวางประมาณ 80 – 85 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 210 – 220 เซนติเมตร ลักษณะเดนของผืนผาจะอยูที่เชิงของผาซึ่งมีสี
แดง เทาที่พบในขณะนี้ผาลีมาทุกผืนจะมีเชิงสีแดงทุกผืน แตก็มีพบบางในจํานวนไมกี่ผืนที่มีเชิงสี
น้ําตาลแกมแดง ลวดลายที่เชิงผาจะมีความสวยงามและเดนสะดุดตามากกวาลวดลายในผืนผา
หรือทองผา ลักษณะของลายเชิงผาพบวา ในลวดลายเหลานั้นจะมีลายคลายลายเชิงผาของ
อินเดียที่ไทยออกแบบและสั่งเขามาจากอินเดียก็มี เปนลวดลายในศิลปะแบบชวา – มลายูก็มี ใน
บางผืนจะมีความคลายกับลายในเชิงผาปูเขมร ในทองถิ่นแถบจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวดั
นครศรีธรรมราช เรียกผาแบบนี้วา “ผาซอเลาะ” 

ผาโบราณปตตานีอาจจะเรียกชื่อดังกลาวแลว ยังเรียกชื่อแตกตางออกไปตามรูปแบบ
ของลวดลายในผืนผา เชน ผาลีมาปะไลกั๊ต (ผาลีมาลายตาหมากรุก) ผาลีมาบินตัง (ผาลีมา 
ลายดาวกระจาย) ผาลีมาปูกะต(ผาลีมาลายตาขาย) ผาลีมาอายะต (ผาลีมาลายอักษรอาหรับ) 
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ผาลีมาจูวา (ผาลีมาลายจวนหรือผาลีมาลองจวน) รูปแบบและลวดลายที่มีหลากหลายเชนนี้ 
แสดงถึงพัฒนาการของผลิตภัณฑและเอกลักษณะทางวัฒนธรรมในดานการผลิต และการใชผา
ของเมืองปตตานีที่มีชื่อเสียงมาเปนเวลานานหลายศตวรรษที่ผานมา  (กรมศิลปากร, กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 187 - 192) 

ผาปาเตะหัตถกรรมฝมือ  คําวา ปาเตะ (Batik) เปนภาษาชวา ใชเรียกผายอมสี 
ชนิดหนึ่งที่รวมเอาศิลปะทางดานฝมือและเทคนิคการยอมสีเขาดวยกัน  จากหลักฐานทาง
โบราณคดีพบวามีการทําผาปาเตะใชกันประมาณ ๒,๐๐๐ ปแลว 

ในคริสตศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗  ผูหญิงในตระกูลสูงของชาวเปนผูริเร่ิมทําผาปาเตะขึ้น   
ใหมีลวดลายที่เปนเอกลักษณสวยงามหลายแบบ   ตอจากนั้นชาวดัทชก็นําผาปาเตะจากชวาไป
แพรหลายที่ทวีปยุโรปอีกทีหนึ่ง    และยังไดรับความนิยมสูงในอเมริกาอีกดวย  ทั้งนี้เปนเพราะผา
ปาเตะมีความใหม    อิสระเปนตัวของตัวเองและเอกลักษณเฉพาะที่ไมเหมือนศิลปะอยางอื่น 

สําหรับประเทศไทยเรา  บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต  คือ  ยะลา  ปตตานี  และ
นราธิวาส  มีการทําผาโสรงปาเตะ   โดยวิธีการพิมพลวดลายดวยเทียนลงบนผาเปนอุตสาหกรรม
กันมานานแลว  ผูคนทั้งชายและหญิงใชผาปาเตะกันโดยทั่วไป   สําหรับผูหญิงใชตัดเย็บเปนเสื้อ
และกระโปรง   หรือนุงเปนโสรงออกงานสังคมและอยูกับบาน   สวนชายนั้นนิยมตัดเปนเสื้อแขน
ส้ันหรือยาว 

 

             
 

ภาพที ่ 45  แสดงผาปาเตะลายเขียน 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย, มูลนธิิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย, สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 
เลม 10 (กรุงเทพฯ : สยามเพรส  แมเนจเมนท, 2542), 4735. 
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ภาพที ่ 46  แสดงผาปาเตะลายพมิพ 
ที่มา : นันทา  โรจนอุดมศาสตร,  เทคนิคบาติกลายพิมพ  (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟค, 2548), 59. 
 

ปจจุบันมีโรงงานทําผาปาเตะขนาดกลางหลายโรง    ตั้งอยูตามชายแดนไทย - 
มาเลเซีย  และในกรุงเทพมหานคร   ซึ่งสามารถสงผลผลิตออกจําหนายทั้งในและนอกประเทศทํา
รายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก  สวนชาวบานก็พลอยมีรายไดไปดวย   ดวยการเขียน
ลวดลายลงบนผืนผาดังกลาว 

การทําผาปาเตะเปนศิลปหัตถกรรมที่นาสนใจ  หลักการทําผาปาเตะอาศัยเทคนิค 
งาย ๆ คือ  การกันสีดวยเทียน  โดยการเขียนหรือพิมพเปนลวดลายตาง ๆ ลงบนผืนผาในสวนที่ไม
ตองการใหติดสีที่ยอม   เมื่อนําไปยอมสีสีก็จะติดเฉพาะสวนที่ไมลงเทียนไว   และจะติดซึมไปตาม
รอยแตก (Crack)  ของเทียนเกิดเปนลวดลายสวยงามแปลกตาอันเปนสัญลักษณของผาปาเตะ  
(กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  2545 : 162 - 163) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบสรางสรรคเพื่อการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม โดย
เนนระบบปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ใหเหมาะสมตาม
ลักษณะภูมิประเทศเพื่อสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวไดมากที่สุด  ในขณะเดียวกันก็สะทอน
เอกลักษณและแสดงถึงคุณคาศิลปะและวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนการ
รวบรวมขอมูลกอนนํามาสรางสรรคโดยผูวิจัยสื่อความคิดและวิธีการสรางสรรคใหผูอ่ืนเขาใจได
อยางเปนระบบ อันมีเนื้อหา  และข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลภาคเอกสาร 
2. การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร 
3. การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
4. การออกแบบ 
5.  การประเมินผลงานออกแบบ 
6. กลุมผูประเมินผลงานออกแบบ 

 
1. การศึกษาขอมูลภาคเอกสาร 
 

1.1  เพื่อศึกษารูปแบบของศิลปกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต 
1.2  เพื่อศึกษาการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  
โดยการศึกษาขอมูลเชิงลักษณะ ที่ไมไดวัดออกมาเปนตัวเลข แตเปนผลการสังเกตที่

เปนในรูปบรรยายเปนเรื่องของความรูความเขาใจ  โดยแหลงที่มาของขอมูลเปนขอมูลจากแหลงทุติย
ภูมิ คือ ขอมูลที่ผานการศึกษาวิเคราะหมาแลวเปนสวนใหญ 
 
2. การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร 

 
เปนการวิเคราะหในเชิงสรางสรรคและออกแบบ  โดยนําเอาขอมูลตางๆนํามาประมวล 
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หารูปแบบของศิลปกรรม  ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเทคนิควิธีการในการออกแบบเลขน - 
ศิลปส่ิงแวดลอม 
 
3. การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
 

เปนการรวบรวม หาขอมูลถึงความตองการที่แทจริง รวมถึงการใชงานของเลขนศิลป 
ส่ิงแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยว กับกลุมเปาหมายที่เปนนักออกแบบ นักวิชาการ 
และผูที่มีความรูดานศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งปรึกษาในดานการออกแบบจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวของตางๆโดยมีกระบวนการดังนี้ 

3.1.  การใชแบบสอบถามและแบบตรวจสอบ (Questionnaire & Checklist)
วิธีการใชแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบ ขอดีก็คือ สามารถทําใหผูวิจัย หรือผูศึกษาจะไดรับ
ขอมูลจากบุคคลหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว แตมีขอเสียคือ ผูตอบแบบสอบถามอาจจะตอบไม
ตรงกับความจริง เนื่องจากมีความคลุมเครือในคําถาม 

3.2  การสัมภาษณ (Interview) เพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนจากความคิดเห็น นํามา
พิจารณาและเปนแนวทางในการออกแบบใหเหมาะสมและสมบูรณแบบมากที่สุด โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

3.2.1   สัมภาษณในดานความรูเกี่ยวกับประวัติของศิลปกรรม วัฒนธรรมและ
ประเพณี และการออกแบบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

3.2.2  สัมภาษณในดานความรูเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบเลขนศิลป
ส่ิงแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยว เพื่อแสดงถึงเอกลักษณของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 
4. การออกแบบ 
 

4.1   ขั้นวางแผนการออกแบบ (Planning) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลในดาน
ตางๆ 

4.2  ขั้นเตรียมการผลิต (Preproduction) นําขอมูลที่รวบรวมนํามาดําเนินการ
สังเคราะห หารูปแบบที่เหมาะสมดวยการสรางแบบราง (Sketch Design) และศึกษารายละเอียด
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดตางๆที่จะนํามาใชในการออกแบบ 

4.3   ขั้นการผลิต (Production)  นําแบบรางที่ไดมาผลิตจริงดวยกระบวนการทาง 
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คอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ เชน Photoshop , Illustrator  
4.4   ขั้นบันทึกขอมูล  รวมรวมผลงานเปนภาคเอกสาร และบันทึก จัดเก็บขอมูลใน

รูปแบบดิจิตอล 
 
5. การประเมินผลงานออกแบบ 
 

5.1 การประเมินผลขั้นตน ดวยการนําเสนอแบบราง (Sketch Design) ตอ
ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ เพื่ออภิปราย วิเคราะห เพื่อหาขอบกพรองตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

5.2 การประเมินขั้นสุดทาย คือ การนําเสนอผลงานออกแบบ ไดแก ชุดปาย
แสดงสถานที่ทองเที่ยว และแบบสอบถามหรือการสัมภาษณโดยตรงกับผูเชี่ยวชาญเพื่ออภิปราย 
วิเคราะห และสรุปผล 
 
6. กลุมผูประเมินผลงานออกแบบ 
 

6.1 กลุมนักวิชาการ หรือผูที่มีความรูทางศิลปวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต  ไดแก 

6.1.1   อาจารยคร่ืน  มณีโชติ   รองผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวดั
สงขลา 

6.1.2   ผศ .นันทา   โรจนอุดมศาสตร    ผู อํานวยการโครงการจัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.1.3 ผศ .ปองทิพย   หนูหอม    ผู อํานวยการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.1.4   ผศ.นิคอเละ  ระเดนอาหมัด  หัวหนาภาควิชาศิลปกรรม โครงการจัดตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.1.5   อาจารยชัยวัฒน  ผดุงพงษ  ภาควิชาศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรฯ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

6.1.6   อาจารยอัมพร  ศิลปเมธากุล  ภาควิชาศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรฯ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

6.1.7   อาจารยไฟซอล  บากา  ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 
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6.1.8   อาจารยประทีป  สุวรรณโร  หัวหนาโปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  
โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.1.9  นายวิชิต   สุกระ   เจ าหนาที่ประจํา  ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.2   กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ  ไดแก 
6.2.1   อาจารยอับดุลรอซะ  วรรณอาลี  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
6.2.2   อาจารยอัศวิน  ศิลปเมธากุล  ภาควิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
6.2.3   นายทวี  แสงคงทอง   รานตะวันโฆษณา 
6.2.4   อาจารยอุสมาน  เจะซู  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
6.2.5  อาจารยปราโมทย  ศรีปล่ัง  โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  

โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
6.2.6 นายสมปอง  ชูสุทธิ์  รองผูอํานวยการ ฝายวิศวกรรม แขวงการทาง

จังหวัดยะลา 
6.2.7 อาจารยอิสมาแอล  สมาย โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป  โครงการจัดตั้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
6.2.8 นายวารินทร  สุคนธชาติ  ผูจัดการ ชางทองการพิมพ 
6.2.9 นายวินิจ  อมรนรชัย ผูอํานวยการศูนยทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

จังหวัดยะลา  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ ตองการศึกษาขอมูลที่หลากหลายและกระจายกันอยู  และตองการ
รวบรวมแนวคิดตางๆ จากผูเชี่ยวชาญแขนงตางๆที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาวิเคราะหและทําการ
สังเคราะหออกมาเปนผลงานออกแบบ  อันมีเนื้อหาในการศึกษาโดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม 
1.1 สรุปผลการวิเคราะหศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีของสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต 
1.2 สรุปผลวิ เคราะหแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป ส่ิ งแวดลอม 

ประเภท  ปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

สวนที่ 2 การประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลป ส่ิงแวดลอม (หลังการ
ออกแบบ) 

2.1 การประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลป ส่ิงแวดลอม  จากกลุม 
นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม 

2.2 การประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลป ส่ิงแวดลอม  จากกลุม 
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ 
 

สวนที่ 3 สรุปผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่
ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล กอนการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 
  

1.1 สรุปผลการวิเคราะหศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส  โดยมีการวิเคราะหในดานตางๆดังนี้ 
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- ตราสัญลักษณประจําจังหวัด 
- คําขวัญประจําจังหวัด 
- ประเพณีประจําจังหวัด 
- โบราณสถาน 
- โบราณวัตถุ 
- เอกลักษณดานศิลปกรรม 
- เอกลักษณดานวัฒนธรรม 
- ของดีประจําจังหวัด 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของสามจังหวัดชายแดน 
                 ภาคใต 
 
                    จังหวัด 
 
วิเคราะหดาน 

 
ยะลา 

 

 
ปตตาน ี

 
นราธวิาส 

ตราสัญลักษณประจํา
จังหวัด 

เหมืองแรดีบุก ปนใหญพญาตาน ี เรือกางใบกาํลงัแลน 

คําขวัญประจาํจังหวัด ใตสุดสยาม เมือง
งามชายแดน 

บูดูสะอาด หาดทราย
สวย รวยน้าํตก นกเขา
ดี ลูกหยีอรอย หอย 
แครงสด 

ทักษิณราชตําหนกั ชน
รักศาสนา นราทัศน
เพลินตา บาโจตรึงใจ 
แหลงใหญแรทอง 
ลองกองหอมหวาน 

ประเพณีประจําจังหวัด 
 
 
 

งานแขงขันนกเขา
ชวาอาเซียน  งาน
สมโภชหลักเมอืง  
งานวนัสะตอ 
 

งานแหเจาแมล้ิมกอ 
เหนีย่ว  งานชกัพระ
โคกโพธิ ์ งานลาซัง  
งานแหพระอีกง  งาน
ไกฆอและ 
 

งานแขงเรือกอและ  
งานแหเจาแมโตะโมะ
งานเสื่อกระจดู 
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                จังหวัด 
วิเคราะหดาน 

 
ยะลา 

 
ปตตาน ี

 
นราธวิาส 

โบราณสถาน วัดถ้ํา  อุโมงคปยะมิตร เมืองโบราณยะรัง  
เมืองโบราณบานวัด
มัสยิด กรือเซะ   ศาล
เจาแมล้ิมกอเหนีย่ว  
วังยะหริง่ 

มัสยิดวาดิลฮูเซ็น  วัด
ชลธาราสงิเห มัสยิด
เกาดารุลยาดีดี บาน
พระยาระแงะ   
มัสยิดตะโละมาเนาะ 
(มัสยิด 300 ป)   

เอกลักษณดานศิลปะ บานเรือนไทยมุสลิม 
กรงนกเขา  กริชเมือง
รามัน  จิตรกรรมฝา
ผนังวัดถ้ํา 

กริชสกุลชางปตตานี  
กรงนก  ปนพญาตาน ี 
จิตรกรรมบนเรือกอ
และ มัสยิดกลาง  
เครื่องทองเหลอืง  
เรือนไทยมุสลิม 

รูปแบบสถาปตยกรรม
แบบผสมไทย – จีน – 
มลายูของมัสยิดตะ
โละมาเนาะ  เรือนไทย
มุสลิม  ผาปาเตะ  
ชางคู  เรือกอและ 

เอกลักษณดานวัฒน- 
ธรรม 

การแตงกายตามแบบ
มุสลิม วัฒนธรรมดาน
ภาษา 

วัฒนธรรมการกิน บูดู
ผักจิ้ม   

ภาษาเจะเห  การ
แขงขันเรือกอและ เรือ
ยาวหนาพระที่นัง่  
การแตงกาย 

ของดีประจําจังหวัด กลวยหิน  สมโชกุน  
ผักน้ํา ไกเบตง  
ปลามังกร   

นาซิดาแฆ  ไกฆอและ 
ลูกหย ี มะตะบะ น้าํ 
บูดู  

ลองกอง  ใบไมสีทอง  
ผาบาติก  เรือกอและ
จําลอง  กระจดู 
 

 
1.2  สรุปผลวิเคราะหแนวทางในการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปาย

แสดงสถานที่ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม  (กอนทําการออกแบบเลขนศิลป 

ส่ิงแวดลอมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต) เพื่อศึกษาทัศนคติและแนวคิดในการออกแบบ 
เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต  จาก
ผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 9 คน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบรวมทั้ง
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ส่ิงแวดลอมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต) เพื่อศึกษาทัศนคติและแนวคิดในการออกแบบ 
เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต  จาก
ผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 9 คน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบรวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ จํานวน 9 คน  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป
ส่ิงแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต  สามารถ 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมที่ 1 ทัศนคติและแนวคิดในการออกแบบของนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญดาน

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 9 คน 
กลุมที่ 2 ทัศนคติและแนวคิดในการออกแบบของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและ

ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของจํานวน 9 คน 
 

กลุมที่ 1 ทัศนคติและแนวคิดในการออกแบบของผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม 
(กอนการออกแบบ) แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ขอ (ดังแสดงผลในตารางที่ 2 - 5) 

รายชื่อของผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 9 คนที่ไดประเมินผล มีดังนี้ 
1)   อาจารยคร่ืน  มณีโชติ   รองผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา 
2)   ผศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร   ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3)   ผศ.ปองทิพย  หนูหอม   ผูอํานวยการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 
4)   ผศ.นิคอเละ  ระเดนอาหมัด  หัวหนาภาควิชาศิลปกรรม โครงการจัดตั้งคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5) อาจารยชัยวัฒน   ผดุงพงษ   ภาควิชาศิลปศึกษา   คณะมนุษยศาสตรฯ   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
6)  อาจารยอัมพร   ศิลปเมธากุล   ภาควิชาศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรฯ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
7)  อาจารยไฟซอล  บากา  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 
8)   อาจารยประทีป  สุวรรณโร  หัวหนาโปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  

โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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9)  นายวิชิต  สุกระ  เจาหนาที่ประจํา ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

 
ตารางที่ 2  สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 1 
 
ทานมีทศันคติและแนวความคิดในการออกแบบเลขนศลิปประเภท
ปายสญัลกัษณบอกทางสาํหรับสถานที่ทองเที่ยวใหแสดงเอกลกัษณ
ของ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต  อยางไร 

จํานว
น 

(คน) 

รอยละ 
% 

ปายควรมีขนาดใหญ มองเห็นไดชัดเจน และหลีกเลี่ยงการใชสัญลักษณที่ 
ขัดตอหลักศาสนา 

5 56 

ควรมีการนําสัญลักษณทางวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมมาสื่อเปนเอกลักษณ 7 78 
ควรมีความเปนสากล และดึงดูดความสนใจ 5 56 
ควรนําลักษณะลวดลายของมลายู  เชน ลายที่ใชในเรือนไทยมุสลิม ลายผา
ปาเตะ  มาใช 

6 67 

 
จากตารางที่ 2  พบวาผูเชี่ยวชาญมีทัศนคติและแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบ 

เลขนศิลปประเภทปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมี
แนวคิดดังนี้  อันดับ 1 คือ  เลขนศิลปส่ิงแวดลอมควรมีการนําสัญลักษณทางวัฒนธรรม 
ศิลปหัตถกรรมมาสื่อเปนเอกลักษณ  คิดเปน 78 %  อันดับ 2 คือ ควรนําลักษณะลวดลายของ
มลายู  เชน ลายที่ใชในเรือนไทยมุสลิม ลายผาปาเตะ  มาใช  คิดเปน 67 %  อันดับ 3 คือ เลขนศิลป
ส่ิงแวดลอมควรมีความเปนสากล และดึงดูดความสนใจปาย และควรจะมีขนาดใหญ มองเห็นได
ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการใชสัญลักษณที่ขัดตอหลักศาสนา คิดเปน 56 % 
 
ตารางที่ 3  สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 2 
 
ทานคิดวาสิ่งที่เปนเอกลักษณอยางชัดเจนของสามจงัหวัดชายแดน

ภาคใต คืออะไร 
จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ % 

กรงนกเขา 8 87 
ตูไปรษณีย 5 56 

จังหวัดยะลา 

ซาไก 4 45 
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ตารางที่ 3  สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 2 (ตอ) 
 
ทานคิดวาสิ่งที่เปนเอกลักษณอยางชัดเจนของสามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต คืออะไร 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ % 

กริช 7 78 
มัสยิดกลาง 6 67 

จังหวัดปตตานี 

ปนพญาตานี 4 45 
เรือกอและ 9 100 
ผาบาติก 4 45 

จังหวัดนราธิวาส 

มัสยิด 300 ป 3 34 
 
 จากตารางที่ 3  พบวาผูเชี่ยวชาญเลือกสิ่งที่เปนเอกลักษณของแตละจังหวัดในสาม
ชายแดนภาคใต  ดังนี้  จังหวัดยะลา อันดับ 1 คือ  กรงนกเขา คิดเปน 87%  อันดับ 2  คือ ตู
ไปรษณีย คิดเปน 56% อันดับ 3 คือ  ซาไก คิดเปน 45%  จังหวัดปตตานี อันดับ 1 คือ กริช คิดเปน 
78% อันดับ 2 คือ มัสยิดกลาง คิดเปน 67% อันดับ 3 คือ  ปนพญาตานี  คิดเปน 45%  จังหวัด
นราธิวาส อันดับ 1 คือ  เรือกอและ คิดเปน 100% อันดับ 2 คือ ผาบาติก คิดเปน  45%  อันดับ 3 
คือ  มัสยิด 300 ป คิดเปน 34% 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 3 
 
ทานคิดวา การออกแบบเลขนศลิปสิ่งแวดลอมประเภทปายแสดง
สถานทีท่องเที่ยวใหสื่อถึงเอกลักษณ ของสามจงัหวดัชายแดนใต 
ควรมีรูปแบบอยางไร 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
% 

รูปแบบปายสัญลักษณควรสื่อถึงความเปนอยู วัฒนธรรมการดํารงชีวิต 7 78 
รูปแบบโครงสรางปาย ควรนําจุดเดนของจังหวัดมาสื่อเปนเอกลักษณ 7 78 
ตัวอักษร ควรเปนลักษณะที่อานงาย  ไมสับสน 6 67 
สีที่ใชในปาย ควรเปนสีเขียว 5 56 
 
 จากตารางที่ 4  พบวาผูเชี่ยวชาญมีทัศนคติและแนวความคิดดังนี้  อันดับ 1 คือ  รูปแบบ
ปายสัญลักษณควรสื่อถึงความเปนอยู วัฒนธรรมการดํารงชีวิต และนําจุดเดนของจังหวัดมาสื่อ
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เปนเอกลักษณ  คิดเปน 78%  อันดับ 2 คือ ตัวอักษร ควรเปนลักษณะที่อานงาย  ไมสับสน คิดเปน 
67%อันดับ 3 คือ สีที่ใชในปาย ควรเปนสีเขียว คิดเปน 56% 

กลุมที่ 2 ทัศนคติและแนวคิดในการออกแบบของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ (กอนการออกแบบ) แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ขอ (ดัง
แสดงผลในตารางที่ 5 - 8 ) 

รายชื่อของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของทั้ง  
9 คนที่ไดประเมินผล มีดังนี้ 

1) อาจารย อับดุลรอซะ   วรรณอาลี   โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2)  อาจารยอัศวิน   ศิลปเมธากุล   ภาควิชาศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรฯ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

3)   นายทวี  แสงคงทอง  เจาของรานตะวันโฆษณา จังหวัดยะลา 
4)   อาจารยอุสมาน  เจะซู  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
5)   อาจารยปราโมทย  ศรีปล่ัง โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  โครงการจัดตั้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
6)   นายสมปอง  ชูสุทธิ์  รองผูอํานวยการ ฝายวิศวกรรม แขวงการทางจังหวัดยะลา 
7)  อาจารยอิสมาแอล  สมาย โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป  โครงการจัดตั้งคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
8)  นายวารินทร  สุคนธชาติ  ผูจัดการชางทองการพิมพ 
9)   นายวินิจ  อมรนรชัย ผอ.ศูนยทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดยะลา 

 
ตารางที่ 5 สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 1 
 
ทานมีทศันคติและแนวความคิดในการออกแบบเลขนศลิปประเภท
ปายสญัลกัษณบอกทางสาํหรับสถานที่ทองเที่ยวใหแสดงเอกลกัษณ
ของ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต  อยางไร 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
% 

ควรนําวัฒนธรรมที่โดดเดนเฉพาะของแตละจังหวัด มาแสดงเปนเอกลักษณ 7 78 
ควรมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมกับรูปแบบของสถาปตยกรรรม 8 89 
ภาพสัญลักษณควรมีความเปนสากล 5 56 
ควรสื่อแสดงความเปนเอกลักษณของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 8 89 
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จากตารางที่ 5  พบวาผูเชี่ยวชาญมีทัศนคติและแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบ 
เลขนศิลปประเภทปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมี
แนวคิดดังนี้  อันดับ 1 คือ ควรมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมกับรูปแบบของสถาปตยกรรรม 
และควรสื่อแสดงความเปนเอกลักษณของสามจังหวัดชายแดนภาคใต คิดเปน 89% อันดับ 2 คือ 
ควรนําวัฒนธรรมที่โดดเดนเฉพาะของแตละจังหวัด มาแสดงเปนเอกลักษณ คิดเปน 78% คือ 
อันดับ 3 คือ ภาพสัญลักษณควรมีความเปนสากล คิดเปน 56% 
 
ตารางที่ 6  สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 2 
 
ทานคิดวาสิ่งที่เปนเอกลักษณอยางชัดเจนของสามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต คืออะไร 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
% 

กรงนกเขา 8 89 
ตูไปรษณีย 5 56 

จังหวัดยะลา 

ยักษวัดถ้ํา 4 45 
กริช 7 78 
ศาลเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว 5 56 

จังหวัดปตตานี 

มัสยิดกรือเซะ 4 45 
เรือกอและ 9 100 
ผาปาเตะ 7 78 

จังหวัดนราธิวาส 

พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน 5 56 
 

จากตารางที่ 6  พบวาผูเชี่ยวชาญเลือกสิ่งที่เปนเอกลักษณของแตละจังหวัดในสาม
ชายแดนภาคใต  ดังนี้  จังหวัดยะลา อันดับ 1 คือ กรงนกเขา คิดเปน 89% อันดับ 2  คือ ตู
ไปรษณีย คิดเปน 56%  อันดับ 3 คือ ยักษวัดถ้ํา คิดเปน 45%  จังหวัดปตตานี อันดับ 1 คือ กริช  
คิดเปน 78% อันดับ 2 คือ ศาลเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว คิดเปน 56% อันดับ 3 คือ มัสยิดกรือเซะ คิด
เปน 45% จังหวัดนราธิวาส อันดับ 1 คือ เรือกอและ คิดเปน 100% อันดับ 2 คือ ผาปาเตะ คิดเปน 
78% อันดับ 3 คือ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน  คิดเปน 56% 
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ตารางที่ 7 สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 3 
 
ทานคิดวา การออกแบบเลขนศลิปสิ่งแวดลอมประเภทปายแสดง
สถานทีท่องเที่ยวใหสื่อถึงเอกลักษณ ของสามจงัหวดัชายแดนใต 
ควรมีรูปแบบอยางไร 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
% 

ควรสื่อถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 6 68 
ควรมีลวดลายในแบบของศิลปะมุสลิมตัดทอนมาเปนปายสัญลักษณ 8 89 
รูปแบบและโครงสรางปาย ควรนําสิ่งที่เปนเอกลักษณของจังหวัดนั้นๆมาใส 7 78 
สีที่ใชควรเปน เขียว ขาว 5 56 
 

จากตารางที่ 7  พบวาผูเชี่ยวชาญมีทัศนคติและแนวความคิดดังนี้  อันดับ 1 คือ ควรมี
ลวดลายในแบบของศิลปะมุสลิมตัดทอนมาเปนปายสัญลักษณ  คิดเปน 89%  อันดับ 2 คือ 
รูปแบบและโครงสรางปาย ควรนําสิ่งที่เปนเอกลักษณของจังหวัดนั้นๆมาใส คิดเปน 78% อันดับ 3 
คือ ควรสื่อถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม คิดเปน 68% อันดับ 4 คือ สีที่ใชควรเปน เขียว ขาว 
คิดเปน 56% 
 
ตารางที่ 8 สรุปผลแบบสอบถามขอที่ 4 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
% 

ควรมีการทดลองทําตนแบบ  เพื่อหาขอผิดพลาดกอนนําไปใช 2 23 
ปายควรมีโครงสรางที่แข็งแรง  5 56 
ควรยึดรูปแบบสากล ผสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น 3 34 
 

จากตารางที่ 8  พบวาผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  อันดับ 1 คือ  ปายควร
มีโครงสรางที่แข็งแรง  คิดเปน 56%  อันดับ 2 คือ ควรยึดรูปแบบสากล ผสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น 
คิดเปน 34%  อันดับ 3 คือ ควรมีการทดลองทําตนแบบ  เพื่อหาขอผิดพลาดกอนนําไปใช คิดเปน 
23% 
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สวนที่ 2   ประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม (หลังการออกแบบ) 
 

แบงการประเมินผลงาน ดังนี้ 
2.1  การประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม จากกลุมนักวิชาการหรือ

ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม  
2.1.1 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 1  “ชายแดนใต 1” 
2.1.2 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 2  “ชายแดนใต 2” 
2.1.3 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 3  “ชายแดนใต 3” 

 
2.2  การประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม จากกลุมผูเชี่ยวชาญ 

ดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ 
2.2.1 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 1  “ชายแดนใต 1” 
2.2.2 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 2  “ชายแดนใต 2” 
2.2.3 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 3  “ชายแดนใต 3” 

 
2.1  การประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม จากกลุมนักวิชาการหรือ

ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม  
จากการประเมินผลงานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่

ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถแบงผลงานในการประเมินผลออกเปน 3 ชุด 
ดังนี้ 

1) เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยว  ชุด ชายแดนใต 1 
2) เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยว  ชุด ชายแดนใต 2 
3) เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยว  ชุด ชายแดนใต 3 

 
ผูประเมิน : นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม 9 คน มีรายนามดังนี้ 
1) อาจารยคร่ืน  มณีโชติ   รองผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัด 

สงขลา 
2) ผศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร   ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรม 

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3) ผศ.ปองทิพย  หนูหอม   ผูอํานวยการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

4) ผศ.นิคอเละ  ระเดนอาหมัด  หัวหนาภาควิชาศิลปกรรม โครงการจัดตั้งคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5) อาจารยชัยวัฒน   ผดุงพงษ  ภาควิชาศิลปศึกษา   คณะมนุษยศาสตรฯ   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

6) อาจารย อัมพร   ศิลปเมธากุล   ภาควิชาศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

7) อาจารยไฟซอล  บากา  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 
8) อาจารยประทีป  สุวรรณโร  หัวหนาโปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  

โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9) นายวิชิต  สุกระ  เจาหนาที่ประจํา ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 
สามารถสรุปผลการประเมิน (ดังแสดงในตาราง 9 – 11) 
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2.1.1 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 1  “ชายแดนใต 1” 
ผูประเมิน  :  นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 9 คน 
 
ตารางที่ 9 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 1 “ชายแดนใต 1” 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเหน็ แนวทางการแกไข 

ยะลา -  สัญลักษณที่เลือกมาใชส่ือถึงความเปน
เอกลักษณเหมาะสมด ี

-  ลวดลายนาสนใจ 
-  ควรมีฐานรบัน้ําหนกัตรงโคนเสา เหมือน
บานเรือนไทยมุสลิม 

-  เพิ่มฐานเสา ซึ่งมีลักษณะตัด
ทอนจากเรือนไทยมุสลิม 

 

ปตตาน ี - ลวดลายและรปูแบบของปายนาสนใจ 
- ส่ือถึงเอกลกัษณของจังหวัดไดชัดเจน 
- ดามของกริชยาวเกนิไป  ไมไดสัดสวน 
- ควรมีฐานรับน้าํหนักตรงโคนเสา เหมือน
บานเรือนไทยมุสลิม 

- ลวดลายตรงฐานเสารกรุงรัง อาจเปน
อันตราย 

-  ปรับขนาด และความยาว
ของดามกริชใหไดสัดสวน 

-  เพิ่มลักษณะของฐานเสา 
-  เอาลวดลายตรงโคนเสาออก 

นราธวิาส - รูปลักษณของเรือกอและเดนชัดจนเกินไป 
- ขนาดของเสากับปายดูยงัไมคอยสมดุลกนั 
- ควรมีฐานรับน้าํหนักตรงโคนเสา เหมือน
บานเรือนไทยมุสลิม 

-  ลวดลายเหมาะสมดีแลว 

-  ตัดทอนลักษณะรูปรางของ
เรือกอและลง เพื่อใหดูงาย
ข้ึน 

-  ปรับขนาดโครงสรางของเสา
และแผนปายใหสมดุลกนั 

-  เพิ่มลักษณะของฐานเสา 
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2.1.2   การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 2 “ชายแดนใต 2” 
ผูประเมิน  :  นักวชิาการหรอืผูเชี่ยวชาญดานศิลปวฒันธรรม  จํานวน 9 คน 

 
ตารางที่ 10 การประเมนิผลงานออกแบบชุดที่ 2 “ชายแดนใต 2” 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเหน็ แนวทางการแกไข 

ยะลา - ในปายบอกชือ่จังหวัดลวดลายบางจุดยงั
เปนสวนเกนิอยู 

- สีและลวดลายนาสนใจ 
- รูปแบบของปายนาสนใจ เรียบงายด ี
- ควรมีฐานเสาแบบบานเรือนไทยมุสลิม 

-  ลดและตัดทอนลวดลายที่ไม
ลงตัวออกไป 

-  เพิ่มฐานเสาใหกับปาย 

ปตตาน ี - เหมาะสม สวยงาม และลงตัวแลว 
- ลวดลายยงัดูไมไดสัดสวน 
- ควรมีฐานเสาแบบบานเรือนไทยมุสลิม 

-  ปรับขนาด ลักษณะของ 
   ลวดลายให ไดสัดสวนที่ด ี
-  เพิ่มฐานเสาใหกับปาย 

นราธวิาส - รูปแบบการใชเสาประกอบ มาเปน
โครงสรางมีความแปลกใหมนาสนใจ 

- ชุดภาพสัญลกัษณ(symbol) นาสนใจ แต
สัญลักษณภาพบางภาพสัดสวนไมด ี

- รูปแบบของปาย เรียบงายด ี  
-  ควรมีฐานเสาแบบบานเรือนไทยมุสลิม 
 

-  แกไขสัดสวนในสัญลักษณ 
   ภาพบางภาพที่ยงัไมได 
   สัดสวน 
-  เพิ่มใหมีฐานเสาแบบเรือน
ไทยมุสลิม 
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2.1.3 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 3  “ชายแดนใต 3” 
ผูประเมิน  :  นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 9 คน 

 
ตารางที่ 11 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 3 “ชายแดนใต 3” 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเหน็ แนวทางการแกไข 

ยะลา - รูปรางปายมีความแปลกใหม นาสนใจ 
ทันสมยัด ี

- ควรเอาลวดลายทีเ่สาออกเพราะไมเขากบั
ลักษณะของปาย 

-  เอาลวดลายที่เสาออกไป 

ปตตาน ี - รูปรางปายมีความแปลกใหม นาสนใจ 
ทันสมยัด ี

-  ลวดลายในวงกลมทาํใหสัญลักษณกริชดู 
   ยาก 
-  การนําลวดลายมาใชประกอบในปาย 
   นาสนใจ 
-  ลวดลายที่เสาไมเขากับลักษณะปาย 

-  เปลี่ยนรูปแบบและสีพื้นของ 
   วงกลมเพื่อใหสัญลักษณที ่
   วางขางบนมีความชัดเจน 
-  เอาลวดลายที่เสาออกไป 

นราธวิาส - รูปรางปายมีความแปลกใหม นาสนใจ 
ทันสมยัด ี

-  สัญลักษณหัวเรือกอและใหญเกินไป 
-  ควรเอาลวดลายที่อยูตรงเสาออกไป 
 

-  ลดขนาด สัดสวนของเรือให 
   เหมาะสม 
-  เอาลวดลายที่เสาออกไป 
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2.2 การประเมินผลงานการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม จากกลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ 

ผูประเมิน : ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวขอ 
ง มีรายนามดังนี้ 

1) อาจารย อับดุลรอซะ   วรรณอาลี   โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2) อาจารย อัศวิน   ศิลปเมธากุล   ภาควิชาศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 

3) นายทวี  แสงคงทอง  เจาของรานตะวันโฆษณา จังหวัดยะลา 
4) อาจารยอุสมาน  เจะซู  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
5) อาจารยปราโมทย  ศรีปล่ัง โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  โครงการ จัดตั้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
6) นายสมปอง  ชูสุทธิ์  รองผูอํานวยการ ฝายวิศวกรรม แขวงการทางจังหวัด 

ยะลา 
7) อาจารยอิสมาแอล  สมาย โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป  โครงการจัดตั้ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
8) นายวารินทร  สุคนธชาติ  ผูจัดการชางทองการพิมพ 
9) นายวินิจ  อมรนรชัย ผอ.ศูนยทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดยะลา 
 
สามารถสรุปผลการ (ดังแสดงในตารางที่ 12 – 14) 
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2.2.1 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 1 “ชายแดนใต 1” 
ผูประเมิน  :  ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 9 คน 
 
ตารางที่ 12 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 1 “ชายแดนใต 1” 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเหน็ แนวทางการแกไข 

ยะลา - ปายบอกชื่อจังหวัดเสาเลก็เกินไป และนาจะ
มีฐานเสาที่พฒันาจากเรือนไทยมุสลิม 

- แสดงเอกลักษณของจังหวัดไดดี 
- นําลวดลายทีม่ีอยูในทองถิน่เขามาใชในการ
ออกแบบไดดี 

- ปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ ดีแลว 
- ลวดลายเลก็เกินไป อาจทาํใหมองเหน็ไมชัด 
- รูปแบบของปายไมสมสวน 

-  ปรับสัดสวนของปาย และ
ลวดลายใหไดขนาดที่
เหมาะสม 

-  เพิ่มฐานเสาโดยใช
ลักษณะรูปแบบของ
เรือนไทยมุสลิม 

ปตตาน ี -  รูปรางของปายบอกชื่อจังหวัดสวยมาก 
-  ใชกริชเปนสญัลักษณไดดี 
-  ฐานดูรกรุงรังไป 
-  สัดสวนของดามกริช และฝกกริช  ในปาย 
   บอกทางสถานที่ทองเที่ยว ยังไมด ี 
-  ดามของกรชิยาวเกนิไป ยืน่ออกมาแลวดู 
   ไมด ี
-  นาจะมีฐานเสาแบบเรือนไทยมุสลิม 

-  เอาฐานที่รกออก และ
ปรับเปนฐานที่มีลักษณะตดั
ทอนมาจากบานเรือนไทย
มุสลิม 
-  ปรับสัดสวนของดามกริช 
   และฝกกริช ใหไดขนาดที ่
   ดีข้ึน 

นราธวิาส -  สีของตัวอักษรกับพืน้ปายควรใหแตกตาง 
   เพื่อความชดัเจนในการอาน 
-  สัดสวนของเสายังไมด ี
-  ลวดลายที่นาํมาใชควรตัดทอน หรือจัดวาง 
   ใหเหมาะสมกวานี ้
-  สัญลักษณภาพนาสนใจดี 
 

-  ตัดทอนลวดลายทีจ่ะ
นํามาใชในปายสัญลักษณ 
-  ปรับสัดสวนของเสากับ
ปาย 
-  ดูเร่ืองของสีตัวอักษร 
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2.2.2 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 2 “ชายแดนใต 2” 
ผูประเมิน  :  ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 9 คน 
 
ตารางที่ 13 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 2 “ชายแดนใต 2” 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเหน็ แนวทางการแกไข 

ยะลา -  ปายสัญลักษณบอกชื่อจังหวัด ลวดลาย 
   มากเกนิไปหนอย  ลายดานลางไมเขากับ 
   ปาย 
-  เสายังดูไมลงตัว 
-  ปายแสดงสถานทีท่องเที่ยวในจงัหวัดลง
ตัวดี 
-  ชุดสัญลักษณภาพ มีความสวยงาม  

-  ตัดลวดลายที่ไมเขากนัออก 
-  ดูสัดสวนของเสากบัปายให 
   เหมาะสม 

ปตตาน ี -  ปายบอกชื่อจังหวัดรูปรางดี 
-  สัญลักษณกริชที่อยูบนปายไมเดน 
-  เสารับ บอบบาง  ฐานเสาของปายดูรุงรงั  
   ไมคอยเขากนักับปาย 
-  ชุดสัญลักษณภาพดูดี 

-  ปรับใหสัญลักษณกริช 
   ชัดเจนขึน้ 
-  ปรับสัดสวนของเสารองรับ 
   ใหสวยงามขึ้น 

นราธวิาส -  ปายบอกชื่อจังหวัด ลวดลายที่ใชมีความ 
   สวยงาม ออนชอยด ี
-  สัญลักษณเรือกอและที่อยูบนปายไมเดน 
-  เสาดูเลก็ไป 
 

-  ปรับใหสัญลักษณเรือ 
   กอและ ชัดเจนขึ้น 
-  ปรับสัดสวนของเสารองรับ 
   ใหสวยงามขึ้น 
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2.2.3 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 3  “ชายแดนใต 3” 
ผูประเมิน  :  ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 9 คน 
 
ตารางที่ 14 การประเมินผลงานออกแบบชุดที่ 3 “ชายแดนใต 3” 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเหน็ แนวทางการแกไข 

ยะลา -  เสาไมควรมลีวดลายอีก 
-  องคประกอบในสวนของลวดลายตกแตง 
   และ องคประกอบของสวนที่บอกทางม ี
   ความลงตัว 
-  มีลักษณะการนํารูปแบบใหมๆมาใช  นาดู 
   ไมเชย 
-  โดยรวมดีมาก 

-  ตัดลวดลายที่เสาออกไป 

ปตตาน ี -  โดยรวมถือวาดีกวา ชุดที ่1 และ ชุดที ่2 
-  รูปรางของปายมีความเคลือ่นไหวด ี
-  ลวดลายที่ตัดทอนมาใชดดูีมาก 
-  เสาไมควรมลีวดลายอีก 

-  ตัดลวดลายที่เสาออกไป 

นราธวิาส -  เสาไมควรมลีวดลายอีก 
-  มีลักษณะการนํารูปแบบใหมๆมาใช  นาดู 
   ไมเชย 
-  สัญลักษณภาพทัง้ชุดดูดี มีสไตล 
 

-  ตัดลวดลายที่เสาออกไป 

 
สวนที่ 3 สรุปผลการออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอม ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยว 

ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ผลงานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริมเอกลักษณของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในวิทยานิพนธเลมนี้  ไดทําการปรับปรุงแกไขผลงานอยางตอเนื่อง ซึ่งกอนที่ 
ผลงานออกแบบจะออกมานําเสนอไดอยางสมบูรณนั้น ผูวิจัยตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล  
การตรวจสอบ วิจารณ และขอเสนอแนะตางๆ  ตลอดจนทําการศึกษาวิจัยถึงทัศนคติและแนวคิด
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ดานการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมจากนักวิชาการหรือผูมีความรูดานศิลปวัฒนธรรม และ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของมากมาย  และเพื่อใหแนใจวาผลงาน
ออกแบบจะสามารถสื่อแสดงความเปนเอกลักษณของทองถิ่นไดมากที่สุด  ผูวิจัยจึงไดมีการ
ประเมินผลงานออกแบบอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใหแนใจไดวา ผลงานการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม 
ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะสามารถสะทอนความเปน
เอกลักษณ ความภาคภูมิใจในความเปนทองถิ่น และเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธจังหวัดได
จริง  จากการประเมินผลใน 2.3 สามารถสรุปผลงานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม ประเภทปาย
แสดงสถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดเปน 3 ชุด ดังนี้ 

1) ผลงานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุดที่ 1   :     “ชายแดนใต 1” 
2) ผลงานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุดที่ 2   :     “ชายแดนใต 2” 
3) ผลงานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุดที่ 3   :     “ชายแดนใต 3” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 
จากการวิจัยครั้งนี้  ไดพบประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจมากมาย  ที่จะเปนประโยชนตอ

การพัฒนารูปแบบของการออกแบบเลขนศิลป  ส่ิงแวดลอม  เพื่อสงเสริมเอกลักษณในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. การอภิปรายผลการวิจัย 
3. ขอเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ  และความคิดเปนของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ
งานออกแบบเลขศิลปส่ิงแวดลอมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมถึงเปนการรวบรวมแนวคิด
จากผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  อาทิเชน  สาขาศิลปประยุกตและการออกแบบ  สาขา
นิเทศศิลป  เปนตน  เพื่อนํามาวิเคราะหแลวสังเคราะหออกมาเปนงานการออกแบบไดอยาง
เหมาะสมถูกตอง  จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
สามารถสรุปผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดดังนี้ 

1.1  เลขนศิลปสิ่งแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวประจําจังหวดั
ยะลา  เลขนศิลปสิ่งแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวประจําจังหวัดยะลา  ในงาน
ออกแบบครั้งนี้  ไดมีการนําเอาจุดเดนและเอกลักษณของจังหวัดมาใชในการออกแบบ  นั่นคือกรง
นกเขาชวาเสียง  เนื่องจากจังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่ผูคนนิยมเลี้ยงนกเขาชวาหรือนกเขาเล็ก  ไว
เพื่อดูเลน  ฟงเสียง  และสวัสดิมงคลแกตัวและครอบครัว  จนถึงขั้นไดรับเกียรติใหจัดการประกวด
นกเขาชวาเสียชิงแชมปอาเซียน  เปนเวลาติดตอกันมานานหลายสิบป  ซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศไทยเปนอยางมาก  จากการที่ทุกคนนิยมเลี้ยงนกเขา  จึงทําใหเกิดอาชีพที่เกิดขึ้นมา  คือ  
การทํากรงนกเขา  ซึ่งมีการทําอยางละเอียด ประณีต  และมีชื่อเสียง  ดังนั้นในการออกแบบเลขนศิลป
ส่ิงแวดลอมประจําจังหวัดยะลา  จึงไดนํากรงนกเขา มาเปนสัญลักษณประจําจังหวัด และสามารถ 
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ที่จะสื่อสะทอนถึงเอกลักษณที่ชัดเจนในดานศิลปวัฒนธรรมของชาวทองถิ่นยะลาไดเปนอยางดี 
1.2 เลขนศิลปสิ่งแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวประจํา

จังหวัดปตตานี  จังหวัดปตตานี  เปนจังหวัดหนึ่งที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรและอารยธรรม
เจริญรุงเรืองมาเปนเวลานาน  ในการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่
ทองเที่ยวประจําจังหวัดปตตานี  จึงไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลคนหาจุดเดนและเอกลักษณ
ของจังหวัด  ดังนั้นจึงไดบทสรุปเปนกริช  ซึ่งสามารถสื่อถึงความเปนปตตานี  จังหวัดที่มากไปดวย
อารยธรรมเกาแกไดเปนอยางดี  เนื่องจากกริช  เปนมากกวาอาวุธ  สะทอนถึงคานิยมและยังเปน
เครื่องประดับเกียรติยศ  และใชเปนเครื่องรางของขลังของคนในยุคอดีต  ถือเปนของชั้นสูง   
มีความเปนมายาวนาน  จึงเปนความภาคภูมิของคนในปตตานี  ในการออกแบบจึงไดนําเอากริช  
มาสื่อสะทอนถึงความเปนเอกลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใต  หากผูใดไดพบเห็น  จะสามารถ
เดาไดเลยวา  เปนเอกลักษณของจังหวัดปตตานี 

1.3 เลขนศิลปสิ่งแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวประจํา
จังหวัดนราธิวาส   การออกแบบเลขนศิลป ส่ิงแวดลอมใหเห็นถึงเอกลักษณประจําจังหวัด
นราธิวาสนั้น  ไดมีการนําจุดเดนหรือส่ิงที่ทําใหนราธิวาสเปนที่รูจัก  หนึ่งในนั้นคือประเพณีการ
แขงขันเรือกอและ  และเรือยาวชิงถวยพระราชทานหนาพระที่นั่ง  ซึ่งมีประวัติอันยาวนานในการ
ออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  จึงไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูล  คนหาสัญลักษณที่จะ
สามารถสื่อสะทอนความเปนเอกลักษณของจังหวัดนราธิวาส  จึงมาบรรจบที่  เรือกอและ  ซึ่งเปน
ตัวแทนสื่อแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม  ความเปนอยูของคนในทองถิ่น  ตลอดจนบงบอกถึงการสืบ
สานประเพณีอันเปนที่มาของวัฒนธรรมอันดีงาม  ที่หากนักทองเที่ยวไดสัมผัสจะรูสึกประทับใจไป
ตลอด 
 
2. การอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลงานออกแบบที่ไดจากการวิจัย  และการนําเสนอตอกลุมผูเชี่ยวชาญดาน
ศิลปวัฒนธรรมและดานการออกแบบ  พบวา  มีประเด็นความคิดเห็นและทัศนคติตอการออกแบบ
เลขศิลปส่ิงแวดลอมประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวเพื่อสะทอนและสงเสริมเอกลักษณใน
จังหวัดชายแดนภาคใตที่หลากหลายแงมุม เนื่องมาจากกลุมผูเชี่ยวชาญตางมีพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมชายแดนภาคใต  และมีรสนิยมที่แตกตางกัน  ยากที่จะสรุปถึงความพอดี
ในแตละชิ้นงานการออกแบบ  บางทานยึดมั่นในแงของความเหมือนจริง  บางทานยึดมั่นในแงของ
การนําไปใช  บางทานยึดมั่นในแงความคงวัฒนธรรม  บางทานยึดมั่นในแงของความแปลกใหม  
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ทันสมัย  เปนตน  ซึ่งก็ถือเปนเหตุผลของแตละบุคคลอันพึงจะแสดงได  อยางไรก็ตาม  ส่ิงที่ผูวิจัย
ไดพบและสามารถสรุปผลโดยรวมไดก็คือ  สวนใหญเห็นพองตองกันวาจะเปนการดี  หากสามารถ
นํางานออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอมสําหรับสถานที่ทองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   
มาพัฒนาและเปนตนแบบสําหรับการนําไปใชในอนาคต 
 ในดานของรูปแบบที่เปนลักษณะตัวแทนที่ส่ือสะทอนถึงเอกลักษณของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่ปรากฏในงานออกแบบนั้น  ผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นและทัศนคติ  ซึ่งบางก็
สอดคลองกันและบางก็มีความขัดแยงกัน  อันเกิดจากพื้นฐานความรู  ความคิด  ประสบการณที่
หลายหลายและแตกตางกัน  แตในภาพรวมที่เกิดขึ้นคอนขางจะไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจาก
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งสามจังหวัดนั้น    มีลักษณะที่เดนชัด  
สอดคลอง  และใกลเคียงกันมีความเปนเอกภาพจนแทบจะแยกไมออก  ในสวนของงานออกแบบ
เลขนศิลปส่ิงแวดลอมคร้ังนี้  ผูวิจัยสามารถที่จะดึงมานําเสนอไดเพียงบางสวนเทานั้น  อาจจะยัง
ไมครบถวนทุกแงมุม  เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลา  งบประมาณ  และความไมสงบเรียบรอย 
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ทําใหเกิดความลําบากในการเขาถึงขอมูลในพื้นที่  อันเปน
แหลงขอมูลที่มีคา 
 
3. ขอเสนอแนะ 
 

การออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  แสดงสถานที่ทองเที่ยวเพื่อสงเสริมเอกลักษณใน
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น  ตองมีการศึกษารวบรวมขอมูลถึงความเปนมาของรูปแบบ  (style)  
และศิลปวัฒนธรรมประเพณีในอดีตของพื้นที่สามาจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อใหเกิดความ
กระชับ  และตรงประเด็นกับงานออกแบบนิเทศศิลป  ซึ่งจากการศึกษาพบวาศิลปวัฒนธรรมของ
สามจังหวัดนั้นมีมิติที่ทั้งเหมือนทั้งหลากหลายและซับซอนเปนอยางมาก  ซึ่งลวนแตลวนนาสนใจ
เปนอยางยิ่ง  ทําใหไดมองเห็นถึงคุณคาของอารยธรรม  ความเปนมาอันยาวนาน  และภูมิปญญา
ทองถิ่น  การออกแบบในลักษณะที่ส่ือถึงประเทศหรือภูมิภาคนั้น  ถือเปนการสรางเอกลักษณ
เฉพาะใหเกดความแตกตาง  และความชัดเจนมากขึ้นในวัฒนธรรม  สอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศที่เนนใหชุมชนพึ่งตนเอง  ดวยความโดดเดนที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของทองถิ่น  ซึ่งหาก
คนรุนใหมไดเห็นคุณคาและนํากลับมาพัฒนา  เราคงไดมีวัฒนธรรมที่แข็งแรงยิ่งขึ้น  พึ่งตนเองได  
และมีความมั่นคงสืบตอไปยังลูกหลาน  ผูวิจัยหวังวาทุกคนยังสามารถนําเอาความเปนเอกลักษณ  
และภูมิปญญาในทองถิ่น  มาดัดแปลง  เพื่อการออกแบบในทิศทางอื่น ๆ ไดอีกมากมาย 

สวนอื่นที่จะกลาวถึงคือ   การศึกษาดานการออกแบบอันประกอบดวย  ประวัติศิลปะ 
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และการออกแบบสุนทรียศาสตร  ระเบียบวิธีวิจัย  หลักการออกแบบและเอกลักษณทองถิ่นนั้น   
มีความสําคัญมากในงานออกแบบครั้งนี้  เพราะนักออกแบบนั้นมีรสนิยมที่บมเพาะมาแตกตางกัน  
แตก็ควรสรางสมใหมาก  เพื่อเปนฐานแหงการคิดคนรูปแบบที่แปลกใหม  เหมาะสม  สนองตอบ
ตอความตองการของคนในสังคมไดในระดับหนึ่ง  อีกประเด็นหนึ่งคือ  การศึกษาดานเทคนิคทาง
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ  เปนสิ่งที่ชวยอํานวยความสะดวกในการสรางสรรคไดมาก  ทําให
ประหยัดเวลา  และงบประมาณ  อีกทั้งลงทุนไมสูงมากนัก  ผูวิจัยไดใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบผลงานทั้งหมดดวยตนเองอยางตั้งใจ  จึงอยากฝากใหนักออกแบบรุนหลังวาขอใหทาน
กลาคิดที่จะออกจากรอบเดิม ๆ ที่มีอยูอยางสรางสรรคและอยาลังเลที่จะสรางผลงาน  ขอจงมุงมั่น
และตั้งใจตอไป  แลวในที่สุดทานจะไดรับผลตอบแทนอันคุมคากลับคืนมาอยางแนนอน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณและแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
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แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึน้เพื่อศึกษาทัศนคติ และความคิดเห็นของทานที่มีตอ เลขนศิลป
ส่ิงแวดลอมประเภทปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยว เพื่อแสดงเอกลักษณของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต เพื่อใชในการออกแบบปายสัญลักษณสําหรับสถานที่ทองเที่ยว ใหแสดงเอกลักษณของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  

 
ผูตอบแบบสอบถาม : นักวิชาการและผูที่มีความรูดานศิลปวัฒนธรรม 
 

1. ทานมีทัศนคติ และแนวความคิดในการออกแบบปายสัญลักษณบอกทางสําหรับสถานที่ทองเที่ยว ให
แสดงเอกลักษณของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาส่ิงที่เปนเอกลักษณที่ชัดเจนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คืออะไร 
ยะลา    ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ปตตานี   ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
นราธิวาส   ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ทานคิดวา ปายสัญลักษณสําหรับสถานที่ทองเที่ยว ที่ส่ือถึงเอกลักษณ ของ 3 จังหวัดชายแดนใต ควรมี
รูปแบบอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึน้เพื่อศึกษาทัศนคติ และความคิดเห็นของทานที่มีตอ เลขนศิลป
ส่ิงแวดลอมประเภทปายสัญลักษณแสดงสถานที่ทองเที่ยว เพื่อแสดงเอกลักษณของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต เพื่อใชในการออกแบบปายสัญลักษณสําหรับสถานที่ทองเที่ยว ใหแสดงเอกลักษณของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  

 
ผูตอบแบบสอบถาม : ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ 
 

1. ทานมีทัศนคติ และแนวความคิดในการออกแบบปายสัญลักษณบอกทางสําหรับสถานที่ทองเที่ยว ให
แสดงเอกลักษณของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาส่ิงที่เปนเอกลักษณที่ชัดเจนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คืออะไร 
ยะลา    ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ปตตานี   ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
นราธิวาส   ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ทานคิดวา ปายสัญลักษณสําหรับสถานที่ทองเที่ยว ที่ส่ือถึงเอกลักษณ ของ 3 จังหวัดชายแดนใต ควรมี
รูปแบบอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินผลงานออกแบบ 
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ผูประเมิน : นักวิชาการและผูมีความรูดานศิลปวัฒนธรรม 
 

แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  
ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
แบบประเมินผลแบงออกเปน 3 ชุด ดังนี้ 

1. เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ชุด ชายแดนใต 1 
2. เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ชุด ชายแดนใต 2 
3. เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ชุด ชายแดนใต 3 

 
แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุด ชายแดนใต 1 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเห็น 

1. ยะลา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. ปตตานี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. นราธิวาส 
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แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุด ชายแดนใต 2 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเห็น 

1. ยะลา 
 

 
 
 
 
 

 

2. ปตตานี 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. นราธิวาส 
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แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุด ชายแดนใต 3 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเห็น 

1. ยะลา  
 
 
 
 
 
 
 

2. ปตตานี  
 
 
 
 
 
 
 

3. นราธิวาส  
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบคุณทุกทานที่กรุณาประเมินผลงานออกแบบ 
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ผูประเมิน : ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ 
 

แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  
ประเภทปายแสดงสถานที่ทองเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
แบบประเมินผลแบงออกเปน 3 ชุด ดังนี้ 

1. เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ชุด ชายแดนใต 1 
2. เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ชุด ชายแดนใต 2 
3. เลขนศิลปส่ิงแวดลอม ชุด ชายแดนใต 3 

 
แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุด ชายแดนใต 1 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเห็น 

1. ยะลา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ปตตานี 
 
 

 
 
 
 
 

 
3. นราธิวาส 
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แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุด ชายแดนใต 2 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเห็น 

1. ยะลา 
 

 
 
 
 

 

2. ปตตานี 
 
 
 
 
 

 

3. นราธิวาส 
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แบบประเมินผลการออกแบบเลขนศิลปส่ิงแวดลอม  ชุด ชายแดนใต 3 
 
ผลงานออกแบบ ความคิดเห็น 

1. ยะลา  
 
 
 
 
 

2. ปตตานี  
 
 
 
 
 

3. นราธิวาส  
 
 
 
 
 

 
ขอบคุณทุกทานที่กรุณาประเมินผลงานออกแบบ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบราง ( Sketch  Design ) 
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