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This research aims to analyze the designing of Thai award winning logos, using the 

samples of 48 Thai award winning logos. The tool used in this research was questionnaire, 

designed by the researcher, and data was analyzed in percentage.  

 The outcomes of this research show that, firstly, the designs can be categorized in term 

of forms based on principles of design. These forms include, 39.54% are deduction, 15.80% 

are movement, 12.80% are picture and floor, 12.80% are continuity, 10.57% are covering or 

overlapping and 8.39% are shadowing and dimension. 

 Secondly, the outcomes show that the designs can also be categorized in term of 

shapes based on principles of design. These shapes include, 27.07% are Thai style shape, 

20.02% are free shape, 16.69% are natural shape, 11.74% are objective shape, 11.37% are 

geometric shape, 7.05% are variety shape and 3.71% are respective shape. 

 Thirdly, the outcomes show that the designs can also be categorized in term of the use 

of colors based on principles of color. These uses include, 62.3% are opposition color, 34.25% 

are harmonic color and 3.42% are monochrome color.  

 Fourthly, the designs can also be categorized in term of balance in design. These 

include, 80.09% are different balancing, 17.60% are similar balancing and 2.31% are radial 

balancing. 

 Fifthly, the designs can also be categorized in term of types. These types include, 

70.52% are pictorial type, 24.72% are integrated type, and 4.76% are alphabetical type. 

 This research has shown another character of form of designing, however, it 

requires skills and imagination of each individual designer. Although the approaches of 

designing are similar, the result of the creation of the designs can be different. More 

importantly, for designer, learning and studying for more knowledges is very vital for creating 

new designs and further develop the designing circle for the future. 
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          บทที่ 1 

          บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในปัจจุบนัตราสญัลกัษณ์ เร่ิมมีความสาํคญักบัองคก์รและสินคา้ในเมืองไทยเพ่ิมมาก

ข้ึนจึงทาํใหม้ีนกัออกแบบตราสญัลกัษณ์เพ่ิม มากข้ึนตามไปดว้ย เพราะตราสัญลกัษณ์แต่ละช้ินนั้น
มีผลกระทบถึงองคก์รและธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนักนัสูงข้ึนในยคุน้ีและอาจมีผลถึงในยคุ
ต่อไปดว้ย 

เน่ืองจากองคก์รและธุรกิจนั้น จะตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีความโดดเด่น
และน่าจดจาํสาํหรับองคก์รนั้นๆ จึงทาํใหมี้การประกวดการออกแบบตราสญัลกัษณ์เพ่ิมมากข้ึนหาก
จะกล่าวถึงตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวดออกแบบจะพบว่าเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ราจะพบตราสญัลกัษณ์ในรูปแบบต่างๆ มากมายในส่ือแทบทุกส่ือ สาํหรับ
นกัออกแบบนิเทศศิลป์นั้น  การออกแบบตราสญัลกัษณ์เป็นองคค์วามรู้หน่ึงท่ีตอ้ งศึกษา  และให้
ความสาํคญั ในส่วนของคาํจาํกดัความของตราสญัลกัษณ์นั้น มีการใหค้าํจาํ กดัความ  วิรุณ  ตั้งเจริญ  
(2531: 36) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า นกัออกแบบกราฟิกจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ เรียนรู้ จึงจะสามารถนาํ
เคร่ืองหมายไปใช ้ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด เคร่ืองหมายเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในแง่การออกแบบ และ
มนุษยวิทยา  ตลอดจนจิตวิทยา  เคร่ืองหมายถกูแยกออกเป็นหลายลกัษณะเคร่ืองหมาย  และตรา
สญัลกัษณ์มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนันั้น  ตราสญัลกัษณ์ถือไดว้่า  
เป็นส่วนหน่ึงท่ีใชเ้ป็นส่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั  แมว้่ามนุษยจ์ะมีเผา่พนัธุ์  ภาษา  และ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั การใชเ้คร่ืองหมาย และตราสญัลกัษณ์ก็สามารถช่วยใหม้นุษยทุ์กชาติ  ทุก
ภาษาเกิดความเขา้ใจร่วมกนั (โกสุม สายใจ และบาํรุง อิศรกุล, 2540: 19)  

ดว้ยความสาํคญัของการใชง้านและการออกแบบสญัลกัษณ์ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
ก่อใหเ้กิดความตอ้งการการสร้างสรรค์ และการใชง้านสญัลกัษณ์อยา่งกวา้งขวาง  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการขององคก์ร  สินคา้และบริการต่างๆ  มากข้ึน  แต่ยงัขาดโครงสร้างและแบบแผนของ
การออกแบบท่ีดีทาํใหผู้อ้อกแบบสญัลกัษณ์ไม่มีแนวทางท่ีสามารถยดึถือเป็นแบบอยา่งหรือใช้
ประกอบแนวทางการออกแบบ เพื่อใหผ้ลงานการออกแบบสญัลกัษณ์เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือ
ความตอ้งการขององคก์รสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นสาเหตุใหก้ารนาํไปใชง้านไม่สามารถสร้างควา ม
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ประทบัใจหรือติดตรึงอยูใ่นความทรงจาํของผูรั้บส่ือหรือลกูคา้ได้  ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวต่อองคก์รสินคา้และบริการนั้นๆ ดว้ย   

วิรุณ ตั้งเจริญ (2531: 3) ไดก้ล่าวถึง คุณค่าของการออกแบบกบัการดาํรงชีวิต ไวว้่าใน
การสร้างงานออกแบบนั้น จะมีคุณค่าอยู ่3 ประการ คือ  

1.  คุณค่าทางกาย คือ ประโยชน์ใชส้อยในชีวิตประจาํวนั 
2.  คุณค่าทางอารมณ์ และความรู้สึก คือ ความรู้สึกช่ืนชอบพึงพอใจ 
3.  คุณค่าทางทศันคติ คือ ทศันคติอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อผูพ้บเห็น 
นอกจากน้ี  วิรุณ  ตั้งเจริญ (2526: 5) ยงักล่าวถึง  งานออกแบบไวว้่า  งานออกแบบ

นบัเป็นส่ือกลางท่ีสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละระหว่างมนุษยก์บัวตัถุ  งานออกแบบนบัว่า
มีความสมัพนัธก์บัมนุษยม์าตั้งแต่ยคุหินจนถึงปัจจุบนั 

แนวคิดในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ของแต่ละคนจึงมีความโดดเด่น  และมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความตอ้งการศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ของ
ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด เพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เก่ียวกบัการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีมีผล
ต่อธุรกิจและองคก์รต่างๆ ท่ีนาํเสนอผา่นตราสญัลกัษณ์นั้นมีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด และผลงาน
ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการประกวดนั้นมีขอ้แตกต่างและมีความโดดเด่นหรือมีความน่าสนใจ
อยา่งไรบา้ง  โดยในส่วนของการออกแบบตรา สญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวดนั้นมีเน้ือหา  
และประเด็นท่ีน่าศึกษาหลายประการ  โดยเฉพาะ  ตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด  ส่วน
หน่ึงมีเอกลกัษณ์และรูปแบบใดท่ีโดดเด่น และการออกแบบตราสั ญลกัษณ์ท่ีมีบทบาทต่อรูปแบบ
ของตราสญัลกัษณ์จากขอ้มลูต่างๆ เหล่าน้ีจึงเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวดมีการ
ใชห้ลกัการออกแบบ ในลกัษณะใด 

2.  เพื่อหารูปแบบวิธีการในการสร้างสรรคก์ารออกแบบตราสญัลกัษณ์ตามหลกักา ร
ออกแบบและสามารถนาํแนวทางไปประยกุตใ์ชแ้ก่หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ ได ้

 
ขอบเขตการศึกษา 

1.  ศึกษาเฉพาะผลงานการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด เท่านั้น 
2.  รวบรวมตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวดตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
1.  รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
 1.1 กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 1.2 รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีจะศึกษาจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ 
 1.3 ออกแบบเคร่ืองมือวิจยัซ่ึงในท่ีน้ีคือแบบสอบถามความคิดเห็นและทศันคติ

เก่ียวกบั การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทย ตามหลกัการการตามหลกัการออกแบบ 
 1.4 การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ จาํนวน 9 ท่านโดยการ

สมัภาษณ์และแจก แบบสอบถาม  จากนั้นนาํแบบสอบถามมาประมวลผลเป็นขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการ
วิเคราะห์ 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.  การสรุปผลการศึกษา 
4.  ขอ้เสนอแนะ 
 

วธิีการศึกษา 
  1.  ทาํการคน้ควา้รวบรวมขอ้มลูเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

ในการศึกษาวิ จยัคร้ังน้ีใช้ วิธีการวิ จยัเชิงผสมดว้ยการสมัภาษณ์เชิ งลึกเพราะกา ร
วิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวดนั้น จาํเป็นตอ้งไดข้อ้มลูจากนกั
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ ซ่ึงการสมัภาษณ์เชิงลึกจะทาํใหผู้ศ้ึกษาวิจยัไดข้อ้มลูดา้นหลกัการออกแบบ
การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยซ่ึงขอ้มลูดงักล่าวจะมีความกวา้งขวางครอบคลุมประเด็นท่ี สาํคญั
และมีรายละเอียดซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากประสบการณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์  และจากการสมัภาษณ์เชิง
ลึก 

2.   การกาํหนดประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด การเลือก
กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม  และเอกสารคาํถามก่ึงโครงสร้าง  (Interview 
guideline) โดยจะขอทาํการสมัภาษณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั ดงัน้ี 

2.1 ผูว้ิจยัเตรียมก ารในดา้นความรู้เก่ียวกบัทฤษฎี  แนวคิดการออกแบบตร า
สญัลกัษณ์ไทย หลกัการออกแบบ และทฤษฎี 

2.2 ผูว้ิจยัเตรียมความรู้ในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสม จรรยาบรรณของนกัวิจยั 
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3.  การเก็บขอ้มลู 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูและเก็บรวบรวมขอ้มลูออกเป็น  2 ส่วน  คือการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field Data) 
3.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู  และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูจากตาํรา  และการขอ

คาํปรึกษาจาก อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านการวิจยัเชิงผสม  เพื่อให้ เขา้ใจในระเบียบวิธี การวิจยั  อนัจะ
นาํไปสู่การศึกษาท่ีถกูตอ้ง และครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการจะศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

3.2 แนวคาํถามในการสมัภาษณ์  เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองโดยการศึกษา
ประเด็นคาํถาม จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสร้างเป็นคาํถามใหม้ีครอบคลุมตาม
ขอบเขตของการวิจยัอนัเป็นส่ิงท่ีต้ องการศึกษา  เพื่อใหบ้รรลุความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาวิจยั ท่ีตั้งไว ้มีการเรียงลาํดบัคาํถาม  เน้ือหาของคาํถามเป็นลกัษณะของคาํถามปลายเปิด  
ซ่ึงโครงสร้างคาํถามในลกัษณะการสมัภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 แนวคาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 แนวคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นการออกแบบตราสญัลกัษณ์โดยใชห้ลกัการตาม
หลกัการออกแบบ 

3.3 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ คือ แบบสอบถาม 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสาร  (Review Data) ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและเก็บ

รวบรวมขอ้มลูดา้นวิชาการจากแหล่งขอ้มลู  และส่ือส่ิงพิมพ์  ต่างๆ  เช่น  เอกสารทางวิชาการ  
นิตยสาร วารสาร บทความต่างๆ ขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field Data) 
3.5.1 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth 

Interview) แบบตวัต่อตวัเพ่ือเปิดเผยส่ิงจูง ใจ ความเช่ือ  ทศันคติของผูต้อบ  โดยเตรียมคาํถามก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) ลกัษณะการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการกาํหนด
คาํถามออกเป็นประเด็นใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํวิจยั ก่อนเร่ิมการทาํการสมัภาษณ์
ผูว้ิจยัไดแ้สดงถึงความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ โดยขออนุญาตในการจดบนัทึก 
และบนัทึกเสียงระหว่างการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัไดม้ีปฏิสมัพนัธแ์บบต่อหนา้กบัผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อเกิด
การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และมีการทดสอบคาํถามและคาํตอบเพื่อเป็นแนวทาง
ในการถามคาํถามต่อไป  โดยจะใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ประมาณ  60 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
ร่วมมือของผูใ้หส้มัภาษณ์การสมัภาษณ์แต่ละรายจะทาํการสมัภาษณ์จนกว่ าจะไม่ พบข้อสงสั ย 
หรือไม่มีขอ้มลูใหมเ่กิดข้ึนท่ีเรียกว่า ขอ้มลูอ่ิมตวั (Data Saturation) จึงหยดุการสมัภาษณ์ 
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3.5.2 ในขณะสมัภาษณ์ผูว้ิจยัจะใชก้ารจดบนัทึกสรุปสั้นๆ  เฉพาะประเด็นท่ี
สาํคญัและเมื่อจบการสมัภาษณ์  จะทาํการบนัทึกขอ้มลูอ่ืนๆ  ทนัที เช่น  ลกัษณะท่าทาง  ลกัษณะ
นํ้ าเสียง ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ  นอกจากน้ียงัไดบ้นัทึกเก่ียวกบัความคิด  ความรู้สึก
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูว้ิจยัขณะท่ีรวบรวมขอ้มลู  ซ่ึงการเขียนบนัทึกสรุปสั้นๆ  ดงักล่าวจะมี
ประโยชน์สาํหรับผูว้ิจยัในการมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มหวัขอ้สรุป 

3.5.3 ขอ้มลู จะถกูนาํมาทาํการบนัทึกและถอดเทปรายวนั  เพื่อทาํกา ร
ตรวจสอบขอ้มลูท่ีไม่ ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น  เพ่ือนาํไปศึกษาเพ่ิมเติมในการสมัภาษณ์คร้ังต่อไป  
และขอ้มลูท่ีไดม้าผูว้ิจยัจะนาํมา   ถอดเทปคาํต่อคาํ ประโยคต่อประโยค แลว้ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูอีกคร้ังดว้ยการฟังเทปบนัทึกเสียงซํ้า 

3.6 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัหลงัจากท่ี ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู
แลว้ จะไดน้าํมาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู (Trustworthiness) ดงัน้ี 

3.6.1 ผูส้มัภาษณ์สร้างความสมัพนัธอ์นัดีต่อผูใ้หส้มัภาษณ์  เพื่อใหเ้กิดความ
ไวว้างใจในตวัผูว้ิจยัซ่ึงจะมีผลต่อความถกูตอ้งและเป็นจริงของขอ้มลู 

3.6.2 การยนืยนัความถกูตอ้ง ของขอ้มลู  (Member Checking) โดยการนาํ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกอยา่งละเอียดและอธิบายอยา่งชดัเจนนาํกลบัไปผูใ้ห้
สมัภาษณ์ยนืยนัความถกูตอ้งของขอ้มลูว่าขอ้มลูเป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของผูใ้หส้มัภาษณ์หรือไม่ 

3.6.3 ตรวจสอบความไวว้างใจไดข้องขอ้มลู  (Dependability) โดยการนาํ
ขอ้มลูไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษางานนิพนธเ์พื่อยนืยนัความถกูตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการศึกษา 

3.6.4 ความสามารถในการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช้  (Transferability)  
โดย การเขียนระเบียบวิธีการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มลู  และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งชดัเจน  เพื่อ
เป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของการวิจยัในการท่ีจะนาํผลการวิจยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั 

3.6.5 การยนืยนัผลการวิจยั  (Conformability) โดยการท่ีผูว้ิจยัจะเก็บเอกสา ร
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวเ้ป็นอยา่งดี  พร้อมสาํหรับการตรวจสอบ  (Audit Trial) เพื่อยนืยนัว่า
ขอ้มลูท่ีไดไ้ม่มีความลาํเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูว้ิจยั 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  มาวิเคราะห์หลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบตรา

สญัลกัษณ์ท่ีพบ โดยแสดงใหเ้ห็นปริมาณมากนอ้ยของลกัษณะดา้นต่างๆ ท่ีพบในสญัลกัษณ์ รวมทั้ง
แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของความเห็นดว้ยต่อการจาํแนกตราสญัลกัษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้
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นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทั้งหมด ในรูปแบบตารางประกอบตวัเลข  ตารางประกอบภาพและ
ในรูปแบบความเรียง 

5.  การสรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษาทั้งหมด 
5.2 นาํเสนอขอ้มลูผลการสรุป โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อใหช้ดัเจนและง่ายต่อ

การเขา้ใจ 
6.  การเสนอแนะ 
เสนอผลงานในรูปแบบภาคเอกสาร 
7.  แหล่งขอ้มลู 
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นวิชาการจากแหล่งขอ้มลู  และส่ือส่ิงพิมพ์  

ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร วารสาร บทความต่างๆ ขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นิยามศพัทเ์ฉพาะต่อไปน้ีเป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีครอบคลุมเฉพาะในการศึกษาคร้ังน้ี
เท่านั้น ศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

ตราสัญลกัษณ์  หมายถึง  โลโก้  (Logo) ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะมีการใช้
องคป์ระกอบ    ท่ีเป็นตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว ซิมโบล (Symbol) ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะมีการ
ใชอ้งคป์ระกอบท่ีเป็นภาพ หรือองคป์ระกอบทางการออก แบบอ่ืน  เช่น จุด เสน้ ฯลฯ โดยไม่มีการ
ใชอ้งคป์ระกอบท่ีเป็นตวัอกัษรมาผสมกบัภาพจนเป็นรูปร่างรวมกนั  อาจจะมีการนาํเอาตวัอกัษรท่ี
เป็นช่ือมาวางประกอบดา้นหนา้  ดา้นล่าง  หรือดา้นขา้ง  ท่ีหลงั  คอมบิเนชัน่มาร์ค  (Combination 
Mark) ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะมีการใชอ้งคป์ระกอบ  ทั้งท่ีเป็นภาพหรือองคป์ระกอบทางการ
ออกแบบอ่ืนๆ  ร่วมกบัองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัอกัษรมาผสมกนั จนเป็นรูปร่างรวมกนั  (อารยะ                
ศรีกลัยาณบุตร, 2541: 17-24) 

สี (Color) สีมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อการออกแบบตราสญัลกัษณ์  สามารถใหผ้ลกระทบ
ต่อจินตนาการและอารมณ์ของมนุษยต์ามวตัถุประสงคข์องนกัออกแบบ หรือผูใ้ชเ้ป็นหลกัการใชสี้
ตามหลกัการออกแบบ  (มาโนช กงกะนนัทน์, 2538: 123-124) 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศกา รประกวด ” 
ในการสร้างสรรค์  เพื่อใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ท่ีดีสวยงามแปลกใหม่และใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  ตอ้ง
สร้างสรรคโ์ดยอาศยัหลกัการออกแบบและหลกัการท่ีจาํเป็นเฉพาะการออกแบบสญัลกัษณ์  จึงทาํ
ใหผ้ลงานนั้นสมบูรณ์ทนทานต่อการวิจารณ์และต่อกาลเวลา  ผูศ้ึกษาวิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ ร่วมกนัโดยเนน้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการออก แบบเป็นหลกัในการหาคาํตอบใหท้ราบว่า
การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยมีการใชห้ลกัการการออกแบบในลกัษณะใดบา้ง  เพื่อหารูปแบบ
วิธีการในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยตามหลกัการ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
ตอนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสญัลกัษณ์ 
ตอนท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคดิและทฤษฎีการรับรู้ 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เนน้ศึกษาไปท่ีการนาํหลกัของทฤษฎีเกสตอลตม์าพิจารณาใน

การออกแบบตราสญัลกัษณ์ และการจะทาํความเขา้ใจกบัทฤษฎีเกสตอลต์ ตอ้งอาศยัความเขา้ใจใน
เร่ือง จิตวิทยาการรับรู้เสีย ก่อนเน่ืองจากทฤษฎีเกสตอลต์ เป็นทฤษฎี หน่ึงท่ีมุ่งุเนน้ความสนใจไปท่ี
เร่ืองการรับรู้ของมนุษยน์กัจิตวิทยาและนกัปรัชญาหลายท่านไดค้น้หาทฤษฎีต่างๆ  เพื่อช่วยอธิบาย
ใหเ้ราเกิดความรู้และความเขา้ใจในหลายส่ิงหลายยอยา่ท่ีเรามองเห็นหรือรู้สึก แต่ไม่สามารถอธิบาย
ไดด้ว้ยหลกัการและเหตุผลท่ีชดัเจน จากส่ิงท่ีเรามองเห็นตามความเป็นจริง ยกตวัอยา่งเช่น ภาพวาด
บนกระดาษท่ีมีลกัษณะ 2 มิติ ท่ีดูเหมือนราวกบัว่ามนัมีชีวิตและสามารถเคล่ือนไหวเม่ือเราพลิกเปิด
หนา้กระดาษแต่ละหนา้อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง  ซ่ึงเทคนิคน้ีถกูนาํไปใชใ้นการวาดและสร้าง
การ์ตูนดงัท่ีเราดูจากโทรทศัน์ในปัจจุบนันั้นเอง  คาํตอบคือ  การนาํเสนอภาพท่ีมีความต่อเน่ืองกนั
อยา่งรวดเร็วยอ่มทาํใหผู้ม้องภาพเกิดความรู้สึกว่าภาพนั้น เกิดการเคล่ือนไหวโดยสอดคลอ้งกบั
กระบวนการในการรับรู้และเขา้ใจในภาพของเรา มนุษยเ์รามีความสามารถในการรับรู้แตกต่างกนั
เน่ืองจากหลายปัจจยั  เช่น เช้ือชาติ  ศาสนา  วฒันธรรม  สงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้น  การรับรู้และการ
เขา้ใจในส่ิงต่างๆ รอบตวัจึงมีแตกต่างกนัออกไปดว้ยการรับรู้ในท่ีน้ีหมายรวมถึงกระบวนการรับรู้
ซ่ึงบุคคลไดรั้บจากส่ิงรอบตวัแลว้ส่งผา่นไปยงัสมอง และเกิดการตีความหมายของการรู้สึกสมัผสัท่ี
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ไดรั้บจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงและแปลความหมายเป็นความเขา้ใจในสารท่ีแตกต่างกนัได้  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น ๆ ดว้ยตลอดจน สงัคม ความเช่ือ เจตนคติ ความ
คาดหวงั  และสภาวะจิตใจของ แต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป  จึงมีผลทาํใหก้ารรับรู้และ
ตีความหมายแตกต่างกนัออกไป ขนิษฐา วิเศษสาธร (2544: 117) นอกจากนั้นแสงและสีก็มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของมนุษยด์ว้ย  ในการศึกษาทฤษฎีการรับรู้น้ีจะช่วยนกัออกแบบมีความรู้และความ
เขา้ใจแนวความคิดในการออกแบบใหส่ื้อความ หมายไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความสามารถในการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงทฤษฎีการรับรู้ท่ีนกัออกแบบตอ้งศึกษาสามารถแบ่งเป็น  2 กลุ่มหลกั  คือ 
1) ทฤษฎีการรับรู้ภาพดว้ยการรู้สึก (Sensual Theories of Visual Communication) 2) ทฤษฎีการรับรู้
ภาพ (perception Theories of Visual Communication)  

ทฤษฎีการรับรู้ภาพดว้ยการรู้สึก (Sensual Theories of Visual Communication) 
การรับรู้ภาพดว้ยความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีมีส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั

เราท่ีไดเ้ขา้มา กระทบตวัเราจนเกิดเป็นการรับรู้ไดโ้ดยปราศจากการวิเคราะห์ขอ้มลู เน่ืองจากมนุษย ์
เราสามารถรับรู้ไดโ้ดยผา่นประสาทสมัผสัทั้ง 5 คือ การมองเห็น การไดย้นิเสียง การไดก้ล่ิน การได้
สมัผสัและการไดร้ส ส่งผา่นไปยงัสมอง  และเกิดเป็นการรับรู้ดว้ยการรู้สึกถึงส่ิงต่างๆ  ซ่ึงการรับรู้
ดว้ยการรู้สึกเช่นน้ีไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความรู้และการเขา้ใจในการตีความหมายก็สามารถรับรู้
และเขา้ใจได้  ยกตวัอยา่ง  มนุษยเ์รารับรู้และสมัผสัความรู้สึกอบอุ่นจากกองไฟ  เราไดรั้บ
ประสบการณ์จากการมองเห็นกองไฟและเปลวไฟ  ไดย้นิเสียงท่อนไมแ้ตกกรอบ  และได้กล่ินไม้
ไหม ้ความทรงจาํเหล่าน้ีจะถกูบกัทึกไวเ้ป็นตน้ฉบบัและของรายละเอียดทั้งหมดของประสบการณ์
น้ี เม่ือไดรั้บรู้ภาพลกัษณะเช่นน้ีอีกจะทาํใหเ้ราสามารถรับรู้ภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วทฤษฎีการรับรู้ภาพ
ดว้ยการรู้สึกประกอบไปดว้ย 3 ทฤษฎีหลกัดงัต่อไปน้ี คือ  

1. ทฤษฎีเกสตอลต ์(Gestalt) 
เกสตอลต์  (Gestalt) เป็นคาํ ท่ีมาจากภาษาเยอรมนั  ซ่ึงแปลว่า  “รูปร่างและลวดลาย

โดยรวมทั้งหมด ” (Venebusch and Sawers, 1996: 217) ทฤษฎีเกสตอล ต์น้ีไดเ้กิดข้ึนโดย
แนวความคิดของนกัจิตวิทยาชาวเยอรมนั  ช่ือ แมก็ซ์ เวอร์ธิเมอร์  (Max Werteimer) ซ่ึงไดรั้บแรง
บนัดาลใจในการศึกษาทฤษฎีน้ีจาการสงัเกตส่ิงรอบๆ  ตวัขณะเดินทางบนรถไฟผา่นทิวทศัน์อนั
สวยงามนอกเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ตประเทศเยอรมนันีในปี  ค.ศ.1910 ขณะท่ีรถไฟวิ่งผา่นวิวตอนท่ีพระ
อาทิตยก์าํลงัตกดินพร้อมกบับรรยากาศภายในกรอบของหนา้ต่างรถไฟ  ทาํใหแ้มก็ซเ์กิดความ
ประทบัใจในภาพนั้นอยา่งยิง่ เพราะเขาไดใ้หค้วามสนใจในรายละเอียดท่ีปรากฏ เมื่อเขาเดินผา่นถึง
ตวัเมืองแฟรงเ์ฟิร์ต  เขาก็เขา้ไปในร้านขายของเล่น  และไดเ้ปิดดูหนงัสือภาพการ์ตูน  เมื่อพลิกเปิด
หนงัสือแต่ละหนา้อยา่งรวดเร็ว  ปรากฏว่าภาพการ์ตูนไดก้ลายเป็ นภาพนั้นเคล่ือนไหวอยา่งมีชีวิต
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อยา่งเช่นหนงัสือการ์ตูนในปัจจุบนั จากทั้ง 2ประสบการณ์น้ี จึงทาํใหแ้มก็ซเ์กิดแรงบนัดาลใจท่ีจะ
ทาํการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการท่ีมหาวิทยาลยั แฟรงเฟิร์ตจากการทดลองแมก็ซไ์ดข้อ้สรุปว่ามนุษย์
เรารับรู้ไดดี้ถา้ส่ิงเร้านั้นน่าสนใจ และมนุษยเ์ราจะเกิดความสนใจต่อส่ิง  ใดๆ ก็ต่อเมื่อเราเลือกท่ีจะ
ใหค้วามสนใจกบัส่ิงนั้นๆ ซ่ึงเรียกว่า “การคดัสรรท่ีจะไดรั้บรู้” จากแนวความคิดน้ีทาํใหแ้มก็ซส์รุป
ไดว้่า “การรับรู้และเขา้ใจความหมายของภาพไดดี้ถา้เรามองดูภาพโดยรวมทั้งหมด  (Lester, 2000: 
42-43) และภาพท่ีดึงดูดความสนใจไดดี้มกัจะเป็นภาพท่ีมีการจดัวางอยา่งเป็นกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์
ภาพใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากเดิม”  

ทฤษฎีเกสตอลตส์ามารถแบ่งการจดัหมวดหมู่ของภาพเพื่อการรับรู้ออกเป็น  5 
หลกัการ  ดงัต่อไปน้ีคือ  ความคลา้ยคลึงกนั  (Similarity), ความใกลชิ้ด  (Proximity), ความต่อเน่ื อง 
(Continuity), การประสานกนัสนิท (Closure), ภาพและพ้ืน (Figure and Ground) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพตามทฤษฎีเกสตอลต ์
ท่ีมา: Greg Harlin, Communication Arts: Illustation Annual  (California: Coyne 
& Balanchard, 1999), 68. 



 

 

10 

  1.1 ความคลา้ยคลึงกนั (Similarity) 
ความคลา้ยคลึงกนัเป็ นหลกัการในการจดัวางองคป์ระกอบกราฟิกเมื่อช่วยให้

มนุษยรั์บรู้ภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยการใชภ้าพท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อส่งเสริมใหภ้าพท่ีแตกต่าง มีความ
เด่นชดัเน่ืองจากมนุษยจ์ะเลือกท่ีจะรับรู้ไดดี้และรวดเร็ว  ถา้จุดนั้นเป็นจุดท่ีดึงควา มสนใจไดดี้  การ
จดัหมวดหมู่ภาพตามกฎของความคลา้ยคลึงกนัมีวตัถุประสงคก์็เพื่อเป็นการเนน้ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุด
ใหเ้ด่นออกมาจากองคป์ระกอบอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งเช่น ภาพประกอบบนโปสเตอร์ของวิทยาลยัศิลปะ
ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพดงักล่าวถกูสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือตอ้ งการเชิญชวนให้
นกัเรียนท่ีสนใจเรียนศิลปะท่ีวิทยาลยัแห่งน้ี โดยนาํเสนอความคิดโดยการใชภ้าพเต่าเป็นสญัลกัษณ์
ท่ีคลา้ยกนัถา้นกัเรียนมาเรียนศิลปะน้ีแลว้จะมีลกัษณะแตกต่างจากนกัเรียนคนอ่ืนตรงท่ีนกัเรียนท่ี
เรียนศิลปะจากท่ีน่ีแลว้จะกลายเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกทางดา้นความคิ ดสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
เช่นเดียวกบัเต่าท่ีไม่หดหวัอยูใ่นกระดอง ซ่ึงเต่าหดหวัในกระดองในท่ีน้ีหมายถึงนกัเรียนท่ีกลวัและ
ขาดความกลา้ท่ีจะแสดงออกทางความคิดนัน่เอง 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพความคลา้ยคลึงกนั (Similarity) 
ท่ีมา: Catharine Fishel,  Minimal Graphic: The Powerful New Look of Graphic 
Design (Massachusetts: Rockport, 1999), 121. 



 

 

11 

การเสนอภาพดว้ยกฎของความคลา้ยคลึงกนัสามารถเปรียบเทียบไดท้ั้งรูปทรงขนาด  
และสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทางรูปธรรม  หรือนามธรรมก็ได้  ยกตวัอยา่งเช่น  การใช้กฎของความ
คลา้ยคลึงกนัเพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างทางดา้นความสามารถในการว่ายนํ้ าของนกักีฬา  ดว้ย
ภาพเปรียบเทียบดงักล่าวสามารถช่วยใหเ้ราเขา้ใจในจุดสาํ คัญของภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  แต่
ความสามารถน้ีไม่ใช่ความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกักีฬาเอง เราสามารถรับรู้ขอ้มลูน้ีไดจ้ากภาพวาด
ขวดยาและเข็มฉีดยาท่ีนาํเสนออยู่ บนพ้ืน ใกล้ตวัของนักกีฬาผูน้ี้ กล่าวโดยสรุปคื อการรับรู้ภาพ
โดยรวมทั้งหมดจะช่วยใหเ้ราเกิดความเขา้ใจในความหมายของภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ภาพความคลา้ยคลึงกนั (Similarity) 
ท่ีมา: Greg Harlin, Communication Arts: Illustation Annual, (California: Coyne & 
Balanchard, 1999), 55. 
 

1.2 ความใกลชิ้ด (Proximity) 
ความใกลชิ้ดกนัในท่ีน้ี หมายถึงกฎในการจดัวางองคป์ระกอบกราฟิกส่วนยอ่ยท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกนัใหอ้ยูใ่นตาํแน่งท่ีใกลชิ้ดกนั  หรือเกาะกนัเป็นกลุ่มเพื่อสร้างสรรคภ์าพท่ีส่ือ
ความหมาย ยกตวัอยา่งเช่น ดวงดาวท่ีกระจายบนทอ้งฟ้า  ก็ไม่มีความหมายใดๆ  แต่ถา้ดวงดาว
อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มสามารถสร้างภาพต่างๆ  จากกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้าและมีความหมายแก่ผู ้ ท่ี
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ศึกษาเก่ียวขอ้งกบัดวงดาวเช่นนกัดาราศาสตร์  และนกัโหราศาสตร์  เป็นตน้  กฎของความ
ใกลชิ้ดกนัถกูใชเ้พ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการนาํ เสนอภาพเพื่อส่ือความหมาย  ยกตวัอยา่งเช่น  ภาพ
โฆษณาขายโทรศพัทม์ือถือของบริษทั  Northwester Mobility ซ่ึงออกแบบโดย  คอสโม  แคมพ์
เบลลแ์ละ  เลน การีส  ภาพโฆษณาน้ีแสดงการจดัวางองคก์อบของภาพดว้ยโทรศพัทมื์อถือ
จาํนวนหลายๆ อนัเพ่ือสร้างภาพใหม่เป็นภาพรอยเทา้บนพ้ืนหิมะ  พ้ืนสีขาวส่ือความหายแทน
หิมะ และภาพรอยเทา้และรอยรถส่ือความหายถึงวิธีการติดต่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัคุณ
ขณะท่ีสภาพอากาศมีหิมะตกหนกั โทรศพัทมื์อถือสามารถช่วยเอ้ืออาํนวยความสะดวกใหก้บั
คุณไดใ้นยามฉุกเฉิน  หรือยามท่ีสภาพอากาศย ํา่แย่  ถา้หิมะตกหนาถึงฟุตผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณนั้นก็จะไม่สามารถขบัรถไม่ถึงกนัไดห้รือไม่สามารถเดินไปหากนัไดโ้ทรศพั ท์มือถือ
สามารถช่วยท่านได ้หลงัจากท่ีภาพโฆษณาน้ีไดเ้ผยแพร่สู่สายตาประชาชนยอดขายโทรศพัท์
ในประเทศแคนาดาก็ไดพุ่้งสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ภาพความใกลชิ้ด (Proximity)  
ท่ีมา: Catharine Fishel, Minimal Graphic: The Powerful New Look of Graphic Design, 
(Massachusetts: Rockport,1999), 152. 
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นอกจากการจดัวางองคป์ระกอบเพื่อสร้างภาพใหม่เพื่อส่ือความหมายแลว้  การนาํเอา
องคป์ระกอบยอ่ยมาจดัวางเพื่อเป็นตวัอกัษรก็สามารถทาํได ้เช่น การจดัวางภา พเพื่อสร้างตวัอกัษร
ประกอบบนผลิตภณัฑข์องบริษทัแมคอินทอช ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการควบคุมใน
ระบบการทาํงานของเคร่ืองจกัรตวัอ่ืนๆ องคป์ระกอบยอ่ยๆ ท่ีเห็นคือฟันเฟือง ซึงถือว่าเป็นช้ินส่วน
ท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรไดถ้กูนาํมาใชส้ะกดตวัอกัษร  S ซ้ึงเป็นอกัษรยอ่มาจากคาํว่า  
Server 

 

 
 

 
ภาพท่ี 5 ภาพความใกลชิ้ด (Proximity)  
ท่ีมา: Greg Harlin, Communication Arts: Illustation Annual, (California: Coyne & Balanchard, 
1999), 78. 
 

1.3 ความต่อเน่ือง (Continuity) 
ความต่อเน่ืองกนัเป็นหลกัการในการจดัวางองคป์ระกอบกราฟิกโดยการเรียงลาํดบั

องคป์ระกอบของภาพตามความสาํคญัขององคป์ระกอบนั้นๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางในการอ่าน
ของมนุษยใ์นแต่ละสงัคม ซ่ึงส่วนใหญ่เราจะอ่านจาดซา้ยไปขวา และจากบนลงล่าง 
   การจดัวางองคป์ระกอบของภาพใหม้ีความต่อเน่ืองกนันั้นจะช่วยใหก้ารถ่ายทอด
เน้ือหาเป็นไปตามลาํดบั ภาพประกอบการโฆษณาขายยากาํจดัหมดัและตวัอ่อนในพรม  ออกแบบ
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โดยบริษทัโฆษณาทินสเลย ์ซ่ึงแสดงถึงดารจดัวางองคป์ระกอบภาพจะประกอบโดยการเรียงลาํดบั
ของสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมเร่ืองราวท่ีสถานท่ีเป้าหมายคือภายในบา้นพกัอาศยั
การเร่ิมตน้เล่าเร่ืองราวจะเร่ิมท่ีผลท่ีเกิดข้ึนท่ีน่าสะพรึงกลวัก่อน  คือ ท่ีตวัหนอนขนาดใหญ่ซ่ึงเป็น
ตวัปัญหาหลกั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากแมวและสนุขท่ีถกูเล้ียงไวใ้นบา้นพกัอาศยัในแถบตะวนัตกจะปู
พรมภายในบา้น  เน่ืองจากสตัวน้ี์สามารถเขา้และออก นอกบา้นไดต้ามตอ้งการ  ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิด
สาเหตุของการนาํพาตวัหมดัเขา้มาภายในบา้น  โดยธรรมชาติตวัหมดัจะเกาะดูดกินเลือดตามสตัว์
เล้ียงเม่ือถึงเวลาวางไข่พวกหมดัจะกระโดดข้ึนมาวางไข่  บนผา้เช็ดเทา้และพรมภายในบา้น  เมื่อ
เจริญวยัหมดัก็จะกระโดดกลบัข้ึนมาดูดเลือดสตัวเ์ล้ียงและคนท่ีอยูภ่ายในบา้นหลงันั้นดว้ยเน่ืองจาก
ตวัหมดั  ไข่ และตวัอ่ อนของหมดัมองเห็นไดโ้ดยง่ายดว้ยตาเปล่า  ดงันั้นบริษทัโฆษณาน้ีไดส้ร้าง
ภาพพ้ืนพรมใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนเกินจริงเพ่ือใหเ้ห็นรายละเอียดของภาพท่ีชดัเจนข้ึน และใชก้ฎความ
ต่อเน่ืองมาช่วยในการจดัวางองศป์ระกอบ ตามลาํดบัความสาํคญัเพื่อเล่าเร่ืองราวอยา่งครบถว้นสู้
สายตาของผูอ่้านอยา่งชดัเจนการมองของเราจะเร่ิมตน้ท่ีภาพขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บการเนน้ก่อน  
จากนั้นมองตามขาเกา้อีข้ึนไปเราก็จะเขา้ใจว่าอะไรคือสาเหตุท่ีเช่ือมโยงต่อกนัอยา่งสมบูรณ์และ
ต่อเน่ือง หลงัจากงานโฆษณาช้ินน้ีไดเ้ผยแพร่สูส้ายตาประชาชนยอดขายผลิตภั ณฑก์าํจดัหมดับน
พรมภายในบา้นก็เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมาก เพราะภาพประกอบมีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคว่าอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นบา้นของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 6 ภาพความต่อเน่ือง (Continuity) 
ท่ีมา: Greg Harlin, Communication Arts: Illustation Annual, (California: Coyne & Balanchard, 
1999), 29. 
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1.4 การประสานกนัสนิท (Closure) 
โดยส่วนใหญ่แลว้มนุษยเ์ราจะคุน้เคยกบัการอ่านภาพท่ีสมบูรณ์มากกว่าภาพท่ีไม่

สมบูรณ์แต่ถา้เรามีภาพตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์บนัทึกอยูใ่นสมองแล้ ว เราก็สามารถรับรู้ภาพเพียง
บางส่วนแลว้สามารถเขา้ภาพส่วนท่ีหายไปนั้นโดยการใชภ้าพท่ีบนัทึกอยูใ่นสมองของเรามา
ประสานภาพส่วนท่ีขาดหายไปไดส้มบูรณ์ได้  ยกตวัอยา่งเช่นตวัอกัษรตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์  และ
ตวัอกัษรท่ีขาดหายไปแต่เรายงัสามารถประสานส่วนท่ีขาดหายไปได ้

 
 
ภาพท่ี 7 ภาพตน้ฉบบัและภาพตดัทอน 
ท่ีมา: ศิริพรณ์ ปีเตอร์, การออกแบบกราฟิก, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2549), 31. 
 

การสร้างภาพโดยใชก้ฎการประสานกนัสนิทน้ี  ไดใ้ชก้นัอยา่งแพร่หลายดว้ยเทคนิค
การตดัทอนรายละเอียดของภาพท่ีไม่จาํเป็นออกไปเพื่อนาํเสนอภาพแนวความคิดสาํคญัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ีว่า “Less is more” หมายถึงการสร้างภาพท่ีนอ้ยดว้ยรายละเอียดแต่มาก
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ไปดว้ยความหมายนัน่เอง  ยกตวัอยา่งเช่น  ภาพประกอบบนปกหนงัสือช่ือ  Student Work County 
ออกแบบโดย ทอดด ์แพรตเตอร์ (Tod Prether) โดยใชเ้พียงลายเสน้แสดงถึงเคา้โคลง  หนา้ของชาว
อินเดียแดงบนปกกระดาษท่ีมีพ้ืนผวิและสีของใบหนา้ชาวอินเดียแดงเท่านั้น เพื่อส่ือความหมายของ
ความเป็นพ้ืนเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  จุดประสงคห์ลกัในการนาํเสน อภาพแบบตดัทอน
รายละเอียดท่ีไม่จาํเป็นออกไป และคงเหลือไวเ้ฉพาะส่วนท่ีสาํคญัของภาพเอาไว ้ก็เพื่อความรวดเร็ว
ในการส่ือความหมายของภาพนัน่เอง และประหยดัตน้ทุนการผลิตอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ภาพการประสานกนัสนิท (Closure) 
ท่ีมา: Martin Pedersen, Graphic Design 97, (Hong Kong: Dai Nipon1997), 27. 
 

การนาํเสนอภาพลกัษณะน้ีเป็นการทา้ทายความสามรถในการรับรู้ภาพของผูอ่้านเม่ือ
ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในภาพแลว้จะช่วยส่งผลทาํใหผู้อ่้านจดจาํภาพไดดี้ยิง่ข้ึน  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
วตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างงานกราฟิกเพื่อส่ือความหมาย 
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  1.5 ภาพและพ้ืนภาพ (Figure/Ground) 
ทฤษฎีเกสตอลช่วยใหเ้ราเขา้ใจว่าปกติแลว้มนุษยเ์ราสามารถเลือกรับรู้ในส่ิงเร้าท่ี

น่าสนใจเท่านั้น และสามารถรับรู้ภาพท่ีมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์ไดโ้ดยการประสานภาพท่ีหายไป
ใหส้มบูรณ์ได้ แต่มนุษยเ์ราจะไม่สามารถรับรู้ภาพหลายๆ  ภาพในเวลาเดียวกนัได้  ถา้เราใหค้วาม
สนใจไปในพ้ืนท่ีสีขาว เราจะเห็นภาพสตัวช์นิดต่างๆ แต่ถา้เราใหค้วามสนใจในพ้ืนท่ีสีดาํเราจะเห็น
ภาพตน้ไมใ้หญ่ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งสองเก้ือหนุนกนัทางดา้นระบบนิเวศเน่ืองจากเราไม่สามารถรับรู้
ภาพในเวลาเดียวกนัได ้(Crooks and Stein, 1988: 123) แต่เราสามารถมองภาพทั้งสองสลบักนัไปมา
ไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงดูเหมือนว่าเรามองเห็นภาพทั้งสองเกือบในเวลาเดียวกนัไดด้งันั้นเราจึงตอ้งเลือก
ท่ีจะกาํหนดจุดมองภาพท่ีปรากฏต่อสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ภาพและพ้ืนภาพ (Figure/Ground) 
ท่ีมา: Catharine Fishel, Minimal Graphic: The Powerful New Look of Graphic Design, 
(Massachusetts: Rockport, 1999), 27.  
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2.  ทฤษฏีการจดัโครงสร้าง (Constructevism) 
ทฤษฏีน้ีมุ่ งเนน้การจดัวางองคป์ระกอบทั้งหมดบนโครงสร้างของส่ือกราฟิ ก โดย

ภาพรวมทั้งหมดใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางในการอ่าน  และตามลาํดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบ
นั้นๆ เพื่อใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ  การจดัวางส่วนใหญ่จะกาํหนดตามทิศทางในการอ่าน  ซ่ึง
เร่ิมตน้จากดา้นบนไปสู่ดา้นล่าง จากซา้ยไปขวา และจากมุมซา้ยมือดา้นบนไปสู่มุมขวามือดา้นล่าง
ซ่ึงเรียกว่า  ทิศทางการอ่านแบบกเูทนเบิร์กไดเอก็เนล  (Wells, Burnett and Moriarty, 1998: 428 - 
429) การอ่านผา่นอยา่งรว ดเร็วสามารถทดสอบจากเคร่ืองมือตรวจสอบการเคล่ือนท่ีของตาซ่ึง
เรียกว่า “Eye-Track Machine” ซ่ึง จูเลียน ฮอกเบร์ิก (Julian Hochberg) อาจารยส์อนจิตวิทยาท่ีมหา
ลยัโคลมัเบีย ไดท้าํการทดสอบความเร็วในการอ่านหนงัสือซ่ึงไม่ไดเ้ป็นไปตามทิศทางการอ่านแบบ
กเูทนไดเอก็เนล พบว่าสามารถอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนั  โดยมีปัจจยัสาํคญัหลกัคือ  ขนาด
ของตวัอกัษรความยาวของการเรียงพิมพต์วัอกัษรในหน่ึงบรรทดั  ขนาดของภาพ  และการจดัวาง
ภาพองคป์ระกอบของโครงสร้างโดยรวมทั้งหมด นอกจากนั้นสีท่ีเลือกใชก้็มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ
การกาํหนดจุดสนใจของสายตา  เน่ืองจากสีมีส่วนช่วยส่งเสริมใหค้วามหมายของแต่ละ
องคป์ระกอบมีความชดัเจนยิง่ข้ึนซ่ึงเรียกว่า  “The Dominant Element” นกัออกแบบจาํเป็นท่ีจะ
ตระหนกัถึงความสาํคญัของสีกบัการมอง  เพราะจุดท่ีเนน้มกัเป็นจุดสาํคญัของภาพ  (Focus Point) 
(Gutenberg Diagonal) (Wells, Burnett and Moriarty, 1998: 330-331) 

3.  ทฤษฏีการเช่ือมโยงความสมัพนัธ ์(Ecological) 
การเรียนรู้ลกัษณะเฉพาะ  และความหมายท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธก์บัส่ิงต่างๆ  ส่วน

ใหญ่มาจากการเรียนรู้จากประสบการท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้ม  สงัคม  และวฒันธรรมท่ีเราอาศยัอยู่
เป็นหลกั 

ดงันั้นความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ของมนุษยเ์ราจึงมีความแตกต่างกนั ภาษาก็มีส่วนสาํคญั
ต่อการเรียนรู้ความหมายของส่ิงต่าง ๆ  ดว้ย การเรียนรู้ความหมายท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธก์บัส่ิง
ต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างฐานขอ้มลูตน้ฉบบัในหน่วยความจาํเมื่อเราเกิดความเขา้ใจใน
ความหมายท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธก์บัส่ิงนั้นๆ   เราจะสามารถนาํเอาความรู้นั้นมามาประยกุตใ์ช้
ในการสร้างสรรคง์านกราฟิกเพื่อส่ือความหมายไดอ้ยา่งงเหมาะสม  อาจารยส์อนจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลยั คอแนล  ช่ือ เจมส์  เจ กิบสนั  (Jame J. Gibson) ไดบ้อกถึงหลกัการเรียนรู้ทฤษฏีการ
เช่ือมโยงความสมัพนัธด์งัน้ีคือ 

3.1 ควรศึกษาและเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มจริง 
3.1.1 มองเห็นและเขา้ใจในความหมายของส่ิง ต่าง ๆ โดยรอบ มีส่วนช่วย 

ในการพฒันาทกัษะในการรับรู้ของเราได ้
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3.1.2 แสง ขนาดของภาพ หรือระยะมีผลต่อการรับรู้ดว้ยการรู้สึกของมนุษย์
เรียนรู้ (Lester, 2000: 46-48) จากประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ  มีอิทธิพลยิง่ต่อ
การรับรู้ของมนุษยย์กตวัอยา่ง  เช่น การเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดพายฝุน  คือ
อากาศร้อนอบอา้วความเร็วของลม  เสียงของลม  และแสงท่ีถกูปกคลุมไปดว้ยเมฆฝนทาํใหเ้รา
สามารถรับรู้ไดถึ้งความรุนแรงของสภาพอากาศ 

ทฤษฏีการรับรู้และการเขา้ใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication) 
การรับรู้ภาพ  ในท่ีน้ีหมายถึง  การมองเห็นและรับรู้ส่ิงท่ีเกิด ข้ึนอยูทุ่กวนัใน

ชีวิตประจาํวนัของเราดว้ยความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัของส่ิงต่าง  ๆ การรับรู้และส่วน
หน่ึงของการเรียนรู้ส่ิงใหม่  ถา้เราสามารถจดจาํส่ิงนั้น  ๆ ไดจ้ะช่วยใหก้ารเรียนรู้ส่ิงใหม่  ถา้เรา
สามารถจดจาํส่ิงนั้นๆ ไดจ้ะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของเรากา้วหนา้เพ่ิมมากข้ึนเม่ือเราเขา้ใจและสามารถ
รับรู้ไดด้ว้ยการรู้สึกไดจ้ะช่วยใหเ้ราสามารถเลือกใชถ่้ายเพ่ือส่ือความหมายไดดี้ยิง่ข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฏีของอลัเดียล  ฮกัส์เลย์  (Aldous Huxley )ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่าวิธีการเรียนรู้ของมนุษยเ์ราจะ
เกิดข้ึนไดถ้า้เราไดเ้ห็นส่ิงต่างๆในท่ีน้ีหมายถึง ยิง่เรารู้และเห็นมากข้ึนเท่าใด  ก็ยิง่ทาํใหเ้ราแตกฉาน
ทางดา้นความคิด มากข้ึนเท่านั้นการศึกษาความหมายในส่ิงต่าง ๆ ของวฒันธรรมและสงัคมของเรา  
และวฒันธรรมและสงัคมโลกไม่สามารถทาํไดจ้ากการอ่านตาํราเพียงอยา่งเดียว  แต่มาจากการ
สงัเกตส่ิงต่างๆ  รอบตวัอยา่งต่ อเน่ืองจนเกิดความรู้และความเขา้ใจดงัจะเห็นไดจ้ากกระบวนการ
เรียนรู้ของ อลัเดียล  ฮกัส์เลย์  นอกจากนั้นเราสามารถศึกษาลกัษณะเฉพาะและความหมายของส่ิง
ต่างๆ  จากศิลปวฒันธรรมท่ีเราอาศยัอยู่  และศิลปวฒันธรรมของกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีเราตอ้งการ
นาํเสนอผลงานการออกแบบกราฟิกเพื่อช่วยใหน้กัออกแบบสามารถเลือกใชภ้าพไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัวตัถุประสงคข์องการออกแบบและวาระในการนาํเสนองานนั้น ๆ 

ทฤษฏีการรับรู้ภาพแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัดงัน้ี คือ ทฤษฏีการศกึษาภาพ 
สญัลกัษณ์ (Semiotics) และทฤษฏีการเขา้ใจภาพ (Cognitive) 

1.  ทฤษฏีการศึกษาภาพสญัลกัษณ์ (Semiotics)  
เน่ืองจากปัจจุบนัเรามีรูปแบบในการส่ือสารดงัน้ี  คือการส่ือสารดว้ยภาษาอกัษร  

(Verbal Communication) และภาษาภาพ (Visual Communication) ซ่ึงการส่ือสารทั้งสองมีศกัยภาพ
แตกต่างกนั  เน่ืองจากภาษาเขียนและพดูดว้ยตวัอกัษรมีขอ้จาํกดัทางดา้นเช้ือชาติของภาษา  และ
รูปแบบของตวัอกัษร ตวัอยา่งเช่น ภาษาไทย และภาษาจีน  มีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก  ผูท่ี้จะ
สามารถเขา้ใจในภาษาตวัอกัษรไดจ้ะตอ้งมีการศึกษาทั้งทกัษะการพดู ฟัง อ่านและเขียน จึงสามารถ
เขา้ใจในตวัอกัษรต่างๆ ได ้ 
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 คาํว่า  ซิมมิออติกส์  (Semiotics) มาจากภาษากรี ซ คาํว่า  ซิมมิชนั  (Semeion) แปลว่า
สญัลกัษณ์  (Sign) ในประเทศยโุรปเรียกว่า  ซิมมิออโลจี  (Semiology) ในท่ีน้ีหมายถึงการศึกษา
ทฤษฏีของภาพสญัลกัษณ์เพื่อการส่ือความหมาย 3 ส่วนประกอบไปดว้ย การศึกษาความหมา ยของ
ภาพสญัลกัษณ์, หลกัการสร้างภาพสญัลกัษณ์, หลกัการใชภ้าพสญัลกัษณ์ (Cowie, 1994: 1, 150) 

คาํว่า สญัลกัษณ์ ในท่ีน้ีหมายถึง ภาพท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงต่างๆ ซ่ึงถกูสร้างข้ึนเพ่ือส่ือ
ความหมายตามวตัถุประสงคใ์หก้ลุ่มคนจาํนวนมากสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งตรงกนัยกตวัอยา่งเช่น
ภาพสญัลกัษณ์ตวัแทนของ  สถานท่ี  และกิจกรรมจาํหน่ายตัว๋  ลิฟต์ ท่ีพกัรับประทานกาแฟ  และ
หอ้งนํ้ าหญิงและชาย เป็นตน้ 

ภาพสญัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนในการส่ือความหมาย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
หลกัๆ คือ ภาพสญัลกัษณ์ไอคอน (Icon Sign), ภาพสญัลกัษณ์ช้ีนาํ (Indexical Sign), ภาพสญัลกัษณ์
ตวัแทน (Symbols) ซ่ึงภาพสญัลกัษณ์ทั้งสามดงัท่ีไดก้ล่าวมามีระดบัความเป็นนามธรรมแตกต่างกนั
จะเห็นไดว้่าภาพสญัลกัษณ์ไอคอนมีรูปลกัษณ์เหมือนจริง มากท่ีสุด  เพื่อความง่ายในการ
ตีความหมายส่วนภาพสญัลกัษณ์ช้ีนาํมีลกัษณะเป็นภาพตดัทอนรายละเอียดออกไปมาก เพื่อใหภ้าพ
มีความเรียบง่ายมากท่ีสุด มีความรวดเร็วและชดัเจนในการรับรู้ และภาพสญัลกัษณ์ตวัแทนมีความ
เป็นนามธรรมสูงท่ีสุดส่วนใหญ่แลว้จะถกูนาํไปใชเ้ป็นตวัแทนในการส่ือความหมายท่ีจบัตอ้งไม่ได้  
เช่น ความเป็นผูน้าํดา้นคุณภาพ อยา่งเช่น ไนก้ี เป็นตน้ 

สญัลกัษณ์ไอคอน (Icon Sign) เป็นภาพท่ีมีรูปลกัษณ์แทนส่ิงต่าง  ๆท่ีมีความเหมือน
จริงมากท่ีสุด เพื่อใหง่้ายต่อการตีความหมาย และทาํความเขา้ใจ ยกตวัอยา่ง เช่น ภาพสญัลกัษณ์
ไอคอนคาํสัง่ของโปรแกรมต่าง  ๆบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ เช่นสญัลกัษณ์ไอคอนแผน่ดิสก ์หมายถึง
ปุ่มคาํสัง่บนัทึกงานลงในแผน่ดิสก ์และสญัลกัษณ์ไอคอนเคร่ืองพิมพ ์หมายถึง ปุ่มคาํสัง่พิมพง์าน
เป็นตน้ 

นอกจากนั้นภาพไอคอนในสถานท่ีสาธารณะต่างๆ ภาพสญัลกัษณ์ไอคอนรูปจกัรยาน
หมายถึงทางบนทางเทา้นั้นสาํหรับขบัข่ีจกัรยานไดส้ญัลกัษณ์ช้ีนาํ  (Indexical Sign) คือ ภาพ
สญัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะบ่งบอกความหมายหรือช้ีนาํใหผู้อ่้านเขา้ใจในความหมายของภาพนั้นได  ้โดย
การเช่ือมโยงกบักฏแห่งธรรมชาติ ลกูศรช้ีตรงไปหรือลกูศรช้ีทางขวา เราสามารถรับรู้และเขา้ใจได้
อยา่งรวดเร็วเน่ืองจากเรียนรู้ความหมายของลกูศรจากประสบการณ์ชีวิตประจาํวนัภายใส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเราอาศยัอยูเ่ป็นประจาํ นอกจากนั้นการใชสี้ในภาพสญัลกัษณ์ช้ีนาํก็ตอ้งพิจารณาตามปรากฏการณ์
ธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีเราอาศยัอยูด่ว้ยจึงจะสามารถเขา้ใจในความหมายของภาพไดอ้ยา่รวดเร็ว  
เช่นสีขาวของหิมะเป็นสญัลกัษณ์ของฤดูใบไม้ ผลิ และใบไมสี้แดงอมสม้  เป็นสญัลกัษณ์ของฤดู
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ใบไมร่้วงเป็นตน้  ถา้เราไม่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติวฒันธรรมท่ีเราอาศยัอยู่  ก็ยากท่ีจะเขา้ใจใน
ความหมายภาพสญัลกัษณ์ช้ีนาํนั้นๆ 

ภาพสญัลกัษณ์ตวัแทน  (Symbols) เป็นภาพท่ีมีความเป็นนามธรรมสูงกว่าภาพ
สญัลกัษณ์อ่ืนๆ  ท่ีไดก้ล่าวมา  ส่วนใหญ่ภาพสญัลกัษณ์ไดถ้กูสร้างข้ึนเพ่ือส่ือความหมายในเชิง
เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  เช่นมัน่คงดุจดัง่ขุนเขา  การสร้างภาพสญัลกัษณ์ตวัแทนเพื่อส่ือ
ความหมายในแต่ละสงัคมและวฒันธรรมมีการเลือกใ ชต้วัแทนแตกต่างกนัออกไป  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
การตีความหมายของภาพตวัแทนในสงัคมและวฒันธรรมนั้นๆ เป็นหลกั  ยกตวัอยา่ง  เช่น  ภาพกอง
ไฟเป็นสญัลกัษณ์ของการตั้งแคมป์หรืออกค่ายในแถบตะวนัออก และรูปสามเหล่ียมเป็นสญัลกัษณ์
ของธาตุไฟในแถบตะวนัตก ดงันั้นภาพสญัลกัษณ์ตวัแทนน้ีจึงสามารถส่ือความหมายและไดรั้บการ
ยอมรับในความหมายอยา่งกวา้งขวางการศึกษาทฤษฎีของภาพสญัลกัษณ์  สรุปไดว้่า  การออกแบบ
สญัลกัษณ์จะตอ้งพิจารณาถึงความหมายของภาพและความสมัพนัธข์องภาพท่ีมีต่อการรับรู้ภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย  ดงันั้นภาพสญัลกัษณ์จึงมีความแตกต่างกนัตามวตัถุปร ะสงคใ์นการออกแบบ
โครงสร้างของส่ือท่ีตอ้งการนาํเสนอการฟิก  และความสามารถในการตีความหมายของ
กลุ่มเป้าหมายในสงัคมและวฒันธรรมนั้นๆ เป็นหลกั 

ในการศึกษาทฤษฏีของภาพสญัลกัษณ์  ไดม้ีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นปรัชญ าและ
การส่ือสาร กล่าวถึงโครงสร้างของภาษาภาพ และความหมายของภาพสญัลกัษณ์อยา่งกวา้งขวาง ซ่ึง
นกัปรัชญาช่ือ  ชาร์ลส์  ดบัเบิลยู . มอร์รีส  (Chales W. Morris) ไดก้ล่าวว่าการศึกษาทฤษฏีของภาพ
สญัลกัษณ์ก็เปรียบเช่นการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากในวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์ต่างๆ  
ท่ีเกิดลว้นมีความสมัพนัธก์นั ดงันั้นการออกแบบภาพสญัลกัษณ์ก็มีความสมัพนัธก์บัส่ิงอ่ืนๆ  ดว้ย 
เช่น  ภาพและความหมายของภาพในแต่ละสงัคมและวฒันธรรม  ความสามารถในการรับรู้ของ
มนุษยแ์ละตีความหมายของภาพในสงัคมนั้น  ๆ และประเภทของส่ือท่ีนาํเสนอกราฟิก  ตลอดจน
เทคโนโลยกีารผลิตกราฟิก เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสมัพนัธก์บัทฤษฏีของภาพสญัลกัษณ์ทั้งส้ิน 

นอกจากนั้น ชาร์ลส์ ดบัเบิลย.ู มอร์รีสไดอ้ธิบายว่า ทฤษฏีของภาพสญัลกัษณ์ สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แขนงใหญ่ๆ คือ 1) การศึกษาความสมัพนัธร่์วมกนัระหว่างภาพสญัลกัษณ์และ
โครงสร้างทั้งหมด (Syntactics) 2) การศึกษาความสมัพนัธ์ ระหว่างภาพสญัลกัษณ์และความหมาย
ของภาพ  (Semantic) 3) การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพสญัลกัษณ์และความสามารถในการ
ตีความหมายของกลุ่มเป้าหมาย  (Pragmatics) ทฤษฏีทั้งสามมีความเช่ือมโยงกนัในการออกแบบ
ภาพสญัลกัษณ์เพื่อส่ือความหมาย จะตอ้งพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี  คือ 1) วตัถุประสงคใ์นการออกแบบ
ภาพสญัลกัษณ์ 2)โครงสร้างของส่ือกราฟิกท่ีตอ้งนาํเสนอภาพสญัลกัษณ์  และ 3) ความสามารถใน
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การตีความหมายภาพของกลุ่มเป้าหมาย  ปัจจยัทั้ง  สามมีส่วนอิทธิพลยิง่ต่อการออกแบบภาพ
สญัลกัษณ์ 

การศึกษาภาพสญัลกัษณ์และโครงสร้างกราฟิก  (Syntactics) การศึกษาความสั มพนัธ์
ระหว่างภาพสญัลกัษณ์และโครงสร้างกราฟิกน้ีหมายถึง การออกแบบภาพสญัลกัษณ์ตอ้งพิจารณา
ถึงขนาดและพ้ืนท่ี ในการนาํเสนอเพื่อกาํหนดขนาดของกราฟิก  และตาํแหน่งของกราฟิกบน
โครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาการมองเห็นภาพโดยรวม  ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีนกั
ออกแบบจะตอ้งพิจารณาความสมัพนัธร่์วมน้ีในการออกแบบภาพสญัลกัษณ์  ยกตวัอยา่งเช่น  งาน
ออกแบบของปีเตอร์  มาร์ดอช  (Peter Murdoch) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องกราฟิกและ
โครงสร้าง 

การศึกษาภาพสญัลกัษณ์และความหมายของภาพ  (Semantic) ในการออกแบบภาพ
สญัลกัษณ์จะตอ้งคาํนึงถึงความหมายของภาพ  และการเช่ือมโยงภาพ  และความหมายของภาพให้
คนส่วนใหญ่เขา้ใจไดต้รงกนั การศึกษาความหมายของภาพก่อนเลือกใชจ้ะช่วยใหส่ื้อความหมาย
ของภา พถกูตอ้งและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน  ยกตวัอยา่งเช่น  ภาพสญัลกัษณ์แสดงถึงประเภทของการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก ในปีค.ศ. 1967 ออกแบบโดย  เลนซ์ วีแมน  เอด็คอดอ  และมานูแอล  วีลาซอล  
(Lance Wyman, Eduardo Terrazas, and Manuel Villazon) การศึกษาลกัษณะและอุปกรณ์กีฬาจะ
ช่วยใหน้กัออกแบบสามารถสร้างภาพสญัลกัษณ์เพื่อส่ือความหมายของภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

การศึกษาภาพสญัลกัษณ์และความสามารถในการตีความหมายภาพของกลุ่มเป้าหมาย  
(Pragmatics) การออกแบบภาพสญัลกัษณ์จะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตีความหมายภาพ
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกัเน่ืองจากความสามารถในการรับรู้ภาพและตีความหมายภาพของแต่ละ
กลุ่มเป้ าหมายในแต่ละสงัคมและวฒันธรรมมีความแตกต่ างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเช้ือชาติระดบั
การศึกษาประสบการณ์ในการรับรู้ภาพ  สงัคม  วฒันธรรม  และภาษา  ดงันั้นการออกแบบภาพ
สญัลกัษณ์เพื่อส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นภาพท่ีมีความเช่ือมโยงกบัความสามารถ
ในการตีความหมายและประสบการณ์เดิมของกลุ่มเป้าหมายจึงจะสามาร ถส่ือความหมายได้ ชดัเจน
รวดเร็วยกตวัอยา่ง เช่นภาพสญัลกัษณ์ซองจดหมายบนตู ้หมายถึง จุดนั้นเป็นจุดรับจดหมายไดแ้ละ
เคร่ืองหมายกาชาด หมายถึง จุดนั้นมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเก็บอยู ่เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป  ในการออกแบบภาพสญัลกัษณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งศึกษา
ความสมัพนัธข์องโครงสร้างทั้งหมดท่ีภาพสญัลกัษณ์จะตอ้งนาํไปใชง้าน  ความหมายของภาพและ
ความสามารถในการตีความหมายของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 
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2.  ทฤษฏีการเขา้ใจภาพ (Cognitive) 
ทฤษฏีการเขา้ใจภาพ เกิดข้ึนหลงัจากท่ี ผูรั้บสารมองเห็นภาพ  และเกิดความเขา้ใจใน

ภาพสญัลกัษณ์นั้นๆ  การท่ีเราจะเขา้ใจในส่ิงต่าง  ๆ รอบตวัเราไดจ้ะตอ้งอาศยัความรู้พ้ืนฐานหรือ
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่  ประกอบกบัความสามารถในการตีความหมายภาพของแต่ละบุคคล  ซ่ึง    
แคโรลิน  บลมูเมอร์  (Carolyn Bloomer) ไดก้ล่าว ว่า การรับรู้ส่ิงรอบตวัและความสามารถในการ
ตีความหมายภาพจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยั  9 ประการ  ต่อไปน้ีคือ  ความทรงจาํ  (Memory), 
ความสามารถในการมองเห็นภาพ  (Projection), การคาดหวงั  (Expectation), การเลือกคดัสรร  
(Celerity), พฤติกรรม  (Habituation), ส่ิงเร้า  (Salience), การกาํหนดส่ิงจูงใจ  (Dissonance), 
วฒันธรรม (Culture), คาํ (Words) 

2.1 ความทรงจาํ (Memory) 
คนส่วนใหญ่ใชค้วามทรงจาํในการเรียนรู้ส่ิงใหม่  และทาํความเขา้ใจใน

ส่ิงต่างๆ รอบตวัเราได ้เน่ืองจากเราใชค้วามทรงจาํท่ีมีซ่ึงถือไดว้่าเป็นตน้ฉบบัในการเปรียบเทียบกบั
ส่ิงใหม่ๆ  ท่ีไดรั้บรู้การสร้างความทรงจาํไม่ใช่เพียงแค่การจาํรูปลกัษณ์ภายนอก  หรือคุณลกัษณ์
เฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่านั้น แต่รวมไปถึงการรู้สึกทางบวก และทางลบท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ  ตลอดจน
การเรียนรู้ความหมายในเชิงนามธรรมท่ีแฝงอยูภ่ายในส่ิงใดส่ิงหน่ึงอีกดว้ย  การศึกษาความหมาย
ของภาพเพื่อสร้างความทรงจาํอาจเป็นอีทางเลือกหน่ึง แต่การเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยใหเ้รา
สามารถจดจาํไดน้านกว่า  ยกตวัอยา่งเช่น  เราเรียนรู้สี สญัญาณเตือนภยัธรรมชาติไดจ้ากแมงมุม
เมก็ซิโกสีเหลืองและดาํ  ในปัจจุบนัเราไดป้ระยกุตใ์ชสี้เหลืองและสีดาํสาํหรับ สญัญาณ เตือน
อนัตราย 

2.2 ความสามารถในการมองเห็นภาพ (Projection) 
มนุษยเ์ราแต่ละคนมองเห็นภาพต่าง ๆ ในกลุ่มเมฆในทอ้งฟ้าแตกต่างกนั  

บางคนมองเห็นหนา้คน บางคร้ังมองเห็นเป็นรูปสุนขั เป็นตน้ แต่ละคนมีวิธีในการมองเห็นแตกต่าง
กนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการมองเห็นภาพ  และตามจินตนาการในการสร้างภาพ
จากจิตใตส้าํนึก  ยกตวัอยา่งเช่นภาพเดียวกนัแต่หมุนต่างมุม  จะทาํใหเ้ราเป็นภาพ ปรากฏการณ์
แตกต่างกนัออกไปดงันั้น มุมมองของภาพก็มีส่วนสาํคญัต่อความสามารถในการมองเห็นภาพของ
เราดว้ย  นอกจากนั้นทกัษะในการมองภาพและประสบการณ์เดิมในการมองเห็นภาพก็ มีผลต่อ
ความสามารถในการมองเห็นภาพดว้ย 

2.3 การคาดหวงั (Expectation) 
การคาดหวงั  เป็นส่วนหน่ึงในการรับรู้ของมนุษย์  ดงัคาํกล่าวท่ีว่ามนุษยม์องเห็น

เฉพาะส่ิงท่ีตนอยากจะเห็น  และคาดหวงัจะเห็น  ถา้ส่ิงไม่เป็นไปตามคาดหวงัก็จะเกิดปฏิกิริยา
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โตต้อบทางลบหรือตกตะลึงเป็นตน้ ยกตวัวอยา่งเช่น ภาพของกลุ่มเด็กผูช้ายท่ีแสดงความภาคภูมิใจ
ต่อหนา้กลอ้งตามปกติของเด็กๆ  กลุ่มน้ีมีความคิดและพฤติกรรมเหนือความคาดหมายของผูอ่้าน  
และภาพน้ีไดถ่้ายทอดขอ้ความบางอยา่งท่ีสาํคญัถึงผูป้กครองในปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งมากว่าควรให้
ความสนใจและเขา้ใจกบัลกูหลานใหม้ากข้ึน 

2.4 การเลือกคดัสรร (Celerity) 
มนุษยจ์ะรับรู้ไดดี้ถา้ส่ิงนั้นเด่นและเราใหค้วามสนใจ  ถา้ส่ิงนั้นดึงดูดความสนใจ

เราไดส่ิ้งอ่ืนโดยรอบจะหมดความสาํคญัลงจะคงไวเ้พียงส่ิงท่ีเราคดัสรรท่ีจะใหค้วามสนใจเท่านั้น  
เมื่อผูดู้คดัสรรท่ีจะมองเพียงภาพท่ีตอ้งการ ภาพท่ีเหลือจะกลายเป็นพ้ืนภาพหรือ  Background ทนัที 
ถา้เราใหค้วามสาํคญักบัภาพในพ้ืนท่ีสีขาวเราจะเห็นภาพมา้เด่นชดั  และพ้ืนท่ีสีดาํจะกลายเป็นพ้ืน
ภาพทนัที แต่ถา้เราคดัสรรท่ีจะมองภาพในพ้ืนท่ีสีดาํเราจะเห็นภาพนกบิน  และพ้ืนท่ีสีขาวก็จะ
กลายเป็นพ้ืนภาพเช่นเดียวกนั การคดัสรรท่ีจะมองภาพเราไม่สามารถทาํไดใ้นเวลาเดียวกนัเพราะ
เราสามารถรับรู้ไดที้ละภาพเท่านั้น แต่เราสามารถมองภาพทั้ง สองสลบักนัไปมาอยา่งรวดเร็ว จะทาํ
ใหเ้รารู้สึกว่าเราสามารถมองเห็นภาพทั้งสองไดใ้นเวลาใกลเ้คียงกนัจนเกือบเป็นเวลาเดียวกนัดงันั้น
การกาํหนดส่ิงท่ีเราสนใจจะช่วยใหเ้ราสามารถคดัสรรส่ิงท่ีตอ้งการมองหาไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

2.5 พฤติกรรม (Habituation) 
คนแต่ละคนมีพฤติกรรมในการรับรู้และเรียนรู้ความหมายแตกต่าง กนั พฤติกรรม

ของนกัออกแบบกราฟิกท่ีพึ่งประสงค ์คือ ตอ้งหดัเป็นคนช่างสงัเกตและตระหนกัในส่ิงท่ีปรากฏอยู่
โดยรอบตวัเราอยูเ่สมอ และรู้จกัเป็นคนใฝ่รู้อยูต่ลอดเวลา การฝึก ปฏิบติัตนเป็นคนท่ีช่างสงสยัและ
ตอ้งการหาคาํตอบท่ีสร้างองคค์วามรู้ในการออกแบบกราฟิกท่ีสอดคลอ้งกบัพ ฤติกรรมในการรับรู้
ของกลุ่ มเป้าหมายนั้น  สามารถฝึ กได้จากประสบการณ์การเรี ยนรู้ผลงานการออกแบบของนกั
ออกแบบท่านอ่ืนโดยการเรียนรู้ท่ีจะทาํความเขา้ใจในผลงานการออกแบบก็เป็นหน่ึงใน
ประสบการณ์ของการเรียนรู้พฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  การตีความหมายและทาํความ
เขา้ใจในผลงานการออกแบบของนกัออกแบบท่านอ่ืนๆ จะทาํใหน้กัออกแบบเรียนรู้ถึงกุญแจสาํคญั
ของการถ่ายทอดขอ้มลูสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยกตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้จากผลงาน
ของกาย บิลลเ์อาต ์(Guy Billout) พบว่าแนวความคิดในการสร้างสรรคภ์าพของกาย บิลลเ์อาต ์สร้าง
จากจินตนาการซ่ึงอยูเ่หนือธรรมชาติทั้งส้ิน เช่น แสงเดินทางเป็นเสน้ตรง เราไม่สามารถพายเรือใน
แนวด่ิงได้  และเราไม่สามารถตดันํ้ าได้  เม่ือกลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นภาพเหล่าน้ีจะเกิดความรู้สึกถึง
ความขดัแยง้ของภาพกบัความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ และเมื่อพิจารณาในความหมายของภาพ 
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2.6 ส่ิงเร้า (Salience) 
ส่ิงท่ีมีความโดดเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้  ถือไดว้่า

เป็นส่ิงเร้า ส่ิงเร้าท่ีดีสามารถกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึก หรือระลึกถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการถ่ายทอดได้
อยา่งแม่นยาํ สีกราฟิกสามารถเป็นส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อการรับ รู้ของกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยการสร้าง
ความประทบัใจในรูปลกัษณ์และเช่ือมโยงความหมายกบักราฟิกอยา่งผสานกลมกลืน จึงจะสามารถ
ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายจดจาํขอ้มลูไดน้าน 

2.7 การกาํหนดจุดสนใจ (Dissonance) 
การกาํหนดจุดสนใจบนภาพจะทาํไดย้าก ถา้ภาพนั้นมีส่ิงรบกวนอยูโ่ดยรอบหรือมี

การเนน้เต็มไปหมดแทนท่ีจะเป็นจุดเดียวบนภาพ ดงันั้นนกัออกแบบกราฟิกจึงจาํเป็นท่ีจะพิจารณา
องคป์ระกอบกราฟิกหลกั  และองคป์ระกอบรองใหช้ดัเจน  ถา้พบว่าองคป์ระกอบใดไม่เก่ียวขอ้ง
หรือไม่สาํคญั หรือมีผลต่อการแปลความหมายได้  นกัออกแบบมุ่งเนน้การเสนอขอ้มลูเพื่อการส่ือ
ความหมายท่ีชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย  ยกตวัอยา่งเช่น  โปสเตอร์โอลิมปิก  TOKYO 1964 ออกแบบ
โดยยซูากุคามิคูรา  (Yusaku Kamekura) ไดใ้ชอ้งคป์ระกอบหลกับนโปสเตอร์เพียงไม่ก่ีส่วนก็
สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจนว่ากีฬาโอลิมปิกในปี  ค.ศ. 1964 ไดมี้การจดัข้ึนท่ีกรุงโตเกียว  
ประเทศญ่ีปุ่น 

2.8 วฒันธรรม (Culture) 
วฒันธรรม หมายถึง วิถีหรือดาํเนินแห่งชีวิตของชุมชนหน่ึงๆ  ซ่ึงกาํหนดข้ึนหรือ

สร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์สุขแห่งความเป็นอยูข่องคนส่วนรวม  วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการออกแบบ
กราฟิกอยา่งยิง่  เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นดงัแรงบนัดาลใจในการออกแบบใหก้บันกัออก แบบ
โดยตรงไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมท่ีนกัออกแบบเติบโตมาดว้ย หรือวฒันธรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีนกั
ออกแบบตอ้งการออกแบบใหส้อดคลอ้งก็ตาม เพื่อใหก้ารส่ือความหมายเขา้ใจตรงกนั นกัออกแบบ
จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและเขา้ใจในวฒันธรรมของตนเองอยา่งถ่องแทก่้ อน จากนั้นเรียนรู้ วฒันธรรม
ในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน แลว้ผสมผสานความรู้นั้นมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
ออกแบบกราฟิกซ่ึงการออกแบบลกัษณะน้ีเรียกกนัว่า  วฒันธรรมในการออกแบบ  (Culture in 
Design) ทุกสงัคม  และวฒันธรรมลว้นมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความรู้สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมของมนุษยท์ั้งส้ินไม่ว่าจะเร่ืองการแต่งกาย การเลือกรับประทานอาหาร กิริยามารยาททาง
สงัคมเป็นตน้ 

2.9 คาํ (Words) 
คาํหน่ึงคาํท่ีมีความหมายเดียวกนัแต่มีการสะกดคาํแตกต่างกนัในแต่ละภาษา  เช่น 

ในภาษาไทยมีคาํว่า  ดอกบวั  ซ่ึงหมายถึง  “ดอกบวัปทุมชาติ ” (Lotus) และ  “ดอกบวัอุบลชา ติ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

26 

(Water Lily) นกัออกแบบกราฟิกจะตอ้งเขา้ใจในความแตกต่างและเลือกใชค้าํไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั
ภาพท่ีนาํเสนอดว้ย  การออกเสียงคาํมีผลต่อการรับรู้และความเช่ือของกลุ่มเป้าหมายอยา่งยิง่  
ยกตวัอยา่งเช่น คาํว่า “ขนุน” ซ่ึงมีความคลา้ยกบัการออกแบบเสียง  สนบัสนุนดงันั้นคนไทยจึ งเช่ือ
ว่า ปลกูตน้ขนุนท่ีบา้นแลว้จะทาํใหค้นสนับสนุนผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบา้นนั้น ส่วนการใชค้าํและการออก
เสียงในสงัคมท่ีมีภาษาแตกต่างกนั จะตอ้งศึกษาและพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นก่อนเลือกใชง้าน  เพราะคาํ
ท่ีใชอ้าจจะเป็นคาํท่ีมีการออกเสียงหรือมีความหมายท่ีไม่เป็นมงคลอาจจะเกิดข้ึ นไดเ้ช่น  คาํว่า  
แอปเปิล ในภาษาจีนมีการออกเสียงว่า “ปิง” ซ่ึงมีการออกเสียงคลา้ยกบัคาํว่า “เช้ือโรค” ดงันั้น 
แอปเปิลจึงไม่นิยมใชใ้นการเยีย่มคนป่วยในประเทศจีน เป็นตน้ 
 
แนวคดิและทฤษฎีการออกแบบสัญลกัษณ์ 

1.  ท่ีมาในการออกแบบสญัลกัษณ์ 
2.  หลกัการออกแบบกบัสญัลกัษณ์ 
3.  สญัลกัษณ์แบบอยา่งไทย 
4.  แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์ 
5.  ประเภทของตราสญัลกัษณ์ 
6.  การใชสี้ตามหลกัการออกแบบ 
7.  ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
1.  ท่ีมาในการออกแบบสญัลกัษณ์ 
ศิลป์ พีระศรี  กล่าวว่า  “ในทางศิลปะ  มีท่ีมาแห่งการไดค้วามดลใจเป็นสองทางคือ  

ไดม้าจากธรรมชาติ  และไดม้าจากศิลปกรรมชั้นเยีย่มของศิลปินชั้นสูง  จึงตอ้งอาศยัทั้งสองทาง
อยา่ไดอ้อกแบบหรือระบายสี  หรือสร้างแบบหุ่นของส่ิงใด  โดยไม่ไดศ้ึกษาใหถ่้องแทเ้สียก่อน  
ในทางศิลปะของท่านดว้ย  ถา้ไม่ปฏิบติัเช่นน้ีท่านก็จะเป็นแต่ศิลปินท่ีละเลยอยูเ่สมอในการ
ออกแบบสญัลกัษณ์ใด ไม่ว่าจะเป็นสญัลกัษณ์ทัว่ไป เคร่ืองหมายการคา้และตราควรมีท่ีมา  หรือส่ิง
ดลใจใหคิ้ดในการออกแบบเพื่อท่ีสญัลกัษณ์ท่ีออกมาจะไดม้ีคุณค่าดา้นความหมายและมีรูปแบบ
แตกต่างๆไปจากผลงานอ่ืนๆ  สญัลกัษณ์ท่ีมา  ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวความคิดในการออกแบบ
สามารถทาํได ้ดงัน้ี (ศิลป์ พีระศรี, 2487) 

1.1 รูปเคารพ  (Idol) หรือเป็นภาพในอุดมคติ  (Ideal) สญัลกัษณ์แถวน้ีถือเป็น
สญัลกัษณ์ของชนชาติไทย เป็นการนาํเอารูปเคารพ ความเช่ือมาใชจิ้นตนาการในการออกแบบเป็น
สญัลกัษณ์  เช่นเทวดา  สตัวหิ์มพานต์  ไดแ้ก่  ตรากระทรวงอุตสาหกรรมมาจากรูปพระนารายณ์  
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กระทรวงเกษตร  ใชรู้ปพระพิรุณ  ชาวเขมรใชรู้ปพญานาค  ชาวจีนใชรู้ปมงักร  รูปวงลอ้  หรือ
ธรรมจกัร เป็นรูปเคารพรูปหน่ึงของชาวพุทธ  หมายถึง  การเคล่ือนไหว  เปรียบเหมือนการเผยแพร่
ทางธรรม ในปัจจุบนัไดน้าํมาเป็นตราของกระทรวงศึกษาธิการ รูปเคารพอาจแบ่งได้ 2 ลกัษณะ  คือ 
รูปสญัลกัษณ์เน่ืองในศาสนาพุทธกบัรูปสญัลกัษณ์ เน่ืองในศาสนาพราหมณ์ 

1.2 จากรูปทรงธรรมชาติ  (Nature Form) มนุษยคุ์น้เคยกบัธรรมชาติ  ซ่ึงเป็น
ส่ิงแวดลอ้มการกาํหนดสญัลกัษณ์ตั้งแต่โบราณ มกันิยมสตัวท่ี์มีพลงัอยา่งสิงโต  ถือเป็นเจา้ป่า  เป็น
การนาํเอาส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มาตดัทอนออกแบบเป็นสญัลกัษณ์ไดแ้ก่ คน สตัว ์พืช ภูเขา 
ทะเล ตวัอยา่งเช่น ตราการบินไทย จากรูปดอกกลว้ยไม้  ตราธนาคารไทยพาณิชย์  จาํกดั  จากรูปใบ
โพธ์ิ ตราธนาคารกรุงเทพ จากรูปดอกบวั สญัลกัษณ์กีฬาซีเกมส์ท่ีประเทศไทยใชรู้ปแมว  บริษทัศรี
ไทย ใชรู้ปนกเพนกวิน  เป็นตน้  สญัลกัษณ์จากพืช  รูปดอกบวั  ซ่ึงเป็นท่ีมาของเคร่ืองหมายการคา้
ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เครือเจริญโภคภณัฑ์  ฯลฯ จะเห็นไดว้่า
สญัลกัษณ์ดงักล่าว  แมมี้ส่ิงดลใจใหคิ้ดจากดอกบวัเหมือนกนั  แต่การออกแบบกราฟิกทาํให้ มี
ลกัษณะแตกต่างกนัและลกัษณะบวัตูม  บวับานต่างกนั  ทาํใหเ้กิดความน่าสนใจต่างกนั  แต่สร้าง
ความจดจาํไดเ้หมือนกนั 

1.3 จากรูปทรงวตัถุส่ิงของ  (Material Form) การนาํเอารูปทรงของส่ิงท่ี มนุษย์
สร้างข้ึน  เช่น  โต๊ะ เกา้อ้ี  ยานพาหนะ  อาคาร  ส่ิงของเคร่ืองใช้  สินคา้มาเป็นรูปทรงพ้ื นฐานในการ
ออกแบบ  โดยการลดตดัทอนจากรูปทรงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคไ์ว ้  แลว้มาสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ในเชิง
กราฟิก เช่น  กาโตวเ์ฮา้ส์ นาํรูปสินคา้ คือ ขนมปังเป็นสญัลกัษณ์ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
ใชรู้ปเคร่ืองบินบางบริษทัก็อาจใชรู้ปอาคารของตนเป็นสญัลกัษณ์  อยา่งเช่น  ควอลิต้ีเฮา้ส์  เป็นตน้  
บางคร้ังรูปวตัถุท่ีนาํมาใชก้็ไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้  ปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวก้ิง  เป็นตน้  บริษทัในเครือ
สามารถ     คอปอเรชัน่ใชรู้ปจานดาวเทียม  มาตดัทอนผสมกบัตวัอกัษรเป็นสญัลกัษณ์อยา่งลงตวั  
และเครือซีเมนตไ์ทย  ออกสินคา้คอนกรีตผสม เสร็จซีแพค  เพื่อส่ือถึงสินคา้และบริการ  จึงใชรู้ป
รถบรรทุกคอนกรีต เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของตน 

1.4 จากรูปเรขาคณิต  (Geometric Form) รูปเรขาคณิตมีความเรียบง่ายและลงตวั
อยูแ่ลว้  เพียงแต่ใชศ้ิลปะในการจดัองคป์ระกอบ  การนาํเอารูปร่าง  พ้ืนฐานง่ายๆ  เช่น สามเหล่ียม  
ส่ีเหล่ียมวงกลม หกเหล่ียม วงกลม 2 มิติ และ 3 มิติ มาใชใ้นการออกแบบผสมผสานซอ้นทบักนั ใน
การออกแบบการใชรู้ปเรขาคณิตเป็นกรอบนอก  ภายในอาจใชรู้ปเรขาคณิตท่ีเหมือนหรือแตกต่ าง
กนั ใหเ้กิดเอกภาพรูปเรขาคณิตแต่ละรูปจะใหค้วามรู้สึกและความหมายต่างกนั  จึงควรศึกษาความ
มุ่งหมายของบริษทัหรือหน่วยงานท่ีจะทาํการออกแบบใหลึ้กซ้ึง แลว้กาํหนดใหต้รงกบัความหมาย
ของรูปเรขาคณิต 
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1.5 ตวัอกัษร (Lettering Form) การนาํเอาตวัอกัษรหรือช่ือเต็มของบริษทัหรือช่ือ
ทางการคา้ของสินคา้ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดมาออกแบบใหม้ีลกัษณะเฉพาะในตวัเอง  วิธีการน้ีเราพบ
กนัมากในปัจจุบนั  เช่น  นํ้ายารีดผา้ไฮยนี  ตราของ  FedEx, IBM หา้งสรรพสินคา้เมอร์ร่ีคิงส์  
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ฯลฯ 

1.6 รูปอิสระ  (Free Form) และรูปนามธรรม  (Abstract Form) การออกแบบจาก
รูปลกัษณะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาจากจินตนาการ  อุดมการณของบริษทั  แนวความคิดเพื่อส่ือ
ความหมายความรู้สึก อารมณ์ แต่จะมีความหมายโดยทางออ้ม  และมกัจะใชรู้ปเรขาคณิตและเสน้
สญัลกัษณ์ต่างๆ มาใชใ้นการออกแบบเพื่อส่ือความหมายท่ีเป็นนามธรรม  เช่น วงรี 2 วง หมายถึง
การจดัการและการพฒันาหรือเสน้อิสระ  แสดงฝีแปรงหมายถึงความเร็ว  กากบาท  หมายถึง  
โรงพยาบาล เสน้อิสระ หมายถึง ความเร็ว เป็นตน้ 

1.7 การใชรู้ปร่างและรูปทรงหลายแบบร่วมกนั  บางคร้ังการออกแบบตอ้งการ
ความหมายมาก จึงตอ้งใชรู้ปร่างทรงหลายอยา่ง  เป็นท่ีมาในการออกแบบ  เช่น ใชรู้ปสตัวร่์วมกบั
ตวัอกัษรใชรู้ปคนผสมกบัรูปนามธรรมใชรู้ปวตัถุผสมกบัรูปเรขาคณิตและตวัอกัษร เป็นตน้ การใช้
รูปท่ีมาในการออกแบบหลากหลายมากเกินไป อาจทาํใหผ้ลงานขาดเอกภาพทางความคิดและการ
ออกแบบ 

2.  หลกัการออกแบบกบัสญัลกัษณ์ 
ในการออกแบบงานงานศิลปะทุกแขนงตอ้งนาํ  องคป์ระกอบของการออกแบบ  

(element of design) ไดแ้ก่  เสน้ สี รูปร่าง  รูปทรง  นํ้าหนกั  ลกัษณะผวิ  ฯลฯ  มาจดัใหเ้กิดความงาม
เหมาะสม ตามหลกัการออกแบบ (principles of design) ไดแ้ก่ ความเป็นเอกภาพความสมดุล  ความ
กลมกลืน การเนน้การซํ้า และการตดักนั  ดงัปรากฏในหลกัการออกแบบสญัลกัษณ์ท่ีดี  ขอ้หน่ึงว่า  
จะตอ้งมีความงามตามหลกัการออกแบบ การลงมือทาํการออกแบบนั้นจะช่วยใหเ้รารู้ ว่าปัญหาของ
การออกแบบนั้นเป็นอยา่งไร เพราะเพียงแนวคิดทฤษฎีกฎเกณฑต่์างๆ เป็นเพียงแนวทางขั้นตน้เม่ือ
นกัออกแบบทราบถึงปัญหาแลว้ก็จะเกิดความเขา้ใจตลอดจนรู้วิธีการแกปั้ญหาเหล่านั้นไดห้ลงัจาก
นั้นก็จะสามารถนาํองคป์ระกอบต่างๆเขา้มาผสมผสานจนเกิดเป็นผลงานการออกแบบซ่ึง  (วิรุณ  ตั้ง
เจริญ , 2539: 34-38) และ(ปราโมทยแ์สง  พลสิทธ์ , 2540: 138-144) ไดส้รุปแนวทางท่ีพบจากการ
แกปั้ญหาประกอบไปดว้ยหลกัการดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความเป็นเอกภาพ  (Unity) เป็นหลกัสาํคญัท่ีเป็นบทสรุปของการออกแบบ  
หมายถึง การออกแบบใหเ้กิดความเป็นหน่ึงมีความลงตวัในองคป์ ระกอบ  กลไกของเอกภาพเป็น
กลไกของความคิด และเป็นกลไกของสไตล ์เอกภาพของผลงานเกิดจากองคป์ระกอบและหลกัการ
ออกแบบการใหม้ีจุดเด่นมีความสมดุล  และหลายๆ  อยา่งประกอบกนั  จึงจะก่อใหเ้กิดเป็นเอกภาพ  
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เอกภาพของสญัลกัษณ์ก็เช่นเดียวกนัแต่ต่างกนัท่ีเอกภาพของงานจิตรกรรมอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียม  แต่
เอกภาพของสญัลกัษณ์จะอยูใ่นตวัของมนัเอง  เอกเทศ  เช่น  การจดัใหเ้กิดเอกภาพของทิศทาง  อาจ
ออกแบบไปซา้ยหรือขวา หรือรวมศนูย ์การออกแบบสญัลกัษณ์ท่ีตอ้งการความหมายมากๆ  จะทาํ
ใหข้าดเอกภาพทางความคิด การใชส้ญัลกัษณ์ผสมกบัตวัอกัษรตอ้งคาํนึงถึงเอกภาพาของรูปแบบ  
หรือแบบอยา่ง 

2.2 ความสมดุล (Balance) หมายถึงการจดัองคป์ระกอบใหเ้กิดความรู้สึกว่าแต่ละ
ส่วนมีนํ้ าหนกัต่อกนัโดยการรับรู้ทางสายตา ความสมดุลมี 3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

2.2.1 ความสมดุลแบบเหมือนกนั  (Formal Balance หรือ  Symmetrical 
Balance) การจดัภาพใหม้ีลกัษณะซา้ยขวาเ ท่ากนัเหมือนกนั  จดัง่ายแต่มีความน่าสนใจนอ้ย  
เหมาะสมกบังานออกแบบสญัลกัษณ์มาก เพราะสญัลกัษณ์ตอ้งการความน่าเช่ือถือดูเป็นทางการ 

2.2.2 ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั  (Informal Balance หรือ Asymmetrical 
Balance) เป็นการสร้างความสมดุลใหดู้เท่ากนัโดยสายตาแต่ ทั้งสองขา้งมีรูปทรงไม่เหมือนกนัหรือ
บางคร้ังก็มีขนาดต่างกนั จึงทาํใหเ้กิดความน่าสนใจไดม้ากกว่า  ดูไดน้านแต่จดัยากกว่า  เพราะตอ้ง
แกปั้ญหาความแตกต่าง  เช่น  ดา้นหน่ึงมีขนาดใหญ่ตอ้งจดัขนาดเลก็  อีกดา้นหน่ึงใหมี้นํ้ าหนกั
ใกลเ้คียงกนัการออกแบบสญัลกัษณ์ใชก้ารจดัความสมดุลแบบน้ีนอ้ย เพราะจะมีปัญหาการนาํไปใช้
เช่น รูปคนหนัหนา้ทางซา้ย  ถา้นาํไปใชว้างไวด้า้นขา้งซา้ยของภาพโฆษณาจะทาํใหโ้ฆษณาไม่มี
เอกภาพ 

2.2.3 ความสมดุลแบบรัศมี (Radiation Balance) จดัภาพโดยใชแ้บบอยา่งรัศมี
ของวงกลมเป็นการจดัแบบเดียวกนั  ซํ้าๆ กนัไปโดยรอบจุดศนูยก์ลาง  บางรูปเมื่อจดัแลว้สามารถ
หมุนไดร้อบดา้น ส่วนการกาํหนดจุดรวมรัศมีอาจไม่อยู่ ตรงกลางก็ ได ้อาจนาํไปจั ดในรูปร่างอ่ื นก็
ได้ เพื่อก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่  การออกแบบสญัลกัษณ์นิยมการจดัลกัษณะน้ีมากเพราะให้
ความรู้สึกมีพลงัและสญัลกัษณ์ส่วนมากมกัอยูใ่นรูปร่างของวงกลม 

2.3 ความกลมกลืน (Harmony) เป็นการออกแบบท่ีนาํส่ิงท่ีใกลเ้คียงกนั คลา้ยๆ กนั
มาจดัไวด้ว้ยกนั ความกลมกลืนจะเกิดข้ึนอยูร่ะหว่าง  การซํ้า  (Repetition) กบัการขดักนั  (Discord) 
หรืออาจกล่าวไดว้่าการจะเกิดความกลมกลืนจะตอ้งมีตวัเช่ือมระหว่างความแตกต่างกบัความ
เหมือนกนั  เช่น  แปดเหล่ียมเช่ือมระหว่างวงกลมกบัส่ีเหล่ียม  ในการออกแบบเคร่ืองหมายการคา้  
ตราสญัลกัษณ์จะใชค้วามกลมกลืนเพื่อก่อใหเ้กิดเอกภาพของสญัลกัษณ์ 

2.4 การซํ้า (Repetition) ศิลป์ พีระศรี กล่าวว่า “การซํ้า  หมายถึง  เสน้อยา่งเดียวกนั  
หรือแม่ลาย (Motive) อยา่งเดียวกนัอยา่งมีระเบียบไดจ้งัหวะการซํ้าเป็นการแสดงความคิดในศิลปะ
อยา่งง่ายท่ีสุด และเป็นสญัชาตญาณ  เราจะพบการแสดงดว้ยวิธีน้ีมาแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์มา
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จนถึงปัจจุบนั” สญัลกัษณ์ท่ีออกแบบโดยอาศยัการซํ้าเป็นการนาํองคป์ระกอบของการออกแบบท่ี
เหมือน  ๆ กนั มาใชห้ลาย  ๆ คร้ังในรูปท่ีตอ้งก ารเป็นสญัลกัษณ์อนัจะก่อใหเ้กิดความงามได้  แต่
จะตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างดว้ยเพราะถา้เหมือนกนัทั้งหมดจะทาํใหน่้าเบ่ือ  สามารถจดัการซํ้าใน
สญัลกัษณ์ได ้2 ทิศทาง และ 6 ทิศทาง ทั้งลกัษณะ แนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียง และในรูปเรขาคณิต  
(ศิลป์ พีระศรี, 2487) 

2.5 การตดักนั (Contrast) เป็นการนาํส่ิงท่ีแตกต่างกนัมาก ๆ หรือตรงขา้มกนัมาไว้
ดว้ยกัน ก่อใหเ้กิ ดความรู้ สึก ต่ืนเตน้  ดงันั้นนักออกแบบจึ งตอ้งใชก้ารตั ดกันไวบ้า้งในจั งหวะท่ี
สมควร  (Graves, 1951) กล่าวว่า  “การตดักนัคลา้ยกบัเกลือท่ีคอยดูแลรสชาติของอาหาร “ ในการ
ออกแบบสญัลกัษณ์หรื อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นวนัรุ่นก็ตอ้งใชก้ารตดักนัมาก  แต่โดยปกติควร
พอประมาณ นอกจากนั้นตาํแหน่งของการตดักนัควรเป็นตาํแหน่งท่ีก่อใหเ้กิดจุดเด่น  จาํนวนท่ีตดั
กนัควรใหม้ีสดัส่วนมากกบันอ้ยราวๆ 80% : 20% เช่นเดียวกบัการใชสี้ตดักนั  และความรุนแรงใน
การตดักนั เช่น เสน้ด่ิงกบัเสน้นอนตดักนัแรงมาก 

2.6 การลดหลัน่ (Gradation) หมายถึง  การเปล่ียนแปลง  ลดขั้นทีละนอ้ย  เช่น การ
ลดหลัน่ของทิศทาง การลดหลัน่ของขนาดจากใหญ่ไปเลก็ จะก่อใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวท่ีมกั
ถกูนาํมาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึง การพฒันา เทคโนโลย ีใชก้ารลดหลัน่นั้นจะช่วย
ประสานในส่ิงตรงขา้มกนัไดดี้ เช่น ขาวดาํ เลก็ใหญ่ ใกลก้นั ฯลฯ 

2.7 จุดเด่น (Dominance) คือจุดท่ีน่าสนใจท่ีสุด ควรมีเพียงจุดเดียว ในเคร่ืองหมาย  
1 ดวง การท่ีจะเด่นไดน้กัออกแบบจะตอ้งเนน้ข้ึนมา เด่นโดยขนาด เด่นโดยสี เด่นโดยตาํแหน่งเด่น
โดยลกั ษณะผวิ  ฯลฯ ท่ีแตกต่างกนั  แต่ควรพิจารณาเนน้  (Emphasis) ใหเ้หมาะสม  ไม่มากนอ้ย
เกินไป ในการออกแบบเคร่ืองหมายการคา้นกัออกแบบจะตอ้งตดัสินใจใหไ้ดว้่าจะเนน้ช่ือ  หรือรูป
สญัลกัษณ์ ไม่ควรเนน้สองอยา่งเท่าๆ กนั สญัลกัษณ์ควรเนน้ในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

3.  สญัลกัษณ์แบบอยา่งไทย 
สญัลกัษณ์แบบอยา่งไทยเป็นรูปแบบตราสญัลกัษณ์ท่ียงัคงอยูคู่่ไทยสืบไปแมว้่าความ

นิยมของคนไทยจะเปล่ียนไปตามความเจริญของบา้นเมือง  ทั้งน้ีเพราะสญัลกัษณ์แบบอยา่งไทยน้ี
นอกจากจะมีผลทางจิตวิทยาท่ีก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในหน่วยงานและเอกลกัษณ์ของชาติแลว้
ลกัษณะของความ สามารถส่ือความหมายไดถึ้งความมัน่คงความน่าเช่ือถือและความมีรสนิยมสูง  
(Classic) มีอายกุารใชง้านยาวนานจะมีขอ้ดอ้ยอยูบ่า้งตรงท่ีมีรายละเอียดมากไม่เหมาะสมกั บการ
นาํไปยอ่ใชข้นาดเลก็ๆ 

3.1 ลกัษณะของสญัลกัษณ์แบบอยา่งไทยน้ี มีความเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนสงัเกตได ้
ดงัน้ี 
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3.1.1 มีการใชล้ายเสน้แบบอยา่งจิตรกรรมไทยและลายไทย 
3.1.2 มีการจดัเขา้รูปร่างส่วนมากจะนิยมออกแบบในรูปร่างวงกลมทั้งน้ีคงมา

จากคาํว่า “ดวงตา” ท่ีใชป้ระทบัมกัจะทาํเป็นวงกลม  หรือ แสดงถึงความสมดุลและสมบูรณ์ แทน
ความไม่ส้ินสุดก่อใหเ้กิดพลงัความสามคัคีกลมเกลียวกนั 

3.1.3 องคป์ระกอบหลายอยา่งประกอบกนั  เช่น มีภาพประกอบกนั  2-3 รูป 
และมีตวัอกัษรกาํกบัในแนวด่ิง 

3.1.4 มีความหมายทางออ้ม เช่น รูปพระวิษณุ หมายถึงเทพท่ีเป็นบิดาทางการ
ช่างทั้งปวง จึงนาํมาเป็นสญัลกัษณ์ของโรงเรียนเพาะช่าง 

3.1.5 หน่วยงานภาคเอกชนมีใช้ มากกว่าในส่วนราชการ  การไดม้าของ
สญัลกัษณ์สมยัก่อนจะไดจ้ากการพระราชทาน  สมยัต่อมาหน่วยงานท่ีจะตอ้งการใชต้ราจะทาํ
หนงัสือไปใหง้านศิลป์ประยกุต์  กองหตัถศิลป์กรมศิลปากร  บางหน่วยงานก็ออกแบบเอง  เราอาจ
จาํแนกดวงตราแบบไทยไดด้งัน้ี ตราประจาํส่วนราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม และตราประจาํ
จงัหวดั ตราประจาํสถาบนัศึกษา เช่น มหาวิทยาลยั โรงเรียน หน่วยงานเอกเทศ และรัฐวิสาหกิจ เช่น 
ราชบณัฑิตยสถาน  การไฟฟ้านครหลวง  ตราประจาํหน่วยงานภาคเอกชน  เช่น มลูนิธิ  วดั และ 
บริษทั 

3.2 สญัลกัษณ์แบบอยา่งไทยประยกุต ์หมายถึง สญัลกัษณ์ท่ีมีการออกแบบใหม้ีจิต
วิญญาณความเป็นไทย โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ส่วนใหญ่แลว้จะออกมาใหม้ีลกัษณะยอดเรียวแหลม นกั
ออกแบบสญัลกัษณ์  ตอ้งทาํใหรู้้ว่างานนั้นคนไทยเป็นผูอ้อกแบบ  เป็นบริษทัของประเทศไทย  
อเมริกาใชรู้ปดาว ญ่ีปุ่นใชรู้ปพระอาทิตย ์ไทยตอ้งใชรู้ปลายไทย  และอกัษรไทย  แนวความคิดของ
อดีต และแกไ้ขปรับปรุงพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นไปในปัจจุบนั  ดว้ยความมีรสนิยม
และสุนทรียภาพอนัดีงามในอดีต  ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์และ ลกัษณะของสญัลกัษณ์แบบอยา่งไทย
ประยกุต ์

3.3.1 การใชล้กัษณะเด่นของศิลปกรรมโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมไทย  เช่น 
เจดียโ์บสถ ์หนา้จัว่ มาตดัทอนใหเ้รียบง่าย 

3.3.2 การใชล้กัษณะลายไทยมีส่วนร่วมในการออกแบบ 
3.3.3 การใชส่ิ้งท่ีเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนามาเป็นลกัษณะเด่นของสญัลกัษณ์  

อาจใชค้าํสอน พุทธประวติั ทศชาติ หรือแมแ้ต่วรรณคดีบางเร่ือง 
3.3.4 การนาํเอาวฒันธรรมไทยท่ีเด่น เช่น ความอ่อนนอ้มการไหว ้ฯลฯ มาตดั

ทอน 
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4.   แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์ 
ไม่มีนกัออกแบบคนใดท่ีสามารถออกแบบโดยอาศยัเพียงประสบการณ์ของตน  และ

คงไม่มีนกัออกแบบคนใดออกแบบโดยการลอกเลียนแบบ  นกัออกแบบท่ีดีควรตดัตวง
ประสบการณ์ของตนและศึกษาผลงานการออกแบบของผูอ่ื้นท่ีหลากหลายเป็นแนวทาง  สญัลกัษณ์
ท่ีพบเห็นกนัอยูผ่า่นกระบวนการคิดจากหลายคน ท่ีมีแนวทางและวิธีการออกแบบต่างกนัไป จึงควร
ศึกษาไวเ้ป็นอาหารสมองเพ่ือการกลัน่กรองเป็นผลงานของตนท่ีแปลกแตกต่างออกไป 

4.1 แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์โดยใชเ้สน้  (Line) เสน้เป็นออกประกอบท่ี
สาํคญัในการออกแบบ เพราะเสน้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและความหมายท่ีตอ้งการของ
นกัออกแบบลงในสญัลกัษณ์  และในทางเดียวกนัเสน้สามารถทาํใหผู้ดู้เขา้ใจถึงความหมายท่ี
แตกต่างกนั  วิธีการนาํเสน้มาใชอ้อกแบบจะแบ่งเป็น  กลุ่มโดยอาศยัหลกัการของ  (Kuwayama, 
1989) ท่ีแยกแยะการนาํเสน้มาใชใ้นการออกแบบ สญัลกัษณ์ท่ีใชต้วัอกัษร  (Logotypes) ซ่ึงจะ
อนุโลมมาใชใ้นการออกแบบสญัลกัษณ์ประเภทอ่ืนๆ ไดด้งัน้ี 

4.1.1 เสน้ภายใน  (In Line) หมายถึงการเติมเสน้เขา้ตรงกลางในรูปหรือ
ตวัอกัษรแต่ส่วนมากมกัจะใชเ้สน้สีขาวเลก็ ๆ 

4.1.2 เสน้รอบนอก  (Out Line) การใชเ้สน้รอบนอกเสน้รอบนอกก่ อใหเ้กิด
รูปร่างเพราะในธรรมชาติของคนอยูแ่ลว้  วิธีการไม่ยากถา้เร่ิมจากภาพเหมือนจริง  ใส่ลายเสน้ทั้ง
ภายในและภายนอก  ตดัเสน้ท่ีไม่จาํเป็นท้ิงไป  ตดัเสน้ใหล้งตวัเรียบง่ายจะไดส้ญัลกัษณ์ท่ีให้
ความรู้สึกเบากว่าใชรู้ปทึบ 

4.2 การออกแบบโดยใชรู้ปร่างและรูปทรงเลขาคณิตรูปเ ลขาคณิต  ซ่ึงเป็นรูป
พ้ืนฐานทาํใหส้ญัลกัษณ์ดูเรียบง่าย ดงันั้นเราจะใชรู้ปภาพใดมาออกแบบ  ถา้ตดัทอนใหเ้ขา้มาอยูใ่น
รูปเรขาคณิตรูปใดรูปหน่ึงจะทาํใหง้านนั้นลงตวัง่ายยิง่ข้ึน และตอ้งการใหส้ญัลกัษณ์นั้นมีความเป็น
นามธรรมสูงมกัจะใชรู้ปเรขาคณิตแทนความหมายต่างๆ 

4.2.1 รูปวงกลม (Circle) พบว่าสญัลกัษณ์อยูใ่นรูปวงกลมมากกว่ารูปอ่ืนๆ แม้
วงกลมมากกว่ารูปอ่ืน ๆ แมว้งกลมจะกล้ิงหมุนไดร้อบตวัแต่ก็ไดบ้างแบบเท่านั้น  บางแบบจะมีจุด
ติดยดึเฉพาะแบบไม่สามารถหมุนได ้

4.2.2 วงรีรูปไข่  (Ellipse) หรือจะเรียกว่าวงกลมในทศันียภาพวงรีรูปไข่ยาว  
(Oval) ไดค้วามรู้สึกน่ิมนวลคลา้ยวงกลมแต่ไม่น่ิงเท่าวงกลมและใชท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน 

4.2.3 รูปสามเหล่ียม (Triangle) ใหค้วามรู้สึกมัน่คงแข็งแรงเพราะมีฐานกวา้ง
ในการออกแบบสญัลกัษณ์ท่ีตอ้งการแสดงความน่าเช่ือถือจึงนิยมใชส้ามเหล่ียม  บางความวางใน
ลกัษณะฐานอยูด่า้นบน 
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4.2.4 ส่ีเหล่ียมจตุัรัส  (Square) ใชไ้ดท้ั้งแนวตั้งและใชมุ้ม  45 องศา  และถา้
ตอ้งการความนุ่มนวลข้ึนก็จะใชแ้บบมุมมน 

4.2.5 ส่ีเหล่ียมผนืผา้ (Quadrangle) ใชเ้ป็นกรอบของสญัลกัษณ์ไดท้ั้งแนวตั้ง
และแนวนอนการใชค้วรกาํหนดสดัส่วนใหเ้หมาะสม เช่น 1: 2, 3: 4 ถา้ตอ้งการความแปลกใหม่อาจ
ใหส้ดัส่วนต่างกนัมาก ๆ 

4.2.6 ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  (Rhombus) ใหค้วามรู้สึกไม่มัน่คง  มีความ
เคล่ือนไหวมากกว่าส่ีเหล่ียมผนืผา้  การออกแบบควรใชก้บัเสน้เฉียงจะกลมกลืนดีกว่า  นอกจากน้ี
การกล้ิงไปมาของฟอร์มยงัสามารถสร้างไดห้ลายรูปแบบ 

4.2.7 หกเหล่ียม (Hexagon) มีลกัษณะรูปทรงคลา้ยรังผึ้ง 
4.2.8 แปดเหล่ียม (Octagon) รูปร่างรูปทรงแปดเหล่ียมมีบทบาทนอ้ยกว่าแบบ

อ่ืนๆ  ในการออกแบบใหล้งตวัเขา้กนั  และลกัษณะการกล้ิงไปมาของฟอร์มก็ไม่สามารถสร้าง
รูปแบบใหม่ไดดี้เท่าแบบอ่ืนๆ  ดงันั้นในรูปร่างรูปทรงแปดเหล่ียมในการออกแบบสญัลกัษณ์  
จะต้องอาศยัผูม้ีประสบการณ์ในการออกแบบรวมกบัแนวความคิด  (Idea) ท่ีดีจึงจะไดรู้ปแบบ
สญัลกัษณ์ท่ีลงตวั รูปหลายเหล่ียม  (Polygon ) ทั้งหา้เหล่ียม  หกเหล่ียม  แปดเหล่ียม  การจดัวางอาจ
ใชไ้ดท้ั้งดา้นแนวนอนหรือใชมุ้มวางลงล่าง เช่น เป็นตราเครือซิเมนต์ ไทยรูปหกเหล่ี ยม แลว้ใช้มุม
ตั้งกบัพ้ืนวิธีการออกแบบโดยใชรู้ปเรขาคณิต นอกจากใชรู้ปเรขาคณิตมาลอ้มกรอบตวัอกัษรหรือ
รูปภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ก็ได ้รูปเรขาคณิตท่ีใช ้ถา้เราออกแบบใหเ้กิดความนุ่มนวลไม่แข็งกระดา้ง  ควรมี
การตดับางส่วนของรูปร่างรูปทรงนั้นออกใหผ้สมผสานกบัพ้ืนท่ีเรียกว่า “Open Form” 

4.3 แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์โดยใชเ้งา 
4.3.1 แนวทางการออกแบบโดยใชรู้ปเงาดาํ (Silhouette) ภาพเงาดาํหรือบางที

จะใชว้่าภาพขาวดาํ (Black and White) ภาพเงาดาํ  (Silhouette) จะเรียกว่าภาพ  Profile ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็น 2 มิติ หรือภาพสีเดียว หรือภาพท่ีเขียนเฉพาะ 2 เสน้รอบนอก (Out Line) คลา้ยๆ  กบัภาพเขียน  
รูปสตัวส์มยัก่อนประวติัศาสตร์บนผนงัถ ํ้า  เทคนิคน้ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ
สญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายการคา้ไดม้ากมายและเป็นวิธีการท่ีง่ายและนิยมกนัมาก  เพราะเพียงแต่
เขียนเสน้รอบนอกแลว้ติดตั้งภายในจะไดผ้ลงานท่ีสามารถจะไปใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ได ้

ลกัษณะขาวและดาํ นาํมาใชใ้นการออกแบบมีลกัษณะคลา้ยกนัแต่เราสามารถ
แยกความแตกต่างไดบ้า้ง 

ภาพเงาดาํ  (Silhouette) จะมีลกัษณะเป็น  2 มิติ ภาพจะเป็นสีดาํ  พ้ืนจะเป็นสี
ขาวมองดูเรียบแบน เป็นภาพปกติ (Positive)  

ภาพกลบั (Negative) ลกัษณะพ้ืนจะเป็นสีดาํ สญัลกัษณ์จะเป็นสีขาวแทน 
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ภาพท่ีมีลกัษณะขาวจดัดาํจดั  (High Contrast) เป็นภาพท่ีมีแสงเงาเลก็นอ้ย
เฉพาะส่วนท่ีมีแสงสว่างมากกบัส่วนท่ีเป็นเงามืดจะขาดระยะกลาง 

จากการออกแบบสญัลกัษณ์โดยอาศยัเงาตกทอด (Shadow)  
ผลงานท่ีออกแบบโดยใชห้ลกัน้ี จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกเขม้แข็งยิง่ข้ึน เงา หรือ 

เงาตกทอดซ่ึงจะไปคนละทิศกบั การเขา้มาของแสงเราอาจกาํหนดใหแ้สงเขา้ดา้นหนา้ ดา้นขา้งหลงั
ดา้นบน เงาของตวัอกัษรหรือรูปภาพท่ีปรากฏจะต่างกนั  เม่ือใส่เงาตกทอดทึบลงไปภาพจะเด่นข้ึน
บางคร้ังเราอาจตดัเสน้รูปท้ิงไป สญัลกัษณ์นั้นจะเกิดความไม่ธรรมดาข้ึนมาทนัทีเราอาจแบ่งเงาท่ี
ใชไ้ด ้2 ลกัษณะคือ เงาตกทอดซอ้นกนัธรรมดากบัเงาตกทอดท่ีใชล้กัษณะทศันียภาพ  (Perspective) 
ทาํใหง้านมีความเป็น 3 มิติ ยิง่ข้ึน 

4.4 แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์โดยใชห้ลกัภาพและพ้ืน (Figure and Ground) 
Figure คือภาพ ส่วน Ground คือพ้ืน ทั้งสองอยา่งมีความสมัพนัธก์นั และมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่น
ไปกว่ากนั  ในบางคร้ังอาจจะลวงตามองภาพสลบักบัพ้ืนไปมาไดเ้ช่นกนั  ทิพยสุ์ดา  ปทุมานนท์  
(2535) กล่าวว่า “สภาวะบวก กบัลบ (Positive – Negative) ในการเรียนรู้การมองเห็นภาพเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนคลา้ยกบัการเรียนรู้ ในหลกัภาษาโดยทัว่ไป คือตอ้งมีส่วนสาํคญัและมีส่วนขยาย”  

รูปประเภท Reversible Patterns แสดงใหเ้ห็นความกาํกวมของการรับรู้ดว้ยสายตา
ในการมองหาความสมัพนัธร์ะหว่างพ้ืนหลงักบัรูปภาพ  รูปภาพดงัตวัอยา่งทั้งสองน้ีเรียกว่า  รูบิน
ไดอะแกรม เอด็การ์ รูบิน นกัจิตวิทยาชาวเดนมาร์ค  เขียนโดย  เอสเซอร์  รูปทางขวามองได้  2 ทาง
เป็นแจกนัขาวหรือเงาดาํของคน 2 คนหนัหนา้ชนกนัก็ได ้แต่รูปทรงทางขวามองส่วนขาวหรือดาํก็
อาจจะไดรู้ป abstract เช่นกนั รูบินอธิบายว่าในการมองเฉพาะบางแห่งของภาพเป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะ
มองเห็นทั้งบริเวณขาวและบริเวณดาํเป็นภาพพร้อมกนั  

จะเห็นไดว้่าภาพมีความหมาย ทั้งดา้นนอกและดา้นในของเสน้นั้นพร้อมๆ  กนั แต่
สายตาไม่สามารถมองภาพทั้งสองนั้นพร้อมๆ กนัสญัลกัษณ์ท่ีเป็นอมตะตามทฤษฏีน้ี คือยนิและแยง 
บางทีเรียกว่า  ยนิ หยาง  หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งในจกัรวาลข้ึนอยูก่บัความสมดุล  ของพลงัลึกลบั  
หยนิแทนความมืด ความอ่อนแอ สตรี กลางคืน ดวงจนัทร์ และ โลก ส่วนหยางแทนแสงสว่าง ความ
เขม้แข็ง บุรุษ กลางวนั ดวงอาทิตยแ์ละสวรรค ์ 

ทิพยสุ์ดา  ปทุมานนท์  (2535) อธิบายถึงสญัลกัษณ์น้ีว่า  ยนิและแยง  (โค้งไม่เคย
หลบั) เป็นการออกแบบความแตกต่างและการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกนั  เป็นภาพท่ี
เคล่ือนท่ี (Dynamic) ทั้งความเรียบง่ายและความซํ้าซอ้นของสญัลกัษณ์หมุนไปไม่มีวนัหยดุ 

4.5 แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์โดยอาศยัเทคนิคการออกแบบ 
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4.5.1 การออกแบบโดยการลดตั ดทอน  (Distortion) การลดตดัทอน  
(Distortion) เป็นการลดส่วนรายละเอียดยุง่ยากออกไปใหเ้หลือโครงสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไว้  การ
ตดัทอนจะทาํใหง้านดูเรียบง่าย และดูแลว้รู้ไดท้นัทีว่ามาจากภาพใด เช่นการตดัทอนรูปสิงโตคงจะ
ตดัส่วนท่ีเป็นขนแผงออกไม่ไดจ้ากตรานกปักษาวายภุกัษ์  ท่ีใชเ้ป็นตรากระทรวงการคลงัมาตั้งแต่  
พ.ศ. 2475 ต่อมา สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์จึงไดท้รงเขียนรูปนกปักษาวายภุกัษ ์ข้ึน
ตามรูปนกการเวก หรือ Paradise Bird และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะเสนาบดี จึงไดใ้หใ้ชสื้บต่อ
กนัมา และส่วนราชการในสงักดักระทรวงการคลงัใชน้กวายภุกัษเ์ป็นตราเช่นเดียวกนั  แต่ลกัษณะ
การออกแบบต่างกนัไป  จนปัจจุบนัมีการออกแบบตามรูปแบบของตราสมยัใหม่  เช่น  ตรา
ธนาคารกรุงไทย ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และท่ีตดัดดัแปลงมากเห็นจะเป็นธนาคารสยาม  (ยบุเลิกกิจการ
แลว้) เมื่อ พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่มข้ึน  นายดาํรง  เกตุเอ่ียม  
จึงออกแบบสญัลกัษณ์  โดยใชรู้ปนกวายภุกัษม์าตดัทอนรวมกบัฟันเฟือง  เพราะเป็นการ
ประสานงานร่วมกนัระหว่างกระทรวงการคลงักบักระทรวงอุตสาหกรรม 

4.6 การออกแบบโดยการบงั 
การบงัหรือการซอ้น  (Overlapping) กล่าวคือภาพใดท่ีอยูข่า้งหลงั  จะไม่สามารถ

มองเห็นจะถกูตดัจะก่อใหเ้กิดระยะความใกลไ้กลเอกภาพ มีมิติมากยิง่ข้ึน ความน่าสนใจ  และความ
เคล่ือนไหวได ้

4.7 การออกแบบใหเ้กิดการเคล่ือนไหว 
สญัลกัษณ์ท่ีเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้มีหลายจาํพวกตอ้งการความรู้สึก

ทนัสมัยเจริญรุ่งเรือง  พฒันาการ  สอดคลอ้งกบัการออกแบบใหไ้ดค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว  เช่น 
สญัลกัษณ์ของคอมพิวเตอร์ โทรศพัทม์ือถือ ธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงมีแนวทางการออกแบบ ดงัน้ี 

4.7.1 ใชห้ลกัการลดหลัน่ โดยการออกแบบใหรู้ปร่างเลก็ใหญ่  การออกแบบ
เสน้โคง้รัศมีต่างกนัซอ้นๆ  กนั การออกแบบโดยใชเ้สน้จากหนาไปบาง  บางคร้ังก็ใชห้ลกัความ
แตกต่างของนํ้ าหนกั ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกบัหลกัการซํ้า 

4.7.2 ใชก้ารซํ้าเป็นหลกัโดย ออกแบบใหรู้ปร่างรูปทรงขนาดเดียวกนัหลายๆ  
รูปหรือออกแบบโดยใชเ้สน้ซํ้าๆ กนั ทั้งในแนวด่ิง แนวนอน แนวเฉียง 

4.8 การออกแบบโดยใหม้ีความต่อ เน่ืองกนัซ่ึงจะมีอยู่  2 ลกัษณะท่ีคลา้ยกนั  แต่ก็
พอจะแยกแยะไดซ่ึ้งคลา้ยกบัการสมาสกบัสนธิ คือ การสมัผสัติดต่อกนัในจุดท่ีเหมาะสม  (Contact) 
กบัการนาํมาเช่ือมต่อกนั  (Continuation) อาจเช่ือมต่อตลอดทั้งคาํคลา้ยๆ  กบัการเขียนโดยไม่ยก
ปากกาหรือเช่ือมต่อกนัแลว้มีการดดัแป ลงบางส่วน  เช่น  การปรับทิศทาง  องศา  ขนาดเสน้  หรือ
แมก้ระทัง่ดดัแปลงตวัอกัษร 
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4.9 แนวทางการออกแบบใหส้ญัลกัษณ์มองในหลายดา้นแนวทางการออกแบบ
สญัลกัษณ์ใหส้ามารถมองไดห้ลายดา้นแมต้วัสญัลกัษณ์จะพลิกหรือหมุนไปจากตาํแหน่งคงท่ี  วิธีน้ี
ยากต่อการคิดและออกแบบแต่ถา้สามารถออกแบ บได้ สญัลกัษณ์จะสะดุดความสนใจไดดี้  และ
สะดวกในการนาํไปใชใ้นส่ือต่างๆ  แมว้างผดิดา้นก็ยงัสามารถอ่านและดูว่าเป็นสญัลกัษณ์เดิมได้  
เช่น เคร่ืองหมายการคา้ของ NEW MAN และ VICTORIA  

4.9.1 แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์โดยวิธีการบวกหรือเพ่ิมการเพ่ิมเป็น
การแทรกภาพในตวัอกัษร  หรือการแทรกตวัอกัษรลงในภาพเพื่อท่ีจะไดม้ีการเนน้ใหเ้กิดความ
แปลกใหม่และเมื่อเสร็จแลว้ แยกออกจากกนัไม่ได ้

การเพ่ิม (Plus) การเพ่ิมองคป์ระกอบเสน้จุดเสน้ รูปร่าง ลงในขอ้ความ 
การเพ่ิมรูปคนลงในคาํหรือขอ้ความ (Plus Person)  
การเพ่ิมรูปสตัว ์(Plus An) 
การเพ่ิมรูปพืช  (Plus Plant) หรือรูปดอกไม้  ใบไม้ ตน้ไม้ ลงในคาํ  หรือ

ขอ้ความ 
การเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ  (Plus Instrument) การเพ่ิมพระ

อาทิตย ์พระจนัทร์ และดวงดาว (Plus Heavenly Body)  
การเพ่ิม Plus มีลกัษณะคลา้ยกบัการเพ่ิม  Addition เป็นการใชส่ิ้ง ทีมีอยูด่ลใจ

ใหเ้พ่ิมส่ิงใหม่เขา้ไปในงาน ใหเ้กิดความสมบูรณ์ 
4.10 แนวทางการออกแบบตวัอกัษรไทย  / องักฤษ  ในการออกแบบสญัลกัษณ์  ท่ี

ตอ้งใชส่ื้อสินคา้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพจึงควรออกแบบใหม้ี
ความสมัพนัธเ์ขา้ชุดกนั  ดงันั้น  นกัออกแบบจึงควรสั งเกตบุคลิกของตวัอกัษรว่าเป็นแบบโบราณ  
หรือสมยัใหม ่โดยจบัเอาลกัษณะเด่นของตวัอกัษรในภาษาตน้แบบมาเป็นแนวทาง เช่น ตวัอกัษรใช้
เป็นเส้นตรงหรือโคง้  หรือ อกัษรแนวด่ิงหรือแนวเฉียง  ตวัอ้วน หรือตวัผอม  ตวัหนาหรือตวับาง  
และสงัเกตว่าแบบมีฐานมีก่ิงอยา่งไร แลว้นาํมาออกแบบในภาษาใหม่ 

4.11 แนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์รูปหนา้คนจากตวัอกัษร (Type Faces)  
(Rosertswieg, 1995) ไดร้วบรวมสญัลกัษณ์ท่ีออกแบบโดยใชต้วัอกัษรประดิษฐ์

เป็นรูปใบหนา้คนและอธิบายไวว้่า  ตวัพิมพท่ี์ออกแบบเป็นรูปใบหนา้มีใชม้าตั้งแต่ศตวรรษท่ี  18 
เรียกว่า  “ใบหนา้ตวัพิมพ์ ” (Type Faces) เน่ืองจากรูปใบหนา้ง่ายต่อการจดจาํ  สามารถนาํมาสร้าง
เป็นสญัลกัษณ์ (Logo) ไดดี้ เป็นเพราะบริษทัตอ้งการคน้หาส่ิงบ่งช้ีเพ่ือช่วยใหค้นจดจาํผลิตภณัฑ์
นั้นไดม้ากและเป็นเวลานาน อาจกล่าวไดว้่าใบหนา้ตวัพิมพ ์เกิดจากการประกอบจดัเขา้ดว้ยกนัของ
ตวัอกัษร ตวัเลขสญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือใชร้วมกนั  อาจใชต้วัอกัษรตวัเดียว  ใชต้วัอกัษร
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หลายตวั ใชต้วัอกัษรเป็นคาํอ่านออก  บางคร้ังอาจดูตลกขบขนั  ดูสละสลวย  หรือ อาจเกิดข้ึนอยา่ง
ไม่ไดต้ั้งใจ และออกแบบโดยใชต้วัอกัษรของทุกชาติทุกภาษา  

จากวิธีการออกแบบต่างท่ีกล่า วมา  และตามวิธีการออกแบบซ่ึง  (Kuwayama, 
1989) ใชใ้นการจดัหมวดหมู่สญัลกัษณ์ในการจดัหนงัสือ  Logotypes of the World 2 นาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบสญัลกัษณ์ คาํว่า “ไทย” เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างของอารมณ์ ความรู้สึก 
ความหมาย ฯลฯ ท่ีเปล่ียนไปตามวิธีการออกแบบและการใชอ้งคป์ระกอบของการออกแบบต่าง ๆ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นแนวทางการออกแบบสร้างสรรคส์ญัลกัษณ์มีหลากหลาย
แตกต่างกนัไป  ไม่ว่าจะเป็นการใชอ้งคป์ระกอบของการออกแบบท่ีต่างกนั  การยดึหลกัการ
ออกแบบเฉพาะเร่ืองต่างกนั การออกแบบเพื่อสนองจิตวิทยาของผูบ้ริโภคต่างกนั  และการใชท่ี้มา
ในการออกแบบหรือเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนั แนวทางต่าง  ๆ เหล่าน้ีเปรียบเป็นจุดเร่ิมตน้ไดด้งัเมลด็
พึ่งงอก  ยงัมีแนวทางท่ีจะผลิดอกออกผลแตกก่ิงกา้นสาขาไดอี้ก  อาจกล่าวไดต้ามหลกัการคิด
สร้างสรรคท่ี์ว่าการคิดสร้างสรรคต์อ้งไดจ้ากการสร้างประสบการณ์แลว้ใชค้วามคิดเก่าไปเพื่อใหไ้ด้
ความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ข้ึนมาแทนท่ี 

5.  ประเภทของตราสญัลกัษณ์ 
การแบ่งประเภทของตราสญัลกัษณ์  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3 ประเภทใหญ่  ๆ ดงัน้ีคือ   

โลโก ้ซิมโบล และคอมบิเนชัน่ มาร์ค (อารยะ ศรีกลัยาณบุตร, 2541: 17-24)  
ประเภทท่ี  1:โลโก้  (Logo) ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะมีการใชอ้งคป์ระกอบท่ี

เป็นตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว  โดยไม่มีการใชอ้งคป์ระกอบท่ีเป็นภาพหรือองคป์ระกอบทางการ
ออกแบบอ่ืนเช่น จุด เสน้ ฯลฯ ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีแบ่งใหล้ะเอียดไดด้งัน้ี  

Name-Only Mark: ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีมีการใชอ้งคป์ระกอบเป็นตวัอกัษร
ทุกตวัของช่ือผูก่้อตั้งองคก์ร หรือช่ือท่ีผูบ้ริหารองคก์รเลือกใช ้ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีนบัเป็นตรา
สญัลกัษณ์ประเภทแรก ๆ ของยคุท่ีเร่ิมมีการผลิตสินคา้ออกมาเป็นตราสินคา้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้ง
สามญัท่ีผูผ้ลิตจะใส่ลายมือช่ือ  (ลายเซ็น ) ของตนลงบนสินคา้หรื อบรรจุภณัฑข์องสินคา้  เพื่อให้
ทราบถึงแหล่งผลิตต่อมาเมื่อมีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมทาํใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดจ้าํนวน
มาก ๆ ในเวลาอนัรวดเร็วการลงลายมือช่ือจึงถกูแทนท่ีดว้ยการพิมพล์ายมือช่ือนั้น และเมื่อเวลาผา่น
ไปหลาย ๆ ปี ลายมือช่ือนั้นก็ค่อย ๆ พฒันาใหมี้เอกลกัษณ์มากข้ึน  

Initial Letter Mark: ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีมีการใชอ้งคป์ระกอบเป็น
ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัยอ่ของช่ือผูก่้อตั้งองค์กร หรือช่ือ ท่ีผูบ้ริหารองค์กรเลือกใชก้ารใช้ ตวัย่อของช่ือ
นั้นอยูใ่นวฒันธรรมของชาวตะวนัตกมานานแลว้ เมื่อมีการนาํช่ือมาใชเ้ป็นตราสญัลกัษณ์ก็ไดน้าํเอา
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วฒันธรรมนั้นมาดว้ยเม่ือมองดูเผนิๆ  ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีดูเหมือนจะเป็นทางออกท่ีดีของช่ือ
องคก์รท่ียาวหรืออ่านยาก 

ประเภทท่ี 2: ซิมโบล (Symbol) ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะมีการใชอ้งคป์ระกอบ
ท่ีเป็นภาพ หรือองคป์ระกอบทางการออก แบบอ่ืน เช่น จุด เสน้ ฯลฯ โดยไม่มีการใชอ้งคป์ระกอบท่ี
เป็นตวัอกัษรมาผสมกบัภาพจนเป็นรูปร่างรวมกนั  (อาจจะมีการนาํเอาตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือมาวาง
ประกอบดา้นหนา้ ดา้นล่าง หรือดา้นขา้ง  ท่ีหลงั  และอาจจะวางแยกออกจากตราสญัลกัษณ์  ไม่ได้
วางติดกนั) ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีแบ่งไดล้ะเอียดไดด้งัน้ี 

Allusive Mark: ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีมีการใชอ้งคป์ระกอบเป็นภาพของส่ิง
ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธก์บัประวติั ประเภท หรือลกัษณะพิเศษอ่ืนขององคก์ร แลว้นาํมานาํเสนอ
ในรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ข้ึนส่วนใหญ่แลว้  ตราสญัลกัษณ์ปร ะเภทน้ีสามารถดูออกหรือเขา้ใจง่าย
สาํหรับผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอยูแ่ลว้  แต่สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยรู้จกัองคก์รมาก่อนอาจจะไม่
สามารถเขา้ใจความหมายของตราสญัลกัษณ์นั้น จนกว่าจะไดรั้บทราบขอ้มลูท่ีบอกถึงท่ีมา  

Abstract Mark: ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีมีการใชอ้งคป์ระ กอบเป็นภาพหรือ
องคป์ระกอบทางการออกแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ตวัอกัษรท่ีสะทอ้นประวติั  ปรัชญาหรือลกัษณะพิเศษ
อ่ืนขององคก์ร  แลว้นาํมาพฒันาจนเกิดเป็นรูปร่างนามธรรมคือไม่สามารถดูออกว่าเป็นภาพของ
อะไร ส่วนใหญ่แลว้ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะเหมาะกบัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีกิจการหลายประเภท 
และแมว้่าตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะมีลกัษณะท่ีมีเอกลกัษณ์  แต่ก็ยากท่ีจะทาํใหผู้ดู้เขา้ใจและ
คุน้เคย 

ประเภทท่ี 3: คอมบิเนชัน่มาร์ค (Combination Mark) ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะมี
การใชอ้งคป์ระกอบ ทั้งท่ีเป็นภาพหรือองคป์ระกอบทางการออกแบบอ่ืน ๆ ร่วมกบัองคป์ระกอ บท่ี
เป็นตวัอกัษรมาผสมกนัจนเป็นรูปร่างรวมกนั ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีแบ่งใหล้ะเอียดไดด้งัน้ี 

Name Symbol Mark: ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีมีการใชอ้งคป์ระกอบคือ
ตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือองคก์ร  แลว้นาํมาบรรจุไวใ้นเสน้กรอบรูปท่ีเป็นรูปร่างง่าย  ๆ เช่น วงรี วงกลม  
หรือส่ีเหล่ียม เป็นตน้ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ี ส่วนมากเป็นตราสญัลกัษณ์ท่ีไดรั้บการพฒันามาจาก  
ตราสญัลกัษณ์ประเภท Name-Only Mark โดยมุ่งหวงัใหเ้ป็นรูปร่างท่ีง่าย  มีเอกภาพ  (Unity) และมี
พลงัมากข้ึน 

Pictorial Name Mark: ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีมีการใชอ้งคป์ระกอบคือ
ตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือองคก์รร่วมกบัภาพหรือองคป์ระกอบทางการออกแบบอ่ืนๆ ท่ีมีรูปร่างโดดเด่น  มี
เอกลกัษณ์  ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบในส่วนท่ีเป็นภาพท่ีค่อนขา้งพิเศษ  
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ถึงแมว้่าตอ้งเอาตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือขององคก์รออกไป ก็ยงัจดจาํไดว้่าเป็นตราสญัลกัษณ์ขององคก์ร
ใด  

Associative Mark: ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีมีการใชอ้งคป์ระกอบคือตวัอกัษรท่ี
เป็นช่ือองคก์รร่วมกบัองคป์ระกอบท่ีเป็นภาพอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยจะแยกองคป์ระกอบ
ทั้งสองประเภทออกจากกนัไม่ได ้และภาพท่ีนาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบนั้นมกัจะเนน้การสะทอ้นให้
เห็นถึงประเภทขององคก์ร ตราสญัลกัษณ์ประเภทน้ีหลายอนัเป็นตราสญัลกัษณ์ท่ีไดรั้บการพฒันา
มาจากเทรด คาแรคเตอร์ (Trade Character)  

ตราสญัลกัษณ์ท่ีมีมากมายหลายประเภทนั้น  ถือเป็นโอกาสและทางเลือกอนั
หลากหลายของนกัออกแบบ แต่นกัออกแบบควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของตราสญัลกัษณ์และ
องคก์รใหดี้เพราะมิใช่ว่าตราสญัลกัษณ์ทุกประเภทจะใชไ้ดก้บัองคก์รทุกประเภท 

6.  การใชสี้ตามหลกัการออกแบบ 
สี (Color) สีมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อการออกแบบตราสญัลกัษณ์  สามารถใหผ้ลกระทบ

ต่อจินตนาการและอารมณ์ของมนุษยต์ามวตัถุประสงคข์องนกัออกแบบ หรือผูใ้ชเ้ป็นหลกั การใชสี้
ตามหลกัการออกแบบโดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดงัน้ี (มาโนช กงกะนนัทน์, 2538: 123-124)  

6.1 สีเอกรงค์  (Monochrome) ผลงานท่ีมีโครงสีเป็นเอกรงคโ์ดยทัว่ไป  หมายถึง  
ผลงานท่ีมีสีเพียงสีเดียว  แต่มีความเขม้ของสีต่าง  ๆ กนัเด่นชดัออกมา  ซ่ึงจะเป็นสีใดก็ได้  ส่วน
ความหมายทางหลกัการใชสี้นั้น การใชสี้เอกรงคห์มายถึง การใชสี้ใดสีหน่ึงซ่ึงจะตอ้งเป็นแม่สีและ
มีสีอ่ืนประกอบอยูด่ว้ยเป็นจาํนวนไม่เกินหา้สีท่ีเรียงกนัในวงจรสีทางซา้ย  หรือทางขวาทางใดทาง
หน่ึงจะปนกนัไม่ได ้ผลงานท่ีสีเอกรงคน์ั้น จะใหค้วามงดงามแบบเรียบ ๆ ไม่ฉูดฉาดบาดตา 

6.2 สีกลมกลืน หรือสีท่ีสมัพนัธก์นั (Color Harmony) ผลงานท่ีมีโครงสีกลมกลืน
กนันั้น  ยอ่มใหผ้ลเป็นท่ีพอใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นโดยทัว่ไป  กล่าวคือ  จะแลดูร่ืนนยัน์ตา  ไม่บาดตา  
และไม่แข็งกระดา้ง หลกัการใชสี้เพ่ือใหเ้กิดความกลมกลืนกนันั้นจะตอ้งใชสี้ท่ีอยูข่า้งเคียงในวงจร
ของสีในวรรณะเดียวกนัไม่เกินหกสีนบัจากแม่สี ผลงานท่ีมีโครงสีกลมกลืนกนัแบบน้ีใหค้วามรู้สึก
งดงามและมีชีวิตมากกว่าผลงานท่ีมีโครงสีเป็นเอกรงค์ 

6.3 สีคู่หรือสีตรงกนัขา้ม (Complementary or True Contrasts) การท่ีจะใชคู้่สีหรือ
สีตรงกนัขา้มใหไ้ดผ้ลจะตอ้งเป็นสดัส่วนของพ้ืนท่ี  เช่น  ใชสี้หน่ึงเป็นจาํนวนประมาณ  80 
เปอร์เซ็นต ์ส่วนอีกสีหน่ึงซ่ึงเป็นสีตรงกนัขา้มเพียง 20 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนสีทั้งหมด ก็จะไดภ้าพ
ท่ีมีสีงดงาม ผลงานท่ีมีโครงสีประสานกลมกลืนกันโดยไม่มีสีคู่  หรือสีท่ีตรงกนัขา้มปะปนอยูด่ว้ย
แลว้ แมจ้ะดูงดงามกว่าภาพท่ีมีโครงสีเอกรงค์  แต่ก็จะทาํใหแ้ลดูน่าเบ่ือ  ไม่ต่ืนเตน้  ถา้นาํเอาไปใช้
ดว้ยจะทาํใหผ้ลงานมีชีวิตข้ึนการเช่ือมโยงความหมายของสีเขา้กบัส่ิงต่างๆ  ทั้งส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ
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และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรร คข้ึ์น  เมื่อมีการสืบทอคดวามคิดกนัมาเป็นเวลานาน  สีดงักล่าวอาจ
กลายเป็นสญัลกัษณ์แทนส่ิงนั้นไปเลยก็ได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดพิ้จารณาถึงสญัลกัษณ์ของสีท่ีนิยม
นาํมาใชใ้นการออกแบบตราสญัลกัษณ์ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ  ดงัท่ี (อารยะ  ศรีกลัยาณบุตร , 
2541: 23) ไดน้าํเสนอและอธิบายในรูปตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความหมายของสีท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
สี ความหมายทางด้านบวก ความหมายทางด้านลบ 
 ความบริสุทธ์ิ ความสมบูรณ์แบบ 

ความสดช่ืน ความจริง ความฉลาด 
ความว่างเปล่า ความเงียบสนิท 
ช่องว่าง ภูติผ ี

 ความตั้งมัน่ โดดเด่น ทรงเกียรติ 
สง่างาม ความมืด 

ความตาย หมดหวงั ปฏิเสธ บาป 
ปีศาจ ความเงียบนิรันดร์ 

 ความสุข แรงกระตุน้ พลงั 
ความเขม้แข็ง การเคล่ือนไหว พิศวาส 

ความสยดสยอง สงคราม เลือด 
ความวุ่นวาย ปีศาจ 

 ธรรมชาติ การเกิดใหม ่ชีวิต 
ความหวงั ความสงบ ความมัน่คง 

ความอิจฉาริษยา ความเฉ่ือย 

 ความร่าเริง การรู้แจง้ แสงสว่าง 
ความฉลาดเฉลียว ความเยาวว์ยั 

ความข้ีขลาด การทรยศ 

 การอนุรักษนิ์ยม การอุทิศตวั 
ความยติุธรรม มีเหตุผล สนัติ 

ความเฉยเมย ความสงสยั 
ความซึมเศร้า 

 ความเขม้แข็ง ความเป็นผูช้าย 
ธรรมชาติ (โลก) ความแน่นอนลงตวั 

ความอวดดี ความเก่า 

 ความสูงศกัด์ิ ความภกัดี อาํนาจ 
ความทรงจาํ ความจริง ศาสนา 

ตณัหา ความโศกเศร้า ความ
ลึกลบั 

 การส่ือสาร การแต่งงาน ความสนุก
ความทะเยอทะยาน ใจกวา้ง 

การใหร้้าย ความอิจฉาริษยา 

 ความเป็นกลาง ความเป็นนิรันดร์ ความลงัเล ความกลวั ความน่า
เบ่ือความหดหู่ ความแก่เฒ่า 

 
ท่ีมา: อารยะ  ศรีกลัยาณบุตร , การออกแบบตราสัญลกัษณ์ , (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 
2541), 23. 
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สีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการออกแบบตราสญัลกัษณ์  มีผลต่อระดบัจิตใจ  สามารถ
แทนอารมณ์และสญัลกัษณ์ทางความคิด  ความรู้สึกของมนุษย์  นกัออกแบบควรเลือกสีท่ีมีความ
เหมาะสมและสามารถตอบปัญหาของการออกแบบใหไ้ดผ้ลลพัธอ์อกมาดีท่ีสุด 

7.  ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การออกแบบกราฟิกสร้างสรรคง์านตามแนวความคิด  และจินตนาการของนกั

ออกแบบท่ีสร้างสรรคข้ึ์น เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาในการถ่ายทอดขอ้มลู  บางคร้ังเป็นขอ้มลูในเชิง
นามธรรมไม่สามารถมองเห็นหรือจบัตอ้งได ้ซ่ึงการสร้างสรรคง์านนามธรรมใหก้ลายมาเป็นส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นสามารถรับรู้ไดแ้ละเขา้ใจได้  กฎหมายถือไดว้่าผลงานออกแบบเหล่านั้นเป็น  “ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา” ท่ีไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมาย ถา้ผูใ้ดละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการนาํเอาผลงาน
ออกแบบดงักล่าวไปโดยไม่ไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของผลงาน เจา้ของผลงานสามารถดาํเนินการ
ตามกฎหมายได ้ดงันั้น นกัออกแบบควรมีความรู้เบ้ืองตน้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและสามารถใช้
สิทธคุ์ม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของตนเองได ้และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดสิทธ์ิผูอ่ื้น โดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดงันั้น นกัออกแบบกราฟิกจึงควรจะตอ้งรู้ความหมายของทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การไดม้าซ่ึงสิทธ์ิอนัชอบธรรมและสิทธป์ระโยชน์อนัพึงไดรั้บภายใตก้ฎหมายทางทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา  หมายถึง  ผลงานอนัเกิดจากความคิดสร้าง สรรคข์องมนุษย์
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นชนิดหน่ึง  นอกเหนือจากสงัหาริมทรัพย์  คือทรัพยสิ์นท่ีสามารถ
เคล่ือนยา้ยไดเ้ช่น  นาฬิกา  รถยนต์  โต๊ะ เป็นตน้  และอสงัหาริมทรัพย์  คือ ทรัพยสิ์นท่ีไม่สามารถ
เคล่ือนยา้ยไดเ้ช่นอาคาร และท่ีดิน ผลงานการออกแบบบกราฟิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา
ประกอบไปดว้ยซ่ึงทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีนกัออกแบบตอ้งศึกษาอยา่งนอ้ย  ประกอบไปดว้ย  
เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Marks) ลิขสิทธ์ิ (Copyright) สิทธิบตัร (Patent) 

7.1 เคร่ืองหมาย (Marks) 
7.1.1 เคร่ืองหมายท่ีพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้  พ.ศ. 2543 แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2543 ใหคุ้ม้ครอง 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
7.1.1.1 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีใชห้รือจะใชเ้คร่ืองหมายเก่ียวขอ้งกบั

การคา้ (Trade Mark) เป็นเคร่ืองหมายเพื่อแสดงว่าสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายของเจา้ของเคร่ืองห มาย
การคา้นั้นแตกต่างจากสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน 

7.1.1.2 เคร่ืองหมายบริการ  (Service Mark) หมายถึง  เคร่ืองหมายท่ีใช้
หรือจะเป็นท่ีหมายหรือเก่ียวขอ้งกบับริการ  เพื่อแสดงว่าการบริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายของเจา้ของ
เคร่ืองหมายบริการนั้นแตกต่างกบับริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน 
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7.1.1.3 เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง  เคร่ืองหมาย
ท่ีเจา้ของเคร่ืองหมายรับรองใชห้รือจะใชเ้ป็นท่ีหมาย หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการของบุคคล
อ่ืน เพื่อเป็นการรับรองเก่ียวกบัแหล่งกาํเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิตคุณภาพ หรือคุณลกัษณะอ่ืน
ใดของสินคา้นั้นหรือเพ่ือรับรอง เก่ียวกบัสภาพคุณภาพ ชนิด หรือคุณลกัษณะอ่ืนใดของบริการนั้น 

7.1.1.4 เคร่ืองหมายร่วม  (Collecfive Mark) หมายถึง  เคร่ืองหมาย
การคา้หรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใช ้หรือจะใชโ้ดยบริษทัหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดีย วกนั  หรือโดย
สมาชิกของสมาคม สหกรณ์สหภาพ สมาพนัธ ์กลุ่มบุคคลหรือองคก์รอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน  

การไดซ่ึ้งความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้มิไดเ้กิดข้ึนโดยอตัโนมติั  เจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ จะตอ้งนาํเคร่ืองหมายการคา้ท่ีคิดข้ึนไปทาํการจดทะเบียนเสียก่อน  จึงจะไดรั้บ
ความคุม้ครองโดยสมบูรณ์  ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้  พ.ศ. 2534 สิทธิของเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้อาจแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนและเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีจดทะเบียนแลว้  

1.  เคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้มีสิทธ์ิท่ีจะใช้
เคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนนั้น แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกนัการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ท่ี
ไม่ไดจ้ดทะเบียนถือเรียกค่าเสียหายไม่ได ้  

2.  เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนแลว้  เจ้าของเคร่ืองหมายการคา้มีสิทธ์ิแต่เพียงผู ้
เดียวท่ีจะใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัสินคา้ท่ีจดทะเบียนไวแ้ละในกรณีท่ีผูอ่ื้นละเมิดสิทธ์ิใน
เคร่ืองหมายการคา้เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนแลว้นั้น  มีสิทธ์ิท่ีจะฟ้องร้องและเรียก
ค่าเสียหายได้  และในกรณีท่ีมีผูอ่ื้นนาํเ คร่ืองหมายการคา้ของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ไปจด
ทะเบียน เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้อาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้นได ้ดงันั้น
ผูท่ี้จะใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไม่ควรใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้
ของบุคคลอ่ืน 

ลกัษณะของเคร่ื องหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนได้  จะตอ้งมีลกัษณะท่ีกาํหนดใน  
กฎหมายโดยประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการคือ  

1.  มีลกัษณะบ่งเฉพาะ  คือ มีลกัษณะท่ีทาํใหป้ระชาชนหรือผูซ้ื้อสินคา้นั้นไดท้ราบ
และเขา้ใจไดว้่าสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายนั้นแตกต่างจากสินคา้อ่ืน  เช่น เป็นรูปหรือคาํท่ีไดป้ ระดิษฐ์
ข้ึน ลายมือช่ือหรือภาพของเป็นเจา้ของเป็นตน้ 

2.  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามก ฎหมาย  เช่น  ตราแผน่ดิน  ธงชาติของประเทศไทย     
พระปรมาภิไธยพระบรมฉายาลกัษณ์ เคร่ืองหมายราชการ เป็นตน้ 
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3.  ไม่เหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายของบุคคลอ่ืน  ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนไวก่้อน
หนา้นั้น เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะจดทะเบียนนั้นจะตอ้งไม่เหมือนกบัเคร่ืองหมายท่ีบุคคลอ่ืนไดจ้ด
ทะเบียนไวแ้ลว้  จนอาจทาํใหส้าธารณะชนสบัสนหรือหลงผดิในความเป็นเจา้ของสินคา้หรือ
แหล่งกาํเนิดสินคา้โดยพิจารณาจากคาํเสียงขาน รูปหรือภาพและการประดิษฐข์องเคร่ืองหมายเป็น
ตน้เคร่ือง 

หมายการคา้ในปัจจุบนัมีความหลากหลายทางดา้นรูปร่างรูปทรงและหลากหลาย
รูปลกัษณ์ ดงันั้นนกัออกแบบกราฟิกจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา และทาํความเขา้ใจเสียก่อนการเลือกใช้
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงลกัษณะของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีสามารถนาํไปขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ไดป้ระกอบดว้ย 6 ลกัษณะดงัน้ี 

1.  ภาพสญัลกัษณ์ตวัแทน (Symbols) 
 เป็นภาพสญัลกัษณ์ตวัแทนเพื่อส่ือความหมายของบริษทัหรืออาจจะส่ือปรัชญาการ

ดาํเนินงานของบริษทัก็ได้  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาพลกัษณ์ท่ีบริษทัตอ้งการจะส่ือถึงกลุ่มเป้าหมาย  
ยกตวัอยา่งเช่น  ภาพสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายการคา้ขอ งบริษทั  Star buck ซ่ึงเป็นบริษทัขายกาแฟ  
ตอ้งการออกแบบภาพสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายการคา้เพื่อเปิดสาขาในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงตอ้งการใช้
เคร่ืองหมายการคา้น้ีดึงดูดความรู้สึกดี  ๆ จากกลุ่มเป้าหมาย  ดงันั้นกลุ่มนกัออกแบบจึงไดใ้ชภ้าพ
แมวยกขาขา้งหน่ึงซ่ึงในประเทศญ่ีปุ่นไดใ้หค้วามหมายของภาพน้ีคือความโชคดีและความมัง่คัง่ซ่ึง
ความหมายน้ีเช่ือมโยงถึงความรู้สึกนึกคิดของคนในสงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่นเป็นอยา่งดี 

2. ภาพสญัลกัษณ์แทนคาํ (Pictograph)  
ภาพสญัลกัษณ์ซ่ึงใชส่ื้อความหมายคาํหน่ึงคาํ  เช่นสญัลกัษณ์แทนคาํว่า  หอ้งนํ้ าหญิง

หอ้งนํ้ าชาย หรือทางหนีไฟเป็นตน้  การใชภ้าพแทนคาํดงักล่าวถกูสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือการส่ือสารท่ี
ตอ้งการขา้มเสน้พรมแดนของความแตกต่างระหว่างภาษาในสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้นภาพ
สญัลกัษณ์แทนคาํจึงไดถ้กูสร้างข้ึน  และใชอ้ยา่งแพร่หลายในสถานท่ีสาธารณะเป็นหลกั  บางคร้ัง
ภาพสญัลกัษณ์แทนคาํก็ไดถ้กูนาํมาทาํเป็นเคร่ืองหมายการคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั 

3. ตราสญัลกัษณ์อกัษรยอ่ (Lapper marks) 
การออกแบบลกัษณะน้ีเป็นท่ีนิยมสาํหรับช่ือบริษทัท่ียาวและจดจาํไดย้าก  ดงันั้นการ

ยอ่ตวัอกัษรจะเป็นผลดีท่ีทาํใหจ้ดจาํไดง่้ายและมีเอกลกัษณ์ท่ีเด่นไม่เหมือนใคร เช่นบริษทั GM เป็น
การยอ่ตวัอกัษรตอ้งยอ่จากช่ือเรียกเต็มและมีความหมายจึงจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไดแ้ต่ถา้
อกัษรเป็นรหสั เช่น TM หรือ R จะไม่สามารถจดทะเบียนการคา้ไดท้ั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการนาํเอาช่ือ
เรียกรหสัช้ินส่วนต่าง  ๆ ในสายการผลิตหรือสูตรเคมีต่าง  ๆ เพราะอกัษรยอ่เหล่าน้ีเป็นช่ือเรียก
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สามญัท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจตรงกนัว่าหมายถึงสารเคมีตวัใดตวัหน่ึง  ถา้เป็นทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้แลว้ผูอ่ื้นจาํไม่สามารถนาํไปใชใ้นการเรียกช่ือสินคา้นั้นไดอี้ก 

4. เคร่ืองหมายการคา้ โลโกป้ระเภทตวัอกัษรช่ือเต็ม (Logotypes หรือ Logos) 
เป็นการออกแบบตวัอกัษรท่ีปรากฏช่ือเรียกเต็มของบริษทัผูผ้ลิต  ยกตวัอยา่งเช่น

เคร่ืองหมายการคา้  “จนัทร์ใหม่ ” ซ่ึงออกแบบโดย  ศิริพรณ์ ปีเตอร์  ปี พ.ศ. 2548 การออกแบบ
ตวัอกัษรประดิษฐ์  ในบางคร้ังก็มีลกัษณะเรียบง่ายก็เพ่ือใหอ่้านไดร้วดเร็ว  และจดจาํไดง่้าย  
นอกจากนั้นการอ่านออกเสียงก็ตอ้งง่ายดว้ย และความหมายของช่ือจะช่วยใหเ้ขา้ใจคาํและจดจาํได้
ง่าย 

5. เคร่ืองหมายการคา้ประเภทภาพร่วมกบัตวัอกัษร (Combination Marks ) 
เป็นการออกแบบภาพสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายการคา้ และช่ือเรียกของเคร่ืองหมาย  การ

ใชก้ารออกแบบในลกัษณะน้ีเหมาะสม สาํหรับบริษทัใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดตวัเพ่ือใหง่้ายต่อการเรียกและ
จดจาํ เม่ือบริษทัตอ้งการเลือกใชเ้ฉพาะภาพสญัลกัษณ์บนพ้ืนท่ีจาํกดัก็ยงัสามารถเช่ือมโยงกบับริษทั
ไดโ้ดยท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิดการสบัสนหรือจดจาํช่ือเรียกบริษทัไม่ได้  ยกตวัอยา่งเช่นเคร่ืองหมาย
การคา้ “ครรลองไท” ซ่ึงออกแบบโดย ศิริพรณ์ ปีเตอร์ ปี พ.ศ. 2547 

6. เคร่ืองหมายการคา้ 3 มิติ (Three Dimensions Trade Marks) 
ส่ิงท่ีมีรูปทรง  3 มิติ  เป็นเคร่ืองหมายท่ีประเทศไทยใหก้ารคุม้ครองประเภท

เคร่ืองหมายการคา้ 3 มิติ ผลิตภณัฑ ์Mr. P ของบริษทั Propagada ซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐส์ร้ างสรรคข้ึ์น
ใหม ่ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ จึงมีลกัษณะบ่งเฉพาะบางคร้ังสามารถเป็นรูปทรงของบรรจุภณัฑ์
ได ้เช่น ขวดนํ้ าหอมและขวดเคร่ืองด่ืม โคก้ เป็นตน้ 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การออกแบบสญัลกัษณ์กบัการรับรู้ การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการตีความส่ิง
ท่ีเห็น  ท่ีไดย้นิและท่ีรู้สึก  ดว้ยประสาทสมัผสัอ่ืน  ๆ เพื่อใหรู้้ว่าคืออะไร  ส่ิงท่ีรับรู้มีทั้งเป็นวตัถุ  
มนุษยด์ว้ยกนัและความเป็นไปภายในจิตของเราเอง  ชยัพร  วิชชาวุธ  (2525) การรับรู้ เป็น
กระบวนการเชิงสร้ างสรรคท่ี์นกัออกแบบสญัลกัษณ์นาํองค์ ประกอบต่าง  ๆ มาสร้างผลงาน  ให้
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และเขา้ใจสญัลกัษณ์โดยผา่นประสาทสมัผสัทั้งหา้โดยเฉพาะตาเป็ นสาํคญั 
สมมติว่าเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่  จะตอ้งออกแบบเคร่ืองหมายแลว้นาํออกเผยแพร่  ซ่ึงถือว่าผา่น
ประสาทสมัผสัทางตา ตอ้งนาํสินคา้ใหท้ดลองใหชิ้มซ่ึงผา่นประสาทสมัผสัทางจมกูและกายสมัผสั
และนาํช่ือนั้นโฆษณาทางวิทยหุรือโทรทศัน์ซ่ึงจะผา่นประสาทสมัผสัทางหู  ซ่ึงควรพิจารณาเลือก
ส่ือใหเ้หมาะสมดงัท่ี  ชยัยงค์  พรหมวงศ์  (2520) วิจยัพบว่า  ตาสามารถรับรู้ได้  75% หูรับรู้ได้  13% 
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จมกูรับรู้ได้  3% และการสมัผสัรับรู้ได้  6% การรับรู้ ทางสายตาอาจมีอิทธิพลอ่ืนๆ  มาเก่ียวขอ้งดงั
ตวัอยา่งภาพป้ายสญัลกัษณ์ขา้งบนน้ีหากลองพิจารณาดูสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏรวมกนัอยูก่ารรับรู้
ของคนแต่ละคนอาจแตกต่างกนัแต่มีเหตุผลอธิบายไดด้งัน้ี 

1. สญัลกัษณ์ปลาวาฬของ SANYO ก่อน เพราะป้ายอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเด่นกว่า 
2. เห็นรูปกล่องของขวญัก่อน เพราะความสนใจต่างกนั อาจเป็นไปไดว้่ากาํลงัห าร้าน

ของท่ีระลึก 
3. เห็นสญัลกัษณ์ JVC ก่อน และเห็นไดไ้กลกว่า  เพราะมีขนาดตวัอกัษรใหญ่กว่าช่ือ

หา้งและช่ือสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ จะเห็นก่อนหลงัตามลาํดบัขนาดตวัอกัษร ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ 
4. มองเห็นสญัลกัษณ์ของฐานเศรษฐกิจ  ชดักว่าสญัลกัษณ์ของ  POWER อยูบ่นพ้ืนมี

ลวดลายหรือนํ้ าหนกั ส่วนสญัลกัษณ์ฐานทั้งสองคาํออกแบบดาํบนขาว กบัขาวบนพ้ืนดาํใชไ้ดท้ั้งคู่
แต่พ้ืนดาํตวัอกัษรขาวจะดูมีขอบเขตชดัเจนกว่า ส่วนตวัดาํบนพ้ืนขาวจะอ่านง่ายและชดัเจนท่ีสุด 

5.  ป้ายทั้งหมดน้ีถา้นาํไปติด ตั้งในพ้ืนท่ีมีสภาพแวดลอ้มสีเขม้  เช่น ทิวไมห้รือตึกสี
เขม้จะเห็นไดช้ดัเจน เน่ืองจากตวัป้ายมีสีอ่อน 

6.  การมองไดช้ดัเจนจากแสงสว่าง  ถา้ยากคํ่าคืนตอ้งมีการจดัแสงสว่าง  จากไฟช่วย
อาจเป็นสปอตไลท์  หรือใชร้ะบบตูไ้ฟนีออน  ทั้งน้ียงัสมัพนัธก์บัวสัดุท่ีมีคุณสมบติัในการสะ ทอ้ง
แสงหรือเรืองแสงไดดี้อีกไม่อีกดว้ย 

นอกจากท่ีกล่าวมาขนาดของสญัลกัษณ์  มีผลต่อการรับรู้และมองเห็น  สญัลกัษณ์ใน
ส่ิงพิมพส่์วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าตวัอกัษรท่ีคนอ่านไดเ้สมอ เท่าท่ีพบตั้งแต่ขนาด  1/2 น้ิวจนถึง
เต็มหนา้กระดาษและยงัเก่ียวกบัความละเอียดความเรียบง่าย  (หยาบ) ของลวดลายในสญัลกัษณ์
เพราะถา้มีรายละเอียดมากจะไม่สามารถยอ่เลก็ได ้การจะพิมพเ์ลก็ไดม้ากเท่าใดยงัข้ึนกบัผูดู้ว่าอยูใ่น
วยัใด ถา้เป็นเด็กและคนเด็กควรมีขนาดใหญ่กว่า เป็นตน้  

เด็กเลก็ อาย ุ7 -10 ปี ควรใชข้นาดเทียบตวัอกัษรไทย 18-30 พอยท ์  
เด็ก อาย ุ11-13 ปี ควรใชข้นาดเทียบตวัอกัษรไทย 16-18 พอยท ์ 
ผูใ้หญ่ อาย ุ12-60 ปี ควรใชข้นาดเทียบตวัอกัษรไทย 14-18 พอยท ์  
ผูสู้งอาย ุ60 ปี ข้ึนไป ควรใชข้นาดเทียบตวัอกัษรไทย 16-18 พอยท ์  
ขนาดของสญัลกัษณ์ถา้นาํไปติดตั้งภายนอกหอ้งและภายนอกอาคาร  ไม่ควรมีขนาด

เลก็เกินไปเพราะขนาดมีความสมัพนัธก์บัระยะไกลจากสญัลกัษณ์ถึงผูดู้ ทั้งน้ีสญัลกัษณ์จะวาง 
อยูท่ี่ระดบัสายตาจากพ้ืน ค่าเฉล่ียโดยประมาณ 1 น้ิว ต่อระยะห่าง 9-10 ฟุต  
สญัลกัษณ์ขนาด 5 น้ิว สามารถมองเห็นไดไ้กล โดยประมาณ 48 ฟุต  
สญัลกัษณ์ขนาด 7 น้ิว สามารถมองเห็นไดไ้กล โดยประมาณ 80 ฟุต  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

46 

สญัลกัษณ์ขนาด 8 น้ิว สามารถมองเห็นไดไ้กล โดยประมาณ 100 ฟุต 
สญัลกัษณ์ขนาด 10 น้ิว สามารถมองเห็นไดไ้กล โดยประมาณ 130 ฟุต 
สญัลกัษณ์ขนาด 12 น้ิว สามารถมองเห็นไดไ้กล โดยประมาณ 157 ฟุต 
ระยะห่างของการมองเห็นสญัลกัษณ์ยงัเก่ียวขอ้งกบัองศาของมุมเงยในการมอง เพราะ

คนเราจะไม่ชอบแหงนคอตั้งบ่าในการมองส่ิงต่าง  ๆ โดยทัว่ไปมุมมองท่ีเห็นชดัเจนประมาณ  10 
องศา 

ดงันั้นสญัลกัษณ์สูง 12 น้ิว มองเฉียงข้ึนระยะยนิห่างไดไ้ม่เกิน 155 ฟุต และเขา้ใกลสุ้ด
ไม่ควรเกิน 20 ฟุต ธนากร  มิลินทสูต  (2547) รายงานถึงวตัถุประสงคข์องการออ กแบบเอกลกัษณ์
องคก์รของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและการพฒันาการท่องเท่ียวและ
ใหม้ีความเป็นมาตรฐานสากลเดียวกนัในแต่ละพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติและไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า
การมองหาหรือ การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กรมีความเช่ือมโยงกั บวิถีชีวิตวฒันธรรมนั้นมีทิศทาง
และความน่ าจะเป็นไปไดแ้ต่ยงัตอ้งมีการประมวลผลในวงกวา้งซ่ึงการท่ีเราสามารถกาํหนดทิศ
ทางการออกแบบใหช้ดัเจนไดย้อ่มเป็นผลดีต่อสงัคมเน่ืองจากการแสดงออกทางการออกแบบนั้นจะ
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและจะช่วยใหส้งัคมมีองคป์ระกอบท่ีดีดว้ยเช่นกนัซ่ึงขั้ นตอน
การออกแบบเอกลกัษณ์องคก์รท่ีเลือกนาํมาใชน้ั้นประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1.  การวิเคราะห์ประเมินและเสนอแนะ 
2.  พฒันาความคิดในการออกแบบกาํหนดพฤติกรรมและโปรแกรมการส่ือสาร 
3. เปิดตวัและดาํเนินการ  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโปรแกรมเอกลกัษณ์องคก์ร

สาํหรับพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ีมีความเหมาะสมและใชง้านไดจ้ริงโดยกระบวนการวิจยัมีแนว
ทางการออกแบบทางเรขศิลป์ทั้งหมด  6 ส่วนประกอบดว้ยเร่ืองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติตรา
สญัลกัษณ์อารมณ์ความรู้สึกสีตวัอกัษรและการนาํไปใชง้าน  

พีระพล  ชชัวาลย์  (2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางก ารออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ของสายการบินระดบัชาติโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปลกัษณะของตราสญัลกัษณ์และ
การจาํแนกประเภทของรูปลกัษณะตราสญัลกัษณ์สายการบินแห่งชาติจากการรวบรวมตรา
สญัลกัษณ์ของสายการบินแห่งชาติจาํนวน  142 ตราสญัลกัษณ์มาใชใ้นแบบสอบถามพบว่า
รูปลกัษณะของตราสญัลกัษณ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภทและเรียงลาํดบัของรูปลกัษณะจาก
การตอบแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่  

ลาํดบัท่ี 1 คือรูปลกัษณะธรรมชาติ 
ลาํดบัท่ี 2 คือรูปลกัษณะตวัอกัษร  
ลาํดบัท่ี 3 คือรูปลกัษณะอิสระหรือนามธรรม 
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ลาํดบัท่ี 4 คือรูปลกัษณะความเช่ือหรืออุดมคติ 
ลาํดบัท่ี 5 คือรูปลกัษณะเรขาคณิต 
ลาํดบัท่ี 6 คือรูปลกัษณะวตัถุส่ิงของ 
การสรุปผลของการวิจยัคร้ังน้ีกล่าวว่าการจาํแนกประเภทรูปลกัษณะของตรา

สญัลกัษณ์ของสายการบินแห่งชาติสามารถจาํแนกประเภทไดต้ามแนวความคิดปรัชญาวฒันธรรม
ความเช่ือหรือคุณสมบติัส่วนตวัของบุคคลเช่นความสามารถในก ารรับรู้ต่อส่ิงท่ีมองเห็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การตอบสนองทางอารมณ์ซ่ึงรูปลกัษณะของตราสญัลกัษณ์น้ี
สามารถใชอ้ธิบายถึงท่ีมาของการออกแบบหรือส่ิงดลใจเพ่ือส่ือความหมายหรือวตัถุประสงคข์อง
องคก์รผูเ้ป็นเจา้ของตราสญัลกัษณ์โดยมีเกณฑท่ี์มีความเป็นไปไดใ้นการจาํแนกประเภทรูปลกัษณะ
ของตราสญัลกัษณ์ของสายการบินแห่งชาติไดแ้ก่การรับรู้ต่อส่ิงท่ีมองเห็นการคิดวิเคราะห์
ประสบการณ์รูปแบบการนาํเสนอและความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมซ่ึงความสาํคญัของ
การศึกษารูปลกัษณะของตราสญัลกัษณ์คือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัออกแบบสามารถกาํหนด
ขอบเขตหรือ เลือกวิธีการหาแนวความคิดในการออกแบบไดร้วดเร็วข้ึนและวิธีการสร้างความ
แตกต่างในการออกแบบตราสญัลกัษณ์  

บาํรุง อิศรกุล (2545)  ไดท้าํการวิจยัอิทธิพลทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หารูปแบบของตราสญัลกัษณ์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธ รรม
พิจารณาจากตราสญัลกัษณ์จาํนวน  56 ช้ินและจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  5 คนในการ  
วิเคราะห์ขอ้มลูใชต้ราสญัลกัษณ์ท่ีจดัแบ่งประเภทตามลกัษณะของหน่วยงานและเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มตามลกัษณะวฒันธรรมท่ีปรากฏไดแ้ก่ 

1.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา-ความเช่ือ 
2.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกินอยู่ 
4.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งกาย 
5.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต 
6.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปกรรม 
7.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะการแสดงการละเล่นนาฏศิลป์ดนตรี 
8.  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา 
โดยรูปแบบท่ีนาํเสนอมีทั้งรูปแบบท่ีเป็นนามธรรมและลกัษณะการลอกเลียนแบบ

ของธรรมชาติตราสญัลกัษณ์ส่วนใหญ่ จะมีรายละเอียดค่อนขา้งมากและพบว่าอิทธิพลของ
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วฒันธรรมท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา -ความเช่ือมีผลต่อการออกแบบตราสญัลกัษณ์มากท่ีสุดและ
อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬามีผลต่อการออกแบบตราสญัลกัษณ์นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด ” เป็น
การศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการหาคาํตอบ  ใหท้ราบว่าตรา
สญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  มีการใชห้ลกัการการออกแบบ  ในลกัษณะใด  เพื่อ
วิเคราะห์รูปแบบวิธีการสร้างสรรคภ์าพของตราสญัลกัษณ์ตามทฤษฎี  และการสร้างสรรคภ์าพตาม
หลกัการออกแบบ ดงัน้ี 

1.  แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา 
2.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษามาจากแหล่งขอ้มลู 3 ประเภท คือ 
1.  ขอ้มลูประเภทเอกสาร 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูต่างๆ ท่ีเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงไดร้วบรวม

มาจากแหล่งขอ้มลูวิชาการ  อนัไดแ้ก่  หนงัสือ  บทความ  ตาํรา  งานวิจยั  งานวิทยานิพนธ์  ส่ิงพิมพ์ 
ตลอดจนเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้งานวิจยั  ซ่ึงไดร้วบรวมและนาํเสนอไวใ้นบทท่ี  2 
โดยการเก็บรวบรวมและศึกษาในขอ้มลูประเภทเอกสารนั้นเพ่ือสร้างความเขา้ใจในหวัขอ้งานวิจยั
กาํหนดขอบเขตงานวิจยั  และใชเ้กณฑใ์นการคคัเลือกกลุ่ มตวัอยา่ง  ตลอดจนพฒันาเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และหาคาํตอบของงานวิจยัในคร้ังน้ี 

2.  ขอ้มลูประเภทผลงานการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด 
ผลงานการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่

ผลงานการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทย ท่ีชนะเลิศการประกวด  ผูศ้ึกษาไดร้วบรวมตราสญัลกัษณ์
ไทยชนะเลิศจากการประกวดในประเทศไทย  ระหว่างปี  2543 - 2553 เพราะตราสญัลกัษณ์  เร่ิมมี
ความสาํคญักบัองคก์รและสินคา้ในเมืองไทยเพ่ิมมากข้ึนจึงทาํใ หม้ีนักออกแบบตราสญัลั กษณ์เพ่ิม 
มากข้ึนตามไปดว้ย เพราะตราสญัลกัษณ์นั้นมีผลกระทบถึงองคก์รและธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนั
กนัสูงข้ึนในยคุน้ี ซ่ึงมาจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 
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2.1 จากผูท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวด 
2.2 จากส่ือส่ิงพิมพ ์
2.3 จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

3.  ขอ้มลูประเภทบุคคล 
ไดแ้ก่  กลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  ท่ีมีประสบกา รณ์ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์

และไดรั้บรางวลัไม่ตํ่ากว่า 5 ปี มีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวดตราสญัลกัษณ์ไทย  
โดยเนน้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคก์ารออกแบบตราสญัลกัษณ์ในงานประกวด  ดว้ยการ
สมัภาษณ์ประกอบแบบสอบถามในการประเมิน  และวิเคร าะห์กลุ่มตวัอย่ างงานออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  เพื่อนาํขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์หาผลการวิจยั       
9 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  คุณศราวุธ ยนืยง 
     ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการศนูยส์ร้างสรรคแ์ละบริการวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์  
     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2.  คุณบาํรุง อิศรกุล 
     ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
3.  คุณพิษณุ พฒันสุทธิชลกุล 
     ตาํแหน่ง นกัศิลปกรรม ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสมัพนัธ ์
4.  คุณสมชาย นิลแกว้ 
     ตาํแหน่ง นกัออกแบบงานศิลปกรรม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
5.  คุณเรืองวิทย ์ภู่ธราภรณ์ 
     ตาํแหน่ง นกัออกแบบอิสระ 
6.  คุณกิตติบดี บวัหลวงงาม 
     ตาํแหน่ง นกัออกแบบอิสระ 
7.  คุณขนาน ทิมเทศ 
     ตาํแหน่ง นกัวิชาการดา้นศิลปะ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
8.  คุณถวลัย ์ดิษฐสุ์ธรรม 
     ตาํแหน่ง Graphic Design บริษทั ป่าตองออฟเซ็ทเพรส จาํกดั 
9.  คุณธานี เหมือนนุช 
     ตาํแหน่ง Graphic Design Ambassador Hotel Bangkok 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูประเภทเอกสารขอ้มลูท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการ

รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูวิชาการต่างๆ อนัไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ  ตาํรา  งานวิจยั  งานวิทยานิพนธ์  
ส่ิงพิมพ ์ตลอดจนเวบ็ไซต์  ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้งานวิจยั  เพื่อสร้างความเขา้ใจในหวัขอ้
งานวิจยั กาํหนดขอบเขตงานวิจยั และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ตลอดจนพฒันาเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูหรือแบบสอบถาม 

2.  การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งผลงานการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทย  เป็นผลงานการ
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวดท่ีคดัเลือกมาจาก 2 แหล่งคือ ผูท่ี้ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศจากการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทย  และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรวบรวม  ผลการประกวด
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ ซ่ึงไดม้ีการเก็บรวบรวมผลการประกวดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง  

จากการรวบรวมตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  ซ่ึงมีลกัษณะของตรา
สญัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั ในช่วงเวลาปี 2543 - 2553 นั้น จึงไดผ้ลงานเป็นกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั
คร้ังน้ีทั้งส้ิน 48 ผลงาน ไดแ้ก่ 

1. โครงการบริหารการจดัการความหลากหลาย ทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
2.  ASEAN ARCHITECT 
3.  ASEAN Dengue Day 
4.  หอศิลปวฒันธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร 
5.  สวนสตัวดุ์สิต 
6.  EXPO 2020 
7.  สถานีโทรทศัน์ ITV 
8.  MAHADTHAI Channel 
9.  Mango TV 
10.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
11.  สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
12.  ผลิตภณัฑร์าชทณัฑ ์
13.  SME Bank 
14.  สนามบินสุวรรณภูมิ 
15.  Thai Fruits & Vegetable 
16.  สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 3 
17.  สถานีโทรทศัน์ Thai PBS 
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18.  Thai Festival 
19.  สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย 
20.  โรงงานยาสูบ 
21.  ZPO Thailand 
22.  กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
23.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
24.  ช่อสะอาด 
25.  ฟุตบอลทีมชาติไทย 
26.  ธนาคารอิสลาม 
27.  ธิราชเจา้จอมสยาม 
28.  บริษทัขนส่ง จาํกดั 
29.  ปฏิรูปการศึกษา วาระแห่งชาติ 
30.  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
31.  รักษธ์นบตัรไทย 
32.  วนั อสม. แห่งชาติ 
33.  งานวนัขา้ราชการพลเรือน 
34.  วนัภาษาไทยแห่งชาติ 
35.  วนัสตรีไทย 
36.  วิทยาลยัชุมชน 
37.  ศนูยก์ลางความรู้แห่งชาติ 
38.  สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
39.  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
40.  สภาพฒันาการเมือง 
41.  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
42.  สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์
43.  สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
44.  สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจ 
45.  หุน้ส่วนสร้างสรรค ์ไทย-สหรัฐฯ 
46.  อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 
47.  กรมส่งเสริมการเกษตร 
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48.  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํ

แบบสอบถาม  เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตาราง  (Matrix Analysis) และใช้
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 มาตั้งประด็นคาํถาม โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัคาํถามและตวัเลือกทั้งหมด 
ส่วนท่ี  2 เป็นส่วนของการพิจารณาวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผลงานการออกแบบ

ตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด โดยในแต่ละหนา้ประกอบดว้ยผลงานการออกแบบ
ตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวด โดยมีคาํถาม 2 ขอ้ คือ 

คาํถามท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
คาํถามท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นการจาํแนกรูปแบบและคุณลกัษณะ

ของตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด (ดูตวัอยา่งแบบสอบถามในภาคผนวก) 
โดยการจดัทาํแบบสอบถามดงักล่าว ไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิในการเสนอ 

แนะและปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อความถกูตอ้งเหมาะสมในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลู 
โดยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการทาํงานวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาวิเคราะห์การออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  และอธิบายถึงรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรคก์าร
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ ตามหลกัการการออกแบบ และการวิเคราะห์ถึงการออกแบบตามหลกัการ
ออกแบบโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีอา้งอิงในบทท่ี 2 เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์  โดยขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ขอ้มลู แบ่งเป็น 

1.  การวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง 
 ในการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งตามเน้ือหาในการวิเคราะห์น้ีเพ่ือความน่าเช่ือถือและไม่มี

อคติ จึงใชก้ารพิจารณาวิเคราะห์ผลงานการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบตราสญัลกัษณ์โดยตรง  9 ท่าน 
ดว้ยการใชต้าราง  Matrix Analysis (พรเทพ  เลิศเทวศิริ , 2547) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีอธิบาย
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ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีจดัเรียงตาํแหน่งอยา่งเป็นระบบโดย  อาศยัแถวและคอลมัน์  
โครงสร้างของการวิเคราะห์ขอ้มลูการออกแบบดว้ย Matrix ประกอบดว้ย 

1.  ตาราง (Table) 
2.  ตวัแปรคุณลกัษณะ (Characteristics) ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
3.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นแบบงานออกแบบ (Samples) คือ ตราสญัลกัษณ์ไทยท่ี 

ชนะเลิศการประกวดต่างๆ 
การหาค่าร้อยละ  (Percentage) ของตวัแปรคุณลกัษณะองคป์ระกอบศิลป์ในการ

ออกแบบตราสญัลกัษณ์  สามารถนาํเสนอขอ้มู ลดว้ยแผนภูมิ  วงกลม  (Pie Chart) เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย  
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มลูการออกแบบดว้ย Matrix Analysis จะทาํใหท้ราบคุณลกัษณะร่วม  หรือ
คุณลกัษณะท่ีแตกต่าง ขององคป์ระกอบศิลป์ในตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด 

2.  วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนาํมาประมวล ผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
โดยใช ้โปรแกรมสาํเร็จรูป โดยมีวิธีวิเคราะห์ ขอ้มลูดงัน้ี 

2.1 แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยเป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัความคิดเห็นการจาํแนกรูปแบบและคุณลกัษณะของตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศกา ร
ประกวด 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูม ิ(Primary Data) 

โดยการรวบรวมตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  ซ่ึงมีลกัษณะของ             
ตราสญัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัในช่วงเวลาปี 2543 - 2553 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด 
 

ลาํดบัท่ี ตราสญัลกัษณ์ ช่ือตราสญัลกัษณ์ 

 
1 

 

 

 

โครงการบริหารการจดัการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

2 
 

 

 

ASEAN ARCHITECT 

3 
 

ASEAN Dengue Day 

4 
 

หอศิลปวฒันธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร 

5 
 

สวนสตัวดุ์สิต 

6 
 

EXPO 2020 

7 
 

 

 สถานีโทรทศัน์ ITV 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 แสดงตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี ตราสญัลกัษณ์ ช่ือตราสญัลกัษณ์ 

8 

 

MAHADTHAI Channel 

9 
 

Mango TV 

10 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

11 
 

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

12 
 

ผลิตภณัฑร์าชทณัฑ ์

13 
 

SME Bank 

14 
 

สนามบินสุวรรณภูม ิ

15 

 

Thai Fruite & Vegetable 

16 
 

สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 แสดงตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี ตราสญัลกัษณ์ ช่ือตราสญัลกัษณ์ 

17 
 

สถานีโทรทศัน์ ThaiPBS 

18 
 

Thai Festival 

19 
 

สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย 

20 
 

โรงงานยาสูบ 

21 
 

ZPO Thailand 

22 
 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

23 
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

24 

 

ช่อสะอาด 

25 

 

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 แสดงตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี ตราสญัลกัษณ์ ช่ือตราสญัลกัษณ์ 

26 

 

ธนาคารอิสลาม 

27 
 

ธิราชเจา้จอมสยาม 

28 
 

บริษทั ขนส่ง จาํกดั 

29 
 

ปฏิรูปการศึกษา วาระแห่งชาติ 

30 
 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

31 
 

รักษธ์นบตัรไทย 

32 
 

วนั อสม.แห่งชาติ 

33 
 

วนัขา้ราชการพลเรือน 

34 
 

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 แสดงตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี ตราสญัลกัษณ์ ช่ือตราสญัลกัษณ์ 

35 

 

วนัสตรีไทย 

36 
 

วิทยาลยัชุมชน 

37 
 

ศนูยก์ลางความรู้แห่งชาติ 

38 
 

สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

39 
 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

40 
 

สภาพฒันาการเมือง 

41 
 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

42 
 

สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์

43 
 

สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 แสดงตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี ตราสญัลกัษณ์ ช่ือตราสญัลกัษณ์ 

44 
 

สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจ 

45 
 

หุน้ส่วนสร้างสรรคไ์ทย – สหรัฐ 

46 
 

อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 

47 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

48 
 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 
จากตารางท่ี  2 ตราสญัลกัษณ์ท่ีมีเพื่อ นาํมาวิเคราะห์มีจาํ นวน  48 ตราสญัลกัษณ์  เป็น

ตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  ตั้งแต่ปี  2543 – 2553 ซ่ึงเป็นการประกวดใ น
ระดบัประเทศเท่านั้น 

 
การศึกษาข้อมูลเอกสาร 

การศึกษาขอ้มลูเอกสารเก่ียวกบัคุณสมบติัขององคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบตรา 
สญัลกัษณ์โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย Matrix Analysis (พรเทพ เลิศเทวศิริ, 2547) มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยักาํหนดแหล่งท่ีมาขององคป์ระกอบศิลป์ท่ีนาํมาวิเครา ะห์ไวท่ี้ดา้นบนของ
ตาราง 

2.  ผูว้ิจยัระบุองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ดา้นบนของตาราง 
3.  ผูว้ิจยัใหค้ะแนนองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบตราสั ญลกัษณ์ท่ีปราก ฏจาก

แหล่ง ท่ีมาภาคเอกสารจาํนวน 4 แหล่ง โดยให ้แทนคะแนน 1 คะแนน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.  คะแนนรวมท่ีดา้นทา้ยของตารางท่ีมีมากกว่า  3 คะแนน  ข้ึนไปจะนาํมาใช้ เป็น
เกณฑใ์นการวิเคราะห์องคป์ระกอบศิลป์ตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด ซ่ึงจะทาํการ
วิเคราะห์โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจาํนวน 9 ท่าน 

การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย Matrix Analysis (พรเทพ เลิศเทวศิริ, 2547) จากภาคเอกสาร
แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑก์ารคดัเลือกตารางคุณสมบติัสาํหรับวิเคราะห์องคป์ระกอบศิลป์ 
 

                                                
 

                                                   ท่ีมา 
 

 แนวทางการออกแบบ 
 สญัลกัษณ์ 

กา
รอ

อก
แบ

บส
ัญล

กัษ
ณ์ 

(ท
อง

เจือ
, 2

54
2) 

  อง
คป์

ระ
กอ

บพื้
นฐ

าน
ขอ

งภ
าพ

 
 แ

ละ
กา

รจ
ดัอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ภา
พ 

 
 (พ

รเท
พ,

 25
47

) 
 กา

รอ
อก

แบ
บเ

บื้อ
งต

น้ 
(เล

อส
ม,

 25
47

) 
ส่ว

นป
ระ

กอ
บข

อง
กา

รอ
อก

แบ
บ 

(วิรุ
ษ,

 25
44

) 
 คะ

แน
นร

วม
 

 การใชเ้งาและความมีมิติ     4 
 ภาพและพ้ืน     3 
 การลดตดัทอน     3 
 การบงัหรือการซอ้น     3 
 การเคล่ือนไหว     3 
 การต่อเน่ืองกนั     3 
 การใชรู้ปร่าง     4 
 การใชสี้     4 
 ความสมดุล     4 
 ประเภทตราฯ     3 
 ความคมชดั     1 
 ท่ีว่าง     2 
 

จากตารางท่ี  3 สามารถสรุปคุณสมบติัขององคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์จากแนวทางการออกแบบสญัลกัษณ์ท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนข้ึนไป ดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.  การใชเ้งาและความมีมิติ 
 เป็นการใชเ้งาตกทอด หรือใชล้กัษณะทศันียภาพ ทาํใหเ้กิดความเป็น 3 มิติ 
2.  ภาพและพ้ืน 
Figure คือภาพ ส่วน Ground คือพ้ืน ทั้งสองอยา่งมีความสมัพนัธก์นั และมีความสาํคญั

ไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั ในบางคร้ังอาจจะลวงตามองภาพสลบักบัพ้ืนไปมาไดเ้ช่นกนั 
3.  การลดตดัทอน 
เป็นการลดส่วนรายละเอียดยุง่ยากออกไปใหเ้หลือโครงสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไว้  การ

ตดัทอนจะทาํใหง้านดูเรียบง่าย และดูแลว้รู้ไดท้นัทีว่ามาจากภาพใด เช่น จากตรานกปักษาวายภุกัษ์  
ท่ีใชเ้ป็นตรากระทรวงการคลงั 

4.  การบงัหรือการซอ้น 
คือภาพท่ีอยูข่า้งหลงั จะไม่สามารถมองเห็นจะถกูตดัจะก่อใหเ้กิดระยะความใกลไ้กล

เอกภาพ มีมิติมากยิง่ข้ึน ความน่าสนใจ และความเคล่ือนไหวได ้
5.  การเคล่ือนไหว 
เป็นการออกแบบใหรู้ปร่างเลก็ใหญ่ การออกแบบเสน้โคง้รัศมีต่างกนัซอ้นๆ กนั การ 

ออกแบบโดยใชเ้สน้จากหนาไปบาง บางคร้ังก็ใชห้ลกัความแตกต่างของนํ้ าหนกั  ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกบั
หลกัการซํ้า 

6.  ความต่อเน่ืองกนั 
การสมัผสัติดต่อกนัในจุดท่ีเหมาะสม  (Contact) กบัการนาํมาเช่ือม ต่อกนั  

(Continuation) อาจเช่ือมต่อตลอดทั้งคาํคลา้ยๆ กบัการเขียนโดยไม่ยกปากกาหรือเช่ือมต่อกนัแลว้มี
การดดัแปลงบางส่วน เช่น การปรับทิศทาง องศา ขนาดเสน้ หรือแมก้ระทัง่ดดัแปลงตวัอกัษร 

7.  รูปเคารพ 
เป็นการนาํเอารูปเคารพ ความเช่ือมาใชจิ้นตนาการในการออกแบบเป็นสญัลกัษณ์  เช่น

เทวดา สตัวหิ์มพานต ์ไดแ้ก่ ตรากระทรวงอุตสาหกรรมมาจากรูปพระนารายณ์ กระทรวงเกษตร ใช ้
รูปพระพิรุณ ชาวเขมรใชรู้ปพญานาค ชาวจีนใชรู้ปมงักร 

8.  รูปทรงธรรมชาติ 
การกาํหนดสญัลกัษณ์ตั้งแต่โบราณ มกันิยมสตัวท่ี์มีพลงัอยา่งสิงโต ถือเป็นเจา้ป่า  เป็น

การนาํเอาส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มาตดัทอนออกแบบเป็นสญัลกัษณ์ไดแ้ก่ คน สตัว ์พืช ภูเขา 
ทะเล ตวัอยา่ง เช่น ตราการบินไทย จากรูปดอกกลว้ยไม ้ตราธนาคารไทยพาณิชย์  จาํกดั  จากรูปใบ
โพธ์ิ ตาราธนาคารกรุงเทพ จากรูปดอกบวั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9.  รูปทรงวตัถุส่ิงของ 
การนาํเอารูปทรงของส่ิงท่ี มนุษยส์ร้างข้ึน  เช่น  โต๊ะ เกา้อ้ี  ยานพาหนะ  อาคาร  ส่ิงของ

เคร่ืองใช้  สินคา้มาเป็นรูปทรงพ้ืนฐานในการออกแบบ  โดยการลดตดัทอนจากรูปทรงท่ีมนุษย์
สร้างสรรคไ์วแ้ลว้มาสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ในเชิงกราฟิก เช่น กาโตวเ์ฮา้ส์ นาํรูปสินคา้ คือ ขนมปังเป็น
สญัลกัษณ์ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ใชรู้ปเคร่ืองบินบางบริษทัก็อาจใชรู้ปอาคารของตน
เป็นสญัลกัษณ์ อยา่งเช่น ควอลิต้ีเฮา้ส์ เป็นตน้ 

10.  รูปเรขาคณิต 
มีความเรียบง่ายและลงตวัอยูแ่ลว้ เพียงแต่ใชศ้ิลปะในการจดัองคป์ระกอบ การนาํเอา

รูปร่าง พ้ืนฐานง่ายๆ เช่น สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม หกเหล่ียม วงกลม 2 มิติ และ 3 มิติ มาใชใ้น
การออกแบบผสมผสานซอ้นทบักนั ในการออกแบบการใชรู้ปเรขาคณิตเป็นกรอบนอก ภายในอาจ
ใชรู้ปเรขาคณิตท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั ใหเ้กิดเอกภาพ รูปเรขาคณิตแต่ละรูปจะใหค้วามรู้สึกและ
ความหมายต่างกนั 

11.  รูปอิสระ 
เป็นการออกแบบจากรูปลกัษณะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาจากจินตนาการ  อุดมการณของ

บริษทัแนวความคิดเพื่อส่ือความหมาย  ความรู้สึก  อารมณ์  แต่จะมีความหมายโดยทางออ้ม  และ
มกัจะใชรู้ปเรขาคณิตและเสน้สญัลกัษณ์ต่างๆ  มาใชใ้นการออกแบบเพื่อส่ือความหมายท่ีเป็น
นามธรรม เช่น  วงรี 2 วง หมายถึงการจดัการและการพฒันาหรือเสน้อิสระ  แสดงฝีแปรงหมายถึง
ความเร็ว กากบาท หมายถึง โรงพยาบาล เสน้อิสระ หมายถึง ความเร็ว เป็นตน้ 

12.  รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ 
การออกแบบตอ้งการความหมายมาก จึงตอ้งใชรู้ปร่างทรงหลายอยา่ง  เป็นท่ีมาในการ

ออกแบบ เช่น ใชรู้ปสตัวร่์วมกบัตวัอกัษรใชรู้ปคนผสมกบัรูปนามธรรมใชรู้ปวตัถุผสมกบัรูป เรขา 
คณิตและตวัอกัษร เป็นตน้ การใชรู้ปท่ีมาในการออกแบบหลากหลายมากเกินไป  อาจทาํใหผ้ลงาน
ขาดเอกภาพทางความคิดและการออกแบบ 

13.  ลกัษณะไทย 
การใชล้กัษณะไทยมีส่วนร่วมในการออกแบบ  เช่นลวดลายไทย  เจดียโ์บส ถ ์หนา้จัว่

ความอ่อนนอ้มการไหว ้ฯลฯ มาตดัทอน 
14.  ความเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา 
การใชส่ิ้งท่ีเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนามาเป็นลกัษณะเด่นของสญัลกัษณ์ อาจใชค้าํสอน 

พุทธประวติั ทศชาติ หรือแมแ้ต่วรรณคดีบางเร่ือง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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15.  สีเอกรงค ์
ผลงานท่ีมีโครงสีเป็นเอกรงคโ์ดยทัว่ไป  หมายถึง  ผลงานท่ีมีสีเพียงสีเดียว  แต่มีความ

เขม้ของสีต่าง ๆ กนัเด่นชดัออกมา ซ่ึงจะเป็นสีใดก็ได ้
16.  สีกลมกลืน หรือสีท่ีสมัพนัธก์นั (Color Harmony)  
ผลงานท่ีมีโครงสีกลมกลืนกนันั้น  ยอ่มใหผ้ลเป็นท่ีพอใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นโดยทัว่ไป  

กล่าวคือ จะแลดูร่ืนนยัน์ตา ไมบ่าดตา และไม่แข็งกระดา้ง  หลกัการใชสี้เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืน
กนันั้นจะตอ้งใชสี้ท่ีอยูข่า้งเคียงในวงจรของสีในวรรณะเดียวกนัไม่เกินหกสีนบัจากแม่สี 

17.  สีคู่หรือสีตรงกนัขา้ม (Complementary or True Contrasts)  
การท่ีจะใชคู้่สีหรือสีตรงกนัขา้มใหไ้ดผ้ลจะตอ้งเป็นสดัส่วนของพ้ืนท่ี เช่น ใชสี้หน่ึง

เป็นจาํนวนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์ส่วนอีกสีหน่ึงซ่ึงเป็นสีตรงกนัขา้มเพียง 20 เปอร์เซ็นตข์อง
จาํนวนสีทั้งหมด ก็จะไดภ้าพท่ีมีสีงดงาม ผลงานท่ีมีโครงสีประสานกลมกลืนกนัโดยไม่มีสีคู ่หรือสี
ท่ีตรงกนัขา้มปะปนอยูด่ว้ยแลว้ 

18.  ความสมดุลแบบเหมือนกนั 
เป็นการจดัภาพใหม้ีลกัษณะซา้ยขวาเท่ากนัเหมือนกนั จดัง่ายแต่มีความน่าสนใจนอ้ย 

เหมาะสมกบังานออกแบบสญัลกัษณ์มาก เพราะสญัลกัษณ์ตอ้งการความน่าเช่ือถือดูเป็นทางการ 
19.  ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั 
เป็นการสร้างความสมดุลใหดู้เท่ากนัโดยสายตาแต่ ทั้งสองขา้งมีรูปทรงไม่เหมือนกนั

หรือบางคร้ังก็มีขนาดต่างกนั จึงทาํใหเ้กิดความน่าสนใจไดม้ากกว่า ดูไดน้านแต่จดัยากกว่า เพราะ
ตอ้งแกปั้ญหาความแตกต่าง เช่น ดา้นหน่ึงมีขนาดใหญ่ตอ้งจดัขนาดเลก็ อีกดา้นหน่ึงใหมี้นํ้ าหนกั
ใกลเ้คียงกนั 

20.  ความสมดุลแบบรัศมี 
เป็นจดัภาพโดยใชแ้บบอยา่งรัศมีของวงกลมเป็นการจดัแบบเดียวกนั  ซํ้าๆกนัไป

โดยรอบจุดศนูยก์ลาง บางรูปเมื่อจดัแลว้สามารถหมุนไดร้อบดา้น ส่วนการกาํหนดจุดรวมรัศมีอาจ
ไม่อยูต่รงกลางก็ได ้อาจนาํไปจดัในรูปร่างอ่ืนก็ได ้เพื่อก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ 

21.  แบบตวัอกัษร 
เป็นการออกแบบสญัลกัษณ์โดยอาศยัรูปแบบตวัอกัษรมาประดิษฐจ์ดัวางใหส้วยงาม

ชดัเจน การออกแบบอาจจะใชเ้ฉพาะตวัอกัษรหรือคาํยอ่ของหน่วยงาน  บริษทัหรือสถาบนัองคก์าร
ต่างๆ มาใช ้
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22.  แบบภาพ 
เป็นการออกแบบสญัลกัษณ์โดยใชรู้ปภาพเป็นแนวคิดในการออกแบบ ภาพอาจเป็น

การแสดงทิศทาง กิจกรรม การกระทาํหรือภาพสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 
23.  แบบผสมผสาน 
คือการออกแบบภาพสญัลกัษณ์ โดยนาํเอารูปแบบตวัอกัษรกบัรูปภาพมาประกอบกนั

ในการออกแบบอยา่งสมัพนัธก์นัและเหมาะสม 
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ผลการวเิคราะห์ 
จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบศิลป์ของตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวดท่ี

นาํมาศึกษาจาํนวน  48 ตราสญัลกัษณ์  โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจาํนวน  9 ท่าน วิเคราะห์
โดยMatrix Analysis พบว่า องคป์ระกอบศิลป์ของตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวด ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4 แสดงสรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน จากตราสญัลกัษณ์ จาํนวน 48 ช้ิน 

องคป์ระกอบศิลป์ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 
 การใชเ้งาและความมีมิติ 77 8.39 
 ภาพและพ้ืน 118 12.85 
 การลดทอน 363 39.54 
 การบงัหรือซอ้น 97 10.57 
 การเคล่ือนไหว 145 15.80 
 ความต่อเน่ืองกนั 118 12.85 
 รูปเคารพ 30 3.71 
 รูปทรงธรรมชาติ 135 16.69 
 รูปทรงวตัถุส่ิงของ 95 11.74 
 รูปเรขาคณิต 92 11.37 
 รูปอิสระ 162 20.02 
 รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ 57 7.05 
 ลกัษณะไทย 219 27.07 
 ความเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา 19 2.35 
 สีกลมกลืน 150 34.25 
 สีตรงกนัขา้ม 273 62.33 
 สีเอกรงค ์ 15 3.42 
 ความสมดุลแบบเหมือนกนั 76 17.59 
 ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั 346 80.09 
 ความสมดุลแบบรัศมี 10 2.31 
 แบบตวัอกัษร 21 4.76 
 แบบภาพ 311 70.52 
 แบบผสมผสาน 109 24.72 
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ตารางท่ี 5 แสดงการใชรู้ปแบบในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวด 
 

การใชรู้ปแบบในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ร้อยละของตราสญัลกัษณ์ 
 การลดตดัทอน 39.54 
 การเคล่ือนไหว 15.80 
 ภาพและพ้ืน 12.85 
 ความต่อเน่ืองกนั 12.85 
 การบงัหรือการซอ้น 10.57 
 การใชเ้งาและความมีมิติ 8.39 
 

จากแผนภูมท่ีิ 1 แสดงจาํนวนร้อยละ ของเทคนิคท่ีใชใ้นการใชรู้ปแบบ พบว่า การลด
ตดัทอน ร้อยละ 39.54 การเคล่ือนไหว ร้อยละ 15.80 ภาพและพ้ืน ร้อยละ 12.80 ความต่อเน่ืองกนั 
ร้อยละ 12.80 การบงัหรือการซอ้น ร้อยละ 10.57 การใชเ้งาและความมีมิติ ร้อยละ 8.39 ตามลาํดบั 

 
 

 
 
 
การลดตดัทอน   การเคล่ือนไหว    ภาพและพ้ืน  
ความต่อเน่ืองกนั  การบงัหรือการซอ้น   การใชเ้งาและความมีมิติ 
 

แผนภูมท่ีิ 1 แสดงร้อยละการใชรู้ปแบบในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
 

39.54% 

15.80% 12.8%5 

12.85% 

10.57% 

8.39% 
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ตารางท่ี 6 แสดงรูปร่างรูปทรงการออกแบบตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวด 
 

รูปร่างรูปทรงการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ร้อยละของตราสญัลกัษณ์ 
 ลกัษณะไทย 27.07 
 รูปอิสระ 20.02 
 รูปทรงธรรมชาติ 16.69 
 รูปทรงวตัถุส่ิงของ 11.74 
 รูปเรขาคณิต 11.37 
 รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ 7.05 
 รูปเคารพ 3.71 
 ความเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา 2.35 
 

จากแผนภูมท่ีิ 2 แสดงจาํนวนร้อยละของรูปร่างรูปทรงท่ีใชใ้นการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ พบว่า ลกัษณะไทย ร้อยละ 27.07 รูปอิสระ ร้อยละ20.02 รูปทรงธรรมชาติ ร้อยละ 16.69 
รูปทรงวตัถุส่ิงของ ร้อยละ 11.74 รูปเรขาคณิต ร้อยละ 11.37 รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ ร้อยละ 
7.05 รูปเคารพ ร้อยละ 3.71 ตามลาํดบั 

 

 
ลกัษณะไทย          รูปอิสระ          รูปทรงธรรมชาติ            รูปทรงวตัถุส่ิงของ 
รูปเรขาคณิต         รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ          การใชเ้งาและความมีมิติ 
ความเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา 

 
แผนภูมท่ีิ 2  แสดงร้อยละของรูปร่างรูปทรงในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

20.02% 
 

3.71% 

27.07% 

16.69% 

11.74% 

7.05% 2.35% 

11.37% 
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ตารางท่ี 7  แสดงการใชสี้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวด 
 

การใชสี้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ร้อยละของตราสญัลกัษณ์ 
 สีตรงกนัขา้ม 62.33 
 สีกลมกลืน 34.25 
 สีเอกรงค ์ 3.42 
 

จากแผนภูมท่ีิ 3 แสดงจาํนวนร้อยละของการใชสี้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ พบว่า 
สีตรงกนัขา้ม ร้อยละ 62.3 สีกลมกลืน ร้อยละ 34.25 สีเอกรงค ์ร้อยละ 3.42 ตามลาํดบั 

 

 
 
 สีตรงกนัขา้ม   สีกลมกลืน  สีเอกรงค ์

 
แผนภูมท่ีิ 3   แผนภูมิแสดงร้อยละของการใชสี้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.33% 

34.25% 

3.42% 
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ตารางท่ี 8  แสดงความสมดุลในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวด 
 

ความสมดุลในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ร้อยละของตราสญัลกัษณ์ 
 ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั 80.09 
 ความสมดุลแบบเหมือนกนั 17.60 
 ความสมดุลแบบรัศมี 2.31  
 

จากแผนภูมท่ีิ 4 แสดงจาํนวนร้อยละความสมดุลในการออกแบบตราสญัลกัษณ์  พบว่า 
ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั  ร้อยละ  80.09% ความสมดุลแบบเหมือนกนั  ร้อยละ  17.60% ความ
สมดุลแบบรัศมี ร้อยละ 2.31% ตามลาํดบั 
 

 
 
 ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั       ความสมดุลแบบเหมือนกนั  
ความสมดุลแบบรัศมี 

 
แผนภูมท่ีิ 4   แสดงร้อยละของความสมดุลในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
 
 

 
 

80.09% 

17.60% 

2.31% 
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ตารางท่ี 9  แสดงประเภทในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศจากการประกวด 
 

ประเภทในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ร้อยละของตราสญัลกัษณ์ 
 แบบภาพ 70.52 
 แบบผสมผสาน 24.72 
 แบบตวัอกัษร 4.76 
 

จากแผนภูมิท่ี 5 แสดงจาํนวนร้อยละของประเภทในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ พบว่า 
แบบภาพ ร้อยละ 70.52% แบบผสมผสาน ร้อยละ 24.72% แบบตวัอกัษร ร้อยละ 4.76% ตามลาํดบั 

 
 
 

 
 
 แบบภาพ      แบบผสมผสาน  ความสมดุลแบบรัศมี 
 

 
แผนภูมท่ีิ 5  แสดงร้อยละของประเภทในการออกแบบตราสญัลกัษณ์

70.52% 

24.72% 

4.76% 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  “วิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการ
ประกวด ”โดยใชห้ลกัองคป์ระกอบศิลป์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษารูปแบบการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด มีการใชห้ลกัการออกแบบ  ในลกัษณะใด  2) เพื่อหารูปแบบ
วิธีการในการสร้างสรรคก์ารออกแบบตราสญัลกัษณ์  ตามหลกัการออกแบบและสามารถนาํแนว
ทางการออกแบบไปประยกุตใ์ชแ้ก่หน่วยงานหรือองคก์ร อ่ืนๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  อีก
ยงัส่งเสริมนกัออกแบบรุ่นใหม่ใหม้ีศกัยภาพ  โดยมีการสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแน ะ ใน
องคป์ระกอบศิลป์ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

1.  การใชรู้ปแบบ 
2.  รูปร่างรูปทรง 
3.  การใชสี้ 
4.  ความสมดุล 
5.  ประเภท 

 
1.  การใชรู้ปแบบ 
ไม่มีนกัออกแบบคนใดท่ีสามารถออกแบบโดยอาศยัเพียงประสบการณ์ของตน และคง

ไมมี่นกัออกแบบคนใดออกแบบโดยการลอกเลียนแบบ  นกัออกแบบท่ี ดีควรตดัตวงประสบการณ์
ของตนและศึกษาผลงานการออกแบบของผูอ่ื้นท่ีหลากหลายเป็นแนวทาง  สญัลกัษณ์ท่ีพบเห็นกนั
อยูผ่า่นกระบวนการคิดจากหลายคน  ท่ีมีแนวทางและวิธีการออกแบบต่างกนัไป  สามารถแบ่งได้
ดงัน้ี คือ การลดตดัทอน, การเคล่ือนไหว, ภาพและพ้ืน, ความต่อเน่ืองกนั, การบงัหรือการซอ้น, การ
ใชเ้งาและความมีมิติ 

1.1 การลดตดัทอน 
เป็นการลดส่วนรายละเอียดยุง่ยากออกไปใหเ้หลือโครงสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไว้

การตดัทอนจะทาํใหง้านดูเรียบง่าย และดูแลว้รู้ไดท้นัทีว่ามาจากภาพใด 
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ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชก้ารลดตดัทอน 
 

1.2 การเคล่ือนไหว เป็นการออกแบบใหรู้ปร่างเลก็ใหญ่ การออกแบบเสน้โคง้รัศมี
ต่างกนัซอ้นๆ  กนั การออกแบบโดยใชเ้สน้จากหนาไปบาง  บางคร้ังก็ใชห้ลกัความแตกต่างของ
นํ้ าหนกั ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกบัหลกัการซํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชก้ารเคล่ือนไหว 

 
1.3 ภาพและพ้ืน Figure คือภาพ ส่วน Ground คือพ้ืน ทั้งสองอยา่งมีความสมัพนัธ์

กนั และมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั ในบางคร้ังอาจจะลวงตามองภาพสลบักบัพ้ืนไปมาได้
เช่นกนั 

 
ภาพท่ี 12 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชภ้าพและพ้ืน 
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1.4 ความต่อเน่ืองกนั การสมัผสัติดต่อกนัในจุดท่ีเหมาะสม (Contact) กบัการนาํมา
เช่ือมต่อกนั  (Continuation) อาจเช่ือมต่อตลอดทั้งคาํคลา้ยๆ  กบัการเขียนโดยไม่ยกปากกาหรือ
เช่ือมต่อกนัแลว้มีการดดัแปลงบางส่วน  เช่น การปรับทิศทาง  องศา  ขนาดเสน้  หรือแมก้ระทัง่
ดดัแปลงตวัอกัษร 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชค้วามต่อเน่ืองกนั 
 

1.5 การบงัหรือการซอ้น คือภาพท่ีอยูข่า้งหลงั จะไม่สามารถมองเห็นจะถกูตดัจะ 
ก่อใหเ้กิดระยะความใกลไ้กลเอกภาพ มีมิติมากยิง่ข้ึน ความน่าสนใจ และความเคล่ือนไหวได ้
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชก้ารบงัหรือการซอ้น 
 

1.6 การใชเ้งาและความมีมิติ เป็นการใชเ้งาตกทอด หรือใชล้กัษณะทศันียภาพทาํ 
ใหเ้กิดความเป็น 3 มิติ 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชก้ารใชเ้งาและความมีมิติ 
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2.  รูปร่างรูปทรง 
ในการออกแบบสญัลกัษณ์ใด ไม่ว่าจะเป็นสญัลกัษณ์ทัว่ไป เคร่ืองหมายการคา้และตรา 

ควรมีท่ีมา  หรือส่ิงดลใจใหคิ้ดในการออกแบบเพ่ือท่ีสญัลกัษณ์ท่ีออกมาจะไดมี้คุณค่าดา้น
ความหมาย  และมีรูปแบบแตกต่างๆไปจากผลงานอ่ืนๆ  สญัลกัษณ์ท่ีมา  ซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
แนวความคิดในการออกแบบสามารถทาํได ้ดงัน้ี ลกัษณะไทย, รูปอิสระ, รูปทรงธรรมชาติ, รูปทรง
วตัถุส่ิงของ, รูปเรขาคณิต, รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ, รูปเคารพ, ความเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา 

2.1 ลกัษณะไทย การใชล้กัษณะไทยมีส่วนร่วมในการออกแบบ  เช่นลวดลายไทย  
เจดียโ์บสถ ์หนา้จัว่ ความอ่อนนอ้มการไหว ้ฯลฯ มาตดัทอน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชล้กัษณะไทย 
 

2.2 รูปอิสระ เป็นการออกแบบจากรูปลกัษณะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาจากจินตนาการ
อุดมการณ์ แนวความคิดเพื่อส่ือความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ แต่จะมีความหมายโดยทางออ้ม และ
มกัจะใชรู้ปเรขาคณิตและเสน้สญัลกัษณ์ต่างๆ  มาใชใ้นการออกแบบเพื่อส่ือความหมายท่ีเป็น
นามธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชรู้ปอิสระ 
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2.3 รูปทรงธรรมชาติ  การกาํหนดสญัลกัษณ์ตั้งแต่โบราณ  มกันิยมนาํภาพ  มาตดั
ทอนออกแบบเป็นสญัลกัษณ์ 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 18 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชรู้ปทรงธรรมชาติ 
  

2.4 รูปทรงวตัถุส่ิงของ  การนาํเอารูปทรงของส่ิงท่ี มนุษยส์ร้างข้ึน  เช่น  โต๊ะ เกา้อ้ี
ยานพาหนะ  อาคาร  ส่ิงของเคร่ืองใช้  สินคา้มาเป็นรูปทรงพ้ืนฐานในการออกแบบ  โดยการลดตดั
ทอนจากรูปทรงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคไ์ว ้แลว้มาสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ในเชิงกราฟิก 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 19 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชรู้ปทรงวตัถุส่ิงของ 
 

2.5 รูปเรขาคณิต  มีความเรียบง่ายแ ละลงตวัอยูแ่ลว้  เพียงแต่ใชศ้ิลปะในการจดั
องคป์ระกอบ การนาํเอารูปร่าง พ้ืนฐานง่ายๆ เช่น สามเหล่ียม  ส่ีเหล่ียม  วงกลม  หกเหล่ียม  มาใชใ้น
การออกแบบผสมผสานซอ้นทบักนั  ใหเ้กิดเอกภาพ  รูปเรขาคณิตแต่ละรูปจะใหค้วามรู้สึกและ
ความหมายต่างกนั 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชรู้ปเรขาคณิต 
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2.6 รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ การออกแบบตอ้งการความหมายมาก  จึงตอ้งใช้
รูปร่างทรงหลายอยา่ง เป็นท่ีมาในการออกแบบ เช่น ใชรู้ปสตัวร่์วมกบัตวัอกัษรใชรู้ปคนผสมกบัรูป
นามธรรมใชรู้ปวตัถุผสมกบัรูปเรขาคณิตและตวัอกัษร  เป็นตน้  การใชรู้ ปท่ีมาในการออกแบบ
หลากหลายมากเกินไป อาจทาํใหผ้ลงานขาดเอกภาพทางความคิดและการออกแบบ 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 21 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชรู้ปร่างและรูปทรงหลายแบบ 
 

2.7 รูปเคารพ เป็นการนาํเอารูปเคารพ ความเช่ือมาใชจิ้นตนาการในการออกแบบ
เป็นสญัลกัษณ์ เช่น เทวดา สตัวหิ์มพานต ์
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชรู้ปเคารพ 
 

2.8 ความเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา  การใชส่ิ้งท่ีเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนามาเป็น
ลกัษณะเด่นของสญัลกัษณ์ อาจใชค้าํสอน พุทธประวติั ทศชาติ หรือแมแ้ต่วรรณคดีบางเร่ือง 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชค้วามเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา 
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3.  การใชสี้ 
สีมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อการออกแบบตราสญัลกัษณ์  สามารถใหผ้ลกระทบต่อ

จินตนาการและอารมณ์ของมนุษยต์ามวตัถุประสงคข์องนกัออกแบบ  หรือผูใ้ชเ้ป็นหลกั  การใชสี้
ตามหลกัการออกแบบ แบ่งไดด้งัน้ี สีตรงขา้ม, สีกลมกลืน, สีเอกรงค ์

3.1 สีคู่หรือสีตรงกนัขา้ม  การท่ีจะใชคู้่สีหรือสีตรงกนัขา้มใหไ้ดผ้ลจะตอ้งเป็น
สดัส่วนของพ้ืนท่ี เช่น ใชสี้หน่ึงเป็นจาํนวนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์ส่วนอีกสีหน่ึงซ่ึงเป็นสีตรงกนั
ขา้มเพียง 20 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนสีทั้งหมด ก็จะไดภ้าพท่ีมีสีงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชสี้ตรงกนัขา้ม 
 

3.2 สีกลมกลืน หรือสีท่ีสมัพนัธก์นั ผลงานท่ีมีโครงสีกลมกลืนกนันั้น  ยอ่มใหผ้ล
เป็นท่ีพอใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นโดยทัว่ไป กล่าวคือ จะแลดูร่ืนนยัน์ตา ไม่บาดตา และไม่แข็งกระดา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชสี้กลมกลืน 
 

3.3 สีเอกรงค ์ผลงานท่ีมีโครงสีเป็นเอกรงคโ์ดยทัว่ไป หมายถึง ผลงานท่ีมีสีเพียงสี
เดียว แต่มีความเขม้ของสีต่างๆ กนัเด่นชดัออกมา ซ่ึงจะเป็นสีใดก็ได ้
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ภาพท่ี 26 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชสี้เอกรงค์ 
 

4.  ความสมดุล 
ในการออกแบบงานงานศิลปะทุกแขนงตอ้งนาํองคป์ระกอบของการออกแบบ  ไดแ้ก่  

เสน้ สี รูปร่าง  รูปทรง  นํ้าหนกั  ลกัษณะผวิ  ฯลฯ มาจดัใหเ้กิดความงามเหมาะสม  ตามหลกัการ
ออกแบบ 

4.1 ความสมดุลแบบไม่เหมือนกนั เป็นการสร้างความสมดุลใหดู้เท่ากนัโดยสายตา
แต่ทั้งสองขา้งมีรูปทรงไม่เหมือนกั นหรือบางคร้ังก็มีขนาดต่างกนั  จึงทาํใหเ้กิดความน่าสนใจได้
มากกว่าดูไดน้านแต่จดัยากกว่า เพราะตอ้งแกปั้ญหาความแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชค้วามสมดุลแบบไม่เหมือนกนั 
 

4.2 ความสมดุลแบบเหมือนกนั  เป็นการจดัภาพใหม้ีลกัษณะซา้ยขวาเท่ากนั
เหมือน กนั  จดัง่ายแต่มีความน่าสนใจนอ้ย  เหมาะสมกบังานออกแบบสญัลกัษณ์มาก  เพราะ
สญัลกัษณ์ตอ้งการความน่าเช่ือถือดูเป็นทางการ 

 



 

 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชค้วามสมดุลแบบเหมือนกนั 

4.3 ความสมดุลแบบรัศมี เป็นจดัภาพโดยใชแ้บบอยา่งรัศมีของวงกลมเป็นการจดั
แบบเดียวกนั ซํ้าๆกนัไปโดยรอบจุดศนูยก์ลาง บางรูปเมื่อจดัแลว้สามารถหมุนไดร้อบดา้น ส่วนการ
กาํหนดจุดรวมรัศมีอาจไม่อยูต่รงกลางก็ได้  อาจนาํ  ไปจดัในรูปร่างอ่ืนก็ได้  เพื่อก่อใหเ้กิดความ
แปลกใหม ่

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 29 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชค้วามสมดุลแบบรัศมี 
 

5.  ประเภท 
การแบ่งประเภทของตราสญัลกัษณ์  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3 ประเภทใหญ่  ๆ ดงัน้ีคือ  

แบบภาพ, แบบผสมผสาน, แบบตวัอกัษร 
5.1 แบบภาพ  เป็นการออกแบบสญัลกัษณ์โดยใชรู้ปภาพเป็นแนวคิดในการ

ออกแบบ ภาพอาจเป็นการแสดงทิศทาง กิจกรรม การกระทาํหรือภาพสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 30 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้บบภาพ 
 

5.2 แบบผสมผสาน  คือการออกแบบภาพสญัลกัษณ์  โดยนาํเอารูปแบบตวัอกัษร
กบัรูปภาพมาประกอบกนัในการออกแบบอยา่งสมัพนัธก์นัและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้บบผสมผสาน 
 

5.3 แบบตวัอกัษร  เป็นการออกแบบสญัลกัษณ์โดยอาศยัรูปแบบตวัอกัษรมา
ประดิษฐจ์ดัวางใหส้วยงาม ชดัเจน การออกแบบอาจจะใชเ้ฉพาะตวัอกัษรหรือคาํยอ่ของหน่วยงาน
บริษทัหรือสถาบนัองคก์ารต่าง ๆ มาใช ้

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 32 ตวัอยา่งตราสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้บบตวัอกัษร 
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อภิปรายผล 
การใชต้าราง  Matrix analysis จะช่วยใหน้กัออกแบบเห็นภาพรวมของผลงานการ

ออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวด  นาํไปสู่การสร้างแนวทางการออกแบบ
ใหก้บันกัออกแบบท่ีตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่หรือส่งผลงานตราสญัลกัษณ์ไทยเขา้ประกวด  
และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย จากการวิจยัพบว่าการออกแบบตราสญัลกัษณ์
ไทยท่ีชนะเลิศจากการประกวดมีองคป์ระกอบศิลป์แลรูปแบบการออกแบบหลาย ๆ อยา่งท่ีใชใ้น
การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทย เพื่อนาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานในการออกแบบใหส้วยงามใน
เชิงศิลปะและเป็นท่ีจดจาํ  ทั้งน้ีกระบวนการวิเคราะห์โดยใชต้าราง  Matrix analysis สามารถนาํไ ป
ประยกุตเ์พื่อสร้างเคร่ืองมือช่วยแนะแนวทางการออกแบบอ่ืนๆ  ในลกัษณะเดียวกนัเพื่อ พฒันา
ผลงานการสร้างสรรคก์ารออกแบบตราสญัลกัษณ์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

สาํหรับงานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันานกัออกแบบในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อพฒันางานออกแบบตราสญัลกัษณ์ต่อไป ซ่ึงแนวทางการออกแบบท่ีไดจ้ากการวิจยั  เป็น
แนวทางท่ีศึกษาจากนกัออกแบบ  และหน่วยงาน  จึงสามารถใชม้าประกอบการออกแบบ              
ตราสญัลกัษณ์ใหก้บัธุรกิจหรือองคก์รอ่ืนๆ ได ้โดยปรับปรุงแนวทางใหเ้หมาะสมกบัการออกแบบ  
ทั้งน้ี งานวิจยัน้ีมิไดห้มายความถึงการตีกรอบของศิลปะการออกแบบ  ผูอ้อกแบบสามารถใชแ้นว
ทางการออกแบบได้  อยา่งหลากหลาย  เพียงแต่งานวิจยัจะแ สดงใหเ้ห็นถึงท่ีมาในแนวทางการ
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยอีกลกัษณะหน่ึง ทั้งตอ้งอาศยัทกัษะ ความสามารถ  และจิตนาการ  ของ
ผูอ้อกแบบแต่ละคน  ถึงแมว้่าจะใชแ้นวทางการออกแบบท่ีคลา้ยกนั  แต่ก็จะสามารถสร้างสรรค์
ผลงานท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปและส่ิงสาํคญัสาํหรับผูอ้อกแบบ  คือ การศึกษาอยา่งไม่หยดุน่ิง  
เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่ และพฒันาวงการการออกแบบต่อไป 
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ตารางท่ี 10 แสดงรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรคก์ารออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
 

รูปแบบ รูปร่าง การใชสี้ ความสมดุล ประเภท 
การลดตดัทอน 
39.54% 

ลกัษณะไทย 
27.07% 

สีตรงขา้ม 
62.33% 

แบบไม่เหมือนกนั 
80.09% 

แบบภาพ 
70.52% 

การเคล่ือนไหว 
15.80% 

รูปอิสระ 
20.02% 

สีกลมกลืน 
34.25% 

แบบเหมือนกนั 
34.25% 

แบบผสมผสาน 
24.72% 

ภาพและพ้ืน 
12.85% 

รูปทรงธรรมชาติ 
16.69% 

สีเอกรงค ์
3.24% 

แบบรัศมี 
2.31% 

แบบตวัอกัษร 
4.76% 

ความต่อเน่ือง 
12.85% 

รูปทรงวตัถุส่ิงของ 
11.74% 

   

การบงั, การซอ้น 
10.57% 

รูปเรขาคณิต 
11.37% 

   

การใชเ้งา, มีมิติ 
8.39 

รูปร่างหลายแบบ 
7.05% 

   

 รูปเคารพ 
3.71% 

   

 พุทธศาสนา 
2.35% 
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แบบสอบถามประกอบการศึกษาวทิยานิพนธ์ 
เร่ือง วิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด 

(The success logo analysis in the Thai logo competition) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คาํช้ีแจง  แบบสอบถามการวิจยัน้ี สร้างข้ึนเพ่ือใชว้ิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทย
ท่ีชนะเลิศการประกวด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงท่ี
ท่านรู้ ตามความเห็นและความรู้สึกของท่าน  ผูศ้ึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่าน  ท่ีกรุณา
สละเวลาในการใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  ไปใชป้ระโยชน์เฉพาะในการ
วิเคราะห์การออกแบบตราสญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวดเท่านั้น 
 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นการจาํแนกรูปแบบและคุณลกัษณะของตรา 

  สญัลกัษณ์ไทยท่ีชนะเลิศการประกวด 
 
 
 
 
 

สุรัตนชยั ช่ืนตา 
นกัศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เช่ียวชาญ) 
 
ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ช่ียวชาญ..................................................................................................................... 
ระดบัการศึกษา.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
สถานท่ีทาํงาน...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................... 
ประสบการณ์ทาํงาน...............................ปี 
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพท่ีสาํคญั.............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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กรุณาอ่านค าจ ากดัความของคุณลกัษณะของตราสัญลกัษณ์ ดังต่อไปนี้  เพือ่ตอบค าถามให้หัวข้อ
ถัดไป 

1. การใช้เงาและความมมีติ ิ
เป็นการใชเ้งาตกทอด หรือใชล้กัษณะทศันียภาพ ทาํ ใหเ้กิดความเป็น 3 มิติ 
2. ภาพและพืน้ 
Figure คือภาพ ส่วน Ground คือพ้ืน ทั้งสองอยา่งมีความสมัพนัธก์นั  และมีความสาํคญัไม่

ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั ในบางคร้ังอาจจะลวงตามองภาพสลบักบัพ้ืนไปมาไดเ้ช่นกนั 
3. การลดตดัทอน 
เป็นการลดส่วนรายละเอียดยุง่ยากออกไปใหเ้หลือโครงสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไว้  การตดั

ทอนจะทาํ ใหง้านดูเรียบง่าย และดูแลว้รู้ไดท้นัทีว่ามาจากภาพใด เช่น จากตรานกปักษาวายภุกัษ์  ท่ี
ใชเ้ป็นตรากระทรวงการคลงั 

4. การบังหรือการซ้อน 
คือภาพท่ีอยูข่า้งหลงั  จะไม่สามารถมองเห็นจะถกูตดัจะก่อใหเ้กิดระยะความใกลไ้กล

เอกภาพมีมิติมากยิง่ข้ึน ความน่าสนใจ และความเคล่ือนไหวได ้
5. การเคลือ่นไหว 
เป็นการออกแบบใหรู้ปร่างเลก็ใหญ่ การออกแบบเสน้โคง้รัศมีต่าง กนัซอ้นๆ  กนั การออก

แบโดยใชเ้สน้จากหนาไปบาง  บางคร้ังก็ใชห้ลกัความแตกต่างของนํ้ าหนกั  ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกบั
หลกัการซํ้า 

6. ความต่อเนื่องกนั 
การสมัผสัติดต่อกนัในจุดท่ีเหมาะสม  (Contact) กบัการนาํ  มาเช่ือมต่อกนั  (Continuation) 

อาจเช่ือมต่อตลอดทั้งคาํ คลา้ยๆ กบัการเขียนโดยไม่ยกปากกาหรือเช่ือมต่อกนัแลว้มีการดดัแปลง
บางส่วนเช่น การปรับทิศทาง องศา ขนาดเสน้ หรือแมก้ระทัง่ดดัแปลงตวัอกัษร 

7. รูปเคารพ 
เป็นการนาํ  เอารูปเคารพ  ความเช่ือมาใชจิ้นตนาการในการออกแบบเป็นสญัลกัษณ์  เช่น 

เทวดาสตัวหิ์มพานต ์ไดแ้ก่ ตรากระทรวงอุตสาหกรรมมาจากรูปพระนารายณ์ กระทรวงเกษตร  ใช้
รูปพระพิรุณ ชาวเขมรใชรู้ปพญานาค ชาวจีนใชรู้ปมงักร 

8. รูปทรงธรรมชาต ิ
การกาํหนดสญัลกัษณ์ตั้งแต่โบราณ มกันิยมสตัวท่ี์มีพลงัอยา่งสิงโต  ถือเป็นเจา้ป่า  เป็นการ

นาํเอาส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  มาตดัทอนออกแบบเป็นสญัลกัษณ์ไดแ้ ก่ คน สตัว์ พืช ภูเขา 
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ทะเลตวัอยา่ง เช่น ตราการบินไทย จากรูปดอกกลว้ยไม้  ตราธนาคารไทยพาณิชย์  จาํกดั  จากรูปใบ
โพธ์ิ ตราธนาคารกรุงเทพ จากรูปดอกบวั 
 

9. รูปทรงวตัถุส่ิงของ 
การนาํเอารูปทรงของส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี  ยานพาหนะ  อาคาร  ส่ิงของ

เคร่ืองใชสิ้นคา้มาเป็นรูปทรงพ้ืนฐานในการออกแบบ  โดยการลดตดัทอนจากรูปทรงท่ีมนุษย์
สร้างสรรคไ์ว ้  แลว้มาสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ในเชิงกราฟิก  เช่น  กาโตวเ์ฮา้ส์  นาํรูปสินคา้  คือ ขนมปัง
เป็นสญัลกัษณ์ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ใชรู้ปเคร่ืองบินบางบริษทัก็อาจใชรู้ปอาคารของ
ตนเป็นสญัลกัษณ์ อยา่งเช่น ควอลิต้ีเฮา้ส์ เป็นตน้ 

10. รูปเรขาคณติ 
มีความเรียบง่ายและลงตวัอยูแ่ลว้ เพียงแต่ใชศ้ิลปะในการจดัองคป์ระกอบ การนาํเอารูปร่าง

พ้ืนฐานง่ายๆ  เช่น สามเหล่ียม  ส่ีเหล่ียม  วงกลม  หกเหล่ียม  วงกลม  2 มิติ และ 3 มิติ มาใชใ้นการ
ออกแบบผสมผสานซอ้นทบักนั ในการออกแบบการใชรู้ปเรขาคณิตเป็นกรอบนอก  ภายในอาจใช้
รูปเรขาคณิตท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัใหเ้กิด  เอกภาพ  รูปเรขาคณิตแต่ละรูปจะใหค้วามรู้สึกและ
ความหมายต่างกนั 

11. รูปอสิระ 
เป็นการออกแบบจากรูปลกัษณะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาจากจินตนาการ  อุดมการณของบริษทั

แนวความคิดเพื่อส่ือความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ แต่จะมีความหมายโดยทางออ้ม และมกัจะใชรู้ป
เรขาคณิตและเสน้สญัลกัษณ์ต่างๆ  มาใชใ้นการออกแบบเพื่อส่ือความหมายท่ีเป็นนามธรรม  เช่น 
วงรี 2 วง หมายถึงการจดัการและการพฒันาหรือเสน้อิสระ แสดงฝีแปรงหมายถึงความเร็ว กากบาท  
หมายถึง โรงพยาบาล เสน้อิสระ หมายถึง ความเร็ว เป็นตน้ 

12. รูปร่างและรูปทรงหลายแบบ 
การออกแบบตอ้งการความหมายมาก  จึงตอ้งใชรู้ปร่างทรงหลายอยา่ง  เป็นท่ีมาในการ

ออกแบบเช่น  ใชรู้ปสตัวร่์วมกบัตวัอกัษรใชรู้ปคนผสมกบัรูปนามธรรมใชรู้ปวตัถุผสมกบัรูป
เรขาคณิตและตวั    อกั ษร เป็นตน้ การใชรู้ป  ท่ีมาในการออกแบบหลากหลายมากเกนิ  ไป อาจทาํ
ใหผ้ลงานขาดเอกภาพทาง 
ความคิดและการออกแบบ 

13. ลกัษณะไทย 
การใชล้กัษณะไทยมีส่วนร่วมในการออกแบบ เช่นลวดลายไทย เจดียโ์บสถ์  หนา้จัว่  ความ

อ่อนนอ้มการไหว ้ฯลฯ มาตดัทอน 
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14. ความเกีย่วเนื่องในพุทธศาสนา 
การใชส่ิ้งท่ีเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนามาเป็นลกัษณะเด่นของสญัลกัษณ์ อาจใชค้าํสอน พุทธ

ประวติั ทศชาติ หรือแมแ้ต่วรรณคดีบางเร่ือง 
15. สีกลมกลนื 
หรือสีท่ีสมัพนัธก์นั ผลงานท่ีมีโครงสีกลมกลืนกนันั้น  ยอ่มใหผ้ลเป็นท่ีพอใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บ

เห็น 
โดยทัว่ไป กล่าวคือ จะแลดูร่ืนนยัน์ตา ไม่บาดตา และไม่แข็งกระดา้ง หลกัการใชสี้เพื่อใหเ้กิดความ
กลมกลืนกนันั้นจะตอ้งใชสี้ท่ีอยูข่า้งเคียงในวงจรของสีในวรรณะเดียวกนัไม่เกินหกสีนบัจากแม่สี 

16. สีคู่หรือสีตรงกนัข้าม 
การท่ีจะใชคู้่สีหรือสีตรงกนัขา้มใหไ้ดผ้ลจะตอ้งเป็นสดัส่วนของพ้ืนท่ี  เช่น ใชสี้หน่ึงเป็น

จาํนวนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์ส่วนอีกสีหน่ึงซ่ึงเป็นสีตรงกนัขา้มเพียง 20 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนสี
ทั้งหมด ก็จะไดภ้าพท่ีมีสีงดงาม ผลงานท่ีมีโครงสีประสานกลมกลืนกนัโดยไม่มีสีคู่ หรือสีท่ีตรงกนั
ขา้มปะปนอยูด่ว้ยแลว้ 

17. สีเอกรงค์ 
ผลงานท่ีมีโครงสีเป็นเอกรงคโ์ดยทัว่ไป  หมายถึง  ผลงานท่ีมีสีเพียงสีเดียว  แต่มีความเขม้

ของสีต่าง ๆ กนัเด่นชดัออกมา ซ่ึงจะเป็นสีใดก็ได ้
18. ความสมดุลแบบเหมอืนกนั 
เป็นการจดัภาพใหม้ีลกัษณะซา้ย ขวาเท่ากนัเหมือนกนั  จดัง่ายแต่มีความน่าสนใจนอ้ย  

เหมาะสมกบังานออกแบบสญัลกัษณ์มาก เพราะสญัลกัษณ์ตอ้งการความน่าเช่ือถือดูเป็นทางการ 
19. ความสมดุลแบบไม่เหมอืนกนั 
เป็นการสร้างความสมดุลใหดู้เท่ากนัโดยสายตาแต่ ทั้งสองขา้งมีรูปทรงไม่เหมือนกนัหรือ

บางคร้ังก็มีขนาดต่างกนั จึงทาํใหเ้กิดความน่าสนใจไดม้ากกว่า  ดูไดน้านแต่จดัยากกว่า  เพราะตอ้ง
แกปั้ญหาความแตกต่าง  เช่น  ดา้นหน่ึงมีขนาดใหญ่ตอ้งจดัขนาดเลก็  อีกดา้นหน่ึงใหมี้นํ้ าหนกั
ใกลเ้คียงกนั 

20. ความสมดุลแบบรัศม ี
เป็นจดัภาพโดยใชแ้บบอยา่งรัศมีของวงกลมเป็นการจดัแบบเดียวกนั  ซํ้าๆกนัไปโดยรอบ

จุดศนูยก์ลาง บางรูปเมื่อจดัแลว้สามารถหมุนไดร้อบดา้น ส่วนการกาํหนดจุดรวมรัศมีอาจไม่อยูต่รง
กลางก็ได ้อาจนาํ ไปจดัในรูปร่างอ่ืนก็ได ้เพื่อก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ 
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21. แบบตวัอกัษร 
เป็นการออกแบบสญัลกัษณ์ โดยอาศยัรูปแบบตวัอกัษรมาประดิษฐจ์ดัวางใหส้วยงาม  

ชดัเจนการออกแบบอาจจะใชเ้ฉพาะตวัอกัษรหรือคาํยอ่ของหน่วยงาน  บริษทัหรือสถาบนัองคก์าร
ต่างๆ มาใช ้

22. แบบภาพ 
เป็นการออกแบบสญัลกัษณ์โดยใชรู้ปภาพเป็นแนวคิดในการออกแบบ  ภาพอาจเป็นการ

แสดงทิศทาง กิจกรรม การกระทาํหรือภาพสญัลกัษณ์ต่างๆ 
23. แบบผสมผสาน 

คือการออกแบบภาพสญัลกัษณ์ โดยนาํเอารูปแบบตวัอกัษรกบัรูปภาพมาประกอบกนั
ในการออกแบบอยา่งสมัพนัธก์นัและเหมาะสม 
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