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 กาญจนา  สิงห์อดุม: อตัลกัษณ์เลขนศิลป์ลกูทุ่งไทย.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์:  
อ.กญัชลิกา  กมัปนานนท์ และ ผศ.วฒันพนัธุ์  ครุฑะเสน.  199 หน้า. 
 
 งานวิจยันีมุ้ง่ศกึษาอตัลกัษณ์ลกูทุง่ไทย เพ่ือท าความเข้าใจวิธีการสื่อสารแบบลกูทุ่ง
ไทย รวมทัง้หาองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีสื่อสารลกัษณะลกูทุ่งไทย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ท างานออกแบบลกัษณะลกูทุ่งตอ่ไป โดยการศกึษาแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

 ระยะท่ี 1 ศกึษา รวบรวมข้อมลูประวตัิความเป็นมา องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ดนตรีลกูทุง่ ทัง้จากเอกสารวิชาการ การสมัภาษณ์ จากข้อมลูกรณีศกึษาผลงานการออกแบบปก
แผน่เสียง ปกเทป ซีดเีพลงลกูทุ่ง และภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งจากยคุต้น (พ.ศ.2500-2507) ถึง
ยคุดิจิตอล (พ.ศ.2530-2549) 

 ระยะท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยจากข้อมลู
ท่ีได้ในระยะท่ี 1 พบวา่ปกแผน่เสยีง เทป และซีดีใช้รูปแบบเน้นภาพบคุคล (ศิลปิน) โดยใช้
ภาพประกอบหลกัเป็นภาพถ่าย ตวัอกัษรหลกัใช้ตวัประดษิฐ์  โครงสีหลกัมกัใช้สีสดทัง้จากแมส่ี
ระบบวตัถธุาต ุสีขัน้ท่ี 2 และสีขัน้ท่ี 3 รวมทัง้แมส่ีระบบพิมพ์ การสื่อสารเป็นแบบตรงไปตรงมาไม่
ต้องตีความ องค์ประกอบทางการออกแบบอ่ืนๆ ท่ีพบเป็นภาพกราฟิกตกแตง่ตา่งๆ ซึ่งบางครัง้
สอดคล้องกบัการส่ือความหมายโดยรวม แตบ่างครัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ เลย ส าหรบั
การวิเคราะห์องค์ประกอบจากการแสดงบนเวที เคร่ืองดนตรี รวมทัง้เคร่ืองแตง่กายของนกัร้องและ
หางเคร่ือง พบองคป์ระกอบตา่งๆ ท่ีสามารถสื่อสารลกัษณะความเป็นลกูทุ่งไทยได้ ซึง่หากน ามาใช้
ในการออกแบบควรปรับองค์ประกอบเหลา่นัน้ให้เป็นภาพกราฟิกตดัทอนก่อน 

 ระยะท่ี 3 ตรวจสอบผลการศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัผลการวิเคราะห์ และ
สรุปผลการศกึษา พร้อมทัง้แนะน าวา่หากมกีารศกึษาในประเดน็นีต้อ่ไป ควรศกึษาลกูทุ่งในบริบท
รอบข้างด้วยเพ่ือความเข้าใจในมมุมองท่ีกว้างขึน้ ผลการศกึษาพบวา่อตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยเก่ียวพนั
กบัความเข้าใจง่าย จริงใจ มีสีสนั สนกุ และอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีชดัเจน
สามารถสื่อสารผา่นองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ ได้ 
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 KANCHANA  SING-UDOM: THAI COUNTRY MUSIC GRAPHIC IDENTITY. 
THESIS ADVISORS:  KANCHALIKA KAMPANANON, AND ASST.PROF. WATANAPUN 
KRUTASAEN.  199 pp. 
 

 This research was aimed to study Thai Country Music identity, Lukthung, as 
to find understandings on the way Thai Country Music communicated through songs 
and performances as well as to search for graphic elements that could communicate the 
same way in order to achieve benefit to Thai Country Music graphic design. The study 
was divided into three stages namely. 

 Phase 1 To study and gather data on history, elements associated with Thai 
Country Music from academic research, interviews, a case study of vinyl, cassette and 
CD cover design as well as Lukthung performance photos from Early Period (2500-2507 
B.E.) to Digital Period (2530-2549 B.E.). 

 Phase 2 To analyze graphic elements that expressed Thai Country Music 
Identity which was the data obtained in Phase 1. The study revealed that Lukthung vinyl, 
cassette and CD cover layouts emphasized on the artist portraits, main illustrations used 
photograph, and headlines used Display Font. The main colour scheme favoured vivid 
and colourful colours from the Pigmentary, Secondary and Tertiary Colours including 
Process colours. The design communication used direct approach and did not need 
any interpretation. Other found elements were decorative graphic elements which 
sometimes were used in accordance with the whole design but sometimes were not 
related to the any other elements. As for the analysis on elements from performances on 
stage and the outfits of the singers and dancers, it was found that there were elements 
that could show Thai Country Music identity but they should be transformed into abstract 
forms for practical usage in graphic design. 

 Phase 3 To review the study by the experts. The experts agreed with the 
analysis and conclusions, however, it was suggested that, for further study, other 
context where Thai Country Music was performed should be considered  for broader 
understandings.  The study conclusions revealed that Thai Country Music Identity was 
related to colourful, fun, easy-to-understand and honest characteristics. Also, the 
individual and distinctive characteristics of Thai Country Music identity could be 
expressed through graphic elements. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลงได้ด้วยความอนเุคราะห์ในด้านตา่งๆ จากคณาจารย์ทกุ
ท่านในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ขอขอบพระคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์กญัชลิกา กมัปนานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒันพนัธุ์ ครุฑะเสน ท่ีให้ความกรุณา
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตอ่งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจนวิทยานิพนธ์นีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

 ขอขอบคณุผู้เช่ียวชาญทกุท่าน ได้แก ่ คณุสมบรูณ์สขุ นิยมศิริ (อาเป๊ียก โปสเตอร์) 
คณุสลา คณุวฒุิ (ครูสลา) คณุชตุเิดช ทองอยู่ (ครูเทียม) คณุณฐัพล เสียงสคุนธ์ (DJ Maft Sai) 
คณุไพโรจน์ ธีระประภา (โรจน์ สยามรวย) คณุไพโรจน์ พิทยเมธี และคณุสืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ท่ี
สละเวลาอนัมีคา่มาให้ความรู้ และบอกเลา่ประสบการณ์เพ่ือเป็นข้อมลูในงานวิจยั รวมทัง้
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ พร้อมให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยัเป็นอย่างมาก  

 ขอขอบคณุเพ่ือนๆ และน้องๆ ในรุ่น 11 ทกุท่านท่ีท าให้ช่วงเวลาในการศกึษาท่ีผา่นมา
มีความสขุ และสนกุมาก ขอบคณุเพ่ือนร่วมงานท่ีเข้าใจและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานให้สามารถ
มาศกึษาได้เตม็ท่ี รวมทัง้ขอขอบคณุคณุเจตนตัร์ ตรีเพชร เพ่ือนท่ีคอยให้การสนบัสนนุ ให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทัง้ให้ก าลงัใจมาโดยตลอด นบัตัง้แตเ่ร่ิมคดิจะศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรแห่ง
นีจ้นถึงวนัท่ีการศกึษาส าเร็จลลุว่ง 

 สดุท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุพ่อ แม ่ และสมาชิกในครอบครัวท่ีคอยสนบัสนนุ 
กระตุ้น ให้ก าลงัใจ และให้ความช่วยเหลือทกุๆ ทางเพ่ือให้การศกึษาครัง้นีส้ าเร็จลงได้เป็นอย่างด ี
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