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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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52151313 : MAJOR : VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
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 PASUKITT  JANJANG : ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN FOR EXHIBITION 
CENTER OF MAHAYANA BUDDHISM IN THAILAND. THESIS ADVISORS : ANUCHA 
SOPAKVICHIT . WATANAPUN KRUTASAEN .  200 pp. 
 
 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. 
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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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บทท่ี 1  
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีนมานาน จากหลักฐาน
ที่ปรากฏพบว่า มีคนจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ส่วนหน่ึง
เดินทางเข้ามาเพื่อติดต่อค้าขายพวกนี้ได้แก่ พ่อค้าวานิช อีกส่วนหน่ึงคือคนธรรมดาที่หนีความอดอยาก 
จากภัยธรรมชาติและความตายจากภัยสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ณ ขณะนั้นการเดินทางเพื่อ
ติดต่อค้าขายและอพยพของคนจีนได้มีมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานนับศตวรรษ ดังปรากฏหลักฐานใน
สมัยกรุงสุโขทัยและต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยกรงุศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน 
จากการอพยพของคนจีนดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เกิดชุมชนชาวจีนขึ้นในประเทศไทยในหลาย
พื้นที่ สิ่งที่ตามมาหลังจากการเกิดชุมชนชาวจีนก็คือ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนที่ติดตัวมา
จากถิ่นก าเนิดและสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่ น ดังจะเห็นได้จากวัดจีนและศาลเจ้าจีนที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเน่ืองนับแต่บัดนั้น จนถึงบัดนี้วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล้งเน่ยยี่ 1) นับเป็นวัดจีนที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2414 มีหลักฐานเป็นแผ่นป้ายปรากฏอยู่หน้าห้องรับแขกที่
เขียนขึ้นในปีศักราชถงจื้อ ตรงกับ พ .ศ. 2414 ปฐมาจารย์ผู้สร้างวัดนี้ คือ พระอาจารย์สกเห็ง เป็น
นักบวชที่เดินทางจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทยโดยทางเรือในปี พ .ศ. 2405 โดยมีจุดประสงค์
หลักคือ การเผยแพร่พุทธศาสนามหายานและนิกายเซน (ต้วน ลี่ เซิง , บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ , 2543: 63) 
เจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบัน (องค์ที่ 8) คือพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ไพศาลสมณกิจ  (เย็นเชี้ยว) 
และเป็นผู้ก่อตั้ง “โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ” ในปี พ .ศ. 2533 ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมสายสามัญศึกษา มีเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนคนไทยเชื้อสายจีน และคนทั่วไปที่นั บถือ  
พุทธศาสนานิกายมหายานต่างส่งบุตรหลานให้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งใน
แต่ละปีจะมีผู้คนทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวต่างชาติ เดินทางมายังวัดแห่งนี้เพื่อมา
ร่วมกันท ากิจกรรมส าคัญทางศาสนาในช่วงต่างๆ  ของปี ซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนานิกาย
มหายานที่วัดมังกรกมลาวาสแห่งนี้ ได้รับความนิยมและยอมรับนับถือจากชาวพุทธทั้งในและนอก
ประเทศเป็นอย่างมาก  
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เจ้าอาวาสและคณะกรรมการของ  
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่ 1) ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 มีแนวความคดิที่จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
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โดยจัดเป็นศูนย์นิทรรศการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายานขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ส าหรับรวบรวมสิ่งของ
ต่างๆ เผยแพร่หลักธรรมและให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิกายมหายานเป็นแห่งแรก ในประเทศไทย 
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเจ้าอาวาสมีโครงการจะจัดท านิ ทรรศการถาวรในหัวข้อ   
“พุทธอุทยาน” โดยมีความประสงค์จะให้จัดนิทรรศการถาวรน้ีขึ้นที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ซึ่งท่านมีความคิดเห็นว่ามีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสามารถรองรับกลุ่มประชากร
ได้เป็นจ านวนมากรวมทั้งมีพื้นที่ในการท ากิจกรรมต่างๆได้ ดี ทั้งยังมีพื้นที่ที่สามารถขยายเพิ่มเติม
ได้อีกในอนาคต โดยที่วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่ 1 ในปัจจุบัน (พ.ศ.2555) ยังท าการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบางส่วน ไม่สะดวกในการเข้าไปเก็บข้อมูลและจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวจึง
เห็นสมควรที่จะใช้พื้นที่ของวัด บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) เป็นพื้นที่ตัวอย่างของ
การจัดนิทรรศการถาวรในอนาคต โดยคาดหวังไว้ว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 
 พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งของการรวบรวมความรู้ที่ส าคัญ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐ
จะสามารถขยายโอกาสในการให้การศึกษานอกระบบแ ละการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนได้
เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  เป็นแหล่งที่สามารถเสริมสร้างความรู้ควบคู่ไปกับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ดังเช่นในต่างประเทศหลายประเทศประสบความส าเร็จมาแล้วในการ
จัดบริการการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ โดยความร่วมมือของโรงเรียน ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 25 ได้ก าหนดหน้าที่ให้รัฐเอาไว้ว่า   
“รัฐจะต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ 
ห้องสมุด  ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤก ษศาสตร์  อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อย่างอื่น
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542 : 14 อ้างถึง
ใน เชิดชาย หิรัญโญ , 2546, หน้า 3) ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงมีบทบาทและเป็นกลไก ที่ส าคัญต่อการ
ปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง 
 การให้บริการการศึกษาจึงกลายมาเป็นศูนย์กลางของการด าเนินงานตามพันธกิจที่ มีอยู่
ขององค์กรพิพิธภัณฑสถานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการเก็บรักษารวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ ์ (collections) 
หน้าที่ในการสงวนรักษาวัตถุ (preservation) หน้าที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ (exhibition) ก็ล้วน
แล้วแต่จะต้องให้รองรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษาเป็นส าคัญ  ดังนั้น
หัวใจของการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์จึงมุ่งเน้นมายังการให้การศึกษาโดยตรง ความคิดที่ว่าพิพิธภัณฑสถาน
มีหน้าที่ทางการศึกษานั้นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นไม่นานนัก  แต่การศึกษาของคนทั่วไปในปัจจุบันมี
ความหมายที่กว้างประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในความหมายของการศึกษาใน
ปัจจุบัน ดังนั้นพิพิธภัณฑสถานทั่วโลกต่างให้ความส าคัญแก่งานศึกษาแก่ป ระชาชนทั่วไป  โดยถือ
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ว่าเป็นหน้าที่หลักของพิพิธภัณฑสถานที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุต่างๆ ที่พิพิธภัณฑสถาน
สะสมอยู่แก่ประชาชนให้ได้รับรู้และชื่นชมด้วย  ถ้าพิพิธภัณฑสถานไม่ท าหน้าที่ในการศึกษาให้
กว้างขวางแล้วก็จะเปรียบเสมือนเป็นเพียงคลังสะสมหรือห้องเกบ็ของเท่านั้น  ดังนั้นพิพิธภัณฑสถาน
ในปัจจุบันจึงต้องค านึงถึงภารกิจทางการศึกษาให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพื่อให้เป็นสถาบันของประชาชน
อย่างแท้จริง (ต่อจรัส  พงษ์สาลี, 2541: 2) 
 นิทรรศการในปัจจุบันนี้จัดว่าเป็นสื่อที่ทรงพลังในการโน้มน้าวเจตคติ ค่านิยมและ
พฤติกรรมของมนุษย์อย่างมาก (ธีรศักดิ์ อัครบวร : นิทรรศการและการจัดงานแสดง , 2543 : 30) 
ดังนั้นการน าข้อมูลทางพุทธศาสนามาจัดท าเป็นสื่อในรูปแบบของ งานนิทรรศการเพื่อจัดแสดงใน
การถ่ายความรู้น้ัน นับว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและง่ายต่อการท าความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้การ
จัดตัง้ศูนย์นิทรรศการถาวรแห่งนี้ขึ้นเป็นศูนย์การศึกษาทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานนั้น จุดประสงค์
หลักก็เพื่อท าหน้าที่ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยผ่านทางงานนิทรรศการซึ่งเป็นสถาบัน
เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นแหล่งเรียนรู้มีหน้าที่ทางสังคม เชื่อมโยงอดีต  ปัจจุบัน และ
อนาคต โดยท าการศึกษา ค้นคว้าเร่ืองราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน แล้วน าออกจัดแสดงเผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันการจัดแสดงนิทรรศการได้มีการพัฒนาเจริญรุดหน้าขึ้น มีการใช้
แสง สี เสียง เข้ามาประกอบและมีการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ช่วยท าให้เนื้อหาที่ยากเกินความเข้าใจสามารถสื่อสารกับประชาชนหรือ กลุ่มเป้าหมายได้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ท าให้นิทรรศการกลายเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษาของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง มีการสรุปเร่ืองราวเป็นฉากเป็นตอน และใช้วิทยาการสมัยใหม่
เข้าไปประกอบ มีชีวิตชีวา สวยงามเร้าความสนใจ และอ านวยประโยชน์แก่การศึกษาของประชาชน
มากขึ้น (จิรา จงกล, 2532:32-33; นิคม มูสิกะคามะ, 2536:77; ศิวลีย์ ภู่เพ็ชร์, 2543 : หน้า 1-9) 
 ส าหรับโครงการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
ประเด็นในการศึกษา และวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับ จัด
แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกั บพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทยโดยมีวัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นพื้นที่ตัวอย่าง โดยสามารถสื่อสารและถ่ายทอด
เร่ืองราวทางพุทธศาสนานิกายมหายานออกมาได้อย่างเหมาะสมกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็น
เคร่ืองมือ ในการถ่ายทอดคติความเชื่ อทางศาสนาไปสู่กลุ่มเป้าหมายและในทางกลับกัน
กลุ่มเป้าหมายใช้งานนิทรรศการทางพุทธศาสนานี้เป็นจุดเร่ิมต้นน้อมน าศรัทธาเข้าสู่
พระพุทธศาสนาเช่นกัน 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย โดยการใช้
สื่อทั้งแบบ 2 มิติกับ 3 มิติ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมซึ่งมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
(วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ที่ใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง  
 2. เพื่อให้ได้แนวทางในการออกแบบ เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ส าหรับการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาหลักการ แนวคิด และเทคนิคส าหรับการออกแบบ เลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดแสดงส าหรับ นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) ทั้งภายในร่ม 
(Indoor Exhibition) และกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) โดยสามารถจ าแนกแนวทางได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 มีการศึกษาถึงหลักการออกแบบ และองค์ประกอบของเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมในการจัดนิทรรศการถาวร  เช่น การใช้ภาพหรือตัวอักษร การใช้สื่อการน าเสนอเน้ือหา
ในรปูแบบต่างๆ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิเป็นต้น 
  1.2 มีการศึกษาแนวทางการจัดนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งแบบถาวร และชั่วคราว บริเวณกรุงเทพฯ ซึ่งมีรูปแบบตรงตามแนวคิดของการจัด
นิทรรศการที่มีคุณภาพ และอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2555 เท่านั้น 
  1.3 มีการศึกษาถึงรายละเอียดทางศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมสมัย กับศิลปวัฒนธรรม
ความเชื่อแบบดั่งเดิมทางพุทธศาสนานิกายมหายาน จีนนิกายรังสรรค์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการ
ออกแบบเพื่อสื่อสารร่วมกันอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาของนิทรรรศการ 
 2. กลุ่มเป้าหมายของการเก็บข้อมูลในการศึกษาค ร้ังนี้ คือ พุทธศาสนิกชนที่ เดินทางมา
ในพื้นที่โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 50 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้านประวัติศาสตร์และศิลปะของพุทธศาสนานิกายมหายาน ด้านการออกแบบ
นิทรรศการ และด้านการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ด้านละ 5 ท่าน รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 ท่าน 
 3. บริเวณพื้นที่ในการออกแบบจะใช้พื้นที่ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  หรือ
วัดเล่งเน้ยยี่ 2 ที่เป็นแบบแปลนในปัจจุบันเท่านั้น (ส าหรับเป็นพื้นที่ตัวอย่าง) 
 4. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแต่รูปแบบและลักษณะต่างๆของเลขน ศิลป์
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกาย
รังสรรค์) แต่เพียงเท่านั้น 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 งานวิจัยเร่ืองการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Researh) โดยวิธีวิจัยแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ดังนี้ 
  1.1 รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
   1.1.1 ด้านองค์ประกอบและทฤษฏีทางการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม 
   1.1.2 ด้านประเภทและรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
   1.1.3 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน  
     (จีนนิกายรังสรรค์) 
   1.1.4 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
   1.1.5 ข้อมูลจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 2. สอบถาม และเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด เพื่อรวบรวมแนวทางที่เหมาะสมในการน ามาออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นิทรรศการทางพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์) 
  2.1 ด้านประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และศิลปะของพุทธศาสนานิกายมหายาน  
(จีนนิกายรังสรรค์) 
  2.2 ด้านการออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ 
  2.3 ด้านการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม 
  2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรร มของกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาท า
กิจกรรมที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน้ยยี่ 2) เพื่อหาปัจจัยที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการออกแบบ จ านวน 50 คน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 รวบรวมลักษณะของนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
  3.2 คัดเลือกนิทรรศการด้านพุทธศาสนาจ านวน  จ านวน 9 แห่ง โดยใช้แนวทางจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ น ามาวิเคราะห์ วิธีการน าเสนอ และองค์ประกอบของเลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการทางพุทธศาสนา 
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  3.4 น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  10 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้อง พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อสรุปเป็นแนวทางมาใช้ในงานออกแบบ 
 4. ทดลองสร้างผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรรศการ
ถาวร โดยใช้แนวทางที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง  น าผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์
แสดงนิทรรศการมาน าเสนอผู้เชี่ยวชาญโดยใช้การสัมภาษณ์ จ านวน 5 ท่าน 
 5. สรุปผลการศึกษา 
  5.1 สรุปผลการศึกษาทั้งหมด 
  5.2 น าเสนอข้อมูลผลการสรุปโดยแยกประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน และง่ายต่อ
ความเข้าใจ 
 6. สรุปผลการศึกษาและผลการเสนอแนะ 
  6.1 เสนอผลงานในรูปแบบผลงานออกแบบ และเอกสาร 
 
วิธีการศึกษา 
 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการใช้แบบสังเกต และ
การสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับแนวทางที่จะน ามาใช้ในการออกแบบ 
 2. วิเคราะห์และศึกษา แนวทางของนิทรรศการด้านพุทธศาสนาเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการน ามาออกแบบผลงาน 
 3. สร้างผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่ งแวดล้อม ส าหรับนิทรรศการด้านพุทธศาสนา
นิกายมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์) 
 4. ประเมินผลงานออกแบบ โดยน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
 5. สรุปผลการศึกษา 
 6. อภิปรายผลการศึกษา 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงแนวทางที่น ามาใช้ในการออกแบบนิทรรศการ 
 2. ท าให้ทราบถึงองค์ ประกอบและวิธีการน าเสนอ ที่เหมาะสมส าหรับเลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อมของนิทรรศการด้านพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์) 
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นิยามศัพท ์
 1. นิทรรศการด้านพุทธศาสนา  (Buddhism Exhibition) ในการศึกษาครั้งน้ี  หมายถึง 
การแสดงหรือการให้การศึกษาเร่ืองราวทางพุทธศาสนา  โดยมีการน าเสนอตามความเหมาะสม ของ
เน้ือหาที่ได้รับมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับ บุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานที่ เป็นต้น 
 2. เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการ  (Environment Graphic for Exibition) ใน
การศึกษาคร้ังนี้หมายถึง การน าเอาแนวทาง และลักษณะต่างๆที่ เกี่ยวข้องมาออกแบบเป็นภาพเพื่อ
ช่วยการสื่อสารภายในนิทรรศการ ให้มีความกลมกลืน และน่าสนใจส าหรับกลุ่มผู้ชมมากขึ้น เช่น 
ตราสัญลักษณ์ , ระบบป้ายสัญลักษณ์ (ป้ายเตือน , ป้ายห้าม , ป้ายให้ข้อมูล และ ป้ายแนะน า ), ระบบ
ป้านแผนที่ต่างๆ เป็นต้น 
    ส
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บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมสําหรับศูนย๑แสดงนิทรรศการถาวรทางพุทธ

ศาสนานิกายมหายานในประเทศไทยโดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ (วัดเลํงเนํยยี่ 2) เป็นพื้นที่
ตัวอยําง การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยจึงมี รูปแบบและแนวทางใน การเก็บข๎อมูลโดย
แบํงวิธีการเก็บข๎อมูลเป็น 2 วิธี คือ การค๎นคว๎าเอกสาร  และการสัมภาษณ๑เชิงลึก ประกอบไปด๎วย
สํวนตํางๆซึ่งสามารถจําแนกเป็น 5 สํวนดังตํอไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 หลักการและความสําคัญของการออกแบบนิทรรศการ 
  ส่วนที่ 2 ความหมายของการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อม  

ส่วนที่ 3 ความเป็นมาของวัดจีน วัดมังกรกมลาวาส (วัดเลํงเนํยยี่ 1) และ  
              วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ (วัดเลํงเนํยยี่ 2) 
ส่วนที่ 4 ความหมายของสัญลักษณ๑ตามแนวความเชื่อของมหายาน 
 (จีนนิกายรังสรรค๑) 
ส่วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
ส่วนที่ 1 หลักการและความส าคัญของการออกแบบนิทรรศการ  

ในสมัยกํอนมนุษย๑เร่ิมรู๎จักออกแบบตกแตํงที่อยูํอาศัยภายในถ้ํา ร๎ูจักแบํงพื้นที่ในการใช๎สอย
อยํางหยาบ  ๆ ครําว  ๆ เชํน สํวนที่นอน ที่กินอาหาร การร๎ูจักวางอาวุธสิ่งของเคร่ืองใชไ๎ว๎เป็นที่เป็นทาง
เพื่อความสะดวกในการหยิบใช๎งาน การร๎ูจักตกแตํงรํางกายและสิ่งของเคร่ืองใช๎ด๎วยสี และลวดลาย  
ทั้งนี้อาจแสดงออกเพื่อวัตถุประสงค๑หลายประการ  เชํน การบอกสถานภาพทางสังคม  การดึงดูด
ความสนใจจากผู๎อื่น การสนองตอบอุดมคติ  และความเชื่อ  การพรางตัวให๎กลมกลืนกับสิ่งแวดล๎อม  
เป็นต๎น แม๎มนุษย๑ในยุคนั้นไมํระบุวัตถุประสงค๑ไว๎ชัดเจน  แตํจากหลักฐานที่ค๎นพบจากแหลํงตํางๆ  
ทั่วโลก แสดงให๎เห็นพอเป็นแนวทางสันนิษฐานให๎สอดคล๎องกับหลักวิชาสาขาตํางๆ รวมทั้งการจัด
แสดงหรือจุลนิทัศน๑ด๎วย 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการวิชาการด๎านพิพิธภัณฑสถานวิทยาแล๎ววําหน๎าทีใ่นการ
ให๎บริการทางการศึกษา  เป็นพันธกิจที่สําคัญที่สุดที่องค๑กรพิพิธภัณฑ๑พึงตอบสนองแกํสังคมและ
ประชาชน  ในอดีตพิพิธภัณฑสถานยังไมํมีการเน๎นในเร่ืองการให๎บริการการศึกษาแกํประชาช น
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พิพิธภัณฑสถานในยุคแรกๆจึงมีหน๎าที่หลักในการเลือกสรรวัตถุที่สวยงาม  และมีคุณคําควรแกํกา ร
สะสม แล๎วแสวงหาซื้อหาวัตถุเหลํานั้นมาเก็บรวบรวมจัดแสดงในที่เหมาะสม และทําการอนุรักษ๑ไว๎
ไมํให๎เสื่อมสลายหรือสูญหายไป สํวนการให๎ความรู๎หรือการให๎การศึกษา จะจัดให๎สําหรับผู๎ที่มีความ
สนใจในวัตถุเหลํานั้นหรือเข๎าใจเห็นคุณคํา  ซึ่งมักจะเป็นชนชั้นสูงในสังคมหรือผู๎ที่ มีความรู๎ความ
สนใจเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีอยูํอยํางจํากัด  (ตํอจรัส  พงษ๑สาลี , 2541: 1) กลายเป็นสาเหตุที่ทําให๎
พิพิธภัณฑ๑ไมํสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของสังคมได๎อยํางแท๎จริง  หน๎าที่ในการให๎บริการ
การศึกษาจึงกลายมาเป็นศูนย๑กลางของการดําเนินงานตามพันธกิจที่มีอยูํของอ งค๑กร
พิพิธภัณฑสถาน ไมํวําจะเป็นหน๎าที่ในการเก็บรักษารวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ๑  (collections) หน๎าที่ใน
การสงวนรักษาวัตถุ  (preservation) หน๎าที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ  (exhibition) ก็ล๎วนแล๎วแตํ
จะต๎องให๎รองรับและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ในการให๎บริการการศึกษาเป็นสําคั ญ ดังนั้นหัวใจ
ของการดําเนินงานพิพิธภัณฑ๑จึงมุํงเน๎นมายังการให๎การศึกษาโดยตรงความคิดที่วําพิพิธภัณฑสถาน มี
หน๎าที่ทางการศึกษา นั้นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นไมํนาน นักแตํการศึกษาของคนทั่วไปในปัจจุบันมี
ความหมายที่กว๎างประสบการณ๑และสิ่งแวดล๎อมถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในควา มหมายของการศึกษาใน
ปัจจุบัน ดังนั้นพิพิธภัณฑสถานทั่วโลกตํางให๎ความสําคัญแกํงานการศึกษาแกํประชาชนทั่วไป โดยถือวํา
เป็นหน๎าที่หลักของพิพิธภัณฑสถานที่จะให๎ความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับวัตถุตํางๆ ที่พิพิธภัณฑสถาน
สะสมอยูํแกํประชาชนให๎ได๎รับรู๎และชื่นชมด๎วย  ถ๎าพิพิธภั ณฑสถานไมํทําหน๎าที่ในการศึกษาให๎
กว๎างขวางแล๎วก็จะเปรียบเสมือนเป็นเพียงคลังสะสมหรือห๎องเก็บของเทํานั้น ดังนั้นพิพิธภัณฑสถานใน
ปัจจุบันจึงต๎องคํานึงถึงภารกิจทางการ ศึกษาให๎มากขึ้นกวําแตํกํอนเพื่อให๎เป็นสถาบันของประชาชน
อยํางแท๎จริง (ตํอจรัส พงษ๑สาล,ี 2541: 2) 

การจัดนิทรรศการเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร๎อม ๆ กับมนุษยชาต ิแตํในยุคแรกเร่ิมอาจจะ
ยังไมํมีรูปแบบที่ชัดเจนแนํนอน  ในยุคกํอนประวัติศาสตร๑คงไมํมีชื่อเรียกวํา  นิทรรศการ  หรือ 
exhibition, fair, expo แตํอยํางใด อาจเป็นเพียงการจัดวางสิ่งของเคร่ืองใช๎ไว๎ในที่ที่เคยวางเป็นประจํา 
การวาดภาพตามผนังถ้ําเพื่อถํายทอดความเชื่อ การนําสินค๎ามาจัดแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย 
ดังนั้นการนําเสนอประวัติของนิทรรศการจึงประกอบด๎วยรายละเอียดต้ังแตํจุดเร่ิมต๎นของการจัดนิทรรศการ
จนถึงปัจจุบัน พร๎อมทั้งภาพแสดงประวัติของนิทรรศการ 

วัตถุประสงค๑ของการศึกษาในพิพิธภัณฑสถาน  สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการศึกษา
แตํการศึกษาในพิพิธภัณฑสถานเป็นการศึกษาจากวัตถุของจริง  ไมํใชํการศึกษาจากหนังสือ
ตํารับตํารา วัตถุประสงค๑ของการศึกษาในพิพิธภัณฑสถานโดยทั่วไปจึงมีดังนี้ 

1. ให๎ความร๎ู โดยอาศัยหลักฐานข๎อเท็จจริงตํางๆจากวัตถุที่รวบรวมไว๎ในพิธภัณฑสถาน  
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ให๎เร่ืองราวของวัตถุที่จัดแสดงไว๎ วัตถุประสงค๑ข๎อแรกจึงเป็นวัตถุประสงค๑ของการศึกษาที่เป็นที่เข๎าใจ
กันวํา เมื่อมีการศึกษาก็ต๎องเรียนรู๎เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งสําหรับพิพิธภัณฑสถานก็คือ  ให๎ความร๎ูจากวัตถุ
จริงที่รวบรวมจัดแสดงไว๎ 

2. ให๎ความคิด การทําให๎คนคิด ใช๎ความคิด และเกิดความคิดเกิดปัญญา หมายความวํา  
วัตถุในพิพิธภัณฑสถานต๎องเร๎าความสนใจให๎เกิดความคิด ความอยากร๎ูอยากเห็นในสิ่งที่ไมํเคยสนใจ
หรือเอาใจใสํมากํอน เมื่อเกิดความคิดแล๎วก็จะนําไปสูํการค๎นคว๎าเร่ืองราว เกิดเป็นความรู๎ขึ้นภายหลัง 

3. การจูงใจและสร๎างความประทับใจ ให๎เกิดความรู๎สึกชื่นชมเห็นคุณคําของวัตถุที่ 
พิพิธภัณฑสถานรวบรวมรักษาไว๎ จะเป็นคุณคําทางศิลปวัฒนธรรมหรือทางวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยี  
ก็ตาม จะต๎องทําให๎ผู๎ชมเกิดความสํานึกในคุณคําความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดงนั้น 

4. สร๎างทัศนคติที่ดีและถูกต๎องแกํผู๎ชม  (จิรา จงกล, 2532: 202) จากวัตถุประสงค๑ 
ดังกลําวในข๎างต๎นจะเห็นได๎อยํางชัดเจนวําองค๑กรพิพิธภัณฑ๑จําเป็นที่จะต๎องดําเนินการในสํวนตําง  ๆ
ให๎สอดคล๎องกับหน๎าที่ในการให๎บริการการศึกษา โดยเฉพาะในด๎านองค๑การจัดแสดงนิทรรศการ 
(exhibition) เพราะการบริการการศึกษาอันดับแรกของพิพิธภัณฑ๑ก็คือการให๎ความร๎ูผํานทางการจัด
แสดงนิทรรศการน่ันเอง การจัดแสดงที่ดี ทันสมัย ดึงดูดความสนใจเป็นการจัดแสดงที่ทําให๎เกิด
ความรู๎ความเข๎าใจในเร่ืองราวที่สัมพันธ๑กับวัตถุ กํอให๎เกิดความชื่นชมและเห็นคุณคํา พิพิธภัณฑสถาน
ในปัจจบุันจึงได๎ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดแสดงกันอยูํทั่วไป โดยวัตถุประสงค๑ในการจัดแสดงก็
เพื่อ “การศึกษาและความเพลิดเพลิน (education and enjoyment)” หมายความวํา ให๎ผู๎ชมได๎ชมอยําง
เพลิดเพลินและให๎ประโยชน๑ทางการศึกษาด๎วย (จิรา จงกล, 2532: 204) 

จากหลักฐานทางประวัติศ าสตร๑พบวํา  นิทรรศการในประเทศไทยโดยเฉพาะทางด๎าน
การศึกษาเร่ิมจัดขึ้นในวัดและในวัง  ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ๑และการจัดแสดงงานศิลป์ที่
เกี่ยวกับศาสนาในวัดวาอารามล๎วนเป็นสื่อที่จัดขึ้นเพื่อถํายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา เชํน ภาพพุทธ
ประวัติและภาพปริศนาธรรม มาตัง้แตํยุคสมัยอยุธยามาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งตามความเป็นจริงแล๎วจุดมุํงหมาย
เดิมของการสร๎างวัดก็เพื่อให๎เป็นศาสนสถานเพื่อเอ้ือตํอการกระทําศาสนพิธี  และเหตุผลสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาคําสอนใน “ไตรภูม”ิ ที่ทรงนิพนธ๑ขึ้นโดยพระยาลิไท กษัตริย๑
แหํงกรุงสุโขทัยในราวปี  พ.ศ. 1888 ซึ่งเน้ือหาสํวนใหญํจะเน๎นในเร่ืองของ  ปุพเพกตปุญญตา  อัน
เป็นเร่ืองที่พรรณนาเกี่ยวกับสวรรค๑และนรกเป็นอยํางมาก จึงกระตุ๎นให๎เกิดความกลัวในเร่ืองของการทํา
ความชั่ว และเรํงสร๎างบุญความดี เพื่อจะได๎ขึ้นไปเสวยสุขบนแดนสวรรค๑หรือได๎เกิดใหมํ ในชาติภพ
หน๎าที่เพียบพร๎อมด๎วยฐานันดรศักดิ์ที่สูงสํง  หรือเพื่อสั่งสมบุญสําหรับไปเกิดในยุคเดียวกับพระศรี
อาริยเมตตรัย การทําบุญที่ให๎ได๎มาถึงซึ่งอานิสงส๑มากที่สุดก็คือการสร๎างวัดน่ันเอง  เหตุน้ีคนไทยจึง
นิยมสร๎างวัดกันมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย  สํวนนิทรรศการในวังน้ั นมีจุดมุํงหมายเพื่อถํายทอด
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เร่ืองราวของสถาบันพระมหากษัตริย๑  ดังเชํนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ๑เพื่อเป็นที่จัดแสดงสิ่งของที่รวบรวมมาตั้งแตํ
คร้ังยังผนวชอยูํ  
 
ความหมายและความส าคัญของนิทรรศการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน๎า  
319, 588, 1384) อธิบายคําวํา “จุลนิทัศน๑” วํามาจากคําวํา จุล กับ นิทัศน๑ 

- จุล (ว.) เล็ก น๎อย ใช๎นําหน๎าคําสมาส 
- นิทัศน๑ (น.) ตัวอยํางที่นํามาแสดงให๎เห็น อุทาหรณ๑ คําวํา อุทาหรณ๑ หมายถึง ตัวอยําง 

ที่ยกขึ้นมาอ๎างให๎เห็นสิ่งหรือเร่ืองที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอยําง 
จุลนิทัศน๑ หรือการจัดแสดง หมายถึง สิ่งหรือเร่ืองที่ยกมาแสดงเพียงเล็กน๎อยพอให๎ 

เห็นเป็นตัวอยํางดังเชํน ธีรศักดิ์ อัครบวร (ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2537, หน๎า 75) อธิบายวําโดยสํานึกและ
ความรู๎สึกในสังคมไทยเมื่อกลําวถึงการจัดแสดงแล๎ว จะให๎ความคิดไปในเร่ืองของนันทนาการ  งาน
ร่ืนเริงหรืองานสวนสนุกเป็นสํวนใหญํ  ดังนั้นความหมายของ  “display” จึงตรงกับศัพท๑ใน
ภาษาไทยวํา “จุลนิทัศน๑” มากกวํา 

การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน๑ หมายถึง นิทรรศการขนาดเล็กมากที่นําเสนอข๎อมลูวัตถ ุ
สิ่งของผลงาน สินค๎า หรือผลิตภัณฑ๑บางสํวนพอเป็นตัวอยํางในสถานที่ที่มีการตกแตํงไว๎อยํางสวยงาม
และเหมาะสม โดยเน๎นเป็นพิเศษเพื่อเร๎าใจให๎ผู๎ชมเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค๑
ที่วางไว๎ ในประเทศไทยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ  (exhibition) ได๎จัดอยํางเป็นทางการคร้ังแรกใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ในขณะนั้นยังใช๎ทับศัพท๑ภาษาอังกฤษวํา  
“เอกซฮิปิเชน คร้ังที่ 1” (ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2537, หน๎า 7) 

นิทรรศการ เป็นการรวบรวมสิ่งของและวัสดุเป็นชุดๆ เพื่อขมวดความคิดตามวัตถุประสงค๑
ทางการศึกษา  (Good, 1972, p.225) หากเป็นกิจกรรมด๎านการค๎าการจัดนิทรรศการเป็นการแสดงผล
งานสินค๎าผลิตภัณฑ๑หรือกิจกรรมให๎คนทั่วไปชม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน๎า 588) หรือเป็นการ
จัดแสดงสื่อที่รวบรวม ได๎แกํชุมชน  อาจเป็นผลงานศิลปะอุตสาหกรรมหรือการโฆษณาสินค๎า  
(Oxford University, 1989, p. 419)  นอกจากนี้อาจเป็นการรวบรวมงานประติมากรรมตําง  ๆ หรือ
สิ่งของอ่ืน  ๆ เพื่อจัดแสดงในที่สาธารณชนที่ผู๎คนสามารถเข๎าไปชมได๎  (Sinclair, 1994, p.492) เป็น
การสร๎างความสนใจให๎กับผู๎ที่ผํานไปผํานมา  การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความรู๎ความคิดเร๎าให๎เกิดความ
สนใจเกี่ยวกับเน้ือหาซึ่งกระตุ๎นให๎มีการกระทําบางอยําง (ณรงค๑ สมพงษ๑, 2535, หน๎า 1) 
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พยุงศักดิ ์ประจุศิลป ์(2535) ให๎ความหมายของนิทรรศการคือการแสดงการให๎การศึกษาอยํางหนึ่ง
ด๎วยการแสดงงานให๎ชม อาจมีผู๎บรรยายให๎ฟังหรือไมํต๎องมีก็ได๎ การแสดงอาจแสดงในอาคารหรือนอก
อาคารกไ็ด ๎ซึ่งประกอบด๎วยของจริง สิ่งของ ภาพถําย และแผนภูม ิสิ่งของตําง  ๆที่จะนําออกมาแสดง ใน
การจัดเตรียมจะต๎องจัดอยํางมีระเบียบเรียบร๎อยดูงํายและคํานึงถึงความแจํมชัดรวมทั้งกํอให๎เกิดความรู๎ 
ชํวยให๎ผู๎ชมเข๎าใจข๎อมูล(information) โดยใช๎ข๎อความสั้น ๆ อธิบายประกอบซึ่งควรจะมีความนําดูนํา
ชมด๎วย 

ธีรศักดิ์ อัครบวร (2537) ได๎ให๎ความหมายของนิทรรศการวํา  นิทรรศการ  หมายถึง การ
วางแผนการถํายทอดความรู๎โดยใช๎โสตทัศนวัสดุ  เคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา  และกิจกรรมโสตทัศน
ศึกษา (A.V. Activities) อยํางใดอยํางหนึ่ง  หรือผสมผสานกันอยํางมีระบบเพื่ อให๎ผู๎ชมได๎รับความรู๎  
ความเข๎าใจ ตลอดจนมุํงชักจูงความคิดความสนใจ ให๎เป็นไปตาม วัตถุประสงค๑ที่ผู๎จัด ได๎กําหนดไว๎ 

Edgar Del (1969) ได๎กลําวถึงนิทรรศการวํา  นิทรรศการเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให๎
ประสบการณ๑รูปธรรมขั้นที่  6 ของกรวย  ประสบการณ๑  (Cone of Experience) ทั้งนี้จะต๎องเป็น
นิทรรศการที่จัดแสดงอยํางมีความหมาย อาจจัดเป็นชุดของรูปถําย หรือ รูปถําย ผสมผสานกับแผนภูม ิ
และภาพโฆษณาบางคร้ังอาจจะมีการสาธิตหรือฉายภาพยนตร๑ประกอบ แตํอยํางไรก็ตามทุกนิทรรศการมี
ลักษณะอยํางหนึ่งที่เหมือนกันคือ นิทรรศการเป็นการขมวดความร๎ูควา มสนใจของผู๎อื่นให๎มุํงไปยัง
วัสดุอุปกรณ๑ โดยการควบคุม เงื่อนไข 

จากข๎อมูลเบื้องต๎นจากเหลําบรรดานักวิชาการน้ันอาจกลําวได๎วํา นิทรรศการ หมายถึง การจัด
แสดงข๎อมูล  เน้ือหา รวมถึงผลงานตํางๆ  ด๎วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ๑และกิจกรรมที่หลากหลาย แตํมี
ความสัมพันธ๑กันในแตํละเ ร่ืองโดยมีจุดมุํงหมายที่ชัดเจน  มีการวางแผน  และออกแบบที่เร๎าความ
สนใจให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต๎อง และการทดลองด๎วยสื่อที่หลากหลาย 
เชํน รูปภาพ ของจริง หุํนจําลอง ป้ายนิเทศ และกิจกรรมตําง  ๆเชํน การประกวด การแขํงขัน การบรรยาย 
การสาธิต การอภิปราย และการตอบปัญหา เป็นต๎น นิทรรศการจึงเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารที่มีบทบาท
มาก และมีอิทธิพลทั้งในด๎านการศึกษา วิทยาศาสตร๑ ธุรกิจ สังคม การเมือง  อุตสาหกรรมการแพทย๑  
สาธารณสุข และอ่ืนๆ สื่อในรูปแบบของนิทรรศการเป็นวิธีการอันทรงประสิทธิภาพในการกระตุ๎น
ให๎ผู๎คนสนใจในวัตถุ และแนวความคิด สามารถเข๎าถึงประชาชนได๎ จนสามารถกํอให๎เกิดการเรียนรู๎
บางอยํางที่ในชํวงเวลาปกติไมํสามารถกระทําได๎ เสนํห๑ของนิทรรศการจึงอยูํที่ความพิเศษหรือโอกาส
ที่หายากหรือจะหาชมได๎เป็นบางครั้ง บางคราวเทํานั้น นิทรรศการที่ดีนั้นควรจะสรุปถํายทอดความ
เป็นไปตําง  ๆของสิ่งที่ต๎องการแสดงให๎ประชาชนได๎เห็น ได๎เข๎าใจอยํางแจํมชัด รวดเร็วและเพลิดเพลินด๎วย 

นิทรรศการเป็นสื่อที่มีคุณคําและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู๎ชมได๎ ดี
เน่ืองจากความหลากหลายของสื่อสามารถตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎ชมได๎ ดังนั้น
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นิทรรศการที่ดีจะมีอิทธิพลตํอผู๎ชมในด๎านความรู๎ความเข๎าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านอารมณ๑
และความรู๎สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตัดสินใจ 
 
การวางแผนในการจัดนิทรรศการ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับผู๎ชมนิทรรศการ สิ่งที่ควรพิจารณาคือ 
1.1 องค๑ประกอบของผู๎ชม ได๎แก ํอาย ุเพศ การศึกษา ระดับสติปัญญาเหมาะสม 

กับนิทรรศการน้ันหรือไมํ 
1.2 ระยะเวลาการจัดนิทรรศการ ควรวางแผนไว๎ลํวงหน๎า อาจลดขนาดของ 

นิทรรศการลง หรือ อาจพิมพ๑คูํมือแนะนํา หากผู๎ชมโดยเฉลี่ยไมํอาจจัดสาระสําคัญของนิทรรศการน้ันได๎ 
1.3 คูํแขํง เวลาจัดนิทรรศการหากบังเอิญไปตรงกับงานประเพณี หรืองาน 

สําคัญๆ ต๎องวางแผนจัด วันเปิดนิทรรศการใหมํให๎เหมาะสม 
1.4 เฉลี่ยเวลาที่ใช๎ในการชมนิทรรศการ ต๎องวางแผนให๎ดีเกี่ยวกับขนาดของ 

กลุํมสติปัญญา  ทัศนคติ และเวลาที่จัดให๎ชมของกลุํมที่คาดหวังไว๎  ซึ่งอาจกลําวได๎วําผู๎ชม  คือ ผ๎ู
ตัดสินที่สําคัญของการจัดนิทรรศการ 

2. การวางแผนเกี่ยวกับเน้ือหา ผู๎จัดจะต๎องคํานึงถึงสิ่งตํางๆดังนี้ 
2.1 จุดมุํงหมายของงาน ผู๎จัดนิทรรศการต๎องทราบวํา จะจัดอะไร ให๎ใครดเูร่ืองอะไร 

ที่กลุํมเป้าหมาย สนใจ และต๎องการให๎เขาได๎ร๎ูอะไรบ๎าง การวางแผนการจัดนิทรรศการหากมีหลาย
จุดมุํงหมายยํอมเป็นอันตราย ถึงแม๎จะจัดเสนอดีก็ตาม 

2.2 การเสนอเน้ือหา ที่นํามาจัดนิทรรศการได๎อยํางเหมาะสม สามารถกระตุ๎นหรือ 
เร๎าใจหรือถํายทอด ความรู๎ให๎กับผู๎ชมกลุํมเป้าหมายได๎เป็นอยํางด ีขึ้นอยูํที่ความสามารถของผู๎จัด 

2.3 หัวเร่ืองหรือชื่อของนิทรรศการ เป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะเป็นสิ่งที่จะแจ๎งให๎กับ 
ผู๎ชมทราบวํานิทรรศการ  นี้จัดเกี่ยวกับอะไร  ตรงกับความสนใจของผู๎ชมไหม  ในขณะเดียวกันชื่อ
เร่ืองควรมีความหมาย  หากยาวมากไปนอกจากจะไมํได๎ประโยชน๑แล๎วยังจะทําให๎นําเบื่อเป็นการ
ทําลายบรรยากาศของนิทรรศการอีกด๎วย 

3. การวางแผนเกี่ยวกับสิ่งแสดง สิ่งที่ควรพิจารณาคือ 
3.1 ความเหมาะสมของสื่อ - สิ่งของตํางๆที่จะนํามาแสดง ไมํวําจะเป็นสื่อแผงตั้ง 

แสดงตลอดจนฐานต้ังแสดงควรได๎ผํานการพิจารณาในด๎านคุณสมบัติบางประการเสียกํอนเพื่อ
นิทรรศการได๎ผลดีที่สุด ไมํวําจะเป็นหุํนจําลองที่ต๎องการนํามาจัดแสดง  อาคาร สถานที่ ตึกรามบ๎าน
ชํอง หรือวิธีการจัดหรือตกแตํงบางสิ่งบางอยํางที่นําของจริงมาแสดงไมํได๎  หรือการใช๎รูปภาพก็นับ
ได๎วําเป็นการเลือกวัตถุที่จะนํามาจัดแสดงที่ประหยัดที่สุด  แตํควรจะได๎ภาพที่ถํายได๎คมชัด  ชัดเจน 
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และสื่อความหมายได๎มากสิ่งที่กลําวนับวําให๎ประโยชน๑มาก ทั้งนี้แล๎วแตํความสะดวกและจุดมุํงหมาย
ของเร่ืองหุํนจําลองอาจให๎ข๎อมูลแกํผู๎ดูได๎ดีกวําของจริง เพราะสามารถเน๎นรายละเอียดตําง ๆได๎ดีกวําอีก 

ทั้งยังสามารถเก็บรักษาได๎คงทนถาวรกวําของจริงการแสดงบางอยําง  จําเป็นต๎องแสดงเป็น
แผนภูม ิแผํนป้าย แผํนสถิต ิเพราะให๎คําอธิบายดีกวําถํายรูป ทั้งยังไมํสิ้นเปลือง และเสียเวลานานใน
การทําความเข๎าใจด๎วย  การใช๎ของจริงในการจัดนิทรรศการ  สิ่งเหลํานี้ผู๎จัดนิทรรศการควรใช๎ดุลย
พินิจของตัวเอง และตัดสินใจจะใช๎แบบไหนจึงจะเหมาะสม เชํน การใช๎ของจริงมาเป็นเคร่ืองมือสื่อ
ความหมายได๎ดีที่สุด ผู๎ชมจะทราบถงึรูปรําง ขนาด เสียง น้ําหนัก ผิว กลิ่น การจัดแสดงจะวางบนโต๏ะ 
บนบอร๑ดของที่แสดงไมํจําเป็นต๎องมีมาก  แตํมีความสําคัญพอที่จะแสดงได๎  และไมํสิ้นเปลือง
งบประมาณ 

3.2 แผงตั้งแสดง – นิทรรศการมักนิยมใช๎แผงตั้งแสดงสําหรับติดสื่อแสดงประเภท  
2 มิติ เชํน ภาพถําย  แผนภูมิ แผนสถิติ นับวํามีความสําคัญมาก  เพราะนอกจากใช๎ประโยชน๑ สําหรับ
ติดสื่อแสดงแล๎ว แผงตั้งแสดงที่ดียังเป็นสื่อแสดงที่ชํวยสํงเสริม หรือเพิ่มคุณคําให๎แกํนิทรรศการอีกด๎วย
การออกแบบแผงตั้งแสดงควรคํานึงถึงความสวยงามและประโยชน๑ใช๎สอย ความมั่นคงแข็งแรง การ
ทรงตัวมีความสูงพอเหมาะ หรือตั้งอยูํในระดับสายตาซึ่งงํายตํอการมอง การประกอบและติดต้ังควร
ทําได๎งําย 

3.3 ฐานต้ังแสดง - ใช๎สําหรับวางสื่อแสดงประเภท 3 มิต ิฐานต้ังแสดงมคีวามสําคัญ 
เชํน เดียวกับแผงตั้งแสดง ฐานต้ังแสดงที่สวยงามยํอมให๎คุณคํากับสื่อแสดง และนิทรรศการความมั่นคง
แข็งแรงของฐานต้ังแสดง และต๎องรับนํ้าหนักของสื่อแสดงนั้นๆได๎ดี มีความสูงพอเหมาะไมํสูงเกินไป
จนต๎องแหงนคอดู หรือต่ํามากจนต๎องก๎มลงดู สิ่งตํางๆเหลํานี้มีผลตํอผู๎ชมนิทรรศการมาก ข๎อควรพิจารณา
ในการออกแบบแผงตั้งแสดง และฐานต้ังแสดง นอกจากความสวยงามและประโยชน๑ใช๎สอยแล๎วต๎อง
คํานึงถึงเร่ืองระยะเวลาของการใช๎งาน เงินทุน งบประมาณ ซึ่งมีผลตํอการออกแบบเหมือนกัน 

3.4 ป้ายประกอบนิทรรศการ – ความมุํงหมายของการเขียนป้ายประกอบนิทรรศการ 
ก็คือ การให๎เร่ืองราวที่ยํนยํอที่สุด  แตํได๎ความสมบูรณ๑ที่สุด  เปนการให๎คําอธิบายเร่ืองของ วัตถุ  
(Interpretation) แกํผู๎เข๎าชม ซึ่งจะมีอยูํหลายประเภทบางประเภทต๎องการรายละเอียดอยํางมาก  บาง
ประเภทเชํน ประชาชนทั่วไปหรือนักทํองเที่ยวบางกลุํมก็จะไมํสนใจรายละเอียดเพียงแตํให๎ทราบวํา
คืออะไรกว๎างๆเทํานั้น ด๎วยเหตุนี้จึงต๎องมีป้านหลายชนิด ได๎แกํ 

3.4.1 ป้ายใหญํ เป็น Title และเป็น Caption label ซึ่งเป็นป้ายตัว  
โตๆ ข๎อความสั้นๆ 
3.4.2 ป้ายนําเร่ือง (Introduction label) เป็นป้ายที่จําเป็นและสําคัญ 
เพราะเป็นป้ายเร่ืองยํอๆ แนะนํากํอนเข๎าชมนิทรรศการ 
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3.4.3 ป้ายบรรยาย  (Explanatory label) เป็นป้ายบรรยายประกอบ
วัตถุเป็นป้ายเขียนข๎อความบรรยายเร่ืองราวของวัตถุที่จัดแสดงเป็น
ตอนๆ 
3.4.4 ป้ายประจําวัตถ ุ(Individual label) สํวนใหญํพิพิธภัณฑ๑สถาน 
ศิลปะที่จัดแสดงประติมากรรมจะต๎องมีป้ายประจําวัตถุติดอยูํกับ
แทํนด๎วย ป้ายประเภทนี้เป็นป้ายเฉพาะวัตถุ 

 
4. การวางแผนเกี่ยวกับสถานที่  อาคารหรือสถานที่ที่จะแสดงนิทรรศการควรพิจารณาขนาด

และ เน้ือที่ใหํมีความเหมาะสมกับจํานวนผู๎ชม  จํานวนวัสดุ  และเน้ือหาที่จะแสดง  นอกจากนั้นยัง
ต๎องคํานึงถึงความสะดวกของผู๎เข๎าชม  การถํายเทอากาศ ตลอดจนแสง สิ่งเหลํานี้จะต๎องวางแผนให๎
รอบคอบ 

4.1 ประตูเข๎าออกเป็นทางเดียวกัน แตํแบํงเป็นด๎านเข๎าและด๎านออก 
4.2 เคาร๑เตอร๑จําหนําย และฝากของ อยูํด๎านทางเข๎าใช๎จําหนํายเอกสารและหนังสือ 
     ด๎วย 
4.3 ห๎องแสดง ควรติดตํอกับประตูทางเข๎า ไมํควรมีเสามากนัก เน้ือที่กว๎างขวางเพดาน

ไมํสูงเกินไป มีแสงสวํางเพียงพอ (พยุงศักดิ์ ประจุศิลป. (2535). การออกแบบสําหรับ
นิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร. ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ป. สัทพันธ๑พาณิชย๑) 

 
ลักษณะและประเภทของนิทรรศการ สามารถจําแนกได๎ดังตํอไปนี้ 
1. จําแนกตามขนาดของนิทรรศการ ได๎แกํ 

1.1 การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน๑  เป็นนิทรรศการขนาดเล็กสุดที่นําเสนอข๎อมูล วัตถุสิ่งของ 
ผลงาน สินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑บางสํวนพอเป็นตัวอยําง การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน๑มีลักษณะสําคัญดังนี้ 

1.1.1 เป็นการจัดแสดงวัสดุสิ่งของในบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ 
1.1.2 วัสดุอุปกรณ๑ประกอบในการจัดจุลนิทัศน๑ไมํควรมีหลายชิ้นมากนัก 
1.1.3 ตําแหนํงในการจัดจุลนิทัศน๑อาจจัดในสถานที่ที่มีความเหมาะสม 
1.1.4 เน้ือหาหรือเร่ืองราวที่นํามาจัดแสดงเป็นแนวคิดเดียวกัน 
1.1.5 หากนําจุลนิทัศน๑จากที่ตําง  ๆ จํานวนมากมาจัดรวมกันในสถานที่ใดที่หนึ่งให๎

ตํอเน่ืองกันโดยมีจุดมุํงหมายเดียวกันและกําหนด กิจกรรมให๎สอดคล๎องเป็นระบบเดียวกัน
รูปแบบของจุลนิทัศน๑ที่นิยมใช๎กันอยูํในวงการตําง ๆ มีหลายรูปแบบ 

1.1.5.1 ป้ายนิเทศอยํางเดียว 
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1.1.5.2 การแสดงด๎วยป้ายนิเทศโต๏ะและชั้นวางสิ่งของ 
1.1.5.3 การแสดงด๎วยการวางสิ่งของอยํางเดียว 
1.1.5.4 การแสดงจุลนิทัศน๑ลอย 

โดยทั่วไปนิยมจัดในโรงเรียน ในห๎องเรียน หรือในห๎องสมุด ใช๎ประกอบกระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งสามารถนําไปใช๎ได๎ ทั้งในขั้นการนําเข๎าสูํบทเรียน  ขั้นการสอนเนื้อหา  และขั้นการสรุป
บทเรียนบริเวณที่ใช๎จัดอาจเป็นหน๎าห๎องเรียน  หลังชั้นเรียน  หรือบริเวณสนามโรงเรียน  วัสดุที่ใช๎
มักจะเป็น  ป้ายนิเทศ  ป้ายประกาศ  กลํอง โต๏ะ หรือชั้นวางสิ่งของ  แตํบางแหํงอาจจัดจุลนิทัศน๑ขึ้น
เป็นสถานที่เฉพาะในชุมชนเพื่อการเรียนรู๎  การศึกษาค๎นคว๎า  หากเป็นจุลนิทัศน๑ถาวรแสดงเนื้อหาที่
ซับซ๎อนเข๎าใจยากให๎เข๎าใจงํายจําเป็นต๎องใช๎สื่อที่มีคุณภาพดีราคาคํอนข๎างสูง 

1.2 นิทรรศการทั่วไป  เป็นสื่อกิจกรรมขนาดกลางที่องค๑การหรือหนํวยงานตํางๆ นิยมจัดเพื่อ
แสดงผลงานซึ่งพบเห็ นกันโดยทั่วไป  เป็นการจัดแสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ๑ที่มี บริเวณพื้นที่
กว๎างขวาง ตั้งแตํการจัดในห๎องเรียน บริเวณโรงเรียน ศูนย๑การค๎า ศาลาวัด ฯลฯ นิทรรศการทั่วไป
สามารถ แบํงออกเป็น 4 ขนาดตามขนาดพื้นที่ที่จัดแสดงคือ 

1.2.1 นิทรรศการขนาดเล็ก (small exhibits) เป็นนิทรรศการที่จัด 
ขนาดพื้นที่น๎อยกวํา 400 ตารางฟุตหรือ 37 ตารางเมตร 
1.2.2 นิทรรศการขนาดกลาง (medium exhibits) ใช๎พื้นที่ตั้งแตํ  
401 ตารางฟุต ถึง 1600 ตารางฟุตหรือ 38-148 ตารางเมตร 
1.2.3 นิทรรศการขนาดใหญํ (large exhibits) ใช๎พื้นที่ตั้งแตํ  
1601-4000 ตารางฟุต หรือ 149-371 ตารางเมตร 
1.2.4 นิทรรศการขนาดยักษ๑ (giant exhibits) ใช๎พื้นที่ตั้งแตํ 4000  
ตารางฟุตหรือมากกวํา 371 ตารางเมตร 

1.3 มหกรรม หรือนิทรรศการขนาดใหญํมโหฬารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

1.3.1 การจัดมหกรรมนานาชาติต๎องแสดงถึงความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการสมัยใหมํ 
1.3.2  เป็นการจัดนิทรรศการที่ต๎องใช๎พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณขนาดใหญํมโหฬาร  
1.3.3 การจัดงานมหกรรมนานาชาติแตํละคร้ังใช๎งบประมาณเป็น จํานวนมหาศาล 

เป็นการจัดแสดงเพื่อต๎อนรับผู๎ชมกลุํมเป้าหมายจากทั่วทุกมุมโลก 
2. จําแนกตามวัตถุประสงค๑ในการจัด ได๎แกํ 

2.1 นิทรรศการเพื่อการศึกษา เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อการถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑
ไปสูํผู๎เรียน  ทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎จากการแสดงเนื้อหาด๎วยสื่อและกิจกรรมตํางๆ  การจัด
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นิทรรศการเพื่อการศึกษามักจะมีรูปแบบ เน้ือหา สื่อ หรือกิจกรรมเกี่ยวข๎องกับหลักสูตรและบทเรียน
หรืองานวิชาการไมํทางตรงก็ทางอ๎อม นิทรรศการเพื่อการศึกษามีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

2.1.1  เป็นการถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑ด๎วยรูปแบบตําง  ๆ
2.1.2 สํงเสริมให๎ผู๎ชมมีทัศนคติที่ดีทางการศึกษา 
2.1.3 เปิดโอกาสให๎ผู๎ชมหรือผู๎เรียนได๎มีทางเลือกในการเรียนร๎ูหรือการศึกษาตาม
ความสามารถและความถนัดของแตํละบุคคล 
2.1.4 นิทรรศการที่หนํวยงานหรือองค๑กรตําง  ๆจัดขึ้นเพื่อถํายทอดความรู๎จัดวําเป็น
นิทรรศการเพื่อการศึกษาได๎เป็นอยํางดี 
2.1.5 รูปแบบของนิทรรศการเพื่อการศึกษาอาจเป็นทั้งนิทรรศการ ชั่วคราว
นิทรรศการเคลื่อนที่ หรือนิทรรศการถาวร 
2.1.6 นิทรรศการทางการศึกษาสามารถจัดได๎ทั้งในห๎องเรียนนอก ห๎องเรียนบริเวณ
ในโรงเรียน นอกโรงเรียน และสถานที่ทั่วไปในชุมชน 

2.2 นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ๑  เป็นการจัดแสดงสื่อตําง  ๆเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑และ
ความเข๎าใจที่ดีระหวํางประชาชนกับองค๑กรหรือหนํวยงาน โดยการนําเสนอข๎อมูลที่เป็นข๎อเท็จจริงเพื่อ
เป็นการสํงเสริมความเชื่อ ศรัทธาให๎ประชาชนยอมรับสนับสนุนและให๎ความรํวมมือในการดําเนินงาน ตาม
นโยบายขององค๑กรหรือหนํวยงานนั้น ๆ ตํอไป นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ๑  มีลักษณะที่สําคัญ
ดังนี้คือ 

2.2.1 สํงเสริมให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ 
2.2.2 เป็นการรวบรวมหลักฐานข๎อมูล ข๎อเท็จจริงหรือความคิด 
2.2.3 เน๎นการนําเสนอข๎อมูลที่ถูกต๎องตามความเป็นจริงขององค๑กร 
หรือหนํวยงาน 
2.2.4 มุํงแสดงคุณคําที่นําเชื่อถือศรัทธาในด๎านความรู๎ความสามารถ 
2.2.5 เป็นการจัดแสดงที่เหมาะสมกับกาลเวลา และโอกาสเหมาะ 
กับเหตุการณ๑หรือเทศกาล 
 
2.2.6 รูปแบบการนําเสนอมีลักษณะแปลกใหมํ สามารถกระตุ๎น 
ความสนใจและสื่อความหมายได๎ดี 

2.3 นิทรรศการเพื่อการค๎า ได๎แก ํ เป็นการจัดแสดงที่มีวัตถุประสงค๑เพื่อการสํงเสริมการขาย
สินค๎าผลิตภัณฑ๑และการบริการให๎ได๎มากที่ สุดตามเป้าหมายที่วางไว๎  ซึ่งอาจแนะนําให๎ผู๎ชมร๎ูจัก
สินค๎าผลิตภัณฑ๑ด๎วยสื่อหลายชนิด  เชํน การจัดป้ายนิเทศ  โปสเตอร๑  แผํนพับ แผํนปลิว ภาพวิดีทัศน๑
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หุํนจําลอง ของจริง ของตัวอยํางนิทรรศการประเภทนี้อาจจัดเป็นเทศกาลประจําปี  เป็นการจัดเฉพาะ
กิจหรือจัดเน่ืองในโอกาสวันสําคัญ นิทรรศการเพื่อการค๎ามีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

2.3.1 มีจุดมุํงหมายเพื่อการขายสินค๎าเป็นสําคัญ โดยเน๎นที่การโฆษณาประชาสัมพันธ๑ 
2.3.2 การใช๎สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ในงานนิทรรศการเป็นหลักการพื้นฐาน
สําคัญของการดําเนินกิจกรรมประเภทนี้ 
2.3.3 นิทรรศการเพื่อการค๎ามีทั้งรูปแบบนิทรรศการถาวร 
2.3.4 หากเป็นนิทรรศการขนาดใหญํของภาคเอกชนที่มีธุรกิจขนาดใหญํ มักจะลงทุนใน
การโฆษณาสูงเพื่อเร๎าความสนใจและโน๎มน๎าวกลุํมเป้าหมายให๎เฝ้าติดตามตัดสินใจ
เข๎าชม 

3. จําแนกตามสถานที่จัดแสดง 
3.1 นิทรรศการในรํม (indoor exhibition) หมายถึง นิทรรศการที่จัดขึ้นภายในอาคารอาจใช๎

สถานที่ภายในห๎องโถง  ห๎องประชุม  เฉลียง  บริเวณสํวนตํางๆ  ของอาคารหรืออาคารเพื่อ จัด
นิทรรศการโดยเฉพาะ การจัดนิทรรศการประเภทนี้ผู๎จัดมีความสะดวกในการเตรียมงานได๎ดีกวํา จัด
ภายนอกอาคาร เพราะไมํต๎องหํวงเร่ืองกระแสลม ฝุ่น และสามารถดูแลในเร่ืองความสะอาดได๎ดีกวํา
นิทรรศการภายนอกอาคาร 

3.2 นิทรรศการกลางแจ๎ง (outdoor exhibition) หมายถึง นิทรรศการที่จัดขึ้นภายนอกอาคาร 
เป็นการจัดนิทรรศการขนาดใหญํ  มีผู๎รํวมจัดงานจํานวนมาก  มีการแสดงหลากหลายประเภทและมี
จุดประสงค๑ให๎ประชาชนจํานวนมากได๎เข๎าชม  ผู๎จัดต๎องเตรียมเต๎นท๑ สิ่งปลูกสร๎าง หรือโครงสร๎าง
รูปแบบตํางๆ ซึ่งจะต๎องใช๎งบประมาณในการลงทุนสูง 
  3.3 นิทรรศการหมุนเวียน  (travelling exhibition) หรือ นิทรรศการสัญจร  หมายถึง
นิทรรศการที่จัดทําเป็นชุดสําเร็จรูปถาวร  สามารถเคลื่อนย๎ายไปแสดงในที่ตํางๆ  หมุนเวียนสลับกัน
ไปหรืออาจแสดงในรูปของรถเผยแพรํเคลื่อนที่ (mobile units) ซึ่งจัดแสดงเพียงครึ่งวันหรือหนึ่งวัน
นิทรรศการประเภทนี้สามารถเข๎าถึงบุคคลเป้าหมายได๎อยํางแท๎จริง  โดยเฉพาะในท๎องถิ่นทุรกันดาร
การคมนาคมไมํสะดวก 
4. จําแนกตามระยะเวลาในการจัด    เปร่ือง กุมุท (เปร่ือง กุมุท, 2526, อ๎างถึงใน ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑
จันทรา มาศสุพงศ๑, 2540, หน๎า 11) กลําววํา นิทรรศการที่นิยมจัอยูํในขณะนี้จําแนกออกเป็น 3 ลักษณะ 
คือ นิทรรศการถาวรนิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการเคลื่อนที ่แตํละลักษณะมีรายละเอียด ได๎แกํ 

4.1 นิทรรศการถาวร เป็นการนําเสนอข๎อมูลและจัดแสดงที่คํอนข๎างสมบูรณ๑มีการจัดเป็น
ประจําอยํางตํอเน่ืองเป็นเวลายาวนาน โดยมีการสะสมเพิ่มเติม ขยายเน้ือหาออกไปเร่ือย  ๆ จากห๎อง
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แสดงขนาดเล็กในระดับสถาบันไปจนถึงอาคารขนาดใหญํระดับชาติ  นิทรรศการถาวรมีลักษณะ
สําคัญดังนี้ 

4.1.1 การจัดนิทรรศการแบบนี้มีการลงทุนสูง เน่ืองจากเน้ือหาที่จัดแสดงต๎องอาศัย  
การศึกษาค๎นคว๎าหลักฐานอ๎างอิง 
4.1.2 วัสดุอุปกรณ๑ที่นํามาจัดแสดงเป็นวัสดุที่คงทน 
4.1.3 การออกแบบเพื่อการจัดแสดงสิ่งของจะทําอยํางรอบคอบพิถีพิถัน 
4.1.4 สถานที่แหํงใดแหํงหน่ึงเป็นเวลานาน  ๆ รูปแบบและโครงสร๎างหลักไมํมีการ
เปลี่ยนแปลง 
4.1.5 สถานที่ที่ใช๎ในการจัดแสดงนิทรรศการจะออกแบบไว๎อยําง มีแบบแผน
แนํนอน อาจเป็นพื้นที่กลางแจ๎งหรือในอาคารก็ได๎ 
4.1.6 หากเนื้อหาที่จัดแสดงเกี่ยวข๎องกับความเชื่อหรือวิถีชีวิตของชุมชน 
4.1.7 สร๎างทัศนคติและคํานิยมที่ดีให๎แกํผู๎ชม  แตํขณะเดียวกันก็มี ผลในเชิง
ประชาสัมพนัธ๑เพื่อสร๎างความศรัทธาให๎เกิดแกสถาบันผู๎จัดเป็นอยํางดี 
4.1.8 สํวนใหญํนิทรรศการถาวรมักอยูํในรูปของพิพิธภัณฑ๑ 

4.2 นิทรรศการชั่วคราว   เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเนื้อหาเร่ืองใดเร่ือง หนึ่งเป็นคร้ัง
คราวตามโอกาสที่เหมาะสมอาจใช๎เวลาประมาณ 2-10 วัน ไมํมีกําหนดตายตัวขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบ
หรือปัจจัยหลายประการนอกจากนี้นิทรรศการชั่วคราวยังทําหน๎าที่สํงเสริมงานประชาสัมพันธ๑นิทรรศการ
แบบถาวรได๎ด๎วย  ดังที่เกรซ  มอร๑เลย๑ (Dr. Grace Morley, อ๎างถึงในเปรื่อง  กุมุท, 2526, หน๎า 3-4) 
กลําววํา “นิทรรศการชั่วคราวชํวยเร๎าความสนใจให๎คนมาชมสิ่งแปลกใหม ํเป็นการเชิญชวนผู๎ชมกลุํม
ใหญํๆ เข๎ามาชมพิพิธภัณฑ๑ไปในตัว  เป็นการเชิญชวนที่จะสนับสนุนกา รประชาสัมพันธ๑ใน หลาย
รูปแบบ เชํน การเชิญประชุมชี้แจงการเปิดงาน การแถลงการณ๑หนังสือพิมพ๑และรายการโทรทัศน๑ 
นิทรรศการชั่วคราวสนองวัตถุประสงค๑ทางการศึกษาได๎มากมาย มักจัดสิ่งดึงดูดกลุํมคนที่สนใจเฉพาะ
เร่ืองในชุมชน เป็นต๎นวํา สหพันธ๑สมาคมวิทยาศาสตร๑  สมาคมศิลปิน  หรือสมาคมนักสะสม แสตมป ์
เป็นต๎น” ตัวอยํางของนิทรรศการชั่วคราวที่เราพบเห็นกันได๎ในประเทศไทยตอนนี้คือนิทรรศการที่มิวเซียม
สยาม ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการชั่วคราวขึ้นมาเป็นพักๆเพื่อชักจูงให๎คนเข๎ามาชมนิทรรศการถาวร 

4.3 นิทรรศการเคลื่อ นที่  นิทรรศการเคลื่อนที่มีผลดีในการเข๎าถึงพื้นที่ของ ผู๎ชม
กลุํมเป้าหมาย ทําให๎ได๎รับความสนใจจากผู๎ชมมากเน่ืองจากมีความสะดวก ถ๎าเป็นการให๎บริการด๎าน
การศึกษาสํวนใหญํไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการใช๎บริการแตํอยํางใด 
5. จําแนกตามสถานที่ที่ใช๎ในการจัด ได๎แกํ 
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5.1 นิทรรศการในอาคาร นิทรรศการที่จัดอยูํรํมภายในอาคารซึ่งอาจเป็นห๎องประชุม ห๎องโถง 
ห๎องเรียน เฉลียงหรือระเบียงในอาคารโดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

5.1.1 จัดขึ้นภายในอาคารหรือพื้นที่ที่มีหลังคาป้องกันแสงแดดและฝนได๎ 
5.1.2  เน้ือหาของนิทรรศการเป็นเร่ืองราวที่ไมํจําเป็นต๎องใช๎บริเวณกว๎างขวางมากนัก 
5.1.3  เป็นเนื้อหาที่ต๎องการความตํอเน่ืองปราศจากสิ่งรบกวนในการชมที่จัดแสดง 
5.1.4 จัดในอาคารที่มีห๎องและอุปกรณ๑รักษาความปลอดภัยได๎อยํางแข็งแรง 
5.1.5 มีการควบคุมบรรยากาศด๎วยแสง 
5.1.6 การเลือกใช๎วัสด ุสามารถใช๎วัสดุได๎ทุกประเภททั้งชนิดถาวรและไมํถาวร 
5.1.7 การออกแบบการจัดนิทรรศการภายในอาคารสามารถสร๎างสรรค๑ด๎วยจินตนาการที่
สอดคล๎องกับเน้ือหาและกิจกรรม 

5.2 นิทรรศการกลางแจ๎ง  เป็นนิทรรศการที่ต๎องการพื้นที่บริเวณกว๎างขวาง โลํงแจ๎ง รองรับ
ผู๎ชมได๎จํานวนมากโดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

5.2.1 จัดแสดงสื่อสิ่งของหรือกิจกรรมบริเวณภายนอกอาคาร  
5.2.2 จัดได๎ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว 
5.2.3 เน้ือหาที่นําเสนอมีความสัมพันธ๑กับพื้นที่จัดแสดงซึ่งอาจมีบริเวณกว๎างขวาง
เป็นธรรมชาติ เชํนเร่ืองเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถ ุสมรภูมิรบ วิถีชีวิตกิจกรรม
กลางแจ๎ง การทํางานกลางแจ๎ง งานเกษตรกรรม เป็นต๎น 

5.3 นิทรรศการกึ่งกลางแจ๎ง เป็นการแสดงวัสดุหรืออุปกรณ๑ทั้งในอาคารและกลางแจ๎งในเวลา
เดียวกัน สิ่งของที่นํามาจัดแสดงมีทั้งคุณสมบัติที่ทนทานตํอดินฟ้าอากาศและฉีกขาด ยํอยสลายงําย 
ดังนั้นผู๎จัดจึงควรพิจารณาวําวัสดุอุปกรณ๑ใดเหมาะสําหรับการจัดแสดงข๎อมูลในบริเวณใด นิทรรศการ
ประเภทนี้สามารถดึงดูดความสนใจผู๎ชมได๎ดีโดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

5.3.1  เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงบางสํวนอยูํในอาคารและบางสํวน อยูํบริเวณ
กลางแจ๎ง 
5.3.2 อาจจัดเป็นแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวก็ได๎ 
5.3.3 เน้ือหาที่อยูํนอกอาคารมักมีความสัมพันธ๑กับธรรมชาติแวดล๎อม 
5.3.4 สื่อที่จัดแสดงด๎านนอกอาคารมีขนาดใหญํ ซึ่งอาจเป็นหํุนจําลองหรือของจริงก็ได๎ 
5.3.5 สามารถออกแบบให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของการจัดนิทรรศการประเภท
ตํางๆ 

6. จําแนกตามลักษณะผังทางเดินของผู๎ชม 
6.1 แบบควบคุม (control typed) คือ การจัดแสดงนิทรรศการโดยกําหนด 
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ทาง เดินเข๎าออกเป็นการบังคับให๎ผู๎ชมเดินตามทิศทางที่กําหนดไว๎ อาจใช๎ต๎นไม๎  บอร๑ด สัญญลักษณ๑ 
ตํางๆ เชํนลูกศรกํากับการเดิน เพื่อให๎เกิดความตํอเน่ืองในการเข๎าชมนิทรรศการ 

6.2 แบบไมํควบคุม (uncontrol typed) คือ การจัดแสดงนิทรรศการที่เปิด 
โอกาสให๎ผู๎เข๎าชมเลือกชมได๎อยํางอิสระตามความสนใจจะดูเร่ืองใดกํอนหรือหลังก็ได๎  หรือจะเข๎า
ออกทางด๎านใดก็ได๎แล๎วแตํความสะดวก นิทรรศการประเภทนี้เร่ืองราวหรือเน้ือหาสํวนใหญํจะสมบูรณ๑
ครบถ๎วนในแตํละบอร๑ด หรือแตํละสํวน (section) จึงไมํจําเป็นต๎องบังคับทางเดิน4 ธีรศักดิ ์อัครบวร๑.(2543). 
นิทรรศการและการจัดแสดง. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ๑ไทยวัฒนาพานิช 
 
หลักจิตวิทยาในการจัดนิทรรศการ 

1. จิตวิทยาการรับรู๎ การรับรู๎ คือการสัมผัสที่มีความหมาย การรับรู๎เป็นกระบวนการหรือ
ตีความแหํงการสัมผัส ที่ได๎รับออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย  คนเราจะต๎องใช๎ความรู๎เดิมหรือ
ประสบการณ๑เดิมที่มีมากํอน  (Hilgard, 1971, อ๎างถึงใน  ปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑ , 2546, หน๎า 151) 
โดยปกติเรารับร๎ูโดยผํานระบบรับสัมผัส  ซึ่งได๎แกํ  ระบบรีเซ็บเตอร๑ใน  ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนังและ
กล๎ามเนื้อการรับรู๎จึงเปรียบเสมือนประตูดํานแรกที่จะนําไปสูํพฤติกรรมอื่น ๆ ที่จะสํงผลถึงคุณภาพ
ชีวิตของแตํละคนได ๎ดังนั้นในการจัดนิทรรศการผู๎จัดควรคํานึงถึงองค๑ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับการรับรู๎ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยที่เร๎าความสนใจจากภายนอก คือ สื่อและกิจกรรมตํางๆ สื่อเหลํานี้จะสามารถ
กระตุ๎น การรับรู๎ได๎มากน๎อยเพียงใดยํอมขึ้นอยูํกับคุณลักษณะดังนี้ 

1.1.1 ความเข้ม  หมายถึงความชัดเจนของสื่อซึ่งอาจประกอบไปด๎วยแสง  สีสันที่
โดดเดํนสวยงาม 
1.1.2 ขนาด วัตถุหรือสิ่งเร๎าที่ขนาดใหญํมักจะดึงดูดความสนใจได๎ดีก วําวัตถุหรือ
สิ่งเร๎าที่มีขนาดเล็ก 
1.1.3 ความแปลกใหม่และสิ่งที่มีลักษณะตัดกัน  การเปลี่ยนแปลง ทําให๎สิ่งเร๎า
ผิดปกติไปจากเดิมที่คุ๎นเคยหรือสิ่งที่มีลักษณะ ตรงกันข๎ามกับสิ่งปกติทั่วไป  จะ
สามารถสร๎างความสนใจ ได๎ด ี
1.1.4 ต าแหน่งที่ตั้ง การติดตั้งสื่อหรือวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ในการจัดนิทรรศการให๎อยูํ
ในตําแหนํงที่เหมาะสม จะกระตุ๎นความสนใจได๎ดีกวําการจัดวางในระดับสูงหรือต่ํา
เกินไป 
1.1.5 การเคลื่อนไหว สิ่งเร๎าที่มีการเคลื่อนไหวยํอมสามารถกระตุ๎นความสนใจได๎
ดีกวําสิ่งเร๎าที่นิ่งอยูํกับที่ 
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1.1.6 ความเป็นหน่ึงเดียว สิ่งของหรือวัตถทุี่มีอยูํหนึ่งเดียวบนพื้นทีว่ํางบริเวณกว๎าง
จะกํอให๎เกิดความสนใจได๎ดีเป็นพิเศษ 
1.1.7 ระยะทาง สิ่งของหรือรูปภาพที่วางซ๎อนทับกันบางสํวนกํอให๎เกิดมิต ิตื้นลึกทํา
ให๎ดูเป็นระยะทางใกล๎ไกลเปน็ลําดับ จะชํวยเร๎าความสนใจได๎ดีกวําสิ่งที่จัดเรียงใน
ระนาบเดียวกัน 
1.1.8 ความคงทน เป็นชํวงระยะเวลาหรือความถี่ในการปรากฏและคงอยูํของสิ่งเร๎า
ทําให๎อวัยวะรับสัมผัสมีเวลามากพอในการรับรู๎  มีโอกาสทบทวนการตีความซ้ํา
แล๎วซ้ําอีกหลายคร้ัง ทําให๎รับรู๎แมํนยําแนํนอน 
1.1.9 การท าซ้ า สิ่งเร๎าที่เกิดขึ้นซ้ําแล๎วซ้ําอีกหลาย ๆ คร้ัง 

1.2 ปัจจัยที่เร๎าความ สนใจจากภายใน  หมายถึง ปัจจัยด๎านจิตวิทยา  ดังนั้นการสร๎างความ
สนใจเพื่อให๎เกิดการรับรู๎จึงควรคํานึงถึงปัจจัยทางด๎านจิตวิทยาบางประการดังนี้ 

1.2.1 ความตั้งใจ เป็นการเตรียมพร๎อมของมนุษย๑เพื่อรับสัมผัสให๎ไดช๎ัดเจน เป็นสิ่งที่
ทําให๎มนุษย๑เลือกตอบสนองแกํสิ่งเร๎าบางชนิด 
1.2.2 แรงขับ เป็นแรงกระตุ๎นให๎ทํากิจกรรมตําง ๆ 
1.2.3 อารมณ์หรือคุณภาพของจิตใจ ถ๎าหากอารมณ๑ดีจิตใจแจํมใส  ปลอดโปรํงจะ
สามารถแปลความหมายของการรับสัมผัส ได๎ถูกต๎องกวําขณะที่อารมณ๑ขุํนมัวหรือ
จิตใจได๎รับความกระทบกระเทือน 
1.2.4 ความสนใจ  หมายถึงความโน๎มเอียงที่จ ะแสดงบทบาท  และเข๎ารํวมใน
กิจกรรมหนึ่งๆ  (Thorndike, อ๎างถึงในกฤษณา  ศักดิ์ศรี, 2530, หน๎า 214) เป็น
พฤติกรรมขั้นต๎นที่กํอให๎เกิดการรับรู๎และการเรียนรู๎ในโอกาสตํอไป 
1.2.5 สติปัญญา  เป็นความสามารถขั้นสูงของมนุษย๑แตํละคนใน การผสมผสาน
ระหวํางอารมณ๑ความรู๎สึกกับความคดิอยํางเป็นเหตุเป็นผล สติปัญญาจึงเป็นผลสรุป
องค๑ความรู๎ทั้งมวล 

2. การรับรู๎นิทรรศการตามแนวทฤษฎีจิตวิทยา   ตามทฤษฎีของกลุํมเกสตอลท๑  (Gestalt Theory) ซึ่ง
มีแนวคิดวําองค๑ประกอบสําคัญของภาพหรือสิ่งเร๎าที่เรารับร๎ูโดยทั่วไปมี  2 สํวนคือภาพและพื้น 
ดังนั้น การรวมกันของภาพและพื้นจึงถือเป็นกฎสําคัญของการจัดสิ่งเร๎าเพื่อการกระตุ๎นความสนใจซึ่งมี
หลักสําคัญ 4 ประการได๎แกํ 

2.1 หลักของความใกล๎ชิด หมายถึง สิ่งเร๎าที่อยูํใกล๎กันทําให๎เรามีแนวโน๎มที่จะรับร๎ูเป็นพวก
เดียวกันมากกวําสิ่งที่อยูํหํางกัน 
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2.1.1 ประโยชน๑ในการนําหลักของความใกล๎ชิดมาใช๎กับการจัดนิทรรศการคือ สะดวกตํอ
การรับรู๎และการเรียนรู๎ของผู๎ชมทําให๎ดูเป็นกลุํมเป็นก๎อนหรือเป็นชุด  งํายตํอการตรวจสอบจํานวน
วัสดุที่จัดแสดง 

2.1.2 การประยุกต๑ใช๎หลักของความใกล๎ชิดกับการจัดนิทรรศการเพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ชมรับรู๎
ได๎ดีตามหลักของความใกล๎ชิด ควรจัดสื่อหรือวัตถุสิ่งของให๎อยูํรวมกันใกล๎เคียงกันโดยเฉพาะ  สิ่งที่
มีเน้ือหาหรือมีจุดมุํงหมายเดียวกัน 

2.2 หลักของความคล๎ายคลึง  หมายถึง  สิ่งเร๎าที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกันทําให๎การรับรู๎มี
แนวโน๎มที่จะเป็นพวกเดียวกันมากกวําสิ่งที่แตกตํางกัน  แม๎วําสิ่งนั้นจะอยูํใกล๎กันหรือไกลกันก็ตาม 
แตํหลักการนี้ไมํสามารถใช๎ได๎กับสิ่งเร๎าทุกคร้ังไป 

2.2.1 ประโยชน๑ในการนําหลักของความคล๎ายคลึงมาใช๎กับงานนิทรรศการมีหลาย
ประการ คือ ชํวยให๎เกิดความเป็นกลุํม  และมีเอกภาพ  สะดวกตํอการรับรู๎และการ
เรียนรู๎ของผู๎ชม 
2.2.2 การประยุกต๑ใช๎หลักของความคลา๎ยคลึงกับการจัดนิทรรศการทําได๎โดยการจัด
วางสื่อหรือสิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกันเป็นหมวดหมูํหรือเป็นกลุํมเดียวกัน ทั้งนี้ควร
คํานึงถึงปัจจัยตําง  ๆที่เกี่ยวข๎องเป็นสําคัญ 

2.3 หลักของความตํอเน่ือง หมายถึง  สิ่งเร๎าที่ปรากฏให๎เห็นอยํางซ้ําๆ  หมือนกันไปในทิศทาง
เดียวกันอยํางตํอเน่ืองจะมีแนวโน๎มเป็นพวกเดียวกัน มากกวําที่จะแยกกันคนละทิศทาง 

2.3.1 ประโยชน๑ในการนําหลักของความตํอเน่ืองมาใช๎ในการจัดนิทรรศการหลาย
ประการคือ  ชํวยให๎เกิดประโยชน๑ใ น การออกแบบและการดําเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ทําให๎สะดวกและงํายตํอการสังเกต การรับรู๎ และการเรียนรู๎ 
2.3.2 การประยุกต๑ใช๎หลักของความตํอเน่ืองมาใช๎ในการจัดนิทรรศการเพื่อให๎ผู๎ชมเกิด
การรับรู๎และเรียนรู๎ได๎ดี  สามารถนําหลักของความตํอเน่ืองมาใช๎ได๎ดังตัวอยํางดังนี ้
คือ การจัดวางป้ายนิเทศให๎เป็นแนวตํอเน่ืองกันเป็นระยะทางยาวตามความเหมาะสม 
การใช๎เส๎น สี สัญลักษณ๑ แสง รูปแบบ ซ้ํา ๆ กันอยํางตํอเน่ือง 

2.4 หลักของความประสาน  เป็นการตํอเติมสิ่งเร๎าที่ขาดหายไปให๎สมบูรณ๑  (closure) สิ่งที่
ผิดปกติหรือสํวนของรูปภาพหรือของวัตถุที่หายไปจะกระตุ๎นการรับรู๎ได๎ดี ความไมํสมบูรณ๑จะกํอให๎เกิด
ความสงสัย 

2.4.1 การนําหลักของกา รประสานมาใช๎ในการจัดนิทรรศการมี ประโยชน๑หลาย
ประการ คือ สามารถสร๎างความฉงนสนเทํห๑ และกระตุ๎นการมีสํวนรํวมของผู๎ชมได๎ดี 
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2.4.2 การประยุกต๑ใช๎หลักของการประสานกับการจัดนิทรรศการสามารถทําได๎โดย 
การวางผลิตภัณฑ๑ที่เหมือนกันให๎หํางกัน  ในบางชํวงที่ต๎องการกระตุ๎นการรับร๎ูหรือ
เรียกร๎องความสนใจเป็นพิเศษ 

3. จิตวิทยาการเรียนรู๎  การเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่ทําให๎พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  อัน
เป็นผลจากการฝึกฝนและประสบการณ๑ แตํมิใชํผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชํน 
สัญชาตญาณหรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของรํางกาย เชํนความเหนื่อยล๎า พิษของ
ยา เป็นต๎น การจัดนิทรรศการเป็นสื่อกิจกรรมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎ชมได๎ดี เน่ืองจากการใช๎สื่อหลาย
ชนิดและวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย ทําให๎สามารถตอบสนองการเรียนรู๎ได๎หลายด๎านการเข๎ารํวม
กิจกรรมนิทรรศการมีประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎แตกตํางจากการเรียนรู๎ในห๎องเรียนทั่วไป 

3.1 ประเภทของการเรียนรู ๎ เบนจามิน บลูม (Bloom, 1956, p.90) นักวัดผลผู๎ยิ่งใหญํของ
สหรัฐอเมริกา สรุปวําการเรียนรู๎มีผลให๎พฤติกรรมเปลี่ยนไป และได๎จําแนกประเภทพฤติกรรมการ
เรียนรู๎ของมนุษย๑ออกเป็น 3 ด๎าน 

3.1.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู๎ที่เกี่ยวกับ
ความรู๎ความจําความเข๎าใจ การวิเคราะห๑การสังเคราะห๑ การประเมินคําและการนํา
ความรู๎ไปใช๎ในสถานการณ๑อ่ืน ผู๎ชมสามารถเกิดการเรียนรู๎ด๎านนี้ได๎จากสื่อหรือ
วิธีการนําเสนอที่หลากหลายในงานนิทรรศการไมํวําจะเป็นรูปภาพ หุํนจําลอง 
ของจริง ของตัวอยําง แผนภูมิ  แผนสถิต ิหรือการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้น
ในงานนิทรรศการ เชํน การตอบปัญหา การแสดงละคร การบรรยาย การอภิปราย 
เป็นต๎น 
3.1.2 การเรียนรู้ด้านเจตคติหรือด้านอารมณ์หรือด้านจิตใจหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด๎านจิตใจ อารมณ๑หรือความรู๎สึก ทําให๎ผู๎ชมเกิดความพอใจ  เกิดความ
ซาบซึ้ง และเห็นคุณคําเกิดความศรัทธามีคํานิยม  เกิดความภาคภูมิใจ  ผู๎ชมสามารถ
เกิดการเรียนรู๎ด๎านนี้จากนิทรรศการได๎ดี 
3.1.3 การเรียนรู้ด้านกล้ามเนื้อแลประสาทสัมผัส  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกี่ยวกั บทักษะหรือความชํานาญในการใช๎กล๎ามเนื้อหรืออวัยวะตําง  ๆ 
ในการเคลื่อนไหวไมํวําจะเป็นทักษะในการพูด  การอําน การเขียน  การเลํนดนตรี  
ฟ้อนรํา การคํานวณ ที่สามารถทําได๎อยํางคลํองแคลํวจนแลดูเป็นธรรมชาติ 

3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเรียนรู๎ของผู๎ชมในการชมนิทรรศการ   การจัดแสดงนิทรรศการ
แตํละคร้ังผู๎ชมจะเกิดการเรียนรู๎ได๎มากน๎อยเพียงใดยํอมขึ้นอยูํกับปัจจัยตํางๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นตํอไปนี้ 
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3.2.1 ผู้ชมหรือผู้เรียน ผู๎ชมหรือผู๎เรียนแตํละคนมีความแตกตํางกัน ในหลาย  ๆ ด๎าน
วุฒิภาวะ และความพร๎อม เพศ สติปัญญาอารมณ๑ สังคมวัฒนธรรมและประเพณี สภาพ
สังคม วิถีชีวิต ความเชื่อ ประสบการณ๑ระดับการศึกษา ความสนใจ 
3.2.2 เน้ือหาบทเรียนและกิจกรรม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเน้ือหาและกิจกรรมในการจัด
นิทรรศการความยากงํายของเนื้อหา ความหมายของเนื้อหา ความสอดคล๎องของเนื้อหา
กับกิจกรรม ความยาว    ของเนื้อหา 
3.2.3 เทคนิคการน าเสนอ  การนําเสนอที่ดีควรมีขั้นตอนตํอเน่ือง  เร๎าความสนใ จ
จากขั้นตอนการวางแผน  ซึ่งเกี่ยวข๎องกั บการตั้งวัตถุประสงค๑ การเลือกเน้ือหาและ
กิจกรรมให๎เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย สถานที่ สื่อ และบรรยากาศ ความชัดเจน 

          ถูกต๎อง ความคลํองแคลํว ความพร๎อม 
4. จิตวิทยาพัฒนาการ  นักจิตวิทยาหลายทํานได๎ศึกษาถึงพัฒนาการของมนุษย๑วัยตําง  ๆ ตั้งแตํปฏิสนธิ
จนถึงวัยชราทําให๎เรารู๎ถึงธรรมชาติของมนุษย๑แตํละวัยวํามีความสนใจและความต๎องการแตกตํางกัน  
อยํางไรวัยหรืออายุของผู๎ชมมีความเกี่ยวข๎องกับวุฒิภาวะ  ความพร๎อม  การรับรู๎  การเรียนรู๎ ความ
ต๎องการ ความสนใจและประสบการณ๑ตําง ๆ  ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญตํอผลสัมฤทธิ์ในการชมนิทรรศการ 
ดังนั้นในการจัดนิทรรศการจึงควรคํานึงถึงวัยของผู๎ชม 

4.1 วัยเด็กตอนต๎น  เด็กวัยนี้มีอายุตั้งแตํ 2 ถึง 6 ป ีเป็นเด็กวัยเรียนในระดับชั้นบริบาล อนุบาล 
และประถมศึกษาปีที่  1 เป็นวัยที่มีการปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมเป็นอยํางมากเพราะเร่ิมก๎าวออกสูํ
สังคมนอกบ๎าน  เด็กวัยนี้ชอบสิ่งแปลกๆใหมํๆที่ไมํเคยรู๎จักมากํอนสนใจสิ่งรอบตัวเป็น วัยแหํงการ
สํารวจอยํางแท๎จริง ชํางซักถาม ชอบ รูปภาพในหนังสือและชมสิ่งเคลื่อนไหวที่มีสีสันสดใสชัดเจน
สนใจของเลํนที่จับต๎องได๎ถนัดมือชอบวิ่งเลํนปีนป่ายเคลื่อนไหว  ร๎องเพลงที่มีจังหวะงํายๆ  เน้ือร๎อง
สั้นๆ เลียนแบบผู๎ที่โตกวํา 

4.2 วัยเด็กตอนกลาง ชํวงของเด็กวัยนี้ประมาณ 7-12 ปี อยูํในชั้นระดับประถมศึกษาเด็กสนใจ
สภาพแวดล๎อมและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว พอใจที่จะเผชิญสิ่งแปลกใหมํชอบอํานหนังสือฟังเพลง  ร๎อง
เพลง ดูโทรทัศน๑ ชอบภาพยนตร๑ประเภทนิทานนิยายผจญภัยลึกลับ  การทดลองค๎นคว๎าหา ความจริง
ทางวิทยาศาสตร๑ สนใจรํางกายของตนเอง สัตว๑เลี้ยง การเลํนที่มีการเคลื่อนไหว การกระโดดโลดเต๎น
การออกกําลังกายการทํางานฝีมือ การกํอสร๎างและเกมการแขํงขันตําง ๆ 

4.3 วัยรุํน  วัยรุํนอายุประมาณ  13 ถึง 19 ปี ลักษณะความสนใจของวัยรํุนมีขอบขําย
กว๎างขวาง สนใจหลายอยํางแตํไมํลึกซึ้งมาก  สนใจและชอบเลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม
ของสังคมโดยเฉพาะดารา  นอกจากนี้วัยรุํนทั่วไปจะสนใจตนเอง  เชํน เร่ืองรูปรํางหน๎าตา  ผิวพรรณ 
การแตํงกาย การปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของรํางกาย  การเสริมบุคลิกภาพ และความ
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งามให๎ทันสมัย วัยนี้สนใจคบเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตํางเพศ ให๎ความสําคัญกับงานเลี้ยงชุมนุม 
การสังสรรค๑ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

4.4 วัยผู๎ใหญํ  วัยผู๎ใหญํแบํงออกเป็น  
4.4.1 วัยผูใ้หญ่ตอนต้น เร่ิมตั้งแตํอายุประมาณ 20 ถึง 40 ปีโดยทั่วไปให๎สนใจเกี่ยวกับ
เร่ืองรูปรํางหน๎าตา การปรับปรุงบุคลิกภาพ และเสื้อผ๎าการแตํงกาย พอ  ๆ กับวัยรุํน
ตอนปลาย คนวัยนี้อยูํในวัยสร๎างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ที่อยูํอาศัย อิทธิพลด๎าน
อาชีพมีผลตํอความสนใจมาก  โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับ อาชีพและสังคมที่ตน
รับผิดชอบอยูํการปรับตัวให๎เข๎ากับคูํสมรสการอบรมเลี้ยงดูลูก นอกจากนี้ยังให๎ความ
สนใจกับ งานสังคม การเมือง งานอดิเรก การทํองเที่ยว การพักผํอนหยํอนใจและศาสนา 
4.4.2 วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง  อายุประมาณ 40 ถึง 60 ปี เป็นระยะที่ เร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรํางกายและจิตใจไปในทางที่เสื่อถอย  ความสนใจอยูํที่เร่ือง
สุขภาพ  การปรับตัวในงานอาชีพที่  ตํอเน่ืองมาจากวัยผู๎ใหญํตอนต๎นกิจกรรมยาม
วํางความสัมพันธ๑ในครอบครัว การทําประโยชน๑ให๎กับสังคมวัฒนธรรมประเพณี และ
ศาสนา 
4.4.3 วัยชรา โดยทั่วไปมักจะกําหนดให๎ผู๎ที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไปเข๎าสูวํัยชรา วัยนี้เป็นวัย
ปรับตัวให๎เหมาะกับความเสื่อมของสุขภาพรํางกาย คนในวัยชราจึงสนใจเร่ืองสุขภาพ 
ชอบให๎มีคนอยูํเป็นเพื่อน สนใจเร่ืองราวในอดีตที่ตนเองเคยรํวมสมัย ต๎องการการ
ยอมรับ และการยกยํองประสบการณ๑และความสําเร็จในอดีตที่ผํานมา 

 
หลักการออกแบบในการจัดนิทรรศการ 

1.ความเป็นเอกภาพ   เอกภาพ (unity) หมายถึง ผลรวมขององค๑ประกอบที่อยูํรํวมกันได๎ 
อยํางเหมาะสมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แสดงให๎เห็นถึงความเป็นหนํวยเป็นกลุํมเป็นก๎อนเป็นเร่ืองเดียวกัน 
มีความสัมพันธ๑ตํอเน่ืองกันและกลมกลืนกัน นอกจากความเป็นเอกภาพจะสามารถดึงดูดความสนใจ
ได๎ดีแล๎ว ยังชํวยในการสื่อความหมายให๎ผู๎ชมเข๎าใจสาระได๎งํายยิ่งขึ้นด๎วย ประโยชน๑ของความเป็น
เอกภาพในนิทรรศการ มีประโยชน๑ทั้งตํอผู๎จัดและผู๎ชมหลายประการ คือ ป้องกันความสับสนและ
ความเข๎าใจผิด สะดวกในการจัดการและดําเนินงานมีจุดเดํนเป็นลักษณะเฉพาะแตกตํางจาก
สิ่งแวดล๎อมโดยรอบ เป็นการนําเสนอเน้ือหาที่ตรงกับวัตถุประสงค๑สามารถกําหนดกลุํมเป้าหมาย
ได๎งําย สามารถจําแนกปัญหาและอุปสรรคได๎ชัดเจน ปัจจัยที่ทําให๎เกิดความเป็นเอกภาพ ความเป็น
เอกภาพแสดงออกให๎เห็นรูปแบบตํางๆ ดังตัวอยําง เชํน 

1.1 ความใกล๎ชิด (proximity) 
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1.2 การซ้ํา (repetition) 
1.3 ความตํอเน่ือง (continuation) 
1.4 ความหลากหลาย (variety) 
1.5 ความกลมกลืน (harmony) 

2. ความสมดุล  (balance) เป็นลักษณะการจัดองค๑ประกอบให๎สอดคล๎องกับเน้ือหาและ 
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎ผู๎ชมคล๎อยตามโดยไมํรู๎ตัว ความสมดุลชํวยให๎ผู๎ชมร๎ูสึกสบายไมํอึดอัดในขณะ
ชมนิทรรศการ เพราะความสมดุลทําให๎เกิดความรู๎สึกพอดีและเหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหา 
ความสมดุลในการออกแบบสื่อทัศนศิลป์ในนิทรรศการเป็นการถํวงดุลขององค๑ประกอบตํางๆ ให๎
ความรู๎สึกวํามีปริมาณ ขนาดหรือน้ําหนักของแตํละด๎านเทําเทียมกัน ซึ่งความสมดุลในงานสามารถ
แบํงออกได๎ดังตํอไปนี้ 

2.1 ความสมดุลแบบสมมาตร คือ ความสมดุลที่มีลักษณะซ๎าย – ขวาเทํากัน  
ได๎ซึ่งเกิดจากการจัดวางองค๑ประกอบตํางๆ ให๎มีปริมาณขนาดน้ําหนักเทําๆ กันทั้ง
ซ๎าย ทั้งขวา เมื่อแบํงครึ่งด๎วยเส๎นแกนสมมุติแนวต้ัง ความสมดุลลักษณะนี้ให๎
ความรู๎สึก นิ่งเฉย มั่นคง แนํนอน จริงจัง มีระเบียบวินัย ดังนั้นจึงมักจะใช๎กับเน้ือหาที่
เกี่ยวกับงานราชการ เร่ืองราวทางศาสนา การเมือง การปกครอง 

2.2 ความสมดุลแบบอสมมาตร คือ ความสมดุลที่มีลักษณะการจัดองค๑ประกอบ 
ซ๎าย - ขวาไมํเทํากัน ไมํคํานึงถึงความเทําเทียมของขนาดและปริมาณ แตํคํานึงถึง
น้ําหนักที่ถํวงดุลกันเป็นสําคัญ ตัวอยํางเชํน ด๎านซ๎ายของภาพอาจมีรูปลูกหมี 3 ตัว 
ด๎านขวามีรูปแมํหมีตัวเดียว ทําให๎ทั้งสองด๎านถํวงดุลน้ําหนักซึ่งกันและกันได ๎เป็น
ต๎น  ความรู๎สึกแบบอสมมาตรให๎ความร๎ูสึกเคลื่อนไหว ไมํนิ่งเฉย ตื่นเต๎น เน้ือหาที่
มีลักษณะอิสระเป็นกันเองยืดหยุํนได๎ ไมํเครํงเครียดมากนัก สนุกสนาน ผํอนคลาย 
ความสมดุลแบบอสมมาตรจึงคํอนข๎างเป็นที่นิยมอยํางกว๎างขวาง เพราะเป็น
แสดงออกถึงความคิดรสร๎างสรรค๑ มีอิสระ และท๎าทายในการออกแบบ จากเนื้อหา
ข๎างต๎นอาจจะกลําวได๎วําทั้ง 2 หัวข๎อดังกลําวเป็นหลักสําคัญที่จะนํามาทําให๎การ
ออกแบบและจัดวางวัตถุตํางๆภายในงานนิทรรศการทั้งแบบ 2 มิต ิและ 3 มิติ มี
ความนําสนใจขึ้นเป็นอยํางมาก โดยอาจจะจําแนกออกมาได๎ตามตัวอยําง
ดังตํอไปนี้ 

2.2.1 ความสมดุลของสี สีเป็นสิ่งเร๎าที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎โดยตรง  
         สามารถถํวงน้ําหนักให๎เกิดความสมดุลได๎ทั้งแบบสมมาตร 
         และแบบอสมมาตร 
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2.2.2 ความสมดุลของรูปร่าง สิ่งเร๎าที่มีรูปรํางตํางกันจะสามารถกระตุ๎น 
         ให๎รู๎สึกถึงความสมดุลได๎ทั้งแบบสมมาตรและอสมมาตร 
2.2.3 ความสมดุลของน้ าหนักหรือความเข้มของสี 
2.2.4 ความสมดุลของพื้นผิว พื้นผิวของวัตถุที่มีลักษณะแตกตํางกัน 
         จะสามารถกํอให๎เกิดความสมดุลได๎ทั้งแบบสมมาตรและแบบ 
         อสมมาตร 
2.2.5 ความสมดุลของต าแหน่งและทิศทาง การจัดวางองค๑ประกอบ 
         ที่เป็นจุดเดํนในตําแหนํงหรือทิศทางของสายตาจะสามารถ  
           ถํวงดุลกับสํวนประกอบอื่นๆ ที่มีปริมาณมากกวําได๎และกํอให๎เกิด 
         ความสมดุลได๎ทั้งแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร 

3. การเน๎น (emphasis) เป็นการเลือกย้ําทําให๎สํวนใดสํวนหนึ่งของสิ่งเร๎าให๎มีความ 
เข๎มโดดเดํนกวําองค๑ประกอบอื่น  ๆชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎ชมเกิดการรับรู๎นิทรรศการได๎มากกวําสิ่งแวดล๎อม
ทั่วไป ทําให๎ผู๎ชมรับร๎ูจุดที่เน๎นได๎ชัดเจนกวําสํวนอ่ืนที่มีลักษณะเป็นปกติธรรมดา การเน๎นให๎เกิดจุดเดํน
อาจต๎องอาศัยองค๑ประกอบศิลป์ ได๎แก ํสี แสงเงา พื้นผิว รูปรําง รูปทรง ซึ่งแตํละองค๑ประกอบมีวิธีเน๎นได๎
หลายวิธี 

3.1 การเน๎นด๎วยการตัดกัน หมายถึง การจัดองค๑ประกอบสําคัญของแตํละ 
สํวนให๎มีความเข๎มตํางกันไปในทิศทางตรงกันข๎ามจะสามารถดึงดูดความสนใจได๎
ดีขึ้น 

3.2 การเน๎นด๎วยการแยกตัวออกไป หมายถึง การจัดองค๑ประกอบอยํางใด 
อยํางหนึ่งแยกตัวออกไปจากกลุํมองค๑ประกอบสํวนใหญํซึ่งรวมตัวกันอยูํเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน องค๑ประกอบที่แยกตัวออกไปจะกลายเป็นจุดเดํน สามารถเน๎น
ให๎เกิดความสนใจได๎มากขึ้นเนื่องจากได๎รับการสนับสนุนจากองค๑ประกอบที่
รวมตัวกัน 

3.3 การเน๎นเนื้อหาโดยรวม การจัดนิทรรศการโดยเน๎นเน้ือหาภาพรวมทั้งหมด  
ไมํมีการเน๎นจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดสนใจโดยเฉพาะ เน่ืองจากองค๑ประกอบทุกอยํางถูก
จัดให๎มีคุณคําตํอการรับรู๎และการเรียนรู๎พอ  ๆกัน เป็นการสร๎างความคิดรวบยอด 
(concept) ของนิทรรศการให๎เดํนชัดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด การเน๎นลักษณะนี้จะ
ชํวยให๎เนื้อหาของนิทรรศการมีความเป็นอันหน่ึงเดียวกันหรือมีเอกภาพ  ไมํมีสํวน
ใดแปลกแยกไปจากสํวนรวม 

3.4 การเน๎นให๎เกิดจังหวะ คําวํา “จังหวะ” หมายถึง ตําแหนํงของสิ่งเร๎าที่ 
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ถูกจัดวางเป็นระยะๆ อาจถี่หรือหํางมีทิศทางเดียวกันหรือหลายทิศทาง ขนาด
เดียวกันหรือแตกตํางกันหลายขนาด เป็นต๎น การจัดองค๑ประกอบที่มีลักษณะเดียวกัน
ให๎อยูํในแนวเดียวกันอยํางเป็นระเบียบจะทําให๎รู๎สึกจริงจังเครํงเครียดไมํเป็นกันเอง  
แตํถ๎ากําหนดให๎องค๑ประกอบอยํางใดอยํางหนึ่งให๎มีลักษณะผิดปกติหรือแปลกไป
จากสํวนอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงสี ขนาด รูปรําง ทิศทางหรือตําแหนํงพื้นผิว ก็จะ
ทําให๎ผลงานนั้นมีจังหวะที่นําสนใจมากขึ้น 

3.5 การเน๎นโดยการจัดวางตําแหนํง การจัดองค๑ประกอบให๎อยูํในตําแหนํงที 
เหมาะสมและทําให๎นําสนใจด๎วยเส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิว เชํน การวางตําแหนํง
ให๎มีทิศทางคล๎อยตามกัน การวางตําแหนํงให๎อยูํตรงจุดรวมเส๎นรัศมีการวาง
ตําแหนํงโดยใช๎เส๎นนําสายตาไปยังสํวนสําคัญของภาพซึ่งสามารถยกตัวอยํางการ
เน๎นให๎เกิดจุดเดํนในนิทรรศการได๎ดังตํอไปนี้  

3.5.1 การเน๎นด๎วยสี การจัดป้ายนิเทศเพื่อแสดงองค๑ประกอบและ 
         กระบวนการเรียนการสอน ผู๎จัดเน๎นให๎สะดุดตาด๎วยพื้นสี 

                  เหลืองซึ่งเป็นสีที่มีความสวําง สามารถกระตุ๎นการรับรู๎ได๎    
         อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา             
         แตํละตอน 
3.5.2 การเน๎นด๎วยสีและพื้นผิว อาคารและบริเวณโดยรอบบางสํวน 
         ภายในโรงถํายภาพยนตร๑ฮอลลีวู๎ด (Holly Wood) เน๎นด๎วยส ี
         ตรงกันข๎ามให๎ดูตัดกัน กระตุ๎นสายตาแลดูฉูดฉาด ตื่นเต๎นสร๎าง 
         ความสนุกสนานด๎วยลวดลายสีดําตัดกับพื้นสีขาวพื้นผิวที่มี 
         ระเบียบแบบแผนของรูปทรงคร่ึงวงกลมที่อยูํติดกัน 
3.5.3 การเน๎นด๎วยแสง ภาพการจัดนิทรรศการโคมไฟจีนที่เมือง 
         ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร๑เนียสหรัฐอเมริกา เป็นโคม 
         ไฟรูปตําง  ๆที่โดดเดํนทํามกลางเงามืดรอบด๎าน เป็นการเน๎น 
          รูปทรงด๎วยแสงไฟจากด๎านในสํองผํานวัสดุโปรํงแสง ทํา 
          ให๎ดูผํองใส สวยงาม 
3.5.4 การเน๎นด๎วยเส๎นหรือแถบสี เป็นการเน๎นตัวอาคารจัดแสดง 
         นิทรรศการ การด๎วยแถบสีเหลืองตัดกับพื้นสีน้ําเงิน ทําให๎ 
         โดดเดํนมองเห็นจากระยะไกลและสามารถสื่อความหมาย 
         ได๎ดีเมื่อนําเคร่ืองหมายสัญลักษณ๑ของสินค๎าหรือบริษัทตําง  ๆ 
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         (logo) ที่มีความเกี่ยวข๎องกันมาวางเรียงกันบนแถบสีเหลือง 
         ทําให๎มองเห็นชัด 
3.5.5 การเน๎นด๎วยพื้นผิว เป็นการออกแบบในการนําเสนอสินค๎า 
         หรือวัสดุจัดแสดง โดยคํานึงถึงความกลมกลืนระหวํางสินค๎า 
         กับวัตถุดิบซึ่งเป็นที่มาของสินค๎า พื้นที่ทั้งหมดคลุมด๎วยเมล็ด 
         ถั่วเหลืองจํานวนมากทําให๎เห็นเป็นพื้นผิวแบบซ้ํา ๆ ด๎วย 
         ขนาดเล็ก ๆ ที่ใกล๎เคียงกันตัดกับผลิตภัณฑ๑กลํองสี่เหลี่ยม 
         ทําให๎ดูเดํนขึ้นมาจากพื้น สามารถสื่อความหมายโดย 
         ภาพรวมของผลิตภัณฑ๑ได๎อยํางสมบูรณ๑ 
3.5.6 การเน๎นด๎วยขนาด ทิศทาง และการเคลื่อนไหว การจัดแสดง 
         สินค๎าในงานวันนักประดิษฐ๑ณ กรุงเทพมหานคร สินค๎านม 
         ถั่วเหลือง ยี่ฮ๎อแล็คตาซอย เรียกร๎องความสนใจผู๎ชมได๎ดี  
         เน่ืองจากการออกแบบหุํนจําลองกลํองบรรจุขนาดใหญํกวํา  
         ของจริงหลายเทําตัวมากทําให๎ดูแปลกตา การจัดวางให๎กลํอง 
         เอียงดูผิดแปลกไปจากสิ่งแวดล๎อมโดยรอบ ตรงมุมกลํอง 
         ด๎านบนที่เอียงลงจําลองเป็นนมถั่วเหลืองไหลออกจากกลํองลง 
         ในแก๎วที่วางรองรับอยูํด๎านลําง การไหลของนํ้านมถั่วเหลือง 
         ทําให๎มีการเคลื่อนไหวอยูํตลอดเวลา จึงดูเหมือนเป็นองค๑ประกอบ 
         ที่สามารถกระตุ๎นความสนใจได๎ดีกวําองค๑ประกอบอื่น 
3.5.7 การเน๎นด๎วยรูปทรงและทิศทางอาคารจัดแสดงนิทรรศการ  
         ของบริษัท BAYER ในงานบีโอไอ แฟร๑ 2000 ที่เมืองทอง 
         ธานี กรุงเทพมหานคร ออกแบบเป็นรูปทรงกลํองสี่เหลี่ยม 
         คล๎ายลูกเต๐าติดต้ังเป็นมุมเอียงทําให๎ดูแปลก กระตุ๎นความ 
         สนใจได๎ดีกวําอาคารอ่ืน ๆ ที่อยูํบริเวณใกล๎เคียง 
3.5.8 การเน๎นด๎วยขนาด พื้นผิว และรูปทรง อาคารลูกกอล๑ฟของ 
         องค๑การนาซํา (NASA) มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
         ออกแบบเป็นรูปทรงกลมขนาดมหึมา พื้นผิวภายนอกเป็น 
         รูปสามเหลี่ยมลักษณะ 3 มิต ิขนาดเล็ก ๆ จํานวนมาก วาง 
         เรียงตํอเน่ืองกันอยํางเป็นระเบียบเต็มพื้นที่โดยรอบทั้งหมด  
3.5.9 การเน๎นด๎วยรูปรําง สี และขนาด การจัดป้ายนิเทศของพิพิธภัณฑ๑  
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         เพื่อสุขภาพเป็นการเน๎นเนื้อหาด๎วยรูปภาพที่มีรูปรํางขนาด  
         ใหญํสีอํอนตัดกับพื้นสีน้ําเงินเข๎มทําให๎ป้ายนิเทศโดดเดํน 
         และสื่อความหมายได๎ชัดเจน 
3.5.10 การเน๎นด๎วยรูปซ้ําๆ กัน การออกแบบองค๑ประกอบอาคาร 
           นิทรรศการของบริษัท MOSTE ในงานบีโอไอ แฟร๑ 2000  
           ณ กรุงเทพมหานคร เน๎นด๎วยรูปทรงสี่เหลี่ยมสูงจนมองเป็น 
           เส๎นหลาย ๆ กัน มีลักษณะซ้ํา ๆ กัน ด๎านบนแตํละเส๎นตัด 
           เฉียงลดหลั่นกัน ทําให๎ดูเป็นกลุํมเป็นอันหน่ึงเดียวกัน 
3.5.11 การเน๎นด๎วยขนาดการเน๎นองค๑ประกอบของการจัดแสดงด๎วย 

ขนาดที่นําสนใจอีกชิ้นหน่ึงได๎แก ํรูปกีต๎าร๑ขนาดใหญํ
หน๎าโรงถํายทําภาพยนตร๑ฮอลลี่วูด นครลอสแองเจลลิส 
ตั้งตระหงําน โดดเดํนเป็นที่สนใจของผู๎ชมของทั่วไป 
เน่ืองจากถูกออกแบบให๎มีขนาดใหญํเป็นพิเศษและมี
สัดสํวนเหมือนของจริงทุกประการ 

4. ความเรียบงําย  ความเรียบงําย (Simplicity) เป็นสิ่งสําคัญในการจัดนิทรรศการเพราะ 
ด๎วยภาพหรือคําบรรยายที่สื่อควาหมายชัดเจนจะชํวยให๎ผู๎ชมเกิดความเข๎าใจได๎รวดเร็วขึ้นควรระลึก
เสมอวําจุดมุํงหมายที่สําคัญของการจัดนิทรรศการเพื่อให๎คนดูเข๎าใจเร่ืองราวที่เราแสดง  การใช๎วัสดุ
หรือสิ่งแสดงที่เกินความจําเป็นหรือมีลักษณะแปลกพิศดารที่ไมํตรงกับเนื้อหายํอมไมํเกิดผลดี   ดังนั้น
การจัดนิทรรศการที่มุํงเน๎นการประหยัด ชัดเจน และเรียบงําย จะทําให๎นิทรรศการนําสนใจกวําการ
ใช๎วัสดุเกินความจําเป็น 
 
ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ 

แม๎การจัดนิทรรศการแตํละประเภทแตํละคร้ังจะมีรูปแบบเนื้อหาวัตถุประสงค๑และ 
กลุํม เป้าหมายแตกตํางกัน แตํก็มีขั้นตอนในการดําเนินงานอยํางน๎อย 4 ขั้นตอนเหมือนกัน 

1. ขั้นการวางแผนในการจัดงานนิทรรศการ กํอนลงมือปฏิบัติงานทุกประเภทการ 
วางแผนถือเป็นขั้นตอนแรกและนับเป็นขั้นสําคัญที่สุดที่สํงผลถึงความสําเร็จหรือความล๎มเหลวของ
แตํละงานได๎ การวางแผนที่ดีจะชํวยให๎การดําเนินงานประสบผลสําเร็จได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมี
คําถามพื้นฐานที่ใช๎ในการวางแผนทั่วๆไปที่สามารถสรุปได๎ 8 ประการ คือ 

1.1 ประเภทและกิจกรรมของนิทรรศการ (what) คณะผู๎ดําเนินงานต๎องระบ ุ
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ชื่อหรือประเภทของกิจกรรมนั้น ๆ ให๎ชัดเจน เชํน การจัดนิทรรศการ การจัดจุล
นิทัศน๑ การรณรงค๑ การจัดมหกรรม การโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น 

1.2 วัตถุประสงค๑ของการจัดนิทรรศการ (why) เมื่อกําหนดวําจะทํากิจกรรม 
อะไร ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค๑หรือจุดมุํงหมายในการจัดกิจกรรมนั้นเป็นสําคัญ เชํน 
การจัดจุลนิทัศน๑แสดงสินค๎าเพื่อสํงเสริมการขาย การจัดนิทรรศการวันมาฆบูชาเพื่อ
การอนุรักษ๑และสํงเสริมพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต๑เพื่อรักษา
ประเพณีอันดีงามของไทย เป็นต๎น เพื่อแสดงถึงความตั้งใจหรือเจตนาที่จะให๎ผู๎ชม
ได๎รับประโยชน๑โดยการเรียนรู๎จากการชมหรือมีสํวนรํวมในกิจกรรม  
(วิวรรธน๑ จันทร๑เทพย๑.(2548). การจัดแสดงและนิทรรศการ. คณะครุศาสตร๑. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง) 

นิทรรศการแตํละคร้ัง การตั้งวัตถุประสงค๑ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
องค๑ประกอบอื่นๆ จะชํวยให๎การดําเนินงานมีทิศทางที่จะมุํงไปสูํจุดมุํงหมายได๎
อยํางแนํนอน ทําให๎การวางแผนในการเตรียมเน้ือหาวัสดุ อุปกรณ๑ บุคลากร และ
วิธีการนําเสนอเป็นไปอยํางสอดคล๎องกับคุณสมบัติของผู๎ชมที่เป็นกลุํมเป้าหมาย 

1.3 สถานที่จัดนิทรรศการ (where) สถานที่หรือบริเวณอยูํที่ไหน หํางไกล 
จากชุมชนกลุํมเป้าหมายหรือไมํ การคมนาคมสะดวกมากน๎อยเพียงใด โดยทั่วไปสถานที่จัดนิทรรศการ
ที่ได๎รับความสนใจจากผู๎ชมกลุํมเป้าหมายมักอยูํไมํหํางไกลมากนัก เน้ือหาบางเร่ืองหากสามารถจัด
ในแหลํงชุมชนหรือบริเวณที่เป็นสถานที่ตั้งขององค๑ความรู๎น้ันได๎ก็จะชํวยสํงเสริมการรับรู๎และเรียนรู๎
ได๎ดียิ่งขึ้น สถานที่ที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการที่ควรพิจารณามี 2 ประเด็น 

1.3.1 ทําเลที่ตั้ง หรือตําแหนํงที่ตั้งที่ใช๎เป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศการ 
         สถานที่ดังกลําวไมํควรอยูํหํางไกลจากชุมชนกลุํมเป้าหมาย 
         มากเกินไป เพราะระยะทางที่หํางไกลอาจเป็นอุปสรรคใน 
         การเดินทางไปรํวมชมกิจกรรมได๎ 
1.3.2 บริเวณขอบเขตหรือบริเวณที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการ มีขอบเขต 
         กําหนดไว๎ชัดเจนการกําหนดขอบเขตกว๎างขวางเพียงใดขึ้นอยูํ 
         กับประเภท ขนาด รูปแบบ เน้ือหาและกิจกรรมในการจัด 
         นิทรรศการ หากเป็นบริเวณที่กว๎างขวางมีเนื้อหาและกิจกรรม 
         มากควรจัดให๎มีพื้นที่พักผํอนเพื่อคลายความเหน่ือยล๎าและ 
         ความเครียด อาจเป็นรํมไม๎รํมรื่นตามธรรมชาติ โต๏ะเก๎าอี้บริการ 
         น้ําดื่มเย็นๆ ในกรณีที่มีเนื้อหายํอย  ๆกระจายอยูํบริเวณตําง  ๆ 
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         กันควรจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมูํแล๎วเชื่อมด๎วยทางเดินที่สวยงาม  
         ควรมีสัญลักษณ๑บอกทิศทางหรือมีผังพื้นที ่(floor plan) เป็น 
         ระยะๆ ไปเพื่อป้องกันการสับสนหรือหลงทาง 

1.4 ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ (when) กิจกรรมนั้นจะจัดขึ้นเมื่อใดอาจ 
เป็นวันหยุดสุดสัปดาห๑ วันเปิดอาคารใหมํ วันต๎อนรับอาคันตุกะที่สําคัญ หรือจัดระหวํางวันเทศกาล
ตํางๆ การกําหนดเวลาในการจัดนิทรรศการแตํละคร้ังขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ เชํน รูปแบบของ
นิทรรศการความจําเปน็ของเน้ือหา วัตถุประสงค๑ งบประมาณ และความสะดวกในการดําเนินงานของ
คณะผู๎จัดนิทรรศการ หากเป็นการจัดนิทรรศการชั่วคราวที่ดําเนินการโดยสถานศึกษา หรือหนํวยงาน
ขนาดเล็กโดยทั่วไปนิยมจัดในชํวงระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน แตํถ๎าเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่มักจะ
จัดภายใน1-2 วัน สํวนนิทรรศการถาวรซึ่งโดยมากจะจัดอยูํในรูปของพิพิธภัณฑ๑ อาจใช๎เวลาในการ
จัดแสดงเป็นปี หรือหลายๆ ปี 

1.5 ผู๎จัดและกลุํมเป้าหมายของนิทรรศการ (who) 
1.5.1 ผู๎จัดหรือผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบในการจัด คณะผู๎จัดมีความสามารถ 
         และศักยภาพในการจัดเพียงใด การกําหนดหน๎าทีรั่บผิดชอบ 
         เป็นขั้นที่ต๎องพิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพของแตํ 
         ละบุคคลให๎เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีการมอบหมาย 
         บทบาทและหน๎าที่รับผิดชอบให๎ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติงาน 
         ให๎ทันเวลาที่กําหนด จันทรา มาศสุพงศ๑ (จันทรา มาศสุพงศ๑, 2540,  
          หน๎า 110) ได๎จําแนกหน๎าที่รับผิดชอบของบุคคลฝ่ายตํางๆ         

                     ในการจัดนิทรรศการแตํละคร้ังดังนี้ 
1.5.1.1 ฝ่ายควบคุมนิทรรศการ 
1.5.1.2 ฝ่ายศิลปกรรม 
1.5.1.3 ฝ่ายชําง 
1.5.1.4 ฝ่ายวิชาการ 
1.5.1.5 ฝ่ายการเงิน 
1.5.1.6 ฝ่ายสถานที่ 
1.5.1.7 ฝ่ายประชาสัมพันธ๑ 
1.5.1.8 ฝ่ายประเมินผล 
1.5.1.9 ฝ่ายพิธีการ 
1.5.1.10 ฝ่ายประสานงาน 
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1.5.2 กลุํมเป้าหมายหลัก ที่จะได๎รับประโยชน๑จากการเข๎ารํวม 
         กิจกรรมนิทรรศการที่จัดขึ้นแตํละคร้ัง ผู๎ชมหรือกลุํมเป้าหมาย 
         เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการจัดนิทรรศการ มีอิทธิพลตํอ 
         การกําหนดเน้ือหาวัตถุประสงค๑ สื่อ กิจกรรมให๎สอดคล๎อง 
         กับความสนใจความถนัด และความสามารถในการเรียนรู๎ 
         ของแตํละคน สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับผู๎ชมกลุํมเป้าหมาย 
         ได๎แกํเร่ืองตํอไปนี้ 

1.5.2.1 เพศ 
1.5.2.2 วัย 
1.5.2.3 ระดับการศึกษา 
1.5.2.4 อาชีพ 
1.5.2.5 ความเชื่อ 
1.5.2.6 สภาพเศรษฐกิจ 
1.5.2.7 สถานภาพทางสังคม 

1.6 วิธีจัดนิทรรศการ (how) เป็นคําถามสุดท๎ายที่สําคัญที่สุดซึ่งจะนําไปสูํ 
การลงมือปฏิบัติงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และมีประสิทธิภาพ เป็นคําถามที่
ต๎องการคําตอบในเชิงบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้ังแตํขั้นแรกถึงขั้น
สุดท๎ายของการดําเนินงาน คําตอบควรแสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑สอดคล๎องกัน
ของภาพรวมหรือความคิดรวบยอดของนิทรรศการกับกระบวนการในการเชื่อม
ปะติดปะตํอองค๑ประกอบตํางๆ เข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบเมื่อประมวลคําถามและ
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนดังกลําวสามารถสรุปได๎วําในขั้นการวางแผน ควร
มีการประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อพิจารณาในเร่ืองการต้ังวัตถุประสงค๑ กลุํม เป้าหมาย
เน้ือหาและกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่เวลา งบประมาณ การออกแบบนิทรรศการ การ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ การกําหนดหน๎าที่รับผิดชอบและการประชาสัมพันธ๑ 

1.7 งบประมาณ การใช๎งบประมาณในการจัดนิทรรศการเป็นสิ่งที่ต๎องระมัดระวัง 
เป็นพิเศษควรพิจารณาอยํางละเอียดถี่ถ๎วน การใช๎จํายงบประมาณต๎องใช๎ให๎ตรง
ประเด็นมากที่สุดเพื่อป้องกันไมํให๎งบประมาณบานปลายในภายหลัง แตํในทางปฏิบัติ
ผู๎บริหารโครงการมักจะจัดสรรงบประมาณสํารองไว๎บ๎างเพื่อใช๎จํายในการแก๎ปัญหา
ระหวํางการดําเนินงาน แสดงวําการกําหนดงบประมาณควรพิจารณาทั้งโครงสร๎าง
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โดยรวมและรายละเอียดปลีกยํอย ทั้งนี้คําใช๎จํายทุกอยํางควรระบุให๎ชัดเจนในขั้น
การวางแผนและการออกแบบองค๑ประกอบตํางๆ 

1.7.1 คําสถานที่ 
1.7.2 คําไฟฟ้าพร๎อมอุปกรณ๑สําหรับแสงสวํางทั่วไป 
1.7.3 คําใช๎จํายด๎านโสตทัศนูปกรณ๑ 
1.7.4 คําใช๎จํายในการจัดหาสื่อในการจัดแสดง 
1.7.5 คําวัสดุประกอบการตกแตํงและติดตั้ง 
1.7.6 คําวัสดุที่ใช๎ในการผลิตและตกแตํง 
1.7.7 คําจัดทําเอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ทั้งกํอนงานและ 
         ระหวํางงาน 
1.7.8 คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ๑ด๎วยสื่อมวลชนตํางๆ 
1.7.9 คําใช๎จํายสําหรับกิจกรรมประกอบทุกประเภท 
1.7.10 คําพาหนะขนสํงและคําน้ํามันเชื้อเพลิง 
1.7.11 คําอาหาร น้ําดื่ม สําหรับบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ผู๎จัดนิทรรศการ 
1.7.12 คําใช๎จํายในฝ่ายพิธีการ พิธีเปิดปิด 
1.7.13 คําใช๎จํายสํารองในกรณีฉุกเฉินที่ต๎องแก๎ปัญหา 
1.7.14 คําบริการทางด๎านสาธารณูปโภค 

คําใช๎จํายตํางๆ ดังที่กลําวมาแล๎ว จัดเป็นงบประมาณหลักที่ต๎องมีและตั้ง 
ไว๎ในทุกสํวน แตํจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับขนาดของนิทรรศการ  จํานวนวันที่จัด
แสดง วัสดุที่ใช๎ในการจัด และกิจกรรมเสริมตํางๆ 

1.8 การประชาสัมพันธ๑งานนิทรรศการ การประชาสัมพันธ๑แบํงออกเป็น 2  
ชํวงได๎แกํ 

1.8.1 การประชาสัมพันธ์ภายนอกหรือก่อนการจัดนิทรรศการ 
1.8.2 การประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณนิทรรศการซึ่งก าลังจัดแสดง 

หลังจากที่ได๎ข๎อสรุปการพิจารณาวางแผนเร่ืองตํางๆ ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว ควรวางแผนเร่ืองการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎เหมาะสมกับประเภทของนิทรรศการ วัตถุประสงค๑ สถานที่ ระยะเวลา ผู๎จัด 
กลุํมเป้าหมายและกิจกรรมตํางๆของนิทรรศการ การประชาสัมพันธ๑ลํวงหน๎าเปรียบเป็นการโหม
โรงเพื่อสร๎างบรรยากาศและบอกกลําวให๎ประชาชนรับรู๎วําจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอะไร ที่ไหน 
เมื่อใดมีอะไรนําสนใจ สื่อแตํละชนิดที่ใช๎ในการประชาสัมพันธ๑ควรเน๎นเนื้อหาสาระสําคัญที่เป็น
ประโยชน๑และสิ่งนําสนใจสําหรับกลุํมเป้าหมาย ข๎อมูลควรสั้นงําย สื่อความหมายได๎ดีทําให๎งํายตํอ
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การจดจํา มีเอกภาพ สะดุดตาจนชวนให๎นําติดตาม ใช๎สื่อหลากหลายชนิดในหลายชํองทางให๎ถึง
กลุํมเป้าหมายและให๎ซ้ําๆ บํอยครั้ง 

2.ขั้นปฏิบัติการผลิตสื่อและติดตั้ง การปฏิบัติการ เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ 
วางไว๎ จําเป็นต๎องเกี่ยวข๎องกับการติดตามและการประเมินผลเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎  ใน
ขัน้นี้เป็นการนําเอาแผนไปปฏิบัติใช๎จริง (บุญเลิศศุภดิลก, 2531, หน๎า 129) ประกอบด๎วยการออกแบบ
ในงานนิทรรศการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ การลงมือติดต้ังสื่อตําง ๆ และการควบคุมดูแลความปลอดภัย 

2.1 แนวทางการออกแบบในงานนิทรรศการ การออกแบบเป็นหัวใจสําคัญใน 
การจัดนิทรรศการ ชํวยให๎งานดูโดดเดํนกระตุ๎นความสนใจ ยั่วยุให๎ผู๎ชมเข๎าไปชม
ด๎วยความเพลิดเพลินและมีความหมาย อยํางไรก็ตามการออกแบบสื่อหรือ
องค๑ประกอบทุกชนิดให๎ได๎ผลดีจําเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากบุคคลหลายฝ่าย 
เชํน ฝ่ายวิศวกร สถาปนิก ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายชําง ฝ่าย
วิชาการ และฝ่ายบริหาร การออกแบบในงานนิทรรศการจําแนกได๎ดังนี้ 

2.1.1 การออกแบบโครงสร๎าง ได๎แกํโครงสร๎างทางกายภาพของ 
งานนิทรรศการทั้งหมด ซึ่งได๎แกํโครงสร๎างของพื้นที่ที่ใช๎
ในการจัดแสดงและสิ่งกํอสร๎างตํางๆ เชํน อาคาร ห๎องจัด 
แสดง เวที ซุ๎มประตูทางเข๎างาน บู๏ธ (booth) เต็นท๑หรือปะ 
รําพิธี เป็นต๎น 

2.1.2 การออกแบบตกแตํง เป็นการออกแบบเพื่อทําให๎งานนิทรรศการ 
         มีความโดดเดํน สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และสื่อความหมาย 
         กับผู๎ชม การออกแบบตกแตํงสามารถแบํงเป็น 2 สํวนได๎แกํ  

2.1.2.1 เพื่อสร๎างสรรค๑สีและพื้นผิวภายนอกของสิ่งกํอสร๎าง 
            และบริเวณสถานที่จัดแสดงให๎ดูเดํนแตกตํางไป 
            จากสภาพแวดล๎อมใกล๎เคียง การตกแตํงภายนอก 
            รวมถึงการจัดสวนหยํอมและสร๎างทางเดินเป็นต๎น 
2.1.2.2 การตกแตํงภายนอก รวมถึงการจัดสวนหยํอมและ 
            สร๎างทางเดิน เปน็ต๎น 

2.1.3 การออกแบบสื่อ 2 มิต ิเป็นสื่อประเภทงานกราฟิกที่ใช๎ใน 
          การเสนอเน้ือหาเพื่อถํายทอดให๎ผู๎ชมเกิดการเรียนรู๎โดยตรง  
            เชํน แผนภูม ิแผนภาพ แผนสถิติรูปภาพภาพเขียน ภาพถํายภาพ 
         โปสเตอร๑ ใบปลิว แผํนพับ แผนผัง งานสํวนน้ีเป็นหน๎าที่ 
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            โดยตรงของฝ่ายศิลปกรรมและฝ่ายวิชาการ นอกจากการ 
         ออกแบบให๎สะดุดตาติดใจสวยงามแล๎ว ข๎อมูลต๎องถูกต๎อง 
         สามารถสื่อความหมายได๎เป็นอยํางดีด๎วย 
2.1.4 การออกแบบสื่อ 3 มิต ิเป็นการสร๎างสรรค๑สื่อที่มีทั้งความกว๎าง 
         ความยาวและความหนา เชํน หุํนจําลอง ของจริง ของตัวอยําง  
         ตลอดจนแทํนวางสื่อซึ่งอาจมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ห๎าเหลี่ยม  
         หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม หรือวงกลม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความ     
         เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพโดยรวมของสิ่งแวดล๎อม 
2.1.5 การออกแบบสื่อประสมหรือสื่อมัลติมีเดีย ปัจจุบันการออกแบบ 
         และการนําเสนอผลงานทําได๎สะดวกรวดเร็วโดยใช๎คอมพิวเตอร๑ 
         เข๎ามาชํวยในการดําเนินงาน ทําให๎รูปแบบของสื่อและวิธีการ 
         นําเสนอมีความแปลกใหมํนําสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ 
         นําเสนอแบบสื่อประสม (multi-media) ผู๎ชมสามารถรับร๎ูได ๎           
         ทั้งภาพและเสียงไปพร๎อมๆ กัน 
2.1.6 การออกแบบสื่อกิจกรรม เป็นสื่อการแสดงที่เปิดโอกาสให๎ 
         ผู๎ชมหรือบุคคลในชุมชนมีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑และ  
         การนําเสนอ เชํน การเลํนเกม การตอบปัญหา การโต๎วาที  
         การอภิปราย การบรรยาย การประกวดความสามารถด๎าน 
         ตําง ๆ เชํน การวาดภาพ การกลําวสุนทรพจน๑การเรียงความ  
         การร๎องเพลง การสร๎างโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ การปรุงอาหาร  
         การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ๎าน การเลํานิทาน นอกจากนี้อาจ 
         มีการสาธิตกิจกรรมตาํง  ๆที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับเนื้อหา 
         ในการจัดนิทรรศการ 

2.2 การจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ การจัดนิทรรศการแตํละคร้ังต๎องใช๎วัสดุอุปกรณ๑ 
เป็นจํานวนมากเชํน อุปกรณ๑หลักในการจัดสถานที่ อุปกรณ๑สําหรับการติดต้ัง 
อุปกรณ๑เกี่ยวกับแสงเสียงและไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ๑เพื่อการแสดงและตกแตํง 
โสตทัศนวัสดุ ซึ่งอาจได๎มาด๎วยวิธีตํางๆ เชํน การยืม การจัดซื้อการเชํา การจัดหา 
การจัดทํา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนและการสูญหาย จึงควรจัดเรียง
รายการวัสดุอุปกรณ๑ที่ต๎องการ แหลํงที่มาและทําตารางวัสดุอุปกรณ๑บันทึกเป็น
หลักฐาน โดยแยกเป็นชุด 
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2.3 การลงมือติดต้ังสื่อตํางๆ เป็นขั้นจัดวางสิ่งของวัสดุอุปกรณ๑ให๎เป็นไป 
ตามผังที่ออกแบบไว๎แล๎ว การดําเนินงานในขั้นน้ีต๎องอาศัยความรํวมมือจากฝ่าย
ตํางๆ เชํน ฝ่ายวิชาการ ชํางศิลป์ชํางไม๎ ชํางไฟฟ้า ชํางเทคนิคด๎านโสตทัศนูปกรณ๑ 
เป็นต๎น การตกแตํงและติดต้ังวัสดุอุปกรณ๑ต๎องกระทําให๎เสร็จเรียบร๎อยและทดลอง
ใช๎กํอนวันเปิดงาน 

2.4 การควบคุมดูแลความปลอดภัย เป็นการป้องกันไมํให๎ผู๎ชมได๎รับอันตราย 
ใดๆ จากการเข๎าชมนิทรรศการ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการติดต้ังวัสดุอุปกรณ๑
สินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑ อุบัติเหตุจากการทดลองการแขํงขันและการสาธิต การจราจร
ภายในนิทรรศการ สิ่งเหลํานี้คณะผู๎จัดนิทรรศการต๎องจัดการควบคุมดูแลไว๎อยําง
รอบคอบ 
3. ขั้นการนําเสนอ ในขั้นนี้เป็นการแสดงเนื้อหาข๎อมูลหรือสื่อตําง  ๆให๎ผู๎ชมได๎รับรู ๎ 

ทดลอง จับต๎องหรือเข๎ารํวมกิจกรรมตําง  ๆตามที่วางแผนออกแบบและติดตั้งไว๎ โดยทั่วไปประกอบด๎วย 
พิธีเปิดนิทรรศการการนําชม ดําเนินกิจกรรม และการประชาสัมพันธ๑ภายใน 

3.1 พิธีเปิดนิทรรศการ เป็นกิจกรรมเร่ิมแรกที่แสดงถึงความพร๎อมเพรียง  
ในการเตรียมงานพร๎อมที่จะเปิดให๎ผู๎ชมหรือกลุํมเป้าหมายเข๎าชมนิทรรศการอยําง
เป็นทางการ สิ่งสําคัญที่ต๎องเตรียมในพิธีเปิด คือ เคร่ืองขยายเสียงคุณภาพดี แทํนยืน
สําหรับประธาน คํากลําวรายงานของผู๎รายงานและคํากลําวเปิดงานสําหรับประธาน
ในพิธี หากเป็นไปได๎คํากลําวเปิดงานควรเสนอตํอประธานเพื่ออํานกํอนถึงพิธีเปิด
จะเป็นผลดียิ่ง ของที่ระลึกสําหรับประธานและแขกผู๎มีเกียรติที่มารํวมงาน สํวนวัสดุ
อุปกรณ๑ที่จําเป็นในพิธีเปิดขึ้นอยูํกับรูปแบบของงาน 

3.2 การนําชมและดําเนินกิจกรรม หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นลง คณะผู๎จัด 
นิทรรศการนําประธานและผู๎เข๎าชมเดินชมนิทรรศการตามจุดสําคัญๆ ของงานแตํละจุด
มีพิธีกรบรรยายถํายทอดความรู๎ที่จัดแสดง  ตลอดจนให๎คําแนะนําหรือตอบคําถาม
จากผู๎ชม  พิธีกรประจําแตํละจุดจะ ทําหน๎าที่ตั้งแตํวันแรกจนถึงวันสุดท๎ายของการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมประกอบนิทรรศการควรสอดคล๎องกับเน้ือหาและกลุํมเป้าหมาย  
ซึ่งอาจจําแนกเป็นกิจกรรมทางวิชาการ เชํน การประชุมสัมมนา การ 
อภิปราย การบรรยาย  การสาธิต การแสดงผลงานการวิจัย  การฉายสไลด๑  และ
กิจกรรมเพื่อการบันเทิง 

3.3 การประชาสัมพันธ๑ภายใน เป็นการอํานวยความสะดวกแกํผู๎ชมในการ 
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เข๎าชมนิทรรศการด๎วยสื่อหลายชนิด  เชํน ป้ายผังรวมของงานหรือแผํนปลิวบอก
ตําแหนํงที่ตั้งของแตํละหนํวยงาน  การใช๎เคร่ืองขยายเสียงสื่อสารกับผู๎ชมด๎วยการ
แนะนํารายการตําง  ๆ ภายในงาน  การให๎บริการประกาศเสียงตามสาย การใช๎ป้าย
บอกทิศทาง แผํนพับหรือสูจิบัตรเพื่อบอกกําหนดการกิจกรรมตําง ๆ โปสเตอร๑เพื่อ
โฆษณาเชิญชวนให๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
4. ขั้นการประเมินผล  การประเมินผลเป็นงานสุดท๎ายที่มีความสําคัญที่สุดของการ 

ปฏิบัติงานทุกชนิด เพราะสามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานแตํละคร้ัง 
การประเมินผลการจัดนิทรรศการควรครอบคลุมทุกด๎านทุกประเด็นที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎คณะผู๎ดําเนินงาน
ได๎เห็นถึงข๎อดีข๎อเสียจุดเดํนจุดด๎อยที่สามารถนําไปแก๎ไขปรับปรุงในการจัดงานคร้ังตํอๆ ไป ซึ่งการ
ประเมินผลงานนิทรรศการสามารถเก็บข๎อมูลได๎จากบุคคล 2 กลุํม 

4.1 การประเมินภายในโดยกลุํมผู๎จัด เพื่อสะท๎อนให๎เห็นปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางในการแก๎ปัญหา  การประเมินลักษณะนี้กลุํมผู๎จัดทุกคนควรมีสํวน
รํวมในการประเมินแตํละคนต๎องรํวมมือกันอยํางจริงจังในการตอบแบบสอบถาม
อยํางตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของกา รสร๎างสรรค๑เพื่อหาข๎อดีข๎อเสียในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอน นับตั้งแตํการวางแผน การนําเสนอและการประเมินผล 

4.2 การประเมินโดยกลุํมผู๎ชมหรือกลุํมเป้าหมาย ความสําเร็จของนิทรรศการ 
อยูํที่ผู๎ชม ดังนั้นจึงต๎องประเมินจากผู๎ชมเพื่อสะท๎อนให๎เห็นข๎อเดํนและข๎อด๎อยของ
การจัดนทิรรศการแตํละคร้ังวําสอดคล๎องหรือตรงกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎มากน๎อย
เพียงใด ซึ่งประเมินได๎หลายวิธ ีเชํน จากการสังเกตสัมภาษณ๑ ตอบแบบสอบถาม การ
ออกแบบแบบสอบถามควรให๎ครอบคลุมประเด็นตําง ๆ ให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎
โดยดูจากวัตถุประสงค๑  เน้ือหาสาระ  และกิจกรรมของง านแนวทางการจัด
นิทรรศการที่ดีความสําเร็จของการจัดนิทรรศการน้ัน ไมํใชํอยูํที่วําการจัดแสดงครั้งน้ันใช๎
ทุนทรัพย๑มากมายมหาศาลหรือจัดได๎ใหญํโตมโหฬารประการใด แตํความสําเร็จของ
การจัดนิทรรศการน้ันอยูํที่ผู๎ชมวําผูช๎มได๎รับรู๎หรือเกิดการเรียนรู๎ตามที่ผู๎จัดต๎องการ
หรือไมํ  

เจมส๑ คาเมล (Jame Carmel 1969 : 11 โดยอ๎างถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร 2543 : หน๎า 68) กลําววํา 
“นิทรรศการที่ประสบความสําเร็จนั้น คือ นิทรรศการที่ผู๎จัดคํานึงถึงผู๎ชมวําจะได๎รับอะไรกลับไปภายหลัง
การชม มิใชํนิทรรศการที่เพียงแตํจะจัดให๎ใหญํโตมโหฬารแตํหาสาระอะไรไมํได๎เลย 

1. เน้ือหาที่นํามาจัดนิทรรศการต๎องตรงกับความสนใจและมีความหมายตํอการเรียนรู๎ 
ของผู๎ชมกลุํมเป้าหมายแตํละกลุํม 
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2. เน้ือหาที่จัดแสดงในจุดหนึ่ง ๆ ควรมีจุดมุํงหมายเดียวหรือแนวคิดเดียวแสดงออก 
ถึงความมีเอกภาพทั้งด๎านเน้ือหา ความรู ๎ความคิด และองค๑ประกอบทางกายภาพ 

3. ต๎องตระหนักอยูํเสมอวําการจัดนิทรรศการที่ดีต๎องจัดให๎ผู๎ชมดู มิใชํจัดให๎อํานเพราะ 
การจัดให๎มีตัวหนังสือมากเกินไปจะทําให๎ผู๎ชมเสียเวลาในการอําน (ธีรศักดิ ์อัครบวร๑.(2543). นิทรรศการ
และการจัดแสดง. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ๑ไทยวัฒนาพานิช) 

4. ตัวหนังสือที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการควรเป็นแบบเดียวกัน สวยงามเหมาะสมกับ  
เน้ือหาอํานงํายสื่อความหมายดี ข๎อควรกะทัดรัดกระตุ๎นความสนใจ 

5. การออกแบบควรมีลักษณะงํายสามารถถํายทอดสิ่งที่ยากให๎ดูงําย ใช๎เวลาในการ 
ทําความเข๎าใจน๎อยที่สุด อยําให๎ผู๎ชมเกิดความร๎ูสึกยุํงเหยิงในการดูเป็นอันขาด 

6. การจัดองค๑ประกอบศิลป์ที่ดีจะชํวยกระตุ๎นความสนใจและสื่อความหมายกับผู๎ชม 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. พึงระวังอยํางให๎การจัดแสดงผลงานที่ใช๎เวลาในการเตรียมมานานกลายเป็นนิทรรศการ 
“ตาย” คือมีเฉพาะบอร๑ดหรือป้ายนิเทศที่ติดตั้งเคียงคูํกับวัสดุอุปกรณ๑ทีไ่มํมีชีวิตชีวาไมํมีใครสนใจหรือ
อยํางมากก็เพียงผู๎ชมเดินเข๎ามาดู ๆ แล๎วผํานไปอยํางไมํมีความหมาย 

8. สื่อที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการควรมีหลายประเภททั้งสื่อภาพนิ่ง สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่อ 3 มิต ิ 
ซึ่งอาจจะเป็นหุํนจําลอง ของจริง สื่อที่มีการเคลื่อนไหวด๎วยการหมุน การไหล การเคลื่อนที่ไปมา 

9. วัสดุที่นํามาสร๎างสรรค๑สื่อเพื่อนําเสนอในนิทรรศการควรมีคุณสมบัติสอดคล๎อง 
เป็นหมวดเดียวกับเนื้อหาและสิ่งแวดล๎อม 

10. สื่อหรือสิ่งของที่นํามาจัดแสดงหากไมํเป็นอันตรายตํอผู๎ชม สื่อเหลํานั้นควรมี 
ลักษณะเชิญชวนหรือยั่วยุให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวม 

11. สถานที่ในการจัดนิทรรศการควรมีลักษณะโดดเดํน โอํโถง ไมํใชํมุมอับ ซอก 
มุมหรือบริเวณที่ถูกปิดบังด๎วยสิ่งอื่น  ๆซึ่งทําให๎ยากแกํการมองเห็น นอกจากนี้สถานที่จัดนิทรรศการ
ไมํควรอยูํหํางจากชุมชนกลุํมเป้าหมายมากจนเกินไป 

12. แสงและอากาศเป็นปัจจัยสําคัญอยํางยิ่งในการจัดนิทรรศการ ผู๎จัดต๎องแนํใจวํา 
การจัดนิทรรศการแตํละคร้ังมีแสงสวํางและอากาศดีเพียงพอ อาจจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงจาก
หลอดไฟก็ได๎ 

13. ควรมีการเน๎นรูปแบบ และวิธีการสื่อความหมายที่เน๎นให๎ผู๎ชมมีปฏิสัมพันธ๑กับ 
นิทรรศการซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎ชมมีการรับรู๎และความพึงพอใจตํอนิทรรศการมากขึ้น (เชิดชาย หิรัญโญ, 
2546, บทคัดยํอ หน๎า ง) 
รูปแบบในการจัดนิทรรศการ สามารถดําเนินการได๎ด๎วยขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
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1. การจัดแผํนป้าย (board) หมายถึง แผํนหนังสือหรือแผํนเคร่ืองหมายที่บอกให๎ร๎ู  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน๎า 696) เป็นวัสดุรองรับสื่อหรือเน้ือหาตํางๆ ที่นํามาจัดแสดงซึ่งมีหลาย
รูปแบบหลายลักษณะแตกตํางกัน มีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ๎าแนวต้ัง สี่เหลี่ยมผืนผ๎าแนวนอน 
บ๎างเป็นแผํนป้ายที่สามารถถอดประกอบกับขาตั้งไว๎ บางป้ายยึดติดกับขาตั้งอยํางถาวร แผํนป้ายบาง
ชนิดเคลื่อนย๎ายได๎แตํบางป้ายติดอยูํกับที่อยํางตายตัวไมํสามารถเคลื่อนย๎ายได ๎วัสดุที่ใช๎ทําแผํนป้ายม ี
หลายชนิด เชํน ไม๎อัด ไม๎ไผํสาน ไม๎เนื้อแข็ง แผํนพลาสติก แผํนโลหะ แผํนเซลโลกรีต เป็นต๎น โดย 
สามารถจําแนกประเภทของแผํนป้ายซึ่งมีหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับเกณฑ๑ตําง  ๆที่ใช๎ในการพิจารณา 

1.1 การจําแนกตามวัสดุที่ใช๎ทํา ได๎แกํ ไม๎ พลาสติก โลหะ 
1.1.1 ไม้ เป็นวัสดุแข็งแรงแตํสามารถตกแตํงดัดแปลงได๎งํายและ 
         สะดวกในการใช๎งานไม๎ที่เหมาะกับการทําแผํนป้าย ได๎แกํ  
         ไม๎อัด ซึ่งมีความหมายขนาดแตํที่เหมาะกับการทําแผํนป้าย 
         นิเทศควรมีความหนาต้ังแต ํ6 มิลิเมตรขึ้นไป ขนาดของ   
         แผํนป้ายที่นิยมทํากันโดยทั่วไป หากเป็นป้ายขนาดใหญํจะ 
         มีขนาดประมาณ 112 x 244 ซ.ม. ขนาดกลางประมาณ 122  
         x 122 ซ.ม. ขนาดเล็กประมาณ 61 x 122 ซ.ม. 
1.1.2 พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห๑มีหลายชนิด ชนิดที่สามารถนํามา 
         ทําแผํนป้ายได๎มีลักษณะเป็นแผํนขนาดความกว๎างยาวเทํากับ   
         ไม๎อัด มีทั้งชนิดเนื้อทึบตันและชนิดโปรํงด๎านในชนิดโปรํง   
         ด๎านในหรือที่เรียกโดยทั่วไปวํา ฟิวเจอร๑บอร๑ด ใช๎งานได๎งําย  
         มีหลายสีให๎เลือก น้ําหนักเบามากเหมาะกบัการทําป้ายนิเทศ 
         แบบแขวน แตํข๎อเสียคือไมํแข็งแรง อายุการใช๎งานสั้น 
1.1.3 โลหะ เป็นวัสดุที่มีความทนทานที่สุดแตํมีน้ําหนักมากโดยเฉพาะ 
         เหล็กแผํน หรือสแตนเลสแผํน ต๎องใช๎เคร่ืองมือเฉพาะในการ 
         สร๎างสรรค๑ดัดแปลง วัสดุโลหะเหมาะเป็นแผํนป้ายกลางแจ๎ง 
         หรือป้ายถาวรติดตั้งอยูํกับที่ไมํมีการเคลื่อนย๎าย เน้ือหาเป็น 
         เชิงประวัติศาสตร๑หรือการบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญป้าย 
         นิเทศโลหะสามารถแสดงถึงคุณคํา ความมั่นคงถาวรนําเชื่อถือ 
         หากมีความเหมาะสมก็สามารถติดต้ังในอาคารได๎ 

1.2 การจําแนกตามลักษณะการติดต้ัง ได๎แก ํป้ายที่เคลื่อนที่ได๎และป้ายที่เคลื่อนที่ 
ไมํได ๎
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1.2.1 ป้ายที่เคลื่อนที่ได้ สามารถนําไปติดต้ังในบริเวณพื้นที่ตํางๆ  
         ได๎ตามความต๎องการ จึงจําเป็นต๎องมีขาตั้งที่มั่นคง ไมํกระดก 
         โยกเยก ขาตั้งอาจเป็นแบบตดิตายตัวกับแผํนป้ายหรือถอด 
         ประกอบเข๎าออกได๎ ซึ่งแตํละแบบมีข๎อดีข๎อเสียแตกตํางกัน 
1.2.2 ป้ายที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เป็นป้ายนิเทศที่ติดต้ังอยูํกับที่อยํางถาวร  
         ซึ่งอาจเป็นฝาผนังหรือบริเวณพื้นที่ที่สวยงาม ป้ายนิเทศแบบ 
         นี้มีข๎อดีคือไมํตอ๎งเสียเวลาในการออกแบบติดตั้งอยูํบํอยๆ 
         แตํมีข๎อจํากัดคือเมื่อติดตั้งไว๎นานๆ แล๎วจะทําให๎เกิดความ 
         เคยชิน จนอาจมีความรู๎สึกชินชากับเร่ืองราวหรือความรู๎ที่ 
         นําเสนอในภายหลัง 

1.3 การจําแนกตามลักษณะการใช๎งาน ได๎แกํ แบบสําเร็จรูป และแบบถอด 
ประกอบ 

1.3.1 แบบส าเร็จรูป เป็นป้ายนิเทศที่ออกแบบและจัดสร๎างไว๎เรียบร๎อย 
         แล๎วพร๎อมนําไปจัดแสดงหรือใช๎งานได๎ทันที 
1.3.2 แบบถอดประกอบ เป็นชุดป้ายนิเทศที่ขาตั้งกับแผํนป้ายแยกชิ้น 
        จากกันเมื่อต๎องการใช๎งานจึงนํามาประกอบติดขาต้ังเข๎าด๎วยกัน 

1.4 การจําแนกตามลักษณะการจัดแสดง ได๎แกํ แบบตั้งแสดง แบบแขวน  
แบบติดฝาผนัง 

1.4.1 แบบตั้งแสดง เป็นป้ายนิเทศที่เห็นอยูํโดยทั่วไป เป็นแบบที่ 
        สะดวกในการออกแบบและติดตั้ง มีความมั่นคงสงู สามารถ 
        ปรับเปลี่ยนตําแหนํงและทิศทางได๎งําย 
1.4.2 แบบแขวน เป็นป้ายนิเทศทีก่ระตุ๎นความสนใจได๎ดี ให๎ความร๎ูสึก 
         ตื่นเต๎นไมํสิ้นเปลืองขาตั้ง แตํมีข๎อจํากัดคือต๎องออกแบบราว 
         แขวนให๎แข็งแรงเหมาะกับน้ําหนักของแผํนป้ายไมํสะดวกใน 
         การปรับเปลี่ยนตําแหนํงหรือทิศทาง 
1.4.3 แบบติดฝาผนัง ป้ายติดผนังชํวยในการประหยัดพื้นที่ใน 
         การตั้งแสดง ให๎ความร๎ูสึกมั่นคง เป็นระเบียบ ทําให๎บริเวณ 
         ห๎องจัดแสดงโลํง แตํมีข๎อจํากัดคือไมํสามารถออกแบบเป็น 
         อยํางอื่นได ๎นอกจากติดตั้งไปตามทิศทางของฝาผนังเทํานั้น 

2. เทคนิคการจัดทําแผํนป้าย 
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2.1 แผํนป้ายยึดติดกับขาตั้งอยํางถาวร มีลักษณะแตํละป้ายติดตายตัวกับขาตั้ง 
สามารถวางตั้งได๎อยํางอิสระไมํต๎องพึ่งพิงเกาะเกี่ยวกับวัสดุอื่น  ปลายขาด๎านลํางมี
กากบาทหรือแผํน โลหะรองรับนํ้าหนักชํวยให๎แผํนป้ายตั้งอยูํได๎อยํางมั่นคง สามารถ
เคลื่อนย๎ายปรับเปลี่ยนไปมาได๎สะดวก แผํนป้ายทําด๎วยไม๎อัดหรือไม๎ไผํ สาน  
โดยทั่วไปนิยมทําเป็นขนาด 112 x 122 ซ.ม. หรือขนาดคร่ึงแผํนไม๎อัด 

2.2 แผํนป้ายอิสระ เป็นแผํนป้ายอิสระไมํยึดติดกับขาตั้ง สามารถถอดประกอบ 
กับขาตั้งและอุปกรณ๑เสริมตําง ๆ ได๎ สํวนสําคัญของแผํนป้ายแบบนี้ได๎แก ํขาตั้ง ซึ่ง
เป็นขาที่ได๎รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถยดึเกาะแผํนป้ายแล๎วยืดหรือยํอให๎สูง
ต่ําได ๎ทําให๎มีความยืดหยุํนสูงในการปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับสถานที่ทั้งแนวต้ัง
และแนวนอน 

2.3 แผํนป้ายสามเหลี่ยมรูปตัวเอน เป็นแผํนป้ายยึดติดกับขาตั้งอีกแบบหนึ่ง 
ประกอบด๎วยแผํนป้าย  2 แผํน ด๎านบนติดบานพับทําให๎สามารถพับเก็บและกาง
ออกเพื่อต้ังแสดงได๎เหมาะสําหรับตั้งแสดงไว๎กลางห๎องหรือบริเวณที่หํางจากผนัง
ห๎อง เพราะผู๎ชมจะสามารถชมเนื้อหาได๎ทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลังขณะกางออก
และตั้งแสดง 

2.4 แผํนป้ายแบบแขวน เป็นแผํนป้ายไมํยึดติดกับขาตั้งโดยตรงสามารถถอด 
ประกอบได๎การติดต้ังต๎องใช๎วิธีแขวนกับร าวหรือกรอบที่ทําไว๎รองรับโดยเฉพาะ
ซึ่งอาจตํอเติมเสริมแตํงให๎มีหลังคาขึงด๎วยผ๎าดิบ หรือเป็นกรอบราวแขวนธรรมดาก็ได๎ 
แผํนป้ายแบบนี้ให๎ความรู๎สึกนําสนใจพิถีพิถัน  ดูไมํแข็งกระด๎าง  เหมาะกับการ
นําเสนอเน้ือหาที่เป็นเร่ืองพิเศษเฉพาะที่แปลกกวําเร่ืองอื่นทั่วๆ  ไป หากเป็นป้ายมี
หลังคาจะเหมาะกับนิทรรศการที่จัดแสดงเป็นเวลานาน ๆ หรือนิทรรศการ 
ภายนอกอาคาร 

2.5 แผํนป้ายแบบโค๎งงอรูปเป็นรูปทรงตํางๆ เป็นแผํนป้ายที่ทําจากแผํน 
พลาสติกหรือพีวีซีปัจจุบันกําลังได๎รับความนิยมในวงการธุรกิจ  และหนํวยงานที่มี
งบประมาณมาก พอสมควร  เพราะโดยทั่วไปแผํ นป้ายแบบนี้จะผลิตเนื้อหาเป็น
รูปภาพและตัวอักษรจากระบบการพิมพ๑ ด๎วยคอมพิวเตอร๑ออกมาเป็นภาพเหมือน
จริงขนาดใหญํ  สามารถออกแบบตกแตํงให๎ได๎ผลงานตามจินตนาการหรือตาม
วัตถุประสงค๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.6 แผํนป้ายแบบกําแพง เป็นแผํนป้ายที่มีความหนาเป็นพิเศษด๎านลํางยึด 
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ติดกับฐานกลํองรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมทําให๎สามารถวางตั้งได๎ตามลําพัง แผํนป้าย
แบบนี้ให๎ความรู๎สึกมั่นคง แข็งแรง  จึงเหมาะกับการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความ
เชื่อถือศรัทธา  ความเป็นปึกแผํน  ความสามัคคีความมั่นคงถาวร  เชํนเร่ือง
พระมหากษัตริย๑ ศาสนา ราชการ การเมืองการปกครอง เป็นต๎น 

2.7 แผํนป้ายสําหรับจัดร๎านขายสินค๎า เป็นแผํนป้ายหลายแผํนเมื่อประกอบ 
เข๎าด๎วยกันแล๎วทําให๎เกิดบริเวณพื้นที่ที่แสดงขอบเขตเฉพาะขึ้น  อาจเป็นห๎องรูป
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เป็นเกาะรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือวงกลมที่ผู๎ชมสามารถ
เดินดูได๎โดยรอบ แผํนปา้ยแบบนี้จะได๎รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให๎สามารถยึด
เกี่ยวกันเป็นรูปทรงหรือบริเวณตามต๎องการ สามารถนํา 
ตัวอยํางสินค๎าผลิตภัณฑ๑มานําเสนอผสมผสานกับรูปภาพ และข๎อความบนแผํนป้าย 
ทําให๎ผู๎ชมเข๎าใจ ประทับใจกับสิ่งตําง ๆ ในขอบเขตที่แผํนป้ายตั้งแสดงได๎ 

2.8 แผํนป้ายตั้งแสดง เป็นแผํนป้ายที่มีโครงสร๎างสามารถพับยืดและเก็บได๎ 
มีความหนาประมาณ 40 ซ.ม. บางคนเรียกวํา ป๊อปอัพแสตน (pop-up stand) สามารถ
วางตั้งแสดงได๎ด๎วย ตัวเองและเนื่องจากเป็นแผํนป้ายขนาดใหญํพอสมควรจึง
สามารถเร๎าความสนใจได๎ดี  ทั้งยังทําหน๎าที่ เป็นฉากหลังสําหรับบริเวณจั ดแสดง
ด๎านหน๎าได๎อีก 

2.9 แผํนป้ายผืนธง เป็นป้ายที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ๎ามีข๎อความเชิญชวน 
คําขวัญ คําโฆษณา หรือรูปภาพ ในวงการโฆษณานิยมเรียกวํา แบนเนอร์ (banner) 
เป็นสื่อใหมํที่กําลัง ได๎รับความนิยมอยํางสูงทั้งในวงการธุรกิจเอกชน  การศึกษา  
การเมือง การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ๑  เน่ืองจากราคาไมํแพงมาก
นัก มีขนาดเล็กน้ําหนักเบามาก  สามารถติดต้ังงํายเหมือน ป้ายผ๎าโฆษณาธรรมดาแตํ
มีรูปแบบสวยกวําสามารถสร๎างสรรค๑และออกแบบตกแตํงภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ให๎ได๎ภาพตามต๎องการได๎โดยเฉพาะการสร๎างภาพเหมือนจริงซึ่งเป็น
ภาพที่ไมํสามารถเขียนได๎ด๎วยมือ 
3. การจัดป้ายนิเทศให๎สอดคล๎องกับเน้ือหาและวัตถุประสงค๑ 

3.1 การจัดภาพบนหน๎าตํางหรือแบบวินโดว๑ (window) เป็นการจัดเพื่อเน๎น 
รายละเอียดด๎วยรูปภาพขนาดใหญํเพียงภาพเดียว  ทําให๎ภาพมีความโดดเดํน  สะดุด
ตาสามารถดึงดูดความสนใจผู๎ชมได๎ 

3.2 การจัดภาพแบบละครสัตว๑ (circus) เป็นการจัดภาพที่มีลักษณะเป็นกลุํม  ๆ 
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กระจายอยูํทั่วพื้นที่ผู๎ชมจะมีอิสระในการเลือกชมรูปภาพหรือเลือกอํานเน้ือหา
ตามใจชอบ ดังนั้นการจัดภาพแบละครสัตว๑จึงเหมาะกับเน้ือหาที่มีหลายหัวข๎อยํอย
แตํไมํจําเป็นต๎องเรียงตามลําดับ 

3.3 การจัดภาพแบบแกน (axial) เป็นการจัดภาพที่มีรูปภาพอยูํตรงกลางและ 
มีคําอธิบายกํากับทั้งด๎านซ๎ายและด๎านขวาหรือโดยรอบ  การจัดแบบนี้จึงมีลักษณะ
คล๎ายแผนภูมิหรือแผนภาพเหมาะกับเน้ือหาที่ต๎องการถํายทอดความรู๎เป็นเฉพาะ
จุดหรือตําแหนํงใดตําแหนํงหนึ่งที่ต๎องการ 

3.4 การจัดภาพแบบกรอบภาพ (frame) เป็นการจัดโดยนําภาพที่เกี่ยวข๎อง 
กับเน้ือหาวางเรียงตํอเน่ืองกันล๎อมรอบเนื้อหาข๎อความ  จนดูเหมือนกรอบภาพ  ทํา
ให๎ป้ายนิเทศดูเดํนสะดุดตา  การจัดลักษณะนี้ชํวยให๎ผู๎ชมได๎  ข๎อคิดความรู๎จาก
เน้ือหาที่อยูํตรงกลางประกอบกับรูปภาพที่เรียงรายกันเป็นกรอบอยูํรอบ ๆ 

3.5 การจดัภาพแบบตาราง (grid) เป็นการจัดภาพไว๎ในตารางซึ่งอาจเว๎นชํอง 
ใดชํองหนึ่งหรืออาจขยายภาพใดภาพหนึ่งเพื่อให๎เกิดจังหวะระหวํางรูปภาพทําให๎ดู
แปลกตาและในสํวนที่ชํองวํางยังทําหน๎าที่เป็นที่พักสายตาผู๎ชมไปด๎วย  การจัดภาพ
แบบนี้เหมาะกับเน้ือหาที่มีองค๑ประกอบ หลายแงํมุมแตํไ มํจําเป็นต๎องเรียงลําดับ
กํอนหลัง 

3.6 การจัดภาพแบบแถบ (band) เป็นการจัดรูปภาพและเน้ือหาที่เรียงตามลําดับ 
ขั้นตอนต้ังแตํขั้นต๎นถึงขั้นสุดท๎าย แสดงให๎เป็นลําดับขั้นเชํน การขับรถยนต๑ การทํา
นา การผําตัดอวัยวะภายใน  การทําน้ําตาลทราย  การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑  
กระบวนการทํา หนังสือพิมพ๑เป็นต๎น  การจัดป้ายนิเทศแบบนี้จะชํวยให๎ผู๎ชมเข๎าใจ
เน้ือหาอยํางเป็นขั้นตอนได๎ด ี

3.7 การจัดภาพแบบแกน (path) เป็นการจัดให๎รูปภาพหรือเหตุการณ๑เรียง 
กันอยํางตํอเน่ืองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งอาจคดเคี้ยวโค๎งงอไปตามจังหวะที่
สวยงามขณะเดียวกัน ก็จะแทรกเ นื้อหาซึ่งเป็นข๎อความไปตามชํองวํางที่มีพื้นที่
เหมาะสม การจัดป้ายนิเทศแบบนี้เหมาะกับ การนําเสนอเน้ือหาหรือเหตุการณ๑ที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปตามลําดับ 
4.การกําหนดบริเวณวํางในนิทรรศการ  บริเวณวํางเป็นองค๑ประกอบสําคัญในการจัด 

นิทรรศการ สามารถทําให๎นิทรรศการมีคณุคําและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ได๎เป็นอยํางดีบริเวณ
วํางจะเข๎าไปเกี่ยวข๎องและมีอิทธิพลตํอองค๑ประกอบอื่น ทําให๎ผู๎ชมเกิดความพึงพอใจในประโยชน๑ใช๎
สอยและความงามจากการออกแบบและการกําหนดบริเวณวํางที่เหมาะสม แตํถ๎าบริเวณวํางมีมากหรือ
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น๎อยเกินไปจะสํงผลเสียทําให๎ผู๎ชมรู๎สึกอ๎างว๎างโดดเด่ียว หรืออึดอัดคับข๎องใจ  ดังนั้นจึงควรคํานึงถึง
ลักษณะและการออกแบบบริเวณวํางดังนี้ 

4.1 ลักษณะของบริเวณวําง บริเวณวํางมี 2 ลักษณะได๎แกํ 
4.1.1 บริเวณวํางที่ใช๎สอยให๎เกิดประโยชน๑ (positive space) 
4.1.2 บริเวณวํางที่นอกเหนือจากการใช๎สอย (negative space) 
         อยํางไรก็ตามบริเวณวํางทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธ๑             
         และสํงผลกระทบซึ่งกันและกันเสมอ 

4.2 การออกแบบบริเวณวําง 
4.2.1 การจัดองค๑ประกอบแนวต้ัง องค๑ประกอบแนวต้ัง โดยปกต ิ
         จะกินพื้นที่อากาศในแนวดิ่ง มองโดยรวมจะเป็นเส๎นต้ัง  
          (linear vertical element) จะชํวยกําหนดขอบมุมของปริมาตร 
          ของที่วําง (บัณฑิต จุลาสัย, 2533, หน๎า 59) แตํถ๎ากําหนดให๎ 
          มีองค๑ประกอบลักษณะเดียวกันมากกวํา 2 องค๑ประกอบขึ้นไป  
          และวางในตําแหนํงมุมตํางกันที่ไมํใชํแถวเดียวกัน 
4.2.2 การจัดองค๑ประกอบระนาบแนวต้ัง องค๑ประกอบระนาบแนวต้ัง  
         มีลักษณะแผนกั้นเป็นฉากหลังของพื้นที่ระนาบแนวต้ัง (linear  
         vertical plane) จะสร๎างที่วํางหน๎าระนาบ (บัณฑิต จุลาสัย,  
         2533, หน๎า59) กํอให๎เกิดบริเวณวํางขึ้นด๎านหน๎าของระนาบ 
         แนวตั้ง 90 องศา บริเวณวํางที่เกิดขึ้นใหมํสามารถเชื่อมโยง 
         สัมพันธ๑กับบริเวณด๎านหน๎าได๎อยํางกลมกลืน สํวนบริเวณวําง 
         ด๎านข๎างทั้งสองข๎างมีความสัมพันธ๑กับพื้นที่วํางด๎านหน๎าของ 
         ระนาบน๎อยมาก 
4.2.3 การจัดองค๑ประกอบระนาบแนวต้ังรูปตัวแอล (L) องค๑ประกอบ     
         ระนาบแนวตั้งรูปตัวแอล หรือระนาบมุมฉาก (L-shaped    
         planes) ชํวยสร๎างปริมาตรของที่วํางภายในมุมฉาก(บัณฑิต     
         จุลาสัย, 2541, หน๎า 73) เป็นระนาบแนวตั้ง 2 ด๎านบรรจบ 
         กันที่มุมใดมุมหนึ่ง กํอให๎เกิดสนามบริเวณวํางจากมุมตาม 
         แนวทแยงมุมทั้งนี้เนื่องมาจากการรวมตัวกันของบริเวณ 
         วํางที่เกิดจากระนาบแนวต้ังทั้ง 2 ด๎าน ทําให๎สามารถดึงดูด 
         ความสนใจผู๎ชมได๎จากมุมกว๎างให๎มุํงตรงไปยังจุดสนใจ 
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         เพียงจุดเดียวได๎งํายขึ้น 
4.2.4 การจัดองค๑ประกอบระนาบแนวต้ังขนานกัน องค๑ประกอบ 
         ระนาบแนวตั้งขนานกัน หรือระนาบคูํขนาน (parallel planes)  
         จะชํวยสร๎างปริมาตรของที่วํางระหวํางระนาบทั้งสองและ 
         แสดงทิศทางตามระนาบคูํขนาน (บัณฑิต จุลาสัย, 2541,  
         หน๎า 79) ระนาบแบบนีจ้ะกําหนดบริเวณวํางระหวํางคูํขนาน 
         นําไปสูํด๎านที่เปิดออก (ทิพย๑สุดา ปทุมานนท๑, 2535, หน๎า 55)  
         เป็นระนาบที่กํอให๎เกิดบริเวณวํางจากระนาบแนวต้ังทั้ง 2  
        ด๎านเข๎ามารวมตัวกันตรงกลาง ทําให๎ปริมาตรบริเวณวํางที่ 
        เกิดขึ้นใหมํเชื่อมโยงกับบริเวณวํางภายนอกตามแนวขนาน 
        ได๎ 2 ทาง 
4.2.5 การจัดองค๑ประกอบระนาบรูปตัวยู องค๑ประกอบระนาบรูป 
         ตัวย ู(U) เป็นระนาบปิดล๎อมสามด๎าน (U-shaped planes) สร๎าง 
         ปริมาตรของที่วํางระหวํางระนาบทั้งสามและแสดงทิศทาง 
         ทางด๎านเปิด (บัณฑิต จุลาสัย, 2535, หน๎า 73) เป็นบริเวณวําง 
         ที่เกิดจากระนาบแนวต้ัง 3 ด๎านบรรจบกันเข๎าเป็นรูปตัวยูทํา 
         ให๎ด๎านหนึ่งที่เหลือเปิดออกสูํบริเวณวํางด๎านนอก การกําหนด 
         บริเวณวํางแบบนี้มีจุดเดํนคือความเป็นเอกเทศที่สามารถออกแบบ 
         และสร๎างสรรค๑องค๑ประกอบให๎เป็นไปตามจินตนาการได๎งําย 

4.3 การกําหนดบริเวณวํางในเชิงจิตวิทยา  เป็นการเชิญชวนลูกค๎าหรือผู๎ชม 
เข๎าชม และรํวมกิจกรรมควรคํานึงถึงธรรมชาติของการปฏิสัมพันธ๑และการแสดงออก
ของผู๎ชม โดยเฉพาะผู๎ชมที่ยังไมํคุ๎นเคยกับสินค๎าผลิตภัณฑ๑ใหมํ ควรยึดหลักสําคญัคือ
การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางใด  ๆ ทุกชนิดระหวํางทางสัญจรภายนอกกับบริเวณภายใน
นิทรรศการ เชํน พื้นที่ตํางระดับกัน  การใช๎เส๎นขวางหรือสีกําหนดขอบเขต  โต๏ะ 
แผงกั้นราว  ตู๎ ชั้นวางสิ่งของ  แตํหากเป็นผู๎ชมที่ต๎องการปรึกษาในรายละเอียด  
จําเป็นต๎องจัดบริเวณพิเศษแยกจากสํวนผู๎ชมทั่วไป 
5. การการออกแบบห๎องจัดแสดงนิทรรศการ การออกแบบนั้นต๎องเร๎าใจให๎เกิดความ 

อยากรู๎อยากเห็นอยากศึกษาค๎นคว๎า ความอยากร๎ูอยากเห็นเป็นคุณสมบัติของมนุษย๑ ฉะนั้นในการจัด
ห๎องแสดงจึงมีวัตถุประสงค๑ประการแรก คือ กระตุ๎นให๎ผู๎ชมเกิดความอยากร๎ูอยากเห็น  อยากค๎นคว๎า
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เพราะเป้าหมายของห๎องจัดแสดงที่สําคัญที่สุด คือ การให๎ความร๎ูแกํประชาชนผู๎ชม ซึ่งถ๎าหากห๎องจัด
แสดงมีแตํความงามหรือความเพลิดเพลินเทํานั้นยํอมไมํเพียงพอ ณรงค๑ (เชิดชาต ิหิรัญโร, 2546, หน๎า 12) 

5.1 การสัญจรทิศทางเดียวชมได๎ด๎านเดียว 
5.2 การสัญจรทิศทางเดียวชมได๎ 2 ด๎าน 
5.3 การสัญจรอยํางอิสระตามความต๎องการ 

 
สื่อในการจัดนิทรรศการ 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑จันทรา (2540 : 71) กลําวถึง สื่อ ไว๎วํา สื่อ หมายถึง ชํองทางการ 
นําสารจากผู๎สํงสารไปถึงผู๎รับสาร สื่อ เป็นคําที่ตรงกับภาษาอังกฤษวํา Medium (เอกพจน๑) Media 
(พหูพจน๑) บางกรณีคําวํา สื่อ หมายถึง ชํองทาง (Channel) ในการสื่อสารหรือพาหะที่นําสารจากผู๎
สํงไปถึงผู๎รับสื่อในการนําเสนอสาระของนิทรรศการน้ันขึ้นกับผู๎จัดวําจะใช๎สื่อประเภทใด  จึงจะ
บังเกิดผลดีในการสื่อสาร  ตลอดจนการนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  โดยสื่อสามารถแบํง
ออกได๎เป็น 3 ชนิด คือ 

1. วัสดุกราฟฟิค 
2. วัสดุสามมิติ 
3. วัสดุประกอบ 
 

ประเภทของสื่อในนิทรรศการ 
สื่อที่นํามาใช๎ในนิทรรศการสามารถจําแนกตามคุณสมบัติได๎ 3 ประเภทได๎แกํ  สื่อวัสดุ สื่อ

อุปกรณ๑ และสื่อกิจกรรม 
1. สื่อวัสดุ (materials) ได๎แกํ สื่อขนาดเล็กๆ มีน้ําหนักเบา บางทีเรียกวํา ซอฟท๑แวร๑  

(software) มีคุณคําตํอการเรียนรู๎ของผู๎ชมนิทรรศการเป็นอยํางมาก เน่ืองจากสื่อประเภทนี้เป็นแหลํง
เก็บรวบรวมความรู๎และประสบการณ๑ไว๎ได ๎บางชนิดสามารถสื่อความหมายได๎ในตัวเอง แตํบางชนิด
ต๎องอาศัยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ๑เป็นตัวผํานขยายจึงจะสามารถสื่อความหมายได๎สมบูรณ๑ชัดเจนคุณสมบัติของ 
สื่อประเภทนี้มีทั้งชนิดถาวรและชนิดสิ้นเปลือง ตัวอยํางเชํน แผํนปลิว แผนภูมิ แผนภาพ ภาพถําย 
ภาพโปสเตอร๑ เทปวิดีทัศน๑ เทปเสียง แผํนซีดี เป็นต๎น 

2. สื่ออุปกรณ๑ (equipments) ได๎แกํ สื่อใหญํหรือสื่อหนัก บางทีเรียกวํา ฮาร๑ดแวร๑ 
(hardware) เป็นสื่อประเภทเคร่ืองมือหรืออุปกรณ๑  โดยทั่วไปมีสํวนประกอบเป็นเคร่ืองยนต๑กลไก  
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส๑ สื่อเหลํานี้ทําหน๎าที่เป็นตัวผํานขยายสื่อวัสดุให๎ผู๎ชมนิทรรศการรับรู๎และเรียนรู๎
ได๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอยํางเชํน เคร่ืองฉายข๎ามศีรษะ  เคร่ืองฉายภาพยนตร๑  เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร๑  
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เคร่ืองวิชวลไลเซอร๑ เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน๑  เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองคอมพิวเตอร๑  
เป็นต๎น 

3. สื่อกิจกรรม (activities) ได๎แก ํกระบวนการนําเสนอความร๎ู ความเข๎าใจความรู๎สึก 
นึกคิดหรือข๎อมูลตําง  ๆด๎วยการกระทําเป็นขั้นตอนเน๎นให๎ผู๎ชมนิทรรศการได๎มีสํวนรํวมในการแสดงออก
หรือการลงมือกระทําด๎วยตนเอง เชํน การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร การตอบปัญหา การโต๎วาท ี
การแสดงบทบาทสมมุต ิการสร๎างสถานการณ๑จําลองและการแสดงตําง ๆ เป็นต๎น และเพื่อให๎สะดวก
ในการเรียนรู๎หรือกําหนดเลือก อาจแบํงสื่อเหลํานั้นออกได๎ดังนี้ 

3.1 สื่อวัสดุสามมิต ิ(Three Dimensional Material) หมายถึง สิ่งที่สํวนกว๎าง  
สํวนยาว และสํวนสูง สามารถสัมผัสได๎รอบด๎าน โดยเฉพาะการจับต๎องลูบคลํา สื่อ
วัสดุสามมิติสามารถจําแนกออกได๎เป็น 4 ประเภท คือ 

3.1.1 ของจริง (Real Objects) หมายถึง วัตถุที่เป็นของจริง ไมํมี 
         การเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
         และสิ่งที่ผลิตขึ้นมา โดยมีคุณลักษณะหนึ่งของของจริงก็คือ 
         ต๎องแสดงให๎เห็นสํวนสมบูรณ๑ ถ๎าเห็นเป็นบางสํวนสภาพของ 
         วัสดุนั้นจะไมํสามารถจําแนกเป็นของจริงได ๎การนําของจริง 
         มาใช๎เป็นสื่อในการจัดแสดง จะสามารถสร๎างประสบการณ๑ 
         ตรงเกี่ยวกับรูปแบบนั้น  ๆให๎แกํผู๎ชม ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง โดย 
         ไมํต๎องจินตนาการสร๎างภาพหรือเปรียบเทียบซึ่งสามารถจําแนก 
         ออกมาเป็น 

3.1.1.1 ของจริงแท ้(Unmodified Real Thing) หมายถึง ของ 
            จริงที่ยังรักษาสภาพลักษณะเดิมทุกประการ เชํน  
            ต๎นไม๎ สัตว๑ เป็นต๎น 
3.1.1.2 ของจริงแปรสภาพ (Modified Real) หมายถึง ของ 
            จริงที่ถูกแปรสภาพจากลักษณะเดิมของวัตถุ ซึ่งอาจ 
            ตัดหรือเลอืกเฉพาะสํวนที่สําคัญมาแล๎ว ทาสีแสดง 
              สํวนตํางๆให๎เห็นเดํนชัดเชํนหัวกะโหลก โครง 
            กระดูกหรือหัวใจ เป็นต๎นสําหรับหลักการการ 
            พิจารณานําวัสดุสามมิติมาใช๎ สันทัดและพิมพ๑ใจ  
            ภิบาลสุข (2525 : 17-18) ได๎ถูกอ๎างถึงใน ผ๎ูชํวย 
            ศาสตราจารย๑จันทรา มาศสุพงศ๑ (2540 : 92) ไว๎ 
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            ดังตํอไปนี้ 
- เมื่อนํามาใช๎แล๎วไมํผิดจากสภาพความเป็นจริง
มากนัก 
- ไมํยุํงยากซับซ๎อนเกินไป 
- ขนาดไมํเล็กหรือโตเกินไป 
- ต๎องนํามาทั้งหนํวย ไมํใชํนําเฉพาะสํวนใด 
  สํวนหน่ึงเทํานั้น 
- สามารถให๎ผู๎ชมจับต๎องและพิจารณาอยําง 
  ละเอียดได๎โดยไมํแตกหักเสียหาย 

3.1.2 ของตัวอยําง (Specimens, collection, samples) มีความหมาย 
         คล๎ายวัสดุของจริง แตํตํางกันที่ของตัวอยํางเป็นทํานองตัวแทน 
         หรือสิ่งของตํางๆ ที่เป็นของจริง หรืออาจเป็นสํวนหน่ึงของ 
         จริงที่ถูกแยกเอามาจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อมเดิม เชํน  
         ตัวอยํางหินบนดวงจันทร๑ ตัวอยําง แรํและตัวอยํางสินค๎า เป็นต๎น 
3.1.3 ของจําลองหรือหุํนจําลอง (Model) หมายถึง วัสดุสามมิติที่ 
         ผลิตขึ้นมาใช๎แทนของจริง ในบางคร้ังผู๎จัดนิทรรศการไมํ 
         สามารถนําของจริงหรือตัวอยํางมาจัดแสดงได๎ เพราะข๎อจํากัด 
         ตํางๆ คือ ของจริงหรือของตัวอยํางประกอบนั้นหาได๎ยาก  
         แพงเกินไป มีขนาดเล็กหรือใหญํเกินไปละเอียดอํอนเกินไป 
         ในการจับต๎อง ยุํงยากซับซ๎อนเกินกวําจะเข๎าใจ หรืออันตราย 
         เกินกวําจะนํามาให๎ดูได๎ จึงต๎องนําเอาของจําลองหรือหุํนจําลอง 
         มาใช๎แสดงแทนของจริง เพราะบางคร้ังหุํนจําลองสามารถ 
         เสนอความรู๎เร่ืองราวให๎ผู๎ดูเรียนรู๎ได๎สะดวกกวําและดีกวําของจริง  
         สามารถจําแนกออกได๎เป็น 

3.1.3.1 หุ่นทรงภายนอก (Solid Model) คือ หุํนจําลองที่ 
            แสดงเฉพาะรูปรํางภายนอก เน๎นสัดสํวน สี พื้นผิว  
            ลวดลายให๎ดูคล๎ายของจริง แตํมีขนาดตํางไปจาก 
            ของจริงเชํน หุํนจําลองสัตว๑ ผักผลไม๎ตํางๆ 
3.1.3.2 หุ่นเท่าของจริง (Exact Model) คือ หุํนจําลองที่แสดง 
            รูปทรงภายนอก และรายละเอียดตํางๆ ที่เหมือน 
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            และมีขนาดเทําของจริงทุกประการ 
3.1.3.3 หุ่นจ าลองชนิดขยายและย่อส่วน (Enlarged or  
            Reduced Model) คือ หุํนจําลองที่มีขนาดใหญ ํ
            หรือเล็กกวําของจริง บางคร้ังเรียกวํา หุํนจําลอง 
            มาตราสํวน เชํน ลูกโลก หุํนจําลองอาคาร เป็นต๎น 
3.1.3.4 หุ่นจ าลองแบบผ่าซีก= (Cut-away Model) คือ 
               หุํนจําลองที่แสดงโครงสร๎างหรือลักษณะภายใน  
            โดยอาจตัดชิ้นสํวนหรือพื้นผิวบางสํวนเพื่อให๎สามารถ 
             มองเห็นสํวนประกอบภายใน เชํน หุํนจําลอง 
            เคร่ืองยนต๑เป็นต๎น 
3.1.3.5 หุ่นจ าลองแบบแยกส่วน (Build up Model) คือ  
            หุํนจําลองที่แสดงสํวนประกอบตํางๆ ทั้งภายนอก 
            และภายใน สามารถถอดสํวนตํางๆ ที่ประกอบ 
            กันออกเป็นสํวนตํางๆ เชํนหํุนจําลองรํางกาย 
            มนุษย๑ เป็นต๎น 
3.1.3.6 หุ่นจ าลองแบบท างานได้ (Working Model) คือ  
            หุํนจําลองที่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ 
            แสดงการทํางานได๎เหมือนจริง เชํน หุํนยนต๑จําลอง  
            และเคร่ืองบินเล็ก เป็นต๎น 
3.1.3.7 หุ่นจ าลองชนิดเลียนแบบของจริง (Mock up Model)  
            คือ หุํนจําลองที่แสดงภาพที่เป็นจริง แตํอาจมีการ 
            จัดระเบียบการจัดวางหรือสํวนประกอบตําง  ๆผิด 
            ไปจากของจริงเพื่อสะดวกและงํายตํอการเรียนรู๎  
            เชํน แผงสาธิตวงจรอิเล็กทรอนิกส๑ เป็นต๎น 

3.1.4 อันตรทัศน๑ (Diorama) คือ การนําวัสดุสามมิติมาจัดแสดงเป็น 
         เหตุการณ๑เป็นการจําลองสภาพเหตุการณ๑จริงไว๎ในต๎ู กลํอง  
         หรือเวทีแสดงด๎านใดด๎านหนึ่งของเร่ืองราวให๎เห็นชัดเจน  
         เป็นการรับรู๎สถานการณ๑ลักษณะเป็นจริง มีชีวิตชีวา นําสนใจ  
         อันตรทัศน๑ นี ้บางคร้ังก็เรียกวํา “เวทีจําลอง” 

3.2 สื่อวัสดุสองมิต ิ(Two Dimensional Material) หรือ สื่อวัสดุกราฟิก หมายถึง  
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วัสดุลายเส๎นหรือสื่อลายเส๎น อันอาจประกอบด๎วยภาพลายเส๎น ตัวอักษรและสัญลักษณ๑ตําง  ๆเพื่อเสนอ
เร่ืองราวความร๎ูหรือเน้ือหาสาระให๎รับร๎ูและเข๎าใจได๎งําย รวดเร็วและถูกต๎อง หรือเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรม
และยังสามารถดึงดูดความสนใจได๎เป็นอยํางด ีวัสดุกราฟิกแบํงออกเป็น 3 ประเภท คือ แผนภูมิ แผน
สถิต ิและแผนภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 แผนภูม ิ(Chart) เป็นตัวกลางแสดงความหมายด๎วยลายเส๎น 
         และภาพ รวมกันอยํางมีระเบียบและมีเหตุผล แสดงให๎ผู๎ด ู 
         เห็นความสัมพันธ๑ของข๎อเท็จจริงหรือแนวคิดตําง ๆที่ต๎องการ 
         ให๎ทราบ เป็นต๎นวําแสดงการเปรียบเทียบแสดงปริมาณที่เกี่ยวข๎อง 
         กัน แสดงพัฒนาการ แสดงขบวนการจัดแสดง การจําแนก 
          หรือวิเคราะห๑สํวนหรือรายละเอียด แสดงโครงสร๎างของ  
          องค๑การหรือแผนงานตํางๆ ซึ่งแผนภูมิไมํสามารถอธิบาย 
          แทนผู๎จัดหรือให๎รายละเอียดได๎อยํางครบถ๎วน แตํใช๎เพื่อ 
          การสรุปให๎กระชับงํายตํอการรับรู๎มากยิ่งขึ้น แผนภูมิมี   
          หลายแบบซึ่งก็เหมาะกับเน้ือหาสาระหรือเร่ืองราวแตํละ   
          เร่ือง ดังนั้นในการเสนอเน้ือหาหรือเร่ืองราวในรูปแบบ 
          ของแผนภูมิ จะต๎องพิจารณาให๎มีความเหมาะสมกับเนื้อหา  
          เพื่อให๎การนําเสนอบรรลุวัตถุประสงค๑ของการจัดนิทรรศการ 
         นั้นๆ ได๎ เชํน แผนภูมิแบบตาราง แผนภูมิแบบอธิบายภาพ  

                    แผนภูมิแบบต๎นไม๎ เป็นต๎น 
3.2.2 แผนสถิต ิ(Graph) เป็นทัศนวัสดุที่แสดงข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบ  
         จํานวนหรือปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เป็นการ 
         สรุปหรือรวบรวมข๎อมูลและนําเสนอในรูปแบบที่จะชํวยให๎ 
         ผู๎ดูเข๎าใจในข๎อมูลตํางๆ ได๎งํายถูกต๎องและรวดเร็วที่สุด แผนสถิติ 
         ที่นิยมใช๎มีมากมายหลายแบบ เชํน แผนสถิติแบบพื้นที ่แผน 
         สถิติแบบแทํง เป็นต๎น 
3.2.3 แผนภาพ (Diagram) คือ งานเขียนงําย  ๆที่แสดงความสัมพันธ๑ 
         ระหวํางกันของโครงสร๎างหรือการทํางานของระบบตํางๆ  
         ที่สลับซับซ๎อนให๎เข๎าใจงํายขึ้นโดยอาศัยการเขียนเส๎นและ 
         สัญลักษณ๑เป็นมูลฐาน ทั้งนี้เน่ืองจากแผนภาพมีความเป็น 
         นามธรรมคํอนข๎างมาก จะแสดงเฉพาะโครงสร๎างสําคัญๆ  
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         เทํานั้น ไมํสามารถแสดงรายละเอียดได๎ทั้งหมดการใช๎สื่อ 
         ตํางๆภานในงานนิทรรศการ 

การใช๎สื่อมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการจัดนิทรรศการ “ เคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดของ 
นิทรรศการก็คือ สิ่งที่จะสนับสนุนให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมกับนิทรรศการน้ันด๎วย ไมํวําจะเป็นการรํวมโดย
ทางตา ทางใจหรือทางรํางกายก็ตาม การให๎ผู๎ชมเยี่ยมชม ได๎ทําอะไรบ๎าง ยํอมจะทําให๎เขามีสมาธิมากขึ้น
และถูกรบกวนจากสิ่งอื่น  ๆรอบตัวน๎อยลง” (เปร่ือง กุมุท, ม.ป.ป., หน๎า 90) ซึ่งสื่อแตํละชนิดมีศักยภาพ
ในการสื่อความหมายและวิธีการใช๎แตกตํางกันดังน้ี 
1. สื่อวัสดุ 

1.1 แผํนปลิว (leaflets) ในงานนิทรรศการใช๎แผํนปลิวได๎หลายโอกาสเร่ิม 
ตั้งแตํประชาสัมพันธ๑งานและให๎ข๎อมูลเน้ือหาสาระที่ต๎องการสื่อสาร เหมาะสําหรับ
กลุํมเป้าหมายจํานวนมากและไมํเฉพาะเจาะจง  เป็นสื่อที่ลงทุนน๎อยทั้งเวลาแรงงาน
และงบประมาณ 

1.2 แผํนพับ (folders) เป็นสื่อวัสดุที่ให๎ข๎อมูลขําวสารได๎ดีอีกชนิดหนึ่ง ลักษณะ 
เป็นกระดาษแผํนใหญํที่นํามาพับให๎มีขนาดเหมาะสมตํอการใช๎งานได๎หลายอยําง 

1.3 จุลสาร วารสาร (journal) เป็นที่นิยมมากในการจัดนิทรรศการขนาดกลาง 
และขนาดใหญํและมักจะจัดทําเป็นโอกาสพิเศษสําหรับนิทรรศการน้ันๆ  
โดยเฉพาะเน้ือหาสาระของ  ข๎อเขียนและบทความจะเกี่ยว ข๎องกับนิทรรศการ
โดยตรงหรือโดยอ๎อมบ๎าง 

1.4 ภาพโฆษณา (posters) เป็นสื่อที่ทัศนวัสดุที่สร๎างขึ้นเพื่อใช๎กระตุ๎น ชักชวน  
จูงใจให๎ผู๎ชมเกิดความสนใจเชื่อถือศรัทธาและนําไปสูํการแสวงหาข๎อมูลเพิ่มเติมตํอไป 
การใช๎ภาพโฆษณาในนิทรรศการจะชํวยเร๎าใจให๎ผู๎ชมเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม
บางอยํางได๎ดี  เชํน การเตือนให๎ระวังภัย  การเตือนให๎ระวังในการข๎ามถนน  การ
กระตุ๎นให๎เห็นภัยของสารเสพติดประเภทตํางๆ 

1.5 แผนภูม ิ(charts) เป็นวัสดุกราฟิกที่มีองค๑ประกอบเป็นสัญลักษณ๑รูปภาพ 
และตัวอักษร  ใช๎ประกอบการบรรยายชี้แจงสรุปสาระสําคัญในนิทรรศการ  สื่อ
แผนภมูิเหมาะกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับขั้นตอนการเปรียบเทียบ  กระบวนการ  การแสดง
ความสัมพันธ๑ของข๎อมูลขําวสาร 

1.6 แผนภาพ (diagrams) เป็นทัศนวัสดุอยํางหนึ่งที่แสดงให๎เห็นสํวนประกอบ 
ตําง  ๆของสิ่งของหรือของระบบงานด๎วยภาพ เชํน การทํางานของลูกสูบรถยนต๑ การ
ทํางานของเคร่ืองกรองน้ํา เป็นต๎น      
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1.7 แผนสถิต ิ(graphs) เป็นวัสดุที่เน๎นการสื่อความหมายในเชิงปริมาณและ 
ตัวเลข แผนสถิติแตํละเร่ืองควรแจ๎งที่มาของข๎อมูลตําง  ๆ ให๎ชัดเจนเพื่อสร๎างความ
เชื่อถือ และเปิดโอกาสให๎ศึกษาค๎นคว๎าตํอไปได๎งํายขึ้นด๎วย  เน้ือหาที่เหมาะสมกับ
สื่อแผนสถิติ  ได๎แกํ เน้ือหาที่เป็นข๎อมูลเชิงปริมาณการเปรียบเทียบข๎อมูลลักษณะ
ตําง ๆ การแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางข๎อมูล 

1.8 หุํนจําลอง (models) เป็นทัศนวัสดุชนิดหนึ่งที่สร๎างขึ้นเพื่อเลียนแบบ 
ของจริงมีลักษณะเป็น 3 มิต ิแสดงสัดสํวนและสีสันเหมือนของจริงทุกประการ  ใช๎
ในการถํายทอด ความรู ๎ทดแทนของจริงในกรณีที่ของจริงมีข๎อจํากัดไมํสามารถนํามา
แสดงได ๎เชํน การแสดงโครงสร๎าง ลี้ลับซับซ๎อนภายใน ของบางอยํางมีขนาดเล็กหรือ
ใหญํเกินไป บางอยํางมีอันตราย อยูํไกลเกินไป บางอยํางสูญหายไปในอดีตสื่อ
หุํนจําลองจึงมีประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ของผู๎ชมหลายประการ 

1.9 ของจริง (real objects) ได๎แก ํสิ่งของที่มีสภาพเป็นของเดิมแท๎ๆ ของสิ่งนั้น 
อาจเป็นสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น และอาจเป็นได๎ทั้งสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมํมีชีวิตผู๎ชมสามารถรับร๎ูและเรียนรู๎ของจริงได๎ด๎วยประสาทสัมผัสทั้ง  5 
ทําให๎สามารถมอง เห็น ได๎ยิน ได๎กลิ่น ได๎รส และได๎สัมผัสกับบรรยากาศของจริง
ด๎วยตนเอง 

1.10 สื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส๑ (electronics materials) ได๎แก ํสื่อที่ใช๎กระแสไฟฟ้า 
ใน  การทํางานสํวนใหญํใช๎ประกอบกับเคร่ืองหรืออุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑  
ตัวอยํางเชํน เทปวิดีทัศน๑ เทปเสียง แผํนซีดี เป็นต๎น 

2. สื่ออุปกรณ ์ 
สื่ออุปกรณ๑พื้นฐานที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการ ได๎แก ํสื่ออุปกรณ๑ประเภท เคร่ืองเสียงและสื่อ 

อุปกรณ๑ประเภทเคร่ืองฉาย ซึ่งสามารจําแนกวิธการใช๎งานได๎ดังนี้ 
2.1 สื่ออุปกรณ๑ประเภทเคร่ืองเสียง เป็นสื่อโสตอุปกรณ๑ (audio equipment)  

ที่มีความจําเปน็ในการจัดนิทรรศการ ชํวยในการปรับเสียงผู๎พูดให๎ผู๎ฟังรับร๎ูได๎อยําง
ชัดเจนทําให๎สะดวกในการสื่อความหมายและการถํายทอดความรู๎ในนิทรรศการ  
ทั้งในบริเวณงานที่มีอาณาบริเวณกว๎างใหญํ  ภายในห๎องประชุม  และห๎องจัด
นิทรรศการ ระบบการขยายเสียงมีสํวนประกอบ 3 สํวน 

2.1.1 ไมโครโฟน (microphone) เป็นอุปกรณ๑ที่ทําหน๎าที่เปลี่ยนคลื่น 
         เสียงให๎เป็นสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียง ไมโครโฟนมีหลาย 
         ชนิดแตํไมํวําเป็นชนิดใดยํอมมีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับคุณสมบัติ 
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         ของไมโครโฟนเหมือนกันคือคําความต๎านทานซึ่งมี 2 แบบ  
         คือ คําความต๎านทานสูง (highimpedance) เป็นไมโครโฟนที ่

                    มีราคาถูกแตํตอบสนองความถี่ไมํดี 
2.1.2 เคร่ืองขยายเสียง (amplifier) การใช๎เคร่ืองขยายเสียงที่ถูกต๎อง 
         ควรศึกษาถึงกําลังขยายของเคร่ืองวําเป็นเคร่ืองใช๎กับไฟฟ้า 
        ชนิดกระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) กี่วัตต๑ (watt)  
        กี่โวลต๑ (volt) เพื่อตรวจสอบให๎เข๎ากันได๎อยํางเหมาะสมกับ 
        กําลังของลําโพง การทํางานของเคร่ืองขยายเสียงมี 2 สํวน  
        ได๎แกํ สํวนที่ 1 สํวนปรับแตํงและควบคุมเสียง สํวนที่ 2  
        สํวนขยายเสียง สํวนน้ีทําหน๎าที่ในการขยายสัญญาณที่ปรับแตํง 
        แล๎วจากสํวนแรกให๎มีกําลังขยายเพิ่มมากขึ้นเพื่อสํงไปยังลําโพง 
2.1.3 ลําโพง (speaker) เป็นอุปกรณ๑ที่ทําหน๎าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า 
         ที่ขยายแล๎วให๎กลับเป็นสัญญาณเสียงเหมือนเสียงจากแหลํงกําเนิด  
         โดยกระบวนการเหนี่ยวนําแมํเหล็กไฟฟ้าไหลผํานขดลวด 
           เสียงของลําโพงทําให๎ขดลวดเสียงเคลื่อนที่พาเอากรวยของ 
          ลําโพงสั่นไปตามความถี่ของสัญญาณไฟฟ้า ทําให๎อากาศด๎านหน๎า 

                    กรวยลําโพงสั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียงขึ้น 
2.2 สื่ออุปกรณ๑ประเภทเคร่ืองฉาย การจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการหลาย 

กิจกรรม จําเป็นต๎องใช๎เคร่ืองฉายเป็นอุปกรณ๑สําคัญในการดําเนินงาน เคร่ืองฉายที่นิยม
ใช๎มากในปัจจุบัน 

2.2.1 เคร่ืองฉายข๎ามศรีษะ (overhead projector) เป็นเคร่ืองฉายที่ 
         ใช๎แผํนโปรํงใส มีวิธีใช๎งําย  ๆตรงไปตรงมาไมํซับซ๎อนเพียงแตํ 
         วางแผํนโปรํงใสแล๎วเปิดสวิทช๑หลอดฉายภาพก็จะ ปรากฏ 
         บนจอทันท ีจากนั้นวิทยากรหรือผู๎บรรยายก็บรรยายไปพร๎อม 
         กับการใช๎เทคนิคตํางๆ เชํน การชี้ การเลื่อนหรือการเปิดปิด 
         ตามลักษณะของแผํนโปรํงใสที่เตรียมมา 
2.2.2 เคร่ืองฉายแอลซีดี (LCD : liquid crystal display) เป็นเคร่ืองฉาย 
         ที่แสดงผลด๎วยคริสทัลโมเลกุลซึ่งอัดอยูํกลางระหวํางแผํน 
         กระจกโมเลกุลเหลํานี้ จะมีการจัดเรียงตัวกันใหมํในลักษณะ 
         ทึบแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผําน ทําให๎มองเห็นเป็นภาพ 
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         หรือตัวอักษร เคร่ืองแอลซีดีสามารถฉายภาพได๎จากอุปกรณ๑ 
         ตํางๆได ๎เชํน เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ เคร่ืองวิชวลไลเซอร๑เคร่ืองเลํน    
           วิดีทัศน๑หรือเคร่ืองเลํนวีซีดี ปัจจุบันเคร่ืองแอลซีดีมีขนาดเล็ก 
         ลงมาก น้ําหนักเบา แตํมีความละเอียดและแสงสวํางมากขึ้น  

                    ราคาถูกลงกวําเดิม 
3. สื่อกิจกรรม  

3.1 การบรรยาย การบรรยายคือการถํายทอดข๎อมูลหรือสิ่งที่ต๎องการสื่อสาร ด๎วย 
บอกเลําเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จัดประกอบนิทรรศการทั่วไป  ซึ่งผู๎บรรยายควรเตรียมการ
ศึกษาค๎นคว๎าและฝึกฝนมาเป็นอยํางดี จึงบรรยายได๎อรรถรถชวนติดตาม ผู๎บรรยายที่มีความรู๎
และประสบการณ๑ในเร่ืองที่บรรยายอยํางลึกซึงแจํมแจ๎งหรือเปนผู๎มีชื่อเสียงมักจะไมํรับความ
สนใจซึ่งมีสวนให๎นิทรรศการประสบความสําเร็จด๎วยดี 

3.2 การประชุมสัมมนา เป็นการจัดลักษณะในกลุํมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ๑หรือเป็นการระดมความคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เหมาะสําหรับกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมสัมมนา
มีประสบการณ๑มากและมีความรู๎ระดับอาวุโส ซึ่งผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกคนมีความเทําเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็น ไมํมีวิทยากร มีแตํผู๎ประสานงานหรือผู๎จัดดําเนินการคอยอํานวยความ
สะดวกและให๎บริการ ผู๎เข๎าสัมมนาจะเลือกผู๎นํากลุํมสัมมนาจากผู๎เข๎ารวมสัมมนาด๎วยกันเพื่อ
เป็นตัวแทนใน  การรายงาน ผลการอภิปรายและดําเนินการสัมมนาไปตามตารางที่กําหนดไว๎ 
(สมคิด แก๎วสนธ ิและสุนันท๑ ปัทมาคม, 2524,หน๎า45 อ๎างถึงใน สุทธนู ศรีไสย๑,2538,หน๎า15) 

3.3 การสาธิต เป็นกิจกรรมที่ถํายทอดเน้ือหาสาระด๎วยการแสดงหรือการ กระทําให๎
ดูเป็นตัวอยํางพร๎อมกับการบรรยายหรืออธิบายเป็นลําดับขั้นตอน โดยทั่วไปจะประกอบด๎วย 
ขั้นเตรียม  ขั้นสาธิต ขั้นสรุปและประเมินผล  โดยผู๎ชมนิทรรศการมีสํวนรํวมในการสังเกต
และรํวมกิจกรรมไปด๎วยเป็นระยะ  ๆกิจกรรมนีเ้หมาะสําหรับกิจกรรมปฏิบัตทิี่เป็กระบวนการ
มีลําดับขั้นตอน 

3.4 การแสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ๑จําลอง เป็นกิจกรรมที่คล๎ายคลึง 
กัน คือ  เป็นกระบวนการที่มีการกําหนดหัวข๎อเร่ื องปัญหาหรือกําหนดสถานการณ๑ขึ้นม า
ให๎คล๎ายกับสภาพความเป็นจริง  ถ๎าเป็นบทบาทสมมุติจะมีการกําหนดให๎ผู๎ชมนิทรรศการ
สวมบทบาทและแสดงบทบาทตามกําหนด เชํน มีบทบาทเป็นผู๎จัดการ เป็นครู เป็นนักบิน ผู๎สวม
บทบาทจะแสดงบทบาทตามความรู๎สึกนึกคิดและประสบการณ๑วําผู๎จัดการ  ครู และนักบิน
ควรทําอยํางไร  สํวนสถานการณ๑ จําลอง ไมํต๎องมีการกําหนดบทบาทแตํให๎ผู๎ชมนิทรรศการฝึก
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การคิดแก๎ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ๑ที่เขากําลังเผชิญอยูํด๎วยความรู๎สึกนึกคิดและ
ประสบการณ๑ของเขาเอง 

3.5 การเลํนเกม เป็นกิจกรรมการแขํงขันที่มีกติกาสําหรับการเลํน อาจแขํง 
กับตนเองหรือผู๎อ่ืนก็ได๎  เกมมีประโยชนหลายอยํางคือทําให๎ได๎รับความเพลิดเพลิน  รําเริง 
สนุกสนาน ตื่นเต๎น กระตือ รืนร๎น มีระเบียบ อยูํในกฎเกณฑ๑  กติกา ร๎ูจักแก๎ปัญหา  มีสมาธิ 
ร๎ูจักการอยูํรํวมกันกับ เพื่อน สามารถอดทนรอคอยจนกวําจะถึงคราวของตน “การเลํนและเกม
ไมํเพียงแตํจะสนองความต๎องการ พื้นฐานของมนุษย๑ในกิจกรรมที่กํอให๎เกิดความเชื่อถือ
เทํานั้น แตํยังทําให๎เกิดความหมายที่บริสุทธิ์  และลึกซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปกติของชีวิต” 
(จอห๑น ดิวอ้ี, อ๎างถึงในสมจิต พรหมเทพ, 2532, หน๎า 65) 

3.6 การแสดงและการละเลํน เป็นสื่อกิจกรรมที่ให๎ความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
เรียกความสนใจจากผู๎ชมนิทรรศการได๎  การแสดงที่ดีควรสอดคล๎องและสํงเสริม
วัตถุประสงค๑ของ  การจัดนิทรรศการ การแสดงที่นิยมจัดในนิทรรศการ ได๎แกํ ดนตรีสากล 
คอนเสิร๑ต ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ๎านการแสดงพื้นบ๎าน รีวิว วิพิธทัศนา ละคร นาฏศิลป ์นาฏ
ลีลา นอกจากนี้ยังม ีการแสดงประเภทมหรสพ ซึ่งจัดในนิทรรศการขนาดใหญํ เชํน ลิเก โขน ลํา
ตัด หนังตะลุง มโนราห๑ หมอลํา สํวนการละเลํนที่นํามาใช๎เป็นสื่อสําหรับการจัดนิทรรศการ เชํน 
การละเลํนของเด็กไทย การละเลํนพื้นบ๎านเป็นต๎น 

3.7 การจัดประกวดและการแขํงขันทักษะตําง  ๆสามารถกระตุ๎นความสนใจ 
ของผู๎เข๎าประกวดแขํงขันและผู๎ชมนิทรรศการได๎ดี  ทําให๎เกิดการศึกษาค๎นคว๎าหาเทคนิค
วิธีการตํางๆ  ในเร่ืองที่ประกวดและแขํงขัน เป็นการพัฒนาความรู๎ความสามารถได๎รวดเร็ว 
เน้ือหาของการจัดประกวดและแขํงขันอาจเป็นสํวนใดสํวนหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับนิทรรศการ 

คุณเชิดชาติ หิรัญโร ได๎กลําวสรุปไว๎ในงานวิจัยเร่ือง “การสื่อความหมายและการรับรู๎ 
จากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ๑ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติเชียงแสน ” ของเขาวํา  “สภาพการ
จัดแสดงและเนื้อหานิทรรศการในปัจจุบันมีผลอยํางมากตํอความพึงพอใจ และการรับรู๎ของผู๎ชมพิพิธภัณฑ๑
โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ คือ 

1. วิธีการสื่อความหมายและเทคนิคการนําเสนอ ลักษณะการสื่อความหมายและวิธีการ 
นําเสนอ  ในปัจจุบันนั้ นมีลักษณะคํอนข๎างซ้ํากันและนิ่ง  ไมํมีการใช๎เทคนิคที่
หลากหลายสํงผลให๎เกิด ความนําเบื่อและผู๎ชมขาดความสนใจในเน้ือหาของ
นิทรรศการ เพราะความความตั้งใจที่มีตํอสิ่งเร๎าการใช๎องค๑ประกอบทางกายภาพที่
มีลักษณะของความเข๎ม  (Intensity) ขนาด (Size) ความแตกตํางที่ ชัดเจน (Contrast) 
รวมทั้งความเคลื่อนไหว (Movement) ที่มีลักษณะซ้ําชากมากจนเกินไปอาจลดความ
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ตั้งใจในการรับรู๎ของผู๎ชมที่มีตํอนิทรรศการได๎ทําให๎สารที่นิทรรศการต๎องการจะสื่อ
ถูกคัดเลือกออกไป กลายเป็นเป็นสารที่ผู๎ชมไมํได๎ตั้งใจในการรับรู๎ 
2. ความตํอเน่ืองของนิทรรศการแตํละสํวน นิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ 
เชียงแสนม ีลักษณะที่ขาดความตํอเน่ืองในแตํละสํวนการจัดแสดง กลําวคือ เน้ือหา
การจัดแสดงสํวนตํางๆจะจบในตัวเองภายในสํวนจัดแสดงนั้นๆ  ไมํมีจุดเชื่อมโยง
หรือองค๑ประกอบใดๆ  รํวมกันดังนั้นเมื่อนิทรรศการหรือสิ่งเร๎าในเชิงจิตวิทยาขาด
ความตํอเน่ืองแล๎ว แนวโน๎มที่ผู๎รับสารจะลดความสนใจและเกิดความบกพรํองใน
การรับรู๎ยํอมมีมากขึ้นได๎ 
3. ความใกล๎ชิดกันของนิทรรศการแตํละสํวน เน่ืองจากภายในอาคารจัดแสดงของ 
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติเชียงแสนนั้นคับแคบและมีพื้นที่จํากัด  ดังนั้นนิทรรศการ
ในแตํละสํวนจึงจัดแสดง ในลักษณะติดตํอกันเป็นแนวยาว  และมีพื้นที่รํวมกัน
หลายสํวนจัดแสดงโดยปกติน้ันคนเรา มีการรับรู๎ที่มีแนวโน๎มที่จะรวมเอาสิ่งที่อยูํ
ติดกันหรืออยูํใกล๎เคียงกันให๎เป็นหมวดหมูํเดียวกัน  ดังนั้นจึงเกิดความบกพรํองใน
การรับรู๎เนื้อหาของนิทรรศการในหลายๆสํวน ซึ่งผู๎ชมมักแยกไมํออกวําแตํละกลุํม
นั้นแตกตํางกันอยํางไร 
4. ความรู ๎หรือประสบการณ๑เดิมของผู๎ชม ผู๎ชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ 
เชียงแสนสํวนใหญํนั้นเป็นผู๎ใหญํที่มาชมเป็นคร้ังแรก  หรือเป็นผู๎ชมที่มาจากตําง
ท๎องถิ่น  ซึ่งอาจขาด ความรู๎ความเข๎าใจหรือประสบการณ๑ในเร่ืองวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ของเชียงแสน ในขณะเดียวกันต๎องยอมรับวําผู๎ชมพิพิธภัณฑ๑สํวนใหญํนั้นไมํมีความรู๎
หรือประสบการณ๑เดิมในด๎านโบราณคดีหรือประวัติศาสตร๑ ศิลปะ ในการรับรู๎ของ
ผู๎ชมนั้นจําเป็นต๎องใช๎ความรู๎เดิมหรือประสบการณ๑เดิมในการชํวยแปลความหมายของ
สิ่งที่ปรากฏอยูํในนิทรรศก าร  ตามหลักการจิตวิทยาการรับรู้น้ันถ้าผู้ชมขาด
ประสบการณ์หรือความรู้เดิมแล้วอาจจะไม่เกิดการรับรู้กับสิ่งเร้านั้นๆ  เลยก็เป็นได้ 
ซึ่งนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถาน แหํงชาติเชียงแสนนั้นจัดอยูํในนิทรรศการที่มี
เน้ือหาทางวิชาการที่เป็นศาสตร๑เฉพาะทาง  โดยเฉพาะสํวนจัดแสดงด๎ าน
ประวัติศาสตร๑  โบราณคดี  และศิลปกรรมที่มีศัพท๑ทางวิชาการมากมายนั้น  อาจ
กํอให๎เกิดปัญหาตํอการรับรู๎ของผู๎ชมได๎ 
 

ส่วนที่ 2 ความหมายของการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม 
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เลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อม (Environmental graphics) หมายถึง การออกแบบกรา ฟฟิก
สถาปัตยกรรมภู มิทัศน๑ภายใ นและการออกแบบอุตสาหกรรมรํวมถึงทุกเร่ืองที่มีความเกี่ยวข๎องกับ
ด๎านภาพของ  กระบวนการการหาทิศทาง (Wayfinding) เพื่อการสื่อสารตัวตน ข๎อมูล และการ
สร๎างอัตลักษณ๑ของสถานที่ รองศาสตราจารย๑วัฒนะ (วัฒนะ จูฑะวิภาต 2542 : 107-108) ได๎จําแนก
ประเภทของรูปแบบงานที่เกี่ยวขอ๎งกับเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมออกมาได๎ 6 รูปแบบดังตํอไปนี ้

1. การจัดแสดงสินค๎าและหน๎าร๎าน (Display&Shop front) ซึ่งสามารถแบํงการจัด 
แสดงสินค๎าออกได๎ดังตํอไปนี้ 
        1.1 ภายในร๎าน (Interior display) 
        1.2 หน๎าตํางตู๎โชว๑ (Window display) 

2. การออกแบบจัดแสดง (Exhibit design) เลขนศิลป์ที่เกี่ยวข๎องกับงานนิทรรศการ  
การดําเนินงานด๎านการพิมพ๑เพื่อการประชาสัมพันธ๑ ซึ่งไมํวําจะเป็นนิทรรศการถาวร นิทรรศการ
ชั่วคราว และนิทรรศการเคลื่อนที่ ก็ต๎ องใช๎ศิลปะในการออกแบบเชํนกัน สําหรับตัวอยํางงานเลขน
ศิลป์สิ่งแวดล๎อมในนิทรรศการ ได๎แกํ การออกแบบห๎องจัดแสดง การออกแบบภาพโฆษณา สูจิบัตร 
ตลอดจนสิ่งพิมพ๑วิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับนิทรรศการ 

3. ตัวอักษร สัญลักษณ๑ตามอาคาร (Lettering & Sign on building) สถานที่ที่มัก 
ต๎องใช๎สื่อตัวอักษร สัญลักษณ๑ตามอาคาร ได๎แกํศูนย๑การค๎า โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน เป็นต๎น 

1. เคร่ืองหมายจราจร (Traffic sign) เคร่ืองหมายจราจรนั้นนับวําเป็นสื่อสากลที่ 
เข๎าใจกันโดยทั่วไป เพราะเหตุวําการใช๎รถใช๎ถนนน้ันเป็นกิจกรรมของทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้น
ผู๎ออกแบบจึงควรคํานึงถึงการสื่อความหมายที่ชัดเจน ปราศจากข๎อสงสัยเป็นสําคัญกํอน ตํอจากนั้น
จึงคํอยพิจารณารูปแบบในด๎านความงดงาม 

2. เคร่ืองหมายและสัญลักษณ๑ในที่สาธารณะ (Sign & Symbol in the public place) 
เคร่ืองหมายที่ติดต้ังตามที่สาธารณะนั้นมีรูปลักษณ๑ตํางๆกัน ขึ้นอยูํกับหน๎าที่ของสถานที่นั้นๆ เชํน 
สวนสาธารณะ สวนสัตว๑ ศูนย๑การค๎า สถานีรถไฟ ฝดรงพยาบาล เป็นต๎น ซึ่งผู๎ออกแบบจะใชต๎ัวอักษร
เป็นสําคัญ หรืออาจใช๎รูปภาพผนวกกับตัวอักษรหรือรูปภาพอยํางเดียวก็ได๎ การติดต้ังนั้นอาจออกแบบ
ฐานหรือโครงสร๎างเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจ 

3. แผํนป้ายโฆษณา (Sign board) หมายถึง แผํนป้ายที่มีขนาดใหญํมากๆ เชํน  
ป้ายโฆษณาภาพยนตร๑ ป้ายโฆษณาตามสองข๎างทางของทางหลวงแผํนดิน ซึ่งสํวนมากเป็นแผํนป้าย
โฆษณาทางด๎านการค๎า  พยุงศักดิ์ ประจุศิลป (2535 : 38) กลําววํา “ เลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อม คือ การสื่อ
ความหมายที่เป็น รูปอักษรหรือสัญลักษณ๑ จะปรากฎอยูํโดยทั่วไปตามแหลํงที่มีอาคารสถานที่ เขต
ชุมชน อาคารที่ พักอาศัย อาคารที่เป็นสถานที่ราชการ และอาคารพาณิชย๑ หรือแม๎แตํในบริเวณสุขา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

ล๎วนแตํประสงค๑ที่จะให๎ผู๎คนที่สัญจรไปมาได๎เห็นได๎ร๎ูจัก โดยใช๎วิธีการตํางๆไมํวําจะเป็นการทาสีสรร
ให๎ดูสะดุดตาหรือใช๎กรรมวิธีผสมผสานกันกับเร่ืองทางฟิสิกส๑ เชํน ไฟฟ้า ดังที่เราทั้งหลายไ ด๎เห็น
แสงไฟนีออนเป็นรูปลักษณ๑ตํางๆอยูํบนตัวอาคารยามค่ําคืน เคร่ืองหมายที่เป็นแสง สี ตลอดจน
ตัวอักษรตํางมีบทบาท อยูํกับเราอยํางแยกกันไมํออก ซึ่งเป็นผลดี กํอให๎เกิดความเป็นระเบีบยเรียบร๎อย
อันเป็นสิ่งที่พึ่งปรารถนาของสังคมผู๎เจริญแล๎ว ผู๎สร๎างสรรค๑ผลงานเหลํานี้ต๎ องใช๎ทักษะทางศิลปะ
เลือก เฟ้นและแสวงหาวัสด ุกรรมวิธีในการสร๎าง ซึ่งสามารถแบํงออกได๎ดังนี้ 
  - เลขนศิลป์ทางสถาปัตยกรรม (architectural graphics) 
  - ระบบป้ายบอกทาง (wayfinding) 
  - การออกแบบเลขนศิลป์ที่มีอัตลักษณ๑ (identity graphics) 
  - การออกแบบสภาพแวดล๎อมที่เต็มไปด๎วยความคิกสร๎างสรรค๑ (dynamic environments)
  - การออกแบบภายในเมือง (civic design) 
  - การออกแบบแผนภูมิรูปภาพ (pictogram design) 
  - งานออกแบบของร๎านค๎าตํางๆและห๎างสรรพสินค๎า (retail and store design) 
  - การออกแบบแผนที่ (mapping) 
  - การออกแบบสภาพแวดล๎อมที่มีแนวคิด (themed environments) 
  จากข๎อมูลข๎างต๎นผู๎วิจัย สามารถ สรุปคําจํากัดความของเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อม วํา 
เลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อม คือ การออกแบบงานกราฟฟิคทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ให๎กับสภาพแวดล๎อมที่อยูํ 
ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยมีจุดประสงค๑เพื่อการสื่ อความหมาย บอกเลําเร่ืองราวและให๎ข๎อมูล
ขององค๑กร บริษัท หรือ สถานที่เหลํานั้นในการสื่อสารบางสิ่งบางอยํางออกไปให๎กับกลุํมเป้าหม าย
ได๎รับรู๎ โดยใช๎หลักในการออกแบบ เพื่อให๎มีเอกลักษณ๑ ซึ่งอาจจะมีการใช๎เทคนิคการนําเสนอ โดย
เทคโนโลยีแบบตํางๆ มาผสมผสาน เพื่อสร๎างความนําสนใจมากยิ่งขึ้น 
การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย  

Ferdinand de Saussure (1857 –1913) นักภาษาศาสตร๑ชาวสวิส และ  Charles Saunders 
Pierce (1839- 1914) (ไชยรัตน๑ เจริญสินโอฬาร, 2545: 17-26) แบํงสัญญะออกเป็น 2 สํวน 
  สํวนแรก คือ “ตัวหมาย (Signifier)”  เป็นรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ๑ เชํน 
คําที่ถูกเขียน เส๎นตํางๆ ในหน๎ากระดาษที่กํอให๎เกิดภาพวาด รูปภาพ หรือเสียง 
  สํวนสอง คือ “ตัวหมายถึง (Signified)”  คือ บริบทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดย ตัว
หมาย การศึกษาในเชิงสัญญะให๎ความสําคัญกับการหาความสัมพันธ๑ระหวําง ตัวหมาย กับ ตัวหมายถึง 
เพื่อดูวําความหมายถูกสร๎างขึ้นและถูกถํายทอดออกมาอยํางไร โดยนําเอาตัวบทมาวิเคราะห๑เพื่อดูวํา
ตัวหมายนั้นสร๎างความหมายอยํางไร 
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  ในการสื่อสารของคนเรานั้น จะมีความสัมพันธ๑ระหวํางตัวหมายและตัวหมายถึง
ตลอดเวลา การวิเคราะห๑ในเชิงสัญวิทยาจะไมํคํานึงถึงเน้ือ หา เพราะเน้ือหาไมํได๎สร๎างความหมาย
ของตัวบทแตํความสัมพันธ๑ของตัวหมายกับตัวหมายถึงเป็นตัวสร๎างความหมาย Roland Barthes 
(ไชยรัตน๑ เจริญสินโอฬาร , 2545 : 94-106 ) ให๎แนวคิดในการวิเคราะห๑ความหมายแฝงที่อยูํในการ
ติดตํอสื่อสาร ซึ่งหัวใจสําคัญในกระบวนการสร๎างความหมายของ Barthes คือ ขั้นตอนในการแสดง
ความหมาย 2 ระดับ 

ระดับแรก เป็นการตีความตามความหมายตรง (Denotation) การ
ตีความตามความหมายตรงเป็นระดับที่เกี่ยวข๎องกับความจริงตามธรรมชาติ 
เป็นการอ๎างถึงสามัญสํานึกหรือความหมายที่ ปรากฏแจํมแจ๎งอยูํแล๎ว
ของสัญญะ (Sign) และความสัมพันธ๑ ของสัญญะกับสิ่งที่กลําวถึงใน
ความหมายที่ชัดแจ๎งของสัญญะ เชํน ภาพของอาคารใดอาคารหน่ึง ก็แสดง
วําเป็นอาคารน้ัน 

ระดับที่สอง เป็นการตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) การ
ตีความหมายในขั้นน้ีจะเป็นการตีความหมายในระดับที่มีปัจจัยทาง
วัฒนธรรมเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วย ซึ่ง ไมํได๎เกิดจากตัวของ สัญญะ แตํเป็นการ
อธิบายถึงปฏิสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรู๎สึกหรืออารมณ๑
ของผู๎ใช๎และคุณคําทางวัฒนธรรมของเขา ซึ่งสัญญะในขั้นน้ีจะทําหน๎าที่ 
2 ประการ คือ ถํายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถํายทอดความหมาย
ในลักษณะมายาคติ (Myths)คํานิยามของสัญญะ C.Peirce (1931) ได๎ให๎
ความหมายที่งํายที่สุดและเข๎าใจได๎โดยงํายที่สุดก็คือ “สัญญะ” คือ สิ่งที่มี
ความหมายมากกวําของตัวมันเอง (Sign is something which stands to 
somebody for something is some respace) ตัวอยํางเชํน รูปผู๎หญิง-ผู๎ชายที่ติด
อยูํหน๎าห๎องน้ําในสนามบินนั้น ไมํได๎หมายเพียงแคํรูปนั้นคือ ผู๎หญิง /ผู๎ชาย 
เทํานั้น แตํมีความหมายวํา “ห๎องน้ําสําหรับผู๎หญิง /ห๎องน้ําสําหรับผู๎ชาย ” 
C.Peirce กลําวไว๎วํา เน่ืองจากสัญญะ (Sign) หนึ่งๆมีองค๑ประกอบ 2 สํวน
คือ สํวนที่ เป็นตัวหมาย (Singified) และ ตัวหมายถึง (Signifer) (กาญจนา 
แก๎วเทพ, 2547: 107-108) (ระบบป้ายสัญลักษณ๑ภายใต๎ระบบนําทางของ
โรงพยาบาล) จากองค๑ประกอบทั้ง 2 สํวนน้ี Peirce ได๎นําเอาระยะหําง
ระหวําง Signifier และ Signified มาจัดประเภทของ Sign ได๎เป็น 3 ประเภท
คือ Icon Index และ Symbol 
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  การออกแบบสัญลักษณ๑และเคร่ืองหมาย คือ การออกแบบที่
แสดงถึงการสื่อความหมาย ให๎รับร๎ูรํวมกันได๎ในสังคม โดยเป็น การสื่อ
ความหมายที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิดที่แฝงไว๎ในรูปแบบไมํใช๎ภาษาหรือ
ภาพที่แสดงเ ป้าหมายไ ว๎ตรงๆ ผ๎ูที่จะทําความ เข๎าใจกับสื่อความหมาย
เข๎าใจกับสื่อ ความหมาย นั้นอาจจะต๎อง พบเห็น บํอยๆ หรือเรียน ร๎ูจาก
ประสบการณ๑ในระดับหนึ่งจึงจะสื่อความหมายกันได๎ดี  งานออกแบบสื่อ
ความหมายตามที่กลําวถึงนี้  พอจะสรุปแยกได๎เป็น 2 ลักษณะใหญํๆ คือ  

1. เคร่ืองหมาย Sign เป็นงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในแงํการออกแบบมนุษยวิทยาและ 
จิตวิทยาเคร่ืองหมายถูกแยกออกเป็นหลายลักษณะคือ  

1.1 เคร่ืองหมายสัญลักษณ๑ (Symbol)  เป็นเคร่ืองหมายที่ไมํมีตัวอักษรใช๎ 
แสดง บริษัท ห๎าง ร๎าน สถาบัน มีลักษณะกลมกลืนเป็นเอกภาพ 

1.2 เคร่ืองหมายภาพ (Pictograph) ภาพแสดงใช๎เป็นสัญลักษณ๑ทางสาธารณประโยชน๑  
ใช๎แก๎ปัญหา อุปสรรค ในด๎าน สื่อความ เข๎าใจ ทางภาษาหรือตัวอักษร ในด๎าน บอก
ทิศทาง ยานพาหนะ ความปลอดภัย ควรมีลักษณะเป็นสากล เข๎าใจงําย และไมสํับสน
สําหรับทางดา๎นวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน  

1.3 เคร่ืองหมายอักษร (Lettermark) จะแสดงตัวอักษรยํอลักษณะเป็นตัวยํอ 
ที่ไมํอํานออกเสียง เป็นคํา สํวนมากจะใช๎เป็นเคร่ืองหมาย บริษัท ห๎าง ร๎าน นิยม
ออกแบบให๎เป็นตัวอักษรที่เดํนชัด  

1.4 เคร่ืองหมายภาษา (Logo) แสดงภาษาตัวอักษรที่เป็นคําอํานออกเสียง 
เป็นคําตาม ความต๎อง การของ ผ๎ูถือสิทธิ์ ใช๎แสดง บริษัท ห๎าง ร๎าน หรือ เป็นต รา
ลักษณะที่สําคัญ คือ อํานได๎เอกภาพเดํนชัด 

1.5 เคร่ืองหมายผสม (Combination mark) เมื่อออกแบบสัญลักษณ๑และเคร่ืองหมาย 
ภาษา (Logo) เข๎าไว๎ด๎วย กัน จะเรียกวํา  เคร่ืองหมายผสมหรือบางคร้ังก็ เรียกวํามี
ความสมัพันธ๑ระหวํางภาพและตัวอักษร  

1.6 เคร่ืองหมายการค๎า (Trademark)  เป็นเคร่ืองหมายที่สามารถจดทะเบียน 
ถือลิขสิทธิ์เป็นเคร่ืองหมายการค๎าได๎ตามกฎหมายคุ๎มครองลิขสิทธิ์  

2. สัญลักษณ๑ (Symbol) คือ สื่อความหมายที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิดเพื่อเป็น 
การบอกให๎ทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะไมํมีผลในทางปฏิบัต ิแตํมีผลทางด๎านการรับรู๎ ความคิด หรือ
ทัศนคติการสื่อความหมายเป็นการสื่อสารระหวํางนักออกแบบกับผู๎ชมหรือผู๎บริโภค  การออกแบบ
สัญลกัษณ๑ควรออกแบบโดยใช๎รูปลักษณ๑ที่ปรากฏอยูํและจากสภาพสิ่งแวดล๎อม เป็นที่มาในการออกแบบ
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แล๎วผํานกระบวนการคิดสร๎างสรรค๑เป็นผลงานออกมา ซึ่งมีอยู ํ2 สํวน คือ รูปกับความหมายผู๎บริโภคดู
สัญลักษณ๑แล๎วแปลความหมายได๎ตํอเมื่อมีการเชื่อมโยงความคิดกับความจริงโดยมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล๎อม 
และวัฒนธรรมเข๎ามเกี่ยวข๎องสัญลักษณ๑ตํางๆ พอจะแยกได๎ดังนี้ 

2.1 สัญลักษณ๑ของชาติและองค๑กรตําง  ๆระหวํางชาติ เชํน ธงชาติ สัญลักษณ๑ของ 
องค๑กรนานาชาติตํางๆ  

2.2 สัญลักษณ๑ขององค๑กรตํางๆ ในสังคม เชํน สัญลักษณ๑พรรคการเมือง กระทรวง 
สถาบัน การศึกษา  

2.3 สัญลักษณ๑บริษัท ห๎าง ร๎าน ธุรกิจ เชํน สัญลักษณ๑ของธนาคาร บริษัทห๎าง 
ร๎านตํางๆ  

2.4 สัญลักษณ๑สินค๎าและผลิตภัณฑ๑ตํางๆ คือ ตราของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่ 
ผลิตออกจําหนํายในตลาด 

2.5 สัญลักษณ๑ที่เกี่ยวกับกิจกรรมตํางๆ ในสังคม เชํน ความรํวมมือกันในสังคม  
การทํางาน การกฬีาสัญลักษณ๑ไมํได๎เป็นเพียงรูปแบบที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเทํานั้น แตํยังคงเกิดจากการนํา
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมมาใช๎เป็นสัญลักษณ๑รํวมกันอีกด๎วย เชํน ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ๑ของความรัก 
นกพิราบเป็นสัญลักษณ๑ของเสรีภาพ เป็นต๎น  
 
หลักส าคัญในการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ควรพิจารณา  
1. รูปแบบควรเรียบงํายและสื่อความหมายได๎เร็วตรงวัตถุประสงค๑ 
2. มีเอกภาพซึ่งหมายถึงในความหมายที่จะสื่อนั้นควรมีจุดมุํงหมายเดียวไมคํวรแปลได ๎
หลายความหมาย  
3. รูปแบบควรเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม  
4. รูปแบบควรเดํนสะดุดตา เพื่อเรียกร๎องความสนใจ  
5. กรรมวิธีและวัสดุงํายตํอการผลิตและราคาประหยัด  
6. การติดตั้งควรเหมาะสมกับการมองเห็น  

 
  

ความหมายของเครื่องหมายภาพ (Sign)  
  ในเร่ืองระบบป้ายสัญลักษณ๑ กลุํมคําศัพท๑ที่มีความหมายเกี่ยวข๎อง และใกล๎เคียงได๎
ถูกใช๎ปะปนกันอยูํมาก แตํถึงแม๎จะหาความหมายที่แตก ตํางกันอยํางเด็ดขาดไมํได๎ก็ตาม อาจต้ังเป็น
ข๎อสังเกตไว๎ตามลักษณะของคําแปลและความหมาย ดังนี้  
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1. Sign  แปลวํา เคร่ืองหมาย สัญลักษณ๑แสดง มีขอบเขตของความหมายทีค่รอบคลุมกว๎างจากทฤษฎี  
Semiotic คํา Sign แปลวํา สัญญะ Signage ถ๎าเป็นลักษณะของแผํนป้ายสัญลักษณ๑ที่มีการจัดทําและ
ผลิตอยํางเป็นรูปธรรม Paul Arthur  (นักออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล๎อม) เป็นผู ๎
บัญญัตศัพท๑อยํางไมํเป็นทางการเรียกวํา “Signage”  
2. Symbol  แปลวํา สัญลักษณ๑ คือ สัญลักษณ๑ของสิ่งใดๆ ที่กําหนดหรือนิยมขึ้นเอง 
เป็นคําแทนสัญลักษณ๑ทั่วไปไมํเจาะจง  
3. Symbol Sign แปลวํา สัญลักษณ๑สํวนที่เป็นภาพสําหรับใช๎ประกอบในแผํนป้ายสัญลักษณ๑  
4. Pictograph แปลวํา รูปภาพที่มีลักษณะ เป็นกราฟ แผนภูมิ แยกศัพท๑ได๎เป็น  Picto มาจาก erutciP 
แปลวํา รูปภาพ Graph แปลวํา แผนภูม ิกราฟ  
5. Pictorial Symbol แปลวํา สัญลักษณ๑รูปภาพมีรูปรํางเลียนแบบสิ่งที่เหน็จริงจากธรรมชาติ  
6. Pictogram แปลวํา  การสื่อสารด๎วยสัญลักษณ๑ ภาพในลักษณะของก ลุํมภาพที่เป็นชุดตํอเน่ือง
เลียนแบบสิ่งที่เห็นตามจริง และยังพาดพิงถึงวัตถุ กิริยาทําทางตลอดจนถึงความคิดถือเป็น ภาษาภาพ  
7. Ideogram แปลวํา นัยสัญลักษณ๑ สัญลักษณ๑ที่แฝงความคิดที่เป็นนามธรรม  
8. Icon แปลวํา วัตถุรูปบูชา มีที่มาจากศาสนา ราชวงศ๑โบราณ ปัจจุบันนิยมใช๎กับสัญลักษณ๑ภาพพบ
หน๎าจอคอมพิวเตอร๑  (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 16)  
เคร่ืองหมาย สัญลักษณ๑ที่เป็นภาพ มีบทบาท เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจําวันเ ป็นอยํางมากนับตั้งแ ตํสมัย
โบราณเป็นต๎นมาจะเห็นได๎วําเคร่ืองหมายสัญลักษณ๑เป็นสื่อสําคัญให๎เกิดความเข๎าใจระหวําง มนุษย๑
ที่มีความแตกตํางกันทางเผําพันธุ๑ภาษา การดํารงชีวิตตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี  แตํมนุษย๑ก็
ยังติดตํอสื่อสารกันไ ด๎โดยใช๎วิธีการตํางๆ โดยเฉพาะอ ยํางยิ่งการใ ช๎สัญลักษณ๑  ที่ชํวยให๎มนุ ษย๑ทุก
ภาษาสามารถเข๎าใจกันได๎ดี ขอบเขตคําวํา  เคร่ืองหมาย  หรือ Sign อาจแยกออก 
ได๎เป็น 3 กลุํม คือ Symbol, Signal, Signage จะเห็นได๎วําเคร่ืองหมายสัญลักษณ๑ในรูปของสัญลักษณ๑ 
เคร่ืองหมายสัญลักษณ๑และป้ายสัญลักษณ๑  มีความสัมพันธ๑เกี่ยวเนื่องกันและเป็นสิ่งที่ แยกออกจาก
กันได๎ยาก ใช๎ สื่อสารในลักษณะที่เป็นสากล  คือใช๎แทนคําพูดยาวและยากได๎  ปัญหาจึงอาจมาจาก
สัญลักษณ๑ ที่ไมํสอดคล๎องกับวัฒนธรรมบางประเทศ และบางคร้ังยังสร๎างความสับสน  โดยเข๎าใจวํา
ป้ายสัญลักษณ๑เป็นตราสัญลักษณ๑ขององค๑กร  โครงการ  หรือกลุํมได๎เหมือนกัน  ป้ายสัญลักษณ๑
โดยรวมมีหน๎าที่หลัก  คือ เพื่อถํายทอดข๎อมูลในลักษณะของการชี้ทาง  แนะนําสถานที่  หรือบังคับ
ควบคุมเพื่อใช๎กับคนหมูํมาก  ดังนั้นป้ายสัญลักษณ๑จึงควรต๎องมีการใช๎สัญลักษณ๑ภาพใน ลักษณะ
ของภาษาเพื่อสื่อความหมายกับสาธารณะชน  ซึ่งแตกตํางจากตราสัญลักษณ๑ที่ใช๎เพื่อการ สร๎าง
ภาพลักษณ๑แทนหนํวยงาน กิจการ หรือบุคคล (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 17) 
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ประเภทของเครื่องหมายภาพ (Sign) 
สามารถแบํงตามลักษณะการสื่อความหมาย ได๎เป็น 3 ประเภท คือ  

1. Representational Design เคร่ืองหมาย สัญลักษณ๑ที่มีรูปรํางลักษณะที่เป็นตัวแทน 
ของสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง มักใ ช๎การเลียนแบบจากสิ่งที่เห็น ได๎แกํ  สัญลักษณ๑ รูปภาพ 
(Pictorial Symbol) รูปคน สัตว๑ สิ่งของ ที่เป็นรูปรํางพื้นฐานเหมือนจริง  
2. Non - Representational Design เคร่ืองหมาย สัญลักษณ๑ที่ดูแล๎วไมํเป็นตัวแทน
ของสิ่งใด สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะมีรูปทรง ที่ต๎องค๎นห า  เพื่อสื่อแสดงออกถึง
ความสัมพันธ๑ อันสอดคล๎องกับกิจกรรม หรือบุคลิกลักษณะของสิ่งนั้นๆ เชํน การ
ออกแบบเคร่ืองหมายจราจรมีลักษณะเฉพาะตัวเกี่ยวกับทิศทาง และความปลอดภัย
ของการขับ รถเป็นสํวนใหญํ  หรือการออกแบบตรา สัญลักษณ๑ สายการบิน มักใช๎
สัญลักษณ๑ที่เป็นสิ่งแทนความเร็วพุํงไปในอากาศ เชํน เป็นรูปนก  
3. Abstract Design เคร่ืองหมาย สัญลักษณ๑ที่ดูแล๎วไมํเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเลย เป็นรูปทรงที่หาเหตุผลไมํได๎  ได๎แกํ ตัวโน๏ต ตัวเลข (เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล ณ 
อยุธยา 2543 : 19)   

 
ท่ีมาและความส าคัญของสัญลักษณ์ภาพ 
  เคร่ืองหมายภาพ  (Sign) ที่มีการใช๎สัญลักษณ๑ภาพที่มีรูปรํางทางเรขาคณิตในการ
สื่อความหมาย  อาจเรียกโดยรวมวําสัญลักษณ๑ภาพเรขศิลป์  (Graphic Symbols) มีหลักการแบํง
ประเภทได๎หลายวิธี อาจทําการแบํงออกเป็น 2 กลุํม ดังนี ้

1. Phonogram  ภาษาเขียนกลุํมแรกเป็นกลุํมเคร่ืองหมายสัญลักษณ๑ที่สื่อสารด๎วยภาพ
เพื่อการอํานออกเสียง ภาพจะมีลักษณะเ ป็นนามธรรมและมีที่มาจาก สัญลักษณ๑
ภาพซึ่งเ น๎นการใช๎ในเชิงสัญลัก ษณ๑แตํไมํเน๎นตามความหมายของภาพ เนื่องจาก
ภาพสื่อสารได๎จํากัด ไมํสามารถอธิบายลักษณะที่มีเป็นนามธรรมและความร๎ูสึกได๎ 
ดังนั้นจึงใ ช๎การแปลงเสียงจากปากแล ะการรับฟังจากหูในการพัฒนาใ ห๎เป็นภาพ
ในลักษณะของตัวอักษร  (letters) พยัญชนะ (Alphabets) เป็นพยางค๑เป็นคํา จึงจัด
ให๎เป็นกลุํมของสัญลักษณ๑ภาพที่ต๎องอาศัยซึ่งกันและกัน  ต๎องใช๎การลําดับความให๎
ตํอเน่ืองเพื่อการอํานเอาความและชํวยในการรับรู๎  
2. Logogram  ภาษาภาพ กลุํมที่สอง เป็นกลุํมเคร่ืองหมายสัญลักษณ๑ที่สื่อสารความหมาย
ในลักษณะของทัศนสัญลักษณ๑คือการมองเห็นได๎โดยตรง จากภาพสัญลักษณ๑จะมี
ลักษณะเป็นรูปธรรมจนถึงนามธรรมไมํสามารถอํานออกเสียงได๎  ใช๎มือแสดง
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ทําทางและตาในการสื่อสารและรับรู๎  มีการสื่อความหมายเป็นเอกเทศอยูํได๎ด๎วย
ตัวเอง เป็นกลุํมภาษาภาพแบํงออกได๎เป็น 3 ชนิดคือ 

2.1 Image - Related เป็นสัญลักษณ๑รูปภาพ  (Pictorial symbol) ประเภท
พื้นฐานเข๎าใจได๎งํายที่สุด  มีรูปรํางที่ถํายทอดลอกเลียนแบบจากสิ่งของที่
เห็น โดยมีระดับของความ เหมือนกันจนถึงความคล๎ายกันจนถึงลักษณะที่
แตกตํางกันออกไป ได๎แก ํรูปคน สัตว๑ สิ่งของ รวมทั้งอากัปกิริยา 
2.2 Concept - Related เป็นสัญลักษณ๑ภาพที่พัฒนารูปรํางโดยการถํายทอด
มาจากความคิด (Ideogram) จากการที่มนุษย๑มีการรับรู๎ในสิ่งที่เห็นคล๎ายกัน
จึงใช๎การสื่อสารโดยอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑และจินตนาการที่มีอยูํ
รํวมกัน ได๎แก ํเส๎นโค๎งทางแนวนอน 2 เส๎น เป็นสัญลักษณ๑แทนคําวํา น้ํา 
2.3 Arbitrary เป็นสัญลักษณ๑ภาพที่ไมํใช๎การลอกเลียนแบบจากต๎นแบบหรือ
จากความคิด  มีรูปรํางที่ไมํมีกฎเกณฑ๑  (Abstract) ไมํอาจหาที่มาและหา
เหตุผลไมํได๎  อันเกิดจากการ สมมุติขึ้นเองได๎แกํ  ตัวอักษร  ตัวเลข  
เคร่ืองหมายคณิตศาสตร๑บวก ลบ คูณ หาร เคร่ืองหมายวรรคตอน (เอ้ือเอ็นดู  
ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 19 - 21) 

 
ลักษณะท่ัวไปของสัญลักษณ์ภาพท่ีดี 
สัญลักษณ๑ ภาพที่ดี ต๎อง สามารถสื่อความหมายและมีการออกแบบที่ดีตามหลักเ กณฑ๑ ของการ
ออกแบบ มีหลักควรคํานึง 3 ประการคือ   

1. ความหมายของสัญลักษณ๑ จะต๎องเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพของรูปทรง (Aesthetic 
Form) ของสัญลักษณ๑ไมํวําจะเป็นประเภท  Image - Related หรือ Representa - 
tional เป็นประเภทConcepted Related หรือ Non - Representational หรือประเภท  
Arbitrary หรือ Abstract ก็ตาม 
2. สัญลักษณ๑ที่ดีต๎องเหมาะสมกับเวลาของทุกยุคทุกสมัย ทั้ง นี้ต๎องไมํใชํสิ่งที่นิยม
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว  
3. สัญลักษณ๑ที่ดีต๎องสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎หลายประการ สามารถผลิต และ
ประยุกต๑ใช๎ได๎ด๎วยวิธีการตํางๆ (Reproduction) เชํน อาจนําไปยํอหรือขยายได๎สรุป
ได๎วําภาษาภาพ  (Logogram) คือสัญลักษณ๑ที่พาดพิงถึงวัตถุ  อากัปกิริยา  
กระบวนการคิดรวบยอด  ที่เป็น ประโยชน๑ ตํอปัญหาทางภาษาเพราะใช๎ดีกับ
การจราจร สนามบิน ระหวํางประเทศ ศูนย๑ทํองเที่ยว ซึ่งต๎องสื่อสารกับคนจํานวน
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มาก ที่มีหลายชาติหลายภาษา  และมีระดับการศึกษาแตกตํางกันสํวน สัญลักษณ๑
ภาพที่ ได๎รับการยอมรับมากที่สุด  คือ สัญลักษณ๑ภาพที่  ใช๎บนท๎องถนนทั่วโลก  
ดังนั้นเคร่ืองหมายสัญลักษณ๑ ภาพ จึงไมํใชํเป็นสมบัติขององค๑กรใดองค๑กรหนึ่ง
โดยเฉพาะ หากแตํเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกใหใ๎ช๎งานเพื่อการสื่อสารถือเป็นงาน
สาธารณประโยชน๑ (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 21 - 22) 
 

บทบาทและความส าคัญของภาษาภาพ  
1. ภาษาภาพเป็นสิ่งที่ใช๎สื่อสารเพื่อจูงใจ ในบางกรณีใช๎เป็นเคร่ืองมือในการบังคับใช ๎ 

เชํน สัญลักษณ๑ภาพชุดที่ใช๎การจราจร ถือได๎วําชุดเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ๑นั้นเป็นคําสั่งทาง
กฎหมาย  

2. ภาษาภาพที่ดี จะสามารถข๎ามพ๎นอุปสรรคความเกําแกํตามกาลเวลา วัฒนธรรม 
และภาษา ทําให๎ยากตํอการออกแบบข๎ามชาติ (Multicultural Design) แบบอยํางที่ดีของภาษา
ภาพ คือ สัญลักษณ๑จราจร สนามบิน กีฬาโอลิมปิก ซึ่งมักออกแบบให๎สอดคล๎องกับสถานที่
หรือวัฒนธรรม เจ๎าภาพ  ดังนั้นนักออกแบบจึงควร ต๎องคํานึงถึงรูปแบบและ องค๑ประกอบ
หลายอยํางที่เป็นข๎อจํากัดและอุปสรรค  

3. ภาษาภาพที่ดี คือ การออกแบบกลุํมสัญลักษณ๑ภาพให๎เป็นชุดเดียวกัน มีความตํอเน่ือง 
กับสัญลัก ษณ๑ ภาพอื่นและมีความสมํําเสมอในการสื่อความหมายและทําใ ห๎เกิด
ประสิทธิภาพดีก วําการออกแบบสัญลัก ษณ๑ภาพที่เป็นสัญลักษณ๑รูปเดียวเพราะภาษาต๎องมี
การรวบรวมแนวความคิดใ ห๎เป็น ระบบ สามารถนําไปประยุก ต๑ใช๎ในงาน ตําง ประเทศ 
เพื่อให๎เป็นสื่อภาษาที่ทุกคนเข๎าใจได๎ทันที (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 22)  

 
ข้อจ ากัดของการใช้สัญลักษณ์ภาพ 

ประสิทธิภาพของสัญลักษณ๑ภาพที่ใช๎ในแผํนป้ายสัญลักษณ๑ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดดังนี้คือ 
1. สัญลักษณ๑ภาพจะใช๎ได๎ดีกับการสื่อสารที่เป็นการให๎บริการหรือเป็นการสื่อสาร  

การกระทําที่ใ ช๎วัตถุเ ป็นตัวแทน เ ชํน  สัญลัก ษณ๑ภาพประจําทาง โทรศัพ ท๑  แก๎ว เหล๎า 
บางคร้ังอาจใช๎ไมํได๎ผล เมื่อสื่อแทนกิจกรรมที่มีขั้นตอน และแสดงกรรมวิธี เชํน สถานที่ซื้อ
ตั๋ว เพราะเ ป็นการกระทํา ที่มีปฏิกิริยาไ ด๎โต๎ตอบซึ่ง ต๎อง อาศัยตัวแทน ผ๎ูรับผู๎สํง  ผ๎ูแสดง
อาการทําให๎สื่อสารได๎ยาก  

2. สัญลักษ ณ๑ภาพจะใ ช๎ได๎ดีตํอเมื่อมีการวางแผนงานใ ห๎เป็นสํว นหน่ึงในระบบ  
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สัญลักษณ๑  (Signage System) ที่ดี คือ ต๎องคํานึงถึงความสัมพัน ธ๑และประสิทธิภาพเมื่อใ ช๎
งานรํวมกับป้ายอ่ืน เพราะบางครั้งการใช๎สัญลักษณ๑ภาพเพียงอยํางเดียวโดยไมํใช๎ข๎อความเปน็
การเพิ่มความสับสน  

3. การใช๎ป้ายสัญลักษณ๑มากเกินความจําเป็นอาจทําให๎เกิดความเสียหายได๎มากกวํา 
การใช๎ป้ายสัญลักษณ๑น๎อยกวําความต๎องการ เพราะเป็นการให๎ข๎อมูลที่ปะปนกันโดยนําสิ่ง
สําคัญน๎อยกวําที่เป็นกิจกรรมและสิ่งที่ เป็นการบริการธุรกิจมาใช๎รํวมกับข๎อความสําคัญคือ 
การบริการสาธารณะ  กฎระเบียบที่ต๎องการสื่อสารกับสาธารณชน ทําให๎การสื่อสารทั้งหมด
โดยรวมไร๎ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต๎องกําหนดวิธีการ (Methodology) วิเคราะห๑และประเมิน
สัญลักษ ณ๑ภาพมาตรฐานใ ห๎ได๎เกณฑ๑ที่เป็นสากลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสมบูร ณ๑
 การกําหนดวิธีการ (Methodology) วิเคราะห๑และประเมินสัญลักษ ณ๑ภาพมาตรฐาน 
สามารถทําได๎ดังนี้ 
  ประการแรก คือ ความสามารถสื่อความหมายจากภาพ (Visual Content) 
โดยการเลียนแบบเห มือนจริงหรือสื่อความคิดเพื่อใ ห๎ได๎ผลทางความเ ข๎าใจ และรับร๎ู ที่
เหมือนกันทุกคนซึ่ง เป็นเร่ืองยาก  เพราะต๎องขึ้นอยูํ กับประสบการ ณ๑ รวมทั้งเวลาในการ
เรียนรูแ๎ละรับร๎ู ทั้งยังตอ๎งคํานึงถึงลักษณะที่เป็นกายภาพ ได๎แก ํความสามารถในการอําน 
ประการที่สอง คือ ความหมายของภา พจะต๎องเชื่อมโยงถึงหลักฐานในการ ออกแบบ  (เอ้ือ
เอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 29) 

 
ปัญหาของสัญลักษณ์ภาพ  
ปัญหาความผิดพลาดที่เป็นอุปสรรคของสัญลักษณ๑ภาพที่พบมากมี 5 ข๎อดังนี้ 

1. ปัญหาจากการสื่อความหมาย สัญลักษณ๑ภาพที่ตอ๎งสื่อสารโดยใช๎ความคิดเป็น 
นามธรรมไมํสามารถบํงบอกความหมายของวัตถุสิ่งของหรือบอกความคิดได๎ 
2. การออกแบบที่ขาดประสิทธิภาพ สัญลักษณ๑ภาพที่ไมํผํานเกณฑ๑การออกแบบ 
มาตรฐาน  
3. การขัดแย๎งของความหมาย มีการออกแบบสัญลักษณ๑ภาพรูปแบบตํางๆ หลาย 
สัญลัก ษณ๑ ภาพเพื่อใ ช๎สําหรับสื่อความหมายเดียวกัน และในทางกลับกันมี
สัญ ลักษ ณ๑ภาพเดียวที่ถูกใ ช๎สําหรับสื่อความหมายเพื่อควบคุมใ ห๎ได๎หลาย
ความหมาย  
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4. การใช๎พื้นที่ด๎านหลังของสัญลักษณ๑ภาพอยํางขาดประสิทธิภาพการใ ช๎พื้นที่ของ
ภาพ และพื้นภาพอยาํงไมํสม่ําเสมอ การสื่อความหมายลงบนพื้นที่ดา๎นหลังอยํางไมํ
สม่ําเสมอ เป็นต๎น 
5. การใช๎สัญลักษณ๑ภาพอยาํงพร่ําเพร่ือ หรือในบางกรณีที่สัญลักษณ๑ภาพไมํอาจสื่อ 
ความหมายได๎ (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 9)  
 

กระบวนการออกแบบป้ายสัญลักษณ ์
กระบวนการออกแบบ คือ การวางแผน การกําหนดแนวทางออกแบบเพื่อใช๎เป็นหลัก 

ปฏิบัติสามารถใช๎ในการจัดระเบียบของสื่อป้ายสัญลักษณ๑  ได๎แกํป้ายสัญลักษณ๑ที่ใช๎ในเมืองซึ่ง
ประกอบด๎วยป้ายระบุสถานที่  ป้ายบอกทิศทาง  ป้ายข๎อมูล  จนถึงป้ายควบคุม  ให๎ใช๎งานรํวมกัน  ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุํนสามารถปรับใช๎ในแตํละสถานการณ๑ เป็นการออกแบบเพื่อสร๎าง
ระบบสําหรับป้ายสัญลักษณ๑  การออกแบบไมํใชํงานศิล ปะและไมํถือเป็นวิทยาศาสตร๑  แตํต๎องใช๎
ความสามารถดังกลําวควบคูํกัน  คือ ต๎องใช๎ปัญญา  ความคิดสร๎างสรรค๑  การวิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล  
และความรู๎ในวิธีการผลิต ผลที่ได๎จึงเป็น การสังเคราะห๑ (Synthesis) ที่ออกมาเป็นป้ายและระบบป้าย
สัญลักษณ๑ ที่สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันสามารถที่จะสํงเสริมสภาพแวดล๎อม
ได๎เป็นอยํางด ี(เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 32) 
 
เกณฑ์การออกแบบเครื่องหมายภาพและสัญลักษณ์ภาพ (Design Criteria for Signs and Symbols) 
  เคร่ืองหมายภาพและสัญลักษณ๑ภาพ เป็นการสื่อความหมายแทนการใ ช๎คําพูดหรือ
ประโยคยาวๆ เพื่อใ ช๎ในป้ายสัญลักษณ๑หรือเพื่อใช๎สร๎างภาพลักษณ๑ขององค๑กรหรือหนํวยงาน จึงมี
หลักการที่ใช๎ได๎รํวมกันดังน้ี  

1. สื่อความหมายออกมาในทางบวก สัญลักษณ๑ควรจะแสดงภาพลักษณ๑ของบริษัท 
องค๑กรและสถานที่ในทางที่ดีที่สุดและดึงดูดใจมากที่สุด  
2. แสดงถึงความแปลกแตกตําง สัญลักษณ๑ที่จะสร๎างเอกลักษณ๑ได๎นั้นต๎องมีความ 
แตกตํางจากคูํแขํง และมีลักษณะเดํนของตนเองจึงจะเป็นที่รู๎จักได๎อยํางรวดเร็ว ทํา
ให๎เปน็จดจํา และระลึกถึงได๎เป็นอยํางดี 
3. มีจุดสนใจที่ชัดเจน ตอ๎งมีจุดที่รวมสายตาหรือจุดที่ดึงดูดความสนใจได๎อยํางชัดเจน 
ที่สุด  
4. มีความเปน็นามธรรมเหมาะสมกับกลุมํเป้าหมาย สัญลักษณ๑ต๎องสามารถเป็นที่เข๎า 
ใจในระดับความคิดของกลุํมเป้าหมายได๎  
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5. การลด – ยํอสัญลักษณ๑ที่ออกแบบ ต๎องคํานึงถึงการนําไปใช๎งานจริง และการ ยํอ 
การขยายตัวต๎องไมํมีสํวนใดได๎รับความเสียหายเมื่อนําไปใช๎งาน 
6. สัญลักษณ๑ที่ดีควรออกแบบด๎วยสีเดียว เพราะเป็นผลทางเศรษฐกิจในการนําไปใช๎ 
และสัญลักษณ๑ที่ดียํอมไมํพึ่งประสิทธิภาพของสีเพียงอยํางเดียว 
7. พื้นที่วําง สัญลักษณ๑ ที่ดียํอมต๎องมีลักษณะพื้นที่วํางที่เหมาะสม การใช๎พื้นที่สีขาว 
หรือพื้นที่วํางยํอมสามารถออกแบบให๎เกิดความเข๎าใจได๎ 
8. น้ําหนัก สัญลักษณ๑ ที่ประสบความสําเร็จนั้นให๎ความรูส๎ึกหนักอยูํด๎วย มีผลดีตํอ 
การยํอขนาดเล็ก เพราะจะให๎ความรูส๎ึกตัดกันอยํางชัดเจนกับตัวหนังสือที่ประกอบ
เคร่ืองหมาย สัญลักษ ณ๑ที่มีน้ํา หนักเบานั้น  นอกจากจะทําใ ห๎ร๎ูสึกอํ อนแอแล๎ วยัง
ประสบความสําเร็จทางความร๎ูสึกน๎อยกวํามาก  
9. การลื่นไหล บริเวณพื้นที่สีขาวหรือพื้นที่วางเนกาตีฟ ไมํควรออกแบบเหมือปิดตาย 
ควรมีการออกแบบให๎เกิดความรู๎สึกผํานได๎สะดวก ไมํหยุดอยูํแคํนั้น 
10. ทิศทาง ปัญหาที่สําคัญของการออกแบบสัญลักษณ๑ที่ดี คือ ทิศทางของรูปทรง 
ที่จะทําให๎เกิดความร๎ูสึกนําสนใจมีข๎อสรุปทั่วไป คือ ทิศทางที่ชี้ไปทางขวามือและ
ข๎างบน จะเปน็ทิศที่มีผลตํอการมองเห็น มากกวําทิศทางที่ชี้ไปทางซ๎ายมือและลําง 
11. การผสมผสานของการออกแบบเคร่ืองหมายต๎องกําหนดโครงสร๎างในบริเวณ 
พื้นที่วํางให๎มีความสัมพันธ๑กันโดยไมํเกิดความสับสนขึ้ น (เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล  ณ 
อยุธยา 2543 : 34) 
 

การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์  
ระบบป้ายสัญลักษณ๑เป็นระบบ ที่ใช๎การออกแบบเพื่อแ ก๎ไขปัญหา โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ หลัก
สุนทรี ยภาพความ ร๎ู ความชํานาญในสายงาน คือ การเลือกใ ช๎วัสดุ และการติดต้ังรวมทั้ง ควรที่จะ
คํานึงถึงสภาพ แวดล๎อม  ระบบป้ายสัญลักษณ๑ที่ใช๎กับสถานที่ที่มีการสัญจรมาก ไ ด๎แกํ  สนามกีฬา 
สนามบิน ระบบรถไฟ ใต๎ดิน  รถไฟฟ้า ศูนย๑ประชุม ศูน ย๑การค๎า  โรงภาพยนตร๑ โรงพยาบาล อาคาร
สํานักงาน เพื่อชํวยจัดระเบียบและควบคุมการสัญจรให๎มีประสิทธิภาพตํอเน่ืองโดยไมํทําลายสภาพแวดล๎อม
เดิม มีสํวนสะท๎อนใหเ๎ห็นถึงวัฒนธรรม และแสดงความภาคภูมิใจของผู๎เป็นเจ๎าของ (เอ้ือเอ็นด ู ดิศกุล 
ณ อยุธยา 2543 : 43)  
 
ป้ายสัญลักษณ ์(Signage)  

เป็นสํวนหน่ึงของ ระบบนําทาง (Wayfinding System) หรือระบบภาพชี้ทาง  
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(Graphic Directional System) เพื่อทําให๎มวลชนสามารถเดินท างไปสูํสถานที่ ตําง  ๆตามต๎องการ ใน
การจัดทําเคร่ืองมือเพื่อไปสูํจุดมุํงหมายได๎นั้น นักออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล๎อมได๎จํากัดความหมาย
ให๎แคบลง  โดยสร๎างเคร่ืองมือเพื่อบอกทิศทาง  ระบุสถานที่  และบอกคําสั่งเป็นการให๎ข๎อมูลอยํางมี
ระเบียบและเป็นรูปธรรมโดยจัดทําในลักษณะของ  แผํนป้ายสัญลักษณ๑  ที่มีการวางแผนออกแบบ  
โดยการนําสัญลักษณ๑ภาพมาใช๎รํวมกับแผํนป้ายและคํานึงถึงการใช๎งานอยํางมีมาตรฐาน  เรียกวํา  
ระบบป้ายสัญลักษณ๑  (Signage System) ระบบป้ายสัญลักษณ๑ที่ดีจะต๎องคํานึงถึงสภาพแวดล๎อมเพื่อ
ทําให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎งาน (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 23)   
 
การออกแบบแผ่นป้ายสัญลักษณ ์(A Sign Symbol System)  

การออกแบบแผํนป้ายสัญลักษณ๑ เป็นการออกแบบทางกราฟิกอยํางหนึ่งที่ให๎ 
ความสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ขององค๑การหรือกิจกรรมตํางๆ  โดยอาศัยความรู๎ความสามารถทางด๎าน
การออกแบบสัญลักษณ๑และเคร่ื องหมาย  นํามาผสมผสานออกแบบเข๎าด๎วยกันการออกแบบแผํน
ป้ายสัญลักษณ๑  นอกจากจะได๎รับรู๎ทางด๎านความงามจากการมองเห็นแล๎วยังได๎ประโยชน๑จาก
สัญลักษณ๑ตํางๆ ที่เข๎าใจกันในสังคมอีกด๎วยเชํนกัน 
 
จุดมุ่งหมายของป้ายสัญลักษณ์ 

จุดมุํงหมายของป้ายสัญลักษณ๑ ควรพิจารณาจากประสิทธิภาพของสํวนที่เป็น 
สัญลักษณ๑ภาพที่ใช๎เป็นสํวนประกอบสําคัญในการออกแบบป้ายสัญลักษณ๑ คือ 

1. เพื่อการสื่อสารที่ดูแล๎วเกิดความเข๎าใจได๎งํายและชัดเจน โดยไมํต๎องอาศัยถ๎อยคํา 
2. เพื่อชํวยในการเรียนรู๎ความหมายของสัญลักษณ๑ ทําให๎เกิดการจดจํา 
3. เพื่อการใช๎งาน โดยใช๎ดัดแปลงแก๎ไขได๎งํายเมื่อมีปัญหาทางการ ออกแบบ วัสดุ  

และกรรมวิธีการผลิต 
4. เพื่อให๎ได๎รูปแบบที่สวยงาม โดยคํานึงถึงสภาพแวดล๎อม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม 

(เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 23)  
 
วัตถุประสงค์ของป้ายสัญลักษณ์ 
  การใช๎เคร่ืองหมายภาพในลักษณะของป้ายสัญลักษณ๑ มีวัตถุประสงค๑คือ เพื่อถํายทอด
ข๎อมูลขําวสาร  (Sign Transmit Information) ต๎องสามารถเข๎ากันได๎ดีตามลักษณะหน๎าที่และการใช๎
งาน และควรชํวยสํงเสริมสภาพแวดล๎อม จัดเป็นกลุํมไว๎ดังนี้  
  1. จ๎างขําวสารบริเวณพื้นที่วําง (Information on Space Area)  
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1.1 แนะนําเส๎ นทาง (Guidances) การแจ๎ งขําวสารใน
บริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ซึ่งแสดงการจัดตําแห นํงของ
พื้นที่นั้นไว๎ที่เดียวกันเพื่ออํานวยความสะดวก  
1.2 บอกทิศทาง  (Directional) การแจ๎งขําวสารโดยใ ช๎
ลักษณะของเส๎ นเพื่อแสดง ทิศทางและบอกจุดหมาย
ปลายทาง  เชํน ป้ายลูกศรบอกทิศทาง  ป้ายบอกสถานี
รถไฟฟ้า     
1.3 ระบุสถานที่ด๎ วยเคร่ืองหมาย (Identifying) การแจ๎ง
ขําวสารโดยแสดง 

เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ๑ เป็นการระบุรายละเอียดที่สําคัญเฉพาะจุด เพื่อใช๎เป็นจุด
สังเกตไปสูํจุดหมายปลายทาง เชํน ป้ายบอกชื่อเมือง ตัวเลขถนน ป้ายแบํงเขตสําหรับสถานที่ ป้าย
หน๎าประต ูป้ายโบราณสถาน 

 
  2.  แจ๎งขําวสารให๎ปฏิบัติตาม (Operational Infromation)  

2.1 ควบคุมบังคับ (Control) การควบคุมบังคับและเตือน
ภัยในที่สาธารณะเพื่อให๎เกิดระเบียบและความปลอดภัย เชํ น ป้าย
ห๎าม ป้ายเตือน ป้ายควบคุมทิศทาง  

2.2 อธิบายความ  (Explanations) การชี้แจงความหมาย
และประชาสัมพันธ๑เพื่อสํงเสริมให๎เกิดความเข๎าใจ  เชํน  ป้าย
แนะนําวิธีการใช๎ ป้ายอธิบายวิธีใช๎ ป้ายตัวอยํางการใช๎ 

2.3 การเตือนประกาศ  (Notices) การแจ๎งขําวลํวงหน๎า
เกี่ยวกับเหตุการณ๑ เชํน ป้ายประชาสัมพันธ๑ ป้ายประกาศ ธง 

3. โฆษณา (Advertisement) การแจ๎งข๎อมูลขําวสารที่มุํงให๎เกิดการดึงดูดใจ  ยอมรับ
และจดจําได๎งําย เพื่อประโยชน๑ทางธุรกิจการค๎า เชํน ป้ายโฆษณาบนหลังคาตึก ป้ายโฆษณา
ติดตั้งริมถนน (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 23 - 25) 

 
ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ที่ดี 

การสร๎างป้ายสัญลักษณ๑ถือเป็นสิ่งที่สําคัญในการสื่อความหมายให๎กับคนหมูํมาก  
ดังนั้นการออกแบบ  จึงต๎องอาศัยการวางแผนที่ดีและทําจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจะทําให๎สามารถ
แสดงความหมายของสัญลักษณ๑ภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ต๎องคํานึงถึง คือ 
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1. เป้าหมายของการออกแบบเพื่อสร๎างเคร่ืองหมายสําหรับป้ายสัญลักษณ๑ สิ่งสําคัญ 
และจุดเดํนตํางๆ ในการสร๎างเคร่ืองหมายและป้ายสัญลักษณ๑ได๎แกํ 

1.1 การถํายทอดข๎อมูล (Transmission) ต๎องทําการคัดเลือกข๎อมูลทีต่๎องการ 
สื่อสารเพื่อแสดงให๎เห็นถึงความหมาย และจุดมุํงหมายของข๎อมูลที่ต๎องการถํายทอด
อยํางชัดเจนเพื่อใหง๎ํายตํอการเข๎าใจและตีความหมาย 

1.2 ประโยชน๑ใช๎สอย (Usage) ป้ายสัญลักษณ๑ควรจะงํายแกํการเข๎าใจ และ 
มีจุดเดํนในตัว ควรมีความหมายสูง งํายตํอการควบคุม ซํอมแซมและรักษา อีกทั้ง
สามารถคุมราคาต๎นทุนการผลิตให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม 

1.3 วัตถุดิบอุปกรณ๑ในการจัดสร๎าง (Materials) ควรเลือกใช๎วัสดุที่เหมาะสม 
และปลอดภัยในการสร๎างป้ายสัญลักษณ๑ วัสดุควรมีความคงทนถาวรและมีคุณภาพสูง
สามารถสํงเสริมป้ายให๎เห็นได๎ชัดเจน 

1.4 สร๎างอารมณ๑และความรู๎สึก (Emotions) ป้ายสัญลักษณ๑ อาจมีจุดเดํน  
สร๎างภาพลักษณ๑ อารมณ๑ และความรู๎สึกที่แตกตํางกันสร๎างความประทับใจแกํผู๎พบ
เห็น อาจเป็นด๎านการใช๎สีหรือการสร๎างรูปแบบที่ดึงดูด 

1.5. ความตํอเน่ือง (Continuity) การสร๎างสัญลักษณ๑ภาพ ต๎องคํานึงถึง 
ความตํอเน่ืองกับสัญลักษณ๑ภาพอื่นๆ  ในชุดเดียวกันและต๎องคํานึงถึงแผนงานใน
อนาคตที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง  ดังนั้นควรคํานึงถึง องค๑ประกอบ
ที่เกี่ยวข๎องหลายอยํางที่จะมีผลในระยะยาว 

1.6 ลักษณะเฉพาะตัว (Individuality) การสร๎างสัญลักษณ๑ภาพในใดภาพ 
หนึ่งนั้นควรจะสร๎างให๎เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมควรสร๎างให๎มี
เอกลักษณ๑ที่ชัดเจนเพื่อให๎เป็นสิ่งนําสนใจ  และมีการเตรียมแผนไว๎รองรับการ
ปรับเปลี่ยนในอนาคต (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 41) 
2. แนวทางการใช๎สัญลักษณ๑ 

2.1 การใช๎สัญลักษณ๑แบบเส๎น ในการบอกเส๎นทางใช๎ในพื้นที่มีอาคารสิ่ง 
ปลูกสร๎างมากกวําหนึ่งแหํง และมีที่ตั้งซึ่งอยูํในแนวเดียวกัน  การใช๎สัญลักษณ๑แบบ
เส๎น แสดงให๎เห็นทิศทางที่ตั้งของสถานที่สิ่งกํอสร๎าง สํวนข๎อจํากัด คือเหมาะสําหรับ
บอกเส๎นทางเทํานั้น เชํน ป้ายเส๎นทางเดินรถไฟฟ้า  BTS ป้ายข๎อมูลฉุกเฉินทางไป
ห๎องน้ํา ห๎องพยาบาล เป็นต๎น 

2.2 การใช๎สัญลักษณ๑ภาพแบบภาพ บอกอาณาเขตที่แนํนอน แสดงให๎เห็น 
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ทิศทางโดยมุํงเน๎นไปยังรูปเหมือน ที่สามารถึงดูดความสนใจของผู๎คนได๎ สํวนมาก
ใช๎กับนิทรรศการ ห๎องพักผู๎โดยสาร เป็นวิธีงํายแกํการเข๎าใจและมีประสิทธิภาพ  ใช๎
ในงานหรือสถานที่ที่มีคนหนาแนํน  และคนมีความต๎องการรับรู๎ข๎อมูลจาก
สัญลักษณ๑ 

2.3 การใช๎สัญลักษณ๑แบบแผนที่ ในการบอกทิศทาง ใช๎สําหรับหาทิศทาง 
หรือแหลํงที่ตั้ง  โดยศึกษาข๎อมูลจากแผนที่  มักใช๎ในชุมชน  เมือง แหลํงที่อยูํอาศัย  
และสถานที่ตํางๆ ผู๎ที่ต๎องการหาข๎อมูลสามารถตรวจสอบเส๎นทางและระยะทางได๎
จากแผนที ่ ชํวยให๎ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการหาข๎อมูล  (เอ้ือเอ็นดู 
ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 41 - 42) 
3. การแสดงความหมายในการสื่อสาร การสื่อสารความหมายสามารถทําให๎หลาย 
ทางได๎แก ํ จากลักษณะทําทาง การพูดคุย จดหมาย โทรศัพท๑ คอมพิวเตอร๑ วิดีโอ 
ตัวอักษร สัญลักษณ๑ที่จินตนาการ  มาจากธรรมชาติ  การใช๎สัญลักษณ๑เหลํานี้จึง
สามารถพบเห็นได๎โดยทั่วไป ได๎แกํ 

3.1 การสื่อสารด๎วยคํา (Word Messages) ตัวอักษรสื่อถึงความหมายของ 
ความคิดและข๎อมูลได๎ เชํน บอกชื่อ อธิบายขนาด คําเตือนซึ่งเมื่อออกจากสถานที่ที่
มีป้ายสัญลักษณ๑เหลํานี้ไปแล๎วจะไมํสามารถอํานและเข๎าใจความหมายของ
สัญลักษณ๑ที่เป็นตัวอักษรได๎เพราะสายตาของคนและความจดจํามีขีดจํากัด  
ตัวอักษรที่ทันสมัยหลายชนิดที่ใช๎กันอยูํในปัจจุบัน เชํน ตัวพิมพ๑หนาและตัวอักษร
ที่เกิดจากการผสมผสานกันการเขียนด๎วยแปรงการเขียนด๎วยลายมือเป็นลักษณะ
การเขียนที่มีเอกลักษณ๑  ดังนั้นป้ายสัญลักษณ๑  เคร่ืองหมายควรเป็นตัวอักษรที่อําน
งําย และใช๎เป็นตัวอักษรสากลคือใช๎ภาษาอังกฤษ 

3.2 สัญลักษณ๑ภาพ (Symbols) เป็นสัญลักษณ๑ให๎ข๎อมูลที่งํายแกํการเข๎าใจ 
และเป็นรูปแบบที่กระทัดรัด  สามารถมองเห็นได๎ในระยะไกล  เป็นรูปภาพที่
กลุํมเป้าหมายสามารถเข๎าใจได ๎เน่ืองจากสัญลักษณ๑รูปภาพมีความเป็นสากลอยูํในตัว 
เชํน การใช๎สัญลักษณ๑ภาพขององค๑การขนสํงของสหรัฐฯ (DOT) เป็นที่ร๎ูจัก และรับ
ไปใช๎กันอยํางแพรํหลายใน สนามบินนานาชาติ  องค๑การขนสํงและการจราจรทุก
ประเภท สัญลักษณ๑ภาพสํวนใหญํ ที่นําไปใช๎เป็นภาพมาตรฐาน จึงเป็นรูปภาพที่ทุก
คนสามารถมองเห็น  และเข๎าใจได๎เพราะการสร๎างสัญลักษณ๑ภาพต๎องอาศัย
มาตรฐานความคิดของคนทั่วไปเป็นหลัก  มีความชัดเจน และควรหลีกเลี่ยงการใช๎
รหัสตํางๆ ที่คนทั่วไปไมํสามารถเข๎าใจได๎ 
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3.3 ภาพถําย (Photo Image) ภาพที่มองเห็น สามารถอธิบายข๎อมูลได๎ เชํน  
ภาพถําย รูปภาพ กราฟ และแผนที ่เป็นสิ่งที่ทําให๎เข๎าใจความหมายได๎โดยตรง เพราะกา
อธิบายความหมาย ด๎วยภาพสามารถใช๎อธิบายข๎อมูลระดับ พื้นฐานที่พบเห็นได๎
โดยทั่วไป ได๎แก ํ กราฟ เหมาะสําหรับแสดงข๎อมูลที่เป็นสถิติ  เชํนการเปลี่ยนแปล
จํานวนประชากรในชนบท  แผนที่แสดง  ข๎อมูลทางด๎านพื้นที่  มีหลายแบบและใน
แตํละแบบใช๎แตกตํางกัน 

3.4 ภาพบนจอ (Screen) เป็นการสื่อข๎อมูลที่ดึงดูดคนได๎งําย ชํวยให๎นัก 
เดินทาง นักทํองเที่ยว  สามารถหาข๎อมูลตํางๆ  ที่ต๎องการได๎งํายขึ้น  เชํน การแสดง
ภาพแบบ  Side Multivision และการให๎ข๎อมูลทางสถิติ  (Data Bases) เป็นการ
พัฒนาของระบบสื่อสารโดยเฉพาะ  ระบบการสร๎างภาพจากคอมพิวเตอร๑  โดยการ
ใช๎เทคนิคตํางๆ ในการแสดงข๎อมูล 

3.5 สัญลักษณ๑รหัสสี (Color Coding) เป็นการใช๎สีเพื่อชํวยสํงเสริมระบบ 
การนําทางได๎แก ํรหัส แถบสีนําทางบนพื้น แถบสีป้าย สัญลักษณ๑ รหัสสีที่ใช๎ในการ
แบํงแยกเขตพื้นที ่หรือการจัด Zoning เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของบริเวณ
พื้นที่หรือสถานที่สาธารณะการสร๎าง ป้ายสัญลักษณ๑  ถือเป็นจุดสําคัญ ในการสื่อ
ความหมายตํอสาธารณะชน ดังนั้นการจัดเตรียมการสื่อข๎อมูลหรือการสร๎างสัญลักษณ๑ 
จะต๎องมีการวางแผนปฏิบัติงานซึ่งต๎องจัดทําอยํางเป็นระบบต๎องเป็นการศึกษาที่ตั้งอยูํ
บนเหตุผลและมีพื้นฐานที่มาจากความเป็นจริง  (เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 
42 - 43) 

 
เกณฑก์ารออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ (Design Criteria for Signage System) 

1. ระบบป้ายสัญลักษณ๑ที่ดีต๎องมีความสามารถนํามาประยุกต๑ปรับเปลี่ยนใช๎งานเพื่อ 
รองรับโครงการแผนงานที่เปลี่ยนไป แตํต๎องมีบางสํวนที่ยังคงไว๎ไมํเปลี่ยนแปลงและมีลักษณะเป็น
ถาวรซึ่งสามารถควบคุมลักษณะทีเ่ป็นสํวนรํวมสําคัญ เพื่อคงระบบให๎ดําเนินได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

2. ระบบป้ายสัญลักษณ๑ ต๎องมีความเป็นเอกภาพ มีความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยงและตํอเน่ือง 
ถึงกันโดยใช๎รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไมํวําจะเป็น รูปรําง ขนาด สี ตัวหนังสือ ดังนั้นป้ายที่ยํอยเล็กลง
มาจะต๎องมีรูปแบบที่คงเดิม เชํนเดียวกับป้ายหลัก 

3. ระบบป้ายสัญลักษณ๑ จะต๎องสามารถสํงเสริม และสร๎างเอกลักษณ๑ของสถานที่นั้น 
ให๎ชัดเจน และมีความสัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมของสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน 

4. ระบบป้ายสัญลักษณ๑ จะต๎องมีความสัมพันธ๑ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของข๎อมูล คือ  
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จากป้ายขนาดใหญํที่เป็นหลักแล๎วจึงเกิดการแยกยํอยเป็นป้ายขนาดเล็กและจะต๎องมีการกําหนดจํานวน
ป้ายให๎เหมาะสมกับเนื้อหา 

5. ระบบป้ายสัญลักษณ๑ จะต๎องมีความชัดเจน ใหญ ํสะดุดตา สามารถดูแลรักษาได๎ 
งํายเพื่อให๎ป้ายคงไว๎ซึ่งประสิทธิภาพในการใช๎งานได๎ตลอดเวลา  เพราะป้ายที่เสีย หายจากการขาด
การบํารุงรักษา  เชํน สีของป้ายตก  ป้ายฉีกขาด  ป้ายเกําตัวหนังสือไมํชัด  จะทําให๎การสื่อความหมาย
และการตีความหมายผิดไป นอกจากนั้นความสําคัญของป้ายถือเป็นการแสดงออกถึงบรรยากาศใน
สภาพแวดล๎อมของสถานที่นั้น 

6. ระบบป้ายสัญลักษณ๑จะต๎องมีความชัดเจนในเร่ืองเน้ือหาถ๎าเป็นข๎อความเดียวกันก็ 
ให๎จัดทําเป็นสัญลักษณ๑เดียวกันเพื่อไมํกํอให๎เกิดความสับสน 

7. ระบบป้ายสัญลักษณ๑ที่ดี  จะต๎องมีความสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ให๎เข๎ากับ  
สภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํ  และใช๎รํวมกันกับสื่ออ่ืนได๎อยํางดี  คือการประยุกต๑ใช๎กับ  พื้น เพดาน เสา 
กําแพงของสถานที่นั้น และยังใช๎รํวมกับสิ่งอื่นเพื่อเสริมให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนําไปใช๎รํวมกับ
หนังสือคูํมือทํองเที่ยว แผนที ่หรือ เสียงพูดอัดเทปนําทาง ในการทํองเที่ยว เป็นต๎น 

8. ระบบป้ายสัญลักษณ๑ที่ดีจะต๎องมีความเป็นสากล อยูํเหนือภาษาและวัฒนธรรม 
เข๎าใจได๎ในวงกว๎าง (เอ้ือเอ็นด ูดิศกุล ณ อยุธยา 2543 : 46) 
 
ระบบป้ายสัญลักษณ์ภายในอาคาร 

ระบบป้ายสัญลักษณ๑ภายในอาคาร  (เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 93) คือ การนํา
ทางการบอกกิจกรรมสาธารณะและธุรกิจแกํผู๎มาเยือนใช๎ภายในพื้นที่พื้นที่ที่มีความซับซ๎อน  แบํง
ออกเป็น 

1. Identification คือ การระบุแนะนําตัวพื้นที ่เพื่อให๎ผู๎มาเยือนทราบถึงพื้นที่มาเยือน 
จะต๎องคํานึงถึงการมองและความกลมกลืนกับสถานที่ ไมํกํอนให๎เกิดความสับสน 

2. Primary Directory คือ การแสดงด๎วยป้ายให๎เห็นถึงพื้นที่เป็นคร้ังแรกโดยแสดง 
จุดที่สําคัญและแสดงการแบํงพื้นที่โดยรวม ในลักษณะของป้ายชื่อรวม เป็นการแนะนําพื้นที่ขั้นแรก
จึงต๎องอยูํในจตําแหนํงที่เห็นได๎งํายและมีข๎อมูลที่ชัดเจน 

3. Secondary Directory คือ การแสดงด๎วยป้ายให๎เห็นถึงพื้นที่เป็นขั้นที่สองโดย 
แสดงสิ่งที่ต๎องการจะบอกให๎ละเอียดกวําขั้นแรก จึงต๎องอยูํในตําแหนํงเฉพาะของพื้นที่นั้น 

4. Pictorial “You are here” คือ การแสดงด๎วย ป้ายสัญลักษณ๑ ให๎เห็นถึงพื้นที่โดยรวม 
ที่ต๎องการแนะนําจากจุดที่มอง  ด๎วยป้าย  “You are here” ที่แปลวํา คุณอยูํที่นี่ เพื่อชํวยให๎ผู๎มาเยือนร๎ู
ตําแหนํงวําอยูํในจุดใดของบริเวณพื้นที่ 
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5. Primary Directional คือ การบอกทิศทางขั้นแรก ใช๎ภายในพื้นที่ซับซ๎อนมีการ 
สัญจรที่แออัด เพื่อชํวยนําทางให๎กับผู๎มาเยือน ป้ายจะเป็นชนิดและรูปแบบใดก็ได๎ เชํน การเลือกใช๎ 
ป้ายชนิดติดเพดาน มักจะใช๎ได๎ผลดีในการชํวยนําสายตา 

6. Secondary Directional คือ การบอกทิศทางขั้นที่สองเป็นป้ายนําทางที่ใช๎งาน 
ตํอเน่ืองจากการบอกทิศทางขั้นแรก  ใช๎ภายในพื้นที่โลํงเพื่อชํวยชี้แนะและควบคุมทิศทางการเดิน
เป็นเคร่ืองมือที่จะชํวยในการตัดสินใจบริเวณทางแยก หรือเมื่อมีหลายทิศทางให๎เลือก 

7. Area Identification คือ การระบุพื้นที่สําหรับบริเวณพื้นที่เฉพาะ เพื่อให๎ผู๎มา 
เยือนรับรู๎เมือมาถึง  ถ๎าพื้นที่อยูํในบริเวณทางเดิน  ป้ายจะใช๎เป็นชนิดและรูปแบบใดก็ได๎  การเลือก
ป้ายชนิดแขวนเพดาน  มักจะใช๎ได๎ผลดีกับบริเวณพื้นที่ที่  เปิดโดยรอบ  เพราะสามารถมองเห็นได๎
จากทิศตําง ๆ 

8. Room Identification คือ การระบุพื้นที่สํวนที่เป็นห๎องในอาคาร ป้ายสําหรับติด 
ผนังและประตูเพื่อระบุการใช๎งานของห๎อง  การออกแบบป้ายสัญลักษณ๑จึงควรคํานึงถึงบริการและ
หน๎าที่ของห๎องนั้น 

9. Desk Identification คือ การระบุพื้นที่สํวนที่เป็นจุดทํางาน เพื่อบํงบอกถึงตัว 
บริการสร๎างความเข๎าใจแกํผู๎มาเยือน  ป้ายสัญลักษณ๑อาจเป็นแบบติ ดต้ังถาวรหรือเป็นแบบ
เคลื่อนย๎ายได๎เพื่องํายตํอการเปลี่ยนแปลงข๎อความ 

10. Personnel Identification คือ การระบุบํงชี้ตัวบุคคล ป้ายชื่อบุคคลที่มีหน๎าที่ 
ให๎บริการทางสาธารณะ 

11. Regulatory and Control Sign คือ ป้ายกฎระเบียบ และควบคุม ใช๎บํงบอก 
กฎเกณฑ๑รวมทั้งรหัส เพื่อเป็นการสื่อข๎อมูลการให๎บริการในสํวนตําง ๆ แกํผู๎มาเยือน 

12. Exit คือ ป้ายทางออก เป็นป้ายบังคับใช๎ตามกฎหมายในกรณีฉุกเฉิน สํวนใหญํ 
ใช๎เป็นป้ายกลํองไฟ และ มักนิยมใช๎ป้ายมาตรฐานสําเร็จรูป 

13. Information Exhibit Cases เป็นต๎ูสําหรับใช๎แจ๎งขําวสาร ข๎อมูลมักติดแสดงไว๎ 
ภายในตู๎กระจกที่สามารถมองเห็นและปิดกุญแจเพื่อป้องกันความเสียหาย ทําให๎สามารถควบคุมการ
จัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารได๎ 

14. Decorative Features สํวนประดับตกแตํง ประเภท รูปภาพ ตราสัญลักษณ๑ หรือ 
เลขนศิลป์เพื่อสภาพแวดล๎อมที่ใช๎ประดับตามสํวนตําง  ๆเพื่อสร๎างบรรยากาศที่ดีให๎กับสถานที่ 
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบชี้น าทาง (Wayfinding System)  

ระบบนําทาง (Wayfinding) คือ การชํวยให๎คนไปถึงที่หมายได๎ในเวลาที่กําหนดโดยไมํเกิด
ความเครียดและความสับสนให๎ความสะดวกสบาย ในการใช๎บริการของสถานที่  จนถึงการคมนาคม
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ขนสํงด๎วยการเดินเท๎า หรือการใช๎ยานพาหนะ ซึ่งมีความจําเป็นทางสังคมเศรษฐกิจ  และเพื่อไมํกํอ
เกิดความเสียหายทางทรัพย๑สินชีวิตและจิตใจ  ระบบสื่อสารโดยใช๎ป้ายสัญลักษณ๑เป็นเคร่ืองมือบอก
ทาง ด๎วยวิธีการสร๎างระบบนําทางให๎คนไปถึงที่หมายได๎ด๎วยตนเอง Self Guiding System โดยใช๎
วิธีการพึ่งพาตนเอง ทําให๎ไมํต๎องใช๎บุคคลเป็นจํานวนมากในการให๎บริการบอกทางภายในพื้นที่ใหญํ
ซับซ๎อน และต๎องอาศัยการหาข๎อมูลเพื่อไปสูํที่หมายสภาพแวดล๎อมถือเป็นสิ่งชํวยนําทางอยูํแล๎ว  ใน
การออกแบบจึงใช๎หลักการความสัมพันธ๑ทางสภาพแวดล๎อมที่มนุษย๑ คุ๎นเคยอยูํแล๎วเป็นตัวกําหนด
ที่ตั้ง การใช๎สื่อนําทางโดยวางตามเกณฑ๑ขอเหตุผลและสิ่งที่มนุษย๑เคยชิน  
 
กระบวนการหาทิศทาง (Wayfinding process) 

กระบวนการของการหาทิศทาง (Wayfinding) (อ๎างใน สาธิมล พงษ๑วัฒนาสุข , 2544: 19-21) 
เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา (Psychology) หรือจิตวิทยาสภาพแวดล๎อม (Enviroment Psychology)
โดยกระบวนการการับร๎ูและจดจําสภาพแวดล๎อม  (Cognitive mapping process) ซึ่งมีผลตํอการเกิด
แผนที่ในใจหรือจิตนภาพ (Cognitive map or Image) 

Passini (1984) กลําววํากระบวนการหาทิศทาง (Wayfinding) สามารถกําหนดได ๎
ในลักษณะของกระบวนการเกิดแผนที่ในใจ (Cognitive mapping process) ซึ่งเป็นกระบวนการสร๎าง
โครงสร๎างจิตนภาพ (Mental structure) และเป็นสํวนหน่ึงของการรับรู๎และจดจําสภาพแวดล๎อมโดย
พบวําผลลัพธ๑ของกระบวนการหาทิศทางนั้นเกิดขึ้นในลักษณะของแผนที่ในใจ  (Cognitive map) ซึ่ง
คือภาพรวมของจินตภาพหรือสิ่งที่เป็นตัวแทน (Representation) ของที่วํางและผังโดยรวมของสภาพแวดล๎อม
นั้นๆ กระบวนการที่นําไปสูํผลลัพธ๑ในลักษณะของแผนที่ในใจ  (Cognitivemap) นั้นประกอบด๎วย
องค๑ประกอบของกระบวนการหาทิศทางได๎แกํ  ข๎อมูลสภาพแวดล๎อม (Environmental information) 
การตัดสินใจ  (Decision) และพฤติ กรรมการแสดงออก  (Behavioral action) ทั้งนี้กระบวนการ
ตัดสินใจ (Decision) เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอยํางมาก โดยการตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญที่เชื่อมโยงข๎อมูล
ในจิตใจและนําไปสูํการแสดงออกของพฤติกรรมกระบวนการหาทิศทางสามารถอธิบายในฐานะของ
กระบวนการแก๎ปัญหาในที่วําง (Spatial problem solving) อันประกอบไปด๎วยกระบวนการตําง  ๆดังนี ้
(Arther and Passini, 1992) 

1. การตัดสินใจ (Decision making) ได๎แก ํการวางแผนการกระทํา ซึ่งชํวยให๎สามารถ 
วางแผนกระทําและเข๎าใจโครงสร๎างโดยรวมของสภาพแวดล๎อม 
2. การตัดสินใจกระทํา (Decision executing) ได๎แกํ การเปลี่ยนจากแผนมาเป็นการ 
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กระทําเป็นการเปลี่ยนรูปการตัดสินใจมาเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม  ซึ่งใน
สํวนน้ีแหลํงข๎อมูลที่ชํวยให๎สามารถตัดสินใจกระทําได๎สํวนหน่ึงมาจากแผนที่ใน
ใจ (Cognitive map) ที่มีอยูํ 
3. กระบวนการประมวลข๎อมูล (Information processing) ได๎แก ํการเข๎าใจข๎อมูลจาก 
การตัดสินใจ  2 ประการขั้นต๎นในลักษณะของการรับรู๎และจดจําสภาพแวดล๎อม  
(Environmental proception and cognition) 

 
รูปกระบวนการค้นหาทิศทาง 

ทั้งนี้การรับรู๎ทิศทาง  (Wayfinding) เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข๎องกับการเชื่อมโยงการ
ประสบการณ๑ในอดีตการอํานและประเมินสภาพแวดล๎อมความพยายามทําความเข๎าใจลักษณะเฉพาะ
ของที่วํางในสภาพแวดล๎อม  โดยมีการรับข๎อมูลจากป้าย  แผนที่ และตัวบํงชี้  (Indicator) โดยมีการ
พิจารณาปัจจัยด๎านเวลา ความนําสนใจ ความปลอดภัยในการใช๎เส๎นทางด๎วยในการรับรู๎ข๎อมูลตํางๆ
จากสภาพแวดล๎อมซึ่งประกอบไปด๎วยก ระบวนการวางแผนกํอนที่จะกระทําซึ่งในการวางแผนนั้น
จะประกอบไปด๎วย  การกําหนดสถานที่ที่จะไป  (Where to go) วิธีที่จะไปยังจุดหมาย  (How to go) 
และเวลาที่จะไปยังจุดหมาย (When to go) ซึ่งจะมีผลตํอกระบวนการตัดสินใจ (Decision) โดยกระบวนการ
ตัดสินใจเป็นสิ่งที่มีการลําดับ (Hierarchy) เป็นโครงสร๎างและต๎องอาศัยข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อม โดยเร่ิม
จากการตัดสินใจกําหนดจุดหมาย ตัดสินใจกระทําตามลําดับขึ้นตอนกํอน-หลังจนกระทั่งไปยังจุดหมาย
ทั้งนี้ความคุ๎นเคยที่มีตํอสภาพแวดล๎อมนั้นก็มีผลตํอการตัดสินใจไปยังจุดหมาย โดยการไปยังจุดหมาย
ภายใต๎สภาพแวดลอ๎มที่มีความคุ๎นเคยจะสามารถตัดสินใจกระทําได๎โดยอาศัยการวางแผนที่เคยกําหนด
ขึ้นจากประสบการณ๑ในอดีตก็ได๎  (Arthur and Passini, 1992) ในกระบวนการประมวลข๎อมูล  
(Information processing) การรับรู๎ (Perception) และการจดจํา  (Cognition) เป็นองค๑ประกอบสําคัญ  
โดยการรับรู ๎(Perception) เป็นการรับข๎อมูลเข๎ามาผํานสัมผัสตํางๆ  โดยเฉพาะการมองเห็น  (Vision) 
การได๎ยิน  (Hearing) และ การสัมผัส  (Tactual) ตามลําดับ สํวนการจดจําเป็นการทําความเข๎าใจและ
จัดการข๎อมูลที่ได๎รับโดยจะพิจารณาที่สํวนประกอบ (Component) และลักษณะเฉพาะ  (Spation 
characteristic of a setting) ของกายภาพนั้นๆ  และแสดงออกมาในลักษณะของแผนที่ในใจ (Arthur 
and Passini, 1992) ทั้งนี้ได๎มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการจํา (Memory) อาคารในเมือง 4 ประการ ดังนี ้

3.1 รูปทรงอาคาร เชํน ขนาด สี รูปรําง รูปแบบ 
3.2 ความสามารถในการมองเห็น (Visibillty) และการเข๎าถึง (Access) 
3.3 การใช๎งาน (Use) เชํน อาคารที่มีประโยชน๑ใช๎สอยที่สําคัญ หรือใช๎บํอย 
จะสามารถจําได๎ 
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3.4 ความสําคัญในเชิงสัญลักษณ๑ เชํน อาคารที่มีความหมายทางประวัติศาสตร๑ 
หรือวัฒนธรรม 

 
กระบวนการทางพฤติกรรมและการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการหาทิศทาง 

กระบวนการรับรู๎ (Perception) การรับรู๎เป็นขบวนการที่บุคคลมีประสบการณ๑กับ 
วัตถุหรือเหตุการณ๑ตําง ๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง เป็นเคร่ืองมือในการรับรู ๎
เป็นหลักทางจิตวิทยาที่มีความสําคัญและบทบาทมากที่สุดตํอการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล๎อมใช๎
อ๎างอิงเป็นหลักมูลฐานชํวยในการออกแบบที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระเบียบขององค๑ประกอบทางกายภาพ
ให๎เกิดสุนทรียภาพของรูปทรง ได๎แกํ 

1) การจัดระเบียบในการรับรู้ (Organization in Perception) 
2) การรับรู้ความลึก (Depth Perception) 
3) ความคงที่ของการรับรู ้(Perception Constancy) 
4) มายาทางทัศนาการ (Visual Illusion) 
 
1. การจัดระเบียบในการรับรู้ ทําให๎เกิดการรับรู๎สิ่งตํางๆ ในสภาพแวดล๎อมและ 

สามารถแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งได๎ 
1.1 ภาพและพื้น Figure and Ground จากหลักการทางจิตวิทยาของ Gestal  

หลักความเปรียบตําง  คือแนวโน๎มของก ารเห็นความแตกตํางระหวําง  ภาพกับพื้น
การเห็นภาพเป็นวัตถุแยกจากพื้น  เพราะภาพนั้นตัดกับพื้น  และพื้นทําให๎ภาพลอย
เดํนชัดขึ้นมา นอกจากนั้นเส๎นขอบที่รํางภาพนั้นตลอดจน ขนาด สีและความหยาบ
ละเอียดของผิว  (Texture) ที่แตกตํางกันระหวํางภาพ และพื้น มีสํวนสําคัญในการ
กําหนดความชัดเจนของภาพและพื้น ในกรณีที่ภาพเป็นสิ่งที่เข๎าใจความหมาย หรือ
คุ๎นเคย มักจะเห็นภาพเป็นสิ่งที่แยกเดํนชัดจากพื้น เชํน การออกแบบป้ายชื่ออาคาร
ให๎ตัวอักษรเห็นได๎ชัดเจนแยกจากผนังที่ตัวอักษรนั้นติดอยูํ  ก็อาศัยหลักการรับรู๎
ภาพกับพื้น 

1.2 ความสมบูรณ ์Goodness หลักรูปทรงที่งํายและชัดเจนและหลักรูปทรง 
ที่มีลักษณะปิดล๎อม  คือ บุคคลมีแนวโน๎มที่จะเห็นโครงรูปในลักษณะที่สมบูรณ๑
แนวโน๎มที่บุคคลพยายามเห็นสิ่งตํางๆ ในภาวะที่ทําให๎งํายลงและลดความซับซ๎อน
เป็นที่เข๎าใจได๎  จากการศึกษาโดยใช๎รูปเขียนทรงเรขาคณิตที่ไมํสมบูรณ๑  พบวํา 
บุคคลมีแนวโน๎มที่จะเห็นภาพในลักษณะที่สมบูรณ๑โดยการปิดหรือการประสาน  
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(Closure) สํวนของภาพไปตามอิทธิพลทางประสบการณ๑ในอดีต ของบุคคลจึงชํวย
เสริมแนวโน๎ม  ในการเห็นสิ่งตําง  ๆ ให๎เป็นภาพที่แยกจากพื้นและมีสํวนชํวยใน
การรวมกลุํมสิ่งตําง  ๆ เข๎าด๎วยกันและมีความสัมพันธ๑กับหลัก มูลฐานของการ
ออกแบบได๎แกํ  หลักการจัดองค๑ประกอบให๎เกิดความสมดุล  (Balance) อาจเป็น
ความสมดุลแบบสมมาตร  (Symmetrical) หรือแบบอสมมาตร (Assymmetrical) ซึ่ง
เป็นลักษณะที่เน๎นความสมบูรณ๑ 

1.3) การรวมกลุ่มหรือการจัดระเบียบ (Perceptual Grouping or Patterning)  
คือ หลักการรวมกลุํมหรือการจัดระเบียบในการรับรู๎จากองค๑ประกอบที่มีความ
คล๎ายคลึงกันความ ใกล๎ชิดและความตํอเน่ืองกัน อยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยําง
พร๎อมกัน จะเกิดการรวมกลุํมเป็นโครงรูปอีกแบบหนึ่ง อาจทําให๎เกิดการกํากวมในสิ่งที่
รับรู๎ได๎และมีหลักมูลฐานที่สอดคล๎องกับหลักความกลมกลืน(Harmony) และหลักของ
จังหวะ (Rhythm) ในการออกแบบ 
2. การรับรู้ความลึก สัญญาณที่มีสํวนชํวยในการรับรู๎ความลึกเกิดจากการซ๎อนกัน 

โดยการบัง การซ๎อนกัน ทําให๎เข๎าใจวําสิ่งแรกนั้นอยูํใกล๎กวําทัศนียภาพ ที่เกิดจากลักษณะทางทัศนียภาพ 
ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 5 เร่ือง คือ 

2.1 ขนาด สิ่งที่มีขนาดเดียวกันจะปรากฏเล็กกวําหากอยูํไกลกวํา 
2.2 เส๎น เส๎นสายตําง ๆ จะเข๎าหากัน เส๎นขนานกันจะปรากฏวิ่งเข๎าหากัน 

เมื่ออยูํไกลออกไป 
2.3 ระนาบทางนอน การเกิดทัศนียภาพที่ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความ 

สูงของระนาบทางนอนคือสิ่งที่อยูํไกลกวําจะปรากฏอยูํบนระนาบที่สูงกวํา 
2.4 ความหยาบละเอียด การเกิดทัศนียภาพทั้ง 3 ประการดังกลําว ทําให๎ 

เกิดผลรวมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดหลั่นของความหยาบละเอียดสํวน
ที่อยูํไกลกวํามีความละเอียดมากกวําและเป็นเหตุให๎เกิดการรับรู๎ความคงที่ของ
ขนาดของวัตถุและมีผลให๎มองเห็นวัตถุแยกออกจากพื้น 

2.5 ความชัดเจน สภาพแวดล๎อมที่อยูํไกลยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
ทัศนียภาพทางอากาศ ภาพที่ปรากฏจะไมํชัดเจน ไมํเห็นรายละเอียด เพราะมีความ
เปลี่ยนแปลงความเข๎มของความสวําง และของสีทําให๎สิ่งที่อยูํไกลออกไปมีสีออก
มํวงแสงและเงาจากการที่สิ่งตํางๆ ที่ได๎รับแสงสวํางและมีสํวนที่เกิดเงาบนตัวสิ่ง
นั้นเองและบนพื้นมีสํวนชํวยในการรับรู๎ความลึกได๎อยํางดี  เชํน การที่แสงมาจาก
ข๎างบนและเกิดเงา อาจทําให๎เห็นลักษณะนูนหรือเว๎าของผิวสลับกันได๎ 
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3. ความคงที่ของการรับรู ้บุคคลไมํวําจะเปลี่ยนตําแหนํงซึ่งทําให๎ระยะหํางจากสิ่ง 
ที่มองเปลี่ยนไปและไมํวําแสงสวํางบนสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไป  บุคคลมีแนวโน๎มที่จะเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
เดิมและยังอาจเห็นสิ่งตํางๆ ปรากฏในตําแหนํงเดิมโดยการพิจารณาจากความคงที่ทางวัตถุแนวโน๎ม
ในการรับรู๎สิ่งตํางๆ ในโลกจะปรากฏลักษณะคงที่จาก 

3.1 ความคงที่ของขนาดแนวโน๎มที่จะรับร๎ูขนาดของสิ่งตําง ๆนั้น เป็นขนาด 
ที่คงที่ โดยไมํเกี่ยวกับระยะของสิ่งนั้นจะ  เป็นผลสืบเนื่องมาจากความคุ๎นเคยตํอสิ่ง
ที่รับร๎ู แม๎บางคร้ังอาจไมํมีสัญญาณบอกระยะหํางก็ตาม ความคงที่เป็นสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรู๎ตามประสบการณ๑ดังนั้น การรับรู๎ความคงที่ ของขนาดก็เนื่องมาจาก
สัญญาณชี้แนะที่เกิดจากความสัมพันธ๑ระหวํางขนาดของสิ่ง ที่รับร๎ูกับความหยาบ
ละเอียดของสภาพแวดล๎อมหรือสิ่งที่ข๎างเคียงซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามระยะหํางจากผู๎มอง
ด๎วย 

3.2 ความคงที่ของรูปรําง แนวโน๎มที่จะรับร๎ูรูปรํางของสิ่งที่เห็นในชีวิตประจําวัน 
คงที่ เชํน ป้ายสัญลักษณ๑ที่ติดเฉียงมักปรากฏในลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบน 
เรตินาแตํบุคคลยังรับรู๎วําเป็นป้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าเป็นเพราะการร๎ูมากํอนวําสิ่งที่
รับรู๎มีรูปรํางอยํางไรรวมทั้งการรับรูค๎วามคงที่ของรูปรํางของสิ่งที่ไมํคุ๎นเคยได๎ด๎วย
เชํนกัน 

3.3 ความคงที่ของความสวําง แนวโน๎มที่จะรับร๎ูความคงที่ของความสวําง 
ของสิ่งตําง  ๆ ทั้งที่ปริมาณแสงสวํางที่สํองบนสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไป วัตถุแตํละอยํางจะ
สะท๎อนแสงกลับมาในอัตราสํวนคงที ่ โดยไมํเกี่ยวกับความเข๎มของแสงสวําง ความ
คงที่ของแสงสวํางจึงเกิดจากการพิจารณาความสัมพันธ๑ของความสวํางระหวํางสิ่ง
ตํางๆ  กับสิ่งแวดล๎อมข๎างเคียง  สิ่งที่อยูํในที่สวํางกวํายํอมสะท๎อนแสงจํานวน
มากกวําสิ่งที่อยูํในสวํางน๎อยกวํา  จะไมํเกิดความคงที่ของความสวํางหากสิ่งที่รับร๎ู
และสิ่งแวดล๎อมข๎างเคียงไมํได๎รับแสงสวํางจากแหลํงเดียวกันหรือที่มีความเข๎ม
เทํากัน 

3.4 ความคงที่ของสี แนวโน๎มที่จะเห็นสิ่งตํางๆ ที่คุ๎นเคย ยังมีสีเดิมไมํวํา 
จะอยูํในที่สวํางมากหรือในที่สลัวความคงที่ของสีตํางๆ  จะเกิดจากอิทธิพลของสี
ของสิ่งแวดล๎อมข๎างเคียงด๎วย ในทํานองเดียวกันกับความคงที่ของความสวําง  แตํที่
สําคัญคือประสบการณ๑ที่บุคคลมี ตํอสีของสิ่งตํางๆ  การที่บุคคลมีความทรงจํา
เกี่ยวกับสีของสิ่งนั้นๆ มีสํวนชํวยให๎เกิดการรับรู๎ความคงที่ของสี 

3.5 ความคงที่ทางตําแหนํง บุคคลรับรู๎สิ่งตํางๆ ในตําแหนํงที่ตั้งปรากฏอยูํ 
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กับที่ทั้งที่สิ่งตํางๆ  มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายขณะที่ผู๎มองเคลื่อนที่ไปมาและ
ประสบการณ๑ในอดีตยํอมมีสํวนสําคัญทําให๎รับรู๎ความคงที่ของตําแหนํงของสิ่งตําง ๆ
แตํความคุ๎นเคยทําให๎รับร๎ูการเปลี่ยนแปลงโดยไมํรู๎สึกตัว 
4. มายาทางทัศนาการ เป็นลักษณะนิสัยมนุษย๑ที่เกิดจากการเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อม 

การให๎ความสําคัญกับการจัดระเบียบและจัดให๎มีลักษณะเดํนชัดในสภาพแวดล๎อมสูํการเกิดจินตภาพ
โดยปกติบุคคลรับรู๎วัตถุหรือเหตุการณ๑ที่เป็นภาพนิ่งในขอบเขตของที่วําง  โดยการรับรู๎จาก  3 มิติ คือ 
กว๎าง ยาวและลึก ทัศนมายา คือ การรับรู้สิ่งเร้าต่าง  ๆทางตาที่ผิดพลาดจากข้อเท็จจริง มักเกิดการมองเห็น 

ภาพลวงตา (Visual Illusions) ซึ่งเป็นมูลฐานของความบิดเบือนในระบบมโนทัศน์
ที่มีต่อขนาดและระยะห่าง เชํน การรับรู๎ระยะทางหรือความลึก การรับรู๎ภาพ 3 มิติ 
ซึ่งเกิดจากภาพของวัตถุบนกระดาษ ที่เป็น  2 มิติ โดยการใช๎  หลักของการวาง
ตําแหนํงเหลื่อมกันของวัตถ ุ(Super Imposition) หลักการใช๎ขนาดสัมพันธ๑บนระดับ
ที่ตํางกันของวัตถุบนแนวระนาบและความหนาแนํนของพื้นผิวคือ Perspective หลัก
ของแสงและเงา  (Light and Shadow) ภาพลวงตาที่เกิดขึ้น  ในลักษณะตํางๆ
สามารถอธิบายด๎วยหลักการทัศนียภาพ ตัวอยํางเชํน  การเปรียบเทียบขนาดวงกลม
สองวงที่มีขนาดเทํากัน  วงกลมหนึ่งถูกล๎อมด๎วยสี่เ หลี่ยมที่เล็กกวําและอีกวงกลม
หนึ่งถูก  ล๎อมด๎วยสี่เหลี่ยมที่ใหญํกวําจะรับรู๎วําวงกลม แรกใหญํกวําวงกลมที่สอง  
ตามหลักทัศนียภาพนั้น  สิ่งที่อยูํไกลกวํา  จะมีขนาดเล็กกวํา  ทําให๎เกิดการ รับรู๎
วงกลมที่ถูกล๎อมรอบด๎วยสี่เหลี่ยมที่ใหญํกวํามีระยะไกลและวงกลมที่ล๎อมรอบ
ด๎วยสี่ เหลี่ยมที่ เล็กกวํามีระยะใกล ๎ ดังนั้นสิ่งแวดล๎อมจึงมีอิทธิพลสําคัญตํอการเกิด
การลวงตาได๎การเปรียบเทียบความลึกหรือระยะทาง  การใช๎เส๎นคูํทางตั้งเอียงเข๎าหา
กัน ทําให๎ดูคล๎ายกับวําเส๎นทั้งสองอยูํขนานกัน  แตํปรากฏในลักษณะของสามมิติ 
จึงเอียงเข๎าหากันตามหลักการทางทัศนยีภาพ คือ ตามหลักในการลวงตานําจะทําให๎
การรับรู๎ของสํวนที่แคบกวําไมํได๎หดลงตามด๎วยและทําให๎เกิดการรับรู๎วํายาวกวํา
เส๎นลําง  ในการรับรู๎จึงอาจเกิดการรับรู๎ที่ไมํสอดคล๎องกับสภาพที่เป็นจริงได๎สรุป
ได๎วําอาจมีความจําเป็นที่จะต๎องแก๎ไขทางทัศนาการ เพื่อให๎เกิดการลวงตาตามหลัก
ทัศนียภาพ เชํน การลวงตาของ สีกับป้ายสัญลักษณ๑ การเปิดไฟบนป้ายสัญลักษณ๑
จะทําให๎ป้ายสัญลักษณ๑ดูเทอะทะน๎อยลง  ดังนั้นหลักมูลฐาน ในการออกแบบ ที่
เกี่ยวข๎องการจัดระเบียบขององค๑ประกอบทางกายภาพ ให๎เกิดสุนทรียภาพของรูปทรง
นั้น สามารถอธิบายด๎วยหลักการของการรับรูต๎ามทฤษฎีเกสตัลต๑ หลักเอกภาพคือ 
ทั้งหมดยํอมมากกวําผลรวมขององค๑ประกอบ 
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กระบวนการรู้หรือการจดจ า (Cognition) 

กระบวนการร๎ู  (Cognition) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางจิตที่ รวมการ
เรียนรู๎การจํา การคิด เป็นกระบวนการทางจิตดังกลําวยํอมรวมถึงการพัฒนาด๎วย กระบวนการร๎ูจึงเป็น
กระบวนการทางปัญญาพร๎อมกันในกระบวนการรับรู๎และกระบวนการร๎ูนี้  เกิดการตอบสนอง
ทางด๎านอารมณ๑เกิดกระบวนการทางด๎านอารมณ๑  (Affect) ทั้งกระบวนการรับรู๎  กระบวนการร๎ูและ
กระบวนการทางอารมณ๑  เป็นพฤติกรรมภายใน  (Covert Behavior) ในการร๎ูหรือจดจํานั้น
ประกอบด๎วยการเรียนรู๎ใน  2 ลักษณะ  (วิมลสิทธ๑  หรยางกูร ,2537) คือ กระบวนการสัมพันธ๑  
(Associative Process) กระบวนการเรียนรู๎ความ  สัมพันธ๑ระหวํางสิ่งเร๎าหรือเงื่อนไขผลกรรมที่ทํา
หน๎าที่เป็นสิ่งเร๎ากับการตอบสนอง  ในลักษณะการเรียนรู๎ที่เป็นนิสัยเน๎นการเรียนรู๎ความสัมพันธ๑
ระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนอง  โดยสิ่งที่เกิดซ้ําๆกันหลายหนจะเกิดการรับรู๎ที่กลายเป็นนิสัยซึ่ง
แตกตํางจากการเรียนรู๎ที่เป็นกระบวนการทางปัญญาซึ่งเป็นการเรียนรู๎ด๎วยความเข๎าใจ 

กระบวนการทางปัญญา  (Cognitive Process) กระบวนการทางปัญญาในการเรียนรู๎เกิดขึ้น
เมื่อเกิดความเข๎าใจสิ่งตํางๆ  หรือสภาพการณ๑ตํางๆ  ที่รับร๎ูในขณะนั้น  รํวมกับความรู๎ตํางๆ  ที่สะสม
จากประสบการณ๑ เป็นการเรียนรู๎ที่เป็นความเข๎าใจในความสัมพันธ๑ของสิ่งตํางๆและในความหมายที่
เกี่ยวข๎อง เกิดจากความเข๎าใจการรับรู๎สิ่งตํางๆตามการประมวลผลข๎อมูลโดยตัวบุคคล ทั้งนีส้ภาพแวดล๎อมที่
มีข๎อมูลเป็นระบบจะทําให๎รับร๎ูจดจําเข๎าใจสภาพแวดล๎อมได๎งํายอิทธิพลที่มีตํอการรับรู๎สภาพแวดล๎อม
กายภาพ จากการวิเคราะห๑ทางทฤษฎีตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการรับรู๎ สิ่งที่มีความสําคัญตํอการรับรู๎สภาพแวดล๎อม
มี 3 ประการ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล๎อมกายภาพ ในฐานะที่เป็นขําวสารในการรับรู๎จากแนวโน๎มที่บุคคล 
มักเลือกเฉพาะขําวสารที่เป็นจุดสนใจของตนแตํลักษณะเดํนเฉพาะของสภาพแวดล๎อมอาจเป็นสิ่ง
เร๎าที่ทําให๎เกิดการรับรู๎ได๎  คุณสมบัติเฉพาะของสภาพแวดล๎อม  เชํน ความเข๎ม  ขนาด ลักษณะการ
เคลื่อนไหวความเปรียบเทียบตําง มีสํวนในการดึงดูดความสนใจ เป็นสิ่งที่นักออกแบบนําไปใช๎เสมอ 
เชํน การออกแบบป้ายโฆษณา (Billboard) ที่มีสีสันสดใส มีความสวํางไสว หรือมีขนาดใหญํโต หรือ
ป้ายชนิดมีไฟที่มีการเคลื่อนไหวไมํนิ่งอยูํกับที่ เพื่อแสดงความเดํนสะดุดตาแตกตํางจากสิ่งแวดล๎อม
ข๎างเคียงและจากความเป็นระบบของขําวสาร องค๑ประกอบตําง ๆของสภาพแวดล๎อมกายภาพมีความสัมพันธ๑
กันอยํางมีระเบียบและมีความสม่ําเสมอจนสามารถคาดคะเนได๎  ซึ่งเป็นการสอดคล๎องกับธรรมชาติ
มนุษย๑ในฐานะผู๎รับร๎ูที่พยายามลดความไมํแนํนอนและความสับสนยุํงเหยิง นักออกแบบจึงได๎พยายามที่
จะจัดระเบียบให๎เกิดขึ้นในก ารร๎ู โดยการสร๎างระบบป้ายสัญลักษณ๑ที่ถูกจัดอยํางมีระบบตํอการใช๎
สอยประสานกับระบบถนน ระบบทางเท๎า ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยการให๎ขําวสาร
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มนุษย๑ในสภาพที่เป็นระบบที่สามารถคาดคะเนความสัมพันธ๑ของขําวสารได๎ เชํน จากความคาดคะเนวํา
ที่สอบถามควรอยูํใกล๎ประตูทางเข๎า หรือ ห๎อง 509 ควรจะอยูํในชั้น  5 ของอาคาร  ผลที่เกิดขึ้นนี้ชํวย
ทําให๎มนุษย๑สามารถมีพฤติกรรมอยํางปกติในชีวิตประจําวันในสภาพแวดล๎อมได๎ 

2. ประสบการณ๑ในอดีตของบุคคลที่รับร๎ูสภาพแวดล๎อมกายภาพ ประสบการณ๑ของ 
มนุษย๑เกิดจากการเรียนรู๎ โดยการสะสมสิ่งที่รับร๎ูเข๎ามาในขณะที่เกิดวามสัมพันธ๑ทางการกระทําระหวําง
มนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมและประสบการณ๑ในการรับรู๎ที่สัมพันธ๑กับหลักการทางทัศนียภาพ มีอิทธิพล 
อยํางมากตํอการรับรู๎การลวงตา รวมทั้งสภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยที่มนุษย๑คุ๎นเคย  จึงมีอิทธิพลตํอการ
เรียนรู๎ และการสร๎างสมประสบการณ๑เฉ พาะขึ้น  เชํน ความหมายของสีแดงระหวํางชนชาติจีนกับ
ชาวตะวันตกที่แตกตํางกัน หรือ ป้ายสัญลักษณ๑ภาพรูปผู๎ชายผู๎หญิงสําหรับห๎องนํ้าในรูปแบบตํางๆ 

3. ความใสํใจและให๎คุณคําดังนั้นการออกแบบ ต๎องคํานึงถึงประสบการณ๑ในอดีต 
ของผู๎ใช๎ซึ่งเป็นผู๎รับรู๎ด๎วยเพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องสัมพันธ๑กันของประสบการณ๑ ไมํเกิดการผิดพลาดใน
การรับรู๎ความใสํใจเป็นเป้าหมายทางพฤติกรรม ทําให๎เกิดความใสํใจ คือความต๎องการ ความคาดหวัง 
ความสนใจ  แรงจูงใจให๎เกิดความสนใจในการรับรู๎ขําวสารเฉพาะอยําง  การรับรู๎ปกติจึงเป็นไปได๎
เมื่อเกิดความใสํใจมุํงไปที่ขําวสา รบางประการบุคคลมีระบบคุณคํายึดถือแตกตํางกันตามวัฒนธรรม
ของกลุํม ระบบคุณค่า (Value) ของแตํละบุคคล  รวมทั้ง ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งเป็นทําทีที่บุคคลมีตํอ
สิ่งตํางๆ โดยเฉพาะหรือตํอสถานการณ๑ คุณคําเป็นตัวกําหนดทัศนคติซึ่งเกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกและ
ความเชื่อถือตํางๆ บุคคลจะมีการรับรู๎อยํางไรยํอมขึ้นอยูํกับระบบคุณคําที่ยึดถือ  ทั้งการรับรู๎ ทัศนคติ 
และคุณคํา ตํางก็เป็นผลของประสบการณ๑ที่สะสมอยํางตํอเน่ืองกันมา เชํน นักทํองเที่ยวจะเห็นคุณคํา
ของป้ายบอกทางมากกวําคนท๎องถิ่น 
 
ส่วนที่ 3 ประวัติความเป็นมาของวัดจีน  ศาลเจ้าจีน  และวัดมังกรกมลาวาส  (วัดเล่งเน้ยย่ี  1) และวัด
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดมังกรกมราวาสสาขา 2) 

พระพุทธเจ๎า ได๎ตรัสกับพระอานนท๑วํา “ดูกรอานนท ์โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ถ้าสงฆต์้องการ ก็
จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็ได้” (มหาปรินิพพานสูตร 10/141) ทําให๎เกิดมีปัญหาวําแคํไหนเรียกวํา 
เล็กน๎อยเป็นเหตุให๎ภิกษุบางรูปไมํเห็นด๎วยและไมํยอมรับสังคายนามาตั้งแตํคร้ังแรก  และเหตุการณ๑
เชํนน้ีก็เกิดขึ้นกับหลายสังคายนา  มีกลุํมแยกตัวทําสังคายนาตํางหาก  เป็นการแตกแยกทางความคิด
และนิกายแตํไมํควรถือวําเป็นการแบํงแยกศ าสนาแตํประการใด  ประเด็นหลักซึ่งเป็นบํอเกิด แหํง
มหายานที่แท๎จริงมิใชํอยูํที่สิกขาบทที่พระพุทธองค๑ทรงอนุญาต แตํอยูํที่การพระอภิธรรม การ 
ตีความพระอภิธรรมความหลุดพ๎นนี้เองเป็นประเด็นหลักที่เป็นบํอเกิดของมหายาน ภิกษุสงฆ๑นักปราชญ๑
กลุํมหนึ่งซึ่งมีแนวคิดวํา การหลุดพ๎นเพื่อเป็นพระอรหันต๑ด๎วยการปฏิบัติคําสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

มิใชํที่สุดตามที่ตนเองได๎รับคําสอนมาจากพระพุทธเจ๎าที่สอนตนมา ทํานเชื่อวําที่สุดของสิ่งที่พระศาสดา
ให๎มานอกจากคําสอนแล๎วยังมีคุณลักษณ๑ของพระองค๑ คุณสมบัติที่ทําให๎พระองค๑ทํานเป็นพระพุทธเจ๎า
นี่เองจึงเป็นที่สุด ครูที่เกํงสามารถสอนให๎ศิษย๑บรรลุผลสําเร็จได๎  แตํครูผู๎สูงสํงนอกจากสั่งสอนศิษย๑
ให๎ได๎บรรลุผลสําเร็จแล๎ว ทํานเองยังมีคุณลักษณ๑ให๎ศิษย๑ได๎ปฏิบัติตามเพื่อความเป็นมนุษย๑ซึ่งสมบูรณ๑
ด๎วย พระพุทธเจ๎าทํานเป็นสุดยอดครู การที่เหลําศิษย๑เพียงต๎องการคําสอนของพระองค๑ทํานเพียงอยํางเดียว
แม๎บรรลุสุขที่สุดแล๎ว แตํก็ยังสูญเสียบรมสุขสุดยอดซึ่งมาจากคุณลักษณ๑ประจําพระองค๑  คุณสมบัติ
ของสิ่งซึ่งทําให ๎พระองค๑เป็นครูที่สุดยอดที่สุดในโลก ประเด็นนี้เองเป็นที่มาแหํงมหายานไมํอาจกําหนด
ได๎แนํชัดวํา พุทธศาสนามหายานกําเนิดขึ้นตั้งแตํเมื่อใดแตํที่แนํชัดคือพระเจ๎ากนิษกะ มหาราช กษัตริย๑
องค๑ที ่7 แหํงราชวงศ๑กุษาณะทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกองค๑แรกของมหายาน พระองค๑ทรงปลูกฝัง
พระพุทธศาสนามหายานลงมั่นคงในราชอาณาจักร และทรงสํงพระธรรมทูตออกเผยแพรํไปยังนานา
ประเทศคณาจารย๑ผู๎วางรากฐานของมหายานอยํางชัดเจน ได๎แกํพระอัศวโฆษ พระนาคารชุน พระอารยะ
เทวะ พระวสุพันธุ พระธรรมกีรติ ศานตรักษิตะ โดย เฉพาะคุรุนาคารชุน  (ราว ค.ศ.1) คณาจารย๑องค๑
สําคัญที่สุดผู๎ทําให๎มหายานทรงอิทธิพลและรํุงเรืองที่สุดของพระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที ่6-10 
มหายานมิได๎ปฏิเสธพระไตรปิฎก หากแตํถือวํายังไมํพอเน่ืองจากเกิดสํานึกรํวมขึ้นมาวํานามและรูป
ของพระพุทธเจ๎าเป็นโลกุตระไมํอาจดับสูญ สิ่งที่ดับสูญเป็นเพียงภาพมายา ธรรมกายอันเป็นธาตุพุทธะ
ยังคงอยูํตํอไป สรรพสัตว๑ทั้งหลายเกิดมาพร๎อมธาตุพุทธะหากแตํกิเลสอวิชชาได๎บดบังธาตุพุทธะจึง
ไมํปรากฏ ด๎วยมุมมองที่วําสรรพสตัว๑เป็นพุทธะสรรพสัตว๑ทั้งปวงปราถนาที่จะไมํเกิดมาพบกับความทุกข๑ 
ที่ต๎องเกิดเพราะกรรมที่ได๎สะสมไว๎มนุษย๑ผู๎โชคดีมีภูมิความร๎ูในการร๎ูแจ๎งต๎องเมตตาสํงเสริม ให๎สรรพสัตว๑
ที่โชคดีน๎อยกวําให๎ไปสูํความรู๎แจ๎ง ผู๎ที่กระทําการเชํนนั้นคือ “พระโพธิสัตว์” นั่นคือชาวพุทธมหายาน
ต๎องเดินแนวทางโพธิสัตว๑มรรค  เพิ่มเติมจากการเดินในแนวอริยะมรรคเพียงอยํางเดียว  คําสอนของ
ของพระโพธิสัตว๑ถือเป็นพระไตรปิฎกที่ 2 ที่ ต๎องปฏิบัติด๎วยการยอมรับหรือศรัทธาตํอพระโพธิสัตว๑ไมํ
เทํากัน ความสํานึกและการแสดงออกจึงตํางกัน ทําให๎มหายานแตกเป็นนิกายตํางๆมากมายในอินเดีย
มีประมาณ 4 นิกาย 

1. นิกายศูนยวาทหรือมาธยมิก ผู๎กํอต้ังคือ คุรุนาคารชุน 
2. นิกายวิชญานวาทหรือโยคาจาร ผู๎กํอต้ังคือ ทํานไมตรีนาถ 
3. นิกายจิต อมตวาท 
4. นิกายพุทธตันตระหรือมนตรยานซึ่งตํอมาได๎พัฒนาเป็นวัชระยาน 
ในประเทศจีนระยะเวลาอันยาวนานกวําทําให๎มนีิกายแตกแขนงออกไปมากมาย เชํน  
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นิกายสัทธรรมปุณทริก (เทียนไท๎จง) นิกายเซ็นหรือฌาณ (เสี่ยมจง) นิกายอวตังสกะ (ฮั่วเงี่ยมจง) นิกาย
สุขาวด ี(เจํง โท๎วจง) นิกายตรีศาสตร๑ (ซาหลุํงจง) นิกายธรรมลักษณะ (ฮวบเซี่ยงจง) นิกายวินัย (หลุก
จง) นิกายมนตรยาน (มิกจง) แตํทั้งนี้ก็มิได๎หมายความวําเกิดการแตกแยกศาสนา ด๎วยวําทุกนิกายก็ 
คือ “พุทธศาสนามหายาน ” เมื่อประมาณ พ.ศ. 290 พุทธศาสนาได๎แพรํหลายจากประเทศอินเดียเข๎าสูํแค๎วน
สุวรรณภูมิ ซึ่งมีชนชาติ ขอม มอญ ละว๎า และไทยในราว พ.ศ.1200 เรียกวํา สมัยศรีวิชัยพุทธศาสนา  
มหายานได๎แพรํหลายจาก เกาะสุมาตราเข๎าสูํเมืองไชยาทางภาคใต๎แหํงประเทศไทย ทั้งนี้ได๎ความจาก
ประวัติศาสตร๑และวัตถุที่ขุดได๎ใน เมืองไชยา  

ชาวจีนในสมัยนั้นได๎ใช๎ศาลเจ๎าประกอบพิธีตามลัทธิขงจื้อและใช๎วัดไทยในการประกอบ 
พิธีทางพุทธศาสนาแม๎วําจะเป็นคนละนิกายกัน ในสมัยธนบุรีชาวญวนซึ่งเป็นพุทธ ฝ่ายมหายาน เชํนเดียวกับ
จีนและมีวัฒนธรรมคล๎ายกันมากได๎เข๎ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ญวนได๎สร๎างวัดฝ่ายมหายานขึ้นเป็น
วัดแรกบนฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี และเมื่อสร๎างกรุงรัตนโกสินทร๑ ชาวญวนและจีนได๎สร๎างวัดฝ่าย
มหายานขึ้นอีกหลายวัดทั้งในกรุงและนอกกรุง วัดจีนเพิ่งจะเป็นตัวเป็นตนในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ๎า
หลวงรัชกาลที ่5 นี้เองสมเด็จ พระพุทธเจ๎าหลวงทรงพระราชทานสมณศักดิ์สงฆ็นิกายมหานยานเป็น
คร้ังแรก สมณะศักดิ์  จีนรูปแรกคือ  พระอาจารย๑จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) สมณะศักดิ์ญวนรูปแรก
คือ พระครูคณา นัมสมณาจารย๑ (องฮึง) อารามฝ่ายมหายานจีนแหํงแรกคือ “วัดยํงฮกยี”่ ซี่งตํอมาไดรั๎บ
พระราชทานนามวํา “วัดบําเพ็ญจีนพรต” ตํอมาได๎มีการสร๎างวัดในฝ่ายมหายานที่สําคัญขึ้นอีกหลาย
วัด ดังเชํน วัดมังกรกมลาวาส  วัดจีนประชาสโมสรสํานักสงฆ๑อีกหลายแหํงในสมัยรัชกาลที่  5 และ
มหายานฝ่ายจีนนิกายรํุงเรืองสูงสุดในรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาล
ปัจจุบันในยุคของ  เจ๎าคณะใหญํสงฆ๑จีนนิกายรูปที่  6 พระมหาคณาจารย๑จีนธรรมสมาธิวัตรฯ  (โพธิ์
แจ๎งมหาเถระ ) ได๎มีการสร๎างวัดอันเป็นศูนย๑กลางการปฏิบัติที่  สําคัญขึ้นอีกหลายแหํง  เชํน วัดโพธิ์
เย็น วัดเทพพุทธาราม วัดโพธิทัตตาราม วัดโพธิ์แมนคุณารามศูนย๑กลางคณะสงฆ๑จีนแหํงประเทศไทย 
เป็นต๎น พุทธศาสนาฝ่ายมหายานในประเทศไทยมีอยูํสองนิกาย คือ อานัมนิกาย (ณวน) และจีนนิกาย 
ธรรมปฏิบัติของสงฆ๑มหายานโดยเฉพาะสงฆ๑จีนถือปฏิบัติในหลักนิกายลุกจง (นิกายวินัย) นิกายเซียมจง 
(นิกายวิปัสสนาหรือนิกายเซ็น) ควบกับนิกายเห่ียนจง (นิกายเปิด) ซึ่งปฏิบัติทั่วไปในวัดจีนมหายาน
นิกาย และมีเฉพาะสังฆารามเดียวเทํานั้นที่มีการเพิ่มปฏิบัติในหลักนิกาย มิกจง (นิกายระหัสยานนิกาย
หนึ่งของวัชระยานทิเบต) เป็นพิเศษคือวัดโพธิ์เย็นตลาดลูกแกจังหวัดกาญจนบุรี ในยุคนี้ได๎มีการแปล
พระปาฏิโมกข๑ฝ่ายมหายานนิกายวินัยซึ่งถือเป็น  ปาฏิโมกข๑วินัยที่เครํงครัดที่สุดเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
ควบคูํกับพระไตรปิฎกและโพธิสัตว๑สิกขา ของพระสงฆ๑มหายานจีนนิกายในที่นี้จะขอกลําวถึงนิกาย
หลักที่อยูํในพุทธศาสนามหายาน ในคณะสงฆ๑จีนแหํงประเทศไทย 
ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีน 
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วัดจีนและศาลเจ๎าจีนในประเทศไทย  ปรากฏขึ้นพร๎อมกับชาวจีนที่อพยพมาอยูํใน ประเทศ
ไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง  โดยเร่ิมต๎นจากชุมชนเล็กๆบริเวณวัดพนัญเชิง  (ที่มีศาลเจ๎าแมํสร๎อย
ดอกหมากมีตํานานเกี่ยวกับพระเจ๎าสายน้ําผึ้งกับพระนางสร๎อยดอกหมากซึ่งเป็นเจ๎าหญิ งจีน) ตํอมา
ได๎ขยายตัวเป็นชุมชนที่มีความสําคัญทางด๎านเศรษฐกิจเป็นอยํางมาก เพราะชาวจีนสํวนใหญํมีความสามารถ 
ในการเดินเรือสําเภาเพื่อทําการค๎า ดังนั้นจึงปรากฏหลักฐานในกฎหมายเกําสมัยกรุงศรีอยุธยา (กฎหมาย
ตราสามดวง - พระไอยการตําแหนํงนาพลเรือน ม.ศ.1298) วํามีตําแหนํงชาวจีนสังกัดอยูํในโกษาธิบดี 
(กรมพระยาคลังหรือกรมทํา) จากข๎อมูลข๎างต๎นรายชื่อตําแหนํงของชาวจีนที่ปรากฏอยูํใน  กฎหมาย
ตราสามดวง แสดงให๎เห็นถึงบทบาทและความเชี่ยวชาญใน ด๎านการค๎า การเดินเรือของชาวจีนในชํวงเวลา
นั้นเป็นอยํางมาก ชาวจีนที่เข๎ามาอาศัยอยูํในกรุงศรีอยุธยามี 2 กลุํมที่สําคัญคือชาวจีนฮกเกี้ยน เป็นกลุํม
ที่คํอนข๎างมีการศึกษา และชาวจีนแต๎จิ๋ว ที่มักเป็นชาวนาและเดินทางเข๎ามารับจ๎างทํางานตําง  ๆ (ศานต ิ
- นวรัตน๑ ภักดีคํา : เสริมสิริมงคล  ยลศิลปะจีน  9 วัดไทยในกรุงเทพฯ  , 2553 ; หน๎า 4) จนมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร๑ในชํวงสมัยรัชกาลที ่1-5 เป็นผลทําให๎เกิดการสร๎างวัดและศาลเจ๎าจีนกระจายทั่วไป ชาวจีน
ที่อพยพเข๎ามาสํวนใหญํเดินทางมาจากมณฑลฝูเกี้ยน และกวางตุ๎ง ทางประเทศจีนตอนใต ๎ซึ่งเป็นเมือง
ที่พัฒนาขึ้นตามที่ราบลุํมชายฝั่งทะเล  (เรามักเรียกวํา  ชาวจีนโพ๎นทะเล ) เมื่อไปอาศัยอยูํที่ใดก็มั กจะ
สร๎างศาสนสถานที่ประกอบพิธีกรรม  และบูชาเทพเจ๎าของตนเสมอ  สําหรับชาวจีนในประเทศไทย
นั้นได๎รับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา  และประกอบพิธีกรรมของตนมาโดยตลอดสิ่งที่
นําสนใจประการหนึ่งคือ ศาลเจ๎าจีนในเมืองไทยไมํเพียงแตํเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เทํานั้น  แตํยังทํา
หน๎าที่เสมือนเป็นสมาคมของชาวจีนด๎วย  เป็นทั้งสถานที่พบปะสังสรรค๑ชํวยเหลือกันในด๎านตํางๆ  
ศาลเจ๎าบางแหํง ได๎รับบริจาคจากชาวจีนที่ประสบความสําเร็จทางการค๎าจึงทําให๎มีการพัฒนา
กิจกรรมเพื่อชํวยเหลือสาธารณะประโยชน๑และสาธารณะสังคมตํางๆ นอกเหนือจากนี้ยังมีการกํอตั้ง
โรงพยาบาล โรงเรียน และสุสานสําหรับคนจีนด๎วย  (โรงเรียนกวํางเจ๎า  . ศาลเจ๎ากวางตุ๎ง  (กงจิ้นถัง). 
[ออนไลน๑]. เข๎าถึงได๎จาก  : http://www.kwongsiew.com/thai/shrine/shrine.html.) (วันที่ค๎นข๎อมูล  : 
1 ตุลาคม 2555). 

สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ผู๎วิจัยมุํงศึ กษาแตํรูปแบบและลักษณะตํางๆของ วัดบรมกาญจนา
ภิเษกอนุสรณ๑ หรือ วัดเลํงเนํยยี่ 2 เทํานั้น 
 
รูปแบบของวัดจีน และศาลเจ้าจีนตามความเชื่อของมหายานในประเทศไทย 

ศาลเจ๎าจีนและวัดจีนเป็นสัญลักษณ๑ที่แสดงให๎เห็นถึงการต้ังถิ่นฐานของชาวจีนใน 
บริเวณนั้น  ๆการก็สร๎างนั้นไมํสามารถทําได๎เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว หากต๎องอาศัยคน
สํวนใหญํรํวมกันบริจาคทรัพย๑สินสิ่งขิงจึงสามารถสร๎างได๎สําเร็จ ดังนั้นการที่มีศาลเจ๎าจีนหรือวัดจีน
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เกิดขึ้นยํอมแสดงวําบริเวณนั้นมีชุมชนชาวจีนเกิดขึ้นแล๎ว  รูปแบบสํวนใหญํของศาลเจ๎าจีนและวัดจีน
ในประเทศไทย มักได๎รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมโบราณของจีนที่สืบตํอกันมาโดยมีลักษณะรูปแบบมา
จากทางใต๎ของประเทศจีน  ซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สําคัญสามารถแบํงออกเป็น  2 ประเภท 
ได๎แกํ 

1. ประเภทสวนหรือบ๎าน ซึ่งแบํงได๎ตามขนาดเป็น 1 ชั้น 1 ลานบ๎าน 1 วิหาร หรือ  
2 ลานบ๎าน 2 วิหาร หรือ 3 ลานบ๎าน 3 วิหาร แบบนี้พัฒนามาจากบ๎านที่เรียกวํา ซือหือเว่ีย  (ห๎องที่ปิด
มุม 4 ด๎าน) 

2. ประเภทวิหารหรือพระราชวัง รูปแบบการกํอสร๎างจะเป็นอาคารใหญํ คล๎ายกับ 
พระราชวังโบราณ อาจมีการเสริมสํวนตํางๆของตัวอาคารเพื่อแสดงความสงํางามแบบวิหาร ตัวอยํางเชํน 
วัดโพธิ์แมนฯ ตัวอาคารและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดจีนและศาลเจ๎าจีนในประเทศไทยสํวน
ใหญํจะมีหลังคาใหญํปูกระเบื้องเคลือบส ีดูแล๎วเครํงขรึม แม๎จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานศิลปะ
ไปบ๎าง แตํก็หลีกไมํพ๎นรูปแบบตําง  ๆ9 ชนิด คือ มีชายหลงัคายกสูงขึ้น หลังคามุงด๎วยกระเบื้องเคลือบสี 
(ทําให๎ดูสวยงามเมื่อโดนแสงอาทิตย๑) ตัวอาคารจะประดับด๎วยภาพวาดลวดลายตําง  ๆและมีมังกรทอง
พันรอบเสา บางวัดหรือบางศาลเจ๎าที่มีพื้นที่กว๎างขวาง ก็อาจนําเอาสิ่งปลูกสร๎างแบบสวนเข๎ามาตกแตํง 
เชํน ปลูกหญ๎า ขุดสระ ตกแตํงเป็นภเูขาจําลอง ปลูกต๎นไม๎ ดอกไม๎ เพื่อให๎สิ่งแวดล๎อมสวยงาม และ 
เป็นที่พักผํอนได ๎รวมทั้งการเขียนแผํนป้ายจารึกด๎วยตัวอักษรจีนเพื่อแสดงถึงคําอวยพร คําที่มีความ 
หมายเป็นมงคล  หรือประวัติความเป็นมาของวัสดุนั้นๆโดยจะแสดงออกมาบนสื่อวัสดุตํางๆ
ดังตํอไปนี้ 

2.1 แผํนหิน – แผนํป้ายจารึกบนแผํนหินสํวนมากมักประดับไว๎ที่ผนังของ 
ศาลเจ๎าจีน  และวัดจีนซึ่งรายละเอียดจะมีการบรรยายประวัติความเป็นมา
ของของวัดที่กํอสร๎าง  เชํน ปีที่กํอสร๎าง  รายชื่อผู๎บริจาคเงินสนับสนุนการ
กํอสร๎าง เป็นต๎น 
2.2 ป้ายแขวน - ที่พบกันทั่งไปมีอยูํด๎วยกัน 2 ประเภท คือ ป้ายแนวนอนและ 
ป้ายแนวดิ่งวัสดุที่นํามาใช๎สํวนใหญํก็เป็น ไม๎ ใบไม ๎และแผํนหิน ซึ่งมักจะ
ติดตั้งอยูํด๎านบนของวิหาร สําหรับข๎อความที่มักเขียนลงไปบนแผํนป้ายก็
คือ ชื่อของศาลเจ๎าหรือวัด ชื่อเทพเจ๎า ขอความสั้นๆ  ที่มีความหมายในการ
สดุดีความดีงามของเทพเจ๎าองค๑นั้นๆและ ป้ายสํวนมากจะมีตัวอักษรเล็ก
ซึ่งเขียนจารึกชื่อผู๎เขียน  วันเวลาที่บันทึกไว๎ดังนั้นป้ายจึงถือวําเป็น
หลักฐานสําคัญในการศึกษา วิจัย ค๎นคว๎าวิจัยได๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้ป้าย
บางป้ายยังเขียนด๎วยลายมือของผู๎ที่มีชื่อเสียง ซึ่งถือได๎วําเป็นศิลปะ 
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ลายมือเขียนชั้นสูงของจีนอีกด๎วย 
2.3 ป้ายอักษรคําโคลงคู ํ– ถือได๎วําเป็นกวีนิพนธ๑ชนิดหนึ่งของจีนสํวนมาก 
เป็นบทกวี 2 ประโยคคูํกัน ซึ่งแฝงความหมายที่ลึกซึ้งและไพเราะ  โดยทั่ง
ไปจะจารึกบนแผํนไม๎ยาว  2 แผํนซึ่งติดอยูํกับเสาหรือผนัง  คําโคลงคูํของ
วัดและศาลเจ๎าจีนน้ันสํวนมากจะบรรยายถึงทิงทั ศน๑ ประวัติความเป็นมา
หรือเป็นข๎อความสดุดีความดีงามของเทพเจ๎าที่ต้ังบูชาในศาลเจ๎าแหํงนั้น  
ในคําโคลงคูํนั้นจะประกอบด๎วย  2 แถว แตํละแถวจะมีตัวอักษรคูํกันและ
มีการสัมผัสอักษรกัน  และยังมีการจารึกชื่อผู๎เขียนหรือประพันธ๑ไว๎บน
แผํนป้ายด๎วยซึ่งมีแนวทางคล๎าย 
2.4 ระฆัง - ข๎อความที่จารึกลงบนระฆังนั้น มักกลําวถึงความเป็นมาของ 
การสร๎างระฆังบุคคลที่บริจาคและเวลาที่ทําการกํอสร๎าง 4จากที่กลําวมา
ทั้งหมดนั้น พอจะสรุปได๎วําการกํอสร๎างแผํนป้ายจารึกในศาลเจ๎าจีนหรือวัด
จีนจะมีรูปแบบที่เหมือนกันคือ  มีการจารึกชื่อของผู๎สร๎าง หรือผู๎ที่เ ขียน
บทความลงไปพร๎อมกับวันเดือนปีที่กํอสร๎างสถานที่นั้นๆ 

 
ประวัติและความเป็นมาของวัดมังกรกมลาวาส  สาขา 1 (วัดเล่งเน่ยย่ี  1) (ต๎วน ลี่ เซิง , บุญยิ่ง ไรํสุข
สิริ : ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ๎าจีนในประเทศไทย , 2543 ; หน๎า 46-48) 

ในป ีพ.ศ. 2422 เจ้าอาวาสองค์ที่ 1 “พระอาจารย์สกเห็ง” ได๎รับพระกรุณาโปรดพระราชทาน 
สมณศักดิ์เป็น พระอาจารย๑จีนวังสมาธิวัตรดํารงตําแหนํง เจ๎าคณะใหญํจีนนิกายรูปแรกในประเทศไทย 
และเป็นปฐมบูรพจารย๑ของวัดมังกรกมลาวาส ทํานเป็นพระที่มีความเมตตาเชี่ยวชาญทางด๎านวิปัสสนา
กรรมฐาน ทํานทราบวําชีวิตของทํานจะดับขันธ๑จึงเจริญวิปัสสนาจนหมดลมปราณและมรณภาพใน
อิริยาบถนั้นกาลตํอมา  เจ้าอาวาสองค์ที่  2 “พระอาจารย์กวยหงอ ” ได๎สร๎างหอไตรปิฎก  และกุฏิเจ๎า
อาวาสขึ้นในปี  พ.ศ. 2474 ได๎รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น  พระอาจารย๑จีนวังสมาธิวัตร  เจ๎าคณะ
ใหญํจีนนิกายองค๑ที่  2 เจ้าอาวาสองค์ที่ 3 “พระอาจารย์โล่วเข่ง ” ได๎บูรณปฏิสังขรณ๑อุโบสถและ
พระพุทธรูปในปี  พ.ศ. 2472 ได๎รับพระราชทาน  สมณคักดิ์เป็นพระอาจารย๑จีนวังสสมาธิวัตร  เจ๎า
คณะใหญํจีนนิกายองค๑ที่  3 เจ้าอาวาสองค์ที่  4 “พระอาจารย์ฮวบจง” ได๎สร๎างเจดีย๑ในปี  พ.ศ. 2483 
แตํเน่ืองจากทํานเดินทางกลั บไปยังประเทศจีนเพื่อรับตําแหนํงเจ๎าอาวาสวัดน่ําฮ่ัวยี่จึงไมํทันได๎รับ
พระราชทานสมณศักดิ์  เจ้าอาวาสองค์ที่  5 “พระอาจารย์ย่งปิง ” ได๎สร๎างศาลาบุญโญทัยในปี  พ.ศ. 
2491 ได๎รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอาจารย๑จีนวังสสมาธิวัตร  รักษาการเจ๎าคณะใหญํจีน
นิกายองค๑ที่  4 เจ้าอาวาสองค์ที่  6 “พระอาจารย์เซี่ยงหงี ” ได๎บูรณปฏิสังขรณ๑ภายในวัด  ในปี พ.ศ. 
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2494 ได๎รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระอาจารย๑วังสสมาธิวัตร  เจ๎าคณะใหญํจีนนิกายองค๑ที่  5 
เจ้าอาวาสองค์ที ่7 “พระอาจารย์โพธิ์แจ้ง” ได๎รับการแตํงต้ังจากสมเด็จพระสังฆราชให๎เป็นอุปัชฌาย๑รูป
แรกแหํงจีนนิกายในปี  พ.ศ.2493 ตํอมาสมเด็จพระสังฆราชทรงมีบัญชาแตํงต้ังให๎ดํารงตําแหนํงเจ๎า
อาวาสวัดมังกรกมลาวาส ในปี พ.ศ.2497 และได๎เลื่อนสมณคักดิ์จากหลวงจีนคณาณัติจีนพรต  เป็นที่
พระอาจารย๑ธรรมสมาธิวัตร เจ๎าคณะใหญํจีนนิกายองค๑ที ่6 ซึ่งได๎ดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ๑ตลอดจน
ได๎รับปรับปรุงระเบียบการบรรพชาอุปสมบท  ฝ่ายจีนนิกายให๎ถูกต๎องตามพระธรรมวินัยและได๎รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระอาจารย๑วังสสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนเนตาและในปี  พ.ศ.2507 
ได๎บูรณปฏิสังขรณ๑โดยใช๎โมเสคติดผนังทั้งหมด และพื้นขัดหินอํอนหลังจากนั้นได๎สร๎างตึกพิพิธภัณฑ๑
วัตถุธรรมสูง 9 ชั้น เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแดํองค๑พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ๑
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตํอคณะสงฆ๑จีนเป็นล๎นพ๎น อีกทั้งเพื่อเป็นกิติยา
นุสรณ๑เฉลิมพระบารมีแหํงพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลปัจจุบันใช๎ระยะเวลาในการกํอสร๎าง  
2 ปี 4 เดือน จึงแล๎วเสร็จเมื่อวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2520 คณะสงฆ๑จีนนิกายและคณะกรรมการจัดงาน
ได๎กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปิดตึกพิพิธภัณฑ๑วัตถุธรรม "หอพิพิภัณฑ๑วัตถุธรรม วัดมังกรกมลาวาส" เมื่อวันที ่
25 กรกฎาคม พ.ศ.2521 อีกทั้งยังได๎พระราชทานพระบรมราชานุญาติให๎อันเชิญพระปรมาภิไธยยํอ  
"ภ.ป.ร."  ประดิษฐานที่พระกร่ิงไวโรจนพุทธ  เพื่อมอบแกํพุทธศาสนิกชนผู๎บริจาคทรัพย๑โดยเสด็จ
พระราชกุศลภายหลังได๎รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมหาคณาจารย๑
จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิแจ๎งมหาเถระ) เสมอด๎วยชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนา 

เจ้าอาวาสองค์ที่ 8 “พระอาจารย์เย็นเจี่ยว” ได๎ชํวยดูแลควบคุมการกํอสร๎างตึกพิพิธภัณฑ๑ 
วัตถุธรรม ได๎รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอาจารย๑จนีธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ โดยเป็นผ๎ู
กํอต้ัง “โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย” ในป ีพ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญ 
ศึกษาของวัดมังกรกมลาวาส มีเหลําบรรดาพุทธศาสนิกชนคนไทยเชื้อสายจีน และคนทั่วไปที่นับถือ 
พุทธศาสนานิกายมหายานตํางสํงบุตรหลานให๎เข๎ามาศึกษาตํอที่โรงเรียนแหํงนี้เป็นจํานวนมาก อีกทั้ง 
ในแตํแหละปีจะมีผู๎คนจากทั่วทั้งสาระทิศทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยที่นับถือนิกายมหายานและ 
ชาวตํางชาต ิเดินทางมายังวัดแหํงนี้เพื่อรํวมทํากิจกรรมทางศาสนาในชํวงตํางๆของปี  ซึ่งก็ได๎แสดง
ให๎เห็นวําพุทธศาสนานิกายมหายานที่วัดมังกรกมลาวาสนี้ก็ได๎รับความนิยม  และยอมรับนับถือจาก
ชาวพุทธทั้งในและนอกประเทศเป็นจํานวนมาก 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดมังกรกมราวาส สาขา 1 (วัดเล่งเน่ยย่ี 1)  มีรายละเอียดดังน้ี 

บริเวณหน๎าประตูมีป้ายจารึกชื่อวัดเป็นภาษาไทยวําทรงพระราชทานนาม วัดมังกร 
กมราวาสและมีป้ายภาษาจีนจําหลักลายมือของพระอาจารย๑สกเห็ง สองข๎างประตูแขวนป้ายคําโคลงคู ํ
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ประตูวิหารกํอสร๎างเป็นอาคารแบบพระราชวัง มีหลังคาใหญํมุงด๎วยกระเบื้องเคลือบสี  มีการตกแตํง
ด๎วยปูนปั้นรูปมังกรและลายดอกไม๎ประดับด๎วยเคร่ืองปั้นดินเผา เมื่อเข๎าประตูไปภายในทั้ง 2 ข๎างมีรูป
ท๎าวจตุโลกบาล 4 องค๑ประทับยืนอยูํ 4 ทิศ แทํนกลางภายในอาคารนี้ ตัวรูปของพระศรีอริยเมตไตรย
โพธิสัตว๑เป็นรูปพระอ๎วนพุงพลุยนั่งหัวเราะ  ด๎านหลังของแทํนบูชานี้ยังตั้งรูปพระเวทโพธิสัตว๑ผู๎ทํา
หน๎าที่รักษาพระอารามเป็นรูปยืนหันเข๎าหาพระอุโบสถ 

ถัดเข๎าไปเป็นลานกว๎าง สองฝั่งเป็นห๎องพักผํอน รับแขก และห๎องสําหรับพระนั่งสมาธิ  
สํวนอาคารใหญํตรงกลางเป็นอุโบสถที่เรียกวํา วิหารต๎าสัวยงเป้าเต้ียน เป็นที่สําหรับประดิษฐานพระประธาน
ของวัดคือ พระศากยมุนีพุทธ ประทับอยูํตรงกลาง พระอมิตาภพุทธประทับอยูํด๎านขวาของพระศากยมุนี
พุทธ และพระไภษัชยคุรุพุทธประทับอยูํด๎านซ๎ายของพระศากยมุนีพุทธ โดยมีรูป 18 พระอรหันต๑ตั้งอยู ํ
2 ข๎างของวิหารนี้  สําหรับอาคารด๎านข๎าง  2 ฝั่งที่ 3 เมื่อหันเข๎าวัดด๎านขวาตั้งรูปเทพเจ๎าหัวโถซึ่งเป็น
แพทย๑จีนที่มีชื่อเสียงในสามก๏ก  (ค.ศ.220-265) และเป็นผู๎ที่วางรากฐานวิชาการแพทย๑และเป็นบุคคล
แรกที่ใช๎ยาชาชํวยในการผําตัด  เมื่อเสียชีวิตไปแล๎วผู๎คนจึงให๎ความนับถือเป็นเทพเจ๎าตามความเชื่อ
ของคนจีน นอกจากนี้ยังยังมีรูปเทพเจ๎าอื่นๆอีกหลายองค๑ซึ่งตั้งบูชาอยูํในแทํนเดียวกัน  และข๎างๆกัน
นั้นเป็นห๎องจํายยาจีนสําหรับผู๎ที่มาขอเซียมซียากบัเทพเจ๎าหัวโถ สําหรับอาคารฝั่งซ๎ายเป็นห๎องทํางาน
และกุฏิสงฆ๑ ด๎านในของอาคารฝั่งนี้ยังเป็นโรงอาหารของวัดด๎วย ถัดเข๎าไปสํวนด๎านในสุดซึ่งเป็นอาคาร
หลังที ่3 นั้น ตรงกลางเป็นวิหารสําหรับตั้งรูปบูชาพระอาจารย๑สกเห็ง ผู๎สร๎างวัดนี ้เมื่อหันหน๎าเข๎าวิหาร
ด๎านขวาเป็นห๎องบูชาพระรูปเจ๎าแมํกวนอิม ด๎านซ๎ายเป็นห๎องเคารพของบุรพาจารย๑ผู๎กํอตั้งนิกายเซน  
คือพระฮุํยหนีน  (ต๎วน ลี่ เซิง , บุญยิ่ง ไรํสุขสิริ : ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ๎าจีนในประเทศ
ไทย , 2543) 
ประวัติวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค ์(วัดเล่งเน่ยย่ี 2) 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ (วัดเลํงเนํยยี่ 2) ตั้งอยูํ ตําบลโสนน๎อยอําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็กมีพื้นที่ 2 ไรํเศษที่ชาวบ๎านบางบัวทองให๎ความศรัทธามาเนิ่น
นาน ตํอมาคณะสงฆ๑จีนนิกาย มีปณิธานจะพัฒนาที่สํวนน้ีให๎เป็นวัดที่สมบูรณ๑  เพือ่ที่จะสร๎างเป็นวัด
เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเน่ืองในวโรกาส เถลิงถวัลย๑ 
ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปัจจุบันวัดบรมราชากาญจนาภิเษกฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไรํ โดยคณะ
สงฆ๑จีนนิกายได๎มอบหมายให๎พระเดชพระคุณพระคณาจารย๑จีนธรรมปัญญา จริยาภรณ๑  (ทํานเจ๎าคุณ
เย็นเชี้ยว) ดําเนินการกํอสร๎างและพระมหาคณาจารย๑จีนธรรมสมาธิวัตร เป็นประธานที่ปรึกษาพร๎อม
ทั้งพุทธบริษัทไทย-จีน รํวมกันสร๎างถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระองค๑เนื่องในวโรกาส อันเป็นมหา
มงคลสมัยปีกาญจนาภิเษก 
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ทางวัดมังกรกมลาวาส  ได๎กราบทูลเชิญสมเด็จ พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปรินายกสมเด็จองค๑ประธานวางศิลาฤกษ๑ เมื่อวันที ่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชานุญาตให๎สร๎างวัดและพระราชทานนามวํา “วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ 
คณะสงฆ๑จีนนิกายรังสรรค๑” ซึ่งมี คุณแก๎วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการสํานักพระราชวังเป็นผู๎ดําเนินการ
ขออนุญาต อันนํามาซึ่งความปีติยินดีของชนชาวไทยเชื้อสายจีน และความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีตํอคณะสงฆ๑จีนมาโดยตลอด 
วัตถุประสงค์การสร้างวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ 

1. เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย๑ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และ 
แสดงความจงรักภักดี  กตัญ๒ูกตเวทิตาถวายเป็นพระราชกุศล  แดํพระมหาบูรพ
กษัตริย๑ไทยที่คณะสงฆ๑จีนนิกายได๎เข๎ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
2. เพื่อตั้งเป็นพุทธสถานให๎พุทธศาสนิกชน ได๎ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรม  

พร๎อมทั้งเป็นที่เผยแผํพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนนิกาย 
3. เพื่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไทย-จีน เป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุ 

สามเณรและสร๎างศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไป 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
 สถาปัตยกรรมภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ฯ เป็นสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง มี
ลักษณะความสวยงามเป็นสงําและประณีตอยํางยิ่ง ภายในพระอารามแบํงเป็นสัดสํวนตามแบบวัด
หลวง มีวิหารจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก พระอุโบสถอยูํตรงกลางด๎านหลังพระอุโบสถ มีวิหารหมื่น
พุทธ วิหารอวโลกิเตศวร วิหารบูรพาจารย๑และวิหารด๎านซ๎ายขวาประกอบกัน  ลักษณะตัวอาคาร มี
ทั้งหมด 4 ชั้น คือ 

ชั้นที่ 1 หอฉันและกุฏิ 
  ชั้นที่ 2 หอกลอง หอระฆัง หอธรรมและวิหารบูรพาจารย๑ 
  ชั้นที่ 3 พระอุโบสถวิหารอวโลกิเตศวรและโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  ชั้นที่ 4 วิหารหมื่นพุทธ 
  รอบๆ วิหารแตํละหลัง ล๎วนประดับด๎วยลวดลายภาพเขียนสีพุทธศิลป์แบ บจีนที่มี
ความวิจิตรงดงาม ลักษณะในแตํละภาพจะมีสีที่เดํนชัด คือ สีเขียว สีน้ําเงิน สีแดงและสีทอง ตามผนัง
และเพดานทั้งหมดและภายในพระอารามมีคาถาเป็นตัวษรสีทอง คือ โอม มา นี  ปะ มี ฮง ซึ่งเป็นคาถา
ศักดิ์สิทธิ์ที่จะขับไลํสิ่งชั่วร๎ายตํางๆ  ลักษณะหลังคาของวัดจะมุงดว๎ยกระเบื้องเผาแบบจีนสีเหลืองเข๎ม 
ปลายหลังคามีลักษณะโค๎งได๎สัดสํวนดูอํอนช๎อยงดงาม ที่ตรงมุมหลังคาทั้ง 4 มุม มีสัตว๑มงคล เล็กๆ 
เรียกวํา กิ๊กเสี่ยงสิ่ว ได๎แกํ เทวดาขี่หงส๑ มังกร สิงโต ม๎าน้ํา ม๎าเทวดา แพะเทวดาเขาเดียว กระทิงเทวดา 
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ปลาเทวดา และนกเค๎าแมว ซึ่งในวังหรือวัดบางแหํงอาจจะมี 3 ตัว 5 ตัว 7 ตัวบ๎าง แตํจํานวนที่มากที่สุด
คือทั้งหมด 9 ตัว 
 บริเวณชั้น 2 ของวัดเป็นหอธรรม มีลักษณะเป็นห๎องโถงกว๎างขวางเป็นสถานที่แสดงธรรม
และห๎องประชุมในวาระตํางๆ หอธรรมนี้เป็นสถานที่อบรมและเผยแผํหลักธรรมของพระศาสนา แกํ
พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน อันจะเป็นการหยั่งรากของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศ
ไทยให๎แผํไพศาลมั่นคงถาวรอยํางยั่งยืนสืบไป ด๎านหน๎าของพระอารามประกอบด๎วย วิหารจตุโลกบาล 
หอกลองและหอระฆัง หอกลองอยูํทางด๎านขวาของพระอุโบสถ สํวนหอระฆังอยูํทางด๎านซ๎ายของ
พระอุโบสถ ลักษณะของกลอง เป็นกลองใบใหญํสีแดงสํวนด๎านข๎างจะประดับด๎วยลวดลายมังกรที่
มีความสงํางามและนําเกรงขามเป็นอยํางอยํางยิ่ง ลักษณะของระฆัง เป็นระฆังใบใหญํความสูง 1.95 
เมตร รอบๆ ระฆังมีอักขระคาถาที่สําคัญอาทิ คาถาพระมหากรุณาธารณีสูตร คาถาปรัชญาปารมิตา
หฤทัยสูตร และคาถา โอม มา นี ปะ ม ีฮง ทั้งกลองและระฆังนี้สร๎างโดยนายชํางชาวจีนที่เมืองซัวเถา  
ตําบลหัวเพ๎งในประเทศจีน 
 ด๎านหน๎าประตูทางเข๎า จะมีอักษรสีทองภาษาจีนขนาดใหญํทั้งด๎านซ๎ายและด๎านขวา ด๎านละ 
4 ตัวอักษร ตัวอักษรนี้มีการแกะสลักเสลาด๎วยฝีมือประณีตงดงามยิ่ง อยูํบนแผํนหินแกรนิตขนาด
ใหญํ ทางด๎านซ๎ายมือเขียนคําวําพระอารามแหํงนี้ที่เปี่ยมด๎วยเมตตาธรรมดุจดังเมฆบนนภาอัน กว๎าง
ใหญํ ด๎วยอํานาจพระรัตนตรัย ดลบันดาลเป็นสายฝนอันชื่นฉ่ําโปรยปรายลงมายังสรรพสัตว๑บน ผืน
โลก สํวนด๎านขวาเขียนคําวํา วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน พระสูตรนี้มีอักษรประมาณ 5,500 กวําตัวอักษร ในทํามกลาเสียงนั้นพระภิกษุสงฆ๑จะสาธยาย
พุทธมนต๑ สื่อให๎เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์นําเคารพและควรอยํางยิ่งตํอการนอบน๎อมในพระอารามแหํงนี้ 

ด๎านหน๎าข๎างในประตูวัด เมื่อเดินผํานประตูหน๎าวัดเข๎ามาจะพบตัวอักษรจีนขนาด ใหญํ 
ด๎านขวา 4 ตัว ด๎านซ๎ายอีก 4 ตัว บนแผํนหินแกรนิตขนาดใหญํ  ด๎านขวามือเขียนวํา แดนแหํงโพธิราชา 
เน่ืองจากวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ฯ สร๎างถวาย พระเกียรติแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่ทรงเปี่ยมด๎วยทศพิธราชธรรมและทรงครองแผํนดินโดย
ธรรม ด๎านซ๎ายเขียนวํา วนารามแหํงปัญญา หมายถึง สถานกํอเกิดปัญญาอันไมํเสื่อมถอยจากพระอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ  สําหรับอักษรลายมือน้ี เดิมเป็นอักษรตัวไมํใหญํมากนักประมาณคร่ึงนิ้ว โดยนํามา
จากคัมภีร๑ในตําราแล๎วนํามาขยายให๎ใหญํขึ้น ซึ่งเป็นลายสือศิลป์เมื่อประมาณ 1,700  ปีมาแล๎ว ยกยํอง
วําเป็นเทพอักษร โดยเขียนอักษรจีนได๎งดงามที่สุดในแผํนดินจีนมาจนถึงปัจจุบัน จักรพรรดิจีนในอดีต
องค๑ปฐมกษัตริย๑ราชวงศ๑ถัง 
ความหมายของสัญลักษณ์ตามแนวความเชื่อของมหายานและรูปสักการะต่างๆ ท่ีส าคัญ 
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ในปัจจุบันรูปแบบของสัญลักษณ๑ความเชื่อของมหายานมีการจําแนกภาพสัญลักษณ๑มงคลที่
ปรากฏอยูํทั่วไป  ซึ่งมีนักวิชาการได๎นํามาแบํงออกเป็น  4 กลุํม (พรพรรณ จันทโรนานนท๑ , 2530, 
หน๎า 5-18) 

1. กลุํมที่ใช๎ภาพบุคคล เป็นสัญลักษณ๑มงคล 
2. กลุํมที่เป็นสัตว๑ เป็นสัญลักษณ๑มงคล 
3. กลุํมที่เป็นสิ่งของเคร่ืองใช๎เป็นสัญลักษณ๑มงคล 
4. กลุํมที่ใช๎ ผลไม๎ ต๎นไม๎ และดอกไม๎เป็นสัญลักษณ๑มงคล 

กรณีจากการศึกษาสัญลักษณ๑ในวัดจีนมหายาน  (อรศิริ ปาณินท๑, 2530, หน๎า 84) พบวํามีการศึกษา
แล๎วในกรุงเทพมหานครประกอบด๎วยวัด  4 วัด คือวัดมังกรกมลาวาส  (เลํงเนํยยี่) วัดทิพวารีวิหาร 
(คามโลํยี)่ วัดบําเพญ็จีนพรต (หยงฮกยี)่ และวัดโพธิ์แมนคุณาราม พบวํามีการจําแนกสัญลักษณ๑ตามที่
กลําวมาข๎างต๎นโดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
1. กลุ่มที่ใช้ภาพบุคคล เป็นสัญลักษณ์มงคล 

1.1 พระศากยมุนีพุทธเจ๎า คือ พระสมณโคดมพุทธเจ๎า ซึ่งมีพระนามเดิมในภาษาบาลีวํา สิทธัต
ถะโคตมะ หรือใน ภาษาสันสกฤต วํา สิทฺธารฺถ เคาตมะ  เป็นพระพุทธเจ๎า พระองค๑ปัจจุบัน ผู๎เ ป็นศาสดาของ
ศาสนาพุทธ สาวกของพระองค๑ไมํนิยมออกพระนามโดยตรงแตํเรียกตามพระสมัญญาวํา "ภควา ( "พระผู๎
มีพระภาคเจ๎า)  คัมภีร๑พุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายานบันทึกตรงกันวํา พระโคตมพุทธเจ๎า

ทรงดํารงพระชนมชีพอยูํระหวําง 80 ปีกํอน พุทธศักราช  จนถึงเร่ิม พุทธศักราชซึ่งเป็นวันปรินิพพาน  ตรงกับ 
543 ปี กํอนคริสตกาลตามตําราไทยซึ่งอ๎างอิง ปฏิทินสุริยคติไทย และปฏิทินจันทรคติไทย  ตรงกับ 483 ปีกํอน

คริสตกาลตามปฏิทินสากล พระโคตมพุทธเจ๎าเป็นพระราชโอรสของ พระเจ๎าสุทโธทนะ กับพระนางสิริมหา

มายาแหํงศากยวงศ๑โคตมโคตร อันเป็นราชสกุลวงศ๑ที่ปกครองกรุง กบิลพัสดุ๑มาช๎านาน กํอนออกผนวช
ทรงดํารงตพระอิสสริยยศเป็น มกุฎราชกุมาร  เมื่อเสด็จออ กผนวชและบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็น
พระพุทธเจ๎าแล๎ว ทรงได๎รับการถวายพระนามตําง ๆ อาทิ พระศากยมุนี, พระพุทธโคดม , พระโคดม
พุทธเจ๎า ฯลฯ แตํทรงเรียกพระองค๑เองวํา  ตถาค ต แปลวํา พระผู๎ไปแล๎วอยํางนั้น  ทรงสั่งสอนเวไนย
สัตว๑ ให๎ละเว๎นความชั่ว กระทําแตํความดี และชําระจิตใจของตนเองให๎ผํองใส คําสอนของพระองค๑
งดงามทั้งในเบื้องต๎น ทํามกลางและที่สุดเหมาะแกํกาลสมัย 

1.2 พระอมิตาภพุทธเจ๎า พระองค๑มีหลายพระนาม เชํน อมิตายุส แปลวํา พระผู๎มี อายุกาลไมํ
มีประมาณ และอมิตาภะ แปลวํา พระผู๎มีแสงสํองสวํางไมํมีประมาณ เป็น พระธยานิพุทธะ  1 ใน 5 องค๑ 
ประทับอยูํทางตะวันตกของพุทธมณฑล พระกายสีแดงก่ํา เป็นต๎นตระกูลของพระโพธิสัตว๑ตระกูล
ปัทมะ หมายถึงปัญญาที่ทําให๎มนุษย๑รู๎จักผิดชอบชั่วดี และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูก สัญญลักษณ๑คือ
ดอกบัว พระพุทธเจ๎าในตระกูลนี้ทั่วไปใช๎บัวแดง พระโพธิสัตว๑ปางดุ ใช๎บัวขาว ภาพวาดของ
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พระองค๑มักวาดให๎พระหัตถ๑ยาวหมายถึง  ความสามารถที่จะเอ้ือมพาสรรพสัตว๑เข๎าสูํแดนสุขาวดี มี
พระชิวหายาวตระหวัดได๎รอบโลกหมายถึง  ความสามารถในการแสดงธรรมได๎ทั่วโลก ทรงนกยูง
เป็นพาหนะนับถือสํวนใหญํในพุทธศาสนานิกายมหายาน ควบคูํกับพระอวโลกิเตศวรหรื อพระ
โพธิสัตว๑กวนอิมในภาษาไทย 

ทํานเป็นพระพุทธเจ๎าในสุขาวดีพุทธภูมิหํางจากโลกมนุษย๑ ทางทิศตะวันตกสิบล๎านล๎าน
กิโลเมตร ใช๎เวลาสร๎าง 5 กัป จึงสําเร็จเป็นอาณาจักรหน่ึง ชื่อ แดน สุขาวดี  (เก็กลกซือไก )จุดประสงค๑
ในการสร๎าง เพื่อเป็นที่อยูํของสัตว๑โลกที่สําเร็จธรรม ขอเพียงมีปณิธานแนํวแนํจริงใจและสวดคําวํา 

อามีทอฝอ (แต๎จิ๋ว :อานีทอฮุก )อยูํเสมอ ยามใกล๎จะสิ้นใจพระอมิตาภพุทธะ พระอวโล กิเตศว รโพธิสัตว๑  
และพระมหาสถามปราปต๑โพธิสัตว๑  จะเสด็จมารับไปยังแดนสุขาวดี ดังเชํนหลวงจีนในนิกายมหายานนิยม
ทํองกัน เพราะเป็นความเชื่อสํวนนิกาย ไมํได๎บันทึกไว๎ในพระไตรปิฏก 

1.3 พระไภษัชยคุรุไวฑูรย๑ พุทธเจ๎า เป็นพระพุทธเจ๎าที่พบเฉพาะในนิกาย มหายาน ไมํพบในฝ่าย
เถรวาท  พระนามของทํานหมายถึงพระตถาคตเจ๎าผู๎เป็นบรมครูแหํงยารักษาโรค ผู๎มีรัศมีสีน้ําเงินดัง
ไพฑูรย๑ พระนามอ่ืนๆของทํานคือ พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย๑ราชาพุทธเจ๎า พระมหา
ไภษัชยราชพุทธเจ๎า เป็นที่นิยมนับถือในหมูํชาวจีนและชาวทิเบต  ชาวจีนออกนามของพระองค๑วํา 
เอียะซือฮุก แปลวําพระพุทธเจ๎าผู๎เป็นครูแหํงยารักษาโรค พระนามเต็มของพระองค๑คือ พระไภษัชย
คุรุไวฑูรยประภาส พระองค๑ทํานมีพุทธเกษตรของพระองค๑ ชื่อวํา ศุทธิไวฑูรย๑ เป็นที่ที่มีความนํา
ร่ืนรมย๑เชํนเดียวกับแดนสุขาวดีอยูํทางทิศตะวันออก เรามักจะเห็นรูปปั้นของพระองค๑ทํานรวมอยูํ
กับพระอมิตาพุทธเจ๎า และพระศากยมุนี รวมเป็นสามพระองค๑ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ 

1.4 พระสงักัจจายน๑ (มี่เลํอฝอ) หรือที่นิยมเรียกกันวํา “พระสังกัจจายน๑โพธิสัตว๑” เป็นคําเรียกทาง
พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  ซึ่งเป็นองค๑เดียวกันกับคําเรียกทางพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน คือ “พระศรีอา
ริย๑” (พระศรีอาริยเมตไตรย) อันเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หมายถึงพระพุทธเจ๎าองค๑ใหมํที่จะ
บังเกิดมาในอนาคตกาล ณ เวลานั้น เชื่อกันวําสันติสุขอันแท๎จริงจะบังเกิดขึ้นแกํมนุษยชาติ 
รูปลักษณะของพระสังกัจจายน๑ (พระศรีอาริย๑) ตามแบบคติแบบจีนนั้น จะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะ
อ๎วนพลุ๎ยเปลือยออก มีใบหน๎าที่สดชื่นรําเริง สีหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใสและมักหัวเราะเริงรําอยูํเสมอ สองหยูาว
จรดบํา มักเห็นทํานในลักษณะทําทางนั่งอยํางสบายอารมณ๑และปรากฏรูปเด็กๆ  วิ่งรายล๎อมอยูํรอบตัว
พระสังกัจจายน๑ เด็กๆ ที่ปีนป่ายอยูํรอบตัวทํานจะต๎องเป็นเด็กผู๎ชายจํานวนห๎าคน  เด็กชายห๎าคนเป็น
ความหมายแฝงที่หมายถึง “อํูฝู” หรือความสุขห๎าประการ อันถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท๎ของชีวิตมนุษย๑
ในทางพุทธศาสนามหายานนั้น คติการสร๎างรูปเคารพพระสังกัจจายน๑ หรือ “มี่เลํอฝอ” เร่ิมเกิดขึ้นคร้ังแรก
ในสมัยราชวงศ๑ซํง (ซ๎อง) ซึ่งเป็นสมัยแหํงความรํุงเรืองทางด๎านศิลปหัตถกรรมจีนรูปเคารพทางพุทธศาสนา
จึงถูกนํามาใช๎ในความหมายที่ดีแกํราชสํานักและคหบดีทั่วไป ด๎วยเหตุดังกลําวนี้ ภาพวาดจิตรกรรม
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จีนประเพณ ีประติมากรรมพระสังกัจจายน๑หรือมี่เลํอฝอ จึงถูกนํามาใช๎วัฒนธรรมมงคล เป็นสัญลักษณ๑
แหํงความสุขสมหวังและมีความหมายที่ดีสําหรับใช๎เป็นภาพอวยพรให๎แกํกันและกัน เพื่อให๎การดําเนิน
ชีวิตใดๆ สําเร็จสมประสงค๑และเพียบพร๎อมด๎วยปิติสุขตลอดไป 
 1.5 พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว๑ (พระก วนอิม ) เป็น พระโพธิสัตว๑ องค๑สําคัญของ
พระพุทธศาสนา มหายาน  ที่มีผู๎เคารพศรัทธามากที่สุด และเป็น บุคลาธิษฐาน แหํงมหากรุณาคุณของ
พระพุทธเจ๎าทั้งปวง เร่ืองราวของพระอวโลกิเตศวรปรากฏอยูํทั่วไปในคัมภีร๑ สันสกฤตของมหายาน อาทิ 
ปรัชญาปารมิตาสูตร  สัทธรรมปุณฑรีกสูตร  และการัณฑวยูหสูตฺร  ชาวจีนมักจะเรียกวํา  “กวนซีอิมผูํสัก ” (พระ
โพธิสัตว๑กวนอิม ) เป็นพระมหาโพธิสัตว๑องค๑หนึ่งที่ เน๎นในการโปรดสัตว๑โลกเป็นอยํางยิ่งใน
พระไตรปิฎกนิกายจีนมหายาน  ได๎จารึกถึงบทบาทสําคัญของพระองค๑ ที่มีตํอพระพุทธศาสนาเป็น
อันมาก พระองค๑ได๎ทรงต้ังปณิธานไว๎วําจะขอโปรดสัตว๑โลกในไตรภูมิเพื่อให๎ สัตว๑โลก  ได๎รับพระ
เมตตากรุณามากที่สุด  “ในเมื่อสัตว๑โลกยังโปรดไมํหมด พระองค๑ก็ยังไมํมีพระทัย  ที่จะเสด็จเข๎าสูํ
พุทธภูมิเสด็จนิพพานเป็นพระพุทธเจ๎า ” พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว๑   ปรากฏพระนามตั้งแตํยุค
แรกของพระพุทธศ าสนาฝ่ายมหายาน  เมื่อพระพุทธศาสนาเข๎าสูํประเทศจีน พระอาจารย๑กุมารชีพ
แปลพระนามเป็นภาษาจีนวํา กวนซีอิม ตามศัพท๑คําวํา อวโลกิเตศวร ในความหมายของ “พระผู๎เพํง
เสียงแหํงโลก” ( กวน =อว ซี=โลกิต อิม=ศวร  )ตํอมา เนื่องจากคําวํา ซี  ไปตรงกับพระนามของพระ
จักรพรรดิถังไทํจง คือหลีซีหมิง จึงตัดคําวํา ซี ออกเหลือเพียงแตํ กวนอิม 
 1.6 พระกษิติครรภ๑ โพธิสัตว๑ เป็นนามของ พระโพธิสัตว๑  ซึ่งเป็นที่นับถือเป็นหลักอยูํใน ศาสนา

พุทธมหายานในแถบเอเชียตะวันออก มักแสดงไว๎ด๎วยรูปลักษณ๑ของพระภิกษุมหายาน นามของพ ระโพธิสัตว๑
องค๑นี้อาจแปลได๎วํา ขุมทรัพย๑แหํงแผํนดิน (Earth Treasury) คลังแหํงแผํนดิน (Earth Store) บํอเกิด
แหํงแผํนดิน   (Earth Matrix) หรือ ครรภ๑แหํงแผํนดิน (Earth Womb) พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว๑
เป็นที่ร๎ูจักจากปณิธานของพระองค๑ซึ่งมุํงรับผิดชอบการสั่งสอนสรรพสัตว๑ที่อยูํใน กามภูมิ ทั้งหก 
ระหวํางสมัยของศาสนา พระโคตมพุทธเจ๎า จนถึงการมาตรัสร๎ูของ พระศรีอริยเมตไตรย  และมหาปณิธาน
สําคัญในการชํวยสัตว๑โลกให๎พ๎นจากนรกทั้งหมด หากนรกยังไมํวําง จากสัตว๑นรกก็จะยังไมํขอบรรลุ
พุทธภูมิ  ด๎วยเหตุดังกลําว พระองค๑จึงถือวําเป็นพระโพธิสัตว๑แหํงสัตว๑นรกทั้งปวง  พระนามเต็มของ
พระองค๑ในภาษาจีนคือ "ต๎าหยวนต้ีจ๎างผูํซํา"  อันมีความหมายวํา "ราชาโพธิสัตว๑กษิติครรภ ( ตี้จ๎าง )

ผู๎มีปณิธานอันยิ่งใหญํ "คําวํา "ต๎าหยวนต้ีจ๎างผูํซํา "นี้เป็นชื่อตามสําเนียงจีนกลาง ญี่ปุ่นเรียกวํา "ได
กังจิโซโบะซะสึ "นามดังกลําวนี้อ๎างอิงถึงปณิธานขอ งพระองค๑ซึ่งปราก ฏอยูํในพระสูตรมหายาน ตํางๆ 

ระบุวําจะทรงรับภาระในการสั่งสอนสรรพสัตว๑ทั้งปวงที่ในอยูํใน กามภูมิทั้งหกในโลก อันได๎แกํ นรก

ภูมิ, เปตภูมิ , อสุรภูมิ , เดรัจฉานภูมิ , มนุสสภูมิ  และเทวภูมิ  (หมายความถึงสวรรค๑ ฉกามาพจร ทั้ง 6 ชั้น )ตลอดยุค
ระหวํางศาสนาของพระโคตมพุทธเจ๎าและพระศรีอริยเมตไตรย  ด๎วยบทบาทที่สําคัญดังกลําว ศาลาหรือวิหาร
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ซึ่งอุทิศแดํพระโพธิสัตว๑พระองค๑นี้จึงมักปร ากฏ อยูํเป็นศูนย๑กลางของวัดพุทธมหายานฝ่าย
ตะวันออก โดยเฉพาะอยํางยิ่งภายในศาลาอนุสรณ๑สถานหรือสุสานตํางๆ  ในศาสนาพุทธฝ่าย เถรวาท 
มีเร่ืองราวที่คล๎ายคลึงและเทียบกันได๎กับตํานานของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว๑คือเร่ืองพระมาลัย  ซึ่ง
เป็นทีร๎ู่จักอยํางแพรํหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน ประเทศไทยและประเทศลาว  เน้ือหา
ของเร่ืองนี้กลําวถึงพระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต๑ชาวลังกา สําเร็จฤทธิ์อภิญญาญานตํางๆ จากการ
บําเพ็ญสมาธิ และได๎รับการยกยํองวําเป็นผู๎สืบทอคความเป็นเลิศทางฤทธิ์ตํอจาก พระมหาโมคคัล ลานะ ผ๎ู
เป็นอัครสาวกฝ่ายซ๎าย ตํานานเลําวําทํานได๎อาศัยฤทธิ์เดชของทํานทํองไปยังนรกเพื่อเทศนาโปรด
สัตว๑นรกทั้งปวงให๎บรรเทาจากทุกขเวทนา และได๎รับรู๎ถึงมูลเหตุและผลกรรมที่ต๎องมาเสวยทุกข๑
เวทนาในนรกขุมตํางๆ ของสัตว๑นรกเหลํานั้น นอกจากนี้ทํานยังได๎ขึ้นไปยังสวรรค๑เ พื่อดูชาเจดีย๑
พระจุฬามณีและสนทนากับเหลําเทวดาถึงเหตุและผลแหํงบุญที่ตนได๎กระทํา กํอนจะนําสิ่งที่ได๎พบ
เห็นทั้งหมดมาประกาศให๎ชาวโลกรับร๎ูและตั้งใจบําเพ็ญความดีสืบตํอไป 
 1.7 พระมหาสถามปราบต๑โพธิสัตว๑ เป็นพระโพธิสัตว๑อัครสาวกของ พระอมิตาภพุทธะ เชํนเดียวกับ
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว๑  แตํมีคนร๎ูจักน๎อยกวํา ถือวําทํานเป็นพระโพธิสัตว๑ด๎านกําลัง สะท๎อนพลังจิตที่
เข๎มแข็งของพระพุทธเจ๎า  ใกล๎เคียงกับความหมายของ พระสมันตภัทรโพธิสัตว๑  ทางมหายานจีนกลําววําทรง
เป็นผู๎นําพานายชํางศิลป์ขึ้นไปถึงสวรรค๑ชั้ นดุสิตเพื่อได๎เห็นองค๑พระพุทธเจ๎าได๎ถูกต๎องตามพุทธ
ลักษณะ 
 1.8 พระสกัน ทโพธิสัตว๑ พระสกันทโพธิสัตว๑  หรือ เหวยถวอผูซํา ในสําเนียงแต๎จิ๋วนิยม
เรียกวํา “อํุยท๎อผํอสัก ” มีคําเรียกพระนามเต็มของพระองค๑วํา หู๎ฝ่าเหวยถวอผูซํา หมายถึง พระ
โพธิสัตว๑ผู๎พิทักษ๑ปกป้องพระธรรมแหํงพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีผู๎นิยมเรียกทํานในอีกชื่อหน่ึงวํา 
พระเวทโพธิสัตว๑ พระสกันทโพธิสัตว๑ เป็นมหาเทพสําคัญอีกองค๑หนึ่งที่หลายคนเคยเห็นมาแล๎ว แตํ
กลับมีผู๎ที่ทราบความหมายและที่มาของทํานไมํมากนัก พระสกันทโพธิสัตว๑มีหน๎าที่เฝ้าอารักขา
พระพุทธศาสนา ซึ่งจะส ามารถแลเห็นทํานได๎เมื่อพุทธศาสนิกชนเข๎าสูํบริเวณตัววัด เพราะภายใน
วัดทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น วิหารต๎นจะอยูํเบื้องหน๎า ภายในนั้น จะมีองค๑พระเมตไตรย
โพธิสัตว๑เป็นองค๑ประธาน ด๎านข๎างเรียงรายด๎วยท๎าวจตุโลกบาล และกํอนที่จะก๎าวผํานวิหารต๎นนั้น 
ด๎านหลังขององค๑พระอารยเมตไตรยจะประทับยืนไว๎ด๎วยพระโพธิสัตว๑องค๑หนึ่ง นั้นก็คือ พระสกัน
ทโพธิสัตว๑   หรือ เหวยถวอผูซํา  อํุยท๎อผํอสัก  พระนามของพระสกันทโพธิสัตว๑นั้น มีความหมายวํา 
ผู๎มีอานุภาพสนองคุณและพิทักษ๑ปกป้องพระพุทธศาสนา ดังนั้น จะเห็นวํา พระสกันทโพธิสัตว๑จะ
แตํงกายด๎วยชุ ดของนักรบขุนศึกจีน สวมชุดเกราะสีทองอยํางงดงามอรํามตา สีหน๎าและแววตา
เข๎มแข็ง บุคลิคทํวงทําอาจสงํางามสํวนใหญํจะสร๎างอยูํในลักษณะประทับยืน พระหัตถ๑ซ๎ายจับด๎าม
กระบี่ปักลงค้ํายันกับพื้น พระหัตถ๑ขวาเท๎าสะเอวอยํางผึ่งผาย 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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1.7 ฮก ลก ซิ่ว เป็นคําเรียกในสําเนียงแต๎จิ๋วที่คนไทยคุ๎นเคยกันดี  แตํหากเรียกในสําเนียงจีน
กลางจะเรียกวํา “ฝู ลูํ โซํว” นับเป็นกลุํมเทพเจ๎าสามองค๑ที่รู๎จักกันอยํางกว๎างขวางและพบเห็นกันบํอย
ที่สุดโดยเฉพาะในบ๎านเรือน บริษัทห๎างร๎านและสถานประกอบการทางธุรกิจทั่วไป สัญลักษณ๑ ฮก ลก 
ซิ่ว มีที่มาจากลัทธิเต๐า (ไมใํชํเทพในศาสนาพุทธอยํางที่หลายคนเข๎าใจกัน)  เรียกขานกันวํา “ ฝูลูํโซํวซาน
ซิง” หมายถึง สามเทพดวงดาว ฝู ลูํ และโซํว ประกอบไปด๎วยเทพสามองค๑ที่เป็นตัวแทนของความเป็น
สิริมงคลแกํชีวิต นั่นก็คือ 

- ฮก หรือ ฝูซิง คือ เทพดวงดาวแหํงความสุขและความโชคดี 
- ลก หรือ ลูํซิง คือ เทพดวงดาวแหํงความมั่งคั่งและชื่อเสียงลาภยศ 
- ซิ่ว หรือ โซํวซิง คือ เทพดวงดาวแหํงอายุยืนยาว 

1.8 โป๊ยเซียน   เป็นการออกเสียงในสําเนียงแต๎จิ๋วที่คนไทยคุ๎นเคยกัน  แตํถ๎าเป็นสําเนียงจีน
กลางจะออกเสียงวํา “ปาเซียน” คําวํา “ปา” (โป๊ย) หมายถึงเลข 8 สํวน คําวํา “เซียน” ก็คือผู๎วิเศษตาม
ความเชื่อของจีน คติความเชื่อเร่ืองโป๊ยเซียนเป็นความเชื่อของลัทธิเต๐า ซึ่งเป็นกลุํมเทพเจ๎าที่นิยมนับ
รวมกันทั้ง  8 องค๑ ดูจะเป็นที่รู๎จักกันอยํางกว๎างขวางในปัจจุบัน  สัญลักษณ๑ของโป๊ยเซียนจะมี
ความหมายถึง “ความสุขความโชคด ีและขออํานวยพรให๎มีอายุยืนยาว” สําหรับในวัฒนธรรมจีนแล๎ว 
ภาพวาดและงานศิลปหัตถกรรมตําง ๆเกี่ยวกับโป๊ยเซียนถือเป็นภาพสิริมงคล ที่นิยมกันมากก็คือภาพวาด 
“โป๊ยเซียน” และ “โป๊ยเซียนข๎ามทะเล” ดังนั้น เมื่อเห็นภาพโป๊ยเซียน ณ ที่ใด นั่นก็คือสัญลักษณ๑แทน
ความหมายถึงการอวยพรให๎ทํานสุขสมหวังในชีวิต และมีอายุมั่นขวัญยืนนั่นเอง  ตํานานเกี่ยวกับโป๊ยเซียน
นั้นมีอยูํหลายตํานาน แตํละยุคแตํละสมัยก็แตกตํางกันออกไป มากบ๎างน๎อยบ๎าง บันทึกเกําแกํเกี่ยวกับ
โป๊ยเซียนวํากันวํา มีมาตั้งแตํสมัยราชวงศ๑ฮั่นตะวันตกหรือซีฮั่น มีปรากฏอยูํในบทบันทึก “หวายหนานจื่อ” 
ของหลิวอัน และเรียกเซียนทั้งแปดวํา “ปากง” ซึ่งเป็นเทพเซีนที่มุํงแสวงหายาอายุวัฒนะ และได๎บําเพ็ญ
เพียรจนกระทั่งสําเร็จกลายเป็นเซียน  บันทึก “ซวี่เซี่ยนจ๎วน” ของเสิ่นเฟิ่น  สมัยหนานถัง  รวมทั้งบท
บันทึก “หนานถังซ”ู ของลูํอิ๋ว ตํางก็มีข๎อความเลําเร่ืองโป๊ยเซียนในสมัยห๎าราชวงศ๑หรืออํูไต๎ มีปรากฏ
ภาพวาดของนักพรตจิตรกรผู๎เขียนภาพชื่อ  “แปดเซียนแหํงภูเขาลูํซาน ” ซึ่งบุคคลในภาพแม๎เรียกวํา
แปดเซียน (โป๊ยเซียน) แตํทวํากลับมีชื่อเสียงเรียงนามไมํเหมือนกับโป๊ยเซียนในปัจจุบันที่คนสํวนใหญํ
ร๎ูจัก ตํงจ๎งซู จางเต๎าหลิง  เอ๋ียนจวินผิง  หลี่ปาไป่ ฟั่นฉางเชิง  และจูเซียนเซิง  จวบจนกระทั่งถึงสมัย
ราชวงศ๑หมิง อู๐หยวนไท๎ได๎ประพันธ๑บันทึกตํานานเรียกวํา “แปดเซียนออกทํองทะเลตะวันออก” เรียน
กันยํอๆ วํา “ทํองตะวันออก” ทําให๎นับต้ังแตํน้ันมา  ชื่อของเซียนทั้งแปด  (โป๊ยเซียน) ถึงได๎บทสรุป
ที่ตรงกันกับคําเรียกในทุกวันนี้และยังได๎สืบทอดตํอๆ กันมากกวํา 500 ปี โดยได๎ยึดเอาแบบฉบับชื่อ
เรียกของโป๊ยเซียนตามแบบของอู๐หยวนไท๎เป็นบรรทัดฐานสืบเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน โป๊ยเซียน (แปดเซียน) 
ประกอบไปด๎วย 
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1.3.1 จงหลีเฉวียน (หั่งเจ็งลี้) 
1.3.2 หลีเถียไกวํ (ลี้ทิไกว๎) 
1.3.3 จางกั่วเหลา (เตียก๎วยเลํา) 
1.3.4 หลี่ว๑ต๎นปิน (ลื่อตั่งปิง) 
1.3.5 เฉากว๐อจ้ิว (เชาก๏กกู๐) 
1.3.6 หันเซียงจื่อ (อ่ังเซียงจื้อ) 
1.3.7 เหอเซียนกู (ฮ๎อเซียนโกว) 
1.3.8 หลันไฉํเหอ (น๎าไชํฮั้ว) 

หมายเหต ุชื่อในวงเล็บเป็นชื่อในสําเนียงแต๎จิ๋ว ที่คนไทยคุ๎นเคยกันมากกวํา 
2. กลุ่มที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นสัญลักษณ์มงคล 

2.1 อํูฝู (ความสุขห๎าประการ) คําวํา “อํูฝู” สําเนียงแต๎จิ๋วเรียกวํา  “โหงวฮก” แปลตรงตัวก็คือ
ความสุขห๎าประการ รูปสัญลัษณ๑ของ “อํูฝู” ที่พบเห็นมากที่สุดจะเป็นรูปค๎างคาว 5 ตัว บินล๎อมรอบ
ตัวอักษรคําวํา “โซํว” หมายถึงอาวุวัฒนะ มีความหมายเรียกกันวํา “อํูฝูเผิ่งโซํว” หมายถึง โชคทั้งห๎า
หรือความสุขทั้งห๎าประการล๎อมรอบด๎วยความมีอายุยืน “อํูฝู” นับเป็นสัญลักษณ๑มงคลทางวัฒนธรรม
จีนที่เป็นทั้ง “อักษรมงคล” และ“สัญลักษณ๑มงคล” ในสังคมและวัฒนธรรมของจีนมาอยํางช๎านาน 
สัญลักษณ๑ “ความสุขห๎าประการ ” หรือ “อํูฝู” แม๎เกี่ยวข๎องกับคําวํา  “ฝู” ซึ่งในสําเนียงแต๎จิ๋ว เรียกวํา 
“ฮก” ปกติแล๎ว “ฮก” นั้น คือ เซียนองค๑หนึ่งในกลุํมเทพแหํงดาว “ฮก ลก ซิ่ว” แตํวํา “ฮก” (ฝู) ใน
ความหมายของ “อํูฝู” นั้นไมํเหมือนกันเพราะ “อํูฝู”ในความหมายของความสุขห๎าประการจะหมายถึงการ
ดํารงชีวิตตามครรลองและวิถีทางแหํงธรรมชาติมีความนัยที่ลึกซึ้งและสะท๎อนจิตวิญญาณในวิถี
แบบจีนอยํางชัดเจน ความสุขห๎าประการ หรือ “อํูฝู” มีบันทึกอยูํในคัมภีร๑ซํางซูอันเกําแกํของมหาปราชญ๑
ขงจื๊อและสานุศิษย๑ทั้ง 72 คน คําสอนตามหลักลัทธิหยูของขงจื๊อได๎กลําวถึงความสุขอยาํงแท๎จริงของ
มนุษย๑ที่พึ่งได๎รับ ควรมีอยูํด๎วยกัน 5 ประการ คือ 

2.1.1 ความสุขที่หนึ่ง คือ ฉางโซํว หมายถึง มีอายุอันยืนยาว 
2.1.2 ความสุขที่สอง คือ ฟู่กุ๎ย หมายถึง มั่งคั่งรํ่ารวย 
2.1.3 ความสุขที่สาม คือ คังหนิง หมายถึง สุขภาพดีปราศจากโรคภัย 
2.1.4 ความสุขที่สี่ คือ เหําเต๐อ หมายถึง คุณธรรมอันประเสริฐ 
2.1.5 ความสุขที่ห๎า คือ ซํานจง หมายถึง การตายอยํางสงบสุข 

ด๎วยเหตุดังกลําวนี้ ความสุขห๎าประการ (“อํูฝู”) จึงถูกนํามาใช๎ในสัญลักษณ๑ มงคลหลายประการอัน
ได๎แกํ อักษรมงคลและภาพจิตรกรรมมงคล ตัวอยํางเชํน “อํูฝูเผิ่งโซํว” หมายถงึ ห๎าความสุขอํานวยให๎
อายุยืนยาว หรือ “อํูฝูหลินเหมิน” หมายถึง ความสุขทั้งห๎าประการเยือนถึงบ๎าน เป็นต๎น 
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2.2 แปดวิเศษของโป๊ยเซียน  หรือ “อ้ันปาเซียน” หมายความถึง “ทรัพย๑แปดอยํางของ
โป๊ยเซียน” เป็นของใช๎ของวิเศษประจําตัวหรืออาวุธประจํากายของเหลําเซียนทั้งแปด  ในความเชื่อ
ทางลัทธิเต๐าของวิเศษทั้งแปดของโป๊ยเซียนถือเป็นของสิริมงคลที่มีอิทธิฤทธิ์และสามารถป้องกัน
ภูตผีปีศาจได๎  ตลอดจนสามารถกําจัดสิ่งชั่วร๎ายไมํให๎มากล้ํากรายมนุษย๑ในขณะเดียวกันนั้น  เรา
มักจะเห็นของวิเศษทั้งแปดในสํวนหน่ึงของลวดลายประดับในอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้ งวัด
วาอารามและศาลเจ๎าทั่วไป  ดังนั้น สัญลักษณ๑ “แปดวิเศษของโป๊ยเซียน” จึงมีความหมายแหํงสัญลักษณ๑
มงคลตามแบบเต๐าและเป็นเสมือนหนึ่งเคร่ืองหมายตัวแทนเซียนแตํละองค๑ของกลุํมเซียนทั้งแปดหรือ
โป๊ยเซียน “แปดวิเศษของโป๊ยเซียน” ได๎แกํ 

2.2.1  พัดใบกล๎วย สัญลักษณ๑แทนเซียนจงหลีเฉวียน (หั่งเจ็งลี)้ พัด 
 วิเศษของจงหลีเฉวียนสามารถโบกพัดคนตายให๎กลับฟื้นคืน 
 ชีพได๎ ดังนั้นจึงมีอีกชื่อหนึ่ง พัดฟื้นคืนวิญญาณ หรือ “พัด 
 หวนคืนชีพ” (หวนหุนซําน) 
2.2.2 น้ําเต๎า สัญลักษณ๑แทนเซียนหลี่เถียไกวํ (ลี้ทิไกว๎) น้ําเต๎า 
 ของหลี่เถียไกวํเป็นน้ําเต๎าวิเศษที่สามารถดลบันดาลสุขให๎แกํ 
 มนุษย๑ ภายในจะมีค๎างคาวห๎าตัวโบยบินออกมาจากน้ําเต๎า  
 อันหมายถึง ความสุขห๎าประการของมนุษย๑ (อํูฝู) 
2.2.3 กลองปลา สัญลักษณ๑แทนเซียนจางกั่วเหลา (เตียก๎วยเลํา)  
 “อวี๋กู๐” ของจางกั่วเหลาเป็นกระบอกวิเศษที่มีคุณสมบัติใน 
 การสํงเสียงสะท๎อนของเคร่ืองดนตรีโบราณชนิดนี้ที่มีเสียง 
 ก๎องกังวานไปไกลแสนไกล 
2.2.4 กระบี่วิเศษ สัญลักษณ๑แทนเซียนหลี่ว๑ต๎งปิน (ลื่อตั่งปิง) กระบี ่
 วิเศษของหลี่ว๑ต๎งปินมีอิทธิฤทธิ์ในการพิชิตมารร๎ายและกําราบ 
 ปราบปีศาจและสิ่งอัปมงคล 
2.2.5 แผํนป้ายคูํอินหยางป่าน สัญลักษณ๑แทนเซียนเฉากว๐อจิ้ว  
 (เชาก๏กกู๐) แผํนป้ายคูํอินหยางป่านของเฉากว๐อจ้ิว เป็นแผํน 
 ป้ายวิเศษยามเข๎าเฝ้าฮํองเต๎ มีพลังอํานาจแหํงธรรมชาติในการ 
 ทําให๎เกิดเสียงดังกึกก๎อง 
2.2.6 ขลุํย สัญลักษณ๑แทนเซียนหันเซียงจื่อ (ฮั่งเซียงจื้อ) เสียงอัน 
 ไพเราะของขลุํยวิเศษหันเซียงจื่อไมํเพียงแตํบรรเลงด๎วย 
 ทํวงทํานองอันไพเราะเสนาะหู แตํยัสามารถสะกดวิญญาณ 
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 ของผู๎ฟังให๎ชะงักได๎ในทันที 
2.2.7 ดอกบัว สัญลักษณ๑แทนเซียนเหอเซียนกู (ฮ๎อเซียนโกว) ดอกบัว 
 วิเศษของเหอเซียนกูเป็นดอกบัวที่ใหญํโตและงดงามกวําดอกบัว 
 โดยทั่วไป มีความหมายถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให๎ชํวยปกป้อง 
 คุ๎มครองมนุษย๑ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง 
2.2.8 กระเช๎าดอกไม ๎สัญลักษณ๑แทนเซียนหลันไฉํเหอ (น๎าไชํฮั้ว)  
 กระเช๎าดอกไม๎ของหลันไฉํเหอมีความหมายถึงความเป็นสิริ 
 มงคลแทนความสุขสดชื่นและสดใสรําเริง ภายในกระเช๎าจะ 
 มีดอกไม๎ที่เบํงบานสะพรั่งตลอดเวลาโดยไมํมีวันเห่ียวเฉา 

2.3 แปดสัญลักษณ๑มงคล หรือ “ปาจี๋เสียง” หรือ “จี๋เสียงปาเป่า” คือ ภาพสัญลักษณ๑ทางพุทธ
ศาสนาฝ่ายมหายานทั้งแปดอยํางเรียกกันวํา  “อัษฏมงคลแปดประการ ” จัดเป็นสัญลักษณ๑
เคร่ืองหมายสิ่งของเคร่ืองใช๎หรือวัตถุมงคลทั้งแปดป ระเภท  ซึ่งถือวํามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็น
เคร่ืองหมายแหํงความสิริมงคลทั้งปวง  สัญลักษณ๑มงคลทั้งแปดประการจึงไมํเพียงเป็นลวดลาย อัน
สวยงาม แตํยังแฝงความหมายอันลึกซึ้งตํอหลักพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนา เชื่อกันวํา สัญลักษณ๑ทั้ง
แปดนี้ก็คือ  ทรัพย๑ประจํากายขององค๑พระศากย มุนีสัมมาสัมพุทธเจ๎าทําให๎รูปสัญลักษณ๑ทั้งแปดจะ
ปรากฏอยูํในสถาปัตยกรรมจีนมากเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะเป็นลวดลายประดับบนอาคาร  วัด วิหาร 
อาราม รวมทั้งเป็นลวดลายบนเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช๎ของภิกษุฝ่ายมหายาน  และยังใช๎เป็นแบบอยําง
ลวดลายผ๎าสําหรับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและงานศิลปะประเภทศิลปหัตถกรรมตํางๆ ในสมัยราชวงศ๑ชิง 
เฉียนหลงฮํองเต๎ยังได๎เคยมีรับสั่งให๎จัดสร๎างจัดทําภาชนะและเคร่ืองเคลือบดินเผาสําหรับใช๎ในวัง
เป็นลาย 8 สัญลักษณ๑มงคลอีกด๎วย  เพื่อให๎พระองค๑และราชวงศ๑ประสบโชคดีและมีความสิริมงคล
ตลอดไป ในพุทธศาสนาตันตระวัชรยานถือวํา 8 สัญลักษณ๑มงคลนี้ เป็นสิ่งแทนพระวรกายของพระ
ศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ๎า กลําวคือ 

2.3.1  รํมวิเศษ (Golden Parasol) หรือ เป๋าสําน สัญลักษณ๑แทนอํานาจ 
 แหํงพุทธองค๑ที่ปกป้องความร๎อนจากสุริยะ ดั่งแสงธรรมะ 
 ที่คอยป้องกันจิตวิญญาณของมนุษย๑ให๎พ๎นภัยจากภยันตราย 
 ทั้งปวง 
2.3.2 ปลาทอง (Golden Fish) หรือ จินอวี๋ หรือ ปลาคูํ สัญลักษณ๑ 
 แทนตาทั้งคูํที่เปิดกว๎างเสมอแม๎อยูํในน้ํา เหมือนปลาที่ลืม 
 ตาวํายน้ําแม๎ในสายน้ําเชี่ยวและความรู๎แจ๎งตํออุปสรรคและ 
 ปัญหาทั้งปวง ดั่งเชํนการปฏิบัติตนอยํางมีสติสัมปัญชัญญะ 
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 ในวิถีทางที่ถูกต๎อง นําพามาซึ่งความสุขและสมหวัง 
2.3.3 ดอกบัว (Lotus Flower) หรือ เหลียนฮวา สัญลักษณ๑แทนความ 
 บริสุทธิ์ผํองแผ๎ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่แม๎กําเนิดจากโคลน 
 ตาม แตํก็ไมํแปดเปื้อนมลทิน ซึ่งสัญลักษณ๑ดอกบัวในอีกนัย 
 หนึ่งก็คือ การแทนองค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าองค๑พระศาสดา 
 แหํงพุทธศาสนา 
2.3.4 แจกันวิเศษ (Treasure Vase) หรือ เป่าผิง สัญลักษณ๑แทนที่ 
 บรรจุสมบัติ คือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค๑เปรียบเสมือน 
 ขุมทรัพย๑ในแจกันสมบัติ ที่จะชํวยให๎ผู๎ศรัทธาสมมาดปรารถนา 
2.3.5 ธงชัย (Victorious Banner) หรือ ไป๋ไก ๎สัญลักษณ๑แทนความร๎ู 
 อันกระจํางแจ๎งและธรรมเหนืออธรรมเปรียบเสมือนดังธงชัย 
 ที่ประกาศพระศาสนาสูํการร๎ูแจ๎งเห็นธรรม 
2.3.6 ธรรมจักร (Wheel of Law) หรือ ฝ่าหลุน สัญลักษณ๑แทนพระธรรม 
 คําสอน ความไมํหยุดนิ่งและเคลื่อนที่อยูํเสมอ เป็นวงล๎อแหํง 
 ธรรมที่แทนคําสอนของพระพุทธองค๑ที่ไมํหยุดนิ่งและเคลื่อนที ่
 สูํความรุํงเรืองตลอดเวลา 
2.3.7 หอยสังข๑ (Conch) หรือ ฝ่าหลอ หรือ บางคร้ังเรียกวํา หอย 
 สังข๑ขาว หรือ ไป๋ไหํหลอดสัญลักษณ๑แทนเสียงแหํงพระธรรม 
 ของพระพุทธองค๑ที่ก๎องกังวานไปทุกสารทิศหรือเสียงแหํง 
 การประกาศพระศาสดาสูํโลก 
2.3.8 เงื่อนไมํรู๎จบ (Endless Knot) หรือ ผานฉาง สัญลักษณ๑แทนจิตใจ 
 อันพิสุทธิ์ ความลึกซึ้งในห๎วงดวงใจความคิดและความรัก 
 ที่เป็นเงื่อนตายดั่งปมที่ไมํรู๎จบหรือรักอมตะนิรันดร๑ 

2.4 แปดสิ่งวิเศษ หรือ “ปาเป่า” ในสําเนียงแต๎จิ๋วจะออกเสียงเรียกวํา “โป๊ยป้อ” อาจเรียกอีกอยําง
หนึ่งวํา “สิ่งล้ําคําแปดประการในพระพุทธศาสนา” สัญลักษณ๑ทั้งแปดนี้เป็นสํวนหน่ึงของวัฒนธรรม
จีนที่สัมพันธ๑กับคติความเชื่อทางศาสนาพุทธ  สัญลักษณ๑แตํละอยํางจึงล๎วนแตํแฝงไว๎ ด๎วยความหมาย
ในปรัชญาพุทธทั้งสิ้น เชื่อกันวําสัญลักษณ๑แปดสิ่งวิเศษนี้จะทําให๎ชีวิตมีความเจริญก๎าวหน๎ารํุงเรืองลวดลาย
ของแปดสิ่งวิเศษจึงเป็นลายมงคลที่ปรากฏอยูํในสิ่งของเคร่ืองใช๎ของพระสงฆ๑ในพุทธศาสนา 
ฝ่ายมหายาน เป็นลวดลายปักบนผืนผ๎า รวมทั้งเป็นลายประดับในงานสถาปัตยกรรมจีนทางพระพุทธศาสนา 
โดยจําแนกออกได๎ดังนี้ 
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2.4.1  ไขํมุกวิเศษ หรือ เป่าจ ูเป็นสัญลักษณ๑แทนแสงสวํางอันเรืองรอง 
2.4.2 แผํนมุมแหํงชัยชนะ หรือ ฟางเซิ่ง เป็นสัญลักษณ๑แทนชัยชนะ 
 และการพัฒนาตํอเน่ืองที่ไร๎ที่สิ้นสุด 
2.4.3 เคร่ืองดนตรี “ชิ่ง” หรือ ชิ่ง เป็นสัญลักษณ๑แทนความสุขอัน 
 สมปรารถนา 
2.4.4 นอแรด หรือ สูํเจ่ียว เป็นสัญลักษณ๑แทนชัยชนะอันยิ่งใหญํ 
2.4.5 เหรียญทอง หรือ จินเฉียน เป็นสัญลักษณ๑แทนความมั่งคั่งมั่งมี 
2.4.6 กระจกเงา หรือ หลวนจิ้ง เป็นสัญลักษณ๑แทนความงามพร๎อมสรรพ 
2.4.7 หนังสือ หรือ ซูเปิ่น เป็นสัญลักษณ๑แทนปัญญาความรอบรู๎ 
2.4.8 ใบกล๎วยหรืออ๎ายเยี่ย เป็นสัญลักษณ๑แทนยันต๑ป้องกันภูตผี 
 ปีศาจ 

2.5 วําน / สวัสตกิะ เป็นสัญลักษณ๑เคร่ืองหมายที่นําสนใจมากเพราะเป็นสัญลักษณ๑โบราณที่มี
ประวัติศาสตร๑อันยาวนานและปรากฏขึ้นทั้งซีกโลกตะวันออกและตะวันตก มีความสัมพันธ๑ตั้งแตํอารย
ธรรม วัฒนธรรมคติความเชื่อ ลัทธิศาสนา ไปจนถึงสังคมและการเมือง แตํสําหรับวัฒนธรรมจีนแล๎ว 
สัญลักษณ๑ดังกลาํวนี้ถือวําเป็นสัญลักษณ๑มงคลในสําเนียงภาษาจีนกลางอํานออกเสียงวํา “วําน” ซึ่งพ๎อง
เสียงกับคําวํา “วําน” ที่เป็นเลขหลักหมื่นหรือเลขจํานวนนับที่มากที่สุดของจีนโบราณ ในทางพุทธ
ศาสนาฝ่ายมหายานสัญลักษณ๑วํานจัดเป็นสัญลักษณ๑แหํงความโชคดีและมีสิริมงคลอยํางอเนก
อนันต๑ ประวัติศาสตร๑ของสัญลักษณ๑มีรูปลักษณ๑ทั้งสองแบบ ในอดีตกาลมีบันทึกอารยธรรมโบราณ
ของชาวอารยันกลําวถึงสัญลักษณ๑สวัสติกะ หมายถึง “พระอาทิตย๑” หรือ “ดวงไฟ” และจากการค๎นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีสัญลักษณ๑วํานยังปรากฏอยูํในรํองรอยวัฒนธรรมโมเฮนโจดาโร (Mohenjodaro) 
ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมยุคแรกในอินเดีย สัญลักษณ๑ดังกลําวยังพบเห็นในศิลปะสุเมเรียน เปอร๑เซีย กรีก 
โรมัน และแพรํหลายไปในสมัยไบแซนไทน๑  และกอธิค  อีกทั้งยังสัมพันธ๑อยํางลึกซึ้งกับคติความ
เชื่อทางศาสนาตะวันออกถึงสองศาสนาคือศาสนาอินดูและศาสนาพุทธ สัญลักษณ๑วํานในอินเดียอําน
ออกเสียตามภาษาสันสกฤตวํา  “สวัสติกะ” (Swastika, Svastika) มีความหมายวํา  “โชคดี ปลอดภัย” 
(ซึ่งจริงๆ แล๎ว คําวํา “สวัสดี” ในภาษาไทยนั้นก็มาจากความหมายของคําวํา “สวัสติกะ” นั่นเอง) ใน
ศาสนาฮินดูแตํโบราณ สัญลักษณ๑สวัสติกะเป็นสัญลักษณ๑แทนองค๑พระพิฆเณศและมักปรากฏเป็น
เคร่ืองหมายสัญลักษณ๑ประจําพระพิฆเณศ ในขณะที่พระสูตรของศาสนามหายานนั้น สัญลักษณ๑วําน
ในจีนปรากฏคร้ังแรกในสมัยต๎นราชวงศ๑ถัง เมื่อคร้ังพระภิกษุเสวียนจั้งหรือที่เรารู๎จักกันในนาม “พระ
ถังซําจั๋ง” ได๎กลับจากการเดินทางไกลเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกมาสูํจีน  พระภิกษุเสวียนจั้งไ ด๎แปล
พระไตรปิฎกในครั้งนี้ไว๎และเรียกสัญลักษณ๑นี้วํา “เต๐อ” หมายถึง คุณธรรม  ตํอมาเมื่อ ค.ศ. 693 ตรงกับ
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รัชสมัยฉางโซํวปีที่ 2 ซึ่งเป็นชํวงที่พระนางบูเช็กเทียน  (อ๐เจ๐อเทียน) ผู๎เป็นฮํองเต๎หญิงองค๑แรกและ
องค๑เดียวของจีน  พระนางทรงโปรดให๎มีการเผยแผํพระพุทธศาสนาคร้ั งใหญํ สัญลักษณ๑วํานจึงถูก
กําหนดให๎อํานออกเสียงวํา  “วําน” และแปลความหมายวํา  “คุณธรรมทั้งปวงและความสุขสวัสดี
อเนกอนันต๑” นิยมเรียกสั้นๆ  วํา “วําน” หรือ “หมื่น” เพราะเลขหลักหมื่นเป็นตัวเลขสูงสุดในสมัย
จีนโบราณ  ดังนั้น “วําน” (หมื่น) จึงมีความหมายแท๎จริงวํา  มากมายมหาศาลหรือไมํมีที่สิ้นสุดด๎วย
เชํนกัน พระพุทธศาสนานิกายมหายานนิยมนําสัญลักษณ๑วํานประดับไว๎บนพระอุระขององค๑พระ
ศากยมุนี (พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า) และกลายเป็นสัญลักษณ๑ประจําพุทธศาสนาแบบมหายานในจีนมา
ตั้งแตํราชวงศ๑ถังจวบจนปัจจุบัน สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือสัญลักษณ๑วํานในทางพุทธศาสนานิกาย
มหายานจะหันซ๎าย  (มีลักษณะหมุนทวนเข็มนา ฬิกา) ในขณะที่ชํวงสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 ค.ศ. 
1902 ฮิตเลอร๑ผู๎นํานาซีเยอรมันได๎กําหนดให๎ใช๎เคร่ืองหมายสวัสติกะแบบหันขวา  (มีลักษณะหมุน
ตามเข็มนาฬิกา) ให๎เป็นสัญลักษณ๑แหํงพรรคนาซี  เรียกวํา Hakenkreuz (Crooked Cross) ด๎วยความ
หมายถึงความโชคดีมีชัยชนะของนาซีเยอรมันอันยิ่งใหญํ  จนทําให๎หลายๆ  คนทุกวันนี้ยังเข๎าใจผิด
คิดวําสัญลักษณ๑สวัสติกะเป็นแคํเพียงสัญลักษณ๑นาซีเทํานั้น  สําหรับประเทศไทยเรานั้น แม๎ไมํได๎ใช๎
สัญลักษณ๑วํานแตํเราก็ เลือกใช๎สวัสติกะในรูปแบบของภาษาคําทักทายประจําวัน นั่นก็คือ คําวํา “สวัสด”ี 
ซึ่งพระยาอุปกิตศิลปะสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ ) นํามาจากรากศัพท๑ภาษาบาลีคือ  “โสตถิ” และ “สวัสดิ” 
ในภาษาสันสกฤตเพื่อใช๎เป็นคําทัก ทายของชายไทยตั้งแตํ  พ.ศ.2486 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน  กลําว
โดยสรุปก็คือ  สัญลักษณ๑  “สวัสติกะ” หรือ “วําน” ไมํวําหันซ๎ายหรือหันขวาก็คือสัญลักษณ๑เดียวกัน  
และมีความหมายเดียวกันนั่นคือ ความดีงาม ความโชคดีมีชัย ความสุขสวัสดี และความเจริญรํุงเรือง 

2.6 หรูอ้ี หรือชื่อที่คนไทยคุ๎นเคยกันดีวํา “ยูํอี่ หยูํอี”่ เป็นสัญลักษณ๑แหํงสิริมงคลที่พบเห็นกัน
มากที่สุดและบํอยที่สุด คําวํา “หรู” แปลวํา “เหมือน เป็นด่ังเชํน” สํวนคําวํา  “อ้ี” แปลวํา ความคิด 
ความต๎องการ รวมความแล๎ว “หรูอ้ี” จึงมีนามอันเป็นมงคลยิ่ง คือ เหมือนดั่งคิดเป็นดั่งต๎องการ ยิ่ง
ภายหลังมีประโยคอวยพรอันเป็นมงคลเกี่ยวข๎องกับหรูอ้ีมากยิ่งขึ้น  ก็ยิ่งทําให๎หรูอ้ีมี ความเป็น
สัญลักษณ๑แหํงสิริมงคลมากยิ่งขึ้นไปอีก อาทิ 

2.6.1 “วํานซื่อหรูอ้ี” หมายถึง หมื่นเร่ืองสมดังปรารถนา 
2.6.2 “เหนียนเหนียนหรูอ้ี” หมายถึง ทุกๆ ปีสมดังใจหวัง 
2.6.3 “จี๋เสียงหรูอ้ี” หมายถึง มงคลโชคสมดังปรารถนา 

ประวัติของหรูอ้ียิ่งนําศึกษานําเรียนรู๎ยิ่งก วําเพราะแท๎จริงแล๎ว  หรูอ้ีมีรากศัพท๑มาจากภาษา
สันสกฤตวํา “อา-นว๐อ-ลี่” แตํเดิมทีเป็นเคร่ืองใช๎ในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน ทําจากไม๎ไผํ ทองเหลือง
หรือหยกก็มี เวลาพระสงฆ๑สวดมนต๑ภาวนาทํองพระคัมภีร๑  ก็จะใช๎ “อา-นว๐อ-ลี่” (หรูอ้ี) ในพิธีกรรม 
ตํอมาหรูอ้ีได๎แพรํหลายไปสูํภายนอก ถูกดัดแปลงให๎มีลักษณะคล๎ายไม๎เท๎าขนาดเล็ก มีสํวนหัวงอโค๎ง
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เป็นวงบันทึกในสมัยหนานเป่ยเฉาเขียนไว๎วํา หรูอ้ีเป็นที่นิยมประดับไว๎ในพระราชวังและคฤหาสน๑ของ
ขุนนางชั้นสูง ในขณะที่หรูอ้ีก็ได๎แพรํหลายไปสูํชาวบ๎านอยํางกว๎างขวางและเรียกมันวํา “ปู้ฉิวเหริน” 
แปลวํา “ไมํง๎อใคร” หรือก็คือ “ไมํต๎องเอํยปากร๎องขอให๎ใครมาชํวย” เพราะสําหรับชาวบ๎านแล๎วหรูอ้ี
กลายมาเป็นคําเรียกไม๎เกาหลังนั่นเอง นานวันเข๎าต้ังแตํสมัยราชวงศ๑หมิงเป็นต๎นมาหรูอ้ีก็คํอยๆ มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะ  มีการดัดแปลงให๎สํวนบนกลายมาเป็นรูปเห็ดหลิงจือ  (เห็ดวิเศษ
ตามความเชื่อของคนจีน วําสามารถทําให๎ชีวิตยืนยาวมีอายุวัฒนะ) หรือลายก๎อนเมฆมีลําตัวโค๎งและมี
การแกะสลักลวดลายเพิ่มเติมลงไป  เมื่อหรูอ้ีอยูํในวังหลวงก็ยิ่งถูกประดับตกแตํงให๎มีความงดงามมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก ในสมัยราชวงศ๑ชิงมีบันทึก  “ชิงเฉาเยํสื่อต๎ากวน ” บทที่วําด๎วยหรูอ้ี  โดยกลําวไว๎วํา หรูอ้ี
นั้นเป็นเคร่ืองใช๎ชนิดหน่ึงที่มีมานานต้ังแตํสมัยราชวงศ๑ถังและซํง  วํากันวํา ในสมัยโบราณน้ัน เวลา
ขุนนางจะเข๎าเฝ้าฮํองเต๎ก็จะประคองถือหรูอ้ีไว๎ข๎างลําตัวเพื่อเป็นสัญลักษณ๑มงคลเสมือนหนึ่งเป็นการ
ถวายพระพรแดํองค๑พระจักรพรรดิ  ในสมัยราชวงศ๑ชิง  หรูอ้ีที่มีอยูํในวังหลวงได๎กลายมาเป็น
สัญลักษณ๑สิริมงคลตั้งแตํสมัยคังซีฮํองเต๎ เป็นต๎น มา เมื่อตอนฮํองเต๎คัดเลือกพระสนม หากทรงโปรด
เลือกผู๎ใดก็จะพระราชทานหรูอ้ีให๎แกํนางยํอมเทํากับเป็นที่ใฝ่ฝันของนางสนมกํานัลที่วาดหวังวําจะ
ได๎รับแตํงต้ังเป็นพระสนมเอกในวันหน๎า เชํนเดียวกับที่หรูอ้ีได๎กลายเป็นของพระราชทานปูนบําเหน็จ
รางวัลให๎แกํขุนนางที่ประกอบความดีความชอบแกํบ๎านเมือง  นอกจากนี้ในห๎องบรรทมของฮํองเต๎
สมัยราชวงศ๑ชิงก็จะประดับตั้งหรูอ้ีไว๎เพื่อเป็นสิริมงคลวําจะทรงสมความปรารถนาในทุกๆ  ประการ 
ด๎วยเหตุนี้หรูอ้ีจึงได๎กลายมาเป็นสิ่งล้ําคําและมีฐานะเป็นของสูงที่ถูกเทิดทูนบูชามาทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบัน
นี้ไมํวําจะเป็นบ๎านเรืองทั่วไปหรือบริษัทร๎านค๎า ก็จะนิยมประดับตั้งหรูอ้ีไว๎ด๎วยความหมายถึงความสุข
สมหวัง ทุกเร่ืองราวสําเร็จสมดั่งใจปรารถนา หรูอ้ีในทุกวันน้ีจึงกลายมาเป็นของมหามงคลที่นิยมใช๎
สําหรับการอวยพรในทุกๆ โอกาส อีกทั้งมีปรากฏอยูํในงานจิตรกรรมภาพวาดเป็นสํวนหน่ึงในงาน
สถาปัตยกรรมและเครื่องเรือนจีน  เป็นลายบนเสื้อผ๎าอาภรณ๑  รวมทั้งยังผลิตเป็นงานศิลปหัตถกรรม
ที่ทําจากหยก ทองเหลือง ทองคํา และเคร่ืองเคลือบดินเผามากมาย 

2.7 พัด จัดเป็นสิ่งสิริมงคลที่เป็นสํวนหนึ่งของภูมิปัญญาตะวันออกและเป็นสํวนหน่ึงของ
วัฒนธรรมจีนที่มีมาอยํางช๎านานกวํา  4,000 ปี บ๎างเรียกวําสิ่งเหลํานี้คือ  “วัฒนธรรมต๎นไผํ” อันเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะตัวของจีนและเป็นประดิษฐกรรมชนิดหนึ่งที่สร๎างขึ้นจากต๎นไผํรวมทั้ง ยังมีสํวน
สัมพันธ๑กับพระพุทธศาสนาอีกด๎วย  เหตุที่พัดนับเป็นสัญลักษณ๑มงคลนั้นเนื่องมาจากคําวํา พัดใน
ภาษาจีนออกเสียงเรียกวํา “ซําน” หรือ “ซํานจื่อ” ซึ่งสําเนียงเรียกดังกลําวไปพ๎องเสียงกับ “ซําน” ที่
แปลวําความดีงาม นี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญที ่“พัด” (ซําน) ได๎รับการยกยํองให๎เป็นเสมือนของวิเศษอัน
เป็นมงคลนาม นอกจากการนําพัดมาใช๎ในชีวิตประจําวันแล๎ว ชาวจีนยังนําพัดมาใช๎แขวนประดับแทน
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ภาพวาดบนผนังด๎วยเชํนกัน รวมทั้งยังนิยมวาดภาพจิตรกรรมจีนประเพณีลงบนพัดอีกด๎วย วัตถุที่นิยม
นํามาสร๎างเป็นพัดนั้น สํวนใหญํแล๎วได๎แก ํไผ ํกระดาษ ผ๎าไหม ขนนก งาชา๎ง หยก ใบกล๎วย เป็นต๎น 
รูปแบบของพัดแบบจีนนั้น มีการสร๎างไว๎สองรูปแบบใหญํ  ๆแบบที่หนึ่งนั้นคือพัดใบเด่ียวหรือ “ผิงซําน” 
อาท ิพัดใบกลมหรือถวนซําน พัดทานตะวันหรือขุยซําน พัดใบกล๎วยหรือปาเจียวซํานแบบที่สองนั้น
คือพัดคลี่พับได ๎หรือ “เจ๐อซําน” บางคร้ังเรียกวําจัง้ซํานและจํางซําน เป็นรูปแบบพัดที่ใบทําเป็นแผํน  ๆ
แล๎วนํามาร๎อยเชื่อมติดกัน ในสมัยโบราณน้ันซีกใบพัดสร๎างขึ้นจากซีกไม๎ไผํ ภายหลังมีการนําขนนก
หรือขนนกยูงมาใช ๎รวมทั้งยังนํางาช๎า หยก ผ๎าไหม และท๎ายสุดคือกระดาษมาประดิษฐ๑จนเป็นผัด พัด
ลักษณะดังกลําวนี้จะสามารถพับเก็บไปไหนตํอไหนได๎ สํวนก๎านพัดนั้นจะนิยมใช๎เป็นซี่ๆ จํานวน 7 
9 12 14 16 18 24 และ 30 ซี่ หากนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พัดไมํได๎เป็นเพียงแคํเคร่ืองใช๎ในชีวิตประจําวัน
แตํยังถูกนํามาใช๎ประโยชน๑ในหลายประการ ทั้งทางนาฏศิลป์การรํายรําระบําพัดและในงานศิลปกรรม
หลายแขนง จิตรกรรมล้ําคําของจีนจํานวนไมํน๎อยที่นิยมวาดลงบนพัด โดยเฉพาะในชํวงราชวงศ๑หมิง
และราชวงศ๑ชิงเป็นยุคเฟื่องฟูที่สุดของการวาดบนใบพัด ดังนั้นจากวัฒนธรรมต๎นไผํกลายมาเป็นจิตรกรรม
ขั้นสูงบนใบพัด ที่ไมํเพียงแตํทรงคุณคําในเชิงศิลปะเทํานั้น แตํยังสามารถใช๎เป็นของขวัญอันเป็นมงคล
ในวาระโอกาสพิเศษตํางๆ มอบให๎แกํกันและกันเนื่องในเทศกาลอันเป็นมงคลได๎ทุกเวลา 

2.8 น้ําเต๎า  หรือ “หูหลู” ในภาษาจีนบ๎างก็เรียกวํา “ขวดน้ําเต๎า” ทั้งนี้เพราะน้ําเต๎าเป็นภาชนะ
รูปทรงพิสดารและแปลกประหลาดชนิดหนึ่งของจีน ลักษณะของน้ําเต๎าจะมีรูปทรงกลมป้อมตรงกลาง
ป่องและจะมีอยูํสองชั้นบนและลําง มีสํวนปลายเรียวเพื่อสะดวกในการเทรินจัดเป็นภาชนะโบราณที่มี
ประวัติสืบทอดตํอๆ  กันมาอยํางยาวนานโดยแทบไมํมีการเปลี่ยนแปลงรูปรํางใดๆ  เลย น้ําเต๎าใน
วัฒนธรรมจีนจึงเป็นสัญลักษณ๑มงคลชนิดหน่ึงวํากันวําข๎างในบรรจุน้ําทิพย๑แหํงความเป็นอมตะไว๎  
ดังนั้นการแขวนนํ้าเต๎าไว๎จึงมีความหมายถึงการเก็บกักความเคราะห๑ร๎ายไมํให๎มาเยือนและยังมี
ความหมายในการชํวยรักษาโรคภัยไข๎เจ็บอีกด๎วยในหลักฮวงจุ๎ยนั้นนิยมแขวนน้ําเต๎าไว๎ในตําแหนํง
สุขภาพ เพราะเชื่อวําจะชํวยให๎รํางกายแข็งแรงและไร๎ซึ่งโรคภัยอีกด๎วย  ในสมัยราชวงศ๑ฮั่นบัน ทึกห
ลี่เอวี้ยจื้อได๎กลําวถึงน้ําเต๎าวํา เดิมเป็นเคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึงที่มีเสียงดังกังวานเชํนเดียวกับ ตํารางทาง
การแพทย๑จีนโบราณนํ้าเต๎าจัดเป็นภาชนะบรรจุยาสมุนไพร แพทย๑จีนจึงนิยมใสํตัวยาสมุนไพรตํางๆ ลง
ไปในน้ําเต๎าแล๎วเขยําให๎คลุกเคล๎าอยูํภายใน เมื่อตัวยาตํางๆ ผสมผสานรวมกันแล๎วก็จะใช๎ขวดน้ําเต๎า
นั้นเป็นที่เก็บรักษาตัวยาตํอไป อีกประการหนึ่งเมื่อนําเชือกมาร๎อยน้ําเต๎าแล๎วสะพายแขวนไว๎กับตัว
ก็จะกลายมาเป็นเคร่ืองใช๎ที่จําเป็นมากที่สุดในการเดินทางไกลของคนจีนในสมัยโบราณ  นั่นคือใช๎
เป็นที่เก็บน้ําหรือเก็บสุราไว๎อยูํภายในเชื่อกัน วําสุราที่เก็บในขวดนํ้าเต๎าจะมีรสชาติกลมกลํอม มาก
เป็นพิเศษ คติชาวบ๎านเชื่อกันวํา  รูปทรงกลมป้อมทั้งสองของขวดนํ้าเต๎านั้นเป็นการจําลองยํอสํวน
ระหวํางโลกมนุษย๑และสวรรค๑ที่มาบรรจบกันกึ่งกลางน้ําเต๎า หากเปิดฝาออกมาจะสามารถใช๎เก็บกัก
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ปีศาจร๎ายได๎ดังที่ปรากฏอยูํในนิทานพืน้บ๎านหลายตํอหลายเร่ือง ดังนั้นภาพลักษณ๑ของนํ้าเต๎าจึงมักจะ
อยูํคูํกับนักพรตหรือเต๎าหยินในลัทธิเต๐าเสมอ  ถือกันวําน้ําเต๎านั้นเป็นของใช๎ประจําตัวเซียนผู๎วิเศษ
โดยเฉพาะหลี่เถียไกว ํ(ลี้ทิไกว๎) ผู๎เป็นหนึ่งในโป๊ยเซียน ข๎างกายจะมีน้ําเต๎าสะพายติดตัวอยูํเสมอและ
เป็นของวิเศษประจํากายจนกลายเป็นสัญลักษณ๑ของเซียนผู๎นี้ไปในที่สุด  พอถึงวันที่  5 เดือน 5 ตาม
ปฏิทินจันทรคติจีนซึ่งก็คือเทศกาลตวนอํูเพื่อระลึกถึงเซียนหลี่เถียไกวํชาวบ๎านจึงมักนําขวดนํ้าเต๎า
มาแขวนไว๎ที่หน๎าบ๎านในวันนั้น 

2.9 แจกัน ในวัฒนธรรมมงคลของจีนนั้น “แจกัน” หรือ “ผิง” เป็นของสิริมงคลที่อยูํใน
วัฒนธรรมจีนมาช๎านาน หลายคนเคยตั้งข๎อสงสัยวํา เพราะเหตุใดคนจีนถึงนิยมชมชอบสะสมแจกัน
เป็นยิ่งนัก  ผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีลวดลายอันวิจิตรประดับบนแจกันน้ันเป็นที่นิยมกันมาตั้งแตํ
สมัยราชวงศ๑ซํงและรุํงเรืองมากในสมัยราชวงศ๑หมิงและชิง  ทั้งนี้เป็นเพราะชาวจีนมองแจกัน ไมํ
เหมือนคนชาติอ่ืนเพราะความหมายในความรู๎สึกของคนจีนนั้น แจกันเป็นสัญลักษณ๑แหํงความสงบสุข
และความสันติ คําวํา “ผิง” ที่แปลวํา “แจกัน” ออกเสียงพ๎องกับคําวํา “ผิง” หรือคําเต็มๆ วํา “ผิงอัน” ที่
แปลวํา “สันติสุข” ด๎วยเหตุนี้ชาวจีนจึงนิยมตั้งแจกันประดับไว๎ในบ๎าน  เน่ืองด๎วยต๎องการบํงบอกนัย
ความหมายวํา “ขอให๎บ๎านมีแตํความสงบสันติ ไมํทะเลาะเบาะแว๎งกัน” ยิ่งบ๎านหลังยิ่งใหญํดังคฤหาสน๑
ก็ยิ่งนิยมตั้งแจกันขนาดยักษ๑ไว๎เทํานั้น เพื่อเคล็ดความเชื่อให๎บ๎านหลังใหญํมีความสงบสันติตลอดไป 
อนึ่งนอกจากแจกันจะมีความหมายหมายถึง “สงบสันติ” แล๎วผลไม๎ “แอปเปิ้ล” ที่เรียกกันวํา “ผิงกั่ว” 
ซึ่งออกเสียงวํา “ผิง” เชํนเดียวกับแจกัน (ผิง) ยังมีความหมายเป็นแบบเดียวกันและสามารถสื่อความหมาย
แทนกันได๎เชํนกัน นอกจากตัวแจกันจะเป็นเสมือนด่ังคําอวยพรอันมงคล หมายถึง ความสงบสันติแล๎ว
นั้นหากภาพของแจกันที่ปักไว๎ด๎วยสัญลักษณ๑มงคลอ่ืน ๆก็จะกลายมาเป็นสัญลักษณ๑มงคลคําใหมํได๎อีก 
ทําให๎มีจิตรกรหลายคนนิยมนํากลุํมสัญลักษณ๑มงคลตํางๆ มาลงเพิ่มเติมกับภาพแจกัน ดังเชํน 

2.9.1 ฟู่กุ๎ยผิงอัน  เป็นภาพของดอกโบตั๋นปักไว๎ในแจกั น (โบตั๋นมีความหมายถึง
ความร่ํารวยและแจกัน หมายถึง ความสงบสันติ) บ๎างมีลูกแอปเปิ้ล (ผิงกั่ว) รวมอยูํด๎วยกันมี
ความหมายมงคลวํา “ขอให๎ทํานมั่งคั่งร่ํารวยและพบแตํสันติสุข” 

2.9.2 ผิงอันหรูอ้ี  เป็นภาพของหรูอ้ีปักอยูํในแจกันหรือสร๎างภาพ หูจับขวดแจกัน
เป็นรูปหรูอ้ีก็มีภาพในลักษณะเชํนน้ีมี ความหมายวํา “ ขอให๎ทําสุขสันติและสุขสมดังใจ
ปรารถนา ” 
2.10 ห๎าขุนเขา สัญลักษณ๑ “ห๎าขุนเขา” หรือ “อํูเยี่ย” คือ นามของขุนเขาอันมชีื่อเสียงทั้งห๎าของ

ประเทศจีน เป็นสัญลักษณ๑แทนขุนเขาทั้งห๎าทางลัทธิเต๐า นับเป็นสัญลักษณ๑เคร่ืองหมายที่แลดูแปลกตาไป
กวําสัญลักษณ๑อ่ืนๆ นับแตํโบราณกาลมาฮํองเต๎ในอดีตตํางให๎ความนับถือสักการะขุนเขาทั้งห๎าเป็น
เสมือนด่ังภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่อยูํของเซียนผู๎วิเศษ และมีความเชื่อกันวําในแตํละขุนเขามีเทพยดา
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คอยปกป้องอารักขาอยูํประจําทิศทั้งห๎า  ดังนั้น ลัทธิเต๐าจึงยกยํองให๎ห๎าขุนเขานี้เป็น ประหนึ่ง “เทพ
เจ๎า” ในคัมภีร๑อ้ีจิงยังได๎จําแนกสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลออกเป็นห๎าธาตุ (อํูสิง) ซึ่งธาตุทั้งห๎านี้ได๎
ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งตั้งแตํมนุษย๑จนถึงธรรมชาติทั้งมวลและด๎วยเหตุน้ีนี่เองจึงได๎เกิดการกําหนด
สัญลักษณ๑ประจําห๎าขุนเขาที่เป็นเสมือนดั่งตัวแทนของธาตุทั้งห๎า  สีทั้งห๎า ทิศทั้งห๎าและฤดูกาลทั้งสี่  
สัญลักษณ๑ขุนเขาทั้งห๎าได๎แกํ 

2.10.1 ไท๎ซาน ภูเขาไท๎ซาน (สําเนียงแต๎จิ๋วเรียก “ไท๎ซัว”) เป็น 
 สัญลักษณ๑ขุนเขาแหํงทิศตะวันออกสัญลักษณ๑ประจําธาตุ 
 ไม ๎หมายความถึง ฤดูใบไม๎ผล ิ(ชุนเทียน) โดยมีสีเขียวเป็น 
 สีสัญลักษณ๑ 
2.10.2 หวาซาน ภูเขาหวาซาน หรือ “หัวซาน” (สําเนียงแต๎จิ๋วเรียกวํา  
 “ฮั้วซัว”) เป็นสัญลักษณ๑ขุนเขาแหํงทิศตะวันตกสัญลักษณ๑ 
 ประจําธาตุทอง หมายความถึง ฤดูใบไม๎รํวง (ชิวเทียน)โดย 
 มีสีขาวเป็นสีสัญลักษณ๑ 
2.10.3 เหิงซาน ภูเขาเหิงซาน (สําเนียงแต๎จิ๋วเรียกวํา “ฮ๎วงซัว”) เป็น 
 สัญลักษณ๑ขุนเขาแหํงทิศใต๎ สัญลักษ๑ประจําธาตุไฟหมายความ 
 ถึง ฤดูร๎อน (เซี่ยเทียน) โดยมีสีแดงเป็นสีสัญลักษณ๑ 
2.10.4 เหิงซาน ภูเขาเหิงซาน (สําเนียงแต๎จิ๋วเรียก “เฮ๎งซัว”) เป็น 
 สัญลักษณ๑ขุนเขาแหํงทิศเหนือสัญลักษณ๑ประจําธาตุนํ้า 
 หมายความถึง ฤดูหนาว (ตงเทียน) โดยมีสีดําเป็นสีสัญลักษณ๑ 
2.10.5 ซงซาน ภูเขาซงซาน  (สําเนียงแต๎จิ๋วเรียก  “ซงซัว”) เป็น

สัญลักษณ๑ขุนเขาแหํงทิศกลาง (จุดศูนย๑กลาง ) สัญลักษณ๑
ประจําธาตุดิน หมายความถึง จุดเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
ทั้งสี่โดยมีสีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ๑ 

3. กลุ่มที่เป็นสัตว์ เป็นสัญลักษณ์มงคล 
3.1 มังกร เป็นสัตว๑แหํงเทพนิยายที่เป็นที่ร๎ูจักกันมากที่สุดของจีน  ออกเสียงในสําเนียงจีน

กลางเรียนกวํา “หลง” (long) ความรู๎สึกที่มีตํอมังกรของชาวจีนจะแตกตํางไปจากความเข๎าใจของ
ชาวตะวันตกโดยสิ้นเชิง เพราะมังกรในความเชื่อของชาวจีนเป็นสัตว๑วิเศษ  เป็นราชันย๑แหํงสัตว๑ทั้ง
ปวง มีพลังและมีอํานาจฤทธาอันนําเกรงขามที่สําคัญที่สุดคือ  มังกรถูกเปรียบให๎สัญลักษณ๑ โอรส
แหํงสวรรค๑หรือจักรพรรดิจีน (ฮํองเต๎) ไมํเพียงแคํนั้น มังกรในนัยยะปัจจุบันยังได๎ถูกเปรียบเป็นดั่ง
สัญลักษณ๑แหํงชนชาติจีน กลายเป็นสัญลักษณ๑แหํงดินแดนบูรพาทิศดั่งคําวํา “มังกรตะวนัออก” ซึ่งก็
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หมายถึงประเทศจีนน่ันเอง  แม๎วําไมํมีใครเคยเห็นมังกรมากํอน  ไมํมีใครร๎ูวํามังกรมีรูปรํางหน๎าตา ที่
แท๎จริงเป็นอยํางไรแตํสําหรับชาวจีนแล๎วสํวนใหญํตํางมีมโนทัศน๑เกี่ยวกับมังกรที่ตรงกัน  มังกรใน
จินตนาการของชาวจีนจึงมีลักษณะประกอบจากสัตว๑  9 ชนิด ดังนี้ ศีรษะเหมือนอูฐ  คอเหมือนงู  เขา
เหมือนกวาง ตาเหมือนกระตําย ท๎องเหมือนกบ เกล็ดเหมือนปลา ฝ่าเท๎าเหมือนเสือ เล็บเหมือนเหยี่ยว
และหูเหมือนวัว มีความเชื่อกันวํา ภาพลักษณะอันผสมผสานของมังกรมาจากสัตว๑ตําง  ๆทั้งเก๎าชนเผํา
ในสมัยบรรพกาล ข๎อสันนิษฐานน้ีมีความเชื่อมาจากการต้ังชุมชนบุพกาลในสมัยกํอนประวัติศาสตร๑
ของจีน สัญลักษณ๑ดังกลําวนั้นวํากันวําคาดวํามาจากชนเผําตํางๆ ที่มารวมตัวเป็นชนเผําเดียวกันแล๎ว
ใช๎สัญลักษณ๑ตํางๆ รวมเข๎าด๎วยกันเก๎าแบบจนกลายมาเป็นรูปลักษณ๑ของมังกรและเชื่อวําผู๎นําชนเผํา
ผู๎กลายมาเป็นกษัตริย๑องค๑แรกของจีนก็คือ หวงต้ี หรือ “จักรพรรดิเหลือง ” ความสําคัญของมังกรกับ
สถานภาพของจักรพรรดิจีนมีมาช๎านานต้ังแตํหลังยุคหวงตี ้(จักรพรรดิเหลือง) ไปจนสิ้นสุดที่ราชวงศ๑
ชิงเพราะมังกรกลายเป็นสัญลักษณ๑แหํงจักรพรรดิไปโดยปริยาย ถ๎าสังเกตให๎ดีจะเห็นวําภาพมังกรสําหรับ
องค๑จักรพรรดิหรือฮํองเต๎ จะมี 5 เล็บ ทําให๎ชุดฉลองพระองค๑ของฮํองเต๎หรือประติมากรรมรูปมังกร
ในวังจะต๎องมี 5 เล็บ ซึ่งหมายความถึงฮํองเต๎เทํานั้นที่ใช๎สัญลักษณ๑ดังกลําวนี้ได๎ ทั้งนี้ในชุดฉลองพระองค๑
มังกร 5 เล็บ และยังอนุญาตให๎ใช๎ได๎กับองค๑ไท๎จือ  (เจ๎าชาย) หรือรัชทายาทลําดับที่  1 และ 2 แตํหาก
เป็นเจ๎าชายลําดับที ่3 – 4 จะใช๎เป็นชุดฉลองพระองค๑มังกร 4 เล็บ สํวนบรรดาเชื้อพระวงศ๑อื่น  ๆสามารถ
ใช๎ได๎เพียงมังกร 3 เล็บเทํานั้น ดังนั้น ในประวัติศาสตร๑จีนที่ผําน  ๆมา ภาพลักษณ๑แหํงมังกรจึงกลายเป็น
สัญลักษณ๑แหํงองค๑จักรพรรดิ และกลายเป็นสิ่งหวงห๎ามสําหรับขุนนางและสามัญชนทั่วไป  ในเร่ือง
เลําแตํโบราณ  เชื่อวําใต๎ท๎องมหาสมุทรจะมีวังมังกรตั้งมั่นอยูํเพราะเหตุนี้  มังกรยังถูกยกยํองให๎เป็น
เจ๎าสมุทรอีกด๎วย ในศาสตร๑ด๎านจักรวาลวิทยาและพยากรณ๑ยึดถือเอามังกรเป็นสัตว๑สําคัญทางฤดูกาล
และธรรมชาติ โดยได๎จําแนกมังกรแบํงตามสถานะทางภูมิศาสตร๑ออกเป็น 4 ชนิดด๎วยกันคือ 

3.1.1  มังกรฟ้า  หรือ เทียนหลง  เป็นมังกรผู๎พิทักษ๑สรวงสวรรค๑ทํา หน๎าที่ปกปัก
รักษาวิมานแมนแดนสวรรค๑ให๎รํมเย็นสงบสุข 
3.1.2 มังกรจิตวิญญาณ  หรือ เสินหลง เป็นมังกรผู๎นํามาซึ่งความ อุดมสมบูรณ๑พูน
สุขทําหน๎านที่พัดโบกสายลมให๎บงัเกิดเป็นเมฆฝนแกํชาวโลก 
3.1.3 มังกรแผํนดิน หรือ ตี้หลง เป็นมังกรผู๎ทําหน๎าที่พิทักษ๑ปกปอ้งและควบคุ ม
กระแสธารนํ้าในทะเลและลําคลอง 
3.1.4 มังกรเฝ้าทรัพย๑ หรือ ฝูจั้งหลง เป็นมังกรผู๎คอยเฝ้าดูแลและ รักษาทรัพย๑สมบัติ
คอยปกป้องทรัพย๑มิให๎สูญหายหรืออีกนัยหนึ่งคือการเฝ้าดูแลธรรมชาติมิให๎ถูกทําลาย
ในศาสตร๑แหํงฮวงจุ๎ย มังกรยังเป็นสัตว๑สัญลักษณ๑ประจําทิศตะวันออกเรียกวํา  ชิง
หลง (มังกรเขียว) หลักการเลือกที่ตั้งชัยภูมิตามหลักฮวง จุ๎ยนั้น ตําแหนํงมังกรเขียว
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จะอยูํทางทิศตะวันออกคือตําแหนํงแหํงความเคลื่อนไหว ดังนั้นการสร๎างบ๎านหรือที่อยูํ
อาศัยจะต๎องตั้งในตําแหนํงที่ดีที่สุด  

3.2 ผีซิว หรือ “ปี้เสีย” คําคํานี้ออกเสียงในสําเนียงแต๎จิ๋วที่เราคุ๎นหูวํา “ปี่เซียะ” และยังมีอีกชื่อหน่ึง
วํา “เทียนลูํ” นับเป็นสัตว๑วิเศษในจินตนาการที่คงอยูํในวัฒนธรรมจีนมานานนับ พันปี บางตํารายัง
กลําวด๎วยวํา “ผีซิว” คือ ลูกมังกรตัวสุดท๎องในลูกมังกรทั้งเก๎าอีกด๎วย เอกลักษณ๑ของผีซิวก็คือจะมี
ศีรษะเป็นมังกร ลําตัวเป็นม๎า ขาเป็นกิเลน ทํวงทําดั่งสิงโต มีขนสีเทาขาวและสามารถโบยบินบนฟากฟ้า
ได๎ศิลปวัตถุที่เกี่ยวกับผีซิวหรือปี้เสีย (ปี่เซียะ) พบจากหลักฐานการขุดค๎นพบประติมากรรมผีซิวในสุสาน
ราชวงศ๑ฮั่น ในสุสานจักรพรรดิราชวงศ๑หมิงมีหินแกะสลักรูปผีซิว รวมทั้งในพระราชวังกรุงปักกิ่งก็ยัง
มีประติมากรรมผีซิวอยูํด๎วยเชํนกัน  ผีซิว (ปี่เซียะ) จัดเป็นสัตว๑มงคลที่มีไว๎เพื่อคอยปกปักรักษาและ
ป้องกันให๎รอดพ๎นจากภัยอันตรายและสิ่งชั่วร๎ายทั้งปวง  อุปนิสัยของผีซิวก็คือ ชอบดูดกินปีศาจและ
มารร๎าย ตํอมาภายหลังคติความเชื่อจึงแปรเปลี่ยนเป็นดูดกลืนกินทรัพย๑และโชคลาภด๎วย คุณสมบัติ
ของผีซิวที่สามารถกําราบมารและภูตผีได๎ อีกทั้งยังชอบดูดกินทรัพย๑และโชคลาภ ทําให๎มีคนจํานวน
ไมํน๎อยให๎ความศรัทธาและบูชาผีซิว  นอกจากนี้ยังเชื่อกันวํ าผีซิวมีปากที่อ๎ากว๎างใหญํและ ไมํมีรู
ทวารในการขับถําย  จึงกลายเป็นที่เคารพบูชาของผู๎ที่ประสงค๑ในความรํ่ารวยมั่งคั่งที่มีแตํรับเงิน รับ
ทองแตํไมํมีไหลออกภายนอก ตํานานโบราณมีบันทึกเกี่ยวกับผีซิว (ปี่เซียะ) วํา มีอยูํ 2 ประเภท คือ ผี
ซิวเขาเดียวและผีซิว 2 เขา บ๎างก็วํา ผีซิวตัวผู๎เรียกวํา “ผี” สํวนตัวเมียเรียกวํา “ซิว” ภายหลังเลยนํามา
เรียกรวมกันวํา “ผีซิว” บ๎างก็วําผีซิวมีจําแนกเป็น 2 อุปนิสัยคือผีซิวที่ใจดีและผีซิวที่ดุร๎าย เป็นต๎น ท๎ายสุด
มีบันทึกกลําวด๎วยวําผีซิวตัวผู๎จะเรียกเงินเรียกทองและโชคลาภให๎เข๎ามาและผีซิวตัวเมียก็จะคอยเก็บ
พิทักษ๑รักษาทรัพย๑สมบัติเหลํานั้นไว๎ไมํให๎สูญหาย  ด๎วยเหตุผลดังกลําวนี้เองคนจีนในยุคหลังๆ  เห็น
วําผีซิวเป็นสัตว๑มงคลตํอชีวิตและยังมีผลตํอหน๎าที่การงาน ดังนั้นจึงนิยมตั้งผีซิว (ปี่เซียะ) ไว๎เป็นคู ํ

3.3 กิเลน คือ ชื่อที่คนไทยคุ๎นเคยกันเป็นอยํางดี  เรามักจะเรียกกิเลนตาม ลักษณะมันวํา “ม๎า
มังกร” แตํหากเรียกในสําเนียงจีนกลางคือ “ฉีหลิน” บ๎างเรียกวํา “ซื่อปู๋เซี่ยง” สําหรับคติความเชื่อใน
วัฒนธรรมจีนแล๎วจะให๎การเคารพกิเลนเสมือนหนึ่งสัตว๑วิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ความสําคัญ ของกิเลนมา
จากความเชื่อที่คล๎ายคลึงกับหงส๑ที่ วํา “เมื่อใดที่กิเลนปรากฏกาย เมื่อนั้นจะมีจอมปราชญ๑ผู๎ทรงธรรม
มาบังเกิด” ดังนั้นกิเลนจึงเป็นสัญลักษณ๑ของคุณธรรม ความสุภาพ ความดีงาม ความสมบูรณ๑ของ
ครอบครัวและชื่อเสียง ลาภยศนานัปการ ตํานานปรัมปราของจีนกลําวไว๎วํา กิเลนสามารถมีอายุ นาน
ถึงสองพันปีที่สําคัญ คือ กิเลนนั้นม ี 2 เพศเชํนกัน กลําวคือ กิเลนตัวผู๎เรียกวํา “ฉี” และตัวเมียเรียกวํา 
“หลิน” นิยมเรียกรวมกันวํา “ฉีหลิน” หรือก็คือคําวํา “กิเลน” นั่นเอง เลํากันวํากิเลนนั้นมีอุปนิสัยนุํมนวล 
นอบน๎อมมันจะไมํเคยทําร๎ายใคร ไมํกล๎าแม๎แตํจะเหยียบย่ําต๎นหญ๎าหรือดอกไม๎  จนมีผู๎ขนานนามมัน
วําเป็น “เหรินโซํว” แปลวํา “สัตว๑แหํงเมตตาธรรม” หรือ “รํุยโซํว” ซึ่งแปลวํา “สัตว๑นําโชค” นอกจากนี้
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แล๎วกิเลนยังถูกจัดให๎เป็น 1 ใน 4 สัตว๑ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได๎แกํ มังกร หงส๑ กิเลน และเตํา ลักษณะของกิเลน
จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกับกวาง ศีรษะเป็นมังกร ลําตัวและขาเป็นกีบเหมือนม๎า  เกล็ดเหมือนปลาหาง
เหมือนวัวกิเลนตัวผู ๎(ฉี) จะมีเขาเดียว สํวนกิเลนตัวเมีย (หลิน) จะไมํมีเขา ผิวหนังจะมี 5 สี คือ สีแดง 
เหลืองน้ําเงิน ขาว และดํา สํวนบริเวณท๎องจะเป็นสีเหลืองสามารถเดินบนผิวนํ้าและบนบกได๎  มีเสียง
ดังกังวานดั่งฟ้าร๎องและสามารถพํนไฟได ๎ เร่ืองเลําเกี่ยวกับกิเลนที่ได๎ยินได๎ฟังมานาน กลําวกันวํา กิเลน
เคยปรากฏกายเมื่อตอนมารดาของขงจื้อใกล๎คลอด และความสัมพันธ๑ระหวํางขงจื้อกับกิเลนก็เกิดขึ้นอีก
คร้ังเมื่อมีผู๎ทําร๎ายกิเลนขาหน๎าหักจนทําให๎มันถึงแกํความตาย วํากันวําทําให๎ขงจื้อโศกเศร๎าเสียใ จถึง
ลางร๎ายที่ปรากฏ ถึงกับวางพูํกันไมํอาจสอนสั่งศิษย๑ได๎อีก ตํอมาไมํนานนักในปีถัดไปขงจื้อก็ถึงแกํกรรม 
นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ๑ที่แสดงถึงความผูกพันระหวํางลัทธิหยูของปราชญ๑ขงจื้อกับการปรากฏกาย
ของกิเลนที่ยังเป็นที่กลําวขานกันจนถึงปัจจุบัน มีบันทึกอยูํฉบับหนึ่ งที่นําสนใจมาก  พูดถึงชํวงสมัย
ราชวงศ๑หมิง รัชสมัยจักรพรรดิหยํงเลํอ ปีที่ 12 (ตรงกับ ค.ศ.1414) เมื่อคร้ังมหาขันทีเจิ้งเหอนําทัพเรือ
บุกเบิกโลกใหมํและค๎นพบดินแดนใหมํที่ชาวจีนไมํเคยรู๎จักมากํอน กองเรือของทํานได๎เดินทางถึงทวีป
แอฟริกาตะวันออกจนถึงดินแดนอาณาจักรเมิ่งเจียชื่อ (เคนยําในปัจจุบัน) ตํางฝ่ายตํางแลกเปลี่ยนสัมพันธไมตรี
ด๎วยของล้ําคํา ในครั้งนั้นเจ้ิงเหอได๎นําสัตว๑ชนิดหน่ึงที่มีลักษณะประหลาดเรียกกันวํา  “คิริ” (Giri) ซึ่ง
ก็คือยีราฟในปัจจุบันนํากลับมายังกรุงนานกิงด๎วย  เมื่อชาวจีนเห็นยีราฟในครั้งแรกแล๎วก็รู๎สึกวํามั น
ชํางมีลักษณะใกล๎เคียงกับกิเลนที่คนจีนร๎ูจักกันมานาน โดยปรากฏอยูํในภาพวาดของ “เสิ่นตู”๎ จิตรกร
สมัยราชวงศ๑หมิง ประเด็นดังกลําวนี้นําคิดได๎วําสําเนียงคําวํา “คิริ” คล๎ายกับคําวํา “ฉีหลิน” คํอนข๎างมาก อีก
ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและเกาหลีก็ยังเรียกยีราฟวํา “คีริน” (หรือวําจริงๆ แล๎วที่มาของกิเลนซึ่งเป็นสัตว๑ใน
จินตนาการนั้นก็คือยีราฟ) ในด๎านศิลปกรรมจีน กิเลนเป็นสัตว๑วิเศษและเป็นสัตว๑มงคลที่เป็นที่นิยมตลอด
กาล สัญลักษณ๑ของขุนนางจีนในสมัยราชวงศ๑ชิงหรือราชวงศ๑แมนจูนั้น ขุนนางชั้นผู๎ใหญํจะนิยมปักลาย
ผ๎าชุดขุนนางด๎วยลายกิเลน ประติมากรรมรูปกิเลนที่โดํงดังและเป็นที่ร๎ูจักกันทั่วไป ได๎แก ํประติมากรรม
กิเลนทองเหลืองที่พระราชวังกรุงปักกิ่ง ประติมากรรมกิเลนหินอํอน ณ ทางเข๎าสุสานราชวงศ๑หมิง เป็นต๎น 

3.4 หงส๑  เป็นหนึ่งในสัตว๑แหํงเทพนิยายที่เป็นที่ร๎ูจักกันมากที่สุดของจีน  คําวํา “หงส๑” ใน
ภาษาไทยเป็นการออกเสียตามสําเนียงแต๎จิ๋ว ในขณะที่สําเนียงจีนกลางเรียกวํา “ฟ่งหวง” หรือในทุกวันน้ี
จะเรียกสั้น  ๆ วํา “ฟ่ง” นับเป็นสัตว๑วิเศษที่มีคุณลักษณะพิเศษเหนือธรรมชาติตามตํานานโบราณเลําวํา
หงส๑จะปรากฏตัวขึ้นเมื่อแผํนดินรํมเย็นเป็นสุขเมื่อใดที่บ๎านเมืองมีความสั นติและหงส๑ ปรากฏขึ้น
แล๎วนั้น ผู๎ทรงคุณธรรมจะจุติลงมาเกิดและด๎วยเอกลักษณ๑ของหงส๑ที่มีทั้งความงามและความสงํา หงส๑
จึงถูกเปรียบเปรยให๎เป็นเสมือนผู๎หญิงที่งดงามมักนิยมนําหงส๑อยูํคูํกับมังกรเสมอๆ  ดังนั้น หงส๑จึง
ถูกนํามาใช๎เป็นสัญลักษณ๑สําคัญในพิธีแตํงงานเปรียบหงส๑นั้นดั่งเจ๎าสาวและมังกรดั่งเจ๎าบําว ชื่อเรียก
ของหงส๑นั้นยังมีอีกหลายชื่อ ได๎แกํ จูเชวี่ย จูเหนี่ยว ตันเหนี่ยว ตันเชวี่ย คุนจี หยางเหนี่ยว และหลวน
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เหนี่ยว ในบันทึก “กวํางหยํา” ได๎เขียนไว๎วํา “อันวําหลวนเหนี่ยวนั้นก็คือราชันย๑แหํงนกทั้งหลาย” 
นอกจากนี้ยังมีบ๎างที่เรียกวํา “หั่วเหนี่ยว” ที่แปลวํานกไฟและ “ปู้สื่อเหนี่ยว” ที่แปลวํานกอมตะ ซึ่งสอดคล๎อง
กับความหมายของนกฟีนิกซ๑ที่หมายถึงนกที่ไมํมีวันตาย ทุกคร้ังที่มันตายก็จะกลายรํางเป็นลูกไฟดวง
ใหญํและจะหวนฟื้นคืนชีพหลังจากถูกชุบชีวิตขึ้นจากกองไฟ หงส๑ถูกจัดให๎เป็น 1 ใน 4 สัตว๑ ศักดิ์สิทธิ ์
ซึ่งได๎แก ํมังกร หงส๑ กิเลน และเตํา ในศาสตร๑แหํงฮวงจุ๎ย หงส๑ก็นับเป็น 1 ใน 4 สัตว๑ วิเศษได๎แกํหงส๑แดง
ทางทิศใต ๎เตําดําทางทิศเหนือ มังกรเขียวทางทิศตะวันออกและเสือขาวทางทิศตะวันตก บันทึก “ซาน
ไหํจิง” ได๎ยกยํองให๎หงส๑เป็นราชาแหํงวิหค เป็นนกวิเศษที่มีห๎าสี นอกจากนี้ได๎กลําววํา หงส๑นั้นมีอยูํ 
3 ชนิด คือ หวังเหนี่ยว จูเชวี่ย และ ฟ่งเหนี่ยว  มีรูปรํางคล๎ายไกํฟ้าและนกยูงรวมกัน  ได๎ระบุลักษณะ
ของหงส๑ประกอบไปด๎วยสัตว๑หลายชนิด ได๎แก ํศีรษะเหมือนกระเรียน จะงอยปากเหมือนไกํคางเหมือน
นกนางแอํน หลังเหมือนเตํา ไหลํเหมือนกิเลน เกล็ดเหมือนมังกร หากเหมือนปลาและขนหางเหมือน
หางนกยูง ด๎วยเหตุนี้หงส๑จึงมีรูปลักษณ๑ในจินตนาการอันงดงามหลากหลายสีสันและกลายมาเป็นสัตว๑
มงคลของจีนมาแตํโบราณกาล ประวัติศาสตร๑ของหงส๑นั้นปรากฏหลักฐานเกําแกํที่สุดจากการค๎นพบ
ภาพลายสลักรูปรํางคล๎ายหงส๑คูํบนกระดูกสัตว๑ในวัฒนธรรมเหอหมูํตู๎ในมณฑลเจ๎อเจียง ซึ่งมีอายุยาวนาน
กวํา 6,700 ปีมาแล๎ว เชํนเดียวกับที่หลักฐานทางภาษาจีนโบราณในสมัยราชวงศ๑ซาง อักษรเจ๋ียกูํเหวิน
คําวํา “หงส๑” ที่เขียนบนกระดูกสัตว๑นั้น เป็นการเขียนแบบเดียวกับอักษรคําวํา  “เฟิง” ที่แปลวําลม สิ่ง
นี้นี่เองที่นักประวัติศาสตร๑เชื่อวําความหมายระหวํางหงส๑กับลมในสมัยโบราณนั้นมีที่มาเดียวกันดังเชํน
ที่บันทึกเกําแกํได๎กลําวไว๎วํา “มังกรนําพาเมฆ หงส๑นําพาลม” บันทึก “ซานไหํจิง” ได๎เขียนไว๎วํา หงส๑
มีขนตามตัวเป็นลายอักษรจีนห๎าตัว ขนบนสํวนศีรษะมีคําวํา “เต๐อ” หมายถึง คุณธรรม ขนที่สํวนปีก
มีคําวํา “ซุํน” หมายถึง ภักด ีขนบนสํวนหลังมีคําวํา “อ้ี” หมายถึง ซื่อสัตย๑ ขนที่ท๎องมีคําวํา “ซิ่น” หมายถึง 
สัจจะและขนบนหน๎าอกมีคําวํา “เหริน” หมายถึง  เมตตา มีอยูํสิ่งหนึ่งที่นําศึกษาเป็นอยํางยิ่งก็คือเรา
มักเข๎าใจวํา หงส๑คือสัญลักษณ๑ของเพศหญิงเทํานั้น แตํความจริงแล๎วกลับไมํใชํดังที่เข๎าใจกัน  แท๎จริง
แล๎วหงส๑มีทั้งสองเพศคือหงส๑ตัวผู๎และหงส๑ตัวเมีย ภาษาจีนเรียกหงส๑วํา “ฟ่งหวง” คําวํา “ฟ่ง” คือ หงส๑
ตัวผู ๎และ “หวง” คือ หงส๑ตัวเมีย เสียงร๎องของหงส๑วํากันวําเป็นดั่งเสียงขลุํย หงส๑ตัวผู๎สํงเสียงงร๎อง “จีจ๋ี” 
หงส๑ตัวเมียร๎อง  “จูจู๐” เมื่อร๎องรวมกันจะมีเสียงดังวํา  “เชียงเชียง” แตํเมื่อกาลเวลาผํานไปนาน  จาก
อักษรสองคําคือ  “ฟ่งหวง” ได๎ถูกเรียกรวมเป็นคําเดียวักนคือ  “ฟ่ง” เน่ืองจากหงส๑มีรูปรํางที่งดงาม
และมีหางที่อํอนพลิ้วไหว  ชาวจีนจึงนําหงส๑มาเป็นสัญลักษณ๑แ ทนผู๎หญิงไปในที่สุดและมักจะใช๎
หงส๑คูํกับมังกรในเวลาตํอมา  ในประเทศจีนทุกวันนี้  คําวํา “หงส๑” (ฟ่ง) เป็นชื่อที่ผู๎หญิงนิยมตั้งเป็น
ชื่อมากที่สุด ในหลายมณฑลของจีนมีการบันทึกไว๎วํา  มีภูเขาจํานวน 42 ลูกที่ตั้งชื่อวํา “ฟ่งหวงซาน” 
หมายถึง ภูเขาหงส๑กระทั่งถึงทุกวันน้ี มีคํากลําววํา  ณ ที่ใดที่มีรูปสัญลักษณ๑หงส๑และมังกรปรากฏ  ณ 
ที่นั้นจะมีคนจีนอาศัยอยูํเสมอ 
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3.5 สิงโต หรือในภาษาจีนเรียกวํา “ซือ” หรือ “ซือจื่อ” เป็นสัตว๑สัญลักษณ๑มงคล ทั้งๆ ที่เดิมที
สิงโตนั้นไมํใชํสัตว๑ที่มีกําเนิดในประเทศจีน  ด๎วยความที่รูปรํางลักษณะของสิงโต มีความดุดันและ
องอาจจึงได๎รับสมญาให๎เป็นเจ๎าป่า ชาวจีนนิยมใช๎สิงโตเป็นสัญลักษณ๑แหํงอํานาจบารมีและยังใช๎ใน
ความหมายของการคุ๎มครองปกป้องตลอดจนขวางกั้นมิให๎สิ่งชั่วร๎ายใด ๆ มากล้ํากราย ดังนั้นในศาสตร๑
แหํงฮวงจุ๎ยจึงมักนิยมวางตําแหนํงของสิงโตไว๎หน๎าบ๎าน เพราะไมํใชํเพียงแคํคอยปกป้องคุ๎มครอง แตํยังบํง
บอกถึงบุญญาบารมีและอํานาจราชศักดิ์ของฐานะผู๎เป็นเจ๎าของสถานที่เชํนเดียวกับที่บริษัทห๎างร๎านและ
สํานักงานหลายแหํงที่ตั้งสิงโตคูํหน๎าประตูสํานักงานเพื่อเสริมพลังแหํงอํานาจให๎แกํกิจการน้ันๆ   
ประวัติที่มาของสิงโตในวัฒนธรรมจีนน้ันกลําววํา มาจากการเผยแพรํศาสนาพุทธจากอินเดียมาสูํจีน 
ชาวจีนรับอิทธิพลเกี่ยวกับสิงโตผํานทางภาพลักษณ๑ทางพุทธศาสนาและการติดตํอกับโลกตะวันตก  
กลําวกันวําด๎านหนึ่งมาจากหัวเสาสิงห๑สามตัวหรือที่เรียกกันวํา “เสาอโศก” ในสมัยพระเจ๎าอโศกมหาราช
ที่มีการอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระภิกษุเสวียนจั้ง (พระถังซําจั๋ง) จากชมพูทวีปเข๎าสูํจีน อาจมีสํวน
สัมพันธ๑กัน อีกด๎านหนึ่งกลําววําจีนนําจะรู๎จักสิงโตจากตะวันตกเมื่อคร้ังราชวงศ๑ถังเรืองอํานาจและ
ทําสงครามขยายอาณาเขตไปถึงเอเชียกลาง ซึ่งสิงโตอาจเป็นสัตว๑บรรณาการในสมัยนั้นน่ันเอง รวม 
ทั้งการติดตํอค๎าขายกับเปอร๑เซียผํานทางเส๎นทางสายไหม ทําให๎ภาพของสิงโตเข๎ามาสูํความนิยมใน 
วัฒนธรรมจีนในเวลาตํอมา ศิลปะประติมากรรมแกะสลักรูปสิงโตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือประติมากรรม
สิงโตทองคําสําริดที่พระราชวังกรุงปักกิ่ง (กู๎กง) ที่จัดเป็นศิลปะขั้นสูงที่มีความประณีตงดงามและเป็น
ต๎นแบบให๎กับประติมากรรมรูปสิงโตในที่อื่น  ๆด๎วย การจัดวางตําแหนํงและรูปลักษณะของสิงโตนั้น
จะต๎องวางเป็นคูํและต๎องตั้ง ณ ตําแหนํงปากประตูทางเข๎าเสมอ การวางในตําแหนํงสิงโตตามหลักฮวงจุ๎ย
นั้น ถือวําด๎านซ๎ายสําคัญกวําด๎านขวาหากมองจากในบ๎านสูํภายนอก สิงโตตัวผู๎จะต๎องตั้งอยูํทางด๎านซ๎าย
และสิงโตตัวเมียจะตั้งอยูํด๎านขวา  (แตํหากมองจากข๎างนอกเข๎าสูํตัวอาคาร  สิงโตตัวผู๎จะอยูํขวาและ
สิงโตตัวเมียจะอยูํซ๎าย ) ลักษณะของสิงโตตัวผู๎ใต๎กรงเล็บจะเลํนลูกบอลที่ประดับลวดลายที่เรียกวํา  
“ซิ่วฉิว” สํวนลักษณะของสิงโตตัวเมียนั้นจะมีลูกสิงโตตัวเล็กๆ คลอเคลียอยูํด๎านข๎างเสมอ 

3.6 เสือ หรือในภาษาจีนเรียกวํา “หูํ” หรือ “เหลาหูํ” เป็นสัตว๑สัญลักษณ๑มงคลในฐานะสัตว๑
ผู๎ทรงพลังอํานาจในการปราบภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร๎ายนานาประการ  ในคติความเชื่อทางลัทธิเต๐าจะ
ให๎ความสําคัญกับเสือมากเป็นพิเศษ อาทิ เซียนจางเทียนซือจะมีเสือเป็นพาหนะเจ๎ากงหมิงผู๎ได๎รับ
สมญาวํา “ไฉํซิงเอ๊ียบู๏” ก็จะนั่งอยูํบนหลังเสือ  อีกทั้งคติทางลัทธิเต๐าในการใช๎กําราบ มารพิชิตปีศาจ
และกําจัดสิ่งชั่วร๎ายให๎พ๎นไป มักจะใช๎รูปเสือเป็นสัญลักษณ๑ ในศาสตร๑แหํงฮวงจุ๎ยนั้น เสือนับเป็น 1 ใน 
4 สัตว๑วิเศษได๎แก ํ หงส๑แดงทางทิศใต ๎ เตําดําทางทิศเหนือ มังกรเขียวทางทิศตะวันออกและเสือขาวทาง
ทิศตะวันตกดังนั้นตําแหนํงของเสือขาวจึงหมายถึงความสงบนิ่ง รูปหน๎าเสือในความร๎ูสึกนึกคิดของจีนที่
ยกยํองให๎เป็นสัตว๑แหํงพลังอํานาจอันยิ่งใหญํ เพราะวําบริเวณหน๎าผากของเสือจะมีขีดแนวนอนสามขดี
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และขีดแนวต้ังหนึ่งขีด คล๎ายคลึงกับอักษรจีนคําวํา “หวัง” ซึ่งหมายถึง ราชา กษัตริย๑ ด๎วยเหตุนีเ้สื้อจึง
กลายมาเป็นราชา ดั่งผู๎เป็น “เจ๎า” ของสัตว๑ทั้งปวงและกลายมาเป็นเคร่ืองหมายแหํงอํานาจไปในที่สุด 
โดยเฉพาะในความเชื่อกันวํา วันที ่5 เดือน 5 ในปฏิทินจันทรคติแบบจีน จะเป็นวันแหํงการปลดปลํอยภูตผี
ปีศาจให๎กลับมายังโลกได ๎คนจีนจึงมักประดับสัญลักษณ๑รูปหน๎าเสือไว๎ที่ปากประตูทางเข๎าเสมอ และ
ให๎เด็ก  ๆใสํหน๎ากากรูปหน๎าเสือ หรือประดับรูปเสือไว๎บนหมวกเพื่อเป็นสัญลักษณ๑เคร่ืองรางป้องกันสิ่ง
อัปมงคลทั้งปวง 

3.7 ม๎า (ความสําเร็จมาเยือน) “หมําเต๎าเฉิงกง” แปลวํา “ความสําเร็จมาเยือน” เป็นคํามหามงคล
ยอดนิยมที่คนจีนชื่นชอบมากที่สุดคําหนึ่ง  คําอวยพรคํานี้นิยมใช๎กันมากในแทบทุกโอกาสและเป็น
คําสิริมงคลที่เป็นที่แพรํหลายมากที่สุด เรามักจะเห็นคนจีนมอบของขวัญอวยพรเป็นรูป “ม๎า” ในพิธี
เปิดกิจการใหมํ  การฉลองตําแหนํงใหมํ  พิธีเฉลิมฉลองในเทศกาลตํางๆ  รวมทั้งการมอบให๎เป็น
ของขวัญระหวํางญาติมิตรและเพื่อนฝูงภาพม๎าจะเป็นภาพที่มีอยูํแทบทุกสํานักงานและ ทุกครัวเรือน
ที่มักจะประดับแขวนติดไว๎บนผนัง ในภาพม๎าดังกลําวนี้อาจมีทั้งภาพม๎าตัวเดียวหรือภาพฝูงม๎าก็ได๎  แตํ
การแขวนภาพรูปม๎าหรือวางรูปปั้นรูปม๎า จะต๎องหันม๎าเข๎าสูํด๎านใน  (ห๎ามหันไปสูํด๎าน นอกเด็ดขาด) 
และม๎าในภาพจะต๎องวิ่งห๎อโจนทะยานอยํางรวดเร็ว นั่นจึงเป็นที่มาของคําวํา “หมําเต๎าเฉิงกง” (เมื่อม๎า
มาถึงความสําเร็จก็มาเยือน ) เพราะในความหมายแฝงของรูปม๎าวิ่งนั้นก็คือ  “ขอให๎ทํานประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ ประการอยํางรวดเร็วทันใจ” ทําไมจะต๎องเป็นรูปม๎า  สําหรับคนจีนแล๎ว จะเข๎าใจ
ได๎โดยงํายเพราะเป็นสํวนหน่ึงของสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของจีน  แตํสําหรับคนชาติอ่ืนๆ แล๎วมัน
จะเป็นคําถามที่มีหลายคนสงสัยกันมาก คําตอบก็คือ เป็นการเลํนคําเลํนความหมายในภาษาจีน การใช๎
รูปม๎าที่กําลังวิ่งห๎อตะบึงอยํางรวดเร็วนั้นเป็นการใช๎คําวํา “หมําสั้ง” ที่แปลวํา “ทันทีทันใดรวดเร็ว
ฉับพลัน” ในขณะที่คําวํา “ม๎า” ในภาษาจีนออกเสียงวํา “หมํา” เชํนกัน การใช๎ภาพม๎าจึงเป็นนําเอาคํา
พ๎องเสียงพ๎องรูป “หมํา” มาแทนความหมายของคําอวยพรอันเป็นมงคลวํา “หมําเต๎าเฉิงกง” คําวํา “หมํา
เต๎า” แปลวําม๎ามาถึง รวมกับคําวํา “เฉิงกง” แปลวําความสําเร็จหรือแปลงําย ๆวํา “เมื่อม๎ามาถึง ความสําเร็จก็
จะมาเยือน” ความเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับม๎าวํากันวํา  มาจากบุคลิกลักษณะของม๎าที่แลดูองอาจ  สงํา
งามและมีความคลํองแคลํว  วํองไว ปราดเปรียว เป็นความหมายของความแข็งแรง  มีพละกําลังและ
รวดเร็วฉับไวภาพเขียนยุคกํอนประวัติศาสตร๑ในประเทศจีนก็มีภาพม๎าปรากฏเชํนเดียวกับอักษรคํา
วําม๎าก็มีจารึกอยูํบนกระดองเตําในสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ ในสมัยโบราณม๎าเป็นสัตว๑คูํใจของทหาร
และนักรบเป็นพาหนะของการค๎าขายและการเดินทาง รวมทั้งยังเป็นสัตว๑ที่มีราคาสูงมากในสมัยนั้น
มีบันทึกเกี่ยวกับม๎าที่เป็นที่ร๎ูจักดีในจีนก็คือ เร่ืองม๎าทั้งแปดของจักรพรรดิโจวมูํหวังแหํงราชวงศ๑โจว  
ซึ่งเป็นจักรพรรดิจีนที่มีผู๎ยกยํองสรรเสริญถึงความดีงามและเป็นกษัตริย๑ที่ทรงทศพิธราชธรรมมากที่สุด
องค๑หนึ่ง ในบันทึกกลําววํา จักรพรรดิโจวมูํหวงจะมีม๎าประจําพระองค๑อยูํ 8 ตัว แตํละตัวก็จะมีเอกลักษณ๑
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และความสามารถพิเศษที่แตกตํางกัน แตํจักรพรรดิโจวมูํหวงได๎ใช๎ม๎าทั้งแปดตัวน้ีเป็นพาหนะประจํา
รถม๎าประจําพระองค๑ในการเสด็จออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค๑ทั่วทุกถิ่นแคว๎นมิเคยขาดสร๎าง
ความปลาบปลื้มประโลมใจให๎แกํประชาราษฎร๑เป็นอันมาก  จนได๎มีตํานานเลําตํอๆ  กันมาเกี่ยวกับ
ม๎าทั้งแปดของโจวมูํหวังจวบจนปัจจุบัน 

3.8 ปลา (ทุก  ๆปีเหลือกินเหลือใช๎) คําวํา “เหนียนเหนียนโหยํวอวี”๋ ซึ่งแปลวํา “ทุกๆ ปีเหลือกิน
เหลือใช๎” เป็นคํามหามงคลที่คนจีนชื่นช อบมากที่สุดคําหนึ่ง  โดยเฉพาะในเทศกาล มงคล เชํน วัน
ตรุษจีน จะนิยมใช๎คําคํานี้ในการอวยพรแกํเพื่อนฝูงและญาติมิตร ทั้งนี้เพราะคํานี้เป็นทั้งความหมายวํา  
“ขอให๎รํ่ารวย  รวยแล๎วก็ยังเหลือกินเหลือใช๎อีก ” อีกทั้งยังเป็นคําเสริมสร๎างกําลังใจให๎ ผู๎ฟังมี
ความรู๎สึกที่ดีวํา “หากทุก  ๆปีเหลือกินเหลือใช๎ก็ไมํต๎องกลัวอดอยาก” และสัญลักษณ๑ของคํามหามงคล
นี้ก็คือรูป “ปลา” คําวํา “ปลา” ในภาษาจีนกลางออกเสียงวํา “อวี”๋ ซึ่งคํานี้ไปพ๎องเสียงเหมือนกับคําวํา 
“อวี”๋ ที่แปลวํา “ยังมีอยู ํยังเหลืออยู”ํ ดังนั้น คําวําเหนียนเหนียนโหยํวอวี๋ ก็ได๎ถูกดัดแปลงให๎กลายเปน็รูป
ปลาเพราะมีเสียงที่เหมือนกันของเสียงคําวํา “อวี”๋ นั่นเอง กลายมาเป็น เหนียนเหนียนโหยํวอวี ๋ ดังนั้น
การตั้งรูปปลาไว๎ในบ๎านของชาวจีนแล๎ว มันเป็นมากกวํารูปปลาธรรมดา  ๆดังความหมายอันเป็นมงคล
ดังกลําว การใช๎รูปสัญลักษณ๑ปลาแทนความหมายวํา  “ทุกๆ ปี เหลือกินเหลือใช๎” จะแทนความหมาย
อันเป็นมงคลในลักษณะของการประดับติดต้ังรูปปลาแบบตําง  ๆทั้งงานจิตรกรรม ภาพวาด หรือแม๎แตํ
งานประติมากรรมหรือเคร่ืองเคลือบดินเผา ไมํวําจะเป็น “ปลาตัวเดียว” หรือ “ปลาเป็นฝูง” ตํางก็ล๎วน
มีความหมายเดียวกันทั้งสิ้น  ดังนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญ ที่มักจะเห็นภาพปลาประดับติดตั้งในแทบทุก
ครัวเรือน อนึ่ง บางคร้ังยังมีการวาดเป็นภาพเด็กผู๎ชายตัวอ๎วนกลมกําลังอุ๎มปลา  บ๎างก็ขี่หลังปลาภาพ
เด็กผู๎ชายกับรูปปลาไมํเพียงแตํมีความหมายวําเหลือกินเหลือใช๎เทํานั้น แตํยังมีความหมายเสริมเพิ่มเติม
คือขอให๎ทํานได๎ลูกชายสืบสกุลอีกตํางหาก 

3.9 นกกระเรียน ในภาษาจีนออกเสียงเรียกวํา  “เห๎อ” เป็นสัตว๑สิริมงคลที่ มีปรากฏอยูํในงาน
ศิลปกรรมเกือบทุกประเภท เชํน จิตรกรรมภาพวาด ประติมากรรมและเครื่องเคลือบดินเผา  ทั้งนี้
เพราะวํานกกระเรียนเป็นสัตว๑วิเศษประจําตัวเทพดาวโซํวหรือ  “ซิ่ว” ผู๎เป็น 1 ใน 3 เทพดวงดาว “ฮก 
ลก ซิ่ว” ดังนั้น ฐานะของนกกระเรียนจึงถูกนําไปใช๎เป็นสัญลักษณ๑แทน “ซิ่ว” (เชํนเดียวกับผลท๎อก็เป็น
สัญลักษณ๑ของซิ่วเชํนกัน ) ชาวจีนเชื่อถือกันวํา  นกกระเรียนเป็นสัตว๑ที่มีอายุยืน  ดังนั้นในรูปของ
สัญลักษณ๑จีนนั้น  ถ๎าเห็นภาพนกกระเรียนที่ใด  นั่นก็หมายถึงความมีอายุยืนยามเป็นความหมาย ที่
หมายถึงความสามัคคีและความสุขอีกด๎วย อีกประการหนึ่งนั้นคําวํา “นกกระเรียน” ในภาษาจีนออก
เสียงวํา “เห๎อ” ซึ่งเป็นเสียงเดียวกับ “เห๎อ” ที่แปลวํา “อวยพร” ด๎วยเหตุนี้เมื่อมีภาพนกกระเรียนกับลูกท๎อ
หรือนกกระเรียนกับเทพดาว “ซิ่ว” อยูํคูํกัน นั่นก็จะหมายถึง “ขออวยพรให๎ทํานมีอายุวัฒนะ” นั่นเอง 
นกกระเรียนมักถูกกําหนดให๎เป็นพาหนะของเซียนในลัทธิเต๐า ในประเทศจีนมีความเชื่อเร่ืองนกกระเรียน
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เซียน หรือ “เซียนเห๎อ” ในศัพท๑ทั่วไปแล๎วจะเรียกนกกระเรียนเซียนวํา “ตันติ่งเห๎อ” หรือ “นกกระเรียน
มงกุฎแดง” ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นพันธุ๑สัตว๑หายากและใกล๎สูญพันธุ๑ เอกลักษณ๑ของนกกระเรียนในทัศนะ
ของชาวจีนแล๎วนั้น มักกลําววํามันจะมีความงามทั้ง 3 ประการ เรียกวํา “ซานฉาง” แปลวํา ความยาว
สามประการ คือ มีจะงอยปากยาว คอยาว และขายาว ดังนั้นลักษณะอันสวยสงํา คอยาวระหง  มีขนสี
ขาวสะอาด และมีอายุที่ยืนยาวกวํานกทั่ว  ๆไป จึงทําให๎ภาพแหํงนกกระเรียนกลายมาเป็นสัตว๑วิเศษที่
มีคุณลักษณะอันเป็นมงคลเหนือกวําสัตว๑ปีกใดๆ หากจะเป็นรองก็เพียงแคํหงส๑เทํานั้น 

3.10 ค๎างคาว ในสําเนียงภาษาจีนออกเสียงเรียกวํา “เปียนฝ”ู ซึ่งหากออกเสียงในสําเนียงแต๎จิ๋ว
คือ“เพียงฮา” เสียงลงท๎ายของอักษรคําวําค๎างคาว คือ ฝู (ฮก) ดังนั้นจึงพ๎องเสียงกับเทพดาว ฝู (ฮก) ที่
หมายถึงเทพหนึ่งใน  “ฮก ลก ซิ่ว” (ฝูลูํโซํว) ด๎วยเหตุนี้ความหมายของค๎างคาวสําหรับ ชาวจีนจึง
แตกตํางกับความรู๎สึกของชาวตะวันตกโดยสิ้นเชิง ภาพของค๎างคาวจึงสามารถเห็นได๎ในศาลเจ๎าจีนและวัด
วาอารามทั่วไป ชาวจีนจะใช๎ภาพของค๎างคาวแทนเทพเจ๎าดาวฮกในงานจิตรกรรม ภาพวาด ประติมากรรม เคร่ือง
เคลือบดินเผา ลวดลายบนเสื้อผ๎าอาภรณ๑ และในศิลปะหลากหลายแขนงค๎างคาว หรือ ฝู (ฮก) มีความ
หมายถึงความโชคดีมีสุข  หากใช๎ภาพของค๎างคาวอยูํเด่ียวๆ  นั้นหมายถึงความโชคดี  (ฮก) ถ๎าใช๎
ค๎างคาว 2 ตัว ก็จะหมายถึง ซวงฝ ูคือ ความโชคดีทวีคูณ ถ๎าใช๎รูปค๎างคาวคาบเหรียญนั่นหมายความวํา ขอให๎
ทํานโชคดีมีเงินมีทอง หากในภาพนั้นมีเด็ก  ๆไลํคว๎าจับค๎างคาวด๎วยนั่นหมายความวํา ไลํจับ ความสุข 
จับความโชคด ีและโชคลาภมาให๎แกํทําน หลายคร้ังที่เรามักจะเห็นค๎างคาวอยูํรํวมกับตัวอักษรโซํว ซึ่ง
มีความหมายวํา ขอให๎ทํานโชคดีมีความสุขและมีชีวิตยืนยาวอีกด๎วยค๎างคาว 5 ตัว ก็จะหมายถึงความสุข
ห๎าประการของมนุษย๑ นั่นก็คือ “อํูฝู” และหาก๎างคาวบินอยูํข๎างเทพดาวซิ่วถือลูกท๎อและกวาง นั่นหมายถึง 
ความหมายอันสมบูรณ๑ของ “ฮก ลก ซิ่ว” (ค๎างคาวคือฮก กวางคือลก และลูกท๎อคือซิ่ว) ในตํานานเร่ือง
เลําสมัยโบราณ เดิมเรียกค๎างคาววํา “เซียนสู”ํ หมายถึง หนูเซียน วํากันวํามันจะมีอายุที่ยืนยาวมากเป็น
พิเศษเพราะมันดื่มกินแตํน้ําอันบริสุทธิ์ในถ้ําเทํานั้น  มีความเชื่อกันวํา  ค๎างคาววิ เศษนั้นคือค๎างคาวสี
ขาวอายุพันป ีหากมีผู๎ใดจับได๎และนําไปรับประทาน ก็จะมีชีวิตอันเป็นอมตะตลอดกาล  สํวนค๎างคาว
สีแดงน้ันหมายถึงค๎างคาวแหํงการมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข 

3.11 กวาง คําในภาษาจีนจะเรียกวํา “ลูํ” (สําเนียงแต๎จิ๋วอํานวํา  “ลก”) เป็นสัตว๑สิริมงคลของ
จีนทีม่ีที่มาจากคําเรียกหาของมันที่ออกเสียงเหมือนกับคําวํา “ลูํ (ลก)” ซึ่งก็หมายถึงเทพดาวลก (ผู๎เป็น 
1 ใน 3 เทพดาว “ฮก ลก ซิ่ว”) ดังนั้น ภาพของกวางจึงมีความหมายในเชิงสัญลักษณ๑เป็นตัวแทน
หมายถึง เทพ“ลก” ผู๎เป็นเทพดาวแหํงโชคลาภและชื่อเสียงเกียรติยศ  ดังเชํน ภาพวาดรูปกวางยืนอยูํ
กับเทพดาวซิ่วและมีค๎างคาวบิน  คติความเชื่อเร่ืองกวางของชาวจีนมองวํา  กวางเป็นสัตว๑สัญลักษณ๑
มงคลที่มีอายุยืนยาวกลําวกันวํา หากกวางมีอาย ุ 500 ปี ขนจะเป็นสีขาว เมื่ออายุ 1,000 ปี ขนจะ
กลายเป็นสีเทา  และหากครบ  1,500 ปี ขนของมันก็จะกลายเป็นสีดํา  ด๎วยความที่กวางเป็นสัตว๑ที่มี
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ลักษณะพิเศษคือ มีเขาที่ยาวงามทําให๎เขากวางกลายเป็นสิ่งสวยงามและเป็นของมีคํามีราคา เพราะนิสัย
ของกวางมักจะชอบขุดรากโสมมากิน ทําให๎คนจีนโบราณเห็นวํา เขากวางนั้นสะสมโสมเอาไว๎มากมาย 
จึงอุดมไปด๎วยสรรพคุณที่บํารุงรํางกาย และทําให๎มีสุขภาพรํางกายแ ข็งแรง ดังนั้น เขากวางจึงกลาย
มาเป็นสมุนไพรและเป็นตัวยาแขนงหนึ่งตามหลักการแพทย๑จีนแผนโบราณ ในด๎านจิตรกรรมจึงมักจะ
ปรากฏภาพกวางอยูํเสมอๆ และยังใช๎ประติมากรรม  รูปกวางเป็นภาพสัญลักษณ๑แทนองค๑เทพ  “ลก” 
ในศาลเจ๎าและวัดจีนโดยทั่วไปเมื่อเห็นภาพกวาง ณ ที่ใด เราสามารถเข๎าใจได๎โดยทันทีวํานั่นคือ สัญลักษณ๑
ความหมายแทนองค๑เทพ “ลก” ซึ่งเป็นความหมายอํานวยพรขอให๎ทํานจงประสบโชคลาภ มีตําแหนํง
ลาภยศเพิ่มพูนสูงยิ่ง  ๆขึ้นไป นี่เองจึงกลายเป็นสิ่งสําคัญที่คนจีนให๎ความชื่นชมตํอคุณลักษณะของเขา
กวางและความหมายอันเป็นมงคลนามของคําวํา กวาง และภาพเชิงสัญลักษณ๑ของมัน 

3.12 ไกํ ภาษาจีนอํานวํา  “จี” สํวนไกํตัวผู๎จะเรียกวํา  “กงจี” เป็นสัตว๑มงคลในปีนักษัตร
เดือนสิบของจีน  (ปีระกา) ไกํมักเป็นแบบอยํางของความตื่นตัวอยูํตลอดเวลา  ในยามเช๎ามันจะเป็น
สัตว๑ชนิดแรกที่ตื่นบอกเวลา ในยามค่ําคืนมันก็ยังตาสวํางอยู ํลักษณะของไกํตัวผู๎จะกล๎าแกรํงดุดัน เวลา
เดินเยื้องยํางจะแลดูงามสงํา ในสายตาของชาวจีนแล๎วนั้น ไกํตัวผู๎ (กงจ)ี เป็นสัญลักษณ๑แหํงความเป็น
นักสู๎และความเข๎มแข็ง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในวัฒนธรรมจีนมีความเชื่อกันวําไกํตัวผู๎มีพลัง อันลึกลับ
ที่สามารถขับไลํวิญญาณอันชั่วร๎ายให๎ พ๎นไปได๎ สายตาที่ดุดัน กรงเล็บและเดือยที่แหลมคมรวมทั้ง
เสียงร๎องขันที่กึกก๎องจึงกลายเป็นภาพสัญลักษณ๑มงคล เสียงไกํขันในยามรุํงอรุณจึงเป็นเสมือนการขับ
ไลํสิ่งชั่วร๎ายให๎หมดสิ้นไป  พร๎อมๆ  กับต๎อนรับแสงสวํางแหํงรํุงอรุณที่กําลังมาถึงในพิธีกรรม
บวงสรวงของจีนจึงมักใช๎เลือดไกํดําในการเซํนสรวง เพราะเชื่อกันวําเลือดไกํดําสามารถขับไลํปีศาจ
ได๎ นอกจากนี้ไกํยังเป็นสัญลักษณ๑แหํงการรับราชการในสมัยโบราณเพราะคําวําไกํมีความหมายถึง  
“ตําแหนํงขุนนาง” หรือ “กงหมิง” ซึ่งในปัจจุบันก็คือตําแหนํงข๎าราชการ ดังนั้นรูปไกํตัวผู๎ที่ใช๎ในการ
อวยพรจึงมีความเหมาะสมมากเป็นพิเศษกับผู๎ที่รับราชการเพราะมีความหมายแฝงวํา ขอให๎ทํานประสบ
ความสําเร็จและรํุงเรืองในตําแหนํงหน๎าที่ทางราชการ ดังนั้นชาวจีนจึงใช๎ภาพลักษณ๑ไกํตัวผู๎เป็นสัญลักษณ๑
วัฒนธรรมมงคลแบบจีนหลาย 

3.13 เตํา ในภาษาจีนเรียกกันวํา “กุย” เป็นสัตว๑สัญลักษณ๑มงคลในฐานะสัตว๑ผู๎มีอายุยืนยาว
มากกวําสัตว๑ใดๆ ทําให๎ภาพของเตํากลายเป็นตัวแทนของความมีอายุที่ยืนยาว  แข็งแรง และเข๎มแข็ง
อดทน อีกทั้งเตํายังถูกจัดให๎เป็น 1 ใน 4 สัตว๑ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได๎แกํ มังกร หงส๑ กิเลน และเตํา ในบันทึก 
“หวายหนานจื่อ” ได๎กลําวถึงลัทธิเต๐าซึ่งกําหนดให๎สัตว๑วิเศษทางทิศเหนือนั้นเป็นงูพัน เตํา นอกจากนี้
ในศาสตร๑แหํงฮวงจุ๎ย เตํานับเป็น 1 ใน 4 สัตว๑วิเศษ ได๎แกํ หงส๑แดงทางทิศใต ๎ เตําดําทางทิศเหนือ 
มังกรเขียวทางทิศตะวันออกและเสือขาวทางทิศตะวันตก  ดังนั้นตําแหนํงของเตําดําจึงต๎อง จะเป็น
ความมั่นคงและสงบเพราะตําแหนํงทางทิศเหนือตรงกับธาตุนํ้า  จึงนับเป็นตําแหนํงเตําดําเรียกกันวํา 
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“เสวียนอํู” หรือ “เป่ยฟางเสวียนอํู” นั่นเอง ในอดีตกาลกลําวไว๎วํา  ฝูซี ผู๎นําชุมชนบุพกาลเป็น ผู๎จารึก
สัญลักษณ๑จุดและขีดในตารางทั้งเก๎าโดยได๎มาจากหลังกระดองเตํา เรียกกันวํา “จัตุรัสลั่วซู” และจากจุด
ตั้งแตํหนึ่งถึงเก๎าบนตารางทั้งเก๎าชํองก็ได๎กลายมาเป็นที่มาของคัมภีร๑อ้ีจิง  วําด๎วยการเสี่ยงทายและ
โหราศาสตร๑อันเป็นต๎นกําเนิดของศาสตร๑ฮวงจุ๎ยในเวลาตํอมา  ดังนั้นการพยากรณ๑เสี่ยงทายจาก ลาย
บนกระดองเตําได๎พัฒนาตํอ  ๆ มาจนกลายเป็นการจารึกตัวอักษรจีนโบราณบนกระดองเตําและกระดูก
สัตว๑ ซึ่งเรียกกันวํา “อักษรเจ๋ียกูํเหวิน” ความเชื่อของชาวจีนโบราณยังเชื่อกันวํา เตําวิเศษจะมีอายุกวํา
หนึ่งพันปีและลวดลายบนกระดองเตํานั้นก็คือ  แผนผังแหํงจักรวาลที่ซํอมเร๎นความลับระหวํางโลก
และสวรรค๑ เพราะลายบนกระดองเตําจะถูกแบํงออกเป็นชํองๆ คล๎ายตารางในหมูํดาวและตารางแหํง
จักรราศีตามหลักพยากรณ๑ศาสตร๑ของจีน อีกทั้งเชื่อกันวําเตําเป็นสัตว๑วิเศษที่หยั่งรู๎ชะตาฟ้าชะตาดิน  
การไขปริศนาของทุก  ๆสรรพสิ่งในสมัยโบราณจึงต๎องอาศัยการเสี่ยงทายจากลายบนกระดองเตําเป็น
สิ่งสําคัญที่สุด ด๎วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองที่ทําให๎ในศาสนสถาน เชํน ศาลเจ๎าและวัดวาอารามทั่วไปจึง
มักขุดบํอเลี้ยงเตําไว๎ที่บริเวณหน๎าประตูทางเข๎าและลานวัดด๎านนอก นานวันเข๎าเมื่อคนมาไหว๎พระและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะโยนเหรียญลงไปในบํอเตําเพื่อเป็นความหมายถึงการทําบุญสะเดาะเคราะห๑และ
ขอให๎มีรํางกายที่แข็งแรงและอายุยืนยาวเหมือนเตํา 

3.14 แพะ (สามตะวันเบิกฟ้า) เป็นสัตว๑สัญลักษณ๑มงคลเป็นเพราะชาวจีนเรียกมันวํา “หยาง” 
ในบันทึก “ฉูํฉือ” ได๎เขียนถึงแสงอาทิตย๑ยามเย็นวํามีแสงเจิดจ๎าที่สุดกํอนจะลับฟ้า  คําวําพระอาทิตย๑
นั้นคือ “ไท๎หยาง” หรือ“หยาง” อันมีเสียงพ๎องกับ  “หยาง” ที่หมายถึง “แพะ” อีกทั้งในตัวอักษรจีน
คําวํา แพะ เขียนคล๎ายกับคําวํา “จี๋เสียง” ที่แปลวําศุภมงคลหรือความโชคดี ดังนั้นทั้งเสียงอํานและรูป
ตัวอักษรตํางทําให๎คําวํา  “แพะ” กลายเป็นสัตว๑สัญลักษณ๑มงคลไปในที่สุด ในคํามงคลเกําแกํสมัย
ราชวงศ๑หมิงคือ คําวํา “ซานหยางไคไท”๎ แปลวาํ สามตะวันเบิกฟ้าเป็นการใช๎รูปแพะสามตัว (แทนพระ
อาทิตย๑สามดวง ) เพราะซานหยางนั้นพ๎องเสียงระหวํางพระอาทิตย๑สามดวงกับแพะสามตัว  พระ
อาทิตย๑ทั้งสามดวงนั้น ได๎แกํ พระอาทิตย๑สีเขียว สีแดง และสีขาว อันเป็นความหมายถึงอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต บางคร้ังในภาพอาจมีเป็นภาพแพะสามตัวยืนเล็มหญ๎าอยูํใต๎แสงอาทิตย๑อันอบอุํนก็มี ดังนั้น 
“ซานหยางไคไท”๎ จึงมีความหมายที่แฝงไว๎วํา “ใต๎หล๎าทั่วแดนดิน ทุกสิ่งขอให๎ทํานสมหวังสมปรารถนา” 
สํวนคําวํา “จิ่วหยางฉี่ไท”๎ แปลวํา เก๎าตะวันสํองอรุณ เป็นการใช๎รูปแพะจํานวนเก๎าตัว อํานวํา “จิ่วหยาง” 
พ๎องเสียงกับ “จิ่วหยาง” ที่หมายถึงพระอาทิตย๑เก๎าดวง เลขเก๎าเป็นตัวเลขมงคลที่ชาวจีนเชื่อถือดังนั้นการ
ที่มีแพะเก๎าตัวยืนอยูํใต๎ดวงอาทิตย๑ จึงถูกแทนที่ด๎วยความหมายแฝงวํา “ความโชคดีที่นับไมํมีวันหมด 
ตํอเน่ืองยาวนานไมํมีวันร๎ูจบ” บางคร้ัง ศิลปินผู๎วาดยังเพิ่มภาพต๎นสน ไผ ํและเหมย (หมายถึง สามสหาย
แหํงเหมันต๑) เพิ่มลงไปก็ยิ่งทําให๎ภาพดังกลําวมีมงคลซ๎อนมงคลมากยิ่งขึ้นอีก  กลายเป็น  “ความโชค
ดีที่นับไมํมีวันหมด ตํอเน่ืองยาวนานไมํมีวันร๎ูจบ ความอดทนเข๎มแข็งและมิตรภาพที่มิมีวันร๎ูสิ้น” 
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3.15 ช๎าง (ช๎างแหํงสันติ) ในภาษาจีนเรียกวาํ “เซี่ยง” เป็นสัตว๑สิริมงคลชนิดหนึ่งของจีนด๎วย
เพราะช๎างเป็นสัตว๑ใหญํที่พบได๎ในแถบตอนใต๎ของประเทศจีน  ความรู๎สึกที่มีตํอช๎างก็คือความหมาย
ของความยิ่งใหญํความแข็งแรง และสุขุมรอบคอบ ในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ช๎างยังนับเป็น
สัตว๑ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยถวายน้ําผึ้งแล ะดอกไม๎แดํพระศากยมุนี  (พระพุทธเจ๎า ) และช๎างสีขาว (ช๎างเผือก) 
นั้น เชื่อกันวําจุติลงมาเพื่อรับใช๎พระพุทธเจ๎า “ช๎าง” ในความหมายของสัญลักษณ๑วัฒนธรรมมงคลของจีน
นั้น ถูกมองใสัญลักษณ๑แหํงอํานาจและนําไปสูํสันติภาพ  ภาพช๎างจึงได๎มีการนําไปผูกสัมพันธ๑กับ
ความรู๎สึกที่เป็นสุขสงบและสันติ ดังจะเห็นได๎จากภาพสัญลักษณ๑มงคลที่เป็นที่นิยมกันทั่วไป  ได๎แกํ 
ภาพ “ไท๎ผิงโหยํวเซี่ยง” และ “จี๋เสียงหรูอ้ี” 
4. กลุ่มที่ใช้ ผลไม้ ต้นไม้ และดอกไม้เป็นสัญลักษณ์มงคล 

4.1 สามสหายแหํงเหมันต๑ หรือ “ซุํยหันซานโหยํว” เป็นคํามงคลที่นิยมใช๎พูดในการอวยพรอยูํ
บํอยๆ อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในการวาดภาพจิตรกรรม  รวมทั้งยังสร๎างเป็นสัญลักษณ๑ ลวดลายไผ-ํสน-
เหมย รวมอยูํในองค๑ประกอบภาพเดียวกัน คํามงคลและภาพ “สามสหายแหํงเหมันต๑” มีความหมายอัน
เป็นความประทับใจของชาวจีนมาทุกยุคทุกสมัยเพราะสะท๎อนความหมายได๎หลายความหมาย  แตํ
ละความหมายล๎วนแล๎วแตํมีความลึกซึ้งกินใจและมีความไพเราะนําประทับใจยิ่งในความหมายแรก
นั้น หมายถึง “จิตใจอันเข๎มแข็งทระนงและองอาจ  กล๎าที่จะตํอสู๎ฟันฝ่าอุปสรรคโดย ไมํยํอท๎อ” โดย
เปรียบเทียบกับเอกลักษณ๑ของต๎นไม๎ทั้งสามคือไผํ -สน-เหมย  ที่ยืนหยัดอยูํได๎ทํามกลาง การ
ผลัดเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวอันแสนยะเยือกไปสูํฤดูใบไม๎ผลิที่แสนอบอุํน  ในความหมายที่สอง  
หมายถึง “ความรักความสามัคคีและน้ํามิตรไมตรี มิตรภาพที่ไมํเคยทอดทิ้งกันและกัน” โดยเปรียบเทียบ
กับเอกลักษณ๑ของไผ-ํสน-เหมย ที่ยืนหยัดเคียงข๎างกันตํอสู๎กับลมหนาวจวบจนถึงวันแรกแหํงฤดูใบไม๎
ผล ิมุมมองของวัฒนธรรมจีนน้ัน คตินิยมในสามสหายแหํงเหมันต๑กลายมาเป็นวลีติดหูและคําพูดติด
ปากที่ชํวยสร๎างเสริมกําลังใจให๎แกํผู๎ที่กําลังท๎อแท๎ตํอชีวิตให๎ลุกขึ้นสู๎ตํออุปสรรค โดยจินตภาพจาก 
เอกลักษณ๑ของ “ไผํที่ทระนงองอาจ สนที่เข๎มแข็งและมีอายุยืนยาว เหมยที่งดงามแตํก็ไมํอํอนแอ” และ
ความหมายอันเป็นสิริมงคลของไผ-ํสน-เหมย สามสหายแหํงเหมันต๑จึงผํานกาลเวลาและสืบทอดความ
นิยมมาจนถึงปัจจุบัน 

4.2 ไผํ ในภาษาจีนออกเสียงเรียกวํา “จู๐” หรือ “จู๐จ่ือ” ถูกจัดให๎เป็น 1 ใน 3 สหายแหํงเหมันต๑ 
ซึ่งประกอบไปด๎วย ไผ-ํสน-เหมย เป็นพืชมงคลทีเ่ป็นสัญลักษณ๑ถึงความเข๎มแข็งและความทระนง  ใน
ธรรมชาติของต๎นไผํเมื่อถึงยามฤดูหนาว ต๎นไผํก็ยังเขียวชอุํมไมํรํวงโรย  แม๎ยามพายุฝนโหมกระหน่ํา 
ต๎นไผํก็จะโอนอํอนผํอนตาม ลําต๎นไผํจะโค๎งงอตามสายลมแตํก็ไมํหักโคํน เมื่อทํานมองเห็นภาพไผํ
นั่นหมายถึง “ความเข๎มแข็งและทระนงของไผํที่ไมํเคยหักโคํนแม๎ยามลมแรง” ในขณะที่ความเขียว
ชอุํมตลอดปีของต๎นไผํก็หมายถึง “ความเยาว๑วัยและความสดชื่นด่ังชีวิตมนุษย๑ในวัยหนุํม สาว”  อักษร
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จีนคําวํา “ไผ”ํ อํานวํา “จู๐” มีเสียงอํานใกล๎เคียงกับคําวํา “จู๎” ที่แปลวํา “อวยพร” ดังนั้นนอกจากภาพไผํจะ
หมายถึงความเข๎มแข็ง ความทระนงแล๎ว ยังเป็นการอวยพรพร๎อมกันไปด๎วย เชํน ภาพต๎นไผํกับนก
กระเรียนก็หมายความวํา “ขออวยพรให๎ทํานมีอายุยืนยาว” ภาพไผํกับดอกโบตั๋นก็มีความหมายวํา “ขอ
อวยพรให๎ทํานรํ่ารวยมีเงินมีทองมากมาย” เป็นต๎น นอกจากนี้  “ไผํ” ยังเป็นสัญลักษณ๑ความ หมายถึง
คุณธรรมอันเป็นลักษณะของวิญ๒ูชนเพราะวําต๎นไผํนั้นลําต๎นจะตั้งตรง  ไมํคดงอ  ไมํวําพายุนั้น  
(เปรียบเทียบเป็นอุปสรรค ) จะมีมากแคํไหนก็ตามต๎นไผํก็ไมํเคยล๎ม  (เปรียบได๎กับความเข๎มแข็ง ) 
นี่เองที่เป็นคุณลักษณะอันพิเศษของไผํ  ด๎วยความที่ต๎นไผํนั้นเป็นพืชที่เจริญงอกงามตลอดทั้งปี และ
เขียวสดใสตลอดทั้งป ีสําหรับชาวจีนแล๎วมีความผูกพันกับไผํจนเป็นสํวนหน่ึงของวัฒนธรรมจีน อาท ิ
ตําราหนังสือจีนโบราณก็จัดทําจากม๎วนไม๎ไผํ พูํกันเขียนหนังสือก็ทํามาจากไผํ  ขลุํยจีนก็ผลิตมาจาก
ไผํ ตะเกียบอันเป็นวัฒนธรรมการกินประจําชาติจีนก็ใช๎ไผํในการทําเคร่ืองเรือนจีน ก็สร๎างมาจากไผํ  
แม๎แตํประทัดก็สร๎างมาจากไผํเชํนกัน เพราะเสียงแตกของไม๎ไผํในกองไฟคนจีนในสมัยโบราณเชื่อ
วําทําให๎ภูตผีเกรงกลัว ดังนั้น ในเวลาตํอมาจงได๎เกิดการคิดประดิษฐ๑ประทัดขึ้นมาจากไผํด๎วยคุณสมบัติ
ตํางๆ ของไผํดังกลําว คติทางวัฒนธรรมจีนจึงให๎ความชื่นชมและยกยํองไผํเป็นอยํางสูงและสิ่งนี้เอง
ที่ทําให๎มีต๎นไผํอยูํมากมายทั่วทั้งประเทศจนกระทั่งมีคํากลําวถึงประเทศจีนวําเป็น “ดินแดนหลังมําน
ไม๎ไผํ” 

4.3 สน ในภาษาจีนออกเสียงเรียกวํา “ซง” นอกจากนี้ยังมีเรียกวํา “มูํกง” และ “ไต๎ฟู” เป็นพืช
สิริมงคลที่เป็นสัญลักษณ๑แหํงการมีอายุ ยืนยาวเป็นเคร่ืองหมายถึงอายุวัฒนะเชํนเดียวกับ ภาพนก
กระเรียนและผลท๎อ (ดังนั้น ในองค๑ประกอบภาพอวยพรอายุวัฒนะ เรามักจะเห็นภาพของเทพดาว 
“ซิ่ว” ต๎นสนนกกระเรียน และผลท๎อ อยูํด๎วยกันในภาพเดียวกันเสมอ ทั้งหมดนี้ตํางก็มีความหมาย
เดียวกัน) ต๎นสนจัดเป็นพืชที่มีใบเขียวสดตลอดปีและเป็นพืชแหํงความเข๎มแข็ง เฉกเชํนเดียวกับ “ไผํ”
และ “เหมย” ด๎วยเหตุนี้มันจึงถูกจัดให๎เป็น 1 ใน 3 สหายแหํงเหมันต๑นอกจากนี้ ต๎นสนยังได๎รับฉายา 
นามวํา “ราชาแหํงร๎อยพฤกษา” อันหมายความวําสนนั้นมีความสงําเหมือนดั่งหน๎าหน๎าหรือราชาของ 
พืชทั้งปวง ชาวจีนใหค๎วามเคารพในลักษณะเดํนอันเป็นมงคลของต๎นสนมากถึงขนาดวํากิ่งสนและใบ 
สนจัดเป็นความหมายของเซียนผู๎วิเศษไป๋จวีอี้กวีเอกในสมัยราชวงศ๑ถังเคยเขียนกลอนบทหนึ่งไว๎วํา 
“เดือนยี่หน๎าเหมันต๑เห็นหิมะเต็มเทือกเขาสนยังคงเขียวขจีให๎แลเห็นแตํข๎ารู๎ซึ้งถึงใจของตัวเจ๎าที่ต๎องยืน
หยัดดั่งน้ําแข็งใสพิสุทธิ”์ ความงามประการหนึ่งของสนก็คือลําต๎นที่สูงตระหงําน มีผู๎เปรียบไว๎วําสน
นั้นมีความมั่นคงที่ไมํเคยหวาดหวั่นตํอความหนาวเย็นในฤดูหนาว ความเข๎มแข็งของต๎นสนเปรียบได๎
กับการไมํยอมอํอนข๎อยอมจํานนตํออุปสรรค มันจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ๑วัฒนธรรมจีน  ไมํเพียงแตํ
เป็นนัยยะเชิงปรัชญาแตํยังมีความหมายถึงความยืนยาวของชีวิตอีกด๎วย ความยืนยามในชํวงชีวิตของ
ต๎นสนวํากันวํา บางชนิดมีอายุถึงพันปีเลยทีเดียว ในปัจจุบันนี้ที่เทือกเขาหวงซานมีสนพันปีอยูํต๎นหนึ่ง
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ที่ชื่อวํา “สนต๎อนรับแขก” หรือ “อ๋ิงเคํอซง” เป็นต๎นสนโบราณ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  เชื่อกันวํานําจะ
มีอายุรํวมพันปีมาแล๎วในคําอวยพรของชาวจีนก็นิยมพูดกันบํอยๆ  วํา “โซํวปี่หนานซานปู้เหลําซง ” 
แปลวํา “ขอให๎อายุยืนยาวดั่งขุนเขาและเหมือนสนที่มิเคยชรา” เป็นต๎น 

4.4 เหมย  เป็นคําทับศัพท๑ในสําเนียงจีนกลาง ถ๎าเรียกเป็นสําเนียงแตจ๎ิ๋วก็คือ “บ๏วย” ชาวจีนยก
ยํองให๎เหมยเป็น 1 ใน 3 สหายแหํงเหมันต๑ อันประกอบไปด๎วย ไผ-ํสน-เหมย ต๎นเหมยเป็นหนึ่งในสาม
พฤกษาที่ยืนหยัดผํานฤดูหนาวจนกระทั่งเข๎าสูํฤดูใบไม๎ผลิ  จึงมีคนไมํน๎อยที่ชื่นชมใน ความทระนง
ของเหมย อีกทั้งดอกเหมยมีสีขาวบริสุทธิ์และมีความสวยสดงดงามมาก สีที่ขาวดั่งหิมะตัดกับความเขียว
ชอุํมของก๎านใบ จึงเป็นที่มารของจินตนาการของเหลําบรรดาจิตรกรและนักกวีทําให๎ปราชญ๑กวีหลายทําน
นําดอกเหมยไปเปรียบเทียบกับหญิงงาม สัญลักษณ๑แหํงเหมยนั้นมีความหมายที่ดี่ทั้งต๎นเหมยและดอก
เหมย ดอกเหมยเป็นสัญลักษณ๑ที่หมายถึงความงามอันสดใส บริสุทธิ์ และยังหมายถึงชีวิตใหมขํองวัย
สาว ต๎นเหมยแม๎แลดูบอบบาง  แตํในความงามอันบอบบานั้นกลับไมํอํอนแอไปกับลมหนาว  สิ่ง
เหลํานี้จึงกลายเป็นความประทับใจให๎แกํชนรุํนหลังทุกยุคทุกสมัย ในวัฒนธรรมจีนน้ันมีความชื่นชม
ในเหมยมากเป็นพิเศษ  ดอกเหมยจัดเป็นดอกไม๎อัน เป็นสิริมงคล  ต๎นเหมยเป็นต๎นไม๎ชนิดแรกที่ผลิ
ดอกเบํงบานในฤดูใบไม๎ผล ิดังนั้นเมื่อเห็นดอกเหมยผลิบานเมื่อไหรํก็เป็นความหมายวําฤดูใบไม๎ผลิ
อันแสนอบอุํนกําลังจะมาถึงแล ๎(เปรียบได๎ดังวันใหมํและชีวิตใหมํในวันตรุษจีน) ความหมายที่ดีของ
ดอกเหมยจึงทําให๎เหมยกลายมาเป็นสัญลกัษณ๑ของชุนเทียนหรือฤดูใบไม๎ผลิและยังเป็นสัญลักษณ๑ของ
ความสุขด๎วยเชํนกัน นอกเหนือจากนั้น “ดอกเหมย” หรือ “เหมยฮัว” ยังได๎รับการยกยํองให๎เป็นดอกไม๎
ประจําชาติและเป็นสัญลักษณ๑ของประเทศไต๎หวันอีกด๎วย 

4.5 หลิว เป็นคําไทยที่ทับศัพท๑มาจากภาษาจีนวํา “หลิ่ว” สําหรับชาวจนีแล๎วคําวํา “หลิว” ซึ่ง
รวมถึงใบหลิวและต๎นหลิว  เป็นพืชสิริมงคลสําหรับการกราบไหว๎บูชาพระเชํนเดียว ดอกบัวในพุทธ
ศาสนาฝ่ายมหายาน การเลือกใช๎กิ่งหลิว ใบหลิว และต๎นหลิว เป็นสัญลักษณ๑มงคลนั้น มาจากสําเนียง
เสียงอํานคําวํา “หลิ่ว” ออกเสียงใกล๎เคียงกับ “หลิว” ที่แปลวํา เหลือ เหลือไว ๎ในประเด็นนี้นําสนใจยิ่ง 
ตรงที่คนจีนมักชอบเสียงอันเป็นมงคลนามมาแตํไหนแตํไร ดังนั้น อะไรก็ตามที่ได๎มาแล๎วนั้นยังเหลือไว๎
ให๎เราตลอดไป ใช๎อยํางไรก็ไมํมีวันหมด ด๎วยเหตุนี้หลิวจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ๑ของโชคลาภ ความสุข 
ความร่ํารวยที่หลงเหลือเอาไว๎  (เป็นความมงคลที่ไมํมีวันหมดแล๎วยังมีเหลือไว๎อีกในภายหลัง ) 
นอกจากนี ้“หลิว” ยังเป็นสัญลักษณ๑ของการได๎รับการเลื่อนตําแหนํง ดังนั้นหากในภาพวาดจิตรกรรมวาด
เป็นรูปต๎นหลิวกับดอกโบตั๋น ก็จะหมายความวํา “ขอให๎ทํานมีตําแหนํงหน๎าที่การงานที่สูง  ๆและรํ่ารวย
เงินทอง” หากใช๎ต๎นหลิวกับต๎นสนก็จะหมายความวํา “ขอให๎ทํานได๎เลื่อนยศเลื่อนตําแหนํงและมีอายุ
ที่ยืนยาว”  กลําวกันวําในพระหัตถ๑ของเจ๎าแมํกวนอิมจะมีกิ่งหลิวและใบหลิวอยูํในแจกันตลอดเวลา  
หลิวจึงเป็นพืชวิเศษที่ชาวจีนเคารพบูชา เมื่อเจ๎าแมํกวนอิมประทานพรใด  ๆก็จะใช๎กิ่งหลิวนั้นประพรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 

 

น้ําให๎แกํผู๎รับ น้ําจากใบหลิวจึงเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ (น้ํามนต๑) ที่สร๎างความเป็นสิริมงคลแกํชีวิต  ในอดีต
นั้น “หลิว” ยังเป็นสัญลักษณ๑ของการอวยพรให๎เจริญรํุงเรืองในหน๎าที่การงาน สมัยกํอนเมื่อผู๎ใดสอบ
เขารับราชการได๎กํอนออกเดินทางญาติมิตรและชาวบ๎านก็จะนิยมนํากิ่งหลิวม าให๎ที่หน๎าประตูเมือง
ทางทิศตะวันออกเป็นความหมายถึง “การอวยพรให๎มีความสําเร็จในการรับราชการและขอให๎ได๎รับ
การเลื่อนยศเลื่อนตําแหนํงในเร็ววัน” ในภาพจิตรกรรมเชิงสัญลักษณ๑ของหลิวจะแสดงลําต๎นที่โค๎งโน๎ม
ลง กิ่งที่โน๎มเอียงแลดูสุขภาพและงดงาม ในบทกวีจีนโบราณจึงมักนิยมนําหลิวมาเปรียบเทียบกับความ
งามของหญิงสาว เชํน ขนคิ้วที่โค๎งเรียวดั่งใบหลิวหรือเอวที่เล็กดั่งหลิว เป็นต๎น รวมทั้งยังอุปมาอุปมัย
เปรียบเทียบกับดรุณี (เด็กสาว) วําเหมือนหลิวใบอํอนที่งดงามชวนมอง 

4.6 โบตั๋น  ดอก “โบตั๋น” เป็นชื่อเรียกดอกไม๎ที่คนไทยคุ๎นเคยกันดี ถ๎าออกเสียงในสําเนียงจีน
กลางจะเรียกโบตั๋นวํา  “หมูํตัน” นอกจากนี้โบตั๋นยังมีชื่อเรียกอ่ืนๆ  อีก อาทิ “ฟู่กุ๎ยฮัว” “ฮัวหวัง” “ลูํ
จิ่ว” และ “ลั่วหยางหวัง” ความงดงามของดอกโบตั๋นได๎รับสมญานามวํา “ราชันย๑แหํงบุปผา” หรือ 
“ดอกไม๎อันงดงามลําดับหนึ่งแหํงแผํนดิน” บ๎างก็วําเป็นนางพญาแหํงดอกไม๎ด๎วยสีสันอันสดสวยและ
ความสงําของดอกโบตั๋น  มันจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ๑ของความสวยสงํา  ดั่งกุลสตรีที่มากทั้งภูมิ
ปัญญาและความสามารถอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ๑ของสูงสํง ความร่ํารวย และความโชคดี ที่สําคัญก็คือ 
ในความรู๎สึกของชาวจีนนั้น ดอกโบตั๋น (หมูตํันฮัว) ได๎รับการยกยํองจากประชาชนทั่วไปให๎เป็นเสมือน 
“ดอกไม๎ประจําชาต”ิ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคํากลําวไว๎วําโบต๋ันเป็นดอกไม๎อันวิเศษ สุดแหํง
มวลมนุษยชาติ เป็นดอกไม๎ที่สูงศักดิ์และเหนือยิ่งกวําดอกไม๎ใดๆ กวีในสมัยราชวงศ๑ถังกลําวชมเชย
ความงามแหํงโบตั๋นไว๎วํา ดอกไม๎งามนามโบตั๋นน้ันประกอบไปด๎วยความงาม 3 ประการ คือ งามด๎วยส ี
หอมด๎วยกลิ่น และอํอนหวานยามสัมผัส ในบทกวียังรจนาไว๎อีกวํา โบตั๋นน้ันเปรียบดั่งหญิงงามที่เพียบพร๎อม 
ความหอมและสีของโบตั๋นน้ันเป็นกลิ่นหอมจากสวรรค๑แตํงแต๎มสีสันให๎แกํแผํนดินตํานานเร่ืองเลําเกี่ยวกับ
ดอกโบตั๋นที่มีผู๎เรียกวํา “ลั่วหยางหวัง” นั้นมาจากการนครลั่วหยาง ซึ่งเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑โบตั๋นและ
มีพันธุ๑ของดอกโบตั๋นมากกวํา  500 พันธุ๑ ในเดือนเมษายนของทุกปี  นครลั่วหยางจะจัดเทศกาลดอก
โบตั๋นขึ้นเป็นเทศกาลประจําปี ที่สวนสาธารณะหวังเฉิงกงหยวน ในชํวงเวลานั้นดอกโบตั๋นจะเบํงบาน
สะพร่ังละลานตาพร๎อมๆ กันทั่วทั้งสวน การที่ดอกโบตั๋นมีมากที่ลั่วหยางนั้น  วํากันวําในราชวงศ๑ถัง
สมัยจักรพรรดินีบูเช็กเทียน ซึ่งพระนางทรงโปรดปรานดอกไม๎มาก วันหน่ึงจึงรับสั่งให๎ดอกไม๎ทั่วทั้ง
นครหลวงฉางอานให๎เบํงบานให๎หมด ทําให๎เทพเจ๎าแหํงดอกไม๎ตระหนกตกใจและสั่งให๎ดอกไม๎ทุก
ดอกผลิบานให๎หมด คงมีเพียงดอกโบตั๋นที่แข็งขืนไมํยอมทําตามทําให๎บูเช็กเทียนกร้ิวมาก จึงมีพระราช
โองการให๎ขนย๎ายดอกโบตั๋นออกจากเมืองหลวงที่ฉางอาน  ออกไปอยูํที่เมืองลั่วหยาง  นี่เองจึงทําให๎
มีผู๎เรียกดอกโบตั๋นวํา “ดอกลั่วหยาง” หรือ “ลั่วหยางหวัง” ทุกวันน้ีดอกโบตั๋นกลายเป็นสัญลักษณ๑ของ
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ความสวยสงําเปรียบเหมือนผู๎ดีในราชสํานักแสดงออกในฐานะของความร่ํารวย สูงสํง รวมทั้งแฝงความ
หมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศด๎วยเชํนกัน 

4.7 ฝูหรง (ดอกพุดตาน) “ดอกฝูหรง” หรือ “ฝูหรงฮัว” ในสําเนียงแต๎จิ๋วเรียกวํา “พู๎ย๎งฮวย” ยังมี
อีกบางชื่อที่เรียกวํา “จวี้ซวงฮัว” หรือ “มูํเหลียน” ศัพท๑ภาษาไทยเรียกวํา “ดอกพุดตาน” เป็นดอกไม๎สิริ
มงคลที่ชาวจีนชื่นชอบในสําเนียงเสียงเรียกของมัน อักษรคําวํา “ฝู” ออกเสียงใกล๎เคียงกับคําวํา “ฟู่” ที่
แปลวํารํ่ารวย มั่งคั่งและอักษรคําวํา “หรง” ออกเสียงพ๎องกบัคําวํา “หรง” ที่แปลวําชื่อเสียง ลาภยศ ซึ่งมา
จากคําเต็ม  ๆวํา “หรงหวา” ซึ่งแปลวําเพียบพร๎อมด๎วยยศศักดิ ์ดังนั้นคําวํา “ฝูหรง”อันเป็นชื่อของดอก
พุดตานจึงถูกนําไปใช๎ในความหมายของ “ฟู่หรง” ที่มีความหมายวํา รํ่ารวย และรํุงเรือง ดังนั้นในภาพวาด
จิตรกรรมหากมีการวาดดอกฝหูรงนั่นก็คือ การแสดงความหมายถึงความร่ํารวยในทรัพย๑สินและรํุงเรือง
ในหน๎าที่การงานน่ันเอง  ในประเทศจีนน้ัน  จะพบเห็นต๎นฝูหรงได๎ในแถบภาคตะวันตกโดยเฉพาะ
ในแถบมณฑลซื่อชวน  (เสฉวน) มณฑลหวินหนาน  (ยูนาน) และมณฑลซานตง  (ซานตุง) กลําวกัน
วํา ปกติดอกพุดตานจะมีสีขาวและสีชมพู  แตํมีบางสายพันธุ๑เป็นสีแดง  เมื่อดอกทรงผลิบาน สะพร่ัง
ในชํวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน  ความงามอันละลานตาของดอกฝูหรง  จึงเป็นที่สร๎างความ
ประทับใจให๎ผู๎มองเห็นเป็นอยํางมาก จุดเดํนของดอกฝูหรงก็คือ กลิ่นหอมอันงามจรุงใจที่ตราตรึงตํอ
ผู๎ได๎มาพบเห็นเป็นคร้ังแรกลักษณะของดอกฝูหรงก็ยังมีความงดงามคล๎ายคลึงกับดอกเหมย ดังนั้นใน
บทกวีมากมายได๎มีการเปรียบเปรยความงามของหญิงสาวกับดอกฝูหรง  อาทิ บทกวีสมัยถังบทหนึ่ง
กลําวไว๎วํา “สายลมใบไม๎รํวงหมื่นลี้ที่แดนฝูหรง” คําวํา “แดนฝูหรง” จึงกลายมาเป็นคําเรียกหาของ
มณฑลหูหนานที่มีดอกฝูหรงเป็นจํานวนมากในปัจจุบัน อนึ่ง ในความหมายสิริมงคลของภาพสัญลักษณ๑
ดอกฝูหรง (ดอกพุดตาน) นั้น หากใช๎รูปดอกฝูหรงวาดคูํกับดอกโบตั๋น (หมูํตันฮัว) ที่เป็นเสมือนดอกไม๎
แหํงความสงําก็จะมีความหมายถึงอักษรจีนสี่คํามงคลที่วํา “ฟู่กุ๎ยหรงหวา” หรือ “หรงหวาฟู่กุ๎ย” หมายถึง 
“ขอให๎ทํานมั่งคั่งร่ํารวยและมีเกียรติยศเรืองโรจน๑” 

4.8 ดอกบัว ในภาษาจีนจะมีคําเรียก  “ดอกบัว” อยูํสองชื่อที่นิยมเรียกขานกันชื่อหน่ึนั้นคือ  
“เหอฮัว” อีกชื่อหนึ่งคือ  “เหลียนฮัว ” ทั้งสองชื่อตํางล๎วนแตํเป็นคําสิริมงคลทั้งสิ้น  ดอกบัวใน
วัฒนธรรมจีนจึงเป็นสัญลักษณ๑แหํงความบริสุทธิ ์ทั้งนี้ในทางพุทธศาสนาถือวํา แม๎เป็นดอกบัวในโคลน
ตมแตํก็สามารถผํองพิสุทธิ์ไร๎มลทินเมื่อผลิบาน ดอกบัวยังมีความผูกพันตํอพระพุทธศาสนาอีกด๎วย  เป็น
เคร่ืองหมายประจําพระพุทธองค๑ตั้งแตํประสูติ  ตรัสร๎ู และปรินิพพาน ชาวพุทธทั่วโลกล๎วนยึดถือวํา
ดอกบัวเป็นสัญลักษณ๑แหํงการบูชาพระ ดอกบัวเป็นหนึ่งในแปดสัญลักษณ๑มงคลทางพระพุทธศาสนา
และเป็นของวิเศษประจําตัวของเหอเซียนกู (ฮ๎อเซียนโกว) ผู๎เป็นหนึ่งในโป๊ยเซียน ดังนั้น สําหรับชาวจีน
แล๎วการให๎ความสําคัญตํอดอกบัวมีความผูกพันทั้งทางพุทธและเต๐าพร๎อมๆ  กัน สาเหตุสําคัญน้ันมา
จากการพ๎องเสยีงกับนามอันเป็นสิริมงคลของดอกบัวคือ “เหอฮัว” และ “เหลียนฮัว” ดอกบัวในชื่อเรียกวํา 
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“เหอฮัว” อักษรคําวํา “เหอ” พ๎องเสียงกับ “เหอ” ที่แปลวํา ระหวํางกันและกัน ปรองดอง ดังนั้น ดอกบัวจึง
เป็นสัญลักษณ๑ถึงสันติภาพ ความสงบ สามัคค ีและปรองดองหลายคร้ังที่ภาพของดอกบัวถูกใช๎เป็นความ
หมายถึงความรํวมมือซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันนี้การใช๎สัญลักษณ๑เพื่อการรํวมมือทางการค๎า ก็ใช๎ดอกบัว
เป็นเคร่ืองหมาย รวมทั้งยังใช๎ในความหมายของความสามัคคีของชนในชาติ  ที่รัฐบาลจีนกําหนดใช๎
ให๎เป็นสัญลักษณ๑ของความสมานฉันท๑ของชนกลุํมน๎อยทั้ง 56 ชนเผํา ดอกบัวในชื่อที่เรียกวํา “เหลียนฮัว” 
อักษรคําวํา “เหลียน” พ๎องเสียงกับ  “เหลียน” ที่แปลวํา เชื่อมตํอ ติดตํอ ดังนั้นดอกบัวในความหมาย
นี้จึงหมายถึงการสํงตํอๆ กันไป อาทิ ในภาพสัญลักษณ๑มงคล  “กิเลนสํงบุตร” ที่มีความหมายถึงการ
อวยพรให๎มีบุตรหลานโดยเร็ววันเร็วไว ก็จะมภีาพดอกบัว (เหลียนฮัว) ในแสดงความหมายถึงการเชื่อมตํอ
ติดตํอและสํงมอบตํอๆ กันไป 

4.9 ดอกเบญจมาศ มีชื่อเรียกในภาษาจีนวํา “จวี๋ฮัว” หากออกเสียงในสําเนียงแต๎จิ๋วที่คนไทย
คุ๎นเคยกันก็คือ  “ดอกเก็กฮวย ” เป็นดอกไม๎สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคและ ชํวยปรับ
กระแสโลหิตภายในรํางกายให๎สมดุล สําหรับประเทศจีนแล๎วดอกเบญจมาศ (จวี๋ฮัว) ยังมีอีกหลายชื่อ
ที่ชาวจีนนิยมเรียกกัน  เชํน “จวี๋หวา” “จินอิง” “ชิวจวี๋” “หวงฮัว” และ “ตี้หนี่ว๑ฮัว” คติความเชื่อ
เกี่ยวกับสัญลักษณ๑มงคลของดอกเบญจมาศมาจากชื่อเรียกในสมัยโบราณที่ยกยํองให๎ดอกเบญจมาศเป็น 
“ดอกไม๎แหํงอายุวัฒนะ ” ทั้งนี้เพราะวําในภาษาจีนหากเรียกดอกเบญจมาศยํอๆ  ก็คือ “จวี๋” ซึ่ง
ใกล๎เคียงกับคําวํา “จิ่ว” ที่แปลวํา ยาวนาน ยั่งยืน อีกทั้งเสียง “จิ่ว” ก็ยังพ๎องกับเลขเก๎าจีนที่อํานวํา “จิ่ว” 
เหมือนกัน ดังนั้นในเทศกาลฉงหยางจึงเรียกวํา  “จิ๋วจ่ิว” ซึ่งหมายถึงเก๎าเก๎า  หรือวันที่ 9 เดือน 9 ตาม
ปฏิทินจันทรคติจีนและมีความหมายวํา “จิ๋วจ่ิว” วํา นานแสนนาน เชํนกัน ดังนั้นด๎วยเหตุนี้ดอกเบญจมาศ
จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ๑ที่หมายถึง “ความยั่งยืน” หรือ “ความมีอายุยืนยาว” ความสําคัญของเทศกาล
ฉงหยางนั้นมาจากการที่ดอกเบญจมาศจะบานสะพร่ังและงดงามที่สุดในชํวงนี้  และเลข 9 ก็เป็นเลข
มหามงคลของจีน ในคัมภีร๑โจวอ้ี (อ้ีจิง) กลําวไว๎วําเลขคูํนั้นเป็นหยิน  สํวนเลขคี่นั้นเป็นหยาง  ดังนั้น
เมื่อเลข 9 ที่เป็นธาตุหยางมาซ้ํากันสองคร้ังในวันที ่9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติแบบจีน เรียกกันวํา 
“ฉงหยาง” แปลวํา หยางซ้ํา หยางคู ํบางคร้ังก็มีผู๎เรียกวํา “ฉงจิ๋ว” ที่แปลวําเก๎าซ้ํา หรือเก๎าซ๎อน การที่เลข
เก๎าซ้ํากันสองคร้ังจึงอํานได๎วํา “จิ๋วจ่ิว” หมายถึง เก๎า-เก๎า อีกทั้ง ”จิ่ว” ที่เป็นเลขเก๎าก็พ๎องเสียงกับ “จิ่ว” 
ที่หมายถึงยาวนาน ในปี ค.ศ.1989 สาธารณรัฐประชาชนจีนได๎ประกาศให๎ทุกวันที่ 9 เดือน 9 เป็นวัน
ผู๎สูงอาย ุเพื่อให๎บุตรหลานได๎มาเยี่ยมเยียนผู๎หลักผู๎ใหญ ํและให๎ความสําคัญตํอบุพการีในวันนี้  ในวัน
เทศกาลฉงหยางชาวจีนจะมีธรรมเนียมชมดอกเบญจมาศบานที่เรียกกันวํา “สํางจวี๋” ดื่มเหล๎าแชํดอก
เบญจมาศที่เรียกกันวํา “เหล๎าจวีฮ๋ัวจิ่ว” รับประทานขนมฉงหยางหรือ “ฉงหยางเกา” และจะนําใบ “จูอวี๋” 
มาเสียบทัดไว๎ที่ผมหรือใบหู  (บ๎างนําไปเสียบไว๎ที่ประตูหน๎าตําง ) เพื่อเป็นเคล็ดโชคลางที่เชื่อกันวํา  
ใบจูอวี๋จะชํวยปัดเป่าให๎พ๎นเคราะห๑ได๎ในวันเทศกาลฉงหยาง นอกเหนือจากนี้ชาวญี่ปุ่นเรียกดอกเบญจมาศ
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วํา “คิค”ุ และยกยํองให๎เป็นสัญลักษณ๑ประจําราชวงศ๑จักรพรรดิญ่ีปุ่น อีกทั้งยังเป็นดอกไม๎ประจําชาติ
ของประเทศญี่ปุ่นด๎วยเชํนกัน 

4.10 ส๎ม หรือ “ผลส๎ม” เป็นผลไม๎สิริมงคลยอดนิยมของจีนเลยทีเดียวธรรมเนียมของชาวจีนนั้น
ส๎มเป็นของสัญลักษณ๑มงคลมาทุกยุคทุกสมัย  สามารถใช๎ส๎มในการมอบเป็นของฝากของไหว๎ได๎ใน
ทุกๆ เทศกาล  ทุกๆ โอกาส ใช๎เป็นของไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์  และใช๎ประกอบพิธีกรรมในทุกๆ  แหํง ไมํ
วําจะเป็นวันตรุษ  วันสารท วันแซยิด วันแตํงงาน  งานเฉลิมฉลอง  และการอวยพรญาติ มิตร ตํางต๎อง
ใช๎ผลส๎มทั้งสิ้น เมื่อถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม ํ (ตรุษจนี) คนจีนที่จะเดินทางไปอวยพรปีใหมกํ็ต๎องนําผล
ส๎มติดไม๎ติดมือไปด๎วยทุกคร้ัง การมอบผลส๎มซึ่งกันและกัน จึงเป็นเหมือนดั่งเชํนการมอบสิ่งดีๆ ที่
เป็นมงคลให๎แกํกันและกันนั่นเอง  ทั้งนี้มีสาเหตุสําคัญมาจากสิ่งเดียวนั่นคือ  เสียงของอักษรคําวํา  
“ผลส๎ม” เรียกวํา “จวี๋จ่ือ” หรือเรียกสั้นๆ  วํา “จวี๋” คําวํา “จวี๋” นี้เองที่พ๎องเสียงใกล๎เคียงกับ  “จี๋” ที่
แปลวําโชคด ี มงคล สิริมงคล ดังนั้นส๎มจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ๑แทนความหมายของคําวําสิริมงคล 
จึงกลายมาเป็นธรรมเนียมของการอวยพรด๎วยผลส๎มกราบไหว๎ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด๎วยผลส๎ม และประกอบ
พธิีกรรมตําง  ๆด๎วยผลส๎ม ยิ่งผลส๎มใบโตมากเทําไรก็ยิ่งดีเพราะผลส๎มผลใหญํอํานวํา “ต๎าจวี๋” ซึ่งพ๎อง
กับคําวํา “ต๎าจ๋ี” ที่หมายถึงมหามงคล ในประวัติศาสตร๑ประเพณีจีนวําด๎วยการอวยพรด๎วยผลไมน๎ั้น ส๎ม 
(จวี)๋ คือ สิ่งที่เป็นมงคลที่สุดเป็นความมงคลสิ่งแรกนั้นก็คือ  ชื่อวํา จวี๋ = จี๋ คือความโชคดี  มงคลโชค 
ความเป็นมงคลที่สองคือ สีเพราะสีของส๎มคล๎ายสีทอง ชาวจีนจึงให๎ความนิยมมากเป็นพิเศษเหมือนกับ
การมอบทองให๎แกํกัน (อนึ่ง คําวํา “จวี”๋ และ “จี๋” เป็นสําเนียงจีนกลาง หากออกเสียงเป็นสําเนียงแต๎จ๋ิว
ก็คือ “กิก” ซึ่งก็แปลวํามงคล โชคด ีเหมือนกันบ๎างก็เรียกวํา “ไตํกิก” แปลวํา มหาสิริมงคล) สิ่งที่นําสนใจ
ประการหนึ่งก็คือส๎มที่ใช๎ในการอวยพรผู๎ใหญํ อวยพรญาติมิตร กราบไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตํางใช๎ส๎มที่มี
ลักษณะคล๎ายสีทองแตํหากเป็นพิธีแตํงงาน การอวยพรคูํบําวสาวจะนิยมใช๎ส๎มที่มีสีเขียว  เชํน ส๎มโอ 
และส๎มเช๎ง เพราะส๎มสีเขียวเป็นสีสัญลักษณ๑ของคูํชีวิตใหมํที่เร่ิมต๎นผลิดอกออกใบและมีลูกหลานสืบไป
นั่นเอง 

4.13 ส๎มโอ จัดเป็นสัญลักษณ๑ผลไม๎มงคลที่คุ๎นเคยกันเป็นอยํางด ีเป็นผลไมส๎ิริมงคลที่แฝงถึง
ความหมายที่ดีและมีที่มาที่นําสนใจมาก คนจีนจะนิยมเรียกส๎มโอวํา “อ้ิวจือ่” หรือ “อ้ิว” บ๎างก็เรียกใน
ชื่ออ่ืนๆ วํา “เสี่ยะอิ้ว” “เหวินต้ัน” “ซี่กาน” “เซียงเพา” และ “ถวนเอวี๋ยนกั่ว”  เน่ืองจากส๎มโอมีขนาด
ใหญํกวําผลไม๎มงคลอ่ืนๆ อีกทั้งยังมีลักษณะทรงกลมดังที่เรียกวํา  “ถวนเอวี๋ยนกั่ว” หรือ “ผลไม๎
วงกลม” ทําให๎มันมีความหมายถึงสิ่งที่ เป็นลักษณะทรงกลมๆ  ตํอมานานวันเข๎าในฐานะของผลไม๎
ทรงกลมก็กลายมาเป็นการเปรียบเทียบความกลมของส๎มโอกับวงกลมของพระจันทร๑เต็มดวง นี่เองที่
ทําให๎ส๎มโอกลายมาเป็นผลไม๎สําคัญที่ใช๎เป็นของไหว๎ในวันสารทไหว๎พระจันทร๑หรือจงชิวเจี๋ย วันขึ้น 
15 ค่ําเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติแบบจีน ดังนั้นการไหว๎พระจันทร๑ด๎วยผลส๎มโอจึงเป็นเพราะชื่ออีก
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ชื่อหน่ึงของส๎มโอที่เรียกวํา “ถวนเอวี๋ยน” ที่มีความหมายวํา “กลมเหมือนพระจันทร๑เต็มดวง ” ในคืน
วันไหว๎พระจันทร๑ สัญลักษณ๑ความเป็นมงคลของ “ส๎มโอ” อีกประการหนึ่งนั้นมาจากความเชื่อวําส๎ม
โอสามารถชํวยปกป้องคุ๎มครองให๎รอดพ๎นจากสิ่งชั่วร๎ายได๎  เพราะคําวําส๎มโอในภาษาจีนอําน วํา “อ้ิ
วจื่อ” คําวํา “อ้ิว” พ๎องเสียงกับ “อ้ิว” ซึ่งมีคําเต็มวํา “เป่าอ้ิว” แปลวํา ปกปักรักษา คุ๎มครอง ดังนั้น 
การใช๎ส๎มโอเป็นสัญลักษณ๑มงคลจึงมาจากความหมายดังกลําว  ด๎วยเหตุนี้ชาวจีนกวางตุ๎งโดยเฉ พาะ
ในฮํองกงจะมีความเชื่อเกี่ยวกับส๎มโอมากเป็นพิเศษ ชาวฮํองกงถือวําใบส๎มโอจะชํวยให๎ปลอดภัยจาก
อันตรายและสิ่งอัปมงคลได๎ จึงนิยมนําใบส๎มโอมาแชํน้ําเพื่อใช๎น้ํานั้นมาทําความสะอาดบ๎านเรือนในชํวง
กํอนไหว๎เจ๎าสิ้นปีและวันตรุษจีนที่กําลังจะมาถึง อีกประการหนึ่งนั้นหากนําใบส๎มโอมาแชํน้ําเพื่ออาบ
หรือเช็ดตัวจะเชื่อวําสามารถชะล๎างความอัปมงคลนานาให๎พ๎นไปจากตัวและพ๎นเคราะห๑พ๎นภัย (คล๎าย
กับความเชื่อของชาวจีนแต๎จิ๋วในเมืองไทย ที่นิยมใช๎ใบทับทิมแชํน้ําเพื่ออาบและล๎างหน๎า) 

4.14 ทับทิม คําวํา “ทับทิม” ในภาษาจีนเรียกวํา “สือหลิว” เป็นพืชและผลไมส๎ิริมงคลของจีน 
เดิมทีนั้นทับทิมไมํได๎เป็นผลไม๎ดั้งเดิมของจีนมากํอน แตํเป็นต๎นไม๎ที่นํามาจากดินแดตะวันออกกลาง
คือ อาณาจักรอันสือกว๐อ (เปอร๑เซีย) หรืออิหรํานในปัจจุบัน  ตํอมาได๎มีการนําเข๎าสูํ จีนเมื่อราว 200 ปี
กํอนคริสต๑ศักราช  จนกระทั่งแพรํหลายไปทั่วประเท ศจีนในเวลาตํอมา  สําหรับชาวจีนแล๎วคําวํา  
“ทับทิม ” (สือหลิว ) ให๎ความเป็นมงคลในตัวเองมากเพราะเป็นผลไม๎แหํงความสิริมงคล ที่มี
ความหมายที่ดีสองประการ  หนึ่งนั้นคือ  ความหมายที่ดีของต๎นทับทิม  และสองคือ  ความหมายที่ดี
ของผลทับทิมเอง  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  ทับทิมนั้นเป็นผลไม๎สี แดงซึ่งเป็นสีอันเป็นมงคลสําหรับชาว
จีน ทับทิมในฐานะของต๎นไม๎มงคล เป็นความเชื่อที่เชื่อกันวําต๎นทับทิมหรือ “สือหลิวซูํ” เป็นต๎นไม๎ 
ที่มีความวิเศษ เชื่อกันวํา ใบของต๎นทับทิมสามารถทําให๎พ๎นจากเคราะห๑ร๎ายและปกป้องคุ๎มครองให๎
พ๎นจากภูตผีปีศาจได๎  ด๎วยเหตุนี้ชาวจีนจึ งมักใช๎ใบทับทิมในพิธีการปัดเป่าให๎พ๎นเคราะห๑  เชื่อกันวํา
สรรพคุณจากทับทิมจะทําให๎โชคดีปลอดภัย อีกทั้งยังนิยมปลูกต๎นทับทิมไว๎หน๎าบ๎านอีกด๎วยนอกจากนี้ 
ยังเห็นต๎นทับทิมในศาลเจ๎าและวัดวาอารามทั่วไปที่นิยมปลูกไว๎ในวัด อีกประการหนึ่ง  ภาพวาดและ
รูปปูนปั้นมักนิยมแกะสลักลวดลายภาพทับทิมไว๎หน๎าประตูทางเข๎าด๎วยสาเหตุเดียวกันนี้ ทับทิมในฐานะ
ผลไม๎สิริมงคล เป็นความเชื่ออีกด๎านหนึ่งที่มาจากลักษณะของผลทับทิมที่มีเมล็ดอยูํข๎างในจํานวนมาก
คนจีนเรียกเมล็ดวํา จื่อ ซึ่งมีความหมายเดียวกับ “จื่อ" ที่หมายถึงเด็ก  ๆดังนั้นในจิตรกรรมภาพวาดแบบ 
จีนมักจะเห็นเป็นรูปผลทับทิมที่ปอกเปลือกออกแล๎วคร่ึงหนึ่ง เพื่อให๎เห็นเมล็ดนับร๎อยๆ ที่อยูํข๎างใน
อันเป็นความหมายมงคลวํา “หลิวไคไป่จื่อ” แปลวํา “เปิดทับทิมร๎อยเมล็ด” (คําวํา ร๎อยเมล็ดก็คือลูกหลาน
นับร๎อย) อันเป็นการพลิกแพลงความหมายให๎บังเกิดความเป็นสิริมงคลและสร๎างความหมายที่ดีให๎แกํ
กันและกัน ซึ่งมักเป็นภาพอวยพรให๎แกํคูํบําวสาวหรือผู๎ที่ตั้งครอบครัวใหมํให๎มีลูกเต็มบ๎านหลานเต็ม
เมืองนั่นเอง  
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สรุปก็คือ ความเชื่อเร่ืองต๎นทับทิมเชื่อวําจะชํวยให๎บังเกิดโชคดีและพ๎นจากเคราะห๑ร๎าย  ใบ
ทับทิมมีอํานาจวิเศษที่ชํวยคุ๎มครอ งจากสิ่งอัปมงคล อีกทั้งมีความเชื่อวํา  ผลทับทิมที่มีเมล็ดจํานวน
มากอยูํข๎างในเป็นความหมายที่ดีสําหรับคูํบําวสาวให๎มีลูกเต็มบ๎านหลานเต็มเมือง ดังนั้นการปลูกทับทิม
ไว๎หน๎าบ๎านไมํเพียงแตํชํวยปกป้องจากสิ่งชั่วร๎ายเทํานั้น แตํยังมีอีกความหมายหนึ่งวํา ขอให๎บ๎านและ 
ครอบครัวน้ันๆ มีลูกมีหลานมากมาย 

4.15 ลูกพลับ “พลับ” หรือ “ผลพลับ” บางท๎องถิ่นเรียกวํา “หมีกั่ว” หรือ “โหวเจํา” มีลักษณะเป็น
ผลไม๎ทรงกลมคล๎ายๆ ผลส๎ม มีทั้งสีเหลือง เหลืองส๎ม และสีแดง เป็นผลไม๎ที่มีประวัติการเพราะปลูก
ในจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีมานานกวําหนึ่งพันปี ที่สําคัญยิ่งก็คือ ลูกพลับเป็นผลไม๎สิริมงคลยอดนิยมของ
จีนอีกชนิดหนึ่งที่คุ๎นหน๎าคุ๎นตาในเทศกาลมงคลตําง  ๆ ที่จะขาดเสียไมํได ๎ ในภาษาจีนเรียกลูกพลับวํา 
“ซื่อจื่อ” ความมงคลของลูกพลับนั้นมาจากการใช๎เสียงเรียกเรียกอันเป็นมงคลและสีสนอันสดใสดั่ง
ทองคําของลูกพลับ คําวํา “ซื่อ” ที่แปลวํา ลูกพลับ จะพ๎องเสียงกับ “ซื่อ” ที่แปลวํา กิจการ เร่ืองราว หรือ
การงานดังนั้นหากใช๎ลูกพลับสองผลวางอยูํคูํกันก็จะอํานวํา “ซื่อซื่อ” ซึ่งหมายถึงทุกๆ  เร่ืองราวหรือ
ทุกๆ กิจการงานการใช๎เสียงและความหมายมงคลในลักษณะนี้  ยังสามารถนําลูกพลับไปรวมกับ
สัญลักษณ๑มงคลตํางๆ อีกมากมายหลายแบบ ตัวอยํางเชํน 

4.15.1  ลูกพลับกับผลส๎ม หมายถึง ซื่อซื่อต๎าจ๋ี แปลวํา ทุก  ๆเร่ืองราว 
 ประสบแตํโชคดีมีมงคล เพราะลูกพลับแทนความหมายวํา  

 เร่ืองราว การงาน สํวนผลสัมนั้นแทนความหมายโชคดีและมีมงคล
4.15.2 ลูกพลับกับเห็ดหลิงจือ หมายถึง ซื่อซื่อหรูอ้ี แปลวํา ทุกๆ  
 เร่ืองราวสมความปรารถนาเพราะลูกพลับนั้นแทนคําวําเร่ืองราว  
 ในขณะที่เห็ดหลิงจือถูกเรียกวําเห็ดศักดิ์สิทธิ์ด๎วยเหตุที่มัน 
 มีรูปรํางสํวนหัวคล๎ายกับสํวนหัวของหรูอ้ี (ยูํอี้) จึงนิยมภาพ 
 ลูกพลับดังกลําวนี้แทนความหมายของความสมหวังดั่งปรารถนา   

 
ส่วนที ่5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาและค๎นคว๎างานวิจัยที่มีรูปแบบที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ประกอบกับหัวข๎อการ 
วิจัยเร่ือง “การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมสําหรับศูนย๑แสดงนิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกาย
มหายานในประเทศไทย” ของผู๎วิจัยเองน้ัน ผู๎วิจัยได๎รวบรวมไว๎ดังนี ้

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อม ตํอไปนี้ 
1.1 ศฤงคาร กิติวินิต (2548) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การออกแบบเลขนศิลป์ 
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สิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมเอกลักษณ๑ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ของประเทศไทย” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค๑
ที่จะศึกษาและออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมเอกลักษณ๑ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ซึ่ง
ประกอบด๎วย 3 จังหวัด ได๎แก ํยะลา ปัตตาน ีและนราธิวาส ให๎สามารถสื่อถึงเอกลักษณ๑ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม และโดดเดํนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎อยํางชัดเจน  แนวทางการศึกษาหา รูปแบบ
ของเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมประเภทป้ายแสดงสถานที่ทํองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีวิธีการ
วิจัยโดยผลการวิจัยสามารถสรุปออกมาได๎คือ 

1.1.1  จะเป็นการดี หากสามารถนํางานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อม 
 สําหรับสถานที่ทํองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎มา 
 พัฒนาและเป็นต๎นแบบสําหรับการนําไปใช๎ในอนาคต1 
1.1.2 รูปแบบที่เป็นลักษณะตัวแทนที่สื่อสะท๎อนถึงเอกลักษณ๑ของ 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎นั้นมีลักษณะที่ เดํนชัด สอดคล๎อง  
 และใกล๎เคียงกันมาก มีความเป็นเอกภาพจนแทบจะแยกไมํออก 

การศึกษาด๎านการออกแบบอันประกอบด๎วย ประวัติศิลปะและการออกแบบ 
สุนทรียศาสตร๑ระเบียบวิธีวิจัย หลักการออกแบบและเอกลักษณ๑ท๎องถิ่นนั้นมีความสําคัญมากในงาน
ออกแบบคร้ังนี้เพราะนักออกแบบนั้นมีรสนิยมที่บํมเพาะมาแตกตํางกันแตํก็ควรสร๎างสมให๎มาก เพื่อ
เป็นฐานแหํงการคิดค๎นรูปแบบที่แปลกใหมํ เหมาะสม สนองตอบตํอความต๎องการของคนในสังคม
ได๎ในระดับหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งคือ การศึกษาด๎านเทคนิคทางคอมพิวเตอร๑เพื่อการออกแบบ  เป็นสิ่ง
ที่ชํวยอํานวยความสะดวกในการสร๎างสรรค๑ได๎มาก ทําให๎ประหยัดเวลา และงบประมาณ อีกทั้งลงทุน
ไมํสูงมากนัก 

1.2 พุทธิ เทพประทุม (2548) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การออกแบบเลขนศิลป์ 
สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการจราจรในพื้นที่ศูนย๑แสดงงาน” การวิจัยครั้งน้ีมุํงหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลตํอการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการจราจรในพื้นที่ศูนย๑แสดงงาน  โดยทํา
การรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการจราจรในด๎านตําง  ๆทําการทดสอบ
การจัดทําแผํนป้ายจราจรซึ่งเป็นแผํนป้ายจราจรแบบใหมํที่ยังไมํเคยมีผู๎ใดจัดทํามากํอน โดยจะทําการทดสอบ
กับสถานที่จริง ณ บริเวณศูนย๑แสดงงาน ซึ่งการจัดทําแผํนป้ายจราจรดังกลําว ยังคงยึดคุณสมบัติในด๎าน
สี และตัวอักษรของป้ายจราจรเดิมทุกประการ และเพิ่มเติมเลขนศิลป์ที่เกี่ยวข๎องกับงานแสดงสินค๎า  
โดยจะทําการทดสอบหาความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการรับรู๎เพื่อหารูปแบบที่เป็นผลลัพธ๑ใหมํ
ของป้ายจราจร เพื่อเปลี่ยนมุมมองในเร่ืองการใช๎แผํนป้ายจราจรแบบเดิม เพื่อเป็นการสร๎างความโดด
เดํนและความเป็นเอกลักษณ๑ให๎กับสถานที่ นั้นๆ นอกเหนือจากที่ป้ายจราจรจะทําหน๎าที่ในการชํวย
ควบคุมให๎ยานพาหนะบนท๎องถนนเป็นไปด๎วยความสะดวกปลอดภัย ซึ่งผลของการวิจัยสรุปได๎วํา 
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1.2.1  ป้ายจราจรรูปแบบใหมํทําให๎เกิดความพึงพอใจกับผู๎ใช๎งาน 
1.2.2 ป้ายจราจรรูปแบบใหมํมีประโยชน๑ตํอพื้นที่จัดแสดงงานสามารถ 
 ประชาสัมพันธ๑ และให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับงานแสดง ณ ศูนย๑แสดง 
 งานนั้น รวมทั้งสามารถอํานวยความสะดวกในการจัดการ 
 จราจร ได๎เป็นอยํางดี 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับระบบสัญลักษณ๑ ตํอไปนี้ 
2.1 สาธิมน พงษ์วัฒนาสุข (2544) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางกายภาพที่ 

มีผลตํอการหาทศิทางในภูมิทัศน๑ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาปัจจัย
ทางกายภาพที่มีผลตํอการหาทิศทางในมหาวิทยาลัย และศึกษากระบวนการหาทิศทางในสภาวะตําง  ๆ
ที่มีผลตํอการเลือกใช๎ปัจจัยกายภาพที่แตกตํางกัน โดยทําการทดลองที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลที่
ได๎จะนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบผังบริเวณที่เอ้ือให๎สามารถหาทิศทางได๎งําย ผลการวิจัยพบวํา 
“ปัจจัยที่มีผลตํอการหาทิศทาง คือ การจัดระเบียบผัง ทางสัญจร การมองเห็นได ๎จุดอ๎างอิง เน้ือหา และ
ขอบแตํละปัจจัยมีความสําคัญแตกตํางกันไปในแตํละสถานการณ๑ ณ จุดตัดสินใจตําง  ๆโดยสถานการณ๑
ที่กลําวนั้นเกิดจากสภาวะทางกายภาพและสภาวะจิตใจของบุคคลตํอจุดตัดสินใจ ประกอบกับสภาวะ
ทางกายภาพ และสภาวะทางจิตใจของบุคคลตํอจุดหมาย 

2.2 Jacqueline Gommel (1995) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “ระบบชี้นําทาง” บทสรุป 
ของข๎อมูลสําหรับการสร๎างสรรค๑ในการออกแบบภายในระดับบัณ ฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย  Northern 
lllionis การอภิปรายผลจากงานวิจัยในเร่ือง “การชี้นําทาง” พบวํา การชี้นําทางไมํได๎เป็นเพียงแคํกระบวนการ
ที่ซับซ๎อนเทํานั้น แตํประเด็นปัญหาในการออกแบบนั้นต๎องรวมองค๑ความรู๎หลากหลายนักออกแบบ
จะต๎องสามารถสื่อสารข๎อมูลในหลายรูปแบบไปจนถึงความแตกตํางของผู๎ใช๎ องค๑ประกอบของระบบ 
การชี้นําทางที่ประสบผลสําเร็จนั้นคือ 

2.2.2 ที่วํางที่สามารถแยกแยะภาพได๎ชัดเจน 
2.2.3 จุดของการอ๎างอิง 
2.2.4 การสร๎างโครงรํางที่งํายตํอความเข๎าใจและการจดจํา 
2.2.5 เคร่ืองหมายซึ่งเป็นที่จดจํา 
2.2.6 กลุํมคนซึ่งได๎รับการฝึกฝนมาเป็นอยํางดี ในการให๎ความร๎ู 

2.3 Robert E. Dewar, Jerry G. Ells. (1977) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “เคร่ืองชี้ 
วัดการรับรู๎และความเข๎าใจในสัญลักษณ๑การจารจรในเร่ืองความตํางของความหมายภาษาสัญลักษณ๑” 
ผลการอภิปราย คือ การวัดความตํางของความหมายภาษาสัญลักษณ๑  พบวํามีคําระดับการวัด  ซึ่งเป็น
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การสื่อสารสัญลักษณ๑ที่เข๎าใจ และความเข๎าใจในความหมาย สัญลักษณ๑นั้นจะประสบความสําเร็จเมื่อ
ผู๎ถูกทดสอบร๎ูสึกชอบการออกแบบสัญลักษณ๑นั้น 

2.4 อินทิรา พรมพันธุ ์(2545) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การประเมินการรับรู๎ระบบ 
สัญลักษณ๑ในทําอากาศยานนานาชาตกิรุงเทพฯ” โดยการใช๎การวิจัยแบบทดสอบการรับรู๎โดยการจับคูํ 
(Matching Test) ด๎วยวิธีการแสดงภาพสัญลักษณ๑และจับคูํความหมายที่ตรงกับภาพ แสดงผลโดยตารางคูํ
อันดับความสับสนและวิเคราะห๑ข๎อมูลเป็นคําร๎อยละประกอบความเรียง  ผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวํา  
สัญลักษณ๑ที่ใช๎ภายในทาํอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯนั้น มีประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ไมํเทําเทียม
กัน เมื่อนําเกณฑ๑การประเมินมาวัดปรากฏวํา มีคําการรับรู๎ที่ตํางกัน  สัญลักษณ๑ที่ไมํมีความสับสนนั้น  
เป็นสัญลักษณ๑ที่เราพบเห็นได๎ในชีวิตประจําวัน และเกิดจากการลอกเลียนแบบจากของจริงเป็นสํวน
ใหญ ํมีความหมายและภาพใกล๎เคียงกับสัญลักษณ๑อ่ืนๆ ในสถานที่เดียวกัน ตัวแปรเร่ืองของประสบการณ๑
การเดินทางพบวํา มีความสามารถในการรับรู๎ระบบสัญลักษณ๑ได๎น๎อยกวําคนที่ประสบการณ๑เดินทางมาก 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับระบบพิพิธภัณฑ๑ และนิทรรศการ ตํอไปนี้ 
3.1 เตือนฤด ีรักใหม ่(2549) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การออกแบบเคร่ืองมือแสดง 

อัตราสํวนระหวํางขนาดของตัวพิมพ๑กับระยะการมองเห็นที่มีผลตํอการอํานข๎อความบนแผํนป้ายนิทรรศการ”  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค๑เน๎นการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอกระบวนการสื่อสารด๎วยตัวพิมพ๑ใน
งานนิทรรศการ เพื่อหาหลักเกณฑ๑การกําหนดคําความสัมพันธ๑ระหวํางขนาดของตัวพิมพ๑กับระยะการ
มองเห็น อันจะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการอํานข๎อความบนแผํนป้ายนิทรรศการ  ซึ่งผลจาก
การศึกษาได๎นํามาใช๎เป็นข๎อมูลในการออกแบบเคร่ืองมือแสดงอัตราสํวนระหวํางขนาดของตัวพิมพ๑
กับระยะการมองเห็น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช๎ในการศึกษา  คือ การวิจัยแบบผสมผสานระหวํางการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้  

3.1.1  การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใช๎หาคําความสัมพันธ๑ระหวํางขนาด 
 ของตัวพิมพ๑กับระยะการมองเห็นที่เหมาะสม โดยได๎ทําการ 
 ทดสอบการอํานข๎อความบนแผํนป้ายกับกลุํมผู๎เข๎าชมนิทรรศการ  
 จํานวน200 คน ผลจากการเก็บข๎อมูลได๎ปรากฎออกมาเป็น  
 คําความสัมพันธ๑ระหวํางขนาดของตัวพิมพ๑กับระยะการมองเห็น  
 ซึ่งคําความสัมพันธ๑ดังกลําวได๎นํามาแสดงอยูํบนเคร่ืองมือ 
 แสดงอัตราสํวนระหวํางขนาดของตัวพิมพ๑กับระยะการมองเห็น 
3.1.2 การวิจัยเชงิคุณภาพ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 แสดงอัตราสํวนระหวํางขนาดของตัวพิมพ๑กับระยะการมองเห็น  
 ซึ่งผลจากการวิจัยพบวํา นักออกแบบสํวนใหญํพึงพอใจเคร่ืองมือ 
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 แบบวงกลม ซึ่งมีรูปแบบที่สะดวกในการพกพา สามารถชํวย 
 ในการกําหนดขนาดของตัวอักษรกับระยะการอํานได๎ถูกต๎อง 
 มากขึ้น และชํวยยํนยํอระยะเวลาการทํางาน อีกทั้งมั่นใจวํา 
 เคร่ืองมือนี้มีประสิทธิภาพในการใช๎ออกแบบข๎อความบน 
 แผํนป้ายนิทรรศการได๎เป็นอยํางมาก 

3.2 เชิดชาต ิหิรัญโร (2546) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การสื่อความหมายและการ 
รับรู๎จากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ๑ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติเชียงแสน” การวิจัยนี้เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ๑ เน๎นหนักในด๎านการออกแบบนิทรรศการและการสื่อ
ความหมายของผู๎จัดทํานิทรรศการ กับการรับรู๎ของผู๎ชมจากนิทรรศการโดยจะนําผลการศึกษาทั้งสอง
สํวนมาเปรียบเทียบกัน โดยใช๎นทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติเชียงแสนเป็นกรณีศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ีใช๎วิธีการวิจัยผสมผสานกันทั้ง การศึกษาเชิงปริมาณ การวิจัยเอกสาร การสํารวจ ข๎อมูล
ภาคสนาม  การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก  แบบทดสอบ  และการสังเกตพฤติกรรม  จากการศึกษาพบวํา
การรับรู๎ของผู๎ชมผลการวิจัยพบวําพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติเชียงแสนมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ๑ที่ผสม
กันระหวํางหลายรูปแบบ  ด๎านการออกแบบนิทรรศการและวิธีการสื่อ ความหมายนั้นมุํงเน๎นการ
นําเสนอประวัติศาสตร๑โบราณคดี  และศิลปกรรมเมืองเชียงแสนเป็นหลัก  มีเร่ืองวิถีชีวิตแล ะ
วัฒนธรรมของกลุํมชนในเมืองเชียงแสนเป็นสํ วนเสริม โดยเน๎นวิธีการสื่อความหมายผํานโบราณ
ศิลปวัตถุ  เป็นสําคัญการรับรู๎ของผู๎ชมนั้นพบวํากลุํมนักเรียนนักศึกษามีระดับการรับรู๎ตํ่ากลุํมผู๎ชมวัย
ทํางานมีระดับการรับรู๎ปานกลางถึงดี และกลุํมผู๎ชมวัยอาวุโสมีระดับการรับรู๎ที่ดี ทั้งนี้พบวําผู๎ชมทั้ง  
3 กลุํมมีระดับการรับรู๎และมีความพึงพอใจตํอนิทรรศการ ในสํวนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุํมชน
ในเมืองเชียงแสนมากกวํานิทรรศการสํวนประวัติศาสตร๑โบราณคดี และศิลปกรรมเมืองเชียงแสน  ดังนั้น
การวิจัยนี้มีข๎อเสนอแนะวําแนวทางในการพัฒนานิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติเชียง
แสน จึงควรเน๎นรูปแบบ และวิธีการสื่อความหมายที่เน๎นให๎ผู๎ชมมีปฎิสัมพันธ๑กับนิทรรศการ  ซึ่งจะ
สํงผลให๎ผู๎ชมมีการรับรู๎และความพึงพอใจตํอนิทรรศการมากขึ้น 

3.3 กัลย์ธีรา สงวนต้ัง (2553) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การรับรู๎คุณคําและความสําคัญ 
ของงานออกแบบ  ผํานการจัดแสดงนิทรรศการ ” การวิจัย คร้ังนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อแสดงให๎เห็นถึง
ความสําคัญของการปลูกฝังเร่ืองคุณคํางานออกแบบแกํคนไทย เพื่อการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
ของภาครัฐได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผํานการออกแบบนิทรรศการที่อยูํในความดูแลของภาครัฐ 
ซึ่งมีกระจายอยูํทั่วประเทศแหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยมาจากการค๎นคว๎าเอกสารและสิ่งพิมพ๑ที่เกี่ยวข๎อง 
และการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ และการออกแบบการสื่อสารในนิทรรศการ ผู๎มีประสบการณ๑
ในสายอาชีพ  เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ และการออกแบบ 
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การสือ่สารในนิทรรศการ โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งเปิดและปิด (Pre-coded Question) และคําถาม
แบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อเก็บข๎อมูลเร่ืองแนวทางทางการจัดแสดงในนิทรรศการ
ที่มีประสิทธิภาพและแบบสอบถาม  พร๎อมแบบสัมภาษณ๑ความคิดเห็นผู๎เข๎าชมนิทรรศการเพื่อเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐาน  ประสบการณ๑การรับรู๎  ความรู๎สึก  ประโยชน๑ที่ได๎รับ  ความเข๎าใจ  และการตระหนักร๎ู  
เร่ืองคุณคําและ ความสําคัญของความคิดสร๎างสรรค๑ จากการเข๎าชมนิทรรศการที่ผํานมาเป็นเชิงเปรียบเทียบ
ซึ่งสามารถวิเคราะห๑ข๎อมูล แบํงออกเป็น 2 สํวนคือ 

3.3.1  ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห๑ทําให๎ 
 แบํงนิทรรศการที่นํามาเป็นกรณีศึกษาได๎ 2 ประเภท คือ  
 นิทรรศการที่ได๎รับการออกแบบอยํางมีประสิทธิภาพ และ 
 นิทรรศการที่ไมํได๎รับการออกแบบอยํางมีประสิทธิภาพ 
3.3.2 ข๎อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ผู๎เข๎านิทรรศการ  
 เร่ืองการตระหนักร๎ู เร่ืองคุณคํา และความสําคัญของานออกแบบ 
 ภายหลังเข๎าชมนิทรรศการ โดยผลการวิเคราะห๑ที่ได๎ คือ 
 นิทรรศการที่ได๎รับการออกแบบอยํางมีประสิทธิภาพ มี 
 แนวโน๎มที่จะชํวยปลูกฝังให๎ผู๎เข๎าชมเข๎าใจคุณคํางานออกแบบ 
 ได ๎กลําวคือ การออกแบบสามารถดึงดูดให๎ผู๎เข๎าชมรู๎สึกอยาก 
 เข๎าชมนิทรรศการรับรู๎เนื้อหาและสิ่งที่ผู๎จัดทํา ต๎องการนําเสนอ  
 ใช๎เวลาและสนใจในการอํานเนื้อหาในนิทรรศการ จดจํา 
 เน้ือหาและสิ่งที่นิทรรศการนําเสนอ และเข๎าใจเร่ืองความสําคัญ 
 ของการออกแบบได๎มากขึ้น 

ผลสรุปของงานวิจัยสามารถสรุปได๎วํา นิทรรศการที่ได๎รับการออกแบบอยําง 
มีประสิทธิภาพ  มีแนวโน๎มที่จะชํวยปลูกฝังให๎ผู๎เข๎าชมเข๎าใจคุณคํางานออกแบบ  ร๎ูสึกอยากเข๎าชม
นิทรรศการ  และเข๎าใจเร่ืองความสําคัญของการออกแบบมากขึ้น  โดยปัญหาที่สําคัญที่สุดของการ
ดําเนินงานนิทรรศการในปัจจุบันคือเร่ืองการขาดแคลนงบประมาณ  ในการออกแบบการจั ดแสดง
นิทรรศการให๎สวยงามและนําสนใจ 

3.4 สมบูรณ ์ด าด ี(2549) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์  
เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบตกแตํง ภายในพิพิธภัณฑ๑พุทธศิลป์” การศึกษาและออกแบบนี้มีวัตถุประสงค๑
เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในงานพุทธศิลป์ ซึ่งศึกษาทั้งความหมายและสื่อสัญลักษณ๑ของงานพุทธศิลป์ 
โดยภาพรวมของนิกายเถรวาท (ลัทธิหินยาน) เป็นแนวทางการออกแบบตกแตํงภายในพิพิธภัณฑ๑พุทธศิลป์
ที่จะเกิดขึ้น โดยพิพิธภัณฑ๑ที่เกิดขึ้นสามารถกํอให๎เกิดการศึกษาและการเรียนรู๎ อันจะกํอให๎เกิดความรู๎สึก
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เลื่อมใสศรัทธา นําไปสูํการประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ขอบเขตของการศึกษามุํงเน๎นศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์ ประกอบด๎วย สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
และ จิตรกรรม เป็นหลักผลการศึกษาวิเคราะห๑ที่ได๎จากแนวคิดปรัชญา คือ หลักธรรมคําสอนที่มุํงเน๎น
ใช๎แก๎ปัญหาสังคมและปัจเจกบคุคลคือ ไตรวัฏ ไตรลักษณ๑ และไตรสิกขา โดยนํามาสรุปเป็นพื้นที่ใช๎
สอนภายในโครงการ 3 สํวน คือ 

3.4.1  สํวนจัดแสดงนิทรรศการ แสดงถึงความตํอเน่ืองเคลื่อนไหว 
 นําเสนอหัวเร่ืองหลักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัต ิ 
 พระธรรม และงานพุทธศิลป์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมี 
 วัตถุจัดแสดงเป็นหลัก 
3.4.2 สํวนพักผํอน แสดงถึงสัจธรรม ความจริงที่มีอยูํในธรรมชาติ  
 กฎธรรมชาติ ความไมํเที่ยงเพื่อปลํอยวางพิจารณาการเกิดขึ้น 
 แล๎วดับไป 
3.4.3 สํวนทํากิจกรรม แสดงถึงข๎อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับฝึกอบรม  
 กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให๎เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุ 
 จุดมุํงหมายสูงสุดคือความหลุดพ๎น 

จากเอกสารข๎อมูลการออกแบบและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง (ข๎อมูลสํวนที่ 1-5)  
ที่ผู๎วิจัยทําการรวบรวมข๎อมูลและแนวคิดในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมสําหรับศูนย๑แสดงนิทรรศการ
ถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย ซึ่งเป็นข๎อมูลในเชิงทฤษฎ ีโดยจะนํามาเป็นแนวทาง
และปรับใช๎กับผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมสําหรับศูนย๑แสดงนิทรรศการถาวรทางพุทธ
ศาสนานิกายมหายานในประเทศไทยตํอไป 

3.5 นายตี้เอ้ียง แซ่ปึง (2544) ได๎ทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาแนวความคิดเบื้องต๎น 
ในการออกแบบพิพิธภัณฑ๑พุทธศลิปะในประเทศไทย” โดยพยายามอธิบายพระพุทธศาสนาให๎สอดคล๎อง
กับหลักทางวิทยาศาสตร๑ และอาศัยหลักเหตุผลล๎วนๆเพียงอยํางเดียวนั้นไมํมีพลังพอที่จะทําให๎ประชาชน
สํวนใหญํมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมั่นคงในศีลธรรมได๎ หากยังต๎องอาศัยพื้นฐาน
ทางด๎านจิตใจเป็นตัวรองรบั ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงนําเสนอรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ๑ ที่ตอบสนองตํอปัจจัย
ทางด๎านจิตใจดังกลําวจึงนํา “บรรยากาศของที่วํางภายในสถาปัตยกรรม (Space)“ มาสร๎างความร๎ูสึก
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ด๎วยการศึกษาตัวอยํางจากงานพุทธศิลปะในอดีต  สําหรับการนํา
ผลการศึกษาในวิ ทยานิพนธ๑นี้ไปเป็นแนวทางในการออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ๑จําเป็นต๎อง
พิจารณาปรับปรุงข๎อจํากัดในการศึกษา  ได๎แกํ การศึกษาเร่ืองของบรรยากาศและความรู๎สึกในที่วําง
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อความสมบูรณ๑ และข๎อพิจารณาอีกประการหนึ่งนอกจากจะต๎องคํานึงถึงเน้ือหา 
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(เร่ือง) ในการจัดแสดงนิทรรศการแล๎ว สิ่งที่จําต๎องพิจารณาคือตําแหนํงที่ตั้ง  และสภาพแวดล๎อมของ
โครงการ ซึ่งมีความสําคัญแยกได๎เป็น 2 สํวน คือ 

3.5.1  ตําแหนํงที่ตั้ง กํอให๎เกิดความสําคัญในแงํของความหมาย  
 (Meaning) และเอ้ืออํานวยในการเข๎าสูํ โครงการ (Access)  
 สํงผลให๎พิพิธภัณฑสถานเป็นศูนย๑กลางของชุมชน 
3.5.2 สภาพแวดล๎อมภายในที่ตั้งโครงการ สามารถนํามาสร๎าง 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางเนื้อหา (เร่ือง) ในการจัดแสดง 
 นิทรรศการ (ในอาคารหรือที่วําง) และสภาพแวดล๎อม  
 (นอกอาคารหรือที่วําง) สํงเสริมให๎เกิดความเข๎าใจ (กระบวนการ 
 ทางความคิด) และนําไปสูํการเข๎าถึง (กระบวนการทาง 
 อารมณ๑) ในเน้ือหา (เร่ือง) การจัดแสดงนิทรรศการ 

 จากข๎อมูลเบื้องต๎นนี้ผู๎วิจัยได๎นําวิเคราะห๑เพื่อหาประเด็นที่นําสนใจ นํามาใช๎ประกอบการ
สัมภาษณ๑เพื่อหาข๎อมูลเพิ่มเติมจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข๎องตํางๆ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลในเชิง
ลึกที่จะนํามาใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล๎อมสําหรับนิทรรศการถาวรพุทธ
ศาสนานิกายมหายานตํอไป 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาและด าเนินงานวิจัยการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์  

แสดงนิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทยกรณีศึกษาวัดบรมราชา  
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน้ยยี่ 2 โดยที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ตามล าดับ โดยผู้วิจัยจะแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษา และเก็บข้อมูลแบบการสุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล (Personal Interview) มีการพบปะ
กันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เฉพาะเจาะจง สามารถจ าแนกการเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

1.1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นในเร่ืองด้านประวัติศาสตร์ความเชื่อ และศิลปะ  
ของพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์) กับผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้  

1.1.1 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ 
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน้นยี่ 1) และ 
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  
(วัดเล่งเน้นยี่ 2) 
1.1.2 หลวงจีนวินัยธรศิริชัย 
ด ารงต าแหน่ง พระครูประหลัดขวาคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ 
1.1.3 อาจารย์วงษ์ศวัส วงษ์ประเสริฐ 
ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาส่วนงานศิลปกรรมของวัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน้ยยี่ 2) 
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1.1.4 อาจารย์เศรษฐพงษ์ ถือนิล 
ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส่วนงานศิลปกรรม และวิชาการของวัด
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน้ยยี่ 2) 
1.1.5 คุณลดาวัลย์ กาญจน์ธีรโชติ (อ๊ีมาลี) 
โยมอุปัฏฐาก วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน้ยยี่ 2) 

1.2 การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้วิธีแบบสุ่มตัวอย่างโดย 
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non – Probability Random Sampling) กับประชากรที่มาปฏิบัติกิจกรรม
ภายในพื้นที่ของ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์หรือวัดเล่งเน้ยยี ่2 ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) และตั้งประเด็นค าถามจะเป็นลักษณะปลายปิดซึ่งได้เตรียมไว้ล่วงหน้า 
เพื่อที่จะได้ข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริง (Exploration research) จ านวนทั้งสิ้น 50 คน  

1.3 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการในการจัดแสดง
นิทรรศการกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์  ที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา จ านวน 5 ท่าน คือ 

1.3.1 ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย   
อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
1.3.2 อาจารย์พธู คูศรีพิทักษ์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา 
กลุ่มวิชาเอกพิพิธภัณฑ์ศึกษาสถาบันวิจัยภาษา 
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
1.3.3 คุณชลทิศ ฉลองสัพพรรณญู 
ต าแหน่งบรรณาธิการฝ่ายศิลป์  
บริษัท วันเพ็ญสตูดิโอ 
1.3.4 คุณศิริพล อินเฉิดฉาย   
ต าแหน่งบรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ส่วนงาน Creative and Event 
บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)  
1.3.5 คุณสุรวุฒิ วิสิทธฺวาณิชกุล 
ต าแหน่ง Project Manage ส่วนงาน Creative and Event 
บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
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อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถแบ่งเน้ือหาได้ดังต่อไปนี้ 
2.1 เน้ือหาด้านการออกแบบและการสื่อสารในการจัดแสดงนิทรรศการ  
2.2 เน้ือหาด้านการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดแสดง

นิทรรศการ 
2.3 เน้ือหาด้านสัญลักษณ์ในความเชื่อทางพุทธศาสนา นิกายมหายาน

(นิกายจีนรังสรรค์) 
2.4 เน้ือหาบ้างส่วนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะของแบ่งเนื้อหา

ออกเป็นดังนี้ 
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม 
2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสัญลักษณ์ 
2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ 

 
ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ 
ข้อมูลภาคเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร คือ การรวบรวมข้อมูลในส่วนที่  2 มาวิเคราะห์ 
เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษา และประเด็นค าถาม เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ และข้อมูลส่วนหน่ึงผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ โดย
น าเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประมวลหารูปแบบ เทคนิค วิธีการในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ส าหรับนิทรรศการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย กรณีศึกษาวัดบรมราชากาญจนา
ภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน้ยยี่ 2)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม คือ การน าข้อมูลแบบปฐมภูมิ มาวิเคราะห์ 
ประกอบกับการใช้แบบสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) ภายในบริเวณพื้นที่ส าหรับ
กรณีศึกษา (Case Study Research) ในวิจัยในคร้ังนี้ ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ 3 แบบ คือ 
   2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน ที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลในการมาท ากิจกรรมในพื้นที่ (กรณีศึกษา) 
   2.2 การวิเคราะห์รูปแบบของเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้ในการจัด
นิทรรศการ จ านวน 9 แห่ง ที่มีแนวทางในการน าเสนอ และเนื้อหาที่เหมาะสมตามที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้ 

2.3 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการออกแบบ โดยใช ้
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ลักษณะทางศิลปะในส่วนของลวดลายทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้งบริเวณภายในและภายนอกของ
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน้ยยี่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้  

โดยที่ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นมาใช้ใน
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ส าหรับนิทรรศการถาวรพุทธศาสนามหายานแห่งประเศไทย 
กรณีศึกษาวัดบรมราชาฯให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 
ส่วนที่ 3 : การด าเนินการออกแบบ 
  1. วางแผนการออกแบบ (Planning) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

2. เตรียมการออกแบบ (Preproduction) น าข้อมูลมาด าเนินการหารูปแบบที่ 
เหมาะสมด้วยการสร้ างแบบร่าง (Sketch Design) และศึกษารายละเอียดในเร่ืองต่างๆที่จะน ามาใช้
ในการออกแบบ 

3. ท าการออกแบบ (Production) น าแบบร่างที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่ 
เหมาะสม 

4. น าผลงานออกแบบไปประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  
5. บันทึกข้อมูลรวบรวมผลงานเป็นภาคเอกสาร และจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ  

CD/DVD - ROM 
 
ส่วนที ่4 : การประเมินผลงานออกแบบ 

การน าเสนอผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรรศการ 
ถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย กรณีศึกษาวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  
หรือ วัดเล่งเน้ยยี่ 2 ได้แก่   

1. แบบจ าลอง 2 มิต ิผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรรศการ 
ถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทยกรณีศึกษาวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  
(วัดเล่งเน้ยยี่ 2) 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ส าหรับนิทรรศการถาวร 
1.2 ระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage) ต่างๆส าหรับนิทรรศการถาวรทั้งภายใน และ

ภายนอกของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.2.1 ป้ายบอกทิศทาง (Directional) 
1.2.2 ป้ายระบุชื่อสถานที่ หรือสิ่งของ (Identifying) 
1.2.3 ป้ายให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



139 
 

 

1.2.4 ป้ายควบคุม หรือบังคับ (Restrictive or Prohibitive) 
1.3 แบบจ าลองป้ายนิทรรศการเพื่อการสื่อสารของเนื้อหาภายในนิทรรศการที่เหมาะสมทั้ง

แบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ
  2. การสัมภาษณ์ (Interview ) โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เลขนศิลป์ สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ท่าน เพื่ออภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลโดยมีวัตถุปร ะสงค์เพื่อ
ต้องการทราบถึง  ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดง
นิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายาน เพื่อจะทดสอบตามแนวทางต่อไปนี้ 

2.1 ผลงานออกแบบที่มีลักษณะร่วม และเป็นสากล สามารถสื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสมความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลจากระบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมในบริเวณ
การจัดนิทรรศการ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายาน 

2.2 รูปแบบของเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่มีความสวยงามและสอดคล้องกับ 
เน้ือหา จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขนศิลป์  ใน
รูปแบบ 2 มิต ิและ 3 มิติเพื่อการสื่อสารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน คือ 

2.2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังสี 
อาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2.3.2 คุณจิตราวินี วิเชียรสรรค์ 
ต าแหน่งบรรณาธิการฝ่ายศิลป์ 
ส่วนงานศิลปกรรมสร้างสรรค์และงานโฆษณา 
บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2.2.3.3 คุณปรเมศ ชูวงศ์เติม 
ต าแหน่งศิลปกรรม 
ส่วนงานศิลปกรรมสร้างสรรค์และงานโฆษณา 
บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2.2.3.4 คุณอิทธิศักดิ์ อาชาล้ าเลิศ 
ต าแหน่งศิลปกรรม 
ส่วนงานศิลปกรรมสร้างสรรค์และงานโฆษณา 
บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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2.2.3.5 คุณสุภาวิณี นรินทรสรศักดิ์  
ต าแหน่งศิลปกรรม ส่วนงานศิลปวัฒนธรรม 
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  ดาราเทวี เชียงใหม่ 

ให้ความกรุณามาพิจารณา และตรวจสอบผลงานออกแบบเพื่อทดสอบความถูกต้อง เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารให้อย่างเหมาะสม ซึ่งใช้ลักษณะการวิเคราะห์เป็นเชิงพรรณนา  โดยการ
น าตัวอย่างผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายาน 
กรณีศึกษาวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 มาน าเสนอเป็นภาพแบบ 2 มิติต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แสดงข้อเสนอแนะความคิดเห็นในแต่ละประเด็นเพื่อน ามาอภิปรายเพื่อสรุป
ผลการวิจัยต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ และลง
พื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาแนวทาง  ที่จะน าไปสู่การออกแบบ
เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศ
ไทย โดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  (วัดเล่งเน่ยยี่  2) เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย  จากการสังเกตการณ์
ของผู้วิจัยที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากตัวอย่างของนิทรรศการทั้ง 9 แห่ง ที่มีเนื้อหาในการ
น าเสนอเกี่ยวกับพุ ทธศาสนาที่เหมาะสม และน าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปสอบถามกับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการจ านวน 5 ท่าน  เพื่อสรุปแนวทางในการน าเสนอ
นิทรรศการที่เหมาะสม 

1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ รูปแบบ และแนวคิดในการน าเสนอนิทรรศการถาวรพุทธศาสนา
นิกายมหายานในประเทศไทย (จีนนิกายรังสรรค์ ) โดยผู้เชี่ยวชาญ  ด้านประวัติศาสตร์
ความเชื่อ และศิลปะของพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์ ) จ านวน 5 ท่าน  
และมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมภายในพื้นที่ของวัดบรมราชาฯ กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ในพื้นที่ จ านวน 50 ท่าน 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน  
 การประเมิน ชุดผลงา นออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการถาวรทางพุทธ
ศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย กรณีศึกษาวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์หรือวัดเล่งเน่ยยี่  
2 จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ท่าน โดยการสัมภาษณ์เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นในเร่ืองแนวคิด ที่น ามาใช้ในผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
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 ส่วนที่ 3 สรุปผลงานออกแบบ 

 สรุปและอภิปราย ชุดผลงานออกแบบระบบการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย โดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ ์(วัดเล่งเน่ยยี่ 2) เป็นพื้นที่ตัวอย่าง  
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกาย
มหายานในประเทศไทย โดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) เป็นพื้นที่ตัวอย่าง 
 
การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ท่ีมีการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ คุณกัลย์ธีรา สงวนต้ัง (กัลย์ธีรา สงวนต้ัง ; 2554) เร่ือง “แนว
ทางการจัดนิทรรศการที่มีคุณภาพ” เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนิทรรศการที่จะน ามาใช้เก็บข้อมูลโดย
การลงพื้นที่จริง ใช้เคร่ืองมือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและจดบันทึกข้อมูล เพื่อดูลักษณะของการ
สื่อสารที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้เดินชมนิทรรศการ โดยสามารถคัดเลือกออกมาได้ทั้งหมด 9 แห่ง 
และแบ่งออกตามประเภทของการจัดแสดงได้ดังนี้ คือ 
 นิทรรศการถาวร 

- ศูนย์นิทรรศการถาวร นิทรรศการนิพพานชิมลอง  
  หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทฺปัญโญ สวนรถไฟ กรุงเทพฯ 
- ศูนย์นิทรรศการถาวรโลหะปราสาท วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ 
- ศูนย์นิทรรศการถาวรนิทรรศรัตนโกสินทร์  
   ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ 
- ศูนย์นิทรรศการถาวรพระมหามณฑป นิทรรศการหลวงพ่อทองค า 
  วัดไตรมิตรฯ ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ 
- ศูนย์นิทรรศการถาวรมิวเซียมสยาม ห้องนิทรรศการพุทธิปัญญา 
   ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 

นิทรรศการชั่วคราว 
- นิทรรศการชั่วคราวก าเนิดวัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
  กรุงเทพฯ 
- นิทรรศการชั่วคราวงานวัดลอยฟ้า ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- นิทรรศการชั่วคราว 99 -100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร วัดบวรนิเวศวิหาร  
  กรุงเทพฯ 
- นิทรรศการชั่วคราวพุทธชยันตี 2600 ปี ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงประเภทของการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนาจากพื้นที่ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเภทสื่อในการน าเสนอภายในนิทรรศการด้านพุทธศาสนาจากพื้นที่ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 3 แสดงประเภทของระบบป้าย สัญลักษณ์ ภายในนิทรรศการด้านพุทธศาสนาจากพื้นที่
ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 4 แสดงรูปแบบของเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนาจาก
พื้นที่ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 5 แสดงการใช้สื่อในการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนาจากพื้นที่ตัวอย่าง โดยใช้แนวทาง
สัญญะ ของ Charles Sanders Peirce 
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 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจักนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ทั้ง 9 แหง่ โดยน าทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิ จัย เพื่อมาก าหนดขอบเขตของข้อมูลให้มี
ความเหมาะสมในที่จะน ามาใช้สรุปเพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น
ต่างๆ จนน าไปสู่แนวคิดที่จะมาใช้ในการออกแบบผลงานต่อไป 
 ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิทรรศการเฉพาะทางด้ าน
พุทธศาสนา จ านวน 5 ท่าน สามารถสรุปเป็นหัวข้อต่างๆได้ ดังนี้ 

1. การน าเสนอเน้ือหาภายในนิทรรศการด้านพุทธศาสนา  สามารถจ าแนกออกมาได้เป็น 2 
หัวข้อหลัก คือ 

1.1 ประวัติศาสตร์ และความเป็นมา ในช่วงเวลาต่างๆของพุทธศาสนา เช่น บุคคล, สถานที่, 
วัตถุสิ่งของ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆที่ส าคัญ เป็นต้น 
 1.2 หลักธรรมค าสั่งสอน  เน้ือหาที่น ามาจัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด ตามความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธินั้นๆ โดยจะมีวิธีการน าเสนอที่
ง่ายต่อความเข้าใจของกลุ่มคนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่  เน้ือหา (Content) มีความส าคัญมากที่สุด 
เพราะส่วนงานอ่ืนๆสามารถน าเนื้อหาที่ได้มาไปใช้ในการด าเนินงานในส่วนต่างๆได้ต่อไป เช่น 
การตกแต่งสถานที่ , การสื่อสารประชาสัมพันธ์ , การเลือกพื้นที่จัดวาง และการเลือกใช้สื่อที่
เหมาะสมกับเนื้อหาภายในนิทรรศการ 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะการน าเสนอเร่ืองราวพุทธศาสนาในเชิงประวัติศาสตร์ของวัตถุ และสถานที่ 
ที่มา : นิทรรศการหลวงพ่อทองค า วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
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ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะการน าเสนอเร่ืองราวพุทธศาสนาเกี่ยวกับประวัติของบุคคล 
ที่มา : นิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีสังฆบิดร วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555  
   
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะการน าเสนอเร่ืองราวพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน 
ที่มา : นิทรรศการนิพพานชิมลอง สวนรถไฟ เขตจตุจักร วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555  

2. การเลือกใช้สื่อภายในนิทรรศการ ในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนาผู้วิจัยพบว่า
ผู้ชมนิทรรศการ ส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่มีการใช้สื่อหรือเคร่ืองมือที่หลากหลาย 
เน้นรูปแบบและวิธีการสื่อความหมายที่ให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ ส่งผลให้ผู้ชมมีการรับรู้
และพึงพอใจต่อนิทรรศการ เพราะฉะนั้นการสร้างประสาทสัมผัสการรับรู้ไม่ว่าจะเป็น ตา , หู, จมูก 
และการสัมผัส ให้เกิดกับกลุ่มคนที่มาชมนิทรรศการน้ันสามารถช่วยท าให้เนื้อหาต่างๆใน
นิทรรศการน้ันมีความน่าสนใจ และสามารถสื่อสารได้ดีขึ้น ทั้งนี้คุณพธู คูศรีพิทักษ์ ได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ การน าเสนอเน้ือหาใ นนิทรรศการโดยใช้สื่อที่ความทันสมัยนั้นสามารถเรียก
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ความสนใจจากกลุ่มคนที่มาชมนิทรรศการได้อย่างดี แต่บางคร้ังเทคนิคของสื่อสมัยใหม่ อาจท าให้
ความส าคัญในเนื้อหาหลักที่ผู้จัดนิทรรศการต้องการน าเสนอได้รับความสนใจน้อยลง เพราะฉะนั้น
ควรจะพิจารณาสื่อที่น ามาใช้ตามล าดับคว ามยากง่ายของเนื้อหา การน าเสนอโดยใช้ภาพ 2 มิติเป็น
หลัก และใช้สื่อผสมต่างๆประกอบการน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถสร้างความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มผู้มาชมนิทรรศการได้เพียงพอ” 

นอกจากนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ยังมีความคิดเห็น เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาใน
นิทรรศการว่า “ต้องเป็นภาษาที่ง่าย สั้น กระชับ สละสลวย น่าสนใจ เพราะภาษานั้นมีบทบาทส าคัญ
ที่จะท าให้นิทรรศการน่าสนใจ หรือน่าเบื่อได้ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความรู้สึก (ความชอบ ไม่
ชอบ) และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ผู้ชมมีต่อนิทรรศการโดยรวม”  
 3. การแบ่งพื้นท่ีในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา จ าแนกได้ 2 แบบ คือ  

3.1 จัดบริเวณพื้นที่ภายในศาสนสถาน คือ การน าเสนอนิทรรศการภายในเขตพื้นที่
ของวัดโดย จุดประสงค์หลักคือ การเผยแพร่ค าสอน และความรู้ต่างๆในรูปแบบนิทรรศการให้กับ 
ผู้ที่เดินทางมาท ากิจกรรมในวัด ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการจัดแสดงนิทรรศการน้ันๆ 

 3.2 จัดบริเวณพื้นที่ภายนอกศาสนสถาน  คือ การก าหนดพื้นที่ในการน าเสนอ
นิทรรศการตามลักษณะของเน้ือหาที่จะน าเสนอ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่หลักธรรม ค า
สอน และความรู้ต่างๆให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น  จากการที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลมาพบว่า พื้นที่ใน
การจัดนิทรรศการน้ันจะจัดในช่วงวันส าคัญทางศาสนา ตามความเชื่อแต่ละสถานที่ รวมทั้งจะ
จัดเป็นนิทรรศการชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเดินทางได้สะดวก เช่น ในสวนสาธารณะ และ
ในตัวเมืองต่างๆ เป็นต้น 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนาภายในพื้นที่  
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ที่มา : นิทรรศการโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555  
   

 
ภาพท่ี 5 แสดงลักษณะการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนาภายนอกพื้นที่  
ที่มา : นิทรรศการพุทธชยันตรี สนามหลวง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
 

 
ภาพท่ี 6 แสดงลักษณะการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนาภายนอกพื้นที่  
ที่มา : ห้องนิทรรศการพุทธิปัญญา มิวเซียมสยาม วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 

 
4. การจัดงบประมาณส าหรับนิทรรศการ สามารถแบ่งได้ตามรูปแบบการจัดนิทรรศการได้

ดังนี ้
4.1 การจัดนิทรรศการแบบก าหนด อัตราค่าเข้าชม  มีรูปแบบเป็นได้ทั้งนิทรรศการ

ถาวร และนิทรรศการชั่วคราว มักจะขึ้นอยู่กับผู้จัดว่ามีจุดประสงค์ในการท านิทรรศการและกลุ่มที่
สนับสนุนว่ามีปัจจัยที่จะให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหน แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเก็บไว้เป็นค่า
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ซ้อมบ ารุง และค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมที่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนต่อไป โดยสามารถแบ่ งราคา
การเข้าชมได้ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 กลุ่มช่วงอายุของผู้เข้าชม  โดยส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 
เด็ก จะเป็นอัตราที่น้อยที่สุด ส่วนผู้ใหญ่ และคนชรา จะมีอัตราการเข้าชมที่เท่ากัน   

4.1.2 ความสูงของผู้เข้าชม การแบ่งตามลักษณะความสูงมักจะท าควบคู่ไป
กับการแบ่งตามช่วงอายุ นิยมใช้ต่อเมื่อช่วงเวลาที่มีคนเดินทางมาชมนิทรรศการเป็นจ านวนมากจน
ไม่มี เวลาตรวจสอบอายุ หรือ เป็นการก าหนดกลุ่มช่วงอายุที่เป็นเด็กออกไปอีกเพื่อเพิ่มทางเลือก
และเป็นการเชิญชวนให้ผู้ปกครองน ากลุ่มเด็กที่เล็กมากเข้าไปชมนิทรรศการด้วย 

4.1.3 สัญชาติของผู้เข้าชม มักพบมากตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆที่
เปิดให้มีชาวต่างชาติได้เข้าชมนิทรรศการด้วย และจะแบ่งราคาหรือลักษณะการให้บริการออกเป็น  
2 กลุ่มคือ คนไทยกับชาวต่างชาติ 

4.1.4 ลักษณะทางอาชีพของผู้เข้าชม  ลักษณะการก าหนดผู้เข้าชมประเภท
นี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มผู้ชมนิทรรศก ารที่เป็นนักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งให้สิทธิ
พิเศษกับกลุ่มบางกลุ่มให้มีที่แสวงหาความรู้ เช่น ภิกษุหรือสามเณร เป็นต้น  

4.1.5 จ านวนของผู้เข้าชม  การก าหนดจ านวนนั้นจะช่วยให้นิทรรศการ
สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังสามารถข้อความร วมมือในการเก็บสถิติต่าง ๆได้ง่าย
ขึ้นอีกด้วย โดยส่วนใหญ่การเก็บค่าเข้าชมเป็นกลุ่มจะมีการติดต่อไว้ล่วงหน้า อย่างน้อยคร่ึงวัน 

4.2 การจัดนิทรรศการแบบ ไม่เก็บค่าเข้าชม  ส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นนิทรรศการ
ชั่วคราว  ลักษณะการจัดนิทรรศการแบบนี้จ าเป็นต้องมีผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนตลอดช่วง
ระยะเวลาที่ มีการด าเนินการจัดแสดงนิทรรศการน้ัน อาจจะเป็นลักษณะการน าเสนอเน้ือหาของ
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งในรูปแบบนิทรรศการก็เป็นได้  
 ด้านผู้เชี่ยวชาญการจัดนิทรรศการฯ ได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยเพิ่มเติมว่า การจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีรูปแ บบที่แน่นอน แต่ควรปรับเปลี่ยนไปตามเน้ือหา จุดประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ โดยลักษณะของพื้นที่ก็เป็นส่วนส าคัญในการเลือกเคร่ืองมือที่จะเอา
ไปใช้ในการสื่อสารระหว่างเนื้อหากับผู้ชมนิทรรศการว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่
หรือไม่ เพราะอาจจะท าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ 

5. ระบบสัญลักษณ์ในการสื่อสารของนิทรรศการด้านพุทธศาสนา  จากการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่จริง พบว่า มีแนวทางในการออกแบบโดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังต่อไปนี้ คือ  

5.1 ตราสัญลักษณ์ (Elements of Logo) ของการจัดนิทรรศการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพุทธ ซึ่ง
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
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  5.1.1 ชื่อ (Names) การตั้งชื่อนั้นจะตั้งตามวัตถุประสงค์ในการจัดงาน หรือเน้ือหา
ที่จัดแสดง ส่วนใหญ่มักใช้ชื่อในทางที่เป็นสิริมงคล มีความหมายที่ดีทางสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นแนวทางที่จะน าไปสู่เน้ือหาหลักในนิทรรศการด้วยทั้งนั้น 
  5.1.2 เคร่ืองหมาย (Marks) มักจะใช้ประกอบกับชื่อของนิทรรศการ เพื่อความ
สอดคล้องและสามารถสื่อความหมายที่เกี่ยวกับนิทรรศการน้ันๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกได้เป็น 2  แบบ คือ 

5.1.2.1 รูปสัญลักษณ์ที่เป็นเคร่ืองหมายส าคัญในทางพุทธศา สนาในเชิง
รูปธรรม เช่น ภาพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมจักร ดอกบัว หรือภาพของ 
พระอริยเจ้ารูปต่างๆ และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ได้มีการ 
ตัดทอนมาใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 
 5.1.2.2 การใช้ชื่อหรืออักษรย่อ ของบุคคล และสถานที่ที่ส าคัญทาง พุทธ
ศาสนามาใช้ในการออกแบบ  โดยมีการดัดแปลงตัวอักษรเหล่านั้นให้มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เพื่อให้เข้ากับรูปแบบของงานนิทรรศการน้ันๆ 

  5.1.3 ตัวอักษร (Typography) การน าตัวอักษรมาใช้ในตราสัญลักษณ์ของ
นิทรรศการน้ัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะการออกแบบ พบว่า มีการใช้ตัวอักษรที่มีหัว อ่านง่าย และ
สร้างความเป็นสากลด้ว ยการใช้ทั้งตัวอักษรภาษาไทยน า ภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืนๆจัดวาง อยู่
ส่วนล่างสุด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มคนที่มาชมนิทรรศการ ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
  5.1.4 สี (Colour) การน าสีมาใช้ในตราสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสน านั้นพบว่ามี
การใช้สีที่มีความสว่าง สดใส สื่อถึงความร่มเย็นและสงบ ไม่จ ากัดโทนของสีว่าจะร้อนหรือเย็น 
โดยผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญว่า ควรมีรูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อสื่อถึงหลักธรรมที่มุ่งเน้น
ในเร่ืองของความเรียบง่าย พอเพียง กับการจัดวางองค์ประกอบโดยรว มทั้งหมด ดูแล้วมีความ
น่าเชื่อถือ หนักแน่น และสมดุล 

5.2 การวิเคราะห์ประเภทของระบบป้ายสัญลักษณ์ (Sinage System) ของนิทรรศการตาม
หลักองค์ประกอบ และหน้าที่การใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็นประเภท คือ 

ป้ายระบุและบ่งบอกสถานที่ (Primary Identification) รูปแบบที่ผู้วิจัยพบเห็น มักจะมีการ
จัดวางอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย มีขนาดใหญ่ และมีการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษเพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ที่เดินเข้ามาชม โดยน าตราสัญลักษณ์ของนิทรรศการน้ันๆมาน าเสนอ  

ป้ายควบคุมทิศทางการจราจร (Traffic Regulatory and Control) ส าหรับการออกแบบ และ
จัดวางป้ายลักษณะนี้ นิยมออกแบบสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศร โดยมีการออกแบบให้เข้ากับตัวงาน
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นิทรรศการน้ันๆ ประกอบกับตัวอักษรทั้งภาษาไทย และอังกฤษ หรือภาพสัญลักษณ์ (Symbol) ที่มี
การตัดทอนมาอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจของผู้ที่มาชมนิทรรศการเป็นสากล  

ป้ายให้ค าแนะน า (Instructional) ควรมีขนาดใหญ่ เห็นได้ง่าย จ าเป็นต้องมีการออกแบบให้
เข้ากับพื้นที่ เพื่อไม่ให้กวนสายตา หรือท าลายบรรยากาศโดยรวมของงาน ภายในป้ายมีการใช้ทั้ง
ภาพ และตัวอักษรในการสร้างความเข้าใจให้กับคนที่จะเข้ามาชมนิทรรศการ โดยต้องออกแบบให้
มีความเป็นสากลสามารถรับรู้ และเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง 

ป้ายให้ข้อมูลข่าวสาร (Informational) ส าหรับพื้นที่ภายนอกของการจัดแสดงนิทรรศการ
นั้น ป้ายประเภทนี้จะออกแบบมาเป็น บอร์ด (Board) ติดไปกับผนังบริเวณด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
เป็นป้ายที่เป็นโครงพลาสติกหรือโลหะ แล้วขึงด้วยผ้าใบติด และเป็นเ สาเหล็กมีพลาสติกใสอยู่
ด้านบนไว้สอดเอกสารเข้าไปให้คนที่มาชมได้อ่าน ซึ่งเท่าที่สังเกตดูพบว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของแต่ละที่ 

ส่วนประกอบตกแต่ง  (Decorative) จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า ลักษณะของการ
ออกแบบส่วนประกอบการตกแต่งนี้ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

สถานท่ีหรือพื้นที่ท่ีจัดแสดง  - เน่ืองจากพื้นที่ที่จัดแสดงนั้น บางที่เป็นบริเวณของ
สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น วัด หรือ สถานที่ทางราชการ ที่อาจมีการใช้งานในบางเวลา 
จึงต้องออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย บางสถานที่อาจไม่
ต้องตกแต่งมาก เพียงแค่มีการจัดไฟก็เพียงพอแล้ว 
เนื้อหาของนิทรรศการ   - มีส่วนส าคัญอย่างมาก เน่ืองจากบางที่อาจมีการน าเอาวัสดุ
หรือสิ่งของจากภายในนิทรรศการเป็นตัวช่วยในการตกแต่งเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินเข้า
ไปชมเนื้อหาด้านในก็เป็นไปได้ 

 
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจ สรุปเป็นหัวข้อ และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มานั้นไป
น าเสนอกับผู้เชี่ยวชาญ  ด้านประวัติศาสตร์ความเชื่อ และศิลปะของพุทธศาสนานิกายมหายาน
(จีนนิกายรังสรรค์ ) จ านวน 5 ท่าน เพื่อน าข้อมูลที่ได้นั้นมาสรุปหาแนวทางในการน าเสนอ
นิทรรศการด้านพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์ ) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆได้
ดังนี้ คือ 

1. วิเคราะห์และจ าแนกกลุ่มประชากรท่ีมีความสนใจใน “พุทธศาสนานิกายมหายาน ” ใน
ประเทศไทย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยท่ีสุด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดังนี ้
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1.1 กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน  ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในพุทธศาสนา
มหายาน เน่ืองจากเป็นความเชื่อและ ปฏิบัติเป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาของครอบครัวมาต้ังแต่สมัย
บรรพบุรุษ แต่จะไม่มีความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่างๆของมหายานเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
รุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ไม่สามารถประกอบพิธีตามความเชื่อทางศาสนาได้ถูกต้อง  

โดยมีความสอดคล้องกับผลการส ารวจของสวนดุสิตโพลต์ ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 
พ.ศ. 2555 ร้อยละ 56.25 ของคนไทยเชื้อสายจีนให้ความส าคัญในการประกอบพิธีทางศาสนา
ในช่วงตรุษจีนน้อยลงเพราะ ลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนไ ป และไม่ทราบถึงวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง  
 1.2 กลุ่มศาสนิกวัดจีนต่างๆ  ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้มากกว่าคนกลุ่มแรก ส่วนใหญ่จะเป็น
คนสูงอายุ ซึ่งเข้ามาท ากิจกรรมต่างๆภายในวัดเป็นประจ า และสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามบรรพ
บุรุษเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรก แต่คนกลุ่มนี้จะมีความเชื่อ และศรัทธาตามแนวทางการปฏิบัติในเร่ือง 
ของพระโพธิสัตว์ กับเทพเจ้าต่างๆมากกว่า 
 1.3 กลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาทางด้านพุทธศาสนาปรัชญา  หรือพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
โดยตรง จะมีความรู้ในเร่ืองพุทธศาสนามหายาน ในเชิงลึกมากกว่าสองกลุ่มแรก แต่อาจจะไม่ได้
น ามาปฏิบัติใน ชีวิตเท่ากับ 2 กลุ่มแรก เพราะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น   
 1.4 กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในหลักธรรม และแนวทางการปฏิบัติของมหายาน  คน
กลุ่มนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการหาหลักในการด าเนินชีวิตของตนเอง จึงมีการศึกษาเพิ่มเติมจาก
สื่อต่างๆที่มีในปัจจุบั น และเลือกที่จะนับถือและน ามาปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลาย เช่น
นิกายมหายานแบบทิเบต นิกายมหายานแบบเวียดนาม นิกายมหายานแบบเซ็น เป็นต้น โดยมี
จุดประสงค์ในการปฏิบัติเหมือนกัน แต่อาจจะต่างกันในทางปฏิบัติตามแต่ลักษณะของพื้นที่ 

2. การก าหนดเนื้อหา และแนวทาง ในการจัดนิทรรศการส าหรับพุทธศาสนานิกายมหายาน 
(นิกายจีนรังสรรค์) ท่ีเหมาะสมในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยและน าไปเสนอต่อ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สามารถจ าแนกออกมาได้ดังนี้ 

2.1 เรียบเรียงประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายมหายาน  เช่น การเข้ามาของนิกาย
มหายานจากเมืองจีน เข้ามาในไทยในช่วงยุคสมัยต่างๆตั้งแต่ทวาราวดี จนถึงปัจจุบัน  

2.2 พิธีกรรมต่างๆในรอบปี ตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน  (จีนนิกาย
รังสรรค์) ประวัติความเป็นมา และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ 

2.3 น าเสนอหลักธรรม และแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนานิกายมหาย าน เช่น หลักการ
ปฏิบัติสวดมนต์แบบทิเบต การภาวนาแบบเวียดนาม การบ าเพ็ญภาวนาแบบจีนนิกายรังสรรค์  
การปฏิบัติสมาธิแบบเซ็น หรือการถือศีลแบบญี่ปุ่น เป็นต้น 
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 2.4 แสดงจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติตามตามหลักธรรม ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การ
ปฏิบัติตามหลักโพธิสัตว์เพื่ อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หรือการสั่งสมความดีในหัวข้อต่างๆตาม
หลักพระไตรปิฎกเพื่อไปเกิดในแดนสุขาวดี เป็นต้น 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในส่วนความเชื่อเร่ืองเทพเจ้าก็อาจจะมีได้ 
แต่ต้องระมัดระวังในการน าเสนอเพราะเทพเจ้าบางองค์เกิดขึ้นจากความ เชื่อดั้งเดิมของพื้นที่ อาจจะ
มีเร่ืองราวและเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องตามหลักพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน หากต้องการที่จะน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญแนะน าว่า ควรมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ใจความส าคัญ
เร่ืองพุทธศาสนาบิดเบือนไป 

3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการออกแบบเลขน
ศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการถาวร ทางพุทธศาสนานิกายมหายาน (นิกายจีนรังสรรค์) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญถึง
ที่มาและความหมายที่ปรากฏอยู่ภายในงานสถาปัตย กรรมของพื้นที่ ซึ่งในที่นี้เป็นวัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยสามารถจ าแนกตามหลักการจัดองค์ประกอบของระบบเลขนศิลป์ ได้
ดังนี ้
 

 
ภาพท่ี 7 แสดงลักษณะโครงสร้างและรูปทรงต่างๆภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
ที่มา : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ บางบัวทอง วันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ. 2555  
 
 3.1 โครงสร้างและรูปทรง มีลักษณะการจ าลองพื้นที่มาจากความเชื่อเร่ืองแดนสวรรค์ โดย
มีพระอุโบสถเป็นเหมือนศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆ และลายล้อม
ไปด้วยดินแดนน้อยใหญ่รอบๆซึ่งเป็นดินแดนของเหล่าพระโพธิสัตว์ เ ซียนต่างๆตามความเชื่อของ
พุทธศาสนานิกายมหายาน นอกจากนี้มีการใช้หลักความเชื่อในศาสตร์เร่ือง “ฮวงจุ้ย” มาเกี่ยวข้อง
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ด้วย ส าหรับลักษณะของของรูปทรงตามความเชื่อทางมหายานนิกายจีนรังสรรค์นั้น จะได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะของจีนเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นรูปทรงต่างๆต้องมีที่ มีมาและความหมาย เช่น 
ต้องมีความต่อเน่ืองอย่างลวดลายที่เรียกกันว่า “ลายประแจจีน” เพื่อจะสื่อสารถึงความสมัครสมาน
สามัคคี ลวดลายดอกไม้หรือผลไม้ต่างๆจะน ามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีชื่อที่เป็นมงคล เป็นต้น ซึ่งรูปทรงที่
เราจะเห็นได้บ่อยคือ สี่เหลี่ยมจัตุรัส แสดงถึงความมั่ นคง วงกลม แสดงถึง ความต่อเน่ืองไม่สิ้นสุด 
เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 8 แสดงลักษณะสีในส่วนต่างๆภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
ที่มา : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ บางบัวทอง วันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ. 2555  
 

3.2 สี ส าหรับลักษณะของโทนสีก็เช่นกันต้องมีความหมาย ตามหลั กฮวงจุ้ย เน้นสีที่สว่าง
สดใสให้ความรู้สึกถึงความสดใส รุ่งเรือง และมีโชคลาภ นั้นเอง ส าหรับสีที่นิยมน ามาใช้ได้แก่ สี
แดง สีทอง สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 9 แสดงลักษณะตัวอักษรที่น ามาใช้ภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
ที่มา : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ บางบัวทอง วันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ. 2555  

 
 3.3 ตัวอักษร มีความอ่อนช้อย สวยงาม ให้ความรู้สึกและความหมายที่หนักแน่นและมั่นคง 

 
 

 
ภาพท่ี 10 แสดงลักษณะวัสดุที่น ามาใช้ภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
ที่มา : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ บางบัวทอง วันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ. 2555  

 
 3.4 วัสดุ มักใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก ผ่านแนวคิดและหลักธรรมที่มี
เน้ือหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมชาติ มีความมั่นคง แข็งแรง ให้ดูกลมกลืนไปกับสภาพบรรยากาศ 
ลวดลายและวัสดุที่เลือกมาใช้สะท้อนถึงความเชื่อ และความศรัทธาอย่า งเปี่ยมล้นของเหล่าบรรดา
พุทธศาสนิกชน 
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ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะทางสถาปัตยกรรม และศิลปก รรมของวัด
จีนในปัจจุบัน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ด าเนินการก่อสร้างทั้งหมดมีประสบการณ์มาจากการสร้างศาล
เจ้าจีน ดังนั้นลักษณะหรือองค์ประกอบทางกายภาพจะมีความเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง 
รูปทรง สีสัน หรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่น ามาใช้ตกแต่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมา ย เป็นสิริมงคล 
แต่ก็มีองค์ประกอบปลีกย่อยซึ่งต่างกัน สามารถจ าแนกออกมาได้ ดังนี้ 

1) การใช้สัญลักษณ์เพื่อการตกแต่งในวัดจีนต้องหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสตรีเพศ 
ไม่ว่าจะเป็น คน (นางฟ้า / เซียนต่างๆ ) สัตว์ และสิ่งของ ถ้าจ าเป็นต้องมีอาจจะอยู่
บริเวณด้านนอกหรือรอบๆ พระอุโบสถ แต่ในกรณีที่เป็นศาลเจ้าจีนสามารถน ามาใช้
ประกอบการตกแต่งได้ 

2) โทนสีของวัดจีนจะมีการจ าแนกการใช้สีออกมาเป็นส่วนๆ ถ้าเป็นพื้นที่รอบนอกจะใช้
สีสด เช่น สีแดง เพื่อแสดงถึงความสดใส และมีความเป็นสิริมงคล มักจะนิยมใช้กับ
พื้นที่ที่เป็นที่ต้ังของเทพเจ้า หรือเซียนองค์ต่างๆที่นับถือ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ด้านในนิยมใช้
สีทอง สีเขียว สีฟ้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเรียบ สงบ ร่มเย็น น่าเชื่อถือ น่าศรัทธา 
และมีความศักดิ์สิทธิ์ 

3) สัญลักษณ์ที่นิยมน ามาใช้ในพื้นที่วัดจีนก็มักเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาทั่วไป เช่น 
ธรรมจักร ดอกบัว กวางหมอบ ต้นโพธิ์ และใบโพธิ์ เป็นต้น 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 

ผู้วิจัยได้ลงไปสังเกตการในพื้นที่เพื่อหาวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  จึง
เลือกการเก็บข้อมูลแบบการสุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  ข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริง  (Exploration research) 
และใช้การเลือกลุ่มตัวอย่าง  แบบเฉพาะเจาะจง  (Accidental sampling) โดยมีเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นกลุ่ม
ประชากรที่เดินทางมายังวัดบรมราชาฯ จากที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายจะมาจ านวนมากสุดในหนึ่งสัปดาห์คือช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ เมื่อผู้วิจัยได้เข้าไป
เก็บข้อมูลโดยเป็นลักษณะเป็นการพูดคุย  ถาม-ตอบในประเด็นที่เป็นข้อมูลจากประสบการณ์  หรือ
ความรู้สึกของผู้ตอบค าถามเองโดยค าถามเป็นแบบปลายเปิด  เป็นจ านวน  50 คน โดยประเด็น
ค าถามที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกมาได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้คือ 
 
ลักษณะพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 50 คน สามารถจ าแนกเป็นเพศชาย 
จ านวน 24 คน และเป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน กลุ่มคนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อแบ่งตาม ระดับการศึกษา  
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ปริญญาตรีจะมีมากที่สุดถึง จ านวน 44 คน สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน และน้อยกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 2 คน  

การเดินทางมาปฏิบัติกิจกรรมภายในพื้นที่ตัวอย่าง (วัดบรมราชาฯ )พบว่า เป็นลูกจ้าง /
พนักงานบริษัทมากที่สุดถึง จ านวน 39 คน ค้าขายธุรกิจส่วนตัวจ านวน 6 คน ข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาห กิจ จ านวน 4 คน และประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 1 คน จากจ านวนตัวเลขที่
ออกมาอาจมีโอกาสเป็นไปได้ว่าในช่วงที่ผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลจะเป็นช่วง วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
(เสาร-์อาทิตย์ ) จึงท าให้มีกลุ่มคนที่เป็นลูกจ้างเดินทางมาเป็นจ านวนมากกว่าอาชีพอื่นๆ  แรงจูงใจ
ของกลุ่มคนที่เดนิทางมายังวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดมาก
ที่สุดถึง จ านวน 30 คน ญาติพี่น้องหรือ เพื่อนชวนมา จ านวน 15 คน และการเดินทางไป-กลับสะดวก 
จ านวน 5 คน และ พบว่าจ านวนคร้ังของกลุ่มคนที่เดินทางมายังวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จะจะให้ค าตอบว่า เดินทางมานานๆครั้งมากที่สุด 

การรับรู้ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อองค์ประกอบทางด้านความรู้สึก  (Affective component : 
feel) ต่อสัญลักษณ์ต่างๆภายในพื้นที่ตัวอย่าง (วัดบรมราชาฯ ) พบว่า การรับรู้เชิงรูปธรรมที่มีผลต่อ
ความศรัทธาอันดับต้นๆที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคือ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม จ านวน 25 คน รูป
เคารพและพระโพธิสัตว์ต่างๆ จ านวน 20 คน และกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆจ านวน 5 คน 
 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะทางนิทรรศการ 
 จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมา สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ
เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมนิทรรศการถาวรส าหรับพุทธศาสนามหายาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ คือ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงแนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการ 
ทางพุทธศาสนา 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (หลังการออกแบบ) 
 การประเมินผลของการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรรศการถาวร
ทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย  โดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ท่าน โดยที่ผู้วิจัยน าเสนอผลงาน เป็น
แบบจ าลอง  2 มิติและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยการ ตั้งค าถามเป็นค าถามปลายเปิด  ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
1. ความเหมาะสมของแนวทางท่ีใช้ในการออกแบบผลงาน 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความคิดไปในทางเดียวกันว่า แนวทางที่
น ามาใช้ออกแบบเลขนศิลป์สิ่ง แวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกาย
มหายานในประเทศไทย โดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มีความเหมาะสมและช่วยให้การ
สื่อสารเนื้อหาระหว่างนิทรรศการกับผู้ที่มาชมมีความชัดเจนขึ้น  ควรค านึงถึงลักษณะของพื้นที่ที่จะ
ติดตั้ง ว่ามีความเหมาะสมกับวัสดุอะ ไร อย่าท าให้ผลงานเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมนั้นบดบังหรือ
ลดทอนความงามของทัศนียภาพโดยรวมของนิทรรศการ และพื้นที่ติดต้ังนิทรรศการ  
2. ลักษณะขององค์ประกอบศิลป์ท่ีน ามาใช้ในงานออกแบบ 

ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองลักษณะขององค์ประกอบผลงานออกแบบ
เลขนศิลป์สิ่ งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการว่า รูปแบบที่น ามาออกแบบมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยง
กับวัฒนธรรม และความเชื่อของกลุ่มคนที่เดินทางมาท่องเที่ยว การเลือกใช้รูปทรงต่างๆ และโทนสี
ได้ท าให้ผลงานออกแบบกับตัวสถานที่ที่ใช้จัดแสดงดูเป็นรูปแบบเดียวกัน สัญลักษณ์ภาพมีการ
ออกแบบให้มีเ ข้าใจง่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ชมนิทรรศการได้อย่างเหมาะสม 
 ลักษณะรูปทรง มีการน ารูปแบบของสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น ดอกบัว ลายเมฆ และ
ธรรมจักร ดูน่าสนใจ วัสดุที่น ามาท าป้ายต่างก็ควรค านึกถึงพื้นที่ในการติดต้ัง เช่น ถ้าติดต้ังบริเวณ
ด้านนอกควรมีความแข็งแรง และ ทนทานต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณภายนอกได้ หรือ
ถ้าติดตั้งภายในก็ควรใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทานในระดับหนึ่ง อาจจะไม่จ าเป็นต้องแข็งแรงมาก แต่
ควรมีรูปแบบที่สามารถขยับได้เมื่อต้องปรับปรุง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ลักษณะของป้ายควรจะติดต้ังอยู่ในจุดที่ผู้ชมนิทรรศการสามารถมองเห็นได้ง่าย  

สัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรผู้เชี่ยวชาญจ านวน  2 ต่อ 3ได้แสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบอาจจะดู
ล าบาก มองในคร้ังแรกให้ความรูสึกเหมือนสมอเรืออาจจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสามารถดู
ได้ง่ายขึ้น  ส าหรับ การใช้สี ของเลขนศิ ลป์ในแต่ละส่วนของนิทรรศการ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
ตรงกันว่า สีทองและสีแดง มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นสีหลักในการสื่อความหมายของ 
ตราสัญลักษณ์ เพราะสื่อถึงความเชื่อและศรัทธาของผู้ที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน (จีนนิกาน
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รังสรรค์) ได้อย่างดี รวมถึงการเลือกใช้สี โทนต่างตามความเชื่อแบบจีนในการน ามาสื่อสารภายใน
บริเวณห้องนิทรรศการต่างๆ มีความเหมาะสมและสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาที่จัด
แสดงได้  
3. รูปแบบการน าเสนอของผลงานออกแบบ 

ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชิ้นงานที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและจ าลอง 
เป็นภาพ 2 มิติในการติดต้ังผลงานในพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
 3.1 แนวคิดในการ จัดนิทรรศการให้มีบรรยากาศ กลมกลืนและสอดคล้องไปกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก  รวมทั้งเนื้อหาภายในนิทรรศการมีที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีความเกี่ยวเนื่อง
กับสภาพแวดล้อมจริงนั้น มีความน่าสนใจและถ้ามีโ อกาสที่เป็นไปได้ ควรมีการน าผลงาน
ออกแบบไปทดลองกับผู้ใช้พื้นที่จริงเพื่อทดสอบสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมาว่าสามารถสื่อสาร
ได้ดีมากน้อยแค่ไหน 

3.2 จ านวนชิ้นงานที่ออกแบบน่าจะมีความหลากหลายในแนวคิด เพื่อเพิ่มทางเลือก ในการ
ประเมินและวิเคราะห์ผลงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3 เน่ืองจากพื้นที่ในการจัดนิทรรศการที่แน่นอน ผลงานที่ผู้วิจัยน ามาให้ประเมินจึงยัง
ไม่ได้ติดต้ังให้เห็นในพื้นที่จริง รูปแบบที่ผู้วิจัยได้น าเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ที่จะติดต้ังจริงต่อไป 

3.4 ลักษณะของสัญลักษณ์บางตัว ซึ่งมีความเป็ นเฉพาะตัว เช่น ป้ายที่แสดงห้องจัดแสดง
ต่างๆ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัญลักษณ์จีนจะท าให้ผลงานของ
ผู้วิจัยมีความน่าสนใจอย่างมาก 
4. การจัดวางของระบบป้ายสัญลักษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชิ้นงานที่ผู้วิจัยได้ออกแบบ ซึ่งสามารถ 
สรุปได้ว่า   
 4.1 ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ที่น าไปติดตั้งควรค านึงถึงพื้นที่ในการจัดวางไม่ควรต้ังขวาง
ทางเดิน ถ้าพื้นที่ด้านล่างมีน้อยก็ควรออกแบบเป็นลักษณะป้ายแบบแขวนสลับกันบ้าง เพื่อให้พื้นที่
โดยรวมไม่ลกจนเกินไปนัก 

4.2 การติดต้ังป้ายสัญลักษณ์  ควรจะค านึงถึงวัสดุที่ใช้ในการติดต้ังกับลักษณะของพื้นที่ที่
ใช้ติดตั้ง เพื่อสามารถสื่อสารให้กับผู้ที่ชมนิทรรศการ และสามารถช่วยก าหนดงบประมาณในการ
ปรับปรุง หรือซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลงานออกแบบ 
ผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดงนิทรร ศการถาวรทางพุทธศาสนา

นิกายมหายานในประเทศไทย  โดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  (วัดเล่งเน่ยยี่  2) ผู้วิจัยได้
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เหมาะสม  และน ามาวิเคราะห์หาแนวทาง ในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นิทรรศการถาวร เพื่อน ามาใช้เป็น สัญลักษณ์ เพื่อเป็นสื่อช่วย เผยแพร่ เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ พุทธ
ศาสนานิกายมหายาน ในประเทศไทย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และกลมกลืนไปกับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบผลงานเป็น ระบบ ชุดเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับศูนย์แสดง
นิทรรศการถาวรทางพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย จ านวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ส าหรับนิทรรศการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายาน 

ผู้วิจัยพบว่าลักษณะที่เรียกกันว่า  “พุทธสัญลักษณ์ ” ของพุทธศาสนานิกายมหายานนั้นมี
มากมาย ซึ่งสืบเนื่องมาจากความเชื่อและศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ ซึ่งมีเท่ากับเม็ดทราย
ในมหานทีเลยทีเดียว จึงท าให้เกิดมีรูปสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายเพื่อลองรับแนวคิดและ
ความเชื่อที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่าสัญลักษณ์ต่างๆนั้นจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ตามแต่ละพื้นที่ 
เช่น มหายานในจีนก็จะ น าศิลปะจีนซึ่งจะเน้นความ หมาย ลวดลายที่ ต่อเน่ืองและสวยงาม ส่วน
มหายานของญี่ปุ่นจะมีความสงบและเรียบง่าย  ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้พวก
เราสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการในการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อ ใช้สื่อความหมายได้  ซึ่ง
สีสันหรือลวดลายเหล่านี้พวกเราสา มารถ เก็บข้อมูลและ ศึกษาเพิ่มเติม ได้จากลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม  รูปเคารพ และองค์ประกอบทางศิลปะที่ปรากฏอยู่ในของศาสนสถานเหล่านั้น  
นอกจากนี้การก าหนดลักษณะของตัวอักษรที่จะน ามาใช้กับตราสัญลักษณ์นั้น ต้องไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งภาพ และตัวอักษร  

จากการที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน จีนนิกายรังสรรค์นั้น โดยมีวัด
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์เป็นพื้นที่ตัวอย่างนั้น ก็ท าให้ได้เห็นรูปแบบและลักษณะของ
สัญลักษณ์ต่างๆที่มีความน่าสนใจ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถน าม าสร้างเป็นตราสัญลักษณ์
ได้ เพราะรูปทรงต่างๆที่ปรากฏออกมาในรูปแบบงานศิลปะตามลักษณะของสถาปัตยกรรมได้มีการ
ตัดทอนรายละเอียดไว้บ้างแล้ว ส าหรับ สัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ คือ ดอกบัว ธรรมจักร รัศมี 
และลายเมฆ โดยน าลายเส้นมาช่วยให้มีความหนาบางสวยงามตามหลักการทางศิลปะขอ งจีน ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกับผู้วิจัยว่า  สามารถสร้างเอกลักษณ์และสื่อความหมาย
ของมหายานได้อย่างดี 
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2. ระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage) ในรูปแบบต่างๆส าหรับติดตั้งภายในนิทรรศการถาวรทั้งภายใน
และภายนอกของพื้นที่  โดยใช้แนวทางจากการเก็บข้อมูลเบื้ องต้น และพูดคุยกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
ส าหรับการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ส าหรับนิทรรศการด้านพุทธศาสนานิกายมหายานนั้น 
ควรเน้นลักษณะของโครงสร้างของป้ายให้มีความโดดเด่น สามารถมองเห็นได้ง่าย แต่ก็ต้องมีความ
กลมกลืนไปกับลักษณะทางสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้ 

2.1 ป้ายบอกทิศทาง (Directional) 
2.1.1 รูปทรงและโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ โดย

ผู้วิจัยได้น าเอาหลักองค์ประกอบของลวดลายแบบจีนที่เรียกกันว่า “ลายประแจจีน ” ซึ่งมี
ลักษณะที่ต่อเน่ืองกัน  และนิยมน ามาตกแต่งอยู่บริเวณ รอบๆศาสนสถานทั้งภายนอก และ
ภายใน มาตัดทอนให้เป็นรูปทรงที่เรียบง่ายและให้มีความสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์  เพื่อ
สร้างเอก ลักษณ์ของผลงาน และสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง  
ลักษณะของลูกศร สัญลักษณ์ภาพ และตัวอักษร  

2.1.2 ตัวอักษร ต้องมีขนาด ตามมาตรฐาน  การติดตั้งป้าย  อ่านง่าย เป็นทางการ อยู่
ในระดับที่สายตาสามารถมองเห็นได้ง่าย อาจมี การเลือกใช้ภาษา ตาม ลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องการสื่อสาร 

2.1.3 สี ที่น ามาใช้ควรมีความโดดเด่น และสามารถเห็นได้ชัดเจน เมื่ออยู่ในพื้นที่  
เพื่อช่วยในการน าทางแก่กลุ่มผู้ที่เดินชมนิทรรศการ ในการออกแบบคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ 
“สีทอง” เป็นสีหลัก เน่ืองจากผู้วิจัยพบว่า สีทองเป็นสีที่จะใช้อยู่ภายในบริเวณศาสนสถาน
และยังให้ความรู้สึกถึงความศรัทธา ได้อย่างดีการ น ามาใช้กับระบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ของนิทรรศการถาวรน้ีช่วยสร้างความกลมกลืนให้กับงานออกแบบและตัวนิทรรศการได้ 

2.1.4 วัสดุ ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบนั้นควรก าหนดชนิดตามลักษณะพื้นที่ที่
ติดตั้ง ควรให้ความส าคัญกับความแข็งแรงเมื่อต้องใช้กับพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้ง เป็นต้น 
2.2 ป้ายระบุชื่อสถานท่ี หรือสิ่งของ (Identifying) 

2.1.1 รูปทรงและโครงสร้าง ควรน าเสนอให้มีความสอดคล้องกับวัสดุหรือสิ่งของ
ที่จัดแสดง การติดต้ังควร ค านึงถึงความเหมาะสมตามระดับมาตรฐาน ที่ระดับสายตาของ
คนที่ชมนิทรรศการสามารถมองเห็นได้  ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนที่เพื่อระบุต าแหน่ง และจุด
ที่ตั้งของห้องนิทรรศการต่างๆ เพื่อสะดวกในการเดินชมของกลุ่มคนที่มาดูนิทรรศการ 

2.1.2 ตัวอักษร ต้องมีขนาดตามแนวทางในการจัดนิทรรศการซึ่งต้องมีขนาดที่
ใหญ ่อ่านง่าย และเป็นทางการ อยู่ในระดับที่สายตาสามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อติดต้ัง 
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เลือกใช้ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มคนที่
เดินชมนิทรรศการ 

2.1.3 สี ที่น ามาใช้ ในการออกแบบคร้ังนี้ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะของเฉดสีออกเป็น 
แดง เหลือง น้ าเงิน เขียว และขาว มาใช้ในการแบ่งพื้นที่ และจัดกลุ่มเนื้อหาในการจัดแสดง
เพื่อง่ายต่อการก าหนดขอบเขตของพื้นที่ให้มีความชัดเจน 

2.1.4 วัสดุ ที่จะน ามาใช้ ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาสมกับลักษณะของ
เน้ือหาที่จัดแสดง มีความกลมกลืนไปกับรูปแบบหรือลักษณะของนิทรรศการน้ันๆ 
2.3 ป้ายให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) 

2.1.1 รูปทรงและโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ ที่เป็นมาตรฐาน  สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ผู้วิจัยได้น าเอา ลักษณ ะของ ลวดลายแบบจีน มาจัดวางให้เกิดความ
กลมกลืนกับพื้นที่ เพราะการใช้งานของป้ายประเภทนี้จะตั้งอยู่บริเวณรอบๆนิทรรศการ  
เพื่อช่วยให้ผู้มาชมนิทรรศการได้รับรู้ข้อมูล และข่าวสารต่างๆที่ทางผู้จัดต้องการจะแจ้งให้
ทราบ 

2.1.2 ตัวอักษร ต้องมีขนาดมาตรฐาน อ่านง่าย เป็นทางกา ร อยู่ในระดับที่สายตา
สามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อติดตั้ง การเลือกใช้ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ  

2.1.3 สี ส าหรับผู้วิจัยเลือกที่จะใช้โทนสีแดงเพื่อสร้างให้ลักษณะของป้ายมีความ
โดดเด่นและสามารถมองเห็นได้ง่าย แต่ก็ยังมีความกลมกลืนไปกับสภาพบรรยากาศ
โดยรวมของพื้นที่ที่ติดตั้ง 

2.1.4 วัสดุ ที่จะน ามาใช้นั้นควรมีความแข็งแรง และทนทาน เพราะพื้นที่ในการ 
ติดตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่ในการจัดงานนิทรรศการ 
2.4 ป้ายควบคุม หรือบังคับ (Restrictive or Prohibitive) 

2.1.1 รูปทรงและโครงสร้าง มีการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์ภาพ และตัวอั กษร 
เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆให้มีความถูกต้องเหมาะสม โครงสร้างของระบบป้ายควบคุมผู้วิจัย
ได้ออกแบบให้เหมือนกับลักษณะของป้ายบอกทิศทาง คือ มีความต่อเน่ืองกันของรูปทรง
สามารถน ามาเรียงต่อกันเพื่อสื่อความหมายได้ สับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายได้ง่าย  นอกจากนี้
ยังมีโครงสร้ างที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบของนิทรรศการ แต่ก็อาจจะต้องมี
ลักษณะของป้ายบ้างประเภทซึ่งต้องมีมีความเป็นสากล เช่น ป้านทางหนีไฟ และป้ายจราจร
เป็นต้น 

2.1.2 ตัวอักษร มักจะใช้อักษรที่เป็นทางการ หรือบางคร้ังก็ใช้แต่สัญลักษณ์ภาพ
เพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบมาเป็นป้ายสัญลักษณ์ภาพเพื่อใช้เป็นตัวอย่างใน
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งานวิจัยนี้เท่านั้น ซึ่งสัญลักษณ์บางอย่างถ้าผู้ชมไม่เข้าใจ อาจจะมีการหยิบเอาตัวอักษรเข้า
ไปประกอบด้วยก็ได้ 

2.1.3 สี ที่น ามาใช้ควรมีความโดดเด่น และสามารถเห็นได้ชัดเจน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการน าทางแก่กลุ่มผู้ที่เดินชมนิทรรศการ 

2.1.4 วัสดุ ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบนั้นควรก าหนดชนิดตามลักษณะพื้นที่ที่
จะน าไปติดตั้ง 
ลักษณะของระบบป้ายทั้ง 5 แบบ สามารถน าไปใช้ในการออกแบบ ได้ทั้งภายในพื้นที่  และ

ภายนอกของพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการทางพุทธศาสนา ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่า 
ลักษณะของระบบป้ายสัญลักษณ์ ดังกล่าวมีความจ าเป็นส าหรับนิทรรศการ ทางพุทธศาสนานิกาย
มหายานอย่างมาก และควรมีการออกแบบให้สอดคล้องกับ ลักษณะของการจัดแสดงนิทรรศการ
ต่อไปให้เหมาะสม 
แนวคิดในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการฯ  
 จากข้อมูล ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้เป็นแนวความคิดส าหรับการออกแบบเลขน

ศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการถาวร พุทธศาสนานิกายมหายานนั้นเป็นการรวบเน้ือหาจาก
เอกสารต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อสรุปส าหรับการ
ออกแบบที่เหมาะสม การน าองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม (ศาสนสถาน) รูปเคารพต่างๆ และ
หลักธรรมค าสอนสามารถน ามาปรับใช้กับผลงานออกแบบได้ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงแนวทางที่น ามาใช้ในการ หาองค์ประกอบส าหรับ ออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ส าหรับนิทรรศการทางพุทธศาสนา 
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ภาพท่ี 12 แสดงแนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับนิทรรศการทางพุทธศาสนา 
 
 ตราสัญลักษณ์ (Logo design) ผู้วิจัยได้ทดลองออกแบบขึ้นมาใหม่โดยที่ผู้วิจัยได้น าเอา
สัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏ อยู่ภายในลักษณะทางสถาปัตยกรรม ของวัดมาลดทอน  คือ ลายเมฆ และ
ลายดอกบัว  มาผสมผสานกับ สัญลักษณ์ตามความเชื่อทางศาสนา เดิม คือ ธรรมจักร แล ะใบโพธิ์ 
พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์เศรษฐพงษ์ ถือนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมจีนเป็นผุ้ตั้งชื่อนิทรรศการในคร้ังนี้ให้ว่า “นิทรรศการโพธิมหายาน ” โดยมี
ความหมายตรงตัวว่า “ความรอบรู้ในพุทธศาสนามหายาน” นอกจากนี้ยังได้มีการน าภาษาอังกฤษมา
จัดวางไว้ด้านล่าง รวมทั้งออกแบบชื่อภาษาจีน เพื่อท าให้นิทรรศการน้ีมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  
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ภาพท่ี 13 แสดงการออกแบบลูกศรส าหรับนิทรรศการทางพุทธศาสนา 
 
 การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ (Sinage System) มีแนวคิดการน าสัญลักษณ์ที่สะท้อน
ผ่านทางงานสถาปั ตยกร รมของวัด บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มาผสมผสานกับ หลักการ
ออกแบบ ระบบป้าย สัญลักษณ์  โดยการตัดทอนรูปทรง ให้มีความเรียบง่าย และต้องสามารถสื่อ
ความหมายได้อย่างเป็นสากล  เพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทั้งภายในและ
ภายนอกนิทรรศการ  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภา พในเวลาใช้งาน  ผู้วิจัยจึงได้มีการแบ่งป้าย
สัญลักษณ์ออกตามลักษณะการใช้งาน มีการออกแบบลายเส้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกัน  และยังมี
การน าเนื้อหาบางส่วนจากนิทรรศการที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่จริงมาติดต้ังเพื่อเป็นการกระตุ้น
ความน่าสนใจใคร่รู้ของผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่อีกด้วย 

 ในส่วนของป้าย บอกทิศทาง ผู้วิจัยได้ออกแบบลูกศรที่มีลักษณะและการตัดทอนที่มี
แนวคิดเดียวกับระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้มี รูปแบบที่มีความกลมกลืนเป็นชุดเดียวกัน ท าให้เมื่อ
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น าไปใช้รวมกันได้อย่างเหมาะสม  ส าหรับโทนสีมีการก าหนดขึ้นมาให้เหมาะสมภายในพื้นที่ การ
จัดแสดง  
 
 

 
ภาพท่ี 14 แสดงการเลือกใช้ตัวอักษรส าหรับนิทรรศการทางพุทธศาสนา 
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 ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบ (Font Style) ส าหรับลักษณะของตัวอักษรที่ผู้วิจัย ได้แบ่งตัว
อักษรเพื่อใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ตัวอักษรส าหรับตราสัญลักษณ์  ผู้วิจัยได้ท าการเลือกตัว อักษรภาษาจีนเป็นหลัก
โดยเน้นลักษณะของตัวอักษรที่มีความใกล้เ คียงกับตัวอักษรในพื้นที่ เพื่อสร้างความกลมกลืน
ระหว่างนิทรรศการและพื้นที่รอบๆนิทรรศการ  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ตัวอักษรตระกูล DB
ภาษาไทยใช้ตระกูล DB HuadChaiX กับภาษาอังกฤษใช้ตระกูล DB NaraiX ด้วยลักษณะของ
ตัวอักษรที่มีความใกล้เคียงกับตัวอักษรจีน ทั้งยังมีสัดส่วนที่สามารถอ่านได้ง่ายเมื่ออยู่ในระยะไกล 
  2) ตัวอักษรส าหรับระบบตรา สัญลักษณ์  ผู้วิจัยได้เลือกตัวอักษร  PSK Smart และ 
DC-Palamongkol โดยตัวอักษรทั้งสอง รูปแบบนี้มี โครงสร้างที่มีหัวกลม ลักษณะเป็นทางการ  อ่าน
ง่าย เหมาะที่จะน าไปใช้ สื่อสารภายในนิทรรศการ ที่ต้องการความเป็นทางการและสากลเพื่อที่จะ
แสดงเนื้อหาของนิทรรศการได้อย่างเหมาะสม 
 

 
ภาพท่ี 15 แสดงการเลือกสีในงานออกแบบโดยใช้ ทฤษฎี Colors Image Scale ของโคบายาชิ  

  (Shigenobu Kobayashi) ส าหรับนิทรรศการทางพุทธศาสนา 
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 สีที่ใช้ในงานออกแบบ (Colors for Design) โดยน าทฤษฎีสีของโคบายาชิ  (Shigenobu 
Kobayashi) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับสุนทรียภาพของสี  โดยใช้การหาต าแหน่งเฉพาะของสีที่ปรากฏใน
วัตถุที่ต้องการหา  ด้วยค าศัพท์ที่สื่อความหมายด้านอารมณ์ความรู้สึกถึง  180 ค า น ามาเชื่อมโยงกับ
ชุดสีตามทฤษฎีแม่สีวัตถุธาตุของมันเซลล์ 
 โดยที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะของโทนสีที่จะน ามาใช้กับระบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ส าหรับนิทรรศการโพธิมหายานได้เป็นโทนสีหลักคือ “สีทอง” เน่ืองจากเป็นโทนสีมีความหมายที่
เป็นมงคลตามแนวความเชื่อของมหายาน (จีนนิกายรังสรรค์) และพบว่าเป็นสีที่สามารถมาใช้คู่กับ
โทนสีอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเขียว และสีน้ าเงินได้อย่างลงตัวกับสภาพพื้นที่ 
 จากเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถน ามาใช้ในการออกแบบชุดเลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายานได้ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 16 แสดงผลงานออกแบบแผนผัง (Mapping) ภายในนิทรรศการโดยการก าหนดส่วนแสดง 

  งานเป็นสีเพื่อง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ 
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ภาพท่ี 17 แสดง ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับนิทรรศการ และตัวอย่างระบบป้าย
สัญลักษณ์ของนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 18 แสดงผลงานออกแบบตัวอย่างระบบป้ายสัญลักษณ์ภายในนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 19 แสดงผลงานออกแบบตัวอย่างระบบป้ายสัญลักษณ์ภายนอกนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 20 แสดงผลงานออกแบบตัวอย่างระบบป้ายสัญลักษณ์การให้ข้อมูลภายนอกนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 21 ภาพผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมนิทรรศการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายาน 
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 ส าหรับตัวอย่างผลงานออกแบบเบื้องต้น ที่ผู้วิจัยใช้แนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ลักษณะพื้นที่ในการจัดนิทรรศการซึ่งอยู่ภายในบริเวณ
วัดซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ โดดเด่น และสวยงาม เพราะฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงออกแบบโครงสร้างของระบบป้ายสัญลักษณ์เป็นรูปทรงที่เรียบง่าย  รวมถึงน าโทนสีรวมถึง
วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมของวัด  เพื่อไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งกันขององค์ประกอบ
ของพื้นที่กับระบบป้ายสัญลักษณ์  รวมทั้งสร้างความ กลมกลื นด้วย โทนสี และ วัสดุ ให้เกิด
โครงสร้างที่ดูเหมะสมกับงานสถาปัตยกรรม ในพื้นที่อีกด้วย 
 
 
 
 

   ส
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยจึงได้มุ่งเน้นการ

รวบรวมข้อมูล จากแหล่งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป  ที่จะ
น าไปสู่แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวด ล้อมที่เหมาะสม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย
เผยแพร่เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และหลักธรรมค าสอนต่างๆผ่าน ศูนย์แสดงนิทรรศการถาวรทาง
พุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย โดยมีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  (วัดเล่งเน้ยยี่  2) 
เป็นพื้นที่ตัวอย่าง จากขั้นตอนในการด าเนินงานของผู้วิจัยพบว่ามีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะ
ออกแบบผลงานที่มี ลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปในอนาคต โดยที่ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลในส่วนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ถึงแนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการออกแบบ

เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพุทธศา สนานิกายมหายานใน
ประเทศไทย โดยศึกษารูปแบบทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัดบรมราชากาญจนา
ภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) เป็นพื้นที่ตัวอย่าง จึงได้รวบรวมแนวความคิดจากเอกสารต่างๆ งานวิจั ย
ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ แล้ว
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปหาลักษณะของเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย พบว่า ประกอบด้วย 

1) ตราสัญลักษณ์ (Logo) ส าหรับนิทรรศการ  ที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของนิทรรศการ
นั้นออกมาได้อย่างเด่นชัด 

2) ระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage) ต่างๆส าหรับนิทรรศการถาวรทั้งภายในและภายนอก
ของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1) ป้ายบอกทิศทาง (Directional) 
2.2) ป้ายระบุชื่อสถานที่ หรือสิ่งของ (Identifying) 

   ส
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2.3) ป้ายให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
  2.4) ป้ายควบคุม หรือบังคับ (Restrictive or Prohibitive) 

จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแบ่งประเภทของระบบป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามการ
ใช้งานหลั กๆของพื้นที่ที่เป็นนิทรรศการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบของป้ายอาจจะมีการแบ่งประเภท
เพิ่มเติมขึ้นอีกได้ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป แต่ต้องออกแบบให้มีลักษณะที่สื่อสารได้ง่าย เป็นสากล และ
เพิ่มสุนทรียภาพทางศิลปะ ควรมีรูปแบบที่สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในบริเวณของการจั ด
นิทรรศการไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดโดยมีการเก็บข้อมูล ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และศิลปะของพุทธศาสนามหายาน 
(จีนนิกายรังสรรค์ ) เพื่อก าหนดพื้นที่ของการจัดนิทรรศการ และสรุปหัวข้อหลักที่จะน า มาเสนอ
ภายในนิทรรศการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หัวข้อหลักคือ ด้านประวัติศาสตร์กับหลักธรรมต่างๆ 
จากนั้นผู้วิจัยจึง ลงพื้นที่จริงเพื่อสังเกตการ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 
เพื่อสอบถามถึงความต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน (จีนนิกายรังสรรค์ ) ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เป็นกลุ่มที่ มีความเหมาะสม โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เดินทางมายังวัดบรมราชาฯ
นั้นมีความเชื่อและศรัทธา ที่เกิดขึ้นจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปเคารพต่างๆ แต่คนกลุ่มนี้
ไม่มีความเข้าใจถึงหลักและแนวทางการปฏิบัติที่แท้จริง แต่ถ้ามี การน าเสนอไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็
ตามก็พร้อมจะเรียนรู้ การจัดท านิทรรศกาจึงน าเสนอแนวทางหรือหลักการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่
ต่อไป 

1. เนื้อหาที่เหมาะสมในการมาน าเสนอภายในนิทรรศการ  (ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
และกลุ่มตัวอย่าง) สามารถเรียงล าดับตามความเหมาะสมในการน าเสนอได้ดังนี้ 

1.1 ประวัติความเป็นมาของนิกายมหายาน 
1.2 พิธีกรรมตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานในรอบปี 

  1.3 หลักธรรมและหลักปฏิบัติตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน 
  1.4 จุดมุ่งหมายสู่สุดตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน 

จากนั้นผู้วิจัยได้ทดลองออก แบบตัวอย่างเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับ นิทรรศการ ถาวร
ทางพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยน าเอาข้อมูลที่ได้ข้างต้นมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อ
ช่วยให้การสื่อสารของเน้ือหาภายในนิทรรศการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

2. แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม  สามารถแบ่งออกมาได้ ดังนี้ 
  2.1 โครงสร้าง และรูปทรง 
  สาม ารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม มีหลักส าคัญ คือ ควรใช้รูปทรงที่มี
ความหมายที่เป็นมงคลตามหลักความเชื่อ ทางพุทธศาสนามหายาน  โดยมีรูปร่างและขนาดที่ สร้าง
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ความรู้สึกหนักแน่น และสมบูรณ์ สามารถน าลวดลายมาจาก ตัวบุคคล  (เทพหรือเซี ยน) สิ่งของ 
ตัวอักษร สัตว์ ผลไม้ และดอกไม้ต่างๆ ตามความเหม าะสม ควรหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่แสดงความ
เป็นเพศหญิง เพราะยังมีความเชื่อและข้อห้ามตามพระวินัยเกี่ยวกับสตรีเพศอ้างถึงอยู่  

2.2 สี 
 โทนสีหลักควรมีรูปแบบที่แสดงถึงความสว่าง เมื่อมองแล้วดูสดใส ไม่หม่นหมอง 

และเลือกใช้สีต่างๆตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ย ได้ดังต่อไปนี้ 
  สีแดง   แทนความเจริญรุ่งเรือง โชดดี 

สีเหลือง   แทนความมั่นคง 
สีน้ าเงิน   แทนความสงบ 
สีเขียว   แทนการเติบโต 
สีเงิน หรือ สีทอง แทนความเชื่อ ความศรัทธา 

โดยที่ควรจะเลือกใช้สีหลักเพียงหนึ่งถึงสองสี แ ละใช้สีอ่ืนๆ เพื่อสร้างคว ามเข้าใจใน
เน้ือหาตามความเหมาะสม  ในการออกแบบคร้ังนี้ ผู้วิจัยเลือก “สีทอง” เป็นหลัก เนื่องจากการเก็บ
ข้อมูลพบว่า สีทองสามารถน าไปใช้กับโทนสีอ่ืนๆได้อย่างน่าสนใจ  

2.3 ตัวอักษร 
 การใช้ตัวอักษรควรมีรูปแบบที่เหมาะสม ตามการใช้งาน อ่านได้ง่ายสามารถ 

สื่อสารได้ชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรหลากหลายเกินไปนัก เพราะจะท าให้ผลงานออกแบบไม่มี
ความเป็นเอกภาพ 
  2.4 วัสดุ 
  การเลือกใช้วัสดุนั้นควรค านึงถึงพื้นที่ในการติดต้ัง เช่นถ้าอยู่กลางแจ้งก็ควรใช้
วัสดุที่คงทนแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศภายนอกได้ เช่น หิน ปูน หรือไม้ เป็นต้น ส่วนในร่มควรใช้
วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง และขนย้ายได้สะดวก เน่ืองจากระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ  อาจมี
การซ่อมแซมโยกย้าย หรือเพิ่มเติมในภายหลังได้  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับนิทรรศการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายาน จาก
ผลการวิจัย พบว่า นิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นมีแนวทางการเผยแพร่ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่อาจจะมีความแตกต่างในวิธีการน าเสนอในกลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยผ่านการ
ออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่การจัดท านิทรรศกา รต้อง
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ เนื้อหาที่น าเสนอว่ามีความ
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เหมาะสมกับพื้นที่โดยต้องค านึงถึงอายุ และความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาก าหนดเป็น
แนวทางการออกแบบสื่อต่างๆภายในนิทรรศการต่อไปอย่างเหมาะสม 

จากการที่ผู้วิจัยน าผลงานออกแบบไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบเลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อม  เพื่อน าข้อบกพร่องต่างๆมาอภิปรายนั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเ ดียวกันว่า  แนวทางการออกแบบ ผลงาน มีความเหมาะสม  เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอด
รูปแบบของความเป็นพุทธศาสนานิกายมห ายานได้ดี มีความชัดเจน สามารถน าไปใช้ได้จริง แต่มี
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะสัญลักษณ์ต่างๆในการสื่อสารที่ถูกต้อง
ตามการใช้งาน  โดยอาจจะมีการศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติม เมื่อมีการจัดสร้างนิทรรศการ เพื่อสามารถใช้
ระบบป้ายสัญลักษณ์ สร้างความเข้าใ จให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการได้ดียิ่งขึ้น 
 สิ่งที่ได้จากงานวิจัยในคร้ังนี้ คือ กระบวนการคิดที่มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ตรงกับข้อมูลที่
อ้างอิงจากหนังสือ และเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลทางทฤษฎี และหลักการออกแบบเลขนศิลป์
ส าหรับนิทรรศการที่ผ่านระเบียบวิธีการวิจัย รวม ถึงการเก็บข้อมูลในเชิงลึกผ่านประสบการณ์ตรง 
กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นข้อสรุปทั้งหมดที่มาจากการปฏิบัติจริง หากจะขยายผลเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การก าหนด แนวทางในการน าเสนอเน้ือหา กับสื่อต่างๆใน
นิทรรศการให้มีความชัดเจน จะสามารถ ช่วยให้การ ออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นิทรรศการนั้นมีการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมนิทรรศการได้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในระหว่างด าเนินการวิจัยเพื่อที่จะให้ได้องค์ความรู้ใหม่นั้น งานวิจัยทั่วไปเป็นรูปแบบเชิง
วิชาการ ซึ่งเต็มไปด้วยหลักการและเหตุผล ส่วนการวิจัยด้ านศิลปะนั้น อาจจะมีข้อโต้แย้งในบ างจุด 
ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคน ไม่เท่ากัน แต่สามารถน ารูปแบบที่มีความแตกต่างนี้ไป
พัฒนาปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์ได้ 

1. แนวทางที่ได้จากการศึกษาการออกแบบ เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ส าหรับการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพุทธ ศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย  นี้สามารถน าไปใช้ศึกษาและ
พัฒนากับองค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการจัดท านิทรรศการได้เช่นกัน 

2. การศึกษาคร้ังนี้ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการด าเนินการวิจัยต่อและใช้การประเมินผลเ ป็นค่าตัวเลขชี้วัดเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผลงานวิจัยได้มากยิ่งขึ้น 

3. ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเก็บข้อมูลผลงานวิจัยชิ้นนี้มีระยะเวลาเพียง 6 เดือน
ท าให้ข้อมูลบางอย่างยังไม่มี ตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยควบคุมไม่ได้อยู่มาก  หากมีผู้ที่สนใจจะท าวิจัย ใน
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ประเด็นนี้ต่อ ควร ให้เวลาในการเก็บข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ตัวแปรมีความคงที่ และ น าผลงาน
ออกแบบที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาท าการทดสอบเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาที่พื้นที่
ที่จัดนิทรรศการ จะท าให้ผลงานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงได้มีการรวบรวม
ข้อมูลในส่วนต่างๆเพื่อ หาแนวทางที่เหมาะสม ในการจัดนิทรรศการ โดยน าเสนอผลงานเป็นการ
ออกแบบระบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น  ในระหว่างที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลพบว่ามีเนื้อหาที่
เหมาะสมในการน ามาท าวิจัยต่อได้ในอนาคต  
  1.1 ความหมายของพุทธสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในศาสนสถานวัดจีน 

(นิกายมหายาน) 
1.2 แนวทางการออกแบบตกแต่งภายในส าหรับนิทรรศการที่มีเนื้อ หา  
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา  

 2. นอกจากประเด็นด้านการออกแบบแล้ว เนื้อหาที่น่าสนใจในการท าการวิจัยเชิงสังคมก็มี
ความน่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของคนที่เดินทางมาที่วัด และการเผยแพร่
หลักธรรมค าสอนต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อเก็บข้อมูล 

จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพร่างผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม 

นิทรรศการถาวรพุทธศาสนานิกายมหายาน  
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