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 พสุกิตติ์  จันทร์แจ้ง : การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรรศการ
ถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร 
และ ผศ.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน.  200 หน้า. 
 

การศึกษาแนวทางออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการถาวร
พุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย กรณีศึกษาวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ 
วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เก็บข้อมูลโดยการสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาโดยภาพรวม และพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์) จ านวน 10 ท่าน และ
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ จ านวน 50 คน โดยลงพื้ นที่เก็บข้อมูลนิทรรศการด้านพุทธศาสนาในเร่ืองการ
ใช้สื่อทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ อีก จ านวน 9 แห่ง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการถาวร จากนั้นน าผลงานให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเลขนศิลป์ จ านวน 5 ท่าน ประเมินป ระสิทธิภาพ และสรุปแนวทางที่ใช้ในการออกแบบ
ผ่านการสัมภาษณ์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สาระส าคัญของเน้ือหาในการน าเสนอผ่านนิทรรศการ
พุทธศาสนานั้น มีอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน คือ 1) ประวัติศาสตร์ 2) หลักธรรมค าสอน แม้จะมีความ
แตกต่างกันในเร่ืองของรายละเอียด แต่เมื่อน าเสนอผ่านงานออกแบบในลักษณะของสื่อผสมก็
สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่มาชมนิทรรศการได้อย่างมาก นิทรรศการโพธิมหายาน 
(Bodhimahayana Exhibition) คือ ตัวอย่างของแนวคิดที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และน าเสนอลักษณะทาง
สัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงแนวคิดและความเชื่อ ซึ่งตอบสนองพฤติกรรมของคนที่เข้ามาใช้ภายในพื้นที่  
 สรุปได้ว่า แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการ โดยใช้
เทคนิคที่มีการก าหนดสัญลักษณ์เชื่อมโยงเนื้อหาภายในนิทรรศการ กับพื้นที่จริง ก่อใ ห้เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมีแนวทางจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขนศิลป์ที่
เชื่อถือได้ 
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 The research of environmental design in Exhibition for Mahayana Temple in Thailand. 
Case Study of Watboromracha-Kanjanapiseak-Anusorn Temple or Leng Nearn Yee Temple 2. 
The research is qualitative research by collecting data from documents, observation and in-depth 
interviews. Data were collected from experts of exhibition material about Buddhism and 
Mahayana Buddhism of 10 samples and 50 samples who go to temple. Exhibition of the Buddhist 
religion in the media, both 2D and 3D, in 9 places for collected the data that can be used as a 
guide of environmental  design for permanent exhibition. Then 5 experts ofenvironmental design 
assess performance and summary of the guidelines used in the design by interviews 

The analysis of the data showed that The essence of the Buddhism’s exhibition, in two 
approaches as follows : 1) history 2) doctrinal. Despite differences in the details. But when 
presented through the media, it can be attracted the people who come to the exhibition very much. 
Bodhimahayana Exhibition is an example of the concept, the researcher analyzed and presented in 
a symbolic way. To convey the ideas and beliefs that response behavior of people who use the 
area. 

Conclude that the idea of design guidelines for environmental art exhibition. Using the 
symbols associated with the exhibition content in real space. That produces a more easily 
understood. The approach interviewed  expert group of the number of arts and reliable. 
 
 
 
Department of Visual Communication Design  Graduate School, Silpakorn University Academic  
Student's signature ........................................        Year 2012                       
Thesis Advisors' signature 1. ...........................  2. ........................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความอนุ เคราะห์ชี้แจงและให้ค าปรึกษาจาก
คณาจารย์ในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ท่าน 
ได้แก่ อาจารย์อนุชา โส ภาคย์วิจิตร์ และ ผศ .วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน ที่ให้ความ กรุณาแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิทยานิพนธ์นี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ขอบกราบ ขอบพระคุณ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์  อาวาสวัดมังกร  
กมลาวาส  (วัดเล่งเน้นยี่  1)และ หลวงจีนวินัยธรศิริชัย ที่ ท่านให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล 
ภายในพื้นที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและแนะน าในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และการปฏิบัติของคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูล
มาใช้กับงานออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ อาจารย์ วงษ์ศวัส   
วงษ์ประเสริฐ  ที่ช่วยกรุณาเล่าประสบการณ์การท างานและความคิดเห็น เฉพาะทาง พร้อมทั้ง
ค าแนะน าในแง่มุมต่างๆ ซึ่งความรู้และประสบการณ์จริงเหล่านี้ไม่สามารถหาได้ทั่วไป  
 ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้ความกรุณาสละเวลาถ่ายทอด แนวคิด และความ
คิดเห็น เกี่ยวกับ รูปแบบ และปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมต่างๆที่มาปฏิบัติในพื้นที่  ในแง่มุมต่างๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในงานวิจัยเป็นอย่างสูงสุด และขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆปริญญาโท รุ่นที่  11 มหาวิทยาลัยศิล ปากรทุกคน ที่คอย
ช่วยเหลือ แนะน าขั้นตอน กระบวนการ วิธีการน าเสนอ และเป็นก าลังใจในด้านต่างๆ  จนส าเร็จเป็น
จริงขึ้นมาได้ 
 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน  ที่
ให้ความช่วยเหลือ ทั้งก าลังกาย ก าลังใจที่มีให้เสมอมา อีกทั้งคอยดูแลและอยู่ข้างเคียงในเวลาที่ทอ
แท้ ตลอดการศึกษาในครั้งนี้และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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