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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสืบค้นอตัลกัษณ์ เฉพาะเจาะจงมสุลิมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เทา่นัน้ คือปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบเลขนศลิป์  ให้
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 The purpose of this study was to search and design the graphic design identity 
specifically, the three Muslim southernmost provinces of Pattani, Yala and Narathiwat for using 
in the graphic design show clearly of their fine and prominent arts, culture and tradition which 
will promote image of the three Muslim southernmost provinces more clearly and unity. 
 In studying to find the form of the graphic design for showing the Mulim culture in 
Thailand, the researcher ahd studied and collected data from documented information about 
the three Muslim southernmost provinces of Pattani, Yala and Narathiwat and indept interview 
in order to study the race, attitudes, occupation, cultural wisdom from 3 culture expertors.  
Latterly, the researcher had concluded the culture art analyze the unity of the three Muslim 
southernmost provinces for guiding in design.  Then access the design to the design exporter 
and general population evaluate the designing and usability for bugs, suggestion and 
beneficial for studying and reference to the interests of the graphic arts which showing the 
unique culture and traditions of the local tradition. 
 As a result of the study, there are the product of letter format, color using, symbol, 
sample of printing, advertisement, graphic design on packaging and the environment graphic 
design. 
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บทที่  1 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจงัหวดั ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส มี 
ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ในอดีตสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปัตตานี  ยะลา และ
นราธิวาส คือ อาณาจกัรปัตตานีท่ีสืบตอ่มาจากอาณาจกัรลงักาสกุะ  

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีสถานท่ีสําคญัทางประวตัศิาสตร์ และสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ียงัคงความเป็นธรรมชาตท่ีิสวยงาม ทัง้
หาดทราย นํา้ตกม ธรรมชาตป่ิาเขาต้นไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์ พืชพนัธุ์ธญัญาหารและผลไม้ท่ีมีมากมาย
หลากหลายชนิด ประชาชนสว่นใหญ่มีอตัลกัษณ์พิเศษ เน่ืองจาก เป็นชนชาตพินัธุ์มลายแูละนบัถือ
ศาสนาอิสลามเป็นสว่นใหญ่ จงึมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา และวฒันธรรมท่ี
แตกตา่งจากจงัหวดัอ่ืนๆ  ทางภาคใต้ ซึง่อตัลกัษณ์พิเศษเฉพาะนีจ้งึเป็นพืน้ท่ีท่ีสะท้อนความ
แตกตา่งและสามารถสมัผสัได้อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในพืน้ท่ี  สาม จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส  (ประสิทธ์ิ   รัตนมณี และคณะ , 
2550)  

ผู้วิจยัเห็นวา่หากมีการศกึษาแนวทางในการสร้างอตัลกัษณ์ท่ีสะท้อนวฒันธรรม
มสุลิมร่วมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ออกมาในส่ือตา่งๆ สามารถถปรับเปล่ียน
ภาพลกัษณ์ สง่เสริม ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์และโบราณสถาน ในสาม
จงัหวดัชายแดน ภาคใต้ รวมทัง้กระตุ้นตลาดการทอ่งเท่ียว พร้อมสร้างความรู้และความเข้าใจใน
ศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ินของชาวไทยมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ความเป็นอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย 
2. เพ่ือออกแบบเลขนศลิป์ท่ีเหมาะสม และสะท้อนอตัลกัษณ์มสุลิมในประเทศไทย 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2 

สมมตฐิานของการวิจัย 
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของมสุลิม ในสามจงัหวดั ชายแดน ภาคใต้ทําให้เกิดงาน

ออกแบบเลขนศลิป์ สามารถส่ือสารข้อมลู ประชาสมัพนัธ์ กบัประชากรและนกัทอ่งเท่ียวได้ดี  อีก
ทัง้สามารถสะท้อนอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัมุง่ศกึษาเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ วฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ 
ของมสุลิมในประเทศไทย เฉพาะเจาะจง มสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เทา่นัน้  คือปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส 

2. การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมุง่ศกึษาเฉพาะกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้ เชียวชาญซึง่มีความรู้
ทางด้านการออกแบบ ด้านศลิปวฒันธรรม และด้านนโยบายขบัเคล่ือนแผนพฒันา ในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

3. การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการออกแบบเลขนศลิป์ในรูปแบบของมสุลิมท่ีสามารถ
สะท้อนอตัลกัษณ์ของมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
ขัน้ตอนของการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
2. ประมวลข้อมลูเพื่อสร้างแบบสอบถามสําหรับสมัภาษณ์เชิงลกึ เพ่ือสอบถาม

ความคดิ เห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ของวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย เฉพาะมสุลิมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

3. รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ทําการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ 

4. สร้างผลงานออกแบบ และประเมินผลงานออกแบบโดยนําเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 
5. สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ผลงานออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ ของวฒันธรรม มสุลิมในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย ปัตตานี ยะละ นราธิวาส 

2. ได้แนวทางการออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์มสุลิมในประเทศไทย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
อัตลักษณ์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะ ราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายดงันี ้คําวา่ 

อตัลกัษณ์ (อา่นวา่ อตั-ตะ-ลกั) ประกอบด้วยคําวา่ อตั (อตั-ตะ) ซึง่หมายถึง ตน หรือ ตวัเอง กบั 
ลกัษณ์ ซึง่หมายถึง สมบตัเิฉพาะตวั คําวา่อตัลกัษณ์ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Identity หมายถึง 
ผลรวม ของลกัษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่ทําให้สิ่งนัน้เป็นท่ีรู้จกัหรือจําได้  

อิสลาม   มาจากคําวา่อสัละมะ  ซึง่มาจากรากศพัท์วา่ซะลิมะ แปลวา่  สนัต ิ การ
นอบน้อม การยอมจํานนโดยสิน้เชิง  อิสลามในท่ีนีห้มายถึง  ศาสนา มีระบบการดําเนินชีวิตซึง่
ออกมาในรูปวฒันธรรมอิสระ ระบบเศรษฐกิจ 

มุสลิม นามท่ีใช้เรียกช่ือผู้นบัถือศาสนาอิสลาม  ซึง่เป็นของมนษุยชาต ิ มิได้เป็นของ
ชาตหินึง่ชาตใิดโดยเฉพาะ  ในปัจจบุนัจงึมีทัง้สําหรับมสุลิม ไทยมสุลิม  จีนมสุลิม  และองักฤษ
มสุลิม ฯลฯ 

วัฒนธรรมมุสลิม จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยได้แก่จงัหวดัสตลู สงขลา ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และพดูภาษามลายทู้องถ่ิน มี
สภาพความเป็นอยู ่วิถีชีวิต สงัคม ประเพณีและวฒันธรรมตา่ง ๆ ตามหลกัศาสนาอิสลาม มี
ลกัษณะพิเศษเฉพาะท้องถ่ิน  
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บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือต้องการออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรม

มสุลิมในในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ดงันัน้ผู้วิจยัได้ศกึษา
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบโดยแบง่เนือ้หาและ
ข้อมลูออกเป็นสว่นๆ ดงันี ้คือ 

สว่นท่ี 1   การออกแบบเลขนศลิป์ (Graphic Design) 
สว่นท่ี 2   ประวตัอิาณาจกัรลงักาสกุะ 
สว่นท่ี 3   ข้อมลูทัว่ไปของชาวไทยมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
สว่นท่ี4  การวิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ศลิปวฒันธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมขอ งสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  (ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส) 

สว่นท่ี 5   ศลิปะและวฒันธรรมมสุลิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
สว่นท่ี 6   การออกแบบอตัลกัษณ์องค์กร 

 
ส่วนที่ 1 การออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design) 

ในองค์ความรู้ของการออกแบบเลขนศลิป์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิชาชีพทางการออกแบบ
นิเทศศลิป์ โดยใช้คําในภาษาองักฤษท่ีวา่ Visual Communication Design ศาสตร์ท่ีมีการค้นคว้า
จนเกิดทฤษฎีตา่ง ๆ ขึน้มากมาย จดุประสงค์คือการสร้างสรรค์รูปแบบของส่ือเพ่ือส่ือสารให้เกิด
ประสิทธิภาพ และนา่สนใจ โดยมีความหมายหลากหลายดงันี ้

“เลขนศลิป์” (Graphic Art) “เลขนะ + ศลิป์ ” หมายถึง ศลิปะท่ีมีลกัษณะเป็น “รอย
ขดูเขียน , ตวัอกัษร หรือลวดลาย ” (จากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2493 : 812) มี
ลกัษณะผลงานท่ีสําคญัออกมาเป็นลายเส้น , การขีดเขียน หรืองานพิมพ์ เป็นการออกแบบท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารทางทศันภาพ ( Visual Communication) ท่ีประกอบเป็นตวัอกัษร ลวดลาย 
หรือรอยขีดเขียน ซึง่แสดงโดยใช้เส้น (ปราโมทย์  แสงพลสิทธ์ิ 2540 : 37)  นําเสนอขา่วสารตอ่ผู้ดู
ผู้อา่นให้สามารถรับรู้ความหมายและแปลความหมายได้ทางสายตา (ประชดุ  ทิณบตุร 2530 : 19)  
เป็นการออกแบบเพ่ือให้อา่นเชน่ออกแบบหนงัสือ , นิตยสาร, โฆษณา, หีบหอ่, ป้าย, ภาพยนตร์, 
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โทรทศัน์ , โปสเตอร์ , แผน่พบั , นิทรรศการ (วิรุณ  ตัง้เจริญ 2532 : 9)  โดยแบง่ประเภทได้
หลากหลายตามยคุสมยัดงันี ้

-  เลขนศลิป์สิ่งพิมพ์ ( Printing Graphics) คือ ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ 
โดยเร่ิมต้นจากการออกแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในการพิมพ์ การจดัรูปเลม่หนงัสือ ภาพประกอบ โฆษณา 
เคร่ืองหมายการค้า บตัร ฯลฯ 

-  เลขนศลิป์สิ่งแวดล้อม ( Environmental Graphics) คือผลงานออกแบบตวัอกัษร 
รูปลกัษณ์ท่ีตดิอยูบ่นตวัอาคารและสถานท่ีตา่ง ๆ ในท่ีสาธารณะ 

-  เลขนศลิป์ในภาพยนตร์ โทรทศัน์ และแถบบนัทกึภาพ ( Film, T.V. & Video 
Graphics) คือ ผลงานออกแบบ ตวัอกัษรพร้อมทัง้ภาพนําเร่ือง ( Title) และลงท้ายเร่ือง (มาโนช  
กงกะนนัท์ 2538 : 202) 

-  เลขนศลิป์ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือผลงานการออกแบบท่ีประกอบด้วยภาพและ
ตวัอกัษรท่ีเสนอในระบบคอมพิวเตอร์ เชน่ เวปไซต์  เกมคอมพิวเตอร์  ซีดีรอม ฯลฯ 
 
ส่วนที่ 2 ประวัตอิาณาจักรลังกาสุกะ 

ประวัตอิาณาจักรลังกาสุกะและปตานี 
เมืองปัตตานี เทา่ท่ีปรากฎในบนัทกึ หรือตํานานของตา่งชาต ิมีการกลา่วถึงด้วยนาม

ตา่ง ๆ กนั ตามแตสํ่าเนียงการออกเสียงของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของผลงานนัน้ๆ เชน่ 
ชาวมลายอูอกเสียงเป็น “ปตานี” 
ชาวอาหรับออกเสียง “Fathoni” (ฟาฏอนี) 
ชาวสยามออกเสียง “ปัตตานี” หรือ “ตานี” 
ชาวอินเดียออกเสียง “Patanam” หรือ “Patane” 
สว่นบนัทกึของชาวตะวนัตกเขียนเป็น “Patani”, “Patania”, “Patana”, “Patanij”, 

“Patany”, “Pattania”, “Pathanani”, “Pathane” และอ่ืนๆ 
สําหรับผู้ ท่ีเป็นเจ้าของภาษามลายถ่ิูนปตานี จะออกเสียงเหมือนกนัทกุคนวา่ “ปตา

นิง” “(/Ptaning/)” 
“ปตานี” กลายเสียงมาจากคํา “ปะ ตานี” (Pak Tani = พอ่เฒา่ตานี) ซึง่เป็นช่ือเรียก

พอ่เฒา่หวัหน้าชาวประมงในหมูบ้่านแถบชายทะเลแหง่หนึง่ (อาจเป็นบ้านกรือเซะ) ตอ่มาคํา
สมญานีไ้ด้ใช้เป็นช่ือหมูบ้่านดงักลา่ว 
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คํา “ปาตา นี” หรือ “ชายหาดแหง่นี ”้ (ปาตา = ชายหาด , นี = น่ี,นี ้) เลา่กนัวา่เป็น
บริเวณท่ีกระจงขาวโดนสนุขัไลเ่นือ้ของสลุตา่นอิสมาแอลซฮั (พญาตนูกัปา) ไลจ่บั แตก่ระจงตวันัน้
สาบสญูท่ีชายหาดแหง่นี ้หรือ “ปาตานี” 

เอกสารมลายพูงศาวดารปตานีเก่าแก่ท่ีสดุเทา่ท่ีพบในปัจจบุนันีช่ื้อ Tarikh Fathani 
(ตาริค ฟาฎานี = ประวตัศิาสตร์ปตานี) และคาดวา่เป็นเอกสารท่ีเขียนตัง้แตก่่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 
15 ระบวุา่ เม่ือ ค.ศ.750 (พ.ศ.1293) “มีราชาองค์หนึง่ช่ือ สงั ฌายา บงัสา ( Sang Jaya Bangsa) 
จากเมืองปาเล็มบงั (อยูบ่นเกาะสมุาตรา) ซึง่เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรศรีวิชยัขณะนัน้ ได้เข้า
ยดึครองอาณาจกัรลงักาสกุะ จากราฌา มาหาบงัสา ( Raja Mahabangsa) จากนัน้กลา่วตอ่ไปอีก
วา่ สงั ฌายา บงัสา ได้เลือกหมูบ้่านซึง่มีทําเลดีสําหรับสร้างเมืองใหมแ่ละตัง้ช่ือเมืองนัน้ตามช่ือพอ่
เฒา่ท่ีทําการเกษตรท่ีนัน่ คือ โตะ ตานี ( Tok Tani) จงึทําให้การออกเสียงช่ือนีก้ลายเสียงเป็น 
“ปตานี” (Patani) ในระยะตอ่ ๆ มา” 

นกัวิชาการอิสลามในพืน้ท่ี เชน่ บาบอดงิ ตัง้ข้อสงัเกตวา่คํา “ปตานี” ใกล้เคียงกบัคํา 
“Fathoni” ในภาษาหรับท่ีแปลวา่ นกัปราชญ์ หรือผู้ทรงความรู้ คํานีม้กัปรากฎท้ายช่ือปราชญ์
มสุลิมผู้ มีช่ือเสียงของปตานีหลายทา่น เชน่ Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathoni (พ.ศ.2312-
2390) Sheikh Wan Ahmad bin Mohamad Zain al-Fathoni (พ.ศ.2393-2451) หรืออยา่งทา่นปู่
ของทา่นหะยีสหุลง อบัดลุกอเดร์ คือ Sheikh Zainal Abidin bin Muhamad ai-Fathoni 

ข้อสงัเกตของบาบอดงิดงักลา่วนี ้ได้รับการสนบัสนนุเห็นด้วยจากทา่นบาบอ ฌีฮาด 
และทา่นได้กรุณาเสริมยํา้ตอ่อีกวา่ “ปตานี” ถ้าสะกดด้วยอกัษรยาวีเป็น... ในภาษาอาหรับแปลวา่ 
ประทษุร้ายหรือผกู่อความหายนะ ถ้าเป็นเชน่นี ้ “ความหมาย ” ท่ีสอดคล้องกวา่นา่จะได้แก่ 
“นกัปราชญ์” เพราะ 

ประการท่ีหนึง่ คํา “ปราชญ์” สอดคล้องกบัคําสมญานามท่ีกลา่ววา่ “ปตานีดารุสสะ
ลาม” หรือ “ปตานีเมืองแหง่สนัตภิาพ ” เมืองใหญ่ท่ีได้รับสมญานาม “ดารุสสะลาม ” นอกจาก
ปัตตานี ยงัมีเมืองอาเจ็ฮ (เขตจงัหวดัพิเศษอาเจ็ฮ ในสมุาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซียในปัจจบุนั) 
และบรูไนฯ (ประเทศบรูไนฯในปัจจบุนั) 

ประการท่ีสอง วฒันธรรมในการตัง้ช่ือบ้านนามเมืองในอดีตมกัเป็นช่ือ “พืชพนัธุ์” หรือ
ลกัษณะเดน่ท่ีเป็นปรากฎการณ์สําคญัของสถานท่ีนัน้ๆ การใช้ “นามบคุคล” เป็น “นามหมูบ้่าน ” 
พอจะพบได้บ้าง แตค่งไมใ่ชน่ามของ “ราชอาณาจกัร” อยา่ง “ปตานี” ซึง่ถ้าจะเป็นนามบคุคลก็คง
เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์ หรือ “สายตระกลู” มากกวา่ 
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ประการสดุท้าย “ฟาฎอนี” เป็นสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอก “ความหมาย” และยืนยนัความ
เป็นราชอาณาจกัรอิสลามได้อยา่งเหมาะสมท่ีสดุ ทํานองเดียวกบัวฒันธรรมการใช้ช่ือ ตําแหนง่ 
และช่ือผู้คนท่ีเป็น “มสุลิม” ของปฐมกษัตริย์แหง่อาณาจกัรนีท่ี้เปล่ียนจากการนบัถือศาสนาพทุธ
เป็นศาสนาอิสลาม เชน่ พญาตนูาฆปา เปล่ียนจากช่ือตําแหนง่ “พญาตู” หรือ “พญาท้าว” หรือ 
“ราฌา” (ราชา) เป็น “สลุตา่น” (Sultan) และเปล่ียนพระนามเป็น “อิสมาอีล” (Ismail) คือสลุตา่น
อิสมาอีล (Sultan Ismail) และมีพระนามเตม็วา่ “สลุตา่น อิสมาอีล ซิลลลุลอฮ ฟิล อารัม ” (Sultan 
Ismail Zillullah fil Alam = พ.ศ.2043-2073) ปรากฎการณ์นีเ้กิดขึน้ภายหลงัจากท่ีพระองค์ทรง
เข้านบัถือศาสนาอิสลามตามคําเชิญชวนของเชค ซยัยิด สาอิด (โตะ ปาสยั) 

ดงันัน้อาศยัข้อมลูดงักลา่วนี ้จงึสรุปวา่ คํา “ปตานี” กลายเสียงจากคําวา่ “ฟาฎอนี” 
ท่ีแปลวา่ “ปราชญ์” 

นอกจากนัน้ ปัตตานียงัมีนามสมญาอ่ืนอีก เชน่ 
“นฆึรีึ ตนัฌง บงูา ” (Negeri Tanjung Bunga) หรือ “แหลมบปุผา ” ซึง่ปรากฎใน

วรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลกสํานวนภาษามลายเูร่ือง ฮิกายตั สรีึ รามา ( Hikayat Seri 
Rama) ฉบบัแม็กซเวล กลา่ววา่ Negeri Tanjung Bunga เป็นเมืองของตวัละครเอก คือ สรีึ รามา 
(Seri Rama) และเจ้าหญิง สือกนุตมุ บงูา สตึงักยั ( Puteri Sekuntum Bunga Setangkai) เร่ืองนี ้
นิยมนําเสนอในมหรสพประเภท “วายงั กลูิต” (Wayang Kulit = หนงัตะลงุ) ซึง่เป็นท่ีนิยมกนัมาก
ในหมูข้่าราชสํานกัเมืองตรึงฆาน ูประเทศมาเลเซียในอดีต 

การให้ “บงูา” (Bunga = ดอกไม้) เป็นสญัลกัษณ์ดเูหมือนเหมาะสมกบัปตานีมาก 
เพราะ “ราฌา กนูิง ” (กษัตริย์องค์สดุท้ายแหง่ราชวงศ์ศรีวงัสา) โปรดการเกษตรกรรมและการค้า 
พระองค์ไมเ่คยต้องเสียคา่ใช้จา่ยรายวนัด้วยเงินรายได้ของแผน่ดนิ แม้วา่มีสิทธ์ิท่ีจะกระทําได้ แต่
พระองค์ทรงใช้เงินจากการจกหนา่ยดอกไม้และพืชพรรณท่ีมีอยูใ่นสวนของพระองค์เทา่นัน้เป็น
คา่ใช้จา่ย 

อยา่งไรก็ตาม “ปตานี ” นามนีเ้ป็นนามเดมิของพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาสอยา่งแนน่อน เป็นพืน้ท่ีซึง่ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรมลาย ู( Malay Peninsular) และเป็น
ราชอาณาจกัรท่ีมีความสําคญัมากแหง่หนึง่ในอดีต 

จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสท่ีปรากฏในแผนท่ีประเทศไทย ปัจจบุนัเป็น
ดนิแดนซึง่เก็บซอ่นเร่ืองราวในอดีตไว้อยา่งซบัซ้อนมากมาย ดนิแดนแหง่นีเ้ป็นสว่นท่ีแยกยอ่ยออก
จากความเป็นนครรัฐมลาย-ูอิสลาม ท่ีช่ือวา่ “นครรัฐปตานี” (Patani State)  ในอดีต และถ้านบั
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ย้อนหลงัตอ่จากนัน้อีกระยะหนึง่ ก็พบวา่ ปตานีเป็นดนิแดนแหง่ราชอาณาจกัร ฮินด ู – พทุธ หรือ 
ฮินด ู– ชวา ท่ีมีช่ือวา่ “ราชอาณาจกัรลงักาสกุะ” 

ลงักาสกุะ เป็นช่ือเมือง (อิ) ลงัคาโศกะ ซึง่เป็นคําสนัสกฤต คือ ลงัคะ กบั อโศกะ 
แปลวา่ “เมืองสหพนัธรัฐแหง่อโศก” ปรากฏช่ือตามเอกสารจีนวา่ หลงัหยาชวูในพทุธศตวรรษท่ี 11 
และตอ่มาเรียกผิดเพีย้นไป ในเอกสารอาหรับ และมลายใูนพทุธศตวรรษท่ี 20  – 22 วา่ ลงัคะศกุา 
และลงักะสกุะ แล้วมาเพีย้นเสียงในภาษาไทยโดยนกัวิชาการไทยนํามาใช้วา่ ลงักาสกุะ เคยเป็น
เมืองอิสระในภาคใต้ท่ีมีเอกราชในการปกครอง มีฐานะเป็นประเทศ และเป็นท่ีรู้จกัในประชาคม
โลก เพราะปรากฎช่ืออยูใ่นแผนท่ีโลก มีความสมัพนัธ์กบัอีกสองรัฐ ได้แก่ ลิกอร์ หรือละคร 
(นครศรีธรรมราช) และสิงขระ (สงขลา) 

มิตปิระวตัศิาสตร์เทา่ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนันี ้ยงัไมมี่ใครสามารถยืนยนัได้วา่
อาณาจกัรลงักาสกุะ และราชอาณาจกัรปตานี ตัง้ขึน้เม่ือไหร่ ใครเป็นผู้ก่อตัง้ และเร่ืองนีค้งหา
คําตอบได้ไมง่่ายนกั 

อยา่งไรก็ตาม  ประวตัศิาสตร์ได้บอกให้คนรุ่นหลงัตอ่ ๆ มา รู้วา่ดนิแดนแหง่นีเ้ป็นท่ี
อยูข่องผู้คนเชือ้สายมลายท่ีูเคยนบัถือลทัธิภตูผี และวิญญาณ ( animism) มาก่อน สว่นศาสนา
พราหมณ์ ฮินด ูพทุธ เข้ามามีอิทธิพลตอ่ผู้คนในภายหลงั ซึง่โดดเดน่มากในสมยัท่ีเป็นอาณาจกัร
ลงักาสกุะ  ทัง้นี ้เน่ืองจากปตานีต้องตกอยูภ่ายใต้อํานาจของราชอาณาจกัรมชัปาหิต ซึง่มี
ศนูย์กลางอยูท่ี่ชวากลาง ตอ่มาชาวลงักาสกุะได้รับอิทธิพลศาสนาพทุธนิกายมหายานจากศรีวิชยั
อีกระลอกหนึง่ 

เม่ือศาสนาอิสลามแผเ่ข้าไปในภายหลงั ทําให้วฒันธรรมของผู้คนท่ีนัน่เกิดการ
เปล่ียนแปลงอีกระลอกหนึง่ ดงันัน้ การให้ความสําคญักบัความโดดเดน่ตามลกัษณะอิทธิพลของ
กระแสวฒันธรรมใหญ่ อยา่ง ฮินด ู – พทุธ และวฒันธรรมอิสลามท่ีปรากฏตอ่มานัน้ จงึมี
ความหมายท่ีสําคญั ด้วยเหตผุลดงักลา่วนี ้จงึแบง่เวลาสําหรับอดีตของปัตตานี เป็น 2 ชว่ง ดงันี ้

ชว่งแรก : ปัตตานี สมยัวฒันธรรมฮินด ู – พทุธ นบัตัง้แตช่าวลงักาสกุะยงัแป็นผู้ ท่ีนบั
ถือลทัธิภตูผีวิญญาณ พราหมณ์ ฮินด ูและพทุธเร่ือยมาจนอิสลามเข้าสูร่าชอาณาจกัรปตานี (พ.ศ. 
2043) 

ชว่งท่ีสอง : เร่ิมตัง้แตก่ษัตริย์ปตานี นบัถือศาสนาอิสลาม หรือ นบัตัง้แตปั่ตตานีอยู่
ในชว่งสมยัวฒันธรรมอิสลาม จนถึงชว่งท่ีประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย (พ.ศ. 2043 – 2475) 
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“ปตานี” สมัยวัฒนธรรมฮนิดู – พุทธ 
(พทุธศตวรรษท่ี 7 – พ.ศ. 2043) 
ปตานีสมยัวฒันธรรมฮินด ู – พทุธ หรือลงักาสกุะ ตัง้ขึน้ตัง้แตเ่ม่ือไหร่ และใครเป็น

ผู้สร้างเมืองนี ้ไมมี่หลกัฐานยืนยนัชดัเจน เทา่ท่ีปรากฏในบนัทกึของนกัเดนิทางชาวจีนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัประเทศตา่ง ๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในสมยัหนึง่ ทราบวา่ เม่ือ
คริสตศตวรรษท่ี 2 นัน้ เมืองหลงัหยาชวู (Lang – ya – shiu) หรือ ลงักาสกุะ มีอยูแ่ล้ว 

จากหลกัฐานดงักลา่วนี ้ชวนให้นกัประวตัศิาสตร์ยโุรปหลายทา่น เช่ือกนัวา่ ลงักาสุ
วะตัง้อยุใ่นบริเวณฝ่ังทะเลตะวนัออกของคาบสมทุรมลาย ูคือ ระหวา่งสงขลากบักลนัตนั และมี
เมืองหลวงตัง้อยูใ่นบริเวณอําเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานีปัจจบุนั 

นบัตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 8 ลงักาสกุะมีทา่เรือท่ีสําคญัมาก เพราะมีภมูิฐานท่ี
เหมาะสมสําหรับเทียบเรือ และหลบลมมรสมุ นอกจากนัน้ลงักาสกุะมีอํานาจในการควบคมุ
เส้นทางการค้าจากตะวนัออกไปยงัตะวนัตกโดยผา่นทงคอคอดกระ และยงัมีอํานาจควบคมุตัง้แต่
บริเวณคาบสมทุรจนถึงอา่วเบงกอล 

เม่ือยา่งเข้าคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ช่ือ “ปตานี” ได้ปรากฏแทนช่ือ “ลงักาสกุะ” โดยไมมี่
ใครยืนยนัได้วา่ปรากฏการณ์นีเ้กิดขึน้ได้อยา่งไร เทา่ท่ีผา่นมานีมี้นกัวิชาการหลายทา่นพยายาม
อ้างถึงบริบทกําเนิดเมืองลงักาสกุะ และปตานี โดยนํามาเทียบเคียงกบัความหมายของคําวา่ 
“ปตานี” จากหลาย ๆ ทศันะ ทัง้นี ้เพ่ือสาวให้ได้ข้อยตุเิก่ียวกบัเร่ืองกําเนิดนครรัฐปตานี ซึง่ขณะนีก็้
ยงัไมมี่หลกัฐานใด ๆ ท่ียตุเิร่ืองนีไ้ด้ และคาดวา่ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัวิจยัอีกไม่
น้อย 

หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการขดุค้นครัง้ลา่สดุ เพียงพอท่ีจะยืนยนัวา่ เมือง
ลงักาสกุะเป็นราชอาณาจกัรมลายฮูินดแูหง่แรกของคาบสมทุร  ซึง่มีศนูย์กลางตัง้อยุท่ี่ปตานี 
(อําเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ในปัจจบุนั) การมีลกัษณะร่วมทางด้านภมูิฐาน เชน่ มีปากอา่วท่ี
เหมาะแก่การเป็นเมืองทา่สําคญั นบัตัง้แตค่รัง้พทุธศตวรรษท่ี 8 จงึทําให้ผู้คนดัง้เดมิในบริเวณ
ดงักลา่วมีโอกาสได้ปฏิสมัพนัธ์กบัชนตา่งถ่ินท่ีตา่งเชือ้ชาต ิตา่งศาสนา ตา่งภาษา และตา่ง
วฒันธรรม ซึง่เดนิทางมาโดยทางเรือเพ่ือทําการค้าในท่ีนัน่ด้วย โดยเฉพาะชาวชวาจากหมูเ่กาะ
ชวา ซึง่มีความสามารถสงูในการเดนิเรือ นอกจากนัมี้ชาวอินเดีย 

กิจกรรมการเดนิเรือ และกิจกรรมการค้าทางทะเลนบัเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหนึง่ท่ี
ชว่ยสง่เสริมให้ศาสนาพราหมณ์ ฮินด ูและพทุธ (หรือแม้แตศ่าสนาอิสลามในภายหลงั) พลอยไหล
เข้าสูส่งัคมลงักาสวุะในสมยันัน้ พร้อม ๆ กบัมีการถ่ายเทวฒันธรรมอินเดียแบบฮินด ูและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 10 

วฒันธรรมดัง้เดมิแบบชวาให้กบัสงัคมลงักาสวุะ จนกลายเป็นบอ่เกิดของเอกลกัษณ์ “วฒันธรรม
ฮินด ู– พทุธ” และ “วฒันธรรมฮินด ู– ชวา” ในสงัคมมลยลูงักาสกุะชว่งตอ่มา 

ลกัษะท่ีกลา่วมาเป็นบอ่เกิดทําให้ปัตตานีในปัจจบุนัมีร่อยรอยประตมิากรรมท่ีเป็น
ศลิปกรรมในพทุธศาสนาแบบอมราวดีอยง่ท่ีปรากฏในชมุชนยะรัง อําเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
และมีแหลง่ถํา้ศลิปะ และแหลง่วถ้าคหูาภิมขุ ตําบลหน้าถํา้ อําเภอยะลา จงัหวดัยะลา  ซึง่มี
ภาพเขียนสีบนผนงัถํา้ มีขวานหินลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีบริเวณบ้านทา่สาบ และทา่ชี  อําเภอยะลา 
จงัหวดัยะลา   มีผ้าจินดาแบบอินเดีย และผ้าปาเต๊ะแบบชวาสวย ๆ มีกริชตระกลูตา่ง ๆ ท่ีมี
หลากหลายลกัษณะ และความหมายมีมงกฏุสําหรับกษัตริย์ปัตตานีสวมใส ่มีการให้ความหมาย
กบัสีเหลือ และสีขาว มีการขึน้บลัลงัก์เป็น “เจ้าหนึง่วนั” (พิธีแตง่งาน) มีหลกัหินบนหลมุฝังศพ ทรง
ใบเสมา การใช้วิชาไสยศาสตร์แบบอินเดียและชวา มีมหรสพประเภทหนงัชวา มีอาหารประเภท
คาว – หวาน เชน่ สะเต๊ะ และรอเฌาะ (เต้าคัว่) แบบชวา มีแกงการี ( curry) แกงเปรีย้ว (แกงสม
รม) แบบอินเดีย มีโรตีนานารส และมีการนําคําชวามาใช้ร่วมกบัคํามลายถ่ิูนปัตตานี แตไ่มมี่อกัษร
ชวา ให้คนปัตตานีในยคุนีไ้ด้รู้จกั 

“ปตานี” เม่ือนับถือศาสนาและนิยมวัฒนธรรมอิสลาม 
(พ.ศ. 2043 – 2475) 
การลม่สลายของอาณาจกัรมชัปาหิต เม่ือ พ.ศ.2021 นบัวา่เป็นโอกาสอนัสําคญัท่ีทํา

ให้นกัการศาสนาอิสลามในปตานีได้เผยแพร่แนวคดิของศาสนาอิสลามให้ชาวปตานีสะดวกขึน้ 
และประสบความสําเร็จสงูสดุ เม่ือนกัการศาสนาอิสลามจากเมืองปาสยั ( Pasai)  อยง่แช็ค สาอิด 
สามารถโน้มน้าวกษัตริย์ราชวงศ์ศรีวงัสา ช่ือพญาตอิูนทิรา แหง่โกตามฮัลีฆยัแหง่นี ้[ปัจจบุนัเข้าใจ
วา่อยู ่ณ บริเวณ บ้านจาเละ ตําบลปาราแว อําเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี และสสุาน (กโูบ) ของแช็ค 
สาอิด ปรากฏอยูท่ี่หมู ่2 ตําบลตนัหยงลโูละ อําเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี]  ให้ยอมนบัถือ
ศาสนาอิสลามได้ เม่ือปี พ.ศ. 2043 และทรงเปล่ียนพระนามเป็นสลุตา่นอิสมาอีล ซาฮฺ ซิลลลุลอฮฺ 
ผิล  อาลมั [พระศพของพระองค์ฝังอยูบ้่านปาเระ บราโหม (ปาเระงอฮง) ตําบลบารโหม อําเภอ
เมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี] ตอ่จากนัน้มาปตานี จงึเป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ียอมรับกนัในนาม 
“ปตานีดารุสสะลาม” หรือ ปตานี นครแหง่สนัตภิาพ 

จริงอยูว่า่ ประชาชนชาวปตานีในระดบัชาวบ้านนัน้เปล่ียนเป็นมสุลิมก่อนหน้า
กษัตริย์ของตนประมาณ 300 ปีมาแล้ว แตก่ารเข้ารับนบัถือศาสนาอิสลามของกษัตริย์ในครัง้นัน้ 
ชวนให้ประชาชนชาวปตานีทยอยกนัเป็นมสุลิมมากขึน้ 
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เม่ือศาสนาอิสลามเข้าไปแทนท่ีศาสนาพทุธในราชสํานกัแล้ว ก็ทําให้โครงสร้งทาง
สงัคมและวฒันธรรมของปตานีโดยภาพรวมคอ่ย ๆ กลายสภาพ กลา่วคือ กลายจากสภาพความ
เป็นสงัคมมลายท่ีูแฝงด้วยวฒันธรรมดัง้เดมิผสมชวา และฮินด ู – พทุธ เป็นสงัคมมลายท่ีูยดึเกาะ
กบัวฒันธรรมอิสลามมากขึน้ ในระยะนี ้ความซบัซ้อนทางการเมืองทวีขึน้เร่ือยๆ ตามลําดบัพร้อม ๆ 
กบัความเปล่ียนแปลงฐานะทางด้านเศรษฐกิจ  ท่ีชว่ยสง่เสริมให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าในด้าน
ตา่ง ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านการค้ากบัจีน ญ่ีปุ่ น อาหรับ และประเทศในยโุรป 
เชน่ องักฤษ ฮอลนัดา และโปรตเุกส 

ปตานีในยคุนีต้้องเผชิญกบัปัญหาของบ้านเมืองท่ีเกิดจากการจลาจลภายใน และ
เกิดจากการรุกรานของศตัรูภายนอกจนเป็นสงครามระหวา่งประเทศหลายครัง้ เวลาเกิดสงคราม
ในแตล่ะครัง้ บ้านเมือง และผู้คนต้องเสียหายเป็นจํานวนมาก ไมเ่ว้นแม้แตศ่าสนสถานอยง่เชน่ 
มสัยิด ซึง่เป็นสาธารณสถานสดุท้ายของผู้ ท่ีมีศาสนาทัง้จนหรือรวยจะพงึมี มสัยิดกรือเซะท่ี
สวยงามในสมยันัน้ ก็มีชะตากรรมไมต่า่งจากผู้คน เพราะโดนเผา และไหม้ถึงสองครัง้ มีการกวาด
ต้อนผู้คนปตานีไปเป็นทาสผู้ใช้แรงงานให้กบัสยามในฐานะเชลยสงครามถึงส่ีระลอก (เชลยจากป
ตานีท่ีถกูกวาดต้อนไปกรุงเทพฯ ครัง้สําคญั ๆ มีส่ีครัง้ ครัง้แรกเกิดจากสงครามในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก เม่ือ พ.ศ. 2329 ครัง้ท่ีสองเกิดจากสงครามกอบกู้ เอกราช
เม่ือ พ.ศ. 2664 ซึง่มีตงึกลูามีดีนเป็นผู้ นํา ครัง้ท่ีสาม เกิดจากสงครามกอบกู้ เอกราชเม่ือ พ.ศ. 
2351 ซึง่มีดาโตะ ปังกาลนัเป็นผู้ นํา และครัง้ท่ีส่ีเกิดจากสงครามกอบกู้ เอกราช เม่ือ พ.ศ. 2375 
โดยมีตนก ูสหุลงเป็นผู้ นําสงครามครัง้นีเ้ป็นสงครามครัง้สดุท้าย) คนเหลา่นัน้ไมมี่ทรัพย์สิน และ
ต้องพลดัพรากจากญาตพ่ีิน้อง สิ่งท่ีเหลืออยูค่งมีเพียงความเป็นเลือดเนือ้มลายปูตานี และวิญญา
อิสลามเทา่นัน้ 

สภาพดงักลา่ว ทําให้ผู้คน (มสุลิม) ในสงัคมและวฒันธรรมปตานีโดยรวม เกิดความ
หวาดผวา และสบัสนกบัอนาคตของตน ตอ่มาเม่ือวนัเวลาผา่นไปนาน ๆ ผู้คนท่ีนัน่ก็เกิดการ
ปรับตวัมากขึน้ และเกิดการผสมผสานท่ีหลากหลายและกลมกลืนกนัไปตามกระแสของการเมือง 
การปกครอง และศาสนาสําคคัญสองศาสนา คือ อิสลาม และพทุธ 

จากความสําคญัของกระแสทางการเมือง การปกครอง และการศาสนาดงัท่ีได้กลา่ว
นี ้จงึแบง่เนือ้ปาทางสงัคม และวฒันธรรมปตานีในขัน้นี ้ตามโครงสร้างการปกครองของปตานี เป็น 
4 ชว่งสําคญั ๆ ตอ่ไปนี ้

1. ปตานี สมยั “ราชอาณาจกัรมลาย ู– อิสลาม” (พ.ศ. 2043 – 2351) 
2. ปตานีสมยัแยกเป็นเจ็ดหวัเมือง (พ.ศ.2351 – 2444) 

   ส
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3. ปตานีสมยัเป็นบริเวณเจ็ดหวัเมือง (พ.ศ. 2444 – 2449) 
4. ปตานีสมยัเป็นมณฑล (พ.ศ. 2449 – 2475) 
ปตานีสมัย “ราชอาณาจักรมลายู – อิสลาม” 
(พ.ศ. 2043 – 2351) 
วิถีชีวิตของชาวปตานีในฐานะผู้ เป็นเจ้าของนครรัฐ ได้เร่ิมต้นเปล่ียนแปลงจากความ

เป็นฮินด ู – พทุธ เป็นผู้ ท่ีมีความศรัทธาตอ่ศาสนาอิสลามอยา่งกว้างขวาง ตัง้แต ่พ.ศ. 2043 
ตอ่จากนัน้มา ปตานีจงึเป็นท่ีรู้จกักนัในนามราชอาณาจกัรมลาย ู – อิสลาม ซึง่ในยคุนีส้ามารถแบง่
ได้เป็น 3 ระยะ คือ ปตานีสมยัการปกครองของราชวงศ์ศรีวงัสา (พ.ศ. 2043  – 2229)  ปตานีสมยั
การปกครองของราชวงศ์กลนัตนั (พ.ศ. 2231 – 2272)  ปตานี สมยัก่อนแยกเป็นเจ็ดหวัเมือง (พ.ศ. 
2319 – 2351) 

ปตานีสมัยการปกครองของราชวงศ์ศรีวังสา 
(พ.ศ.1043 – 2229) 
ยคุนีเ้ร่ิมตัง้แตป่ฐมกษัตริย์ปตานี นบัถือศาสนาอิสลามซึง่ ฮีกายดัปตานี ระบวุา่เป็น

สลุตา่น อิสมาอีล ชาหฺ (พ.ศ. 2043  – 2073) ตอ่จากนัน้มีรัชทายาทขึน้ครองราชย์อยา่งตอ่เน่ืองอีก
แปดพระองค์ ในจํานวนนีมี้กษัตริย์ส่ีองค์สดุท้ายเป็นสตรี ซึง่กลา่วกนัวา่เป็น “ยคุทอง” ของปตานี 

ในฐานะนครรัฐ ปตานีมีบคุลิกท่ีสง่างามด้วยคณุสมบตัพิิเศษหลายประการ ซึง่เป็น
อาภรณ์ประดบัช่ือและศกัดิศ์รีแหง่ความเป็นอารยสถาน และอารยชน ปตานีในยคุนีร่ํ้ารวยด้วย
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีคา่ มีผุ้คนหลากหลายวฒันธรมท่ีชว่ยกนัเสริมสร้างให้ “ปตานี”  เป็นแหลม
บปุผชาต ิ( Negeri Tanjung Bunga) ท่ีทรงพลงัและมีอํานาจทางการเมืองสอดประสานกบัรัฐ
ประศาสนศาสตร์อนัชาญฉลาดของนางพญาแหง่ศรีมหาวงัสาทัง้ส่ี “ปตานี” จงึเดนิรุดหน้าก้าวสู่
ระดบันานาชาตเิคียงบา่เคียงไหลญ่ี่ปุ่ น และมีมิตรประเทศทางการค้าทัง้จากยโุรป อาหรับ และ
เอเชียมากมาย 

ปตานีสมัยการปกครองของราชวงศ์กลันตัน 
(พ.ศ. 2231 – 2272) 
ในยคุนีมี้ปฐมกษัตริย์เป็นเชือ้สายทางรัฐกลนัตนัช่ือ Raja Bakal (พ.ศ. 2231  – 

2233) และมื Along Yunus (พ.ศ. 2269  – 2272) ขึน้ครองราชย์เป็นองค์สดุท้ายรวมเป็น 8 
พระองค์ ในชว่งนีผู้้คนปตานีอยูใ่นสภาพท่ีย่ําแย ่เพราะมีการทําสงครามกบัสยามหลายครัง้ อนั
เน่ืองจากการพยายามกอบกู้ เอกราชของผู้ นําปตานีในสมยันัน้ และนอกนัน้ยงัมีการทําสงคราม
ระหวา่งพี่น้องเพ่ือแยง่ชิงอํานาจก็บอ่ยครัง้ อยา่งเชน่เม่ือคราวท่ีเกิดสงครามกรณีการปลงพระชนม์
อาลง ยนูสุ (Along Yunus) นัน้ “เมืองปัตตานีมีความวุน่วายมาก ผู้คนเจ็บป่วย และไร้จริยธรรม ” 
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ซึง่ในระหวา่งนัน้ไทยก็ไมส่งบเหมือนกนั เพราะต้องทําสงครามกบัพมา่ ทัง้ไทยและพมา่มีความหวงั
ท่ีจะชว่งชิงปตานีอยูแ่ล้วเหมือนกนั  ท่ีเกิดจากแนวคดิสําคญั 3 ประการ คือ 1)เร่ืองของศกัดิศ์รี 
หรือเกียรตยิศทางการเมือง ( Political prestige) 2) เร่ือง แนวคดิเชิงสงัคมเศรษฐกิจในการท่ีจะ
รวบรวมพลงัคน และพลงัทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเป็นวตัถดุบิ และ 3) เป็นกลยทุธ์ทางเศรษฐกิจ 
(economical strategic) เพ่ือจะได้มีอํานาจควบคมุบริเวณคอคอดกระ ซึง่เช่ือมตอ่ระหวา่งอา่วเบ
งกอล กบัอา่วไทย 

แตอ่ยง่ไรก็ตามสภาพของสงครามท่ีผา่นมาหลายครัง้ก็ไมส่ามารถระงบัความศรัทธา
ของผู้คนปตานีท่ีกําลงัสนใจศาสนาอิสลามได้สําเร็จ ความจริงตรงนีเ้ห็นได้จากปรากฏการณ์
นบัตัง้แตเ่ม่ือยา่งเข้าพทุธศตวรรษท่ี 24 ปตานีมีช่ือเสียงมากในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางแหง่อารย
ธรรมอิสลาม และเป็นศนูย์กลางแหง่วรรณกรรมแนวอิสลาม ซึง่ให้กําเนิดนกัปราชญ์ทางศาสนา
อิสลาม (อลูามาป ระดบัแนวหน้าหลายทา่น มีการสร้างผลงานทางด้านการเขียน และแปลคมัภีร์
ศาสนาอิสลามท่ีมีสมรรถภาพสงูร่วมร้อยเลม่ มีมสัยิดท่ีสวยงามหลายแหง่ และยงัมีปอเนาะท่ีมี
ช่ือเสียงเหลือไว้ให้เห็นอีกหลายแหง่ 

ปตานีสมัยก่อนเป็นเจ็ดหัวเมือง 
(พ.ศ. 2319 – 2351) 
การสิน้พระชนม์ของอาลง ยนูสุ ( Along Yunus) หรือ Yang Di Pertuan เม่ือ พ.ศ.

2272 ถือวา่เป็นการสิน้สดุอํานาจของราชวงศ์กลนัตนัท่ีมีตอ่ปตานีระยะหนึง่ และเป็น
ปรากฏการณ์สําคญัท่ีทําให้บลัลงัก์ของราชสํานกัมลาย ู –อิสลามปตานีต้องวา่งลงนานถึง 47 ปี 
จนถึง พ.ศ. 23619 จงึได้มีการแตง่ตัง้ให้ สลุตา่น มหูมัมดั ( Sultan  Muhammad) ปกครองปตานี
ตอ่มา ซึง่ยคุนีย้งัคงเป็นสนามรบสําหรับดนิแดนปตานี และเป็นยคุแหง่การปราบปรามหวัเมือง
มลายอูยา่งจริงจงั 

เม่ือยา่งเข้าสูส่มยัรัตนโกสินทร์ เพียงไมก่ี่ปีหลงัจากนัน้ สยามสามารถปราบปตานีใน
สมยัสลุตา่นมหูมัมดัได้สําเร็จ  สงครามครัง้ท่ีสองเกิดขึน้อีกเม่ือ พ.ศ. 2334 เป็นกรณีสงครามเพื่อ
การกู้ เอกราช ซึง่นําโดยตงึก ูลามิดดีน และได้รับความชว่ยเหลือจาก Sheikh Ahmad Kamal จาก
นครเมกกะ ซึง่เดนิทางมาขึน้ฝ่ังท่ีทา่เรือเคดาห์ และสงครามครัง้ท่ีสามเกิดขึน้เม่ือ พ.ศ.2351 เป็น
กรณีการกอบกู้ เอกราช ปตานีซึง่นําโดยดาโตะ ปึงกาลนั ( datuk Pengkalan) สงครามครัง้นีป้ตานี
แพ้พา่ย และดาโตะ ปึงกาลนั สิน้พระชนม์ 

ปตานีสมัยแยกเป็นเจ็ดหัวเมือง 
(พ.ศ. 2351 – 2444) 
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หลงัจากสงครามไทย – ปตานี เม่ือ พ.ศ. 2351 ในกรณีปราบขบถ ซึง่มีดาดตะ ปึงกา
ลนัเป็นผู้ นําแล้ว จงึได้มีการแบง่แยกหวัเมืองมลายอูยา่งปตานีเป็นเจ็ดหวัเมือง ได้แก่ ยะลา 
(ฌาลอ/Jalor) ยะหร่ิง (ฌริึง / Jering หรือ ฌามบ ู/ Jambu) ระแงะ ( Rengeh หรือ ลแึฆ็ฮ / 
Legeh) ราห์มนั (Rahman หรือรามนั Raman) สายบรีุ (Saiburi หรือ ตะลบูนั / Taluban) และ
หนองจิก (Nongchik หรือเตาะฌง / Tok Jong) 

ในสมยันี ้ฝ่ายสยามได้เร่ิมย้ายชาวไทยพทุธเข้าไปอยูใ่นเจ็ดเมืองเหลา่นี ้เพ่ือสร้าง
ความสมดลุแหง่อํานาจ และป้องกนัการคกุคามจากชาวพืน้เมือง ซึง่ไมพ่อใจรัฐบาล ทําให้เกิด
สงครามเพื่อกอบกู้ เอกราชปตานีอีกครัง้หนึง่เม่ือ พ.ศ.2374-2375) 

หลงัสงครามครัง้นี ้พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั จงึใช้นโยบาย “แบง่แยก
แล้วปกครอง”  โดยแบง่ไทรบรีุ (เคดาห์) ออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เมืองเปอร์ลิส สตลู ไทรบรีุ และกบูงั
ปาส ูโดยให้ขึน้อยูก่บันครศรีธรรมราช 

ปตานีสมัยเป็นบริเวณเจ็ดหัวเมือง 
(พ.ศ. 2444 – 2449) 
ปตานีตกอยูใ่นฐานะหนึง่ในจํานวนเจ็ดหวัเมืองเล็ก ๆ จนถึง พ.ศ. 2444 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลิกการปกครองแบบ
เก่าท่ีให้เจ้าเมืองมีอํานาจเดด็ขาดในการปกครอง มาเป็นการปกครองแบบ “มณฑลเทศาภิบาล ” 
แตย่งัทรงแตง่ตัง้ “ราฌา” หรือ “สลุตา่น” ท่ีเคยมีอํานาจปกครองเมืองตา่ง ๆ ทางแหลมมลายู
เทา่นัน้ให้ปกครองตอ่ไป 

พระยาวิชิตภกัดี เป็นเจ้าเมืองมสุลิมเชือ้สายมลายคูนสดุท้ายท่ีปกครองเมืองปัตตานี  
ซึง่จากสถานการณ์ความไมส่งบดงักลา่วทําให้ผู้คนมสุลิม (3 จชต) ในสมยันัน้เกิดความสบัสน
หวาดระแวง กลวัเจ้าหน้าท่ีของสยามมาก กลวัวา่ชีวิตจะไมป่ลอดภยั โดยเฉพาะมสุลิมจากกลุม่
ขนุนาง หรือเจ้าเมืองเม่ือมีโอกาสก็พยายามหลบหนีไปอาศยัอยูใ่นรัฐกลนัตนั เประ เปอร์ลิส จน
เดี๋ยวนีท้ายาทของผู้คนปตานี (ในอดีต) มีพบทัว่ไปในประเทศ และคนเหลา่นีจ้ะให้เกียรต ิและ
เอ็นดคูนมสุลิมไทย 3 จชต. และมกัจะให้ความชว่ยเหลือด้วยดี 

ปตานีสมัยเป็นมณฑล 
(พ.ศ. 2449 – 2475) 
ปตานี ยคุนีเ้รียกกนัวา่ “มณฑลปัตตานี” เกิดขึน้เม่ือพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้า

เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ได้จดัแบง่อาณาเขนการปกครองภาคใต้ใหมเ่ม่ือ พ.ศ. 2449 โดยปรับ 7 หวั
เมืองให้เหลือเป็น 4 เมือง ได้แก่ 

1. เมืองปัตตานี ประกอบด้วยหนองจิก และยะหร่ิมเดมิ 
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2. เมืองยะลา : ยะลา รามนั 
3. เมืองสายบรีุ 
4. เมืองระแงะ 
ปี พ.ศ. 2476 มีการประกาศใช้พระราชบญัญตัวิา่ด้วยระเบียบราชการบริหารแหง่

ราชอาณาจกัรสยามพทุธศกัราช 2476 จงึถือเป็นการยบุมณฑลทัว่ราชอาณาจกัร  และมณฑล
ปัตตานีจงึแบง่ออกเป็น 3 จงัหวดั คือ  ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึน้ตรงตอ่สว่นกลาง (ผู้วา่
ราชการจงัหวดั) มาจนกระทัง่ทกุวนันี ้

แตล่ะจงัหวดัอยูภ่ายใต้การดแูลของผู้วา่ราชการจงัหวดั (มสุลิมเรียกตําแหนง่นีว้า่ 
“ฤๅฌอ นฆืึอฤ ”  หมายความวา่  เจ้าเมือง ตามธรรมเนียมท้องถ่ินดัง้เดมิท่ีเคยมี (หรือเรียกวา่ 
“คาลวูง” เม่ือหมายถึง “ข้าหลวง” โดยแบง่การปกครองในสว่นภมูิภาคเป็นระดบัอําเภอ ก่ิงอําเภอ 
ตําบล และหมูบ้่าน 

ตัง้แต ่พ.ศ. 2542 มีการแบง่อํานาจหน้าท่ีในสว่นนีเ้ป็นสว่นท้องถ่ินด้วย คือ แบง่เป็น
เทศบาล (รวมสขุาภิบาลเก่า) องค์การบริการสว่นจงัหวดั องค์การบริหารสว่นตําบล โดยมี
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
สว่นตําบล ดแูลตามลําดบั 

ในปี พ.ศ. 2329 รัชกาลท่ี 1 ทรงยกทพัตีเมืองปัตตานีไว้ได้ ปัตตานีจีงเป็นประเทศ
ราชของสยามตัง้แตบ่ดันัน้ กองทพัสยามยดึเอาทรัพย์สมบตัแิละปืนใหญ่ท่ีหลอ่ในสมยัรายาบีรูไป 
3 กระบอก แตเ่หลือมาถึงกรุงเทพเพียง 1 กระบอก คือปืนใหญ่พญาตานี ปัจจบุนัอยูห่น้า
กระทรวงกลาโหม แตค่วามไมพ่อใจตอ่การปกครองของชาวสยาม ก่อให้เกิดกบฏครัง้ใหญ่ 4 ครัง้ 
ในปี พ.ศ. 2334 และ พ.ศ. 2351 ในสมยัรัชกาลท่ี 2 ทรงแยกอาณาจกัรปัตตานีเป็น 7 หวัเมือง 
และในปี พ.ศ. 2374 และ พ.ศ. 2381 ในสมยัรัชกาลท่ี 3ทรงตดัสินพระทยัให้ราชวงศ์กลนัตนั
ปกครองปัตตานีตอ่มา กระทัง่ปีพ.ศ. 2445 รัชกาลท่ี 5ทรงเตรียมการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล การปกครองโดยราชวงศ์กลนัตนัจงึยตุลิง และถือเป็นปีสิน้สดุของอาณาจกัรปัตตานี 
ซึง่กลายเป็นสว่นหนึง่ของสยามโดยสมบรูณ์ มณฑลปัตตานีก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2449 แตถ่ึงปีพ.ศ. 
2466 ชาวบ้านจํานวนมากก็ออกมาชมุนมุประท้วงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ิน รัชกาลท่ี 6 
จงึทรงออกพระบรมราโชบายสําหรับมณฑลปัตตานี เม่ือ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ไว้ 6 ข้อเพ่ือ
แก้ไขความไมเ่ป็นธรรมของเจ้าหน้าท่ีและข้าราชการและนําไปสูก่ารยบุมณฑลปัตตานีเป็น 3 
จงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จนถึงทกุวนันี ้
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แตถ่ึงกระนัน้ยงัคงมีการชมุนมุประท้วงการปกครองจากรัฐบาลอยูเ่สมอ เชน่ พ.ศ. 
2482 จอมพล ป. พิบลูสงครามได้จดัตัง้สภาวฒันธรรม บงัคบัให้ประชาชนสวมหมวก แตง่กาย
แบบไทย ทําตามวฒันธรรมไทย ห้ามพดูภาษามลาย ูฯลฯ รวมกบัการกดข่ีจากเจ้าหน้าท่ีรัฐจน
ลกุลามไปเป็นกบฏดซุงญอในพ.ศ. 2491 มีผู้ เสียชีวิตกวา่ 400 คน และการประท้วงของชาวบ้าน
กวา่ 3 หม่ืนคน ในพ.ศ. 2528 เม่ือกระทรวงศกึษาธิการออกคําสัง่ให้ประดษิฐานพระพทุธรูปใน
โรงเรียน และอีก 3 ปีตอ่มา ก็ออกคําสัง่ห้ามคลมุศีรษะ(ฮิญาบ) เข้าสถานศกึษา หรือ กรณี
มสัยิดกรือเซะ ท่ีมีผู้ เสียชีวิต 107 คน และเหตกุารณ์ตากใบ ซึง่มีผู้ เสียชีวิตอีกกวา่ 84 คน 

แม้วา่ปัตตานีเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยธุยาก็ตาม แตด้่วยเหตเุมืองท่ี
ปัตตานีมีความเจริญมัน่คงทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งดี ทําให้เจ้าเมืองปัตตานีต้องการเป็นอิสละ
หลายครัง้ ดงัเชน่ 

ในปี พ.ศ.2092 ในรัชสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิพมา่ยกทพัมาตีกรุงศรีอยธุยา 
พระยาตานีศรีสลุตา่นได้นํากองทพัเรือประกอบด้วยเรือหยา่หยบั 200 ลํา ไปชว่ยราชการสงคราม 
แตเ่ม่ือเห็นวา่กองทพักรุงศรีอยธุยาเสียทีพมา่ จงึถือโอกาสทําการขบถยกกําลงับกุเข้าไปใน
พระบรมมหาราชวงั สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดหินีข้ามฝากไปประทบับนเกาะมหาพราหมณ์ เม่ือ
กองทพัไทยรวบรวมกําลงัได้แล้ว จงึยกกองทพัเข้าโอบล้อมตีกองทหารเมืองตานีจนแตกพา่ยไป 

ตอ่มาในปี พ.ศ.2146 สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช มีรับสัง่ให้ออกญาเดโชยกทพัไปตี
เมืองปัตตานี เพ่ือยดึเข้าไว้ในพระราชอํานาจ แตไ่มสํ่าเร็จ เน่ืองจากปัตตานีได้รับการชว่ยเหลือจาก
พอ่ค้าชาวยโุรป ทัง้อาวธุปืนใหญ่และทรัพย์สินเงินทอง 

ในสมยัพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2245) เมืองปัตตานีไมพ่อใจในการสถาปนาขึน้ใหม่
ของกษัตริย์แหง่กรุงศรีอยธุยา ประกาศไมย่อมขึน้กบักรุงศรีอยธุยาอีกครัง้ ทําให้ปัตตานีเป็นอิสระ
ตอ่เน่ืองมาจนกระทัง่กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พมา่ใน พ.ศ.2301 ตลอดมาจนสิน้สมยักรุงศรีอยธุยา
และกรุงธนบรีุ เมืองปัตตานีตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา ประชาชนสว่นใหญ่นบัถือศาสนา
อิสลามจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบท่ีเมืองโบราณ ยะรังแสดงวา่ประชาชนโดยทัว่ไปก่อนหน้า
นัน้นบัถือศาสนาพทุธและพราหมณ์ และเปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม หลงัจากท่ีอาณาจกัรศรี
วิชยัเส่ือมอํานาจลง อิทธิพลของศาสนาอิสลามจากราชวงค์มชัปาหิตในชวาได้แผอํ่านาจเข้ามาสู่
แหลม มลายกู่อตวัขึน้เป็นอาณาจกัรมะละกา 

ในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 แผอิ่ทธิพลไปสูเ่มืองตา่ง ๆ ทําให้เจ้าเมืองเปล่ียนการนบัถือ
ศาสนาเดมิมาเป็นศาสนาอิสลามทัง้หมด ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเมือง และการเศรษฐกิจ
การค้าในภมูิภาคนีอ้ยา่งเข้มแข็ง ศาสนาอิสลามได้เจริญรุ่งเรืองขึน้ควบคูไ่ปกบัการค้า มีการ
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ก่อสร้างมสัยิดขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีประกอบศาสนกิจ มสัยิดท่ีสําคญัคือ มสัยิดกรือเซะ ซึง่เป็นมสัยิด
ใหญ่ประจําเมือง และมสัยิดบ้านดาโต๊ะ บริเวณท่ีเป็นทา่เรือทางตอนเหนือของอา่วปัตตานี 
นอกจากนัน้ยงัมีมสัยิดและสเุหร่าในเขตชมุชนอิสลามถกูสร้างขึน้อีกหลายแหง่ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกแหง่กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-
2352) ทรงโปรดฯ ให้สมเดจ็กรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาท ยกทพัหลวงลงมาปราบปรามพมา่
ท่ีมาตีหวัเมืองทางแหลมมลายจูนเรียบร้อย และในปี พ.ศ.2328 กรมพระราชวงับวรฯ เสดจ็ลงไป
ประทบัท่ีเมืองสงขลาให้ข้าหลวงเชิญกระแสรับสัง่ออกไปยงัหวัเมือง ท่ีเหลือ คือ เมืองปัตตานี เมือง
ไทรบรีุ และเมืองตรังกาน ูให้มายอมเป็นเมืองขึน้เชน่เดมิ แตส่ลุตา่นมฮูมัหมดัพระยาปัตตานีใน
ขณะนัน้ขดัขืน กรมพระราชวงับวรฯ จงึมีรับสัง่ให้พระยากลาโหมยกกองทพัไทยลงไปตีเมือง
ปัตตานีได้ในปี พ.ศ.2329 กวาดต้อนครอบครัวและศาสตราวธุมาเป็นอนัมาก รวมทัง้ปืนใหญ่ 2 
กระบอก แตส่ามารถนําไปได้เพียงกระบอกเดียว แล้วจงึนําขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลก ทรงโปรดฯ ให้จารึกช่ือเป็น ”พญาตานี” ซึง่นบัวา่เป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศไทย ปัจจบุนัตัง้อยูบ่ริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 

ในปี พ.ศ.2332 ตนกลูามิดดนิเจ้าเมืองปัตตานีมีหนงัสือไปชวนองค์เชียงสือเจ้าอนมั
ก๊ก ให้ร่วมกนัตีหวัเมืองในพระราชอาณาจกัร เม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกทรง
ทราบ จงึโปรดฯ ให้ยกทพัไปตีเมืองปัตตานีอีกครัง้หนึง่ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2351 ดาตะปังกาลนัได้ก่อ
ความไมส่งบขึน้ รัชกาลท่ี 1 โปรดให้เจ้าพระยาพลเทพ (บนุนาค) ยกทพัหลวงออกไปสมทบกบั
เมืองสงขลา พทัลงุ จะนะ ตีเมืองปัตตานีได้สําเร็จ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (พ.ศ.2352-2367) เกิดความไม่
สงบบอ่ยครัง้ ดงันัน้จงึโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภยัสงครามและพระยาสงขลา (เถ่ียนจอ๋ง) ผู้ กํากบั
ดแูลหวัเมืองมลายแูบง่เมืองตานีออกเป็น 7 หวัเมือง และแตง่ตัง้ให้พระยาเมืองเป็นผู้ปกครอง 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2359 เป็นต้นมา ได้แก่ 

1. เมืองปัตตานี ตว่นสหุลง เป็นเจ้าเมือง  
2. เมืองยะหร่ิง นายพา่ย เป็นเจ้าเมือง  
3. เมืองสาย นิเดะห์ เป็นเจ้าเมือง  
4. เมืองหนองจิก ตว่นนิ เป็นเจ้าเมือง  
5. เมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้าเมือง  
6. เมืองรามนัห์ ตว่นมนัโซร์ เป็นเจ้าเมือง  
7. เมืองยะลา ตว่นยาลอร์ เป็นเจ้าเมือง  
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ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้
ยกเลิกวิธีการปกครองบ้านเมืองแบบจตสุดมภ์ (เวียง วงั คลงั นา) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา 
จดัการปกครองเป็นแบบ 12 กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงการแผน่ดนิ โดยให้
จดัการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล ทรงใช้นโยบายประนีประนอมและทรงดําเนินการทีละ
ขัน้ตอนโดยไมก่่อใ่ห้เกิดการ กระทบกระเทือนตอ่การปกครองของเจ้าเมือง ทัง้ 7 หวัเมือง ใน
ภาคใต้ทรงโปรดฯ ให้จดัแบง่เป็น 4 มณฑล ได้แก่ 

1. มณฑลภเูก็ต จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2437 
2. มณฑลชมุพร จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2439 
3. มณฑลนครศรีธรรมราช จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2439 
4. มณฑลไทรบรีุ จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2440 
มณฑลนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยเมือง 10 เมือง โดยรวมเอาบริเวณ 7 หวัเมือง

เข้าไว้ด้วยคือ เมืองนครศรีธรรมราช พทัลงุ สงขลา ตานี ยะหร่ิง สายบรีุ หนองจิก ยะลา ระแงะ 
และรามนัห์ มีผู้วา่ราชการเมืองดแูล อยูใ่นการปกครองของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ปี พ.ศ. 
2447 ทรงพระกรุณาโปรดให้แยกหวัเมืองทัง้ 7 ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช มาตัง้เป็นมณฑล
ปัตตานี พร้อมทัง้เปล่ียนฐานะเมืองเป็นอําเภอ และจงัหวดั ได้แก่ 

จงัหวดัปัตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหร่ิง 
จงัหวดัสายบรีุ รวมเมืองระแงะ 
จงัหวดัยะลา รวมเมืองรามนัห์ 
นอกจากนีย้งัแยกท้องท่ีอําเภอหนองจิกยกฐานะขึน้เป็นอําเภอเมืองเก่า ซึง่ตอ่มา

เปล่ียนช่ือเป็นอําเภอมะกรูดและอําเภอโคกโพธ์ิตามลําดบั เมืองปัตตานีเดมิเปล่ียนช่ือเป็นอําเภอ
ปะกาฮะรัง และจดัตัง้อําเภอขึน้ใหมอี่ก 2 อําเภอ คือ อําเภอยะรัง และอําเภอปะนาเระขึน้กบั
จงัหวดัปัตตานี 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ตกต่ําภายหลงัจากเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลจงึต้องตดัทอนรายจา่ยให้
น้อยลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลงัของ ประเทศ จงึยบุเลิกมณฑลปัตตานี คงสภาพเป็น
จงัหวดั ยบุจงัหวดัสายบรีุเป็นอําเภอตะลบุนั และแบง่พืน้ท่ีบางสว่นของสายบรีุ คือระแงะ และบา
เจาะ ไปขึน้กบัจงัหวดันราธิวาส ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา จงัหวดัปัตตานีมีการปกครองโดย
ผู้วา่ราชการจงัหวดั พระยารัตนภคัดี (แจ้ง สวุรรณจินดา) เป็นผู้วา่ราชการจงัหวดัปัตตานีคนแรก 
ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้
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พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแหง่ราช อาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2476 จดัระเบียบบริหาร
ราชการสว่นภมูิภาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ หลงัจากนัน้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญตัิ
ดงักลา่วในปี พ.ศ. 2499 และ พ.ศ. 2505 และใช้บริหารราชการแผน่ดนิมาจนทกุวนันี ้

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลท่ัวไปของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสท่ีปรากฏในแผนท่ีประเทศไทย ปัจจบุนัเป็น
ดนิแดนซึง่เก็บซอ่นเร่ืองราวในอดีตไว้อยา่งซบัซ้อนมากมาย ดนิแดนแหง่นีเ้ป็นสว่นท่ีแยกยอ่ยออก
จากความเป็นนครรัฐมลาย-ูอิสลาม ท่ีช่ือวา่ “นครรัฐปตานี” (Patani State)  ในอดีต และถ้านบั
ย้อนหลงัตอ่จากนัน้อีกระยะหนึง่ ก็พบวา่ ปตานีเป็นดนิแดนแหง่ราชอาณาจกัร ฮินด ู – พทุธ หรือ 
ฮินด ู– ชวา ท่ีมีช่ือวา่ “ราชอาณาจกัรลงักาสกุะ” 

ลงักาสกุะ เป็ นช่ือเมือง (อิ) ลงัคาโศกะ ซึง่เป็นคําสนัสกฤต คือ ลงัคะ กบั อโศกะ 
แปลวา่ “เมืองสหพนัธรัฐแหง่อโศก” ปรากฏช่ือตามเอกสารจีนวา่ หลงัหยาชวูในพทุธศตวรรษท่ี 11 
และตอ่มาเรียกผิดเพีย้นไป ในเอกสารอาหรับ และมลายใูนพทุธศตวรรษท่ี 20 – 22 วา่ ลงัคะศกุา 
และลงักะสกุะ แล้วมาเพีย้นเสียงในภาษาไทยโดยนกัวิชาการไทยนํามาใช้วา่ ลงักาสกุะ เคยเป็น
เมืองอิสระในภาคใต้ท่ีมีเอกราชในการปกครอง มีฐานะเป็นประเทศ และเป็นท่ีรู้จกัในประชาคม
โลก เพราะปรากฎช่ืออยูใ่นแผนท่ีโลก มีความสมัพนัธ์กบัอีกสองรัฐ ได้แก่ ลิกอร์ หรือละคร 
(นครศรีธรรมราช) และสิงขระ (สงขลา) 

1. ประวัตคิวามเป็นมา   จากหลกัฐานเอกสารโบราณของจีน อาหรับ ชวา มลาย ู
และจารึกของชาวอินเดีย ท่ีปรากฎ นามเมืองของรัฐสําคญัแหง่หนึง่บนแหลมมลาย ูซึง่ออกเสียง
ตามสําเนียงในแตล่ะภาษา เชน่ หลงัยาซูว ,หลงัยาซีเจีย (ภาษาจีน พทุธศตวรรษท่ี 11-12 และ 
16-18) ,ลงัคาโศกะ ,อิลงักาโศกะ (ภาษาสนัสกฤต ภาษาทมิฬ พทุธศตวรรษท่ี 9 และพทุธศตวรรษ
ท่ี 16), เล็งกะสกุะ (ภาษาชวา พทุธศตวรรษท่ี 20) ,ลงัคะศกุา (ภาษาอาหรับ พทุธศตวรรษท่ี 21) ,
ลงักะสกุะ, ลงักาสกุะ (ภาษามลาย ูพทุธศตวรรษท่ี 24) ( wheatly 1961 Sklling 1992: 131; อมรา 
ศรีสชุาต ิ2540; กรมศลิปากร 2540:10)  

ช่ือท่ีปรากฏนี ้  นกัวิชาการสนันิษฐานวา่นา่จะเป็นช่ือเมืองเดียวกนั ท่ีเคยตัง้อยูใ่น
รัฐเคดะห์ ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย และจงัหวดัปัตตานีในประเทศไทย แตใ่นสมยัหลงั
ศนูย์กลางของเมืองแหง่นีน้า่จะอยูใ่นจงัหวดัปัตตานี เน่ืองจากชาวพืน้เมืองในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 
24 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 ยงักลา่ววา่เมืองปัตตานี พฒันาขึน้มาจากเมืองลงักาสกุะสอดคล้อง
กบัตํานานเมืองไทรบรีุท่ีกลา่ววา่ ราชามะโรงมหาวงค์ทรงสร้างลงักาสกุะบนฝ่ังตะวนัตกท่ีเคดะห์ 
และพระราชนดัดาของพระองค์ได้มาสร้างลงักาสกุะท่ีปัตตานี ชาวพืน้เมืองปัตตานีเรียกบริเวณ
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แถบนีว้า่ลงักาสกุะมา จนกระทัง่แมนํ่า้ปัตตานีเปล่ียนทางเดนิ (หมอ่มเจ้าจนัทร์จิราย ุรัชนี , 
2539:107) 

ราวพทุธศตวรรษท่ี 19 ชมุชนลงักาสกุะเร่ิมเส่ือมลงไปเน่ืองจากข้อจํากดัทาง
ภมูิศาสตร์และศาสนาวฒัธรรมของชาวเมืองได้เปล่ียนแปลงไป นกัวิชาการทางประวตัศิาสตร์และ
โบราณคดีเช่ือวา่ ปัตตานีเป็นท่ีแวะพกัจอดเรือเพ่ือแลกเปล่ียนซือ้ขายสินค้าระหวา่งพอ่ค้าชาว 
อินเดียทางตะวนัตกกบัพอ่ค้าชาวจีนทางตะวนัออก และชนพืน้เมืองบนแผน่ดนิและตามหมูเ่กาะ
ใกล้เคียงตา่ง ๆ นอกจากนัน้ยงัเช่ือมัน่อีกด้วยวา่ปัตตานีเดมิเป็นอาณาจกัรท่ีเก่าแก่ตามท่ีปรากฎ
ในเอกสารโบราณท่ีกลา่วมา (ภคัพดี อยูค่งดี , มปป: 2) พืน้ท่ีสว่นน้อยอยูท่างตอนใต้ของ อําเภอ
โคกโพธ์ิ อําเภอกะพ้อ และทางตะวนัออกของอําเภอสายบรีุ 

2. ที่ตัง้และอาณาเขต  พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย จงัหวดั
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นจงัหวดัท่ีอยูท่างใต้สดุของประเทศไทย หา่งจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 1,100 กิโลเมตร มีทะเลขนาบ และมีประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน  

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ตดิตอ่ สงขลา 
ทิศตะวนัออก  ตดิตอ่ อา่วไทย 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศใต้  ตดิตอ่ ประเทศมาเลเซีย  
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ตารางท่ี 2.1 กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) มีอาณาเขตตดิกบัจงัหวดั
ตา่งๆ ดงันี ้

กลุม่จงัหวดั ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก 
นราธิวาส จงัหวดัปัตตานีและ 

อา่วไทย 
อา่วไทยและ        
ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย จงัหวดัยะลา 

ปัตตานี อา่วไทย อําเภอเมือง 
อําเภอรามนั 
จงัหวดัยะลา
อําเภอบาเจาะ  
จงัหวดันราธิวาส 

อา่วไทย อําเภอเทพาและ
อําเภอะบ้าย้อย 
จงัหวดัสงขลา 

ยะลา อําเภอสะบ้าย้อย 
จงัหวดัสงขลาและ
อําเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี 

รัฐเปอร์ลิส  
ประเทศมาเลเซีย 

อําเภอบาเจาะ 
อําเภอรือเสาะ 
จงัหวดันราธิวาส 
และรัฐเปอร์ลิส 
ประเทศมาเลเซีย 

จงัหวดัสงขลา  
และรัฐเคดาห์  
ประเทศมาเลเซีย 

 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนตดิต่อประเทศมาเลเซีย ดังนี ้
จงัหวดัยะลา  ตดิตอ่กบัรัฐเปรัคและรัฐเคดาห์  
จงัหวดันราธิวาส  ตดิตอ่กบัรัฐกลนัตนัและรัฐเปรัค  
 
3. ขนาดพืน้ท่ี  ขนาดพืน้ท่ีของกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดนแบง่เป็น 3 จงัหวดั โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน พืน้ท่ี (ล้านไร่) ตารางกิโลเมตร 
นราธิวาส 2.79 4,475.43 
ปัตตานี 1.21 1,940.35 
ยะลา 2.8 4,521.077 
รวม 6.8 10,936.877 
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4. สภาพภูมิประเทศ  สภาพภมูิประเทศของกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดนแบง่เป็น 3 
ลกัษณะ ประกอบด้วย พืน้ท่ีราบชาย ฝ่ังทะเล พืน้ท่ีราบลุม่ และพืน้ท่ีภเูขา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จงัหวดันราธิวาส  สภาพภมูิประเทศเป็นป่าและภเูขาประมาณ  2 ใน 3 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมด มีภเูขาหนาแนน่แถบทิศตะวนัตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสนักาลาคีรี ซึง่เป็นแนวกัน้พรหมแดน
ไทย-มาเลเซีย ลกัษณะของพืน้ท่ีมีความลาดเอียงจากทิศตะวนัตก ไปสูท่ิศตะวนัออก  พืน้ท่ีราบ
สว่นใหญ่อยูบ่ริเวณตดิกบัอา่วไทยและ ท่ีราบลุม่บริเวณแมนํ่า้ 4 สายคือ แมนํ่า้สายบรีุ แมนํ่า้บาง
นรา แมนํ่า้ตากใบ  และแมนํ่า้โก-ลก  มีพืน้ท่ีพรุจํานวนประมาณ 361,860 ไร่ 

จงัหวดัปัตตานี  สภาพภมูิประเทศ ประกอบด้วย พืน้ท่ีราบชายฝ่ังทะเล ซึง่เป็นพืน้ท่ี
สว่นใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3  ของพืน้ท่ีจงัหวดั ได้แก่ทางตอนเหนือและทางตะวนัออกของจงัหวดั มี
หาดทรายยาว และเป็นท่ีราบชายฝ่ังกว้างประมาณ 10 - 30  กิโลเมตร พืน้ท่ีราบลุม่ บริเวณ
ตอนกลาง และตอนใต้ของจงัหวดั มีแมนํ่า้ปัตตานีไหลผา่นท่ีดนิมีความเหมาะสมในการ
เกษตรกรรม และพืน้ท่ีภเูขา ซึง่เป็นพืน้ท่ีสว่นน้อยอยูท่างตอนใต้ของอําเภอโคกโพธ์ิ อําเภอกะพ้อ 
และทางตะวนัออกของอําเภอสายบรีุ 

จงัหวดัยะลา สภาพภมูิประเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดัยะลา มีลกัษณะเป็นภเูขา เนิน
เขาและหบุเขา ตัง้แตต่อนกลางจนถึงใต้สดุของจงัหวดั มีท่ีราบบางสว่นทางตอนเหนือของจงัหวดั 
ได้แก่ บริเวณท่ีราบแมนํ่า้ปัตตานี และแมนํ่า้สายบรีุไหลผา่น อยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเลปานกลางถึง
สงูมาก โดยเฉล่ียระหวา่ง 100- 200 เมตร พืน้ท่ีสว่นใหญ่ปกคลมุด้วยป่าดงดบิ และสวนยางพารา 
มีเทือกเขาท่ีสําคญัอยู ่ 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสนักาลาคีรี เร่ิมจากอําเภอเบตง เป็นแนวยาวกัน้
พรมแดนระหวา่งประเทศไทย กบัประเทศมาเลเซียและเทือกเขาปิโล ซึง่เป็นเทือกเขาอยูภ่ายใน
จงัหวดั ในเขตตําบลบดีุ บนันงัสาเรง ของอําเภอเมืองยะลา ก่ิงอําเภอกรงปินงั และอําเภอรามนั 

5.  สภาพภูมิอากาศ   สภาพภมูิอากาศกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดนอาจแบง่ตาม
ลกัษณะภมูิอากาศออกได้เป็น 2 บริเวณ คือ ฝ่ังตะวนัออก  จดัอยูใ่นอากาศแบบฝนเมืองร้อน
ตลอดปี หรืออากาศแบบป่าดงดบิ เน่ืองจากได้รับอิทธิพลทัง้จาก ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ และ
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึมีฝนตกมากตลอดปี สว่นฝ่ังตะวนัตก ของคาบสมทุรจดัอยูใ่น
อากาศแบบมรสมุเมืองร้อน ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียตลอดปีสงูกวา่ฝ่ังตะวนัออก  ของคาบสมทุรจงึทํา
ให้ป่าทางฝ่ังนีมี้ต้นไม้หนาแนน่มากกวา่ อณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 25.2-28.9 องศาเซลเซียส  ความชืน้
สมัพนัธ์โดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 75-86  มีปริมาณนํา้ฝนเฉล่ีย 2,367 มิลลิเมตรตอ่ปี โดยได้รับ
อิทธิพลของลมมรสมุ ดงันี ้ 
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1) ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ทําให้ฝนตกมากทางฝ่ังตะวนัตกของภาคใต้ เร่ิมตัง้แต่
เดือนพฤษภาคม – กนัยายน 

2) ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ทําให้ฝนตกหนกัทางตะวนัออก เร่ิมตัง้แตเ่ดือน 
ตลุาคม – มกราคม 

3) ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงใต้ ทําให้อากาศร้อนชืน้ฝนตกน้อยกวา่ชว่งอ่ืน ๆ ของปี 
เร่ิมตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ - เมษายน 

ความชืน้สมัพั ทธ์โดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 75-86 เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบั
ความชืน้สมัพนัธ์ท่ีสบาย ซึง่อยูร่ะหวา่งร้อยละ 20-75 แล้ว นบัวา่มีความชืน้สมัพนัธ์คอ่นข้างสงู
ตลอดทัง้ปี 

ปริมาณนํา้ฝน โดยเฉล่ีย 1,647.4 - 2,577.8 มิลลิเมตร ตอ่ปี จดัอยูใ่นเกณฑ์สงู ฤดู
ฝนของพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดนมีลกัษณะแตกตา่งจากพืน้ท่ีอ่ืน ๆ โดยจะมีฝนสองชว่ง  
คือ ในฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม จะมีฝนตกชกุทางฝ่ัง
ตะวนัตก สว่นในฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์จะมี
ฝนตกชกุทางฝ่ังตะวนัออก 

ความเร็วลมโดยเฉล่ียระหวา่ง 2.8 - 11.1 น็อต จดัอยูใ่นระดบัลมเบาถึงลมปานกลาง 
ความเร็วลมท่ีบนัทกึไว้สงูสดุ 76 น็อต และลมประจําถ่ิน ดงันี ้

ลมประจําฤดท่ีูสําคญั ได้แก่ ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมประมาณกลางเดือน
ตลุาคม ไปจนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ ทําให้พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกท้องฟ้ามีเมฆมาก และมีฝนตกชายฝ่ัง
ทะเล และลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมไปสิน้สดุในเดือนตลุาคม ตรง
กบัฤดฝูนของประเทศไทยทําให้พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนฝ่ังตะวนัตกมีเมฆมากและมีฝน 

6. การปกครองและประชากร 
6.1 ประชากรของกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน มีประชากรทัง้หมดรวม 3,461,803

คน แยกตามเพศได้ดงันี ้ ชาย 1,705,986 คน หญิง 1,755,817คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551) 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงจํานวนประชากรของกลุม่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน ชาย หญิง รวม 

นราธิวาส 356,481 363,449 719,930 
ปัตตานี 316,986 325,183 642,169 
ยะลา 236,178 239,349 475,527 
รวม 909,645 927,981 1,837,626 

ท่ีมา : สํานกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง  ณ 31 ธนัวาคม 2551 
 

6.2 หนว่ยการปกครองกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน 
6.2.1 การปกครองสว่นภมูิภาค กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 3 

จงัหวดั 33 อําเภอ 250 ตําบล 1,614 หมูบ้่าน  
 
ตารางท่ี 2.4 แสดงข้อมลูการปกครองสว่นภมูิภาค 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน อําเภอ ก่ิงอําเภอ ตําบล หมูบ้่าน 
นราธิวาส 13 - 77 593 
ปัตตานี 12 - 115 642 
ยะลา 8 - 58 379 
รวม 33  250 1,614 

ท่ีมา : สํานกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง  ณ 31 ธนัวาคม 2551 
 

6.2.2 การปกครองสว่นท้องถ่ิน  กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 3 
เทศบาลนคร 13 เทศบาลเมือง 62 เทศบาลตําบล 368 องค์การบริหารสว่นตําบล  ณ วนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2552 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงข้อมลูการปกครองสว่นภมูิภาค 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
องค์การบริหาร

สว่นตําบล 
นราธิวาส - 3 11 7 
ปัตตานี - 1 11 101 
ยะลา 1 1 9 52 
รวม 1 4 31 160 

ท่ีมา : สว่นวิจยัและพฒันาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สํานกังานพฒันาระบบรูปแบบและ
โครงสร้าง ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 
 

7. ภาษาและวรรณกรรม 
ภาษามลายูท้องถิ่น 
ภาษามลายพืูน้เมืองท่ีใช้พดูกนัในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ บางครัง้เป็นความเข้าใจผิด

ของทางราชการ จงึเรียกภาษามลายทู้องถ่ินนัน้วา่ ภาษายาวี  ซึง่ความเป็นจริงไมใ่ช ่ดงันัน้ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง จําต้องทําความเข้าใจกบัคําวา่ คนมลาย ูและภาษามลายู 

ภาษามลาย ูในแหลมมลายนูัน้มีสําเนียงท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ภาษามลาย ู – กลนัตนั  
ภาษามลาย ู– เคดะห์  ภาษามลาย ู– เปรัค, ภาษามลาย ู– ตรังกาน ูฯลฯ สว่น ภาษามลายท่ีูใช้พดู
กนัในจงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ มีอยู ่2 สําเนียง คือ จงัหวดัสตลูใช้ภาษามลายท่ีูมีสําเนียง
เดียวกนักบัรัฐเคดะห์ รัฐเปอร์ลิส และจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส นัน้ใช้สําเนียงเดียวกนักบั
รัฐกลนัตนั ดดยนกัภาษาศาสตร์มลาย ูเรียกภาษามลายทู้องถ่ินท่ีใช้ใน 3 จงัหวดัดงักลา่ววา่ ภาษา
มลาย ู– ปัตตานี และภาษามลายทู้องถ่ินนีย้งัได้แบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ยได้อีกหลายกลุม่ เชน่ ภาษา
มลายกูลุม่รือเสาะ ภาษามลายกูลุม่ยะหา ภาษามลายกูลุม่โก-ลก ฯลฯ ภาษามลายทู้องถ่ินมีความ
แตกตา่งจากภาษามลายมูาตรฐาน หรือมลายกูลาง เชน่ คําในภาษามลายกูลางท่ีลงท้ายด้วยจงั 
จนัมมั ในภาษามลายพืูน้เมือง จะเพีย้นเป็น  แ-  และคําในภาษามลายกูลางท่ีลงท้ายด้วย –า  ใน
ภาษามลายทู้องถ่ินจะเพีย้นเป็น –อ และภาษามลายทู้องถ่ินมีลกัษณะเฉพาะอีกอยา่งหนึง่ คือ มี
การยืมคําบางคําในภาษาไทยมาใช้ ถึงแม้วา่คําดงักลา่วในภาษามลายกูลางมีอยูแ่ล้ว 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาต ิศิลปวัฒนธรรม 
วิถีการด าเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส) 

วิสัยทัศน์ 
“ศนูย์กลางการผลิตและสง่ออกยางพารา  อาหารฮาลาล  การศกึษา การค้าชายแดน   

การทอ่งเท่ียวของภาคใต้  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ ” 
พันธกิจ 
1. พฒันาและสง่เสริมผลิตภณัฑ์ยางพารา, ไม้ยางพารา แรงงาน และการวิจยั (R&D) 
2. สง่เสริมและพฒันามาตรฐานการผลิตและการวิจยัอาหารฮาลาล 
3. สง่เสริมและพฒันาการศกึษา  ปรับปรุงหลกัสตูรการเรียนการสอนโดยไมแ่บง่แยก 
4. สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารจดัการด้านการค้าชายแดน 
5. พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวและบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียว 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สร้างสนัตสิขุและความปลอดภยัเป็นดนิแดนแหง่โอกาสและคณุธรรม 
ประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การคุ้มครองความปลอดภยั การอํานวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้าง

ความเช่ือมัน่ในอํานาจรัฐ  และสร้างภมูิคุ้มกนัแก่คนกลุม่เส่ียง 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การเสริมสร้างความมัน่คงทางอาชีพและรายได้แก่ผู้ มีรายได้น้อยให้

พึง่ตนเองได้ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาคณุภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทํา  ยกระดบั

คณุภาพชีวิต 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ท่ี และการพฒันา

ความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1 การคุ้มครองความปลอดภยั การอํานวยความเป็นธรรม

เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในอํานาจรัฐ และสร้างภมูิคุ้มกนัแก่คนกลุม่เส่ียง 
เป้าประสงค์ 
1. กลุม่ผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบได้รับการชว่ยเหลือและพฒันา

ให้สามารถพึง่ตนเองได้ 
2. กลุม่คนท่ีมีความเส่ียงตอ่การถกูชกัจงูให้เข้าไปเก่ียวข้องกบัปัญหาความไมส่งบ

ได้รับการดแูล  ป้องกนัและมีกระบวนการพฒันาให้ปลอดจากภาวะเส่ียงได้อยา่งถาวร 
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ตัวชีวั้ด/ค่าเป้าหมาย ปี 2553: 
ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียของหมูบ้่านในพืน้ท่ีกลุม่เส่ียงท่ีได้รับการสร้าง

ความเข็มแข็งในการรักษาความปลอดภยั  ร้อยละ  25  ของหมูบ้่านเป้าหมายทัง้หมด 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2   การเสริมสร้างความมัน่คงทางอาชีพและรายได้แก่ผู้ มี

รายได้น้อยให้พึง่ตนเองได้ 
เป้าประสงค์ 
คนในพืน้ท่ีได้รับการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพทัง้ทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ทกัษะ

การประกอบอาชีพ  และมีความมัน่คงในการดํารงชีวิตท่ีจะนําไปสูค่วามเข้มแข็งของครอบครัว  
ชมุชน  และเกิดความสมานฉนัท์ของสงัคม 

ตัวชีวั้ด/ค่าเป้าหมาย ปี 2553 : 
1. ร้อยละอตัราการวา่งงานลดลง  ร้อยละ  2  ตอ่ปี 
2. ร้อยละจํานวนครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่ํากวา่เกณฑ์ จปฐ. ลดลง ร้อยละ 25  ตอ่ปี 
หมายเหต ุ ข้อมลูความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  คือ  ข้อมลูในระดบัครัวเรือนท่ีแสดง

ถึงสภาพความจําเป็นพืน้ฐานของคนในครัวเรือนในด้านตา่งๆ  เก่ียวกบัคณุภาพชีวิต  ท่ีได้กําหนด
มาตรฐานขัน้ต่ําเอาไว้วา่  ในควรจะมีคณุภาพชีวิต  ในแตล่ะเร่ืองอยา่งไร  ในชว่งระยะเวลาหนึง่ ๆ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพฒันาคณุภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทําและ
ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
2. การเป็นศนูย์กลางการศกึษาของภาคใต้ 
ตัวชีวั้ด/ค่าเป้าหมาย  ปี  2553  : 
ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการศกึษาทัง้ในและนอกระบบการศกึษาเพิ่มขึน้  ร้อยละ  

5  ตอ่ปี 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4    เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ท่ีและการ

พฒันาความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 
1. พฒันาเศรษฐกิจให้มีฐานท่ีเข้มแข็ง  มีความสมดลุเป็นธรรม  สามารถเตบิโตอยา่ง

มัน่คงในระดบัท่ีเหมาะสม  เพ่ือเพิ่มโอกาสการพฒันาอาชีพ  การมีงานทํา  และรายได้  สร้าง
ความหวงัแก่ประชาชนให้มีความมัน่ใจท่ีจะอยูใ่นพืน้ท่ี  ท่ีจะนําไปสูส่นัตสิขุของสงัคมได้อีกทาง
หนึง่ด้วย 
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2. การเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตรและอตุสาหกรรม 
3. ภาคธุรกิจ  การค้า  การทอ่งเท่ียว  และการบริการ มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ 
4. เพิ่มมลูคา่อตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาล 
ตัวชีวั้ด/ค่าเป้าหมาย  ปี  2553  : 
1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของมลูคา่ยางพาราท่ีผลิตได้ 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
3. ร้อยละรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของรายได้จากการทอ่งเท่ียว 
4. มลูคา่การค้าระหวา่งประเทศเพิ่มขึน้ 
5. ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้เพิ่มขึน้ 
6. ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของมลูคา่สินค้าอาหารฮาลาล 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (SWOT Analysis) 
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน  พ.ศ.2553–2556 (สงขลา ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส  สตลู ) 

โดย สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์  แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุดแข็ง  (Strengths) 
ด้านเศรษฐกิจ 
- เป็นแหลง่ศนูย์กลางอาหารฮาลาลของภมูิภาค  ศนูย์รวมการคมนาคมขนสง่ของ

ภาคและเช่ือมโยงสูร่ะดบัภมูิภาค เน่ืองจากมีเส้นทางท่ีเช่ือมระหวา่งฝ่ังตะวนัออก - ตะวนัตกของ
ภมูิภาค  รวมถึงทา่เรือนํา้ลกึท่ีสามารถเช่ือมโยงนานาชาตไิด้ 

- มีชายแดนตดิตอ่กบัประเทศมาเลเซีย  เหมาะกบัการค้าการลงทนุ 
- เป็นศนูย์กลางการเพาะปลกูและแปรรูปยางพาราและไม้ยางพารา  ซึง่เป็นพืช

เศรษฐกิจ 
ด้านสังคม 
- มีวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีหลากหลาย  โดยเน้นภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
- มีบคุลากร  องค์กร  โครงสร้างพืน้ฐานด้านการกีฬา  ท่ีสามารถรองรับการจดัการ

แขง่ขนักีฬาระดบันานาชาต ิ และการพฒันาด้านการทอ่งเท่ียวได้ 
- มีสถาบนัและบคุลากรทางการศกึษาพร้อมท่ีจะพฒันาไปสูร่ะดบัภมูิภาคและสากล 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- มีเขตพืน้ท่ีตดิตอ่ทะเล เหมาะกบัการประมงและยงัพบนํา้มนัและก๊าชธรรมชาตแิถบ

จงัหวดัสงขลา 
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- มีสภาพแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์และหลากหลาย  มีป่าเขตร้อนชืน้
บาลาฮาลา  ป่าพรุสิรินธรท่ีอดุมสมบรูณ์  และป่าชายเลนท่ีอดุมสมบรูณ์ 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ขาดการพฒันาด้านการผลิต การตลาดและการเพิ่มมลูคา่ในสินค้าภาคการเกษตร

อยา่งตอ่เน่ือง 
- การสนบัสนนุและสง่เสริมภาคบริการการทอ่งเท่ียวจากภาครัฐยงัมีข้อจํากดั 
- ต้นทนุทางเศรษฐกิจสงูทําให้ขีดความสามารถในการแขง่ขนัต่ํา 
ด้านสังคม 
- สภาพชีวิตความเป็นอยูอ่ยูใ่นระดบัต่ํา 
- ระดบัการศกึษาของประชาชนในกลุม่จงัหวดัอยูใ่นระดบัต่ํากวา่คา่เฉล่ียในด้าน

อตัราประชากรท่ีไมไ่ด้รับการศกึษา  อตัราการเข้าเรียน  และการบริการทางการศกึษา 
- ประชาชนในพืน้ท่ีขาดโอกาสและความมัน่คงในการทํางาน 
- การคมนาคมและการส่ือสารในท้องถ่ินไมส่ะดวกและทัว่ถึง 
- ประชาชนบางสว่นยงัไมรู้่และไมน่ิยมใช้ภาษาไทยสําหรับการส่ือสารในชมุชน 
- ประชาชนยงัมีปัญหาสขุภาพอนามยั อีกทัง้เป็นพืน้ท่ีไกลจากศนูย์กลางของประเทศ

มากท่ีสดุ  ทําให้โอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐยากขึน้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรท่ีดนิบางสว่นเส่ือมโทรมไมเ่หมาะตอ่การเพาะปลกู มีดนิเปรีย้ว 
- มีการบกุรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในบางพืน้ท่ี 
โอกาส  (Opportunities) 
ด้านเศรษฐกิจ 
- การเข้าร่วมโครงการ  IMT-GT  สามารถเป็นศนูย์กลางการค้า  การลงทนุ  การ

สง่ออกสินค้าสูป่ระเทศเพ่ือนบ้าน 
- สร้างฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม 
- ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลายวฒันธรรม 
- นโยบายของรัฐบาลในการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
- ความสามารถในการเช่ือมโยงการทอ่งเท่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ด้านสังคม 
- เป็นศนูย์กลางการเช่ือมโยงโลกมสุลิมในภมูิภาค  เป็นศนูย์กลางการศกึษา

ศาสนาอิสลาม  และศนูย์กลางการผลิตเคร่ืองแตง่กายมสุลิม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- สนบัสนนุและสง่เสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตภิยัคกุคาม  (Threats) 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อตกลงบางประเดน็ไมเ่อือ้ตอ่การค้า  การทอ่งเท่ียว  การ

ลงทนุ  ทัง้ในและนอกประเทศ 
- การลกัลอบขนสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดน  ซึง่สง่ผลตอ่ราคาสินคา่ในพืน้ท่ี  ทํา

ให้สินค้าในพืน้ท่ีเสียราคา 
- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทัว่โลก 
ด้านสังคม 
- สภาพความไมส่งบในพืน้ท่ี  มีปัญหาการก่อการร้าย  สง่ผลกระทบทัง้ในเศรษฐกิจ

และสงัคม 
- กลุม่ผู้ก่อความไมส่งบใช้จดุออ่นทางการศกึษาเป็น 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การเกิดภยัธรรมชาต ิ
แนวทางการมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลยัทกัษิณท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันากลุม่

จงัหวดัภาคใต้ชายแดน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จากประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั  จํานวน  4  ยทุธศาสตร์  ได้แก่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การคุ้มครองความปลอดภยั การอํานวยความเป็นธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน  อํานาจรัฐ  และสร้างภมูิคุ้มกนัแก่คนกลุม่เส่ียง 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การเสริมสร้างความมัน่คงทางอาชีพ  และรายได้แก่ผู้ มีรายได้น้อย

ให้พึง่ตนเองได้ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาคณุภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทํา  ยกระดบั

คณุภาพชีวิต 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ท่ี  และการพฒันา

ความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ในยทุธศาสตร์ท่ี  1  และยทุธศาสตร์ท่ี  2  เป็นภารกิจ

ของ ศอ.บต.ดงันัน้แนวทางการมีสว่นร่วมของมหาวิทยาลยัทกัษิณท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันากลุม่
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จงัหวดัภาคใต้ชายแดน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ท่ีเป็นภารกิจของกลุม่จงัหวดัและจงัหวดั
สงขลา  มีจํานวน  2  ยทุธศาสตร์  คือ  ในยทุธศาสตร์ท่ี  3  และยทุธศาสตร์ท่ี  4  โดยมี
รายละเอียด  ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพฒันาคณุภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทํา  ยกระดบั
คณุภาพชีวิต 

ด้านการศึกษา 
- โครงการจดัอบรมการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนตาดีกา  
- โครงการเพิ่มพนูความรู้สําหรับการจดัการเรียนการสอนเพิ่มเตมิสําหรับครูผู้สอน

ในโรงเรียนตาดีกา 
ด้านการท่องเที่ยว 
- โครงการสง่เสริม  สนบัสนนุและพฒันาสินค้า  บคุลการและการตลาดด้านการ

ทอ่งเท่ียว  ในด้านตา่ง ๆ อาทิเชน่  ด้านภาษา  ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านคุณภาพชีวิต 
- โครงการจดัตัง้ศนูย์แพทย์ฉกุเฉิน  
- โครงการพฒันาอาชีพ/การมีงานทํา  
- โครงการสง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้ความรู้เก่ียวกบัอาหารปลอดภยั  
ด้านความม่ันคง 
- โครงการจดักิจกรรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่เส่ียง  
- โครงการจดักิจกรรมการศกึษาในระบบโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่เส่ียง  
- โครงการจดักิจกรรมการส่ือสารความเข้าใจกบัเยาวชนท่ีเป็นกลุม่เส่ียง  
ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ท่ี  และการพฒันา

ความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา/ไม้ยางพารา 
- โครงการวิจยัการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากยางพาราและไม้ยางพารา  
- โครงการสง่เสริม  พฒันาทกัษะให้กบัแรงงานและสง่เสริมการวิจยัเทคโนโลยีท่ีใช้

แรงงานน้อยลง 
ด้านศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารฮาลาล 
- โครงการพฒันาบคุลากรในการให้ความรู้ด้านมาตรฐานด้านการผลิตอาหารฮาลาล  
- โครงการสร้างศนูย์วิจยัพนัธุ์แพะ  
- โครงการจดัอบรมให้กลุม่ผู้ผลิตชมุชนมีความรู้ในการบริหารจดัการด้านแผนธุรกิจ  
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- จดัตัง้โครงการท่ีปรึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาล  
- โครงการจดัตัง้องค์กรในการบริหารจดัการการผลิตอาหารฮาลาล(ดแูลควบคมุ

มาตรฐาน) 
ด้านการพัฒนาการค้าต่างประเทศ 
- โครงการสง่เสริมการสร้าง  
- โครงการสง่เสริมการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ลงทนุราย

ใหมใ่ห้มีความเข้มแข็ง 
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบัผู้ประกอบการ  
- โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ มีการสร้างและใช้เคร่ืองหมาย

การค้า และทรัพย์สินปัญญาทางพาณิชย์ 
- โครงการเตรียมความพร้อมบคุลากรในการรองรับการเกิดทา่เรือนํา้ลกึเพ่ือการ

พฒันาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
- โครงการสง่เสริมและพฒันาบคุลากรของรัฐและผู้ประกอบการตามแนวชายแดน

ในการสง่ออกสินค้า 
- โครงการอบรมบคุลากรให้มีความรู้ในด้านการประกอบธุรกิจ นําเข้าและสง่ออก  
- โครงการสรรหาสินค้าและพฒันาตลาดของต้นแบบสินค้าสง่ออก  
- โครงการศกึษา วิจยั แนวโน้มการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคตา่งประเทศ  
- โครงการประชาสมัพนัธ์ระเบียบการค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ประกอบการ  
- โครงการพฒันาระบบ  IT  และอตัรากําลงัให้มีความพร้อมในการให้ข้อมลู 

 
ส่วนที่ 5 ศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมที่เป็นเอกลักษณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เน่ืองจากการศกึษาของผู้วิจยัได้เลือก จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นกลุผ่
ตวัอยา่งในการศกึษา จงึควรทําความเข้าใจในสภาพโดยทัว่ไปของวฒันธรรมมสุลิม โดยทัว่ไปของ
ดนิแดนลงักาสกุะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
และหาแนวทางในการออกแบบตอ่ไป ในสว่นท่ี 5 ผู้วิจยัจงึรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่
ออกเป็น 2 สว่น คือ เอกลกัษณ์ด้านศลิปกรรม และ เอกลกัษณ์ด้านวฒันธรรม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ร่วมกนัของมสุลิมทัง้สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

5.1 เอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม 
ศลิปะมสุลิมนัน้ เป็นงานศลิปะอีกแบบหนึง่ ซึง่สร้างขึน้โดยชนมสุลิม ในตําราศลิปะ

หลายเลม่ เรียกช่ือศลิปะอยา่งเดียวกนันีแ้ตกตา่งกนัไป เชน่ ศลิปะอิสลาม ( Islamic Art) ศลิปะ
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มหุมัมดัดนั (Mohammedan Art) แตค่วรใช้ศลิปะมสุลิม เพราะวา่ช่ือท่ีกลา่วมานัน้ พิจารณเหตผุล
แล้วคอ่นข้างจะไมเ่หมาะสม กลา่วคือ คําวา่ศลิปะอิสลามเป็นการระบงุานวา่ งานศลิปะนัน้
กําหนดโดยหลกัศาสนาอิสลามตามความเป็นจริงแล้ว ศลิปะท่ีสร้างขึน้โดยชนมสุลิมนัน้ บางครัง้
อาจจะสอดคล้องกบัหลกัศาสนา แตก็่มีงานศลิปะอีกมากท่ีสร้างขึน้ขดักบัหลกัศาสนา สว่นศลิปะ
มหุมัมดัดนัยิ่งผิดความหมายอีกหลายเทา่ ดงันัน้การใช้ช่ือ ศลิปะมสุลิมจะให้ความหมายท่ี
ครอบคลมุได้กว้างและเหมาะสมกวา่ 

5.1.1 เรือนไทยมุสลิม 
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมด้านศลิปกรรมของชาวมลุลิมในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ท่ีมีลกัษณะเดน่สิ่งหนึง่ได้แก่ รูปแบบสถาปัตยกรรมมีวิวฒันาการมาจากการผสมผสานทาง
วฒันธรรม ท่ีมีความหลากหลาย ซึง่นอกจากจะปรากฏออกมาในการสร้างรูปแบบท่ีอยูอ่าศยัซึง่
เป็นเรือนยกพืน้ใต้ถนุสงู เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ ซึง่เป็นลกัษณะร่วมทางสถาปัตยกรรม
พืน้ฐานของภมูิภาคแถบศนูย์สตูรแล้ว ยงัมีลกัษณะรูปทรงหลงัคาท่ีโดดเดน่เป็นพิเศษ โดยทัว่ไป
หลงัคาเรือนไทยในจงัหวดัปัตตานีจะมี 3 ลกัษณะ (เขตรัตนจรณะ และคณะ, 2537) 

5.1.1.1 หลงัค้าปัน้หยาหรือหลงัคา "ลีมะฮ์" ตามท่ีชาวบ้านใช้เรียกกนั คํา "ลีมะฮ์" 
แปลวา่ "ห้า" หมายถึง หลงัคาท่ีนบัหลงัคาได้ 5 สนั เป็นรูปทรงหลงัคาท่ีได้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมของชาวตะวนัตก หลงัคาปัน้หยานีน้บัได้วา่เป็นเอกลกัษณ์ของ
ภาคใต้และพบได้ทัว่ไปในจงัหวดัภาคใต้ โดยเฉพาะในจงัหวดัปัตตานี 

5.1.1.2 หลงัคาจัว่มนิลาหรือท่ีชาวบ้านนิยมเรียกกนัวา่ "บลานอ" ซึง่หมายถึง ชาว
ฮอลนัดา หลงัคาแบบลานอเช่ือวา่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของชาวฮอลนัดา เป็นหลงัคาท่ี
มีโครงหลงัคาเชน่เดียวกบัหลงัคาปัน้หยา แตเ่ป็นหลงัคาปัน้หยาท่ีมีจัว่ตดิอยูเ่พ่ือระบายอากาศ
และดงูดงาม 

หลงัคาแบบนีจ้ะมีรูปแบบท่ีสวยงามมากกวา่แบบอ่ืน เพราะจะมีจัว่อยา่งน้อย 3 จัว่ 
โดยมีหลงัคาจัว่แฝดและมีจัว่ขนาดเล็กสร้างคลมุเฉลียงหน้าบ้านตดิกบับนัไดทางขึน้ เพ่ือใช้รองรับ
แขกอยา่งไมเ่ป็นทางการ นอกจากนัน้ชา่งไม้จะแสดงฝีมือเชิงชา่งในการประดษิฐ์ลวดลายจากการ
แกะสลกัไม้ ปนูปัน้หรือแกะสลกัจากสงักะสีเป็นลวดลายประดบัยอดจัว่ และมีการเขียนลวดลาย
บนจัว่หรือตีไม้ให้มีลวดลายเป็นแสงตะวนั ซึง่เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย 

เรือนหลงัคาบลานอนีจ้ะพบอยูท่ัว่ไปในจงัหวดัปัตตานี จนเป็นลกัษณะเฉพาะแม้จะ
ไปพบในท้องถ่ินอ่ืนๆ เชน่ ท่ีจงัหวดัสตลูชาวบ้านพืน้เมืองจะเรียกวา่หลงัคาแบบ "ปัตตานี" 
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5.1.1.3 หลงัคาจัว่ ซึง่ชาวบ้านเรียกวา่ "แมและ" เช่ือกนัวา่ได้รับอิทธิพลจากเรือนไทย
ภาคกลาง หลงัคาทรงจัว่นีจ้ะพบมากในชมุชนดัง้เดมิ เชน่ บ้านกรือเซะ ตําบลตนัหยงลโูละ และ
ตําบลบางป ูหลงัคาจงึมีปัน้ลมปีกนกท่ีได้รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมจากมาเลเซีย ไม่
เหมือนปัน้ลมไทย ซึง่ปลายปัน้ลมทัง้ 2 ข้างมีเหงาปัน้ลมประดบัอยู ่มีรูปคล้ายพญานาคซึง่เป็น
ลกัษณะของเรือนไทยภาคกลาง 

นอกจากหลงัคาทัง้ 3 แบบดงักลา่ว เรือนไทยมสุลิมโบราณในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ยงัมีลกัษณะเดน่ คือการประดษิฐ์ลวดลายไม้แกะสลกั ทัง้บริเวณชอ่งลมและบริเวณฝา
เรือนและการประดษิฐ์ฝาเรือนแบบไม้เข้ายดึกนัให้ดงูดงามอีกด้วย บางบ้านมีการเข้าฝาเรือนแบบ
เรือนไทย คือมีฝาประกนด้วย เชน่ บ้านโบราณท่ีตําบลตนัหยงลโูละ และบ้านบางป ูตําบลบางป ู

นอกจากอาคารท่ีอยูอ่าศยัแล้ว รูปแบบของสถาปัตยกรรมของอาคารทางศาสนา เชน่ 
สเุหร่า บาลาเซาะห์และบ้านผู้ นําศาสนา ตลอดจนศาสาริมทางหรือศาลาท่ีใช้ทําพิธีฝังศพในสสุาน
หรือกโูบ ยงัมีรูปแบบโดยเฉพาะทรงของหลงัคา ท่ีคล้อยตามรูปทรงของหลงัคาเรือนท่ีนิยมใช้กนัใน
ท้องถ่ินนัน้ๆ ด้วย 

เรือนท่ีมีหลงัคาทัง้ 3 แบบดงักลา่ว เม่ือเป็นเรือนแฝด อาจจะประกอบด้วยหลงัคา
แบบเดียวกนั หรือตา่งแบบกนั ซึง่เป็นความสามารถของชา่งเรือนจะเห็นสมควรและดงูามแปลกตา 

ศลิปกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนาอิสลาม ไมเ่หมือนกบัศลิปะในศาสนาอ่ืนๆ ท่ีมกัจะ
เป็นศลิปะท่ีตอบสนองความเช่ือทางศาสนา เชน่ ในศาสนาพทุธ หรือศาสนาคริสต์แตเ่ป็นศลิปะท่ี
สร้างขึน้ในกรอบความเช่ือทางศาสนา นนั โรจนอดุมศาสตน์ (2525) ผู้วิจยัเร่ือง "ลวดลายตกแตง่
บ้านของชาวไทยมสุลิมในสามจงัหวดัภาคใต้" กลา่ววา่ ศลิปะตกแตง่ลวดลายในศลิปะอิสลามนัน้ 
ไมไ่ด้สร้างขึน้เพราะศาสนาบญัญตัใิห้สร้างขึน้ แตก่ารสร้างศลิปะในอิสลามนัน้จะต้องอยูใ่น
ขอบเขตท่ีศาสนาอนมุตั ิศลิปะอิสลามจงึไมมี่การแสดงออกท่ีเก่ียวกบักามารมณ์ การร้องรําทํา
เพลง การวาด และการปัน้รูปคน ซึง่แตกตา่งไปจากศลิปะตะวนัตกโดยสิน้เชิง 

จากข้อจํากดัดงักลา่ว จงึทําให้ชา่งไม้เรือนไทยมสุลิมจะต้องประดษิฐ์ลวดลาย
แกะสลกัประดบัตวัอาคาร ซึง่ นนัทา โรจนอดุมศาสตร์ (2525) ได้แบง่ไว้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. อกัษรประดษิฐ์ ( Calligraphic)  ซึง่จะพบวา่ชอ่งลมเหนือประตจูะใช้ลวดลาย
อกัษรอาหรับ เป็นนามของผู้ นําทางศาสนา ซึง่เป็นท่ีสกัการะและถือวา่เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยูอ่าศยั
ในเรือน อกัษรประดษิฐ์ ( Calligraphic) นําลวดลายอกัษรประดษิฐ์นีม้าตกแตง่บริเวณเหนือประตู
หน้าตา่ง รูปแบบของอกัษรประดษิฐ์นีน้ิยมตวัอกัษรแบบซูลซีู ( SULUSI) อกัษรคฟิู ( KUFI) 
และนสัคี ( NUSKI) สําหรับข้อความหรือคําท่ีนํามาประดษิฐ์ได้มาจากโองการในอลักรุอาน วิธี
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ตกแตง่นิยมแกะสลกัด้วยไม้แบบนนูต่ํา โดยการแกะสลกัให้ตวัอกัษรนนูขึน้จากพืน้ บางแหง่นิยม
ระบายสีบนตวัอกัษรท่ีแกะสลกัอีกด้วย สีท่ีนํามาระบาย ได้แก่ สีทอง สีเหลือง สีเขียว การประดษิฐ์
ลวดลายอกัษรอีกวิธีหนึง่ คือ การฉลไุม้มีลกัษณะเป็นเส้นตามรูปของตวัอกัษร ชา่งท่ีแกะสลกันํา
ข้อความท่ีต้องการตกแตง่มาออกแบบ และจดัชอ่งไฟให้เกิดจงัหวะงดงาม และพอเหมาะกบั
บริเวณท่ีต้องการประดบัตกแตง่ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 การแกะสลกัให้ตวัอกัษรนนู 
 

2. ลวดลายพรรณไม้ ( floral Design) ชา่งไม้จะใช้ ลวดลายพรรณไม้ ทัง้ไม้ใบและไม้
ดอกมาผสมผสานแกะสลกัไม้ประดบัชอ่งลมเหนือประตหูน้าตา่ง ประดบัฝาเรือนหรือ ลายเครือ
เถาท่ีดดัแปลงมากจากธรรมชาตโิดยอาศยัรูปแบบของใบปาล์ม ใบผกักาด เถาองุ่น ดอกไม้ตมู 
ดอกไม้บาน การจดัองค์ประกอบมี 2 แบบ คือ จดัให้มีความสมดลุจากแกนกลาง และจดัให้มี
ความตอ่เน่ืองกนัและซํา้กนั 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 ลวดลายพรรณไม้ประดบัชอ่งลม 
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3. ลวดลายเรขาคณิต ( Geometrical Design เป็นลวดลายท่ีประดษิฐ์ง่าย จงึปรากฎ
อยูต่ามชอ่งลมราวบนัได และลกูกรงระเบียงบ้านของชาวไทยมสุลิมทัว่ๆ ไป  นิยมใช้กนัน้อยมาก 
เน่ืองจากมีความงามและความประณีตน้อยกวา่อกัษรประดษิฐ์ และลายพรรณไม้ ลายเรขาคณิตนี ้
ชา่งจะตกแตง่ราวบนัได ลกูกรง ระเบียง ชอ่งลม เป็นต้น 

 

 
 
ภาพท่ี 2.3 ลวดลายเรขาคณิต 

 
จากการสํารวจของสถาบนัศลิปะและวฒันธรรม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (2537) 

พบวา่ ลวดลายอีกลกัษณะหนึง่ซึง่ขอเพิ่มเตมิเป็นลกัษณะท่ี 4 คือ 
4. ลวดลายเลียนแบบธรรมชาต ิชา่งไม้นิยมทําลวดลายรัศมีดวงอาทิตย์ หรือลาย

ทิวทศัน์ลงบนหน้าจัว่ ลกัษณะการใช้ไม้แกะสลกัหรือปนูปัน้ท่ีประดบัยอดจัว่ จัว่สนัหลงัคา และเชิง
ชาย นบัได้วา่เป็นลกัษณะเดน่ของเรือนไทยมสุลิม เป็นท่ีประทบัใจแก่ผู้ ท่ีพบเห็น ในความมีรสนิยม
ด้านศลิปะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นา่ศกึษาเป็นอยา่งยิ่ง อาคารท่ีมกัจะมีการประดบัตกแตง่มาก
เป็นพิเศษ ได้แก่ อาคารทางศาสนา เรือนเจ้าเมืองและเรือนคหบดี 

เอกลกัษณ์ตวัเรือนท่ีชา่งไม้ประดบัตกแตง่ ได้แก่  
1. สนัหลงัคา มกัจะประดษิฐ์จากโลหะหรือปนูปัน้ เป็นลวดลายท่ีประดบัทอดขนาน

กนัไปกบัสนัหลงัคา รูปแบบของลายมกัจะเป็นลวดลายเครือเถาหรือลวดลายประดษิฐ์ หรือชา่งไม้
อาจจะใช้ปนูปัน้ตามสนัหลงัคา ปลายงอแบบหางเป็ดทําให้ดอูอ่นช้อย และป้องกนัฝนร่ัวซมึได้ด้วย 

2. หน้าจัว่ และยอดจัว่ ชาวไทยมสุลิมจะเรียกลวดลายท่ีประดบัยอดจัว่วา่ "บเูวาะฮ์ฆู
ตง" เรียกบริเวณหน้าจัว่วา่ "ตแูบลายา" ลวดลายท่ีตกแตง่บริเวณนีจ้ะใช้วิธีฉลไุม้ หรือลายปนูปัน้
ประดบัซึง่คงทนถาวร ลวดลายประดบัยอดจัว่อาจจะแกะสลกัจากโลหะ สว่นหน้าจัว่อาจจะเขียน
ลวดลายด้วยสีฝุ่ น หรือตีเกล็ดไม้ให้เป็นรัศมีแสงตะวนั 



 37 

3. เชิงชาย หรือท่ีชาวพืน้เมืองเรียกวา่ "ตือโปกาวา" เป็นการตกแตง่บริเวณชายคา
ลายท่ีใช้ประดบัมกัจะเป็นลายประดษิฐ์ แกะสลกัจากไม้หรือสงักะสี เป็นลายเครือเถามีลกัษณะ
โปร่ง ทําให้ตวัเรือนดอูอ่นช้อยสวยงาม 

4. ชอ่งลมใต้หลงัคา ซึง่ชาวพืน้เมืองเรียกวา่ "ฌาลอ" เรือนไทยมสุลิมให้ความสําคญั
กบัชอ่งระบายอากาศ เรือนชาวบ้านมกัจะปลอ่ยโลง่ แตเ่รือนเจ้านายหรือคหบดีจะสลกัไม้ฉลใุห้
โปร่งเป็นลายประดษิฐ์ จดัองค์ประกอบในทางตัง้เป็นลวดลายตอ่เน่ืองกนัไป โดยปกตจิะมีความสงู
ประมาณ 60 เซนตเิมตร 

5. ชอ่งลมเหนือประตแูละหน้าตา่ง รูปแบบของชอ่งลมเหนือประตหูน้าตา่งจะมี 2 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะเป็นชอ่งส่ีเหล่ียมผืนผ้า และลกัษณะโค้งเป็นรูปคร่ึงวงกลมลวดลายแกะสลกั
เหนือประต ูอาจจะใช้ไม้แกะสลกัให้โปร่งเป็นลายอกัษรประดษิฐ์ ท่ีเลือกจากโองการท่ีสรรเสริญ
อลัลอฮ์ เช่ือกนัวา่เพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศยั หรืออาจจะแกะสลกัไม้เป็นลวดลายเครือเถาตาม
ความนิยม แตท่ี่ง่ายท่ีสดุคือลวดลายเรขาคณิต 

6. ระเบียงและลกูกรงระเบียง ซึง่ชาวพืน้เมืองเรียกวา่ "ปาฆามแูซ" อาจจะใช้ไม้
ระแนงตีสลบักนัเป็นลวดลายเรขาคณิต หรือใช้ไม้แกะสลกั 

7. ตีนเสาหรือตอมอ่ ซึง่ชาวพืน้เมืองเรียกวา่ "ปลาแปะ" การหลอ่ตีนเสานัน้ในสมยั
โบราณ ใช้สลกัจากแผน่หิน ตอ่มาจงึหลอ่จากซีเมนต์ มกันิยมใช้ลายนนูประดบัตีนเสาให้ดงูาม หวั
ตีนเสาด้านบนและลา่งอาจจะทําขอบบวัลดหลัน่ให้ดงูาม แตกตา่งไปจากตีนเสาท่ีหลอ่ออกมาใช้
ในปัจจบุนั ซึง่มกัจะทําเป็นเสาปนูธรรมดาไมล่ะเอียดออ่นเทา่ของเดมิ 

การประดบัตกแตง่เรือนนีข้ึน้อยูก่บัความสามารถในเชิงชา่งไม้ ผสมผสานกบัรสนิยม
และฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของเรือนด้วย เรือนไทยมสุลิมท่ีเป็นเรือนไม้ไผน่ิยมทาสี แตถ้่าเป็น
เรือนท่ีใช้ฝาสงักะสี จะนิยมใช้สีเป็นสีฟ้านํา้ทะเลเป็นพืน้ เช่ือวา่การทาสีทําให้ผชุ้าและอมความ
ร้อนได้น้อยกวา่ และฝางดงาม 

5.1.2 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

ความเป็นอยูใ่นชีวิตประจําวนั ท่ีเป็นลกัษณะพิเศษ จําแนกได้ดงันี ้
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หัตถกรรมช่างฝีมือ 
กริช  ความเป็นมาของกริชเป็นอยา่งไร ไมเ่ป็นท่ีแนช่ดั แตจ่ากเร่ืองราวในเทพนิยาย

และตํานาน กริชนัน้จะเป็นอาวธุประจําตวั และสืบทอดให้แก่คนในตระกลูสืบไป ทัง้ยงัมีคณุคา่ใน
เชิงเป็นศลิปวตัถท่ีุเป็นมงคลและศกัดิศ์รีของผู้พกพา 

กริช เป็นคําในภาษาชวา – มลาย ูสว่นในภาษาถ่ินยะลา เรียกวา่ กรือเระฮ์ เน่ืองจาก
กริชมีความเก่ียวข้องกบัชาวชวาในสมยัโบราณท่ีเช่ือในเทพเจ้า ลกัษณะของด้ามกริช มกัจะทําเป็น
รูปสตัว์ในเทพนิยายของชวา และไมข่ดักบัหลกัทางศาสนาอิสลาม 

กริชสกลุชา่งปัตตานี กริชรูปแบบนีเ้รียกกนัในท้องถ่ินกนัอยูห่ลายช่ือ ในกลุม่ของชาว
มสุลิมปัตตานี เรียกกริชรูปแบบนีว้า่ กริชตะยง ก็มี เรียกวา่ กริชจอแตง็ ก็มีสว่นใหญ่กลุม่ชาวพทุธ
จะเรียกอยูห่ลายช่ือเชน่กนั เชน่ กริชหวันก กริชหวัพงักะ กริชหวันกพงักะ และกริชพงักะ เพราะ
รูปลกัษณ์ของด้ามกริชรูปแบบนี ้มองดผูิวเผินด้ามกริชจะมีจมกูยาวแหลม คล้ายปากของนก
กระเตน็ รูปลกัษณ์ท่ีแท้จริงคือยกัษ์ในตวัวายงั หรือตวัหนงัสือของชวาท่ีเคยเข้ามามีอิทธิพลใน
ศลิปกรรมท้องถ่ินของเมืองปัตตานีในอดีต นกกระเตน็นี ้ชวภาคใต้ในสมยัก่อนจะเรียกวา่ "นกพงั
กะ" ซึง่เป็นคําท่ีชาวภาคใต้ยืมมาจากภาษามลาย ูคํามลายกูลางเรียกนกกระเตน็วา่ บรุงเปกาก๊ะ 
เน่ืองจากกริชรูปแบบนีด้้ามกริชและฝักกริชถือกําเนิดขึน้ในพืน้ท่ีของเมืองปัตตานี (สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้) ก่อน โดยศลิปินชา่งท้องถ่ินของเมืองปัตตานี รูปแบบของด้ามกริชนัน้เกิดจาก
อิทธิพลของตวัหนงัแบบชวา (วายงัยาวา) ในทางวิชาการจงึเรียกกริชท่ีฝักและด้ามในรูปแบบนีว้า่ 
"กริชสกลุชา่งปัตตานี" กริชชนิดนีพ้บวา่มีใช้กนัตัง้แตพื่น้ท่ีในจงัหวดัสงขลาตอนใต้ อนัได้แก่ อําเภอ
จะนะ อะเภอเพทา และอําเภอสะบ้าย้อย ตลอดลงไปจนถึงปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมไปถึงรัฐ  
กลนัตนั และตรังกาน ูของประเทศมาเลเซียแตจ่ะพบหนาแนน่มากท่ีสดุ ในพืน้ท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

กริช  เป็นคําในภาษาชวา - มลาย ูสว่นในภาษาถ่ินยะลาเรียกวา่  กรือเระฮ์  กริชมี
ความเกียวข้องกบัชาวชวาสมยัโบราณทีเช่ือในเทพเจ้า ลกัษณะของด้ามกริชมกัจะทําเป็นรูปสตัว์
ในเทพนิยายของชวา และไมข่ดักบัหลกัทางศาสนาอิสลาม  

กริช มีความเป็นมาอยา่งไรไมเ่ป็นท่ีแนช่ดั แตจ่ากเร่ืองราวในเทพนิยายและตํานาน 
กริชจะเป็นอาวธุประจําตวั และสืบทอดให้แก่คนในตระกลูสืบไป ทัง้ยงัมีคณุคา่ในเชิงศลิปวตัถ ุท่ี
เป็นมงคลและเป็นศกัดิศ์รีของผู้พกพา กริชของจงัหวดัยะลามีช่ือและประวตัคิวามเป็นมาท่ี
ยาวนานคือ 
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- กริชเมืองรามนั  เป็นกริชตระกลูสําคญัในประวตัขิองก ริช และเป็นท่ีขึน้ข่ือมานาน มี
ประวตัวิา่เม่ือประมาณ สามร้อยปีท่ีผา่นมา เจ้าเมืองรามนัประสงค์จะมีกริชไว้ประจําตวั และอาจ
เป็นกริชคูบ้่านคูเ่มือง หรือในบางคราวจะมีไว้ประทานแก่ขนุนางผู้จงรักภกัดี หรือผู้ ทําความดีแก่
บ้านเมือง หรือเป็นของขวญัแก่แขกบ้านแขกเมือง แตก่ริชดี ๆ ในชว่งนัน้หายากมาก เจ้าเมืองรามนั
จงึได้ให้คนไปเชิญชา่งฝีมือดี และแก่กล้าด้วยอาคมจากชวา มาตัง้เป็นชา่งประจําเมืองเรียกวา่ ปา
แนะซาระห์ ได้ทํากริชตามรูปแบบของตนเองจนเป็นท่ีรู้จกั และได้เรียกช่ือกริชวา่ กริชปาแนซาระห์ 
ตอ่มาได้ถ่ายทอดการทํากริชแก่ลกูศษิย์เจ็ดคน แตล่ะคนได้ความรู้คนละแบบและเป็นท่ีรู้จกักนั
แพร่หลาย คือ กริชจือรีตอ กริชอาเนาะลงั กริชสบฆูิส กริชแบคอสบกูาร์ กริชปแดนซาระห์ กริชบาหลี 
กริชแดแบะ หรือกายีอาริส แตล่ะแบบมีความแตกตา่งกนัในรูปแบบและรายละเอียดของตวักริช  

- สว่นสําคญัของกริช  ตวักริช หรือเรียกวา่  ตากริช หรือใบกริช สว่นนีเ้ป็นโลหะผสมท่ี
มีสว่นผสมอยา่งพิสดาร ตามความเช่ือของชา่งกริชหรือผู้สัง่ทํากริช ตวักริชมีลกัษณะตรงโคนกว้าง 
สว่นปลายเรียวแหลมมีคมทัง้สองด้าน ตวักริชมีโครงสร้างท่ีแตกกตา่งกนัอยูส่องแบบคือ  ตวักริช
แบบใบปรือ กบัตวักริชคด  

ตวักริชแบบใบปรือ   เป็นรูปยาวตรง สว่ยปลายคอ่ย ๆ เรียวและบางจนบางท่ีสดุ ซึง่
อาจจะแหลมหรืออาจจะมนก็ได้ คล้าย ๆ กบัรูปใบปรือ (พืชนํา้ชนิดนึง่มีใบยาวเรียว) กริชใบปรือ
บางเลม่ จะมีร่องลกึยาวขนานไปกบัคมกริช บางเลม่มีร่องลกึดงักลา่ว 2 - 4 ร่องก็มี   

สว่นตวักริชคดนัน้มีลกัษณะคดไปคดมาและคอ่ย ๆ เรียวยาวลงคล้ายกบัเปลวเพลิง 
การทํากริชให้คดนัน้กลา่วกนัวา่มีจดุประสงค์คือ เม่ือใช้แทงจะทําให้บาดแผลเปิดกว้างกวา่ และ
สามารถแทงผา่นกระดกูได้ด้วย  

การทําตวักริชในสมยัโบราณต้องเตรียมกระบอกเหล็กเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 2 
นิว้ ยาวประมาณ 20 นิว้ เอาชิน้เหล็ก หรือโลหะหลาย ๆ ชนิดรวมทัง้เหล็กกล้า เหล็กเนือ้ออ่น 
นํามาบรรจลุงในกระบอกเหล็กดงักลา่ว ตีกระบอกเหล็กนัน้ให้แบนพอเหมาะ แล้วนํามาตัง้บนเตา
ไฟหลอมให้เหล็กนัน้เหลวจนเป็นเนือ้เดียวกนั ถ้าเหล็กดงักลา่วหลอมไมเ่ข้ากนัสนิท ให้นําชิน้เหล็ก
เหลา่นัน้มาแชล่งในนํา้ดนิเหนียว แล้วตัง้ไฟหลอมใหมจ่นกวา่เนือ้เหล็กจะเข้ากนัสนิทดี จากนัน้จงึ
นํามาวางบนแทน่ และตีให้แบนเป็นรูปร่างกริชท่ีต้องการซึง่ต้องใช้เวลามาก จากนัน้จงึนํามาฝนลบั 
และตกแตง่ให้เกิดรายละเอียดของลวดลาย ตามชนิดของกริชตามท่ีต้องการ  

การหลอม การตี การฝนและการลบัจะเป็นไปด้วยความประณีตบรรจง การกําหนด
สดัสว่นของโลหะท่ีใช้ผสมกนัต้องใช้ประสบการณ์สงู  
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หวักริชหรือด้ามกริชสําหรับจบั นิยมทําเป็นรูปหวัคน หวัสตัว์   ตอ่มาได้เปล่ียนเป็น
รูปทรงเรขาคณิตท่ีไมผ่ิดหลกัศาสนาอิสลาม หวักริชจะแกะจากวสัดตุา่ง ๆ เชน่ ไม้เนือ้แข็ง งาช้าง 
เขาสตัว์ หรือหลอ่ด้วยโลหะ  

ปลอกสามกัน่ เป็นสว่นท่ีตดิกบัหวักริช เพ่ือให้หวักริชยดึตดิกนัอยา่งมัน่คงและไมใ่ห้
หวักริชแตกร้าวได้ง่าย นิยมทําด้วยโลหะทองเหลือง เงินหรือทองคํา และมีการแกะสลกัลวดลายท่ี
ประณีต  

ฝักกริช   เป็นท่ีเก็บคมกริชเพื่อความสะดวกในการพกพา มกัจะทําด้วยโลหะชนิด
เดียวกบัโลหะท่ีทําปลอกสามกัน่ และแกะสลกัด้วยความประณีตสวยงาม 

กริชแบบสกุลช่างปัตตานี  นิยมใช้ในพืน้ท่ีปัตตานี ยะลา นราธิวาส บางสว่นของ
สงขลาและสตลู ด้ามกริชแกะสลกัจากไม้เป็นรูปยกัษ์หรือรากษสตามคตคิวามเช่ือแบบฮินด-ูชวา 
แตมี่จมกูยาวงอน นยัน์ตาถลนดดุนั ปากแสยะมองเห็นไรฟันและเขีย้วแหลมงอนโค้ง สว่นท่ีเป็น
เส้นผมและเครา ตลอดจนเคร่ืองประดบัชา่งรังสรรค์ให้เป็นกระหนกเครือเถาท่ีมีความงามวิจิตร
แฝงไว้ด้วยอํานาจและพลงัลกึลบั เน่ืองจากด้ามกริชแบบปัตตานีมีรูปเป็นยกัษ์แตจ่มกูยาวงอน คน
ทัว่ไปในจงึมองเห็นเป็นแบบ  "หัวนกพังกะ"  หรือนกกระเตน็  จงึเรียกกนัวา่ กริชหวันกพงักะ สว่น
ชาวมสุลิมในภาคใต้เรียกวา่ กริชตะยง เฉพาะกริชท่ีด้ามไมมี่เคราใต้คางบางท้องถ่ินเรียกวา่ กริช
จอแตง็ 

 
 

ภาพท่ี 2.4 กริชแบบสกลุชา่งปัตตานี  
ท่ีมา :  วฒันธรรมพฒันาการทางประวตัศิาสตร์เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดัปัตตานี, พิมพ์ครัง้

ท่ี 1. กรมศลิปากร, 2542 : น.53. 
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ภาพท่ี 2.5 กริชสกลุชา่งปัตตานี  ด้ามทําเป็นรูปนกพงักะ 
ท่ีมา: หน้า 15 (กริช ). สารานกุรมวฒันธรรมภาคใต้ ฉบบัต้นแบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 กริชสกุลชา่งปัตตานี  ใบกริชตรงเซาะร่อง (จิตอ) ด้ามแบบหวันกพงักะตวัผู้  หรือ แบบ
ตะยงแกะสลกัเล่ียมทองนาคและเงิน  ฝักแบบปัตตานี 

ท่ีมา: หน้า 23 (กริช ). สารานกุรมวฒันธรรมภาคใต้ ฉบบัต้นแบบ  
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ภาพท่ี 2.7  กริชสกลุชา่งปัตตานี ใบกริชเป็นของสกลุชา่งบกิูสมี 11   คด  ด้ามหวันกพงักะ ฝีมือชา่ง

ชัน้สงูมีสว่นประกอบนาคและทองในการตกแตง่ เป็นกริชของชนชัน้สงูระดบัเจ้าเมือง
หรือเชือ้พระวงศ์ 

ท่ีมา: หน้า 34 (กริช ). สารานกุรมวฒันธรรมภาคใต้ ฉบบัต้นแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 กริชสกลุชา่งปัตตานี ใบกริช  7 คดเซาะร่อง(จิตอ)  ด้ามแบบหวันกพงักะตวัผู้  ฝักแบบ
ปัตตานีหรือแบบตะยง 

ท่ีมา: หน้า 24 (กริช ). สารานกุรมวฒันธรรมภาคใต้ ฉบบัต้นแบบ 
 

ฝักกริชแบบปัตตานีมีรูปคล้ายเรือ ก้านฝักมีลกัษณะ ป้อม-มนและยาวขนาน ฝักมี 2 
แบบใหญ่ แบบรุ่นเก่าทําจาก ไม้ชิน้เดียวนํามาเจาะคว้านและเกลาจนเป็นฝักกริช แบบรุ่นหลงัทํา
แบบนําเอาไม้มาตอ่เข้าเดือยเป็นสว่น  ๆ มีชนิด 2 ชิน้ก็มี 3 ชิน้ก็มี ฝักกริชรุ่นเก่านิยมทําจากไม้
ประดูห่อม รุ่นหลงันิยมทําจากไม้แก้วดีปลี นิยมเคลือบเงาฝักกริชด้วยยางจากต้นชนวน ซึง่เป็นไม้
พืน้บ้าน ฝักกริชแบบปัตตานีไมน่ิยมสวมปลอกด้วยเงินหรือโลหะชนิดอ่ืน 
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กรงนก 
กรงนกเขา   นกเขาชวาหรือนกเขาเล็ก มีสีเทาคลํา้ หางยาวประมาณ 8 - 9 นิว้ เป็น

นกท่ีชาวไทยอิสลามในภาคใต้นิยมเลีย้งไว้ดเูลน่ ฟังเสียงและเป็นสวสัดมิงคลแก่ตน และครอบครัว 
การเลีย้งนกเขาจะใช้กรงซึง่สว่นใหญ่จะขงักรงเดี่ยว กรงท่ีนิยมใช้กนัคือ กรงแกะดอก มีขนาดและ
รูปร่างไมแ่ตกตา่งจากกรงธรรมดา ตา่งกนัท่ีซ่ีกรงจะแกะเป็นรูปตา่ง ๆ   โดยทัว่ไปจะแกะเป็นรูป
ดอกไม้ชนิดตา่ง ๆ  

 

 
 

ภาพท่ี 2.9 กรงนกเขาชวา 
เจาะสนามนก. (ออนไลน์). http://www.jorsanamnok.com 

 
กรงนกเขาชวา  แบง่สว่นประกอบสว่นตา่ง ๆ คือ  
- ตวักรง   ขนาดท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนัก้นกรงมีเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 14 นิว้ สงู

ประมาณ 16 - 18 นิว้ ตวักรงจะมีสว่นประกอบคือ  ซ่ีกรง ต้องมีขนาดเล็ก และแข็งแรงดี  ประตปิูด
เปิดกรง  นิยมทําท่ีก้นกรง ไมน่ิยมทําข้างกรงเพราะจะทําให้เสียรูปทรง และขาดความสวยงาม
คอน สําหรับให้นกเกาะ มกัจะแกะสลกัเป็นลวดลายตา่ง ๆ อาจทําจากไม้ธรรมดาหรืองาช้างขนาด
ประมาณ 5 - 6 หนุ สงูประมาณ 3 นิว้ ภาชนะใสอ่าหารและนํา้ - หวักรงนก นิยมทําด้วยไม้ธรรมดา
หรืองาช้าง นํามากลงึให้สวยงาม  ขอเก่ียว อาจทําด้วยเหล็กธรรมดาหรือทําด้วยทองเหลืองเป็นรูป
สตัว์ตา่ง ๆ เชน่ รูปนกโบราณ ตวัมงักร   ผ้ารองมลูนกและเศษอาหาร  ทําเป็นรูปวงกลมห้อยไว้
ภายนอกกรงนก  ผ้าคลมุกรงนก  มีสองแบบคือ แบบมีส่ีชายเป็นการคลมุแบบถาวร นิยมใช้ผ้าแพร
ลายดอกสีสด ท่ีปลายชายจะผกูห้อยลกูตุ้มแก้วสี มีรูปแบบแตกตา่งกนั   อีกแบบหนึง่เป็นการคลมุ
ชัว่คราวเวลาเคล่ือนย้ายนก เพ่ือไมใ่ห้นกตกใจ มกัใช้ผ้าท่ีมีลวดลายและสีสด 
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ปืนใหญ่  อาวธุปืนโบราณท่ีถกูขดุพบระหวา่งการลอกร่องนํา้แมนํ่า้ปัตตานี คืออีก
หนึง่ความภาคภมูิของคนปัตตานีในประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินซึง่มีมาอยา่งช้านาน 

ทัง้นี ้ประวตัริาชอาณาจกัรมลายปูะตานี โดย ฮิบรอฮิม ซุกรี บนัทกึไว้ภายหลงัสยาม
ยดึปัตตานีได้แล้วตอนหนึง่วา่ “เม่ือได้วางกฎหมายการปกครองเรียบร้อยแล้ว แมท่พัสยามจงึมี
คําสัง่ให้ทหารสยามลงเรือรบกลบั พร้อมกบักวาดต้อนเชลยชายหญิงและทรัพย์สมบตัท่ีิยดึได้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปืนใหญ่สมยัรายาบีรูได้นํากลบัเมืองสยาม ปัจจบุนัปืนใหญ่กระบอกนัน้ยงัตัง้
สง่าอยูห่น้ากระทรวงกลาโหมท่ีกรุงเทพฯ และอีกกระบอกหนึง่ตกลงในทะเลท่ีปากอา่วปะตานี” 

นอกจากนัน้ ครัง้ท่ีนําปืนใหญ่พญาตานีเข้าสยาม มีจารึกสัน้ๆ เป็นบทกลอนสะท้อน
ความรู้สกึของ “ประแดะ” มเหสีของท้าวประดู ่หญิงผู้ซึง่เป็นบคุคลมีช่ือเสียงในกลุม่ของครัวแขกท่ี
ถกูพว่งมาด้วย 

นางก็ไร้ญาติวงศ์พงศา  หมายพ่ึงบาทาพระโฉมศรี 
โคตรพ่อโคตรแม่ก็ไม่มี   อยู่ถึงเมืองตานีเขาตีมา 

เพราะภาวะท่ีทกุคนตา่งอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีตงึเครียดกบัเหตกุารณ์ความรุนแรง 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ การขดุคุ้ยตํานานความเป็นมาของปืนโบราณจงึเปรียบเสมือนจดุเทียน
ความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวขึน้มาอีกครัง้ 

นอกจาก “ปืนพญาตานี” ซึง่วนันีต้ัง้อยูห่น้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานครแล้ว 
น้อยคนนกัท่ีจะรู้วา่ ยงัมีปืนพ่ีปืนน้อง “ศรีนครา” และ “มหาเลลา” ท่ีหายไปอยา่งไร้ร่องรอยและทํา
ให้มหากาพย์หน้าหนึง่แหง่ประวตัศิาสตร์ปัตตานีนัน้ ยงัคงมีเศษเสีย้วท่ีเป็นความลบัซอ่นอยู่ 

หากอ้างอิงตํานานการสร้างปืนใหญ่พญาตานี ท่ีมาจากฐานข้อมลูอนัหลากหลาย แม้
จะมีความแตกตา่งกนัอยูบ้่าง แตส่ิ่งหนึง่ท่ียืนยนัแนช่ดัคือ มีการสร้างปืนใหญ่ท่ีเมืองปัตตานี 

ดงัท่ีปรากฏในประวตัศิาสตร์วา่ ในยคุท่ี ปาตานีดารุสสลาม อยูภ่ายใต้การปกครอง
ของ 4 ราชินี คือ ราชินีฮิเญา( หรือ มรัฮมู ตมับงังนั) ,ราชินีบีรู ราชินีองู ูและราชินีกนูิง ระหวา่งปี 
2159-2268 โดยระบวุา่ ปืนใหญ่พญาตานี ถกูสร้างขึน้ในรัชสมยั ราชินีบีรู เพ่ือเตรียมรับมือกบัการ
โจมตีของกรุงศรีอยธุยา 

“อาณาจกัรปะตานียคุรายาบีรูนัน้ มีกระแสขา่วเสมอวา่พระเจ้าแผน่ดนิสยามกําลงั
ตระเตรียมทพัใหญ่เพ่ือยาตราทพัมาโจมตีอาณาจกัรปะตานี...เพราะเหตวุา่กองกําลงัชาวสยามนัน้
มีความพร้อมยิ่งขึน้ ไมว่า่จะเป็นอาวธุปืนใหญ่ท่ีมีพิษสงร้ายแรง ตรงกนัข้ามกบักองทพัอาณาจกัร
ปะตานีไมมี่ความพร้อมท่ีจะใช้อาวธุ...เม่ือทรงมองเห็นภยัอนัตรายและจดุออ่นดงักลา่ว รายาบีรูจงึ
ทรงปรึกษาหารือกบัเสนาบดีผู้ใหญ่เพ่ือหาทางเตรียมอาวธุให้ครบครัน...บรรดาเสนาบดีผู้ใหญ่ตา่ง
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ยอมรับข้อเสนอของรายา และจากบดันัน้เป็นต้นมานายชา่งก็ลงมือหลอ่ปืนใหญ่...การหลอ่ปืนใหญ่
ดงักลา่วสําเร็จผลเป็นอยา่งดี เพราะนายชา่งหลอ่ปืนนัน้เป็นชาวจีนช่ือ ลิ่มโกเค่ียม ตอ่มาเข้ารีตเป็น
มสุลิมด้วยความสมคัรใจและมีนามวา่ โต๊ะเคี่ยม อาศยัอยูก่บัเสนาบดีผู้ใหญ่ของรายา เน่ืองจาก
อธัยาศยัอนัดีงามจงึได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ เก็บภาษีเข้าออกท่ีทา่เรือปากอา่วนครปะตานี” 

ในครัง้นัน้มีการหลอ่ปืนใหญ่ขึน้ 3 กระบอก คือศรีปาตานี ,ศรีนาฆารา และมหาเลลา 
โดย 2 กระบอกแรกมีความยาวเทา่กนัท่ี 3 วา 1 ศอก 1 คืบ 2 นิว้คร่ึง กระสนุมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 11 
นิว้ สว่นกระบอกสดุท้ายท่ีสัน้ท่ีสดุและไมรู้่วา่ ณ วนันีอ้ยูท่ี่ไหน สร้างเสร็จหรือไมมี่บนัทกึไว้วา่ยาว 
5 ศอก 1 คืบ 9 นิว้ กระสนุเส้นผา่นศนูย์กลาง 3 นิว้  

เพราะฉะนัน้ การค้นพบปืนโบราณท่ีบริเวณปากอา่วปัตตานีเม่ือวนัท่ี 23 เมษายนท่ี
ผา่นมา จงึสร้างความปลืม้ปิตใิห้แก่คนปัตตานีเป็นอยา่งมาก 

รศ.ดร.ครองชยั หตัถา นกัวิชาการด้านภมูิศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) ผู้ ทํารายงานการศกึษาสํารวจเพ่ือขยายฐานความรู้ทางโบราณคดี
และประวตัศิาสตร์ในพืน้ท่ี ต.ตนัหยงลโุละ อ.เมือง จ.ปัตตานี กลา่ววา่  “ปืนท่ีพบไมน่า่จะเป็นปืน
มหาเลลา เพราะมีลวดลายวิจิตรประณีต และยงัมีล้อท่ีบง่บอกวา่สามารถหมนุตวักระบอกปืนได้ 
โดยสว่นตวัคดิวา่นา่จะเป็นปืนประจําเรือท่ีตดิอยูก่บัสําเภามากกวา่ เน่ืองจากปืนรบอยา่งศรีนครา
หรือมหาเลลานัน้ เป็นปืนท่ีสร้างมาเพ่ือศกึสงคราม ไมมี่ลวดลาย” 

“และเน่ืองจากไมพ่บประวตักิารสญูหายทําให้ตีความยาวกวา่ใครเป็นผู้ผลิต สร้าง
เม่ือไร อีกทัง้ปืนฝังอยูใ่ต้พืน้ดนิกวา่ 5 เมตรนัน้ คาดการณ์ได้วา่นา่จะมีอายปุระมาณ 2-3 ร้อยปี 
แตค่งจมมาได้สกั 100 ปี นอกนัน้หลกัฐานท่ีพบไมส่ามารถบอกประวตัไิด้เลย แตก็่สามารถพิสจูน์
ประวตัศิาสตร์ได้วา่ปัตตานีในอดีตนัน้มีความเจริญรุ่งเรือง มีการค้าขายทางเรือ และผลิตปืนใหญ่
สง่ออกด้วย” ถึงกระนัน้ อ.ครองชยั ให้ความเห็นวา่ สิ่งท่ีสําคญัในการพบปืนใหญ่โบราณคือลวดลาย
บนกระบอกปืนท่ีผสมผสานศลิปะมลายทู้องถ่ิน จีน อาหรับ ลายไทยและตะวนัตก (ฮอลนัดา) 

“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมีพระบรมราชานญุาตให้หลอ่ปืนพญาตานีจําลอง 
เพ่ือนํากลบัมาไว้ท่ี จ.ปัตตานี แล้ว เพียงแตว่า่ยงัไมไ่ด้เร่ิมต้น ผมหวงัวา่หากมีการค้นหาปืนใหญ่ศรี
นคราท่ีทางตํานานบอกวา่จมอยูใ่นทะเลปัตตานีกวา่ 500 ปี รวมถึงปืนโบราณตา่งๆ  ท่ีคาดวา่นา่จะ
มีอีกมากท่ีอยูใ่ต้พืน้ทะเล จะสร้างความภมูิใจให้กบัคนปัตตานี และทําเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวหรือ
แหลง่ศกึษาเรียนรู้ทางประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินตอ่ไปได้” นกัวิชาการด้านภมูิศาสตร์กลา่ว 
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และเม่ือย้อนดขูนาดของปืนมหาเลลาท่ีบนัทกึไว้วา่มีความยาว 5 ศอก 1 คืบ 9 นิว้ 
กบั ความยาวกวา่ 2 เมตรของปืนใหญ่กระบอกนี ้อีกทัง้ลวดลายท่ีคล้ายคลงึกบัปืนใหญ่พญาตานี 
ซอ่นประวตัศิาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ในยคุปัตตานีดารุสสลามไว้อยา่งนา่ค้นหา 

จากหนงัสือ ฮิกายตัปาตานี ระบวุา่ ตอนท่ีพวกปาเล็มบงั มาโจมตีปาตานีทัง้สองครัง้
นัน้ พวกปาเล็มบงัไมส่ามารถเข้าประชิดกําแพงเมืองได้เลย เพราะบนกําแพงเมืองปาตานีมีปืน
ใหญ่วางเรียงรายเป็นแถว หา่งกนักระบอกละ 1 วาเทา่นัน้ 

“ตอนท่ีฝร่ังชนชาตฮิอลนัดามาถึงปาตานีใหม่ๆ นัน้ บางคนได้รายงานเปรียบเทียบวงั
ปาตานีกบัวงัเมืองอมัสเตอร์ดมัในฮอลนัดาวา่ วงัของเมืองปาตานียาวกวา่วงัของเมืองอมัสเตอร์ดมั 
แตใ่นด้านกว้าง วงัอมัสเตอร์ดมักว้างกวา่วงัเมืองปาตานี สว่นปืนใหญ่ท่ีตัง้อยูห่น้าประตเูมืองปา
ตานีนัน้ใหญ่กวา่ปืนใหญ่ท่ีตัง้อยูห่น้าประตวูงัท่ีอมัสเตอร์ดมั” 

เพราะฉะนัน้ หากปืนใหญ่ท่ีพบหน้าปากอา่วปัตตานีไมใ่ชปื่นใหญ่มหาเลลา ก็อาจจะ
เป็นปืนใหญ่โดยทัว่ไปท่ีวางเรียงรายเป็นแถวหา่งกนักระบอกละ 1 วา หรืออาจจะเป็นแคส่ินค้า
สง่ออกเทา่นัน้ ในขณะท่ีบางตํานาน เลา่ขานกนัวา่ปืนมหาเลลาสร้างไมเ่สร็จบ้าง กระบอกปืนแตก
บ้าง หรือเป็นปืนท่ีโดนสาปบ้างแตถ่ึงกระนัน้ ตํานานปืนใหญ่ไมว่า่จะถกูจารึกบนัทกึขีดเขียน
แตกตา่งกนัมากน้อยตามความเข้าใจอยา่งไรนัน้ ยงัไมสํ่าคญัเทา่ประวตัศิาสตร์ของเมืองปัตตานีท่ี
มี เร่ืองราวของราชินีผู้ยิ่งใหญ่ และสมัพนัธภาพระหวา่งปัตตานีกบัสยามซึง่ไมว่า่ปืนท่ีขดุพบคือ
มหาเลลาหรือไม ่ท่ีสําคญักวา่สิ่งอ่ืนใด คือปืนใหญ่ได้กลบัมาแล้ว 1 กระบอก 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ปืนพญาตานี 
ท่ีมา :  วฒันธรรมพฒันาการทางประวตัศิาสตร์เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดัปัตตานี, พิมพ์ครัง้

ท่ี 1. กรมศลิปากร, 2542 : น.56. 
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ปืนพญาตานี เป็นปืนใหญ่โบราณ หลอ่ด้วยสมัฤทธ์ิ ลํากล้องเรียบ บรรจกุระสนุทาง
ปากกระบอก ใช้ ดนิดําเป็นดนิระเบดิและจดุชนวนโดยการจดุดนิระเบดิขนาดของปืนยาว 32 วา 1 
ศอก 2.5 นิว้ ใช้กระสนุ ขนาด 11 นิว้ การยิงแตล่ะครัง้จะต้องบรรจดุนิปืนหนกั 15 ชัง่ สามารถยิง
ไกล ประมาณ 1,460 – 1,800 เมตร ตามประวตักิารสร้างระบวุา่ สร้างในสมยัรายาบีรู (พ.ศ. 2159 
–2167) ในการหลอ่ปืนใหญ่ครัง้นัน้ ชาวจีนช่ือลิ่มโต๊ะเคี่ยม เป็นชา่งหลอ่ปืนให้ตามความประสงค์
ของรายา ได้ปืนใหญ่ครัง้นัน้ 3 กระบอก คือ เสรี ปัตตานีหรือ พญาตานี ศรีนคราหรือเสรีนคร และ
มหาเลลา ทัง้ 3 กระบอกได้ตดิตัง้ไว้บนรถลากและ ได้ใช้เป็นอาวธุป้องกนัเมืองปัตตานีหลายครัง้
ในเวลาตอ่มา จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2329 สมยัพระบาทสมเดจ็ พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกฯ ได้โปรดให้
กรมพระราชวงับวรสถานมงคลนําไปไว้ท่ีกรุงเทพฯ และตัง้อยูท่ี่หน้า กระทรวงกลาโหมมาจนทกุ
วนันี ้ปืนพญาตานี เป็นประตมิากรรมหลอ่ด้วยโลหะท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีเล่ืองลือมาตัง้แตส่มยักรุงศรี
อยธุยา เป็นผลงานชิน้สําคญัท่ีแสดงถึงความเจริญทางเทคโนโลยีและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองของ ปัตตานีในยคุนัน้ ปืนพญาตานีมีขนาดใหญ่และมีนํา้หนกัมากท่ีสดุในประเภท
ปืนใหญ่โบราณท่ีมีอยูใ่น ประเทศไทยขณะนัน้ กระทรวงมหาดไทยได้ใช้รูปปืนใหญ่พญาตานี
กระบอกนีเ้ป็นตราสญัลกัษณ์ประจํา จงัหวดัปัตตานี และในผืนธงประจําจงัหวดัก็ใช้รูปปืนใหญ่
วางอยูก่ลางผืนธง 

เรือกอและ 
เรือกอและท่ีทิง้สมอจอดลอยลําอยูเ่รียงรายในอา่ว ดเูหมือนจะเป็นสญัลกัษณ์ของ

ชายแดนใต้ไปแล้วโดยปริยายคงด้วยเพราะสีสนัอนัฉดูฉาด และลวดลายอนัสวยงามตระการตาท่ีมี
สีฟ้าเข้มของนํา้ทะเลตดักบัแสงท่ีสะท้อนนํา้เปลง่รัศมีแหง่ความงามและชวนให้หลงใหล ตราตรึงใจ 

เรือกอและเป็นเรือท่ีใช้กนัมากบริเวณภาคใต้ตอนลา่ง โดยเฉพาะจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้คําวา่ กอและ ในภาษายาวี มีความหมายวา่ โคลงเคลง เรือกอและจงึมีความหมายอนั
แสดงถึงลกัษณะเรือท่ีมีสภาพโคลงเคลงเม่ืออยูใ่นนํา้ ไมเ่คยหยดุนิ่งเหมือนกระแสคล่ืนในทะเล
นัน่เอง ท่ีมาของเรือกอและนัน้ สนันิษฐานวา่ เกิดขึน้ก่อนสมยัสโุขทยัพร้อมๆกบัการแผข่ยายของ
อิสลามในประเทศไทย และการเข้ามาตัง้รกรากถ่ินฐานในภาคใต้ตอนลา่งเลียบชายฝ่ังทะเลอา่ว
ไทยตัง้แตน่ครศรีธรรมราชลงไปถึงแหลมมลาย ูและเน่ืองจากมสุลิมในภาคใต้มีความเช่ียวชาญใน
การออกทะเล เน่ืองด้วยคนสว่นใหญ่เป็นชาวพืน้เมือง เคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการทําประมงแตเ่ดมิใช้
ใบในการขบัเคล่ือน และเป็นเรือท่ีมีความคลอ่งตวัสงู โต้คล่ืนได้ดี และคว่ํายาก เน่ืองจากท้องเรือมี
ลกัษณะกลม อนัเป็นรูปทรงท่ีรับกนักบัลกัษณะของคล่ืนในทะเล จงึสามารถท่ีจะแลน่บนนํา้ทะเล
ได้อยา่งมัน่คง “เรือกอและ” คือสญัลกัษณ์แหง่ท้องทะเลฝ่ังตะวนัออกของแหลมมลาย ูนบัตัง้แต ่อ.
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ยะหร่ิง อ. ปะนาเระ อ. สายบรีุ จงัหวดั ปัตตานี เร่ือยไปจนถึง อ.ตากใบ จงัหวดันราธิวาส ริมฝ่ัง
ด้านนีนํ้า้ตืน้เหมาะกบัการออกเรือเล็กเพื่อทําประมงชายฝ่ังตํานานของเรือกอและเร่ิมต้นท่ีนัน่ เรือ
กอและเป็นเรือประมงท่ีใช้ในแถบจงัหวดัภาคใต้ตอนลา่ง มีลกัษณะเป็นเรือยาวท่ีตอ่ด้วยไม้
กระดานโดยทําให้สว่นหวัและท้ายสงูขึน้จากลําเรือให้ดสูวยงาม นิยมทาสีแล้วเขียนลวดลายด้วยสี
ฉดูฉาดเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซีย ซึง่นํามาประยกุต์ให้เหมาะกบัลําเรือ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11  เรือกอและ 
ท่ีมา :  วฒันธรรมพฒันาการทางประวตัศิาสตร์เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดัปัตตานี, พิมพ์ครัง้

ท่ี 1. กรมศลิปากร, 2542 : น.57. 
 

เรือกอและมี 2 แบบคือ แบบหวัสัน้และแบบหวัยาว ขนาดของเรือแบง่เป็น 4 ขนาด 
โดยยดึความยาวของลําเรือเป็นเกณฑ์ในการแบง่ คือ ขนาดใหยาว 25 ศอก ขนาดกลางยาว 22 
ศอก ขนาดเล็กยาว 20 ศอก และขนาดเล็กมากเรียกวา่ "ลกูเรือกอและ"  ยาว 6 ศอกโดยประมาณ 
และด้านนอกซึง่คอ่นขึน้ไปทางขอบเรือ ทําเป็นขอบนนูออกมาข้างนอก ลกัษณะเป็นกนัชนของเรือ
ยาวตลอดลําเรือเรียกวา่ "ปาแปทวูอ" ท่ีตอนลา่งของปาแปทวูอทํารอยแซะเนือ้ไม้ด้วยกบให้เป็น
แนวยาวตลอดลําเรือเรียกวา่ "กอมา" เรือทัง้ลําแบง่เป็น 2 สว่น สว่นหวัเรียกวา่ "ลแูว" สว่นท้าย
เรียกวา่ "บเูระแต" ถ้าแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นหวัเรียกวา่   "ปาลอ"   สว่นกลาง (ลําเรือ)  เรียกวา่ 
"ตือเราะ" สว่นท้ายเรียกวา่ "ปงูง" 
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ภาพท่ี 2.12 สว่นกลาง (ลําเรือ) เรียกวา่ “ตือเราะ” 
 

เรือกอและ เป็นเรือประมงท่ีแตกตา่งจากเรือประมงประเภทอ่ืน ๆ อยา่งเห็นได้ชดั 
เพราะเรือกอและนัน้มีเอกลกัษณ์ประจําตวัท่ีโดดเดน่ ไมว่า่จะเป็นลวดลายตา่ง ๆ ท่ีอวดโฉมอยูบ่น
ตวัเรือ ซึง่มีความวิจิตรสวยงามมาก มีลวดลายท่ีผสมผสานระหวา่งศลิปะไทยอิสลาม จีน และ
ศลิปะอ่ืน ๆ เน่ืองจากอิทธิพลท่ีได้รับมาจากสภาพแวดล้อมอนัได้แก่ภมูิประเทศ ภมูิอากาศ สงัคม
ความเป็นอยู ่ซึง่สงัคมความเป็นอยูใ่นจงัหวดัปัตตานีนัน้ ประกอบไปด้วยชนชาต ิ 3 ชนชาตท่ีิอาศยั
อยูร่่วมกนันัน่คือ ชาวไทยพทุธ ชาวไทยมสุลิมและชาวจีนนัน่เองเป็นกระจกเงา สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของมนษุย์ ในแตล่ะชมุชนแตล่ะเชือ้ชาตท่ีิสืบทอดกนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  เรียกวา่
วฒันธรรมซึง่แตล่ะกลุม่ชนยอ่มมีความแตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ ภมูิประเทศ 
และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั แตท่ัง้สิน้ยอ่มเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่ชนรุ่นหลงั 
วฒันธรรมสงูสง่ในด้านศลิปะ ทําให้เพิ่มความสง่างามของเรือกอและด้วยการเน้นศลิปะการ
ตกแตง่ลวดลายตัง้แตห่วัเรือจนถึงท้ายเรือ เรือกอและจะแตกตา่งจากเรือประมงประเภทอ่ืนอยา่ง  
ชดัเจน เพราะเรือกอและเป็นวฒันธรรมทางวตัถท่ีุนา่สนใจ อีกทัง้มีคณุคา่ทางสนุทรียศาสตร์กอร์ป
ด้วยความงามวิจิตรของลวดลายจิตรกรรมท่ีเขียนลวดลายและระบายสีอยา่งสวยงามตลอดทัง้ลํา 
นัน่คือเรือกอและมิใชเ่รือประมงธรรมดาเทา่นัน้แตเ่รือกอและเป็นเสมือนหนึง่ศลิปกรรมท่ีมีคณุคา่
ชิน้หนึง่  ซึง่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของกลุม่ชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีประดษิฐ์  และ
สร้างสรรค์ขึน้ 
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ความงดงาม โดดเดน่ของเรือกอและไมไ่ด้งามเฉพาะบางสว่น แตจ่ะงามตลอดลํา ไม่
วา่จะเป็นลายท่ีอยูบ่นเรือ สีสนัท่ีแตง่แต้มลงไปรวมทัง้รูปทรงของเรือท่ีมีปลายทัง้สองด้านบรรจบ
กนัเป็นมมุแหลม ขณะท่ีเรือทัว่ไปด้านหนึง่จะแหลม อีกด้านหนึง่จะตดัคร่ึง น่ีเป็นความตา่งของเรือ
กอและท่ีไมเ่หมือนเรือชนิดอ่ืนๆ และเป็นเหตผุลวา่ทําไมเรือกอและถึงสะกดใจคนด ู

จิตรกรรมเรือกอและ 
ประวัตแิละวิวัฒนาการของเรือกอและ สนันิษฐานวา่เรือกอและนา่จะเกิดขึน้ก่อน

สมยัสโุขทยั ข้อสนันิษฐานดงักลา่วสืบเน่ืองมาจากเหตผุลทางประวตัศิาสตร์ ดงันีคื้อ 
1. การเข้ามาของมสุลิมในประเทศไทยในสมยักรุงสโุขทยั (พ.ศ. 1800-1921) นัน้ 

มสุลิมอาศยัอยูใ่นนครศรีธรรมราชตลอดจนถึงมะละกา และมีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ในสมยัสโุขทยันัน้
ประเทศไทยมีการตดิตอ่กบัประเทศมสุลิม เชน่ อินโดนีเซีย อาหรับทัง้นีใ้นสมยัของสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2133-2148) ตําแหนง่เสนาบดีทางการคลงั  และการ
ทา่เรือนัน้นิยมใช้ชาวเปอร์เซีย ซึง่ก็ใช้กนัเป็นประเพณีสืบตอ่มาจนตลอดสมยัอยธุยาและธนบรีุ 

2. มสุลิมในภาคใต้มีความชํานาญในการใช้เรือ คนไทยทางภาคใต้รู้จกัการใช้เรือ
อยา่งชํานิชํานาญมากกวา่คนไทยในภาคกลางเหตผุลหนึง่ท่ีสําคญัคือ การอยูต่ดิลํานํา้และฝ่ัง
ทะเลและหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์กลา่ววา่ ขนุนางเชือ้สายอาหรับมสุลิมมีความสามารถเป็น
อยา่งยิ่งในด้านกิจการค้าทางทะเล รับราชการได้ตําแหนง่เป็นเจ้ากรมทา่สงักดักองทพัเรือเป็น
จํานวนมาก จนกลายเป็นตําแหนง่สืบทอดแบบประเพณีจงึสนันิษฐานได้วา่ชาวมสุลิมในภาคใต้
ความคุ้นเคยและชํานาญในการใช้เรือมาตัง้แตส่มยัโบราณและสืบทอดความชํานาญทางด้านการ
เดนิเรือและการประมงให้แก่ลกูหลาน 

3. ปรากฏเร่ืองราวของเรือและในสมยัสโุขทยั จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์พอสรุป
และสนันิษฐานได้วา่เรือกอและและการเข้ามาตัง้รกรากถ่ินฐานในภาคใต้ตอนลา่งของชาวมสุลิม
และเน่ืองจากชาวมสุลิมในภาคใต้มีความชํานาญพิเศษในการออกทะเลดงันัน้กลุม่ชนนีจ้งึยดึ
อาชีพการประมงและเน่ืองจากเป็นชาวพืน้เมืองท่ีมีทนุทรัพย์น้อย จงึมีการคดิประดษิฐ์เคร่ืองมือใน
การออกทะเลเพื่อทําการประมงทําให้เกิด “เรือกอและ ”ขึน้ สนันิษฐานวา่การวาดลวดลาย
จิตรกรรมบนเรือกอและนา่จะกําเนิดขึน้เม่ือเกือบ 1 ศตวรรษท่ีผา่นมาสืบเน่ืองจากเหตผุลทาง
ประวตัศิาสตร์ดงันี ้ 

1) ปรากฏเรือกอ  และท่ีมีการเขียนลวดลายจิตรกรรม สมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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2) ปรากฏการแขง่ขนัเรือกอและท่ีมีการตกแตง่ลวดลายจิตรกรรมในราวประมาณ 
พ.ศ. 2487 ในสมยัท่ีขนุจรรยาวิเศษ (เท่ียง จรรยาวิเศษบญุยพตัย์) ดํารงตําแหนง่ข้าหลวงประจํา
จงัหวดัปัตตานี 

3) จากการสอบถามชา่งตอ่เรือในท้องถ่ินพอสรุปและสนันิษฐานได้วา่ชาวไทยมสุลิม
เร่ิมมีการตกแตง่ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในสมยัรัตนโกสินทร์ราว1ศตวรรษท่ีผา่นมาเพราะ
เน่ืองจากชาวไทยมสุลิมในเขตชายแดนภาคใต้ท่ีมีวฒันธรรทางศลิปะมาตัง้แตบ่รรพชนซึง่แสดงให้
ปรากฎในด้านการประดบัตกแตง่การแตง่กายและทางด้านสถาปัตยกรรมผนวกกบัเน่ืองจาก
ชาวประมงหรือนกัรบเหลา่นีไ้ด้เคยเห็นความงามวิจิตรของเรือในพระราชพิธีทางภาคกลางจงึเกิด
ความประทบัใจและมีความปรารถนาท่ีจะตกตา่งเรือกอและของตนเองให้ดสูวยงามหลงัจาก
บ้านเมืองมีความสงบสขุสิน้ภยัจากสงครามและความวุน่วายการตกแตง่ลวดลายจิตรกรรมบนเรือ
กอและจงึเกิดขึน้ 

การต่อเรือกอและในจังหวัดปัตตานีบริเวณที่ต่อเรือกอและ 
สืบเน่ืองมาจากบริเวณชายฝ่ังแหลมมาลาย ูทางด้านตะวนัออกของอา่วไทยนบัตัง้แต่

อําเภอยะหร่ิงอําเภอปานาเระ อําเภอสายบรีุของจงัหวดัปัตตานี เร่ือยจนไปถึงอําเภอตากใบ ของ
จงัหวดันราธิวาส เป็นหาดทราย ปราศจากท่ีกําบงัลม จะมีก็เฉพาะบริเวณปากนํา้ความแปรปรวน
ของอากศจงึเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา อีกทัง้แหลง่จบัปลาก็อยูห่า่งจากฝ่ังออกไปถึง 16 กิโลเมตรขึน้ไป 
ชาวประมงในเขตนี ้จงึจําเป็นต้องตอ่เรือ ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศใน
บริเวณนี ้เรือท่ีเหมาะสมและดีท่ีสดุท่ีชาวประมงใช้ก็คือ “เรือกอและ”แหลง่ตอ่เรือกอและในจงัหวดั
ปัตตานี ได้แก่ตําบลปะเสยาวอ อําเภอสายบรีุบ้านบางเก่า อําเภอสายบรีุหมูบ้่านนํา้บอ่ หมูบ้่านทา่
นํา้ อําเภอปานาเระหมูบ้่านบดีู ตําบลตะโล๊ะกาโปร์ อําเภอยะหร่ิงโดยเรือกอและลําแรก ได้
ออกแบบและสร้างขึน้ด้วยฝีมือชาวประมงในเขตกําปงตะลแุบ ซึง่ในปัจจบุนัคือตําบลตะลบุนั 
อําเภอสายบรีุ จงัหวดัสายบรีุ 

ช่างต่อเรือ 
ชา่งตอ่เรือกอและสว่นใหญ่เป็นชาวไทยมสุลิมท่ีอาศยัอยูต่ามชายฝ่ังทะเลในเขต

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อําเภอยะหร่ิง อําเภอปะนาเระ และอําเภอ สายบรีุ ในจงัหวดัปัตตาน 
และอําเภอตากใบ ในจงัหวดันราธิวาสชา่งตอ่เรือกอและเรียนรู้วิธีการตอ่เรือกอและมาจากบรรพ
ชน มีการสืบทอดความสามารถในการตอ่เรือจากรุ่นพอ่ ถึงลกูหลานตามลําดบั ชา่งตอ่เรือกอและ
สว่นใหญ่อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ๆ แตล่ะกลุม่มีเอกลกัษณะของฝีมือในการตอ่เรือท่ีแตกตางกนั ใน
จงัหวดัปัตตานี สามารถแบง่สกลุชา่งตอ่เรือกอและได้ 4 กลุม่กว้างๆ คือ 
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1. กลุม่ AAA มีสถานท่ีตอ่เรือกอและ ณ บ้านเลขท่ี  220 หมู่ 3 บ้านบดีู ตําบลแหลม
โพธ์ิ อําเภอยะหร่ิง จ.ปัตตาน มีดอเลาะ สะอะเป็นหวัหน้ากลุม่ 

2. กลุม่  BBB มีสถานท่ีตอ่เรือ ณ บ้านเลขท่ี  220 หมู่  3 บ้านบดีู ตําบลแหลมโพธ์ิ 
อําเภอยะหร่ิง จ.ปัตตานี มีมะแซะ สะอะ ซึง่เป็นพอ่ของดอเลาะ สะอะ เป็นหวัหน้ากลุม่ 

3. กลุม่ KKK มีสถานท่ีตอ่เรือ ท่ีตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี เป็น
สถานท่ีตอ่เรือท่ีใหญ่ท่ีสดุ และมีชา่งตอ่เรือมากท่ีสดุในจงัหวดัปัตตานี มีสแม บากา เป็นหวัหน้า
กลุม่ 

4. กลุม่อิสระ มีอยูท่ัว่ไปใน อ .ยะหร่ิง อ .ปะนาเระ และ  อ.สายบรีุ ชา่งตอ่เรืออิสระ
เหลา่นีจ้ะใช้บริเวรบ้านของตนเองเป็นสถานท่ีตอ่เรือเพราะมีความสะดวกสบายในการปฎิบตังิาน
มากกวา่ 

วัสดุที่ใช้ในการต่อเรือ 
วสัดท่ีุสําคญัท่ีสดุในการตอ่เรือกอและ คือไม้ ไม้เป็นสว่นประกอบสว่นใหญ่ของเรือ

กอและท่ีตอ่ขึน้และจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องหาไม้ประเภทไม้เนือ้แข็งมาตอ่เรือกอและทัง้นีเ้พ่ือจะได้
มีอายกุารใช้งานได้ยืดยาวหลายปี ไม้เนือ้แข็งท่ีนิยมใช้ได้แก่ ไม้จืองา (ไม้ตะเคียนทอง ) ไม้หลมุพอ
และไม้สยาและชา่งผู้ มีฝีมือจะไมใ่ช้ตะปแูตจ่ะใช้ไม้ชนิดเดียวกนันํามาเหลาทําเป็นสลกัใช้แทน
ตะป ู

ลวดลายบนเรือกอและ 
ลวดลายชนิดตา่งๆ ท่ีปรากฎบนเรือกอและ เป็นลวดลายท่ีเกิดขึน้จากความคดิ

สร้างสรรค์และอิทธิพลท่ีได้รับจากสภาพแวดล้อมอนัได้แก่ ภมูิประเทศ ภมูิอากาศสงัคมความ
เป็นอยุใ่นจงัหวัดปัตตานี อนัประกอบด้วยชนชาติ  3 ชนชาตอิาศยัอยูร่่วมกนั คือ ชาวไทยพทุธ ชาว
ไทยมสุลิม ชาวจีน ลวดลายบนเรือกอและประกอบด้วยอิทธิพลศลิปะของ  4 ชนชาต ิอนัได้แก่ ชาว
ไทยพทุธ ชาวไทยมสุลิม ชาวชวา และชาวจีน จงึนบัวา่ลวดลายบนเรือกอและคือผลของวฒันธรรม
สมัพนัธ์ท่ีมีคณุคา่สมควรอนรัุกษ์ไว้อยา่งยิ่ง จิตรกรรมท่ีศลิปินไทยมสุลิมจะวาดตกแตง่เรือกอและ
มีข้อจํากดัในด้านหลกัความเช่ือทางศาสนาอิสลาม ดงันัน้จะไมป่รากฏภาพคน การร้องรําทําเพลง 
หรือลกัษณะท่ียัว่ยกุามารมณ์จิตรกรรมท่ีนํามาตกแตง่เรือและสว่นใหญ่จงึเป็นภาพสตัว์นํา้ สตัว์ใน
จินตนาการจากประเพณี ศาสนา วรรณคดี ศลิปการแสดงตา่งๆ สตัว์หิมพานต์และภาพทิวทศัน์
จิตรกรรมประเภทสตัว์นํา้ภาพสตัว์นํา้ท่ีนิยมวาด โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือความสวยงามและอาจจะ
เพ่ือแสดงให้เห็นวา่เรือกอและลํานัน้ทําการประมงเพ่ือจบัสตัว์นํา้ประเภทนัน้ท่ีปรากฎบนเรือกอ
และ ได้แก่ ป ูปลา กุ้ง หมกึภาพสตัว์ในจินตนาการจากประเพณี ได้แก่ ภาพนกกาเฆาะซูรอ หรือ
นกกากะสรุะ นกกรุดา หรือนกครุฑนกบือเฆาะมาศ หรือนกยงูทอง นกบหุรงซีงอ หรือนกสิงห์ภาพ
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สตัว์ในจินตนาการจากศาสนาภาพสตัว์ในจินตนาการจากวรรณคดี เชน่ หงส์ภาพสตัว์ใน
จินตนาการจากศลิปะการแสดงตา่ง ๆ ภาพสตัว์หิมพานของไทย เชน่ ภาพหนมุาน นาค เงือกภาพ
สตัว์ในจินตนาการของจีน เชน่ ภาพมงักร นกยงู นกกระเรียนจิตรกรรมประเภทภาพทิวทศัน์ 

เคร่ืองทองเหลืองปัตตานี 
เคร่ืองทองเหลืองปัตตานี   หตัถกรรมชา่งฝีมือประเภทเคร่ืองทองเหลืองของเมือง

ปัตตานีมีช่ือเสียงเล่ืองลือในด้านความประณีต  ความสวยงาม และมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
เกิดจากการผสมผสานศลิปะของชาตติา่ง ๆ เชน่ จีน อาหรับ ยโุรป สยาม ผสมผสานเข้ากบัศลิปะ
แบบมลายทู้องถ่ิน แหลง่ผลิตเคร่ืองทองเหลืองปัตตานีแหลง่ใหญ่ได้แก่ท่ี จะบงัตกิอ  ปัจจบุนัอยูใ่น
เขตเทศบาลเมืองปัตตานี จะบงัตกิอเคยเป็นศนูย์กลางการปกครองของเมืองปัตตานีระหวา่งปี 
พ.ศ.2388 - 2445 และเป็นท่ีตัง้ของวงัเจ้าเมืองปัตตานีในยคุนัน้ด้วย การทําเคร่ืองทองเหลืองท่ีจะ
บงัตกิอ เป็นแบบอตุสาหกรรมในครัวเรือน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.13 เคร่ืองทองเหลืองปัตตานี  
ท่ีมา: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ 2543. วฒันธรรม พฒันาการทาง

ประวตัศิาสตร์ เอกสาร และภมูิปัญญา. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร.   
 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองทองเหลืองปัตตานี แบง่เป็นประเภทตา่ง ๆ  ได้ดงันี ้
1. เคร่ืองครัว  ได้แก่  หม้อ กระทะ กระบอกอดัเส้นขนมจีน กานํา้ แมพ่ิมพ์ขนมไข ่ฯลฯ 
2. เคร่ืองเช่ียนหมาก  ได้แก่  เช่ียนหมาก เต้าปนู ตะบนัหรือยน ฯลฯ 
3. เคร่ืองให้แสงสวา่ง  เชน่  ตะเกียงจดุด้วยนํา้มนัมะพร้าว 
4. เคร่ืองประทบัตกแตง่อาวธุ   เชน่ คอเก๊าะกริช ปลอกหอก ฝักดาบ โกร่งไกปืน ฯลฯ 
5. เคร่ืองใช้อ่ืน ๆ เชน่ ขอช้าง ปลอกเขาววั หลกัววั 
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ผลิตภณัฑ์เคร่ืองทองเหลืองปัตตานีแพร่หลายออกไปไกลมาก รวมทัง้ชา่งจาก
ปัตตานีบางสว่นได้ไปประกอบอาชีพในเมืองอ่ืน ๆ เชน่ นครศรีธรรมราช กลนัตนั ฯลฯ แตค่นทัว่ไป
ก็ยงัเรียกวา่ชา่งปัตตานี  หรือเคร่ืองทองเหลืองแบบปัตตานี   ตอ่มาเม่ือความนิยมใช้ผลิตภณัฑ์
ตา่ง ๆ เร่ิมลดน้อยลง  ชา่งก็ลดการผลิตลงไปด้วย ในท่ีสดุก็คอ่ย ๆ เลิกการผลิตไป ปัจจบุนัยงั
คงเหลือผู้ผลิตเพียงครอบครัวเดียว  อยูบ้่านเลขท่ี 53 ถนนหน้าวงั ใกล้ ๆ กบัวงัจะบงัตกิอในเมือง
ปัตตานี  ผลิตภณัฑ์ท่ีทําเหลือเฉพาะแมพ่ิมพ์ขนมไข ่กรรมวิธีการทําเป็นดัง้เดมิ  คือจากการปัน้หุน่
ต้นแบบทีละชิน้  แล้วนําไปพอกด้วยขีผ้ึง้หรือพาราฟิน แล้วพอกทบัด้วยดนิเหนียว นําไปเผาไฟให้
ขีผ้ึง้ละลายออกมา  แล้วจงึเททองเหลืองท่ีหลอม  ใสล่งไปในแมพ่ิมพ์ดงักลา่วจนเตม็  จากนัน้ทบุ
แมพ่ิมพ์แล้วนําชิน้งานทองเหลืองมาขดัแตง่ให้สวยงาม 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองทองเหลืองปัตตานีแบบตา่ง ๆ ยกเว้นแมพ่ิมพ์ขนมไข ่ ปัจจบุนั
เลิกผลิตไปแล้ว  เน่ืองจากวตัถดุบิทองเหลืองหายาก ขาดชา่งท่ีจะสานงานตอ่  และมีผลิตภณัฑ์
เคร่ืองทองเหลืองจากแหลง่อ่ืนท่ีผลิตได้มากและรวดเร็วกวา่ออกมาตีตลาด  เคร่ืองทองเหลือง
ปัตตานีจงึกลายเป็นเคร่ืองประดบัตามบ้านเรือนท่ีเจ้าของหรือนกัสะสมของเก่าเก็บรักษาไว้เป็น
การบง่บอกถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเมืองปัตตานี พร้อมกบัช่ือเสียงท่ีขจรไกลในการเปนแหลง่
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองทองเหลืองท่ีสําคญับนแหลมมลาย ู

ผ้าจวนตานี 
ผ้าจวนปัตตานี หรือผ้ายกตานี  เป็นผ้าพืน้เมืองดัง้เดมิแบบหนึง่ของปัตตานี  และ

จงัหวดัภาคใต้ตอนลา่ง ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือมีลอ่งหรือลวดลายตามชายผ้า  หรือท่ีริมผ้า  
บางครัง้จงึเรียกวา่ "ผ้าลอ่งจวน"  ชา่งทอผ้าชาวเมืองปัตตานีรุ่นเก่า ๆ เรียกผ้าดงักลา่ววา่  "จวูา"   
จวูา หมายถึงลวดลายท่ีปรากฏอยูบ่ริเวณชายผ้าทัง้สองด้าน  หากลวดลายวางเป็นแนวอยูใ่นชอ่ง
ขนาน มีลกัษณะเป็นร่องริว้ก็เรียกวา่  "ลอ่งจวูา"  ลายของจวูาสว่นอ่ืนเป็นลายท่ีใช้กรรมวิธีมดัหม่ี  
รูปแบบของลายจวูามีหลากหลายลกัษณะ  ผ้าท่ีเป็นลายจวูาเตม็ตลอดทัง้ผืน  เรียกกนัวา่ "ผ้าลีมา"  
จดัเป็นผ้าชัน้สงู  ต้องใช้ความประณีตและราคาแพงสําหรับกรณีท่ีเอาลายจวูาไปทําเป็นลายผ้าท่ี
ตําแหนง่สะโพก (ปาต๊ะ) ก็จะเรียกวา่ผ้า "ปาต๊ะจวูา" หากเป็นโสร่งก็เรียกวา่ "ผ้าโสร่งปาต๊ะจวูา" 
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ภาพท่ี 2.14  ผ้าจวนตานีลายแถบ ("ลอ่งจวน", ท่ีมาของช่ือผ้า"จวนตานี") 
ท่ีมา: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ 2543. วฒันธรรม พฒันาการทาง

ประวตัศิาสตร์ เอกสาร และภมูิปัญญา. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร.   
 

สมบรูณ์  ธนะสขุ  และพิชยั  แก้วขาว (2541) ศกึษาวิจยัเร่ืองผ้าโบราณท่ีพบในเมือง
ปัตตานีพบวา่  ผ้าโบราณของเมืองปัตตานีมีหลากหลายแบบทัง้กรรมวิธีการทอ เทคนิคพิเศษหรือ
วิธีการผลิตลวดลาย  และวสัดหุรือเส้นใยท่ีนํามาใช้ทอ สรุปพอสงัเขปดงันี ้

เรียกช่ือตามกรรมวิธีการทอ  ได้แก่ 
1. ผ้าการะดวูอ    เป็นผ้าทอแบบสองตะกอ เป็นผ้าท่ีใช้กนัทัว่ไปในพืน้บ้านภาคใต้ 

การทอใช้การสอดสานของเส้นด้ายท่ีเป็นเส้นยืนกบัเส้นขวางสลบักนั  คล้ายลายจกัสานลายหนึง่  
หรือลายขดั คือยกหนึง่ขม่หนึง่ตลอดผืน  เป็นการทอท่ีงายท่ีสดุ ตวัอยา่งเชน่ ผ้าขาวท่ีใช้ใน
พิธีกรรมตา่งๆ 

2. ผ้าการะตีฆอ   เป็นผ้าแบบสามตะกอ  เนือ้ผ้าจะมีเส้นด้ายในแนวเฉียงเพิ่มอีก 1 
แนว  เนือ้ผ้าจะปรากฏคล้ายสานนนูบนเนือ้ผ้าขึน้เป็นแนวเฉียง ผ้ามีความหนาและนํา้หนกัมากขึน้ 

3. ผ้าการะป๊ะห์   เป็นผ้าทอแบบส่ีตะกอ  เนือ้ผ้าจะเป็นลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู
หรือลายแบบฟันปลาตลอดทัง้ผืน  สามารถสร้างเป็นลวดลายแปลก ๆ ได้หลายแบบลกัษณะท่ี
ปรากฏจะเป็นลายนนูในเนือ้ผ้า  ผืนผ้าจะมีความหนามากขึน้ 

4. ผ้าซอแก๊ะ   หรือผ้าซองเก็ต  เทียบได้กบัผ้ายก หรือผ้าทอยก ผ้าชนิดนีมี้ทัง้ยกด้วย
ฝ้าย  ไหม ดิน้เงินและดิน้ทอง ผ้าโบราณท่ีพบมีวิธีการทอทัง้ 3 แบบ คือ วิธียกท่ีใช้กนัทัว่ ๆ  ไปและ
รวมทัง้วิธีจก และขิด  ผ้าซอแก๊ะปัตตานีท่ีทอยกด้วยวิธีจก สว่นใหญ่จะใช้ดิน้คู ่ สว่นการขิดนัน้ใช้
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เป็นขอบคัน่แนวของลอ่งจวูา  หรือลอ่งจวนเป็นสว่นใหญ่ ลายของผ้าซอแก๊ะมีช่ือเรียกแตกตา่งกนั
ไป เชน่ ลายลกูพริกไทย ลายลกูหวาย หรือลายเกล็ดพิมเสน เป็นต้น 

เรียกช่ือตามเทคนิคพิเศษหรือวิธีการผลิตลวดลาย  ได้แก่ 
1. ผ้าบาเต๊ะ   หรือผ้าปาเต๊ะ  ผ้าชนิดนีจ้ะใช้เทคนิคในการลงเทียน หรือขีผ้ึง้ลงบนผืน

ผ้าแล้วนําไปย้อมสี  จากนัน้จงึนําเอาผ้ามาต้มเพ่ือเอาขีผ้ึง้ออก  ตําแหนง่ท่ีเคยปิดทบัด้วยขีผ้ึง้มา
ก่อนสีจะไมต่ดิ  เกิดเป็นลวดลายสีขาวขึน้มาในตําแหนง่นัน้  จะเพิ่มสีสนัอ่ืน ๆ เข้าไปหรือไมก็่
ขึน้อยูก่บัความต้องการหรือกรรมวิธีพิเศษของชา่งผู้ผลิต  เทคนิคของการลงขีผ้ึง้นีใ้นภาษา
อินโดนีเซีย (ชวา)จะเรียกวา่ " BATIK"  ผ้าท่ีเกิดลวดลายขึน้  ในผืนผ้าด้วยเทคนิคอนันีจ้งึเรียกขาน
กนัวา่  ผ้าบาตกิ หรือ ผ้าบาเต๊ะ ซึง่เป็นช่ือผ้าท่ีใช้เทคนิคของการผลิตนํามาตัง้ช่ือ  และผ้าชนิดนีก็้
เป็นผ้าชนิดเดียวกบัท่ีเรียกกนัในสมยัโบราณวา่ ผ้ายาวาหรือผ้ายาวอ ซึง่มีแหลง่ผลิตท่ีสําคญัอยูใ่น
เกาะชวา 

2. ผ้าอีกตั   เป็นผ้าประเภทผ้าปมูหือผ้ามดัหม่ีนัน่เอง  คําวา่อีกตั  หรืออีกัต๊ ใน
ความหมายของคําวา่  ชวา - มลาย ูจะหมายถึงการผกูมดัเส้นด้าย  แล้วนําไปย้อมสีเพ่ือทําให้เกิด
ลวดลาย  ตําแหนง่ท่ีผกูมดัจะไมต่ดิสี  จะเกิดเป็นลวดลายสีขาว  การท่ีจะทําให้เกิดลวดลายหลาก
สีก็ขึน้อยูก่บัเทคนิคและจํานวนครัง้ในการมดัย้อมเส้นด้าย  คําวา่อีกตั  หรือการผกูมดันัน้ก็มีท่ีมา
จากการมดัเส้นด้ายหรือเส้นไหมฝ้าย เพ่ือท่ีจะมีการทํากรรมวิธีมดัหม่ี  เพ่ือทําการย้อมเส้นดาย
และมดัย้อม  เพ่ือทําลายผ้าปะลางิง (ผ้าปะลางิง  เป็นผ้ามดัย้อมชนิดหนึง่)  จะใช้เส้นเชือกท่ีทํามา
จากกาบกล้วยตานีเป็นวสัดใุนการมดั 

เรียกช่ือตามวสัดหุรือเส้นใยท่ีนํามาทอ  ได้แก่ 
1. ผ้าสตือรอ   หมายถึงผ้าทกุชนิดท่ีทอมาจากเส้นไหม  ซึง่ก็คือผ้าไหมนัน่เองสําเนียง

มลายทู้องถ่ินปัตตานี   จะออกเสียงเป็น ผ้าสตือฆอ  หรือกาเฮนสตือฆอ  (กาเฮน หมายถึง  ผ้า , 
สตือฮอ หมายถึง  ไหม หรือเส้นไหม)  ผ้าไหมท่ีเคยทอในปัตตานีในสมยัก่อนวตัถดุบิจําพวกเส้น
ไหมหรือไหมดบิจะถกูสัง่ซือ้มาจากท่ีอ่ืน ๆ รวมทัง้เส้นไหมจากจีนด้วย 

2. ผ้ากะป๊ะส์   หมายถึงผ้าฝ้ายทกุชนิด  ในสมยัก่อนในท้องถ่ินปัตตานีจะมีการปลกู
ฝ้ายสําหรับนําเอาเส้นใยมาป่ันเป็นเส้นด้ายสําหรับใช้ทอผ้า  จะเก็บได้ครัง้เดียวแล้วต้นฝ้ายก็ตาย 
(พนัธุ์ล้มลกุ)  เม่ือก่อนปลกูกนัเป็นแปลง ๆ ในชว่งหลงัมีฝ้ายพนัธุ์ใหมเ่ข้ามา  ฝ้ายพนัธุ์นีต้้นโตสงู
ปลกูครัง้เดียวเก็บปยุได้ตลอดปี  สมอฝ้ายจะลกัษณะรียาว แตล่ะต้นอายจุะยืนยาวประมาณ 2 ปี
กวา่  นิยมปลกูแซมกนัตามแนวรัว้  ฝ้ายพนัธุ์นีจ้ะเรียกกนัในท้องถ่ินภาคใต้วา่ "ฝ้ายขีแ้มว" 
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3. ผ้าสะตลีู หมายถึง  ผ้าท่ีทอขึน้มาจากด้ายสําเร็จรูปชนิดหนึง่  ท่ีเรียกกนัในท้องถ่ิน
ภาคใต้วา่ด้ายสะตลีู  หรือด้ายตหูลี  หรือด้ายจหูลี ด้ายชนิดนีมี้การนําเข้ามาใช้เม่ือร้อยกวา่ปีท่ี
ผา่นมา  และเป็นท่ีนิยมกนัในหมูช่า่งทอผ้าภาคใต้  ทัง้กลุม่ชาวมสุลิมและพทุธ ผ้าท่ีทอขึน้จากด้าย
ชนิดนีใ้นกลุม่ชาวมสุลิมจะเรียกวา่  "ผ้าสะตลีู"  สว่นในกลุม่ชาวพทุธจะออกเสียงเป็น  "ผ้าจหูลี"  
ด้ายดงักลา่วเส้นด้ายจะเล็กละเอียดเป็นเงามนั  ย้อมสีสําเร็จมาจากโรงงาน 

เรียกช่ือท่ีเป็นลกัษณะท่ีเป็นช่ือเฉพาะของผ้าชนิดนัน้ ๆ ได้แก่ 
1. ผ้าชายราม ู ผ้าชนิดนีจ้ดัอยูใ่นประเภทผ้ายาวหรือผ้าปลอ่ย  (ผ้าลือบสั)  มีพบทัง้

ผืนขนาดใหญ่  และขนาดเล็ก  ผืนขนาดเล็กนีพ้บมาก และมกัจะเป็นฝีมือการทอของชา่งท้องถ่ิน  
ลกัษณะของผืนผ้าจะเหมือนกบัผาขาวม้าทกุอยา่ง  ลกัษณะเดน่ของผ้าจะอยูท่ี่ขอบปลายของชาย
ผ้าทัง้สองด้าน  ซึง่ชา่งทอจะเว้นเส้นยืนให้เหลือเอาไว้และทําการฟ่ันเกลียวผกูปมท่ีปลายเอาไว้เป็น
คู ่ๆ จากการท่ีเว้นเส้นด้ายยืนของผืนผ้าเป็นระย้าเอาไว้  ผ้าชนิดนีจ้งึถกูเรียกวา่ ผ้าชายราม ู ผ้า
ชนิดนีมี้พบน้อยกวา่ผ้าชนิดอ่ืน ๆ ในกลุม่ชาวมสุลิมจะใช้เป็นผ้าโพกศีรษะ  ทําเป็นผ้าคลมุศีรษะ
หรือผ้าคลมุไหล ่ ทําเป็นผ้าสไบคล้องคอ สว่นในกลุม่ชาวพทุธจะนิยมใช้กนัในกลุม่สตรีสงูอาย ุ ใช้
ทําเป็นผ้าพาดเฉียงสําหรับไปทําบญุท่ีวดั  หรือออกงานอ่ืน ๆ เชน่เดียวกบัผ้าแพรเบี่ยง  หรือผ้า
แพรวาของภาคอ่ืน ๆ 

2. ผ้าปซูอปอตอ็ง ผ้าชนิดนีก็้จดัอยูใ่นประเภทผ้ายาวหรือผ้าปลอ่ย  (ผ้าลือปัส) เชน่
เเดียวกบัผ้าขาวม้า  แตผื่นผ้าจะมีลอ่งจวูา  หรือลอ่งจวนอยูท่กุผืนเชน่กนั  ผ้าชนิดนีจ้ดุประสงค์
หลกัก็คือ  ใช้สําหรับนุง่ปชูอปอตอ็ง  หรือนุง่เสือ้ยชาย  ซึง่วิธีการนุง่ผ้าแบบนีน้ิยมนุง่กนัในกลุม่
ผู้ชายชาวภาคใต้  ทัง้ชาวพทุธและมสุลิมในชว่งก่อนสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  ปัจจบุนัไมน่ิยมใช้ผ้า
ชนิดนีแ้ลว  ในเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซีย  ยงัคงมีการนุง่ผ้าในลกัษณะนีก้นัอยู ่ แตใ่นบาหลี
เขาจะเรียกการนุง่ผ้าแบบนีว้า่  "นุง่คนจุ๊ต"  วิธีการนุง่จะคล้ายกบัการนุง่ผ้าขาวม้า  แตนุ่ง่ปชูอปอต็
องจะปลอ่ยให้ชายผ้ายาวเฟือ้ยจรดดนิ 

3. ผ้าปะลางิง  ผ้าชนิดนีเ้ป็นประเภทผ้ามดัย้อม  ในท้องถ่ินปัตตานีเรียกผ้าปะลางิงท่ี
เป็นผ้าปาเต๊ะ  หรือผ้าบาตกิวา่  "บาตกิจมับตุตนั" ( Batik  Jumputan)  ผ้าปะลางิงของเมือง
ปัตตานีได้รับอิทธิพลจากตรังกานแูละกลนัตนั  สว่นมากใช้ผ้าแพรจีนสีขาว หรือผ้าไหมสีขาวมา
พิมพ์ลาย  โดยใช้แมพ่ิมพ์ท่ีแกะจากไม้มาจุม่สีแล้วกดประทบัลงบนผืนผ้า  จากนัน้นําเชือกกล้วย
ผกูมดั  แล้วย้อมสีหรือพิมพ์ลายเพิ่มเตมิตามท่ีต้องการ  ผ้าโบราณชนิดนีมี้ขนาดความกว้าง
ประมาณ 2 ฟตุ  ยาวประมาณ 1 หลา ท่ีทําเป็นผ้าคลมุผมแบบส่ีเหล่ียนจตัรัุสก็มี 
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4. ผ้าลีมา  เป็นผ้ามดัหม่ีโบราณประเภทผ้าปมู ผ้าชนิดนีจ้ดัเป็นผ้าชัน้สงูประเภท
หนึง่  ท่ีนิยมใช้กนัมากในกลุม่ชาวมสุลิมผู้ มีเชือ้สายชวา - มลาย ู ในสมยัก่อนภาคใต้ตอนลา่งผ้า
ชนิดนีจ้ะมีใช้อยูใ่นกลุม่ชนชัน้สงู  และมีฐานะดีทัง้ชาวมสุลิมและชาวพทุธ  เน่ืองจากผ้าชนิดนีมี้
ลวดลายสวยงามเดน่ สะดดุตา  และมีราคาแพง ผืนผ้าทอขึน้มาจากเส้นไหมชัน้ดีเส้นเล็กละเอียด
ท่ีเรียกกนัวา่ไหมน้อย ท่ีเป็นผ้าฝ่ายแกมไหมก็มีพบบ้างเล็กน้อย  สว่นท่ีเป็นผ้าฝ้ายล้วน ๆ ยงัไมพ่บ 

ลกัษณะของผ้าลีมา  ผ้าชนิดนีจ้ะมีลกัษณะเป็นผ้ายาวหรือผ้าปลอ่ย (ผ้าลือปัส)  
คล้ายผ้าขาวม้า  แตผ้่าลีมาผืนผ้าจะมีขนาดกว้างและยาวกวา่ประมาณสองเทา่ตวั  คือมีความ
กว้างประมาณ 80 - 85 เซนตเิมตร  ยาวประมาณ 210 - 220 เซนตเิมตร  ลกัษณะเดน่ของผืนผ้า
จะอยูท่ี่เชิงของผ้าซึง่มีสีแดง   เทา่ท่ีพบในขณะนีผ้้าลีมาทกุผืนจะมีเชิงสีแดงทกุผืน  แตก็่มีพบบ้าง
ในจํานวนไมก่ี่ผืนท่ีมีเชิงเป็นสีนํา้ตาลแกมแดง  ลวดลายท่ีเชิงผ้าจะมีความสวยงามและเดน่สะดดุ
ตามากกวา่ลวดลายในผืนผ้าหรือท้องผ้า  ลกัษณะของลายเชิงผ้าพบวา่  ในลวดลายเหลา่นัน้จะมี
ลายคล้ายลายเชิงผ้าของอินเดียท่ีไทยออกแบบและสัง่เขามาจากอินเดียก็มี เป็นลวดลายในศลิปะ
แบบชวา - มลายก็ูมี  ในบางผืนจะมีความคล้ายกบัลายในเชิงผ้าปมูเขมร  ในท้องท่ีแถบจงัหวดั
สงขลา - มลายก็ูมี   ในบางผืนจะมีความคล้ายกบัลายในเชิงผ้าปมูเขมร  ในท้องท่ีแถบจงัหวดั
สงขลา จงัหวดัพทัลงุ  จงัหวดันครศรีธรรมราช เรียกผ้าแบบนีว้า่ "ผ้าซอเลาะ" 

ผ้าโบราณปัตตานีนอกจากจะเรียกช่ือดงักลา่วแล้ว  ยงัเรียกช่ือซึง่แตกตา่งออกไป
ตามรูปแบบของลวดลายในผืนผ้า เชน่ ผ้าลีมาปะไลกัต๊  (ผ้าลีมาลายตาหมากรุก)  ผ้าลีมาบนิตงั 
(ผ้าลีมาลายดาวกระจาย) ผ้าลีมาปกู๊ะต์ (ผ้าลีมาลายตาขา่ย)  ผ้าลีมาอายะต์ (ผ้าลีมาลายอกัษร
อาหรับ) ผ้าลีมาจวูา (ผ้าลีมาลายจวนหรือผ้าลีมาลอ่งจวน)  รูปแบบและลวดลายท่ีมีหลากหลาย
เชน่นี ้ แสดงถึงพฒันาการของผลิตภณัฑ์และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในด้านการผลิต  และการ
ใช้ผ้าของเมืองปัตตานีท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษท่ีผา่นมา 

ผ้าบาตกิ  
ผ้าบาตกิ (BatiK) ผ้าชนิดนีจ้ะใช้เทคนิคในการลงเทียน หรือขีผ้ึง้ลงบนผืนผ้า แล้ว

นําไปย้อมสี จากนัน้นํามาต้มเพ่ือเอาขีผ้ึง้ออก ตําแหนง่ท่ีเคยปิดทบัด้วยขีผ้ึง้มาก่อนสีจะไมต่ดิ เกิด
เป็นลวดลายสีขาวขึน้มาในตําแหนง่นัน้ จะเพิ่มสีสนัอ่ืนๆ เข้าไปหรือไม ่ก็ขึน้อยูก่บัความต้องการ
หรือกรรมวิธีพิเศษของชา่งผู้ผลิต เทคนิคการลงขีผ้ึง้นีใ้นภาษาอินโดนีเซีย(ชวา) จะเรียกวา่ 
"BATIK" ผ้าท่ีเกิดลวดลายขึน้ในผืนผ้าด้วยเทคนิคอนันีจ้งึเรียกขานกนัวา่ ผ้าบาตกิ หรือ ผ้าบาเต๊ะ 
หรือ ผ้าปาเต๊ะ ซึง่เป็นช่ือผ้าท่ีใช้เทคนิคของการผลิตนํามาตัง้ช่ือ และผ้าชนิดนีเ้ป็นผ้าชนิดเดียวกบั
ท่ีเรียกกนัในสมยัโบราณวา่ ผ้ายาวา หรือผ้ายาวอ ซึง่มี แหลง่ผลิตท่ีสําคญัอยูใ่นเกาะชวา 
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ภาพท่ี 2.15  ผ้าบาตกิ 
ท่ีมา: ปัทมา  โรจนอดุมศาสตร์. 2536 : 4-6. 

 
ส่วนที่ 6 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 

ในการดําเนินกิจการใดๆ ทกุหนว่ยงานหรือทกุองค์กรตา่งก็มีความมุง่หวงัท่ีจะให้
หนว่ยงาน หรือองค์กรของตนมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกตา่งจากผู้ อ่ืน 
รวมทัง้ได้รับการยอมรับและเชทอ่ถือจากบคุคลทัว่ไป และการท่ีองค์กรจะได้มาซึง่สิ่งเหลา่นี ้
นอกเหนือจากการมีระบบการบริหารงานท่ีดี มีบคุลากรและสภาพแวดล้อมท่ีดีแล้ว สิ่งท่ีมี
ความสําคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่สิ่งท่ีกลา่วมาแล้วนัน้คือ การมีระบบเอกลกัษณ์องค์กรท่ีดี ซึง่เป็น
สว่นเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร 

6.1  ความหมายของออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
คําวา่ "อตัลกัษณ์องค์กร" หรือ Corporate Identity (CI) หมายถึง การแสดงออกให้

เห็นถึงภาพลกัษณ์ ( Image) ท่ีปรากฏตอ่สายตาผู้ อ่ืน พร้อมๆ กบัแสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ 
(Identity) ขององค์กรนัน้ โดยอาศยัองค์ประกอบกราฟิก  เดมิทีจะเป็นคําท่ีใช้เก่ียวกบัการวาง
ระบบอตัลกัษณ์องค์กร เน่ืองจากองค์กรบางแหง่ให้ความกบัตราสินค้ามากกวา่ช่ือองค์กร จงึเป็น
ท่ีมาของการสร้างระบบอตัลกัษณ์ให้กบัสินค้า ( Brand Identity) นอกเหนือจากท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว
ยงัมีการวางระบบอตัลกัษณ์สําหรับใช้ในโครงการตา่งๆ อาทิ โครงการปีการทอ่งเท่ียวไทย 2541 - 
2542 (Amazing Thailand) งานแสดงสินค้านานาชาต ิ( EXPO) การแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก การ
แขง่ขนักีฬาโอเช่ียนเกมส์ เป็นต้น 
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การสร้าง CI ก็เปรียบเสมือนกบัการท่ีคนเรารู้จกัปรุงแตง่รูปร่างหน้าตา การแตง่กาย
ให้สวยงาม เหมาะสมกบับคุลิกภาพของตน เพ่ือดงึดดูความสนใจใคร่อยากรู้จกั เชน่เดียวกบั
องค์กรท่ีมี IC ท่ีดี ได้รับการออกแบบท่ีดี ผลิตภณัฑ์ สินค้า หรือบริการมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม ก็จะ
สามารถดงึดดู  หรือก่อให้เกิดความสนใจใคร่ลองใช้สินค้าหรือบริการนัน้  ๆ ย่ิงถ้ามีคณุภาพดีด้วย
แล้ว ก็จะยิ่งทําให้สินค้าหรือบริการนัน้ประสบความสําเร็จในการเพิ่มยอดขายย่ิงขึน้ ดงันัน้สิ่งท่ีจะ
เป็นตวัชว่ยกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจซือ้ ก็คือความนา่เช่ือถือ และความไว้วางใจในตราสินค้า
เหลา่นัน้ ซึง่เกิดจากการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่สินค้า หรือบริษัทผู้ผลิต นัน่ก็คือการสร้าง CI ท่ีดี
นัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.16  สญัลกัษณ์การแขง่ขนักีฬาอิสลาม เกมส์ ครัง้ท่ี 3 เมืองปาล์มบงั ประเทศอินโดนีเซีย 
 

6.2 ความเป็นมาของอัตลักษณ์องค์กร 
เป็นการยากท่ีจะวา่ CI นัน้มีจดุเร่ิมต้นจากใคร เม่ือไร แตก็่พอจะกลา่วได้วา่ มีต้น

กําเนิดในทวีปยโุรปเป็นแหง่แรกในในราวศตวรรษท่ี 19  โดยเร่ิมจากความต้องการของผู้ ค้า ซึง่มี
ความประสงค์ท่ีจะแสดงความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะในตวัสินค้า  หรือบริการท่ีให้แก่ผู้ ซือ้โดยมีการ
ใช้กบัสินค้าหตัถกรรมเป็นสินค้าประเภทแรก   สญัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์เหลา่นีจ้ะ
ปรากฏอยูบ่นสิ่งของทกุอยา่ง   ไมว่า่จะเป็นกระดาษเขียนจดหมาย   ซองจดหมาย   จนถึงป้ายหน้า
ร้าน เป็นต้น 

ในสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้สญัลกัษณ์เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของในกลุม่ผู้ประกอบ
อาชีพปศสุตัว์ทางภาคตะวนัตกของประเทศ ท่ีเรียกวา่เคร่ืองหมาย Cattle Brand ได้แก่ 
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เคร่ืองหมายท่ีใช้ตรีตราสตัว์เลีย้งในฟาร์ม โดยจะใช้เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์อยา่งง่ายๆ หรือใช้
ตวัอกัษรช่ือยอ่ของเข้าของฟาร์ม ตอ่มาได้มีการดําเนินธุรกิจและเกิดการแขง่ขนักนัอยา่งแพร่หลาย 
นกัธุรกิจทัง้หลายจงึหนัมาให้ความสนใจ และเห็นความสําคญัของการออกแบบ ซึง่มีสว่นชว่ยใน
การเพิ่มยอดขาย จงึได้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญัในชว่งทศวรรษ 1930 หลงัชว่งเศณษฐกิจ
ตกต่ําครัง้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจงึทําให้สินค้าเหลา่นัน้ประสบความสําเร็จมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลาย สินค้าเหลา่นัน้ได้แก่ สีดทัช์บอย ( Dutch Boy) โทรทศัน์อาร์ ซี เอ ( RCA) นํา้มนัโมบลิ 
(Mobil) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 2.17  สญัลกัษณ์อกัษรยอ่มาจาก PETROLIAM NASIONAL BERHAD หยดนํา้มนัของ
บริษัทนํา้มนัของปิโตรนาส (PETRONAS) 

 
ในตอนปลายของทศวรรษ 1930 ได้มีการตัง้โรงเรียนบาเฮาส์ ( Bauhaus) ซึง่เป็น

โรงเรียนท่ีเปิดการสอนด้านการออกแบบในสาขาตา่งๆ ขึน้เป็นแหง่แรก จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของการ
พฒันาด้านการออกแบบอยา่งจริงจงัจนก่อให้เกิดกระแสความต้องการเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) ท่ีแสดงถึงคณุสมบตัเิฉพาะของผลิตภณัฑ์นัน้ 

นบัจากชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีมีการเจริญเตบิโตทาง
อตุสาหกรรมเป็นต้นมา ได้มีนกัออกแบบท่ีมีความรู้ความสามารถจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงหลายคน
เป็นผู้จดุประกายให้กบัวงการการออกแบบเรขศลิป์ ( Graphic Design) ด้วยการนําองค์ประกอบ
ด้านกราฟิกมาใช้ในการสร้างสญัลกัษณ์และการออกแบบ CI  

ในชว่งนีน้บัเป็นจดุเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั เน่ืองจากก่อนหน้านีง้านออกแบบกราฟิกได้
ถกูใช้เป็นเพียงสว่นตกแตง่ให้สวยงามแตเ่พียงอยา่งเดียว โดยมิได้ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์
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ระหวา่งการออกแบบกบัความสําเร็จทางการตลาด จงึนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการออกแบบเรขศลิป์ท่ี
สําคญั ซึง่ถือเป็นรากฐานของการออกแบบในปัจจบุนั 

ในทศวรรษ 1950 ซึง่เป็นยคุท่ีบริษัทตา่ง  ๆ มีการเจริญเตบิโตในรูปแบบธุรกิจข้าม
ชาต ิและบริษัทรวมธุรกิจได้มีจํานวนเพิ่มขึน้ หลายบริษัทได้เปล่ียนเคร่ืองหมายการค้าเดมิเป็น
เคร่ืองหมายการค้าใหม ่โดยเช่ือวา่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขนาดและขอบเขตธุรกิจนัน้  ๆ ได้ดี
ยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายการค้าเป็นเร่ืองท่ีทกุฝ่ายในบริษัทควรจะต้อง
พิจารณาอยา่งถ่ีถ้วน เพราะเป็นเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงแก่บริษัทได้ 

ในชว่งต้นและชว่งกลางของทศวรรษ 1960 ระบบการออกแบบ CI ได้กลายเป็น
แนวคดิสูค่วามสําเร็จ ท่ีทกุองค์กรทกุบริษัทตา่งตื่นตวักนัอยา่งมาก ในการท่ีจะสร้างสญัลกัษณ์
และระบบ CI ให้กบับริษัทหรือสินค้าของตน 

ในทศวรรษ 1970 ได้มีการเพิ่มจํานวนองค์กรท่ีต้องการพฒันา CI ในองค์กรของตน
ขึน้เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากบริษัทเหลา่นัน้ตระหนกัถึงผลตอบแทนท่ีได้รับ และตา่งก็ทุม่เงิน
มหาศาลในการสร้างและเปิดตวัสญัลกัษณ์ใหม ่รวมทัง้แผนรณรงค์ตา่งๆ จนกระทัง่เกิดกรณี วอ
เตอร์เกต (Watergate) ซึง่ทําให้สหรัฐอมเริกาประสบกบัปัญหาทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม จงึทํา
ให้องค์กรตา่งๆ พากนัระงบัแผนพฒันา CI ด้วยการหนัไปให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
สงัคม เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรของตนแทน เน่ืองจามีคา่ใช้จา่ยท่ีต่ํากวา่ จงึนบัได้วา่
เป็นชว่งของการถดถอย เน่ืองจากบริษัทสว่นใหญ่ไมเ่ห็นความสําคญัในเร่ืองของ CI ทําให้การ
พฒันา CI ต้องชะงกัไปชัว่ระยะเวลาหนึง่ 

ในชว่งกลางของทศวรรษ 1980 เป็นชว่งเวลาท่ีคอมพิวเตอร์ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทใน
การทํางานและใช้ชีวิตประจําวนัมากยิ่งขึน้ ในวงการการออกแบบก็เชน่กนั ได้มีการคดิโปรแกรม
สําเร็จรูปตา่งๆ เพ่ือชว่ยอํานวยความสะดวกในการออกแบบขึน้มากมาย จงึอาจกลา่วได้วา่ 
ทศวรรษ 1980 เป็นอีกชว่งเวลาหนึง่ท่ีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในวงการออกแบบ และยงัคงมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั 

สําหรับประเทศไทยนัน้ อาจกลา่วได้วา่ใช้ CI ได้เร่ิมแพร่หลาย และเป็นท่ียอมรับวา่มี
ความสําคญัประมาณ 10 ปีท่ีผา่นมานีเ้อง แม้วา่ในความเป็นจริงการออกแบบเรขศลิป์จะเป็นท่ี
รู้จกักนัในวงการโฆษณาในประเทศไทยมาตัง้แตท่ศวรรษ 1980 ก็ตาม ดงัจะเห็นได้จากการ
ออกแบบในระยะแรกจะเป็นการออกแบบสญัลกัษณ์ สิ่งพิมพ์ธุรกิจหรือสิ่งพิมพ์โฆษณาให้กบั
บริษัทหรือองค์กรตา่งๆ โดยยงัมิได้มีการวางระบบ CI ให้กบับริษัท หรือองค์กรเหลา่นัน้ เน่ืองจาก
ทัง้ผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบยงัมิได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการมีระบบ CI นัน่เอง งานออกแบบ
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และวางระบบ CI ท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของการออกแบบ CI ในปัจจบุนั เห็นจะได้แก่การออกแบบ CI 
ให้กบับริษัทการบนิไทยจํากดั (มหาชน) โดยบริษัทวอทเตอร์ แลนเดอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
(Walter Landor and Associates ,Co.,Ltd.) สําหรับงานออกแบบ CI อ่ืนๆ ในปัจจบุนัท่ีเห็นควร
หยิบยกเป็นตวัอยา่งได้แก่ การออกแบบ CI โครงการปีทอ่งเท่ียวไทย พ.ศ.2541 - 2542 การ
ออกแบบ CI การแขง่ขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครัง้ท่ี 13 เป็นต้น 

6.3  ความส าคัญของอัตลักษณ์องค์กร 
แม้วา่องค์กรจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเพียงใด แตถ้่าภาพลกัษณ์นัน้มิได้รับการเผยแพร่สู่

สาธารณชน หรือผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย ภาพลกัษณ์ท่ีดีนัน้ยอ่มไมก่่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
เทา่ท่ีควร ด้วยเหตนีุอ้งค์กรท่ีประสบความสําเร็จหลายแหง่จงึได้กําหนดให้มีแผนสําหรับ CI รวมอยู่
ในแผนการบริหารงานองค์กรด้วย การเปล่ียนแปลงซึง่สง่ผลตอ่ตอ่ความสําเร็จขององค์กรนัน้มิได้
เกิดขึน้จากการบริหารงานภายในองค์กรเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอก อาทิ 
สภาวการณ์ทางการตลาด คูแ่ขง่ เป็นต้น การมีแผนสําหรับ CI ท่ีดีจงึเป็นวิธีการหนึง่ท่ีชว่ยรับมือ
การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว เหตท่ีุองค์กรสว่นใหญ่ต้องการ CI นัน้ มกัมีท่ีมาจากสาเหต ุ2 ประการ
คือ 

6.3.1 องค์กรนัน้เป็นองค์กรท่ีตัง้ขึน้มาใหม ่และมีคูแ่ขง่ในธุรกิจนัน้เป็นจํานวน
มาก จงึต้องการสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะตวัสําหรับองค์กร 

6.3.2 องค์กรนัน้เป็นองค์กรท่ีตัง้มานานพอสมควร และเห็นความจําเป็นท่ี
จะต้องมีการพฒันารูปแบบ CI เสียใหม ่ซึง่ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง CI นัน้ขึน้อยู่
กบั 

- ลกัษณะของธุรกิจแตล่ะประเภท เชน่ ถ้าเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัแฟชัน่เคร่ืองแตง่กาย 
เคร่ืองสําอาง ฯลฯ อาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียน CI บอ่ยครัง้กวา่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
การเงิน เชน่ ธนาคาร เป็นต้น 

- แผนการตลาด องค์กรตา่งๆ ควรมีแผนการบริหารงานระยะยาว ซึง่รวม CI อยูใ่น
แผนนัน้ๆ ด้วย เพ่ือให้การสร้าง CI เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง และมีทิศทางท่ีชดัเจน 
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ภาพท่ี 2.18 การประดษิฐ์ตวัอกัษรภาษาอาหรับ สญัลกัษณ์สายการบนิเอมิเรต  
 

เหตผุลในการปรับเปล่ียน CI ไมว่า่จะมีท่ีมาจากการท่ี "สญัลกัษณ์" ซึง่ถือวา่เป็น
องค์ประกอบเบือ้งต้นท่ีสําคญัท่ีสดุในการสร้าง CI นัน้ได้ใช้งานมานานพอสมควรแล้ว หรือเกิดจาก
ความต้องการของฝ่ายบริหารก็ตาม สิ่งท่ีองค์กรควรตัง้คําถามถามตวัเองให้ชดัเจนเสียก่อนก็คือ 
องค์ก่อนจะเปล่ียนแปลงอยา่งไร และคาดหวงัท่ีจะได้อะไรจากการเปล่ียนแปลงนัน้ เพราะคําตอบ
ท่ีได้จะเป็นสิ่งท่ีสําคญัอยา่งยิ่งตอ่การกําหนดแนวทางในการปรับเปล่ียน CI  กระบวนการในการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีประสบความสําเร็จ จะเป็นกระบวนการท่ีดําเนินไปอยา่งช้าๆ คอ่ยเป็นคอ่ยไป 
รวมทัง้ต้องมีการวางแผนท่ีดีและตอ่เน่ือง เพราะการกระทําใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความผิดพลาด อาจนํา
องค์กรไปสูค่วามหายนะ ด้วยเหตนีุอ้งค์กรจงึจําเป็นต้องมีการพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนและรอบคอบ 
อาจกลา่วได้วา่สิ่งท่ีจะเป็นดชันีบง่ชีใ้ห้เห็นถึงเวลาท่ีควรจะมีการปรับเปล่ียน CI ขององค์กรมีดงันี ้

1. ช่ือและสญัลกัษณ์ท่ีล้าสมยัเม่ือสญัลกัษณ์ขององค์กรมีการใช้งานเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร ก็มีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความทนัสมยัและเหมาะสม
ยิ่งขึน้ สิ่งท่ีองค์กรพงึระวงัคือ พยายามหลีกเล่ียงความสบัสนท่ีจะเกิดแก่ผู้บริโภคด้วยการส่ือสารให้
ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจถึงการปรับเปล่ียนสญัลกัษณ์นัน้ๆ 

2. การขยายองค์กร จะเกิดขึน้เม่ือองค์กรได้ดําเนินธุรกิจและมีผลกําไรเกิดขึน้ จงึเกิด
การขยายองค์กรเป็นบริษัทสาขา หรืออาจเกิดจากการขยายตวัไปสูธุ่รกิจประเภทอ่ืนซึง่ทําให้
ต้องการสญัลกัษณ์ท่ีสามารถแสดงหรือครอบคลมุขอบเขตของธุรกิจนัน้ๆ ได้ดียิ่งขึน้ 

3. การเลิกดําเนินธุรกิจบางสว่น การปรับโครงสร้าง หรือเปล่ียนแปลงการบริหารงาน
ในองค์กร ซึง่ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ในการบริหาร และสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมองค์กร 

4. ตลาดของธุรกิจมีการเปล่ียนแปลง เชน่ มีคูแ่ขง่เพิ่มขึน้ หรือมีการเปล่ียนแปลง
ข้อกําหนดของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 
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5. เม่ือสินค้าหรือบริการเป็นท่ีรู้จกัและจดจําได้มากกวา่สญัลกัษณ์ขององค์กร 
ตวัอยา่งเชน่ นีเวีย เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคนทัว่ไปรู้จกัมากกวา่ช่ือบริษัท เบียร์สคอร์ฟ ซึง่เป็น
บริษัทผู้ผลิต เป็นต้น 

6. ผลประกอบการทดลอง สดัสว่นของผลกําไรหรือสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีลดลง 
ล้วนเป็นดชันีบง่ชีท่ี้ชดัเจนท่ีองค์กรจะต้องรีบหนัมาพฒันาตนเองอยา่งรีบดว่น องค์กรท่ี
สาธารณชนเป็นผู้ กําหนดในการซือ้สินค้าหรือบริการ มกัจะอาศยัภาพลกัษณ์ ขององค์กรเป็น
สําคญั ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นทางบวกหรือลบ สว่นใหญ่เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ไมเ่ฉพาะจากผู้บริโภค แตร่วมถึงผู้ลงทนุและลกูค้าในอนาคตอีกด้วย การมี CI 
ท่ีดีจะมีสว่นชว่ยเพิ่มผลกําไร และชว่ยให้องค์กรนัน้สามารถดํารงอยูใ่นตลาดตอ่ไปได้ 

7. เม่ือบริษัทลกูท่ีอยูภ่ายใต้บริษัทแมท่ี่มีช่ือเสียง ต้องการสร้างภาพลกัษณ์ของตนให้
เดน่ชดั และประสบความสําเร็จเทียบเทา่บริษัทแม่ 

8. เกิดปัญหาในเร่ืองการสรรหาบคุลากรเพ่ือมาทํางานในองค์กร หรือเกิดปัญหา
ภายในระหวา่งฝ่ายตา่งๆ หรือระหวา่งฝ่ายกบัองค์กร 

ท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงดชันีบง่ชีบ้างประการ ท่ีองค์กรสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาเพ่ือปรับเปล่ียน CI ซึง่อาจมีประเดน็นอกเหนือจากท่ีกลา่วข้างต้น ขึน้อยูก่บัขนาดและ
ความซบัซ้อนในการบริหารงานขององค์กรนัน้ 

อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลง CI แตเ่พียงอยา่งเดียว ไมอ่าจทําให้ภาพลกัษณ์ของ
องค์กรดีขึน้ หรือทําให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตํ่าให้กลบัมาภาพลกัษณ์ท่ีดีขึน้ได้ จําเป็นต้องอาศยั
การทํางานร่วมกนัระหวา่งนกัออกแบบ ผู้บริหารองค์กร นกัการตลาด ฯลฯ จงึจะทําให้เกิดระบบอตั
ลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.4 ภาพลักษณ์องค์กร 
"ภาพลกัษณ์องค์กร" ( Corporate Image) คือภาพท่ีองค์กรปรากฏตอ่สาธารณชน

ผา่นทางผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็น "ภาพ" ท่ีบคุคลทัว่ไปไมว่า่จะเป็นผู้บริโภค คูแ่ขง่ ผู้ ค้าปลีกหรือสงัคม
โดยรวม เข้าใจวา่องค์กรนัน้เป็นอยา่งไร ซึง่แตกตา่งจาก "อตัลกัษณ์องค์กร" ( Corporate Identity) 
ท่ีหมายถึงการส้รางความเป็นอตัลกัษณ์แก่องค์กรโดยอาศยัเคร่ืองหมายการค้าหรือสญัลกัษณ์ท่ี
สามารถสะท้อนภาพท่ีองค์กรนัน้ๆ ต้องการนําเสนอตอ่สงัคม เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและการ
ยอมรับ อตัลกัษณ์ขององค์กรจะต้องมีความชดัเจน มิใชเ่ป็นเพียงช่ือหรือคําขวญั ( Slogan) สัน้ๆ 
แตจ่ะต้องเป็นสิ่งท่ีเป็นจริง มองเห็นได้และเป็นท่ียอมรับเป็นพืน้ฐานของการกําหนดรูปแบบสินค้า
หรือบริการ รวมถึงอาคารสํานกังานโรงงาน ห้องแสดงสินค้า ตลอดจนการสง่เสริมการขายตา่งๆ 
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กลา่วโดยสรุปได้วา่ ภาพลกัษณ์องค์กร คือภาพขององค์กรในลกัษณะท่ีเป็น
นามธรรมในขณะท่ีอตัลกัษณ์องค์กรคือ การสะท้อนภาพลกัษณ์ขององค์กรออกมาเป็นรูปธรรม 
โดยอาศยัเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ขององค์กรนัน้ๆ โดยทัว่ไปอตัลกัษณ์
องค์กรจะเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ยิ่งในโลกท่ีมีการแขง่ขนัสงูดงัเชน่ปัจจบุนั
ด้วยแล้ว องค์กรตา่งๆ ยิ่งต้องปรับปรุงอตัลกัษณ์เพ่ือให้มีความเหมาะสมและมีความทนัยคุ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึน้ในใจผู้บริโภค ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ขององค์กร
มกัจะเป็นสิ่งเกิดขึน้ในใจผู้บริโภคแล้วเปล่ียนใจได้ยาก เชน่ นํา้มนับางจากอาจอาจต้องการเปล่ียน
ภาพลกัษณ์เป็นองค์กรท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการออกแบบสญัลกัษณ์ใหมใ่ห้มี
ความทนัสมยัขึน้ ซึง่การเปล่ียนแปลงเชน่นีอ้าจเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคไมย่อมรับ จงึเป็นสิ่งท่ีควร
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 

6.5 ผลที่องค์กรจะได้รับจากการมีอัตลักษณ์ที่ดี  ภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีดี
ขององค์กร จะให้ประโยชน์แก่องค์กร ดงันี ้

6.5.1 องค์กรนัน้ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง  การยอมรับกบัระยะเวลานัน้
ได้รับการตอบรับจากสงัคม ซึง่การยอมรับต้องอาศยัระยะเวลาท่ีผลิตภณัฑ์นัน้ๆ สามารถพิสจูน์ให้
เห็นถึงคณุภาพท่ีดี และมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ เม่ือกลา่วถึงรถยนต์เมอร์เซเดซ เบนซ์ ภาพ
ท่ีมีอยูใ่จคนทัว่ไปคือความหรูหราสง่างาม รถยนต์บีเอ็มดบับลิวในภาพลกัษณ์ท่ีหรูหรา ปราด
เปรียววอ่งไว เป็นต้น การสร้างภาพลกัษณ์ให้ผู้บริโภคยอมรับเป็นสิ่งท่ีเกิดได้ยาก และเม่ือเกิดขึน้
แล้วก็เปล่ียนแปลงได้ยากเชน่กนั ยกตวัอยา่งเชน่ โคคา โคลา่ ซึง่ครองความเป็นผู้ นําในนํา้อดัลม 
ได้ดําเนินกลยทุธ์ผิดพลาดครัง้ใหญ่ ด้วยการเปล่ียนภาพลกัษณ์ใหมเ่ป็น  " New Coke" หลงัจาก
ออกวางตลาดได้เพียง 11 สปัดาห์ผู้บริหารโคคา โคลา่ได้ตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
กลา่วคือยอดขายลดลงอยา่งเห็นได้ชดั บริษัทจงึต้องรีบปรับเปล่ียนกลยทุธ์เสียใหม ่โดยเปล่ียน
จาก "New coke" เป็น "Coke Classic" แทน และส่ือสารให้ผู้บริโภคทราบวา่ โค้กยงัมีสว่นผสม
และรสชาตเิหมือนเดมิ จงึสามารถเรียกความภกัดีในตราสินค้ากลบัคืนมาได้ แม้ตอ่มาจะได้มีการ
เปล่ียนแปลงเป็นข้อความวา่ "อยา่งไรก็โค้ก" หรือ " Always Coke" ก็ตาม จะเห็นได้วา่ไมมี่การใช้
ข้อความท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึเคลือบแคลงสงสยัในตวัสินค้าอีกเลย  เหตกุารณ์ในครัง้นัน้
นบัเป็นกรณีศกึษาท่ีนา่สนใจ และควรเป็นอทุาหรณ์สําหรับผู้บริหารทกุคนท่ีควรจะพินิจพิจารณา 
ให้ถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะตดัสินใจ เปล่ีนแปลงใดๆ (Napoles,1988,หน้า 20) 
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ภาพท่ี 2.19  สญัลกัษณ์ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย มีตวั “อะลีฟ” อกัษรภาษาอาหรับตวัแรก
ในการสะกดคําวา่ “อิสลาม” และอกัษร “ไอ” ในคําภาษาองักฤษวา่ “Islamic” ซึง่
ตวดัเป็นรูปพระจนัทร์เสีย้ว และดาวสีเหลืองทอง อยูบ่นพืน้สีเขียว  

 
6.5.2 แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์กร   ผู้บริโภคล้วนต้องการความรู้สกึ

เช่ือมัน่วา่ เขากําลงัตดิตอ่หรือใช้บริการขององค์กรท่ีมีความมัน่คงและเช่ือถือไว้วางใจได้ 

6.5.3 ความรู้สกึเช่ือมัน่ในความมีประสบการณ์และความเก่าแก่ขององค์กร  
ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกบัช่ือของสินค้าหรือองค์กรท่ีมีความเก่าแก่และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีทําให้เกิด
การยอมรับและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภค สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องสัง่สมมาเป็นระยะ
เวลานาน กวา่องค์กรจะสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากสิ่งเหลา่นีไ้ด้ ตวัอยา่งเชน่ ไลก้าหรือวิล
สนั  ซึง่เป็นบริษัทเก่าแก่ซึง่มีการผิตสินค้าท่ีมีคณุภาพสงู อาจใช้ข้อความโฆษณาโดยอาศยั
ภาพลกัษณ์เดมิ ท่ีผู้บริโภคให้ความเช่ือถือ ด้วยการอ้างถึงช่ือบริษัท ในการโฆษณาซึง่นบัเป็นข้อ
ได้เปรียบสําหรับบริษัทท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีเพิ่งก่อตัง้ 

6.5.4 แสดงให้เห็นถึงการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง การสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กรเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้อยา่งช้าๆ ต้องอาศยัระยะเวลานานพอควร ในการท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความ
สม่ําเสมอ ในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองขององค์กรนัน้ๆ บางครัง้ภาพลกัษณ์ขององค์กร อาจไม่
เป็นไปตามท่ีองค์กรนัน้ๆ ต้องการให้เป็น หรืออตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ขององค์กร อาจไมเ่ป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั อนัเน่ืองมาจากการมองเห็นปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาไมถ่กูต้อง หรืออาจเกิด
จากการได้ข้อมลูไมค่รบถ้วน สิ่งเหลา่นีล้้วนสง่ผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ขององค์กรทัง้สิน้ ดงัจะได้
กลา่วถึงอยา่งละเอียดในบทตอ่ไป 

6.5.5 กระตุ้นให้บคุลากรมีสว่นร่วม  การท่ีองค์กรมี CI ท่ีดีจะสง่ผลตอ่
กระบวนการคดิในองค์กร บางครัง้ผู้บริหารองค์กรจะคดิถึงแตเ่ฉพาะเร่ืองผลของกําไร หรือ
ประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับแตเ่พียงอยา่งเดียว โดยลืมนกึถึงจดุมุง่หมายขององค์กรนัน้ๆไป สว่นท่ีมี
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ความสําคญัท่ีสดุของระบบ CI คือการเป็นตวักระตุ้นให้เกิดกระบวนการคดิในองค์กร โดยระบบ CI 
จะเป็นตวัตัง้คําถามบคุลากรในองค์กร อาทิภาพท่ีองค์กรนัน้ต้องการให้บคุคลภายนอกเห็นเป็น
อยา่งไร หรือทําอยา่งไรจงึจะบรรลถุึงเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นต้น ระบบ CI จะเป็นตวัระตุ้นให้ทกุคน
ต่ืนตวั กระตุ้นให้เกิดความคดิท่ีสนองตอ่นโยบายขององค์กรตามทิศทางและแผนท่ีวางไว้ อนัจะ
ก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัแก่องค์กร  

6.5.6 ได้บคุลากรท่ีเป็นบคุคลชัน้ "หวักะทิ"  เม่ือองค์กรมีระบบ CI ท่ีดี องค์กรนัน้
ยอ่มจะมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในสายตาของบคุคลทัว่ไป จงึมกัจะได้บคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถมาร่วมงาน เน่ืองจากทกุคนยอ่มปรารถนาท่ีจะได้ทํางานในองค์กรท่ีประสบ
ความสําเร็จ ในทางกลบักนัองค์กรจะดีมีช่ือเสียงได้ก็ยอ่มต้องอาศยับคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเชน่กนั ย่ิงองค์กรนัน้มีบคุลากรท่ีมีคณุภาพมากเทา่ไร องค์กรนัน้ก็ยิ่งมีความมัน่คง 
มีช่ือเสียง และมีภาพลกัษณ์ท่ีดียิ่งขึน้เทา่นัน้ 

6.5.7 สร้างเครือขา่ยได้ง่าย   เม่ือองค์กรสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ผลท่ีตามมาก็คือ
การมีเครือขา่ยท่ีดี การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหนา่ยจะทําให้องค์กรเจ้าของผลิตภณัฑ์ 
มีภาพลกัษณ์เชิงบวก สิ่งท่ีองค์กรจะได้รับคือ ขา่วสารข้อมลูจากตวัแทนจําหนา่ย ในเร่ืองของคูแ่ขง่ 
พฤตกิรรมผู้บริโภค ฯลฯ ซึง่ล้วนแตเ่ป็นประโยชน์ตอ่องค์กรทัง้สิน้ 

6.5.8 แสดงให้เห็นถึงคณุลกัษณะขององค์กร  การสร้างอตัลกัษณ์องค์กรท่ีดีนัน้ 
สามารถบง่ชีถ้ึงคถณลกัษณะขององค์กร และระบผุู้บริโภคได้อยา่งชดัเจน เชน่ โทรศพัท์มือถือวนัทู
คอลล์ ให้ภาพลกัษณ์ของความสะดวกสบายทนัสมยั กลุม่เป้าหมายคือกลุม่วนัรุ่น เป็นต้น 

อตัลกัษณ์มิใชเ่ป็นเพียงแคส่ญัลกัษณ์หรือองค์ประกอบกราฟิกท่ีมีความงามเทา่นัน้ 
แตย่งัเก่ียวพนักบัเร่ืองของ นโยบาย กลยทุธ์ รวมทัง้อารมณ์และความรู้สกึอีกด้วย บริษัทจงึ
จําเป็นต้องมีการวางระบบ CI ท่ีดี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทสาขาเหลา่นัน้ 
ในขณะเดียวกนัก็แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กบับริษัทแมด้่วย ซึง่บริษัทแมม่กัจะให้แตล่ะสาขามี
อิสระในการรบริหารงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของตน ภายใต้ช่ือของบริษัทแม ่เน่ืองจาก
บริษัทมีลกูค้าเฉพาะกลุม่ ท่ีบริษัทต้องการสร้างความประทบัใจและความเช่ือมัน่ให้เกิดกบัลกูค้า
เหลา่นัน้ 

6.6 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ และเคร่ืองหมายการค้า 
โดยทัว่ไปแล้วการสร้างอตัลกัษณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั 2 สว่น คือ ช่ือ

และเคร่ืองหมาย แตใ่นการวางระบบอตัลกัษณ์ให้สมบรูณ์นัน้ ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนท่ีมีความสําคญั
ไมย่ิ่งหยอ่นช่ือและเครืองหมาย ได้แก่ ตวัอกัษร ( Typography) สีอตัลกัษณ์ ( Color Signture) 
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ข้อความประกอบ ( Tag Line) รวมถึงรูปแบบเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ ( Signtured Pattern) ซึง่
องค์ประกอบทัง้หมดนีอ้าจเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ องค์ประกอบหลกั ( Main Identity) หรือ 
องค์ประกอบพืน้ฐาน (Core Identity) ในการสร้างอตัลกัษณ์ 

6.6.1 องค์ประกอบของอตัลกัษณ์ (Elements of Identity) 
6.6.1.1 ช่ือ (Names) ช่ือของบริษัทเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญันบัเป็นลําดบั

แรกก็วา่ได้ ดงันัน้จงึใคร่ขอทําความเข้าใจถึงท่ีมาของช่ือตา่งๆ วา่ โดยทัว่ไปแล้วมีหลกัในการตัง้ช่ือ
องค์กรอยา่งไร และช่ือแตล่ะแบบมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยา่งไร แบง่การตัง้ช่ือออกเป็น
ประเภทตา่งๆ ดงันี ้

6.6.1.2 ช่ือบคุคล (Personal Names) แบง่ออกได้เป็น 
ช่ือผู้ก่อตัง้ (Founder Names) บริษัทท่ีเกิดในยคุต้นๆ มกัจะนิยม

ตัง้ช่ือตามผู้ก่อตัง้ เชน่ ซ้อสมะเขือเทศไฮนส์ (Heinz) ครีมโกนหนวดยิลเล็ต ( Gillete) สบู ่ดร.มนตรี 
เป็นต้น บางบริษัทอาจใช้ลายเซ็นหรือลายมือท่ีเขียนโดยผู้ก่อตัง้มาใช้เป็นสญัลกัษณ์ก็ได้ 

ช่ือบคุคลในประวตัศิาสตร์เชน่ รถลินคอร์น ( Lincoln) นํา้พริกเผา
พนัท้ายนรสิงห์ เป็นต้น 

ช่ือในเทพนิยายหรือวรรณคดี เชน่ เอแจกซ์ ( Ajax) ป๊อปอาย 
(Popeye) ยาอ้วนวนัทอง ยาดองขนุแผน เป็นต้น 

ช่ือบคุคลทัว่ไป เชน่ นํา้พริกเผาแมป่ระนอม 
6.6.1.3 ช่ือท่ีอธิบายถึงคณุลกัษณะ ( Descriptive Names) ช่ือประเภทนี ้

จะเป็นช่ือท่ีอธิบายถึงลกัษณะธุรกิจของบริษัท ซึง่ข้อดีก็คือเข้าใจได้ง่าย แตบ่างครัง้ก็อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าได้หากช่ือนัน้เป็นช่ือทัว่ไป ( Generic Name) ซึง่
หมายถึงช่ือท่ีแสดงคณุลกัษณะหรือคณุสมบตัขิองสินค้า เชน่ ใช้ช่ือนํา้ปลาตราไส้ตนัไมไ่ด้ เพราะ
แสดงถึงสว่นผสมท่ีนํา้ปลาทกุย่ีห้อใช้ การตัง้ช่ือจงึต้องใช้ช่ืออยา่งอ่ืน เชน่ นํา้ปลาตราตาชัง่ 
นํา้ปลาตราทิพรส เป็นต้น สําหรับช่ือท่ีเป็นตวัอยา่งของช่ือท่ีอธิบายคณุลกัษณะนี ้ได้แก่ แป้งเดก็
นา่รัก นํา้ยาปรับผ้านุม่ฟฟู ูเป็นต้น 

6.6.1.4 ช่ือท่ีเกิดจากการสร้างคําขึน้มาใหม ่( Coined Names) ช่ือ
ลกัษณะนีจ้ะเป็นการนําสระ พยญัชนะมาผสมกนัเป็นคําใหม ่ท่ีแม้จะไมมี่ความหมายแตก็่สามารถ
สร้างข้อกําหนดเฉพาะได้ เชน่ เป็นคําสัง่สัน้ๆ จดจําง่าย มีพลงั อา่นออกเสียงได้ไพเราะหรือเป็นคํา
ท่ีเม่ือนําตวัอกัษรมาเรียงกนัแล้วดนูา่สนใจ หรือสามารถออกแบบจดัวางให้สวยงามได้ เป็นต้น ข้อ
พงึระวงัสําหรับการสร้างคําก็คือ พยายามหลีกเล่ียงการพ้องเสียงกบัคําท่ีมีความหมายไมไ่ด้ใน
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ภาษาอ่ืน ซึง่อาจสง่ผลกระทบถึงภาพลกัษณ์ของสินค้าได้ นอกจากนัน้การสร้างคําขึน้มาใหมต้่อง
ใช้งบประมาณคอ่นข้างสงู ในการท่ีจะทําให้ช่ือของสินค้านัน้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายอีกด้วย ช่ือ
ประเภทนีไ้ด้แก่ โกดกั (Kodak) เอสโซ ่(Esso) โซน่ี (Sony) ซีร็อกซ์ (Xerox) เป็นต้น 

6.6.1.5 ช่ือท่ีมีความหมาย (Dictionary Words) 
ช่ือประเภทนีเ้ป็นช่ือท่ีมีความหมายหรือคําแปลท่ีชดัเจนตามพจนานกุรม

ซึง่มีข้อได้เปรียบคือมีความหลากหลายและสามารถจดจําได้ง่าย เชน่ สบูไ่ดอลั ( Dial) บะหม่ีควิก 
(Quick) เป็นต้น 

6.6.1.6 ช่ือตามสถานท่ีทางภมูิศาสตร์ ( Geographical Names) ช่ือ
ประเภทนีจ้ะเป็นช่ือท่ีเรียกตามช่ือเมือง อําเภอ หรือตําบล ท่ีมีการผลิตสินค้านัน้ๆ เชน่ ฟิลาเดลเฟีย 
ครีมชีส (Philadelphia Cream Cheese) ชาแมร่ะมิงค์ กาแฟเขาชอ่ง ผลิตภณัฑ์ดอยคํา เป็นต้น 

6.6.1.4 ช่ือท่ีมีความสําคญักบัตวัสินค้า ( Associative Names) ช่ือ
ประเภทนี ้จะแสดงให้เห็นถึงคณุสมบตัขิองสินค้าซึง่ง่ายตอ่การทําให้เห็นภาพ และส่ือความหมาย
ให้เข้าใจได้ เชน่ รถจาร์กวั (Jaguar) เป็นต้น 

6.6.1.5 ช่ือท่ีตดัทอนจากช่ือเตม็ (Abbreviated Names) ช่ือลกัษณะนีจ้ะ
เป็นช่ือท่ีนําช่ือเตม็ขององค์กรมาตดัทอน เพ่ือให้เรียกได้ง่ายขึน้ ซึง่ถึงแม้ช่ือเหลา่นีจ้ะมิใชช่ื่อท่ีจด
ทะเบียน แตเ่ราสามารถใช้ช่ือลกัษณะนีใ้นการสร้างอตัลกัษณ์ได้ เชน่ แพนแอม ( PanAm) แทนช่ือ 
แพนอเมริกนั แอร์ไลน์ ( Pan American Airlines) เคเอฟซี (KFC) แทนช่ือเคนตัก๊กี ้ฟรายชิคเกน 
(Kentucky Fried Chicken) อย.แทนช่ือ องค์การอาหารและยา เป็นต้น 

6.6.1.6 ช่ือยอ่และตวัเลข ( Initials and Numbers) คือการนําช่ือยอ่ของ
สินค้าหรือตวัเลขใดๆ มาใช้เป็นช่ือของสินค้า ซึง่การตัง้ช่ือประเภทนีน้บัเป็นรูปแบบท่ียากท่ีสดุ ใน
การสร้างให้เกิดการรับรู้และจดจํา เชน่ อาร์ซีเอ (RCA) เจวีซี (JVC) นํา้หอม 4711 กย 15 เป็นต้น 

6.6.2 เคร่ืองหมาย ( Marks) ไมว่า่จะเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่หรือเล็ก
เคร่ืองหมายนบัเป็นกญุแจสําคญัท่ีจะก่อให้เกิดระบบอตัลกัษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เคร่ืองหมายท่ี
สร้างขึน้อาจเป็นเพียงการใช้ช่ือ ตวัอกัษร หรืออาจเป็นการผสมผสานระหวา่งภาพกบัตวัอกัษร 
หรือภาพท่ีเกิดจากองค์ประกอบกราฟิกเพียงลําพงัก็ได้ เคร่ืองหมายนัน้อาจส่ือความหมายโดยตรง
ถึงช่ือหรือลกัษณะของธุรกิจท่ีบริษัทนัน้ดําเนินการอยู ่หรืออาจเป็นภาพนามธรรม ( Abstract) ซึง่
ไมมี่ความหมายใดๆ ก็ได้ นบัเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกนัพอสมควรถึงเร่ืองของการออกแบบและ
สมัฤทธิผล ในการใช้งานของเคร่ืองหมายในเชิงจิตวิทยาท่ีมีตอ่ผู้บริโภค หลายคนยอมรับวา่สิ่งท่ี
เรียบง่ายและดธูรรมดาท่ีสดุ มกัจะประสบความสําเร็จในการใช้งานมากกวา่สิ่งท่ีดซูบัซ้อนวุน่วาย 
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ในขณะเดียวกนัสิ่งใดท่ีดแูล้วสมเหตสุมผลกวา่ ก็จะสามารถสร้างให้เกิดการยอมรับได้ง่ายกวา่
เชน่กนั 

6.6.2.1 ตวัอกัษร (Typography) ในการวางระบบอตัลกัษณ์จําเป็นต้องมี
การกําหนดแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในงานทัง้ระบบโดยทัว่ไปแล้วนกัออกแบบจะกําหนดแบบตวัอกัษรท่ี
ใช้ในการทํางานทัง้ระบบโดยทัว่ไปแล้วนกัออกแบบจะกําหนดแบบตวัอกัษร ( Font) ท่ีใช้กบั
สญัลกัษณ์และเลือกแบบอ่ืนๆ ท่ีเข้ากนัได้ดีกบัแบบตวัอกัษรนัน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เตรียมเผ่ือไว้สําหรับการใช้งานร่วมกบัตวัอกัษรท่ีเป็นสญัลกัษณ์อีก 3 - 4 แบบ เพ่ือกําหนด
โครงสร้างรวมในการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัแก่องค์กร 

6.6.2.2 สีอตัลกัษณ์ (Color Signature) สีจดัวา่เป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ี
ใช้เป็นตวัแทนองค์กรได้เป็นอยา่งดี มกัมีท่ีมาจากสีของสญัลกัษณ์ท่ีนกัออกแบบสร้างให้เกิดการ
จดจําขึน้ในใจผู้บริโภค เชน่ เม่ือนกึถึงนํา้มนัเชลล์เรามิได้นกึถึงแคเ่พียงสญัลกัษณ์รูปหอยเชลล์
เทา่นัน้ แตย่งันกึถึงสีเหลืองและสีแดงท่ีใช้กบัสญัลกัษณ์นัน้ด้วย ดงันัน้ในการวางระบบอตัลกัษณ์ 
นกัออกแบบจงึกําหนดสีอตัลกัษณ์และโครงสีอ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกบัสีอตัลกัษณ์นัน้ขึน้จํานวนหนึง่ 
เพ่ือให้การออกแบบมีความยืดหยุน่ได้บ้าง แตใ่นขณะเดียวกนัก็ยงัคงไว้ซึง่โครงสร้างอตัลกัษณ์
เดียวกนั 

6.6.2.3 ข้อความประกอบ ( Tag Line) ข้อความประกอบนีจ้ะเป็น
ข้อความสัน้ๆ ท่ีอธิบายถึงความเป็นองค์กรท่ีวางอยูใ่ต้ช่ือหรือสญัลกัษณ์ เพ่ือเป็นการอธิบายถึง
คณุลกัษณะเฉพาะขององค์กร สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ "รักคณุเทา่ฟ้า" หรือ 
"Smooth as Silk" ใต้สญัลกัษณ์ของการบนิไทย เป็นต้น 

6.6.2.4 รูปแบบเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ ( Signatured Pattern) การกําหนด
รูปแบบเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์องค์กร คือ  การกําหนดรูปร่างหน้าตาขององค์กรหรือภาพท่ีสร้างขึน้ใน
ใจผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงความเป็นองค์กรเดียวกนั ด้วยการออกแบบตกแตง่
บริษัทหรือสาขายอ่ยให้มีรูปลกัษณ์ท่ีเหมือนกนัทกุสาขา ไมว่า่องค์กรนัน้จะตัง้อยูท่ี่ใดหรือมีก่ีสาขา
ก็ตาม โดยกําหนดรูปแบบการจดัวางช่ือ หรือสญัลกัษณ์บนป้ายหน้าร้าน การจดัวางสินค้า การ
ออกแบบภายในและโครงสีให้เหมือนกนัทัง้หมด เชน่ ธนาคารเอเชีย จํากดั (มหาชน) ร้านเซเวน่
อีเลฟเวน่ (Seven Eleven) เป็นต้น 

6.6.3 เคร่ืองหมายการค้า ( Trademarks) การท่ีอตัลกัษณ์ขององค์กรจะ
ประสบความสําเร็จได้หรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัคณุสมบตั ิ2 ประการ กลา่วคือ อตัลกัษณ์นัน้สามารถจะ
แนะนําหรือเชิญชวนให้ใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ( Suggestiveness) และอีกประการหนึง่คือ ทําให้
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ผู้บริโภคสามารถระลกึถึงองค์กรผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการนัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้อง ( Recall) 
ยกตวัอยา่งเชน่ เม่ือผู้บริโภคต้องการซือ้สินค้าชนิดใดชนิดหนึง่ ผู้บริโภคสามารถนกึถึงสินค้าโดย
ระบตุราหรือย่ีห้อของสินค้า และเลือกซือ้สินค้านัน้ได้อยา่งถกูต้อง เราเรียกวา่ Suggestiveness 
และเม่ือผู้บริโภคซือ้สินค้าหรือบริการใด ผู้บริโภคสามารถเช่ือมโยงสินค้าหรือบริการนัน้เข้ากบั
บริษัทผู้ผลิตหรือองค์กรนัน้ๆ ได้ เราเรียกกระบวนการนีว้า่ Recall บางครัง้ภาพลกัษณ์ขององค์กร
อาจไมเ่ป็นไปตามท่ีองค์กรนัน้ๆ ต้องการให้เป็น หรืออตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ขององค์กรไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัเน่ืองมาจากการมองเห็นปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาไมถ่กูต้อง หรือ
อาจเกิดจากการได้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ฯลฯ ซึง่สิ่งเหลา่นีส้ง่ผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ขององค์กร
ทัง้สิน้ จากองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ท่ีได้กลา่วถึงแล้ว จะเห็นได้วา่การท่ีจะได้อตัลกัษณ์ท่ีดีนัน้ 
จําเป็นต้องมีเคร่ืองหมายการค้าหรือสญัลกัษณ์ท่ีดีเป็นจดุเร่ิมต้น ด้วยเหตนีุเ้ราจงึควรศกึษา
เก่ียวกบัองค์ประกอบ หรือรูปแบบของเคร่ืองหมายการค้าให้เข้าใจเสียก่อน ดงันี ้

ในสหรัฐอเมริกาได้มีการให้คําจํากดัความของเคร่ืองหมายการค้า ( Trademark) วา่ 
หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ได้ ไมว่า่จะเป็นช่ือ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย หรือการใช้สิ่งตา่งๆ ท่ีกลา่วมานี ้
ร่วมกนั จะใช้โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือใช้ในองค์กรใดๆ ก็ตามเพื่อสร้างความแตกตา่งในการส่ือ
ความหมาย แสดงความเป็นเจ้าของ มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั และแสดงถึงความเป็นมาของ
เคร่ืองหมาย ( Per Mollerup,1997, หน้า 96 - 97) ซึง่อาจกลา่วสรุปคํานิยามได้วา่ เคร่ืองหมาย
การค้าประกอบด้วย 3 สว่นท่ีสําคญั คือ เคร่ืองหมาย การใช้งาน และจดุมุง่หมาย ซึง่ได้มีการแยก
ประเภทหรือช่ือเรียกของเคร่ืองหมายการค้าให้เห็นชดัเจน ดงันี ้

6.6.3.1 เคร่ืองหมายกราฟิก ( Graphic Marks) ได้แก่เคร่ืองหมายท่ีนํา
ลกัษณะหรือเค้าโครงรูปร่างใดๆ มาตดัทอนให้มีความเรียบง่ายแตย่งัคงความเป็นสิ่งนัน้ๆ ชดัเจน 
เพียงพอท่ีจะทําให้เกิดการรับรู้และเข้าใจได้แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองหมายภาพ 
(Picture Marks) และเคร่ืองตวัอกัษร ( Letter Marks) ซึง่เคร่ืองหมายทัง้ 2 ประเภทนีใ้ห้ประโยชน์
ในการใช้งานท่ีแตกตา่งกนั เคร่ืองหมายภาพอาจใช้ประโยชน์ในการส่ือความหมายถึงประเภทของ
ธุรกิจได้ดีกวา่ ในขณะท่ีเคร่ืองหมายตวัอกัษรอาจชว่ยในการจดจําช่ืออง์กรได้ง่ายกวา่ เป็นต้น ด้วย
เหตนีุจ้งึมีหลายองค์กรท่ีใช้เคร่ืองหมายทัง้ 2 ประเภทนีร่้วมกนั แบง่ออกได้เป็น 

6.6.3.2  เคร่ืองหมายภาพ ( Picture Marks) ได้แก่ เคร่ืองหมายท่ีเป็นท่ี
รู้จกักนัดีในช่ือ Symbol-type หรือ Symbol-only Marks เคร่ืองหมายประเภทนีเ้ป็นกานํารูปร่าง 
รูปทรงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นรูปคน สตัว์ สิ่งของ รูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนรูปทรงท่ีไมมี่ความหมาย 
(Abstract) มาใช้เป็นสญัลกัษณ์ จงึทําให้เกิดเป็นช่ือเรียกยอ่ยอีกช่ือหนึง่วา่ Abstract Marks ตาม
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ลกัษณะของรูปท่ีนํามาใช้เคร่ืองหมายประเภทนีอ้าจแบง่วิธีคดิออกได้เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ 
กลา่วคือ การสร้างสญัลกัษณ์โดยเน้นท่ีการส่ือความหมาย ซึง่การเน้นท่ีภาพลกัษณ์จะมีข้อเสีย
เปรียบคือ ไมส่ามารถแสดงถึงความเป็นองค์กรนัน้ๆ ได้ชดัเจนเพียงพอ จงึอาจไมเ่หมาะสําหรับ
องค์กรท่ีต้องการขายสินค้าโดยตรง 

เคร่ืองหมายภาพแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองหมายท่ีแสดง
รูปร่าง (Figurative Marks) และเคร่ืองหมายท่ีไมแ่สดงรูปร่าง (Non-Figurative Marks)  

เคร่ืองหมายท่ีมีความหมายชดัเจน ( Figurative Marks) หมายถึง
เคร่ืองหมายท่ีสามารถส่ือความหมายได้โดยใช้รูปร่างของวตัถเุป็นตวัแทน แบง่ออกได้เป็น 3 
ลกัษณะ คือ 

- เคร่ืองหมายท่ีส่ือความหมายหรือบง่บอกถึงลกัษณะองค์กร 
(Descriptive Marks) เป็นเคร่ืองหมายท่ีส่ือความหมายโดยตรงถึงประเภทของธุรกิจหรือสินค้าของ
องค์กรนัน้ๆ เคร่ืองหมายนีเ้ป็นได้ทัง้ 2 ลกัษณะคือ เป็นภาพท่ีเลียนแบบของจริง ( Image) หรือเป็น
ภาพตดัทอนให้เป็นเค้าโครงอยา่งง่ายๆ ( Diagram) ยกตวัอยา่งเชน่ เคร่ืองหมายหน้ากากท่ีใช้เป็น
สญัลกัษณ์สําหรับการแสดงนัน้จดัเป็น Image สว่นเคร่ืองหมายหวักะโหลกไขว้ท่ีอยูข้่างขวดยาฆา่
แมลงจดัเป็น Diagram เป็นต้น 

- เคร่ืองหมายอปุมา ( Metaphoric Marks) เคร่ืองหมายนีเ้ป็น
เคร่ืองหมายท่ีส่ือความหมายถึงลกัษณะของธุรกิจขององค์กรด้วยการอปุมา หรือดงึเอาสญัลกัษณ์
ท่ีมีความหมายแฝงท่ีบคุคลทัว่ไปเข้าใจมาใช้ประกอบในการส่ือความหมายถึงธุรกิจนัน้ ซึง่การส่ือ
ความหมายนีแ้บง่ออกเป็น 2 ระดบั กลา่วคือ ในระดบัแรก จะเป็นการใช้การส่ือความหมายจาก
ประสบการณ์ร่วมท่ีบคุคลทัว่ไปรับรู้ได้ สว่นในระดบัท่ีสอง จะเป็นการใช้ภาพท่ีแสดงถึงธุรกิจนัน้
โดยตรง ยกตวัอยา่งเชน่ สญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั กรุงเทพเป็นรูปเพชรในชยัพฤกษ์ การส่ือ
ความหมายในระดบัแรกคือ เพชรเป็นอญัมณีมีคา่สงูสดุ เม่ือนํามาส่ือความหมายร่วมกบัหนงัสือ 
และชอ่ชยัพฤกษ์ซึง่หมายถึงเร่ืองการศกึษาหาความรู้ เป็นเคร่ืองหมายอปุมาท่ีหมายถึง
สถาบนัการศกึษาท่ีเป็นแหลง่ความรู้ ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุคา่ดจุดงัเพชร เป็นต้น 

- เคร่ืองหมายท่ีใช้ภาพของสิ่งท่ีรู้จกักนัทัว่ไป ( Found Marks) เป็น
เคร่ืองหมายใดๆก็ได้ท่ีบคุคลทัว่ไปรู้จกัและสามารถจดจําได้ง่าย ทัง้นีเ้คร่ืองหมายดงักลา่ว ไม่
จําเป็นต้องมีสว่นเก่ียวข้องหรือส่ือความหมายถึงสินค้าหรือบริการขององค์กรนัน้ๆ เลยก็ได้ เชน่
สญัลกัษณ์นํา้มนัเชลล์ท่ีเป็นรูปเปลือกหอยเชลล์ เป็นต้น 



 74 

เคร่ืองหมายท่ีไมส่ื่อความหมาย ( Non-Figurative Marks) เคร่ืองหมาย
ลกัษณะนีส้ร้างขึน้โดยไมคํ่านงึถึงความสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีต้องการส่ือความหมายโดยตรง ซึง่จะต้องมี
การอธิบายถึงการแทนความหมายในสญัลกัษณ์นัน้ เป็นเคร่ืองหมายท่ีไมแ่สดงถึงรูปร่างรูปทรง
ใดๆ แตจ่ะคํานงึถึงความสะดดุตา สวยงาม และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์กรนัน้มากกวา่ 
ตวัอยา่งสญัลกัษณ์ประเภทนี ้ได้แก่ สญัลกัษณ์รถยนต์เมอเซเดซเบนซ์ สญัลกัษณ์รถยนต์ซีตรอง 
เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 2.20 สญัลกัษณ์มห 
 

6.6.3.4  เคร่ืองหมายตวัอกัษร ( Letter Marks) คนทัว่ไปคุ้นเคยในช่ือ 
Lettering-only Marks หรือ Logotype เรียกสัน้ๆ วา่ Logo เป็นคําท่ีมาจากภาษากรีก หมายถึง
ตวัอกัษร ในสหรัฐอเมริกาบางครัง้คําวา่ Logotype จะหมายถึง เคร่ืองหมายตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือเตม็ 
และอา่นได้ ในขณะท่ีโลโก (Logo) จะหมายถึงช่ือสัน้ๆ อาทิช่ือยอ่ หรือการใช้อกัษรยอ่ เชน่ ซีบีเอส 
(CBS) เอฟบีไอ (FBI) เป็นต้น ซึง่บางครัง้ทัง้ 2 คํานีก็้อาจใช้เรียกเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นกราฟิก 
(Graphic Trademarks) ทัง้หมด รวมถึงเคร่ืองหมายภาพ ( Picture Marks) ด้วย เชน่เดียวกบัใน
ประเทศไทยท่ีคนสว่นใหญ่มกัจะเรียกสญัลกัษณ์ทกุประเภทวา่ "โลโก" ( Logo) ทัง้ๆ ท่ีความเป็น
จริง "โลโก" เป็นเพียงรูปแบบหนึง่ของเคร่ืองหมายเทา่นัน้ นอกจากช่ือท่ีได้กลา่วมาแล้วยงัอาจพบ
ในช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ Typographic Marks ซึง่แสดงให้เห็นวา่เป็นการออกแบบเคร่ืองหมายท่ีใช้
ตวัอกัษร (Typography) เป็นหลกั 

เคร่ืองหมายการค้า ( Trademarks) โดยทัว่ไปจะเป็นการส่ือสารโดยใช้
รูปร่าง รูปทรง ในขณะท่ีเคร่ืองหมายตวัอกัษรจะส่ือสารในรูปของภาษา (ตวัสะกด) รวมถึงการออก
เสียงด้วย อนัท่ีจริงเคร่ืองหมายประเภทนีด้เูหมือนจะเก่ียวข้องเฉพาะเร่ืองภาษาเทา่นัน้ แตใ่นความ
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เป็นจริงแล้วการเลือกใช้ตวัอกัษรท่ีมีความเหมาะสมกบัลกัษณะหรือภาพลกัษณ์ขององค์กร ก็มี
สว่นสําคญัอยา่งยิ่งตอ่การส่ือความหมายท่ีนกัออกแบบมิอาจมองข้าม เคร่ืองหมายตวัอกัษรสว่น
ใหญ่จะมีลกัษณะท่ีสามารถส่ือสาร หรืออธิบายความเป็นสิ่งนัน้ๆ ได้ เคร่ืองหมายนีจ้ะทําหน้าท่ี
ส่ือสารถึงองค์กรเม่ือมีการเอย่ช่ือองค์กร ส่ือสารถึงคณุภาพเม่ือทําหน้าท่ีเคร่ืองหมายของบริษัท
หรือสินค้า ถ้าเม่ือใดท่ีเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงบคุลิกขององค์กรได้อยา่งชดัเจน เคร่ืองหมาย
ดงักลา่วสามารถส่ือสารถึงประเภทของสินค้าหรือองค์กร เคร่ืองหมายนัน้ก็จะกลายเป็น
เคร่ืองหมายท่ีทําหน้าท่ีจงูใจแทน 

เคร่ืองหมายตวัอกัษรมีข้อได้เปรียบเคร่ืองหมายท่ีเป็นภาพ ประการเดียว
คือ สามารถแจ้งการรับรู้และจดจําได้ง่ายกวา่ แตห่ากเป็นการใช้ช่ือยอ่ขององค์กรเป็นสญัลกัษณ์ 
จะต้องใช้เวลาและงบประมาณจํานวนมาก ในการสร้างให้ผู้บริโภครับรู้และจดจําช่ือยอ่นัน้ 
เว้นเสียแตว่า่ ช่ือเตม็ขององค์กรนัน้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว 
บางครัง้อาจมีการใช้ช่ือเตม็ขององค์กรประกอบกบัช่ือยอ่ เพ่ือให้ส่ือสารได้ชดัเจนยิ่งขึน้ สว่นข้อเสีย
เปรียบก็คือ อกัษรยอ่หรือช่ือยอ่นัน้อาจกลายเป็นช่ือท่ีใช้เรียกกนัจนตดิปาก และเป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลาย จนก่อให้เกิดความสบัสนระหวา่งเคร่ืองหมายอกัษรยอ่กบัเคร่ืองหมายเดมิท่ีเป็นช่ือเตม็
ได้ เม่ือทกุคนลืมท่ีมาของความเป็นเคร่ืองหมายดัง้เดมินัน้ ตวัอยา่งเชน่ FBI กบั The Federal 
Bureau of Investigation เป็นต้น 

เคร่ืองหมายตวัอกัษรมีหลายรูปแบบดงันี ้
- เคร่ืองหมายช่ือ ( Name Marks) สว่นใหญ่มกัจะมาจากช่ือขององค์กร เคร่ืองหมาย

ช่ือก็เหมือนกบัเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนองค์กร หรือสินค้าท่ีสามารถส่ือสาร
ได้ โดยเก่ียวข้องกบัการสะกดและออกเสียง เสียงท่ีเปลง่ออกมาเป็นช่ือนัน้เป็นจดุเร่ิมต้นลําดบัแรก
ของการอธิบายความหมายทําหน้าท่ีแทนวตัถปุระสงค์หลกัคือตวัองค์กรสินค้า ซึง่หากตวัอกัษรท่ี
เป็นช่ือนัน้ไมมี่ลกัษณะของการส่ือความหมายตามเสียงท่ีเปลง่ออกมาแล้ว เคร่ืองหมายนัน้ก็จะทํา
หน้าท่ีเพียงสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้เทา่นัน้ในขณะท่ีระดบัท่ีสองของการอธิบายความหมาย เสียง
อาจจะแทนสิ่งซึง่อาจจะเป็นตวัองค์กรหรือแนวความคดิ ( Concept) หรือสิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยเสียงท่ี
เรียกช่ือและองค์กรนัน้ไมมี่ความเก่ียวข้องกนัแตอ่ยา่งใด เคร่ืองหมายนัน้ก็จะทําหน้าท่ีเพียงแค่
สร้างการรับรู้เชน่กนั เว้นเสียแตเ่คร่ืองหมายช่ือนัน้จะเป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้โดยการเลียนเสียงธรรมชาต ิ
(Onomatopoeic Names) ท่ีสามารถอธิบายความหมายหรือส่ือสารถึงองค์กรสินค้านัน้ๆ ได้ เชน่ 
สระวา่ยนํา้ย่ีห้อสแปลช (Splash) ให้ความรู้สกึถึงเสียงนํา้ท่ีแตกกระจาย เป็นต้น 
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กลา่วโดยสรุปได้วา่ ในการอธิบายความหมายสําหรับเคร่ืองหมายช่ือ ยกเว้นช่ือท่ีตัง้
ขึน้โดยการเลียนเสียงธรรมชาต ิความสมัพนัธ์ระหวา่งเสียงท่ีเรียกช่ือกบัตวัองค์กรหรือสินค้าจะเป็น
เพียงสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้เทา่นัน้ 

เคร่ืองหมายช่ือแบง่ออกเป็น 5 ลกัษณะได้แก่ 
- ช่ือท่ีส่ือความหมายโดยตรง ( Descriptive Names) ช่ือประเภทนีจ้ะเป็นช่ือท่ี

อธิบายถึงลกัษณะหรือประเภทของธุรกิจหรือสินค้า เป็นช่ือท่ีสร้างภาพลกัษณ์ ( Images) ขึน้ในใจ
ผู้บริโภค ช่ือท่ีใช้สามารถบง่บอกถึงธุรกิจนัน้ๆ ได้ชดัเจน มกัใช้กบัช่ือหนงัสือพิมพ์หรือนิตยสาร เชน่ 
เดลินิวส์ บ้านและสวน ยานยนตร์ เป็นต้น บางครัง้ผู้ ท่ีตัง้ช่ือจะขวนขวายหาช่ือท่ีมีความหมาย
ชดัเจน จนทําให้ช่ือท่ีตัง้นัน้ยาวเกินไป จําเป็นต้องใช้ช่ือยอ่ ช่ือยอ่นัน้อาจไมส่ามารถอธิบาย
ความหมายได้เหมือนช่ือเตม็ แตก่ลายเป็นช่ือท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดี  The National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) หรือ Federal Bureau of Investigation (FBI) หรือองค์การ
อาหารและยา (อย.) เป็นต้น 

การอธิบายความหมายของช่ือประเภทนีแ้บง่ได้เป็น 3 ระดบั กลา่วคือเร่ิมต้นจาก
สร้างการรับรู้ ตอ่มาเป็นการอธิบายความหมาย และสดุท้ายจงึเกิดการรับรู้ช่ือและลกัษณะของ
ธุรกิจขององค์กร 

- ช่ืออปุมา ( Metaphoric Names) ในขณะท่ีช่ือประเภทแรกจะอธิบายความ
หมายถึงธุรกิจโดยตรง ช่ืออปุมานีจ้ะอธิบายโดยอ้อมด้วยการกลา่วถึงลกัษณะของสินค้าหรือ
องค์กรรวมกบัคณุสมบตั ิโดยอาศยัสิ่งซึง่มีจดุเดน่หรือคณุสมบตัเิฉพาะตวัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป
วา่เป็นนท่ีหนึง่มาแทนความหมาย ตวัอยา่งเชน่ ไก่ยา่งห้าดาวแสดงถึงคณุภาพและรสชาตท่ีิดีเป็น
เลิศเน่ืองจากห้าดาวแทนความหมายของความเป็นหนึง่ หรือรถยนต์มสัแตง ( Mustang) ใช้ช่ือตาม
ช่ือม้ามสัแตง ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดี วา่เป็นม้าท่ีวิ่งเร็ว สง่างาม และปราดเปรียว เป็นการแทน
ความหมายด้วยสิ่งท่ีบคุคลทัว่ไปรู้จกัและยอมรับ 

การอธิบายความหมายของช่ือรถยนต์มสัแตงนีแ้บง่ได้เป็น 4 ระดบั ระดบัท่ี 1 การ
รับรู้ในช่ือและการออกเสียงเรียกช่ือ ระดบัท่ี 2 การรับรู้วา่ช่ือนัน้หมายถึงสตัว์อะไร ระดบัท่ี 3 เป็น
การอธิบายความหมายถึงคณุสมบตัเิฉพาะตวัของสิ่งนัน้ ซึง่ในกรณีนีก็้คือ ความรวดเร็ว ปราด
เปรียว ระดบัท่ี 4 จงึเป็นการรวมการรับรู้และอธิบายความหมายทัง้หมดเข้าด้วยกนั เป็นภาพของ
รถสปอร์ต วิ่งเร็วปราดเปรียว เป็นต้น 
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- ช่ือท่ีรู้จกัทัว่ไป (Found Names) หมายถึงช่ือท่ีมาจากคําใดๆ ก็ได้ท่ีคนทัว่ไปรู้จกั
และเข้าใจความหมาย โดยทัว่ไปแล้วช่ือประเภทนีม้กัจะไมมี่ความสมัพนัธ์ในเชิงส่ือความหมายกบั
สินค้าหรือองค์กรนัน้ๆ เชน่ นํา้มนัเชลล์ (Shell) 

การอธิบายความหมายของช่ือประเภทนีแ้บง่ได้เป็น 3 ระดบั ระดบัท่ี 1 คือการรับรู้ใน
การออกเสียงเรียกช่ือ ระดบัท่ี 2 คือการรับรู้ในลกัษณะของสิ่งท่ีเรียกช่ือ ระดบัท่ี 3 คือการเช่ือมโยง
ภาพท่ีเกิดขึน้ในใจและสินค้าเข้าด้วยกนั 

- ช่ือเฉพาะ (Proper Names) หมายถึงช่ือเจ้าของหรือช่ือผู้ก่อตัง้ มีข้อได้เปรียบคือ
เป็นการแสดงถึงความภาคภมูิใจของผู้ เป็นเจ้าของ รวมถึงเป็นการรับรองคณุภาพของสินค้าหรือ
องค์กรนัน้ๆ ช่ือเฉพาะนีไ้มจํ่าเป็นวา่จะต้องเป็นช่ือผู้ก่อตัง้เทา่นัน้ อาจเป็นช่ือใดๆ ก็ได้ท่ีเห็นวา่
เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ โดยมิจําเป็นต้องอธิบายความหมายถึงประเภทของสินค้าหรือองค์กร
นัน้ๆ ช่ือประเภทนีไ้ด้แก่ ยาสตรีเพ็ญภาค ผลิตภณัฑ์ BRAUN เป็นต้น 

การอธิบายความหมายแบง่เป็น 2 ระดบั คือ สร้างการรับรู้ และเช่ือมโยงการรับรู้และ
เข้ากบัสินค้าหรือองค์กร 

ช่ือท่ีตัง้ขึน้ใหม ่(Artificial Names)  
ในขณะท่ีช่ือทัง้ 4 ประเภทข้างต้น มาจากช่ือคน สตัว์ หรือสิ่งของท่ีคนทัว่ไปคุ้นเคย 

หรือปรากฎในพจนานกุรม ช่ือประเภทนีก้ลบัแตกตา่งจากช่ือทัง้ 4 ประเภทนัน้อยา่งสิน้เชิง 
เน่ืองจากเป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้ใหมสํ่าหรับสินค้าหรือองค์กรนัน้ๆ โดยเฉพาะ ได้แก่ ซีรอกซ์ ( Xerox) โกดกั 
(Kodak) เอลฟ์ (Elf) เป็นต้น 

การอธิบายความหมายแบง่เป็น 2 ระดบั เชน่เดียวกนักบัช่ือเฉพาะ (Proper Names) 
เคร่ืองหมายท่ีใช้ช่ือยอ่ ( Abbreviations) มกัจะเกิดจากการท่ีช่ือองค์กรมีความยาว

มาก จงึมีการตดัทอนเพ่ือให้เรียกได้ง่ายขึน้ แบง่เป็น 3 ลกัษณะคือ 
ลกัษณะท่ี 1 เรียกช่ือสว่นต้นและตดับางสว่นในตอนท้ายออก เชน่ Thai แทนช่ือ Thai 

Airways International เป็นต้น 
ลกัษณะท่ี 2 จะใช้เฉพาะตวัอกัษรตวัต้นและตวัสดุท้าย เชน่ เจอาร์ ( Jr.) มาจากนคํา

วา่ จเูนียร์ (Junior) เป็นต้น 
ลกัษณะท่ี 3 จะเป็นการผสมผสานลกัษณะท่ี 1 และ 2 เข้าด้วยกนั โดยการนําอกัษร

ตวัแรกของแตล่ะคํามาเรียกเป็นช่ือยอ่ ซึง่มกัจะประกอบด้วยตวัอกัษรมากกวา่ 2 ตวั ลกัษณะนี ้
คอ่นค้างเป็นท่ีนิยมใช้มากกวา่ 2 ลกัษณะแรก เชน่ ซีเอ็นเอ็น ( CNN) ยบูีซี (UBC) ซีบีเอส (CBS) 
เป็นต้น 
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ในการแบง่ประเภทของช่ือยอ่นัน้ อาจแบง่การเรียกช่ือให้ชดัเจนตามหลกัเกณฑ์ได้
ดงันี ้ 

- ช่ือยอ่ท่ีเกิดจากอกัษรยอ่ ( Initial Abbreviations) ช่ือท่ีตดัทอนให้สัน้ลงสว่นมาก
มกัเกิดจากอกัษรยอ่ เชน่ ไอบีเอ็ม ( IBM) เคเอฟซี ( KFC) ซึง่ในบางครัง้ ช่ือท่ีเกิดจากอกัษรยอ่
เหลา่นัน้ฟังดไูมไ่พเราะหรือจําได้ยาก และมกัจะสร้างความเป็นสิ่งใหมท่ี่ไมมี่ใครรู้จกัมากกวา่ท่ีจะ
แสดงอตัลกัษณ์ ซึง่จําเป็นต้องอาศยัทัง้เวลาและงบประมาณเป็นจํานวนมาก ในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ แบง่ออกได้เป็น 

- ช่ือยอ่ท่ีผสมเป็นคําใหม ่( Acronyms Initial Abbreviations) เป็นการนําอกัษรยอ่
ตวัต้นของคํามาสร้างเป็นคําใหมข่ึน้ เชน่ นาซา่ ( NASA) มาจากช่ือเตม็วา่ National Aeronautics 
and Space Administration เป็นต้น เม่ือช่ือนัน้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและคนทัว่ไปมีความคุ้นเคย
กบัช่ือนัน้ จนลืมนกึถึงความเป็นอกัษรยอ่ท่ีประกอบกนัเป็นช่ือยอ่ ช่ือนัน้ก็จะกลายเป็นเสมือนช่ือ
จริงขององค์กร ซึง่จะจดจําได้ง่ายกวา่ 

- ช่ือยอ่ท่ีมิได้ผสมเป็นคําใหม ่( Non-acronyms Initial Abbreviations) ได้แก่ ช่ือ
ยอ่ท่ีนําอกัษรมาเรียงกนัโดยอา่นออกเสียงทีละตวั ไมไ่ด้ประสมเป็นคํา  เชน่ ปชป. แทนช่ือพรรค
ประชาธิปัตย์ ทรท. แทนช่ือพรรคไทยรักไทย เป็นต้น เคร่ืองหมาย Monogram ท่ีใช้ตวัอกัษรโดดๆ 
เชน่ ตราประจําราชวงศ์ หรือ ตราประจําตระกลู ก็จดัอยูใ่นช่ือยอ่ประเภทนีด้้วยเชน่กนั 

-    ช่ือยอ่ท่ีมิได้เกิดจากอกัษรยอ่  ( Non-initial Abbreviations) ได้แก่ ช่ือท่ีเกิดจาก
การนําอกัษรยอ่มามาปรุงแตง่ให้สามารถออกเสียงได้ไพเราะ หรือออกเสียงได้ง่ายขึน้ เชน่ ดีแทค 
(DTAC) เป็นต้น 

6.6.3.5 องค์ประกอบกราฟิกท่ีมิใชเ่คร่ืองหมายกราฟิก ( Non-graphic 
Marks)  ได้แก่สิ่งใดก็ได้ไมว่า่จะเป็นรูปร่าง รูปทรง เส้น สี หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่ือถึง
ความเป็นสินค้าหรือองค์กรนัน้ๆ ได้ แม้จะใช้องค์ประกอบกราฟิกนัน้โดยลําพงั ตวัอยา่งเชน่ แถบ
เส้นโค้งท่ีประกอบสญัลกัษณ์โค้ก หรือแม้แตก่ระทัง่รูปร่างของขวดบรรจนํุา้อดัลมโคคา โคลา่ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตวั สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถใช้ในการสร้างอตัลกัษณ์องค์กร
ร่วมกบัสญัลกัษณ์ได้เป็นอยา่งดี 

อนึง่การเรียกช่ือเคร่ืองหมายยงัมีการเรียกช่ือให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึน้ไปอีก อาทิ 
Allusive Logos (Murphy and Rowe, 1988, หน้า 22) หมายถึงเคร่ืองหมายท่ีส่ือความหมายโดย
อ้อม กลา่วคือสามารถส่ือความหมายให้เข้าใจได้ เม่ือได้มีการพินิจพิเคราะห์ หรือทราบถึงแนวคดิ
ในการออกแบบเคร่ืองหมายนัน้มาก่อน แตไ่มส่ามารถส่ือสารได้โดยตรงหรือทนัทีท่ีได้เห็นเป็นครัง้
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แรก เชน่ สญัลกัษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ เม่ือเห็นครัง้แรกคนทัว่ไปอาจไมส่ามารถรับรู้ได้วา่
เป็นรูปใบโพธ์ิ แตเ่ม่ือได้มีการพินิจพิเคราะห์ จงึสามารถเข้าใจถึงแนวคดิท่ีเปรียบเทียบธนาคารกบั
ต้นโพธ์ิท่ีมีความมัน่คง แผก่ิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัมีช่ือเรียกเคร่ืองหมายท่ีสามารถส่ือความหมายถึงช่ือ ผลิตภณัฑ์ หรือ
ประเภทของธุรกิจขององค์กรนัน้ได้อยา่งตรงไปตรงมา ชดัเจน เฉพาะเจาะจงลงไปอีกวา่ 
Descriptive Symbols (Napoles,1988 หน้า 48) หรือมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ Allusive Logos 
(Murphy and Rowe, 1988, หน้า 21) ยกตวัอยา่งเชน่ สญัลกัษณ์ Mother & Child ท่ีใช้การจดั
วางตวัอกัษรให้สามารถส่ือความหมายถึงประเภทของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัแมแ่ละเดก็ได้เป็นอยา่งดี 

6.4 คุณสมบัตสิ าคัญของสัญลักษณ์ที่ดี 
6.4.1 มีความเรียบง่าย ( Simplicity) ความเรียบง่ายนบัเป็นหวัใจสําคญัในการสร้าง

สญัลกัษณ์ และนําเสนอความเป็นองค์กรนัน้ได้อยา่งชดัเจน เคร่ืองหมายท่ีมีรายละเอียดปลีกยอ่ย
มากๆ จะจดจําได้ยากกวา่เคร่ืองหมายท่ีมีความเรียบง่ายไมซ่บัซ้อน ยกตวัอยา่งเชน่ สญัลกัษณ์รูป
ดาวของรถยนต์เมอเซเดซเบนซ์ เป็นตวัอยา่งของสญัลกัษณ์ท่ีดีอนัหนึง่ ท่ีมีความเรียบง่าย ชดัเจน 
รวมถึงง่ายตอ่การใช้งาน เพราะสามารถส่ือความเป็นสญัลกัษณ์รูปดาวได้อยา่งไมผ่ิดเพีย้น ไมว่า่
จะหมนุไปในทิศทางใดก็ตาม 

6.4.2 มีลกัษณะเฉพาะตวั (Uniqueness) นกัออกแบบจะพบวา่บอ่ยครัง้ท่ีสญัลกัษณ์
ซึง่ได้จากข้อสรุปท่ีนกัออกแบบพยายามคดิให้ดธูรรมดาท่ีสดุ ตรงตามผลการวิจยัท่ีสดุ กลบั
กลายเป็นสิ่งท่ีนา่เบื่อท่ีสดุเชน่กนั และสญัลกัษณ์นัน้อาจไมไ่ด้รับความสนใจจากบคุคลทัว่ไป 
เน่ืองจากขาดลกัษณะเฉพาะตวั ( Uniqueness) การสร้างสญัลกัษณ์ให้มีลกัษณะเฉพาะตวันัน้มี
ความสําคญัอยา่งยิ่ง เพราะเป็นการสร้าง "ความไมซํ่า้แบบใคร" ซึง่จะทําให้ผู้บริโภคจดจํา และรับรู้
ความแตกตา่งเมื่อได้เห็นสญัลกัษณ์นัน้ ตวัอยา่งเชน่ สญัลกัษณ์หิมะสีขาวบนยอดเขามองบลงั 
(Mont Blanc) ท่ีปรากฏอยูบ่นผลิตภณัณ์ตา่งๆ เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ซึง่สามารถใช้
งานได้อยา่งตอ่เน่ืองมาหลายยคุหลายสมยั และเป็นท่ีจดจําของบคุคลทัว่ไป 

6.4.3 เป็นสญัลกัษณ์อนัทรงคณุคา่ ( Value) ความมีพลงัในตวัของสญัลกัษณ์ ขึน้อยู่
กบัความสามารถท่ีจะทําให้เกิดการจดจํา ซึง่จําเป็นต้องอาศยัการออกแบบและส่ือความหมาย
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนให้แก่องค์กร ความสนใจในตวัสญัลกัษณ์จะ
เกิดขึน้ได้ ต้องอาศยัความโดดเดน่ท่ีทําให้ผู้บริโภคเหลียวมองและจดจําได้ตัง้แตว่ินาทีแรกท่ีเห็น
สญัลกัษณ์นัน้ เชน่ สญัลกัษณ์นํา้มนัคาลเท็กซ์ท่ีมีการปรับรูปแบบใหมใ่ห้มีความโดดเดน่ สะดดุตา 
ดทูนัสมยัย่ิงขึน้ 
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6.4.4 มีความแตกตา่ง ( Differentiate) สิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีสดุในการออกแบบคือ การ
สร้างความแตกตา่ง เน่ืองจากการออกแบบทัว่ไป มกัจะได้รับอิทธิพลจากการสร้างแนวความคดิ 
ด้วยการสร้างเง่ือนไขในการคดิถึงสญัลกัษณ์กราฟิกท่ีเหมาะสมสําหรับภาพลกัษณ์ขององค์กรแต่
ละประเภท เพียงประการเดียวโดยมิได้คํานงึถึงความแตกตา่ง จงึทําให้สญัลกัษณ์นัน้เป็นเพียง
สญัลกัษณ์ทัว่ไป ( Generic Symbol) ซึง่ไมมี่ความแตกตา่งจากสญัลกัษณ์ขององค์กรอ่ืนท่ี
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั ยกตวัอยา่งเชน่ นกัออกแบบเม่ือออกแบบสญัลกัษณ์ให้กบัสถาบนั
การเงิน ก็มกัจะคํานงึถึงแตก่ารสร้างภาพลกัษณ์ท่ีนา่เช่ือถือ เพ่ือให้เหมาะสมกบัความเป็นสถาบนั
การเงินเพียงประการเดียวโดยลืมนกึไปวา่กลุม่ลกูค้าของสถาบนัการเงินนัน้คือใคร และเราควรจะ
สร้างความแตกตา่งจากสถาบนัการเงินอ่ืนๆ อยา่งไร ดงันัน้วิธีท่ีสามารถหลีกเล่ียงการออกแบบท่ี
เป็นสญัลกัษณ์ทัว่ไปก็คือนกัออกแบบควรมุง่ความสนใจไปท่ีการสร้างความแตกตา่งระหวา่งลกูค้า
กบัคูแ่ขง่มากกวา่การคดิถึงลกัษณะหรือประเภทของธุรกิจนัน้ๆ 

6.4.5 เป็นสญัลกัษณ์ท่ีบอกรายละเอียด ( Descriptive) สญัลกัษณ์นัน้สามารถส่ือ
ความหมายได้ชดัเจนไมว่า่จะเป็นบคุลากร ลกูค้าหรือนกัลงทนุ สว่นใหญ่มกัจะนิยมเคร่ืองหมาย
หรือช่ือ ท่ีสามารถส่ือความหมายได้ ไมด่เูข้าใจยากจนเกินไปหรือมีสิ่งท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงองค์กร
ท่ีเคร่ืองหมายนัน้ๆ เป็นตวัแทนได้ เคร่ืองหมายการค้าบางอนั จะใช้วิธีให้ขา่วสาร รายละเอียด
ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า บริการ หรือธุรกิจขององค์กรนัน้ แก่ผู้บริโภค ด้วยการผสมผสานภาพท่ีแสดง
ถึงธุรกิจนัน้ๆ ลงในสญัลกัษณ์ เชน่ สญัลกัษณ์ของ The Pizza Company ท่ีมีถาดพิซซา่ประกอบ
กบัตวัอกัษรท่ีเป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ เป็นต้น 

6.4.6 เป็นสญัลกัษณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงสินค้าหรือบริการ  ในการออกแบบ
สญัลกัษณ์นอกจากจะให้รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัตวัสินค้าหรือบริการแล้วบางครัง้ยงัต้องสามารถ
เช่ือมโยงถึงตวัสินค้าได้ด้วย เชน่ ตวัอยา่งในข้อ 5  The Pizza Company ท่ีนอกจากจะใช้ภาพท่ีให้
รายละเอียดถึงประเภทของธุรกิจแล้ว การใช้สีแดงและสีเขียวในสญัลกัษณ์ยงัเป็นการเช่ือมโยงถึง
ประเทศอิตาลีซึง่เป็นต้นกําเนิดของอาหารชนิดนีด้้วย เป็นต้น 

6.4.7 สญัลกัษณ์ท่ีส่ือสารแตกตา่งกนั ( Tone of Voice) สญัลกัษณ์ขององค์กร
สามารถ "พดู" หรืออธิบายถึงความเป็นองค์กรสินค้านัน้ๆ ได้ โดยอาศยัคณุลกัษณะท่ีแฝงอยูใ่น
สญัลกัษณ์นัน้ ไมว่า่จะเป็นความสง่างามหรือท้าทายธรรมดา หรือหรูหรา แข็งแรงหรือบอบบาง 
แสดงความเป็นมนษุย์หรือวตัถนุิยม  เน้นธรรมชาตหิรือเทคโนโลยี อนรัุกษ์นิยมหรือสมยัใหม ่
ตวัอยา่งเชน่ สญัลกัษณ์ของนํา้มนับางจาก สามารถอธิบายและให้ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและชว่ยเหลือสงัคมเป็นต้น 
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6.4.8 สญัลกัษณ์ท่ีมีความงามเป็นเลิศ ( Graphic Excellence) สญัลกัษณ์ท่ีได้รับ
การออกแบบให้มีความสวยงาม สามารถเพิ่มคณุคา่ ให้แก่สินค้าหรือองค์กรนัน้ๆ ได้ ทําให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึช่ืนชม ไมเ่ฉพาะเพียงแคส่ญัลกัษณ์เทา่นัน้แตร่วมถึงองค์กรนัน้ๆ ด้วย 
ตวัอยา่งเชน่ สญัลกัษณ์นิวแมน ( New Man) ท่ีผู้ออกแบบได้เลือกแบบตวัอกัษรท่ีเหมาะสม นํามา
จดัวางให้เกิดรูปร่างของตวัอกัษรท่ีล้อกนัเกิดเป็น Space ท่ีลงตวัสวยงาม 

6.4.9 เป็นสญัลกัษณ์ท่ีชว่ยตอกยํา้ความมีช่ือเสียงขององค์กร ( Reputation) ความมี
ช่ือเสียงขององค์กรสามารถเพิ่มคณุคา่ให้แก่สญัลกัษณ์ได้ ซึง่คณุคา่ท่ีวา่นีส้ามารถถ่ายทอดถึง
สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ท่ีตามมาด้วย ตวัอยา่งเชน่ Yves Saint Laurent, Louis Vuitton เป็นต้น 

6.4.10 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริมการขาย  โดยทัว่ไปแล้วสญัลกัษณ์ขององค์กร 
จดัได้วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสง่เสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพอนัหนึง่ สามารถใช้ร่วมกบัการ
รณรงค์โฆษณา การจดัทําของแจกของแถมตลอดจนสิ่งพิมพ์เพ่ือการสง่เสริมการขายตา่งๆ ได้ 

6.4.11 ใช้งานได้นาน (Longevity) เหมาะกบัทกุยคุทกุสมยั  การออกแบบสญัลกัษณ์
ใดๆ ก็ตาม ช่ือและสญัลกัษณ์ควรจะใช้งานได้นานเพียงพอท่ีจะนําองค์กรนัน้ๆ บรรลเุป้าหมายทาง
ธุรกิจ ซึง่อาจกลา่วได้วา่ควรจะอยา่งน้อย 10 ปีขึน้ไป ดงันัน้การออกแบบเคร่ืองหมายหรือ
สญัลกัษณ์ใดๆ ก็ตามจงึไมค่วรยดึตดิกบัแฟชัน่หรือตวัสินค้า เน่ืองจากสญัลกัษณ์นัน้จะใช้ไมไ่ด้
ทนัทีหากมีการพฒันารูปแบบสินค้านัน้ 

อยา่งไรก็ดี เราต้องยอมรับวา่ ไมมี่เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ใดท่ีจะคงทนหรือใช้
งานได้ตลอดไป Paul Rand นกัออกแบบกราฟิกท่ีมีช่ือเสียงผู้หนึง่กลา่ววา่ "งานออกแบบท่ีดี
นอกเหนือจากความเหมาะสมหรือความถกูต้องแล้ว ควรจะเป็นสิ่งท่ีคงทนใช้งานได้กบัทกุยคุทกุ
สมยั แนน่อน ผมไมค่ดิวา่เราจะออกแบบสิ่งใดให้คงอยูไ่ด้ตลอดไป งานออกแบบชิน้หนึง่อาจเน้นท่ี
หน้าท่ี (Function) ประโยชน์ใช้สอย ( Usefulness) ความเหมาะสม ( Rightness) หรือความงาม 
(Beauty) อยา่งใดอยา่งหนึง่ พระเจ้าเทา่นัน้ท่ีจะบอกได้วา่งานออกแบบชิน้ไหนจะอยูไ่ด้นาน
เพียงไร" (DeNeve,1992, หน้า 37) 

 
การสร้าง CI ให้กับองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดังต่อไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (Research and Analysis) ขัน้ตอนนี ้
เป็นขัน้ตอนท่ีนกัออกแบบจะต้องศกึษาข้อมลูทัง้หมดของลกูค้า วตัถปุระสงค์หลกัของขัน้ตอนนีคื้อ 
การหาข้อมลูให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ ข้อมลูท่ีได้จะทําให้เราทราบถึงปัญหาและนํามาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์กรได้ 
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การทํางานกบัองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะมีความแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั
ในองค์กรขนาดใหญ่ นโยบายการบริหารงานจะมาจากคณะกรรมการบริหารและผู้ ถือหุ้น ซึง่มี
ความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัอยา่งเห็นท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารงานเป็นลําดบัขัน้ มกัไมเ่ห็น
ความสําคญัของ CI และไมก่ล้าเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีองค์กรขนาดเล็กสว่นใหญ่จะ
ง่ายตอ่การตดิตอ่และทํางานด้วยมากกวา่ เน่ืองจากไมมี่ลําดบัขัน้ในการบริหารท่ียุง่ยาก นกั
ออกแบบสามารถตดิตอ่โดยตรงกบัผู้บริหารสงูสดุขององค์กร ไมมี่เร่ืองการเมืองในบริษัทมา
เก่ียวข้องการตดัสินใจทําได้รวดเร็วและไมทํ่าให้นกัออกแบบต้องปวดเศียรเวียนเกล้า อยา่งไรก็ดี
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบางรายอาจไมมี่ความรู้และเช่ียวชาญในงานออกแบบเรขศลิป์ ในกรณี
เชน่นีน้กัออกแบบจะต้องทําหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ออกแบบ แนะนํา และให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ
เหลา่นัน้ด้วยในขณะเดียวกนั 

ในกรณีท่ีต้องทํางานกบัเพ่ือนหรือผู้ใกล้ชิด นกัออกแบบจะต้องปฏิบตัติอ่คนเหลา่นัน้
เหมือนกบัลกูค้าคนอ่ืน เชน่ มีการนดัประชมุ ตดิตามและประเมินผลตรงตามเวลาท่ีกําหนดในแต่
ละขัน้ตอน อยา่ให้ความสมัพนัธ์สว่นตวัทําให้เสียงานได้ 

การใช้งานระบบอตัลกัษณ์ (CI Applications) 
การใช้งานทัว่ไป (Common Applications) 
1. สิ่งพิมพ์ธุรกิจสําหรับองค์กรและหนว่ยงานยอ่ย 

- กระดาษเขียนจดหมาย ซองจดหมาย นามบตัร ( Stationeries) สําหรับ
ผู้บริหาร สําหรับองค์กร 

- บนัทกึภายใน (Memos) 
- ฉลากแสดงช่ือท่ีอยูสํ่าหรับสง่ไปรษณีย์ (Mailing Labels) 
- แบบรายการตา่งๆ (Forms) 
- รายการทัง้หมดท่ีกลา่วถึงในหวัข้อใช้งานทัว่ไป 
- รายการเพิ่มเตมิความต้องการของลกูค้า 
- แบบรายการเก่ียวกบัการรับบคุลากร 
- โฆษณาองค์กร 
- โฆษณารับสมคัรงาน 
- การจดัแสดงสินค้า 
- ระบบเคร่ืองหมาย (Signages) และป้ายบอกทาง (Directional Signs) 
- ป้ายแขวน (Banners) 
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- สิ่งระบคุวามเป็นพนกังาน 
- สตกิเกอร์ตดิรถ 
- สิ่งพิมพ์สง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร 

กรณีศกึษาระบบอตัลกัษณ์บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) ถือกําเนิดขึน้จากการท่ีบริษัทเดนิอากาศไทย 

จํากดั หรือท่ีเรารู้กนัดีในช่ือของ บดท. ได้เข้าร่วมทนุกบั สายการบนิสแกนดเินเวียนแอร์ไลน์ ซิสเตม็ 
(เอสเอเอส) เพ่ือก่อตัง้สายการบนิท่ีทําการบนิสูต่า่งประเทศ ในช่ือของการบนิไทย จํากดั เม่ือเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2502 ซึง่ตอ่มารัฐบาลไทยได้ซือ้หุ้นคืนจากสายการบนิเอสเอเอส จงึทําให้บริษัทการ
บนิไทย เป็นสายการบนิของคนไทยท่ีบริหารงานโดยคนไทยอยา่งสมบรูณ์ในปี พ.ศ. 2520 และได้
ให้บริการเป็นท่ียอมรับทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศมาถึง 40 ปีในปี พ.ศ. 2544 

อตัลกัษณ์แรกของบริษัทการบนิไทยเร่ิมต้นขึน้ในปี พ.ศ. 2504 คือ บริการเอือ้งหลวง
ท่ีผสมผสานการต้อนรับอนันุม่นวลเป่ียมด้วยนํา้ใจและอธัยาศยัไมตรีแบบคนไทยในการให้บริการ 
ตอ่มาจงึได้มีการออกแบบสญัลกัษณ์ ตุ๊กตารําไทย โดยหมอ่มเจ้าไกรสิงห์ สฒุิไชย ซึง่ทําให้บริษัท
การบนิไทยเป็นท่ีรู้จกัดียิ่งขึน้ และได้ใช้ตอ่มาจนถึงปี พ.ศ.2518 จงึได้เปล่ียนสญัลกัษณ์ใหมใ่ห้มี
ความเป็นสากลยิ่งขึน้ 

แนวความคดิในการออกแบบ 
บริษัทแลนเดอร์ แอน เอสโสซิเอสได้สง่ Mr. Peter McDonald รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั

ประเพณีวฒันธรรมของไทยเพ่ือนําไปเป็นข้อมลูประกอบการออกแบบ โดยได้เลือกสิ่งตา่งๆ ท่ี
สามารถแสดงถึงความเป็นไทย เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบสญัลกัษณ์ อาทิ ดอกบวั ใบ
เสมา เป็นต้น 

ท้ายท่ีสดุคณะกรรมการของบริษัทการบนิไทยท่ีไปพิจารณาคดัเลือกแบบ จงึได้เลือก
สญัลกัษณ์ท่ีพฒันารูปแบบจากใบเสมาเป็นสญัลกัษณ์ของบริษัทการบนิไทยนบัตัง้แตน่ัน้มาอนึง่
สญัลกัษณ์ของบริษัทการบนิไทยนีก้ปัตนัพร้อม ณ ถลางได้บนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัสญัลกัษณ์นีใ้น 
Cabin Attendant Basic Course Textbook ฉบบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2535 มีใจความวา่ 
หนงัสือพิมพ์สยามรัฐรายวนัฉบบัวนัท่ี 5 มิถนุายน 2529 ได้ลงขา่วและภาพเร่ืองกรมศลิปากรขดุ
พบเตาเผาเคร่ืองถ้วยชาม และเศษภาชนะดนิเผาท่ีตําบลพิหารแดง จงัหวดัสพุรรณบรีุ และได้พบ
ภาชนะดนิเผาท่ีมีลวดลายละม้ายกบัสญัลกัษณ์ของบริษัทการบนิไทย ซึง่อาจจะเป็นเร่ืองบงัเอิญ 
หรือ Mr. McDonald ได้มาเห็นลวดลายนีแ้ละนําไปใช้ในการออกแบบหรือไมก็่ตามที แตจ่ะเห็นได้
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วา่ลวดลายศลิปกรรมไทยบนภาชนดนิเผาท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี เป็นงานศลิปกรรมร่วมสมยัท่ีแสดง
ให้เห็นถึงภมูิปัญญาของบรรพบรุุษไทยสมยัโบราณท่ีควรคา่แก่การยกยอ่งได้เป็นอยา่งดี 

อาจกลา่วสรุปได้วา่เคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงสถานภาพทางสงัคมและความเป็นผู้ ริเร่ิม
ล้วนเป็นผลมาจากความจําเป็น และความปรารถนาทัง้สิน้ 

เคร่ืองหมายรูปโล ่(Heraldry) 
โดยเร่ิมใช้ครัง้แรกบนเสือ้ผ้า โลแ่ละธงของอศัวินในสงครามครูเสด เคร่ืองหมายหรือ

สญัลกัษณ์ท่ีอยูบ่นเคร่ืองหมายรูปโลนี่ ้ได้รับการพฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบสืบทอดมาเป็น
เวลานาน เคร่ืองหมายท่ีได้รับอิทธิพลจากรูปร่างของโลนี่ ้จะเห็นได้วา่เคร่ืองหมายดงักลา่วจะนิยม
ใช้ในราชนิกลูหรือตระกลูขนุนาง ในกลุม่ประเทษในทวีปยโุรป ภายหลงัจงึได้มาเป็นเคร่ืองหมาย
การค้าเชน่ปัจจบุนั 

เคร่ืองหมายอกัษรยอ่ (Monograms) 
มีท่ีมาจากภาพเขียนในสมยักรีกท่ีนิยมเขียนภาพโดยใช้ลายเส้นเฉพาะเส้นรอบรูป 

(Outline) แตใ่นปัจจบุนัคํานีใ้ช้เรียกเคร่ืองหมายท่ีเกิดจากการใช้อกัษรยอ่ของช่ือบคุคล หรือ
ลายมือช่ือ (Signature) ซึง่ยงัคงลกัษณะของลายเส้นเชน่เดมิ 

เคร่ืองหมายนีถื้อกําเนิดขึน้ในอาณาจกัรกรีกตัง้แตส่มยัต้นคริสต์กาล และตอ่มาราช
นิกลูของประเทศตา่งๆ ในยโุรปก็ได้มีการใช้เคร่ืองหมายอกัษรยอ่เชน่กนั ระหวา่งเคร่ืองหมายอกัษร
ยอ่เป็นตวัอกัษร (Logotype) 

เคร่ืองหมายตราประทบับนตวัสตัว์ (Branding) 
คําวา่ Branding มีท่ีมาจากการต้องการแสดงความเป็นเจ้าของสําหรับผู้ประกอบ

อาชีพปศสุตัว์ ด้วยการตีตราเคร่ืองหมายท่ีทําด้วยเหล็กเผาไฟบนตวัสตัว์ เคร่ืองหมายนีไ้ด้มีการใช้
งานมากกวา่ 5,000 ปีท่ีแล้ว ในอียิปต์ก็ได้มีการค้นพบภาพสตัว์ท่ีถกูตีตรา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นบัเป็นประเทศท่ีมีการวางระบบเคร่ืองหมายตราประทบับนตวัสตัว์ท่ีดีท่ีสดุประเทศหนึง่ในโลกเลย
ก็วา่ได้ โดยจะมีการกําหนดรายละเอียดตรงเคร่ืองหมายตราประทบับนตวัสตัว์วา่ จะต้อง
ประกอบด้วยอะไรบ้าง อาทิ ตวัอกัษร ตวัเลข และรูป หรือการผสมผสานองค์ประกอบเหลา่นัน้เข้า
ด้วยกนั รวมทัง้กําหนดขนาดของเคร่ืองหมาย 

เคร่ืองหมายท่ีหขูองสตัว์ (Earmarks) 
ผู้ประกอบอาชีพปศสุตัว์ ใช้การสกั ( Tattoo) ท่ีใบหโูดยใช้หมายเลขเรียงลําดบั 

(Serial Number) ซึง่ในบางตวัอาจใช้ทัง้ 2 วิธีร่วมกนั คือเห็นได้ชดัเจนกวา่ในบางฤดกูาลท่ีสตัว์
อาจมีขนยาว 
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เคร่ืองหมายของฟาร์ม (Farm Marks) 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ในไร่นาเชน่เดียวกนั แตมี่การใช้งานแตกตา่งออกไป

เล็กน้อย ซึง่แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ ของไร่หรือเจ้าของไร่ ท่ีมีการใช้งานตัง้แตก่ารทํา
เคร่ืองหมายบนหลกัเขตเพ่ือแสดงขอบเขตของไร่ ใช้กบัสตัว์เลีย้ง ตลอดจนผลผลิตจากไร่ท่ีสง่ไป
ขาย ในขณะท่ีเคร่ืองหมายของฟาร์ม นอกจากจะใช้เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ ยงัใช้เป็นเสมือน
เคร่ืองหมายรับรองผลผลิตท่ีมาจากไร่นัน้ๆ ด้วย 

เคร่ืองหมายบนเคร่ืองเคลือบดนิเผา (Ceramic Marks) 
เคร่ืองหมายการค้าสําหรับงานเคร่ืองเคลือบดนิเผาซึง่มีการใช้งานมาตัง้แตส่มยั

โบราณ ทําเคร่ืองหมายด้วยพูก่นัท่ีเรียกวา่ Dipinti หรือใช้วิธีขดูทําเคร่ืองหมายท่ีเรียกวา่ Graffiti 
ผู้ใช้เคร่ืองหมายนีมี้ตัง้แตผู่้ผลิตหรือเจ้าของไปจนถึงพอ่ค้าคนกลาง ลกัษณะของเคร่ืองหมาย
นอกเหนือจาก 2 ลกัษณะท่ีกลา่วข้างต้น 

สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนแก่ผู้ผลิต ตลอดจนบอกถึงปีท่ีผลิตด้วย ศตวรรษท่ี 
18 จงึได้มีการนํามาใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดนิเผาในยโุรปเป็นแหง่แรก 

เคร่ืองหมายของชา่งก่อสร้าง (Stonemason's Marks) 
พบตามโบราณสถานตา่งๆ ท่ีตัง้แตเ่ป็นสถาปนิกออกแบบ เป็นวิศวกร การออกแบบ

อยา่งเป็นระบบ มีการตีตาราง (Grid) 
เคร่ืองหมายของชา่งทอง (Hallmarks) 
บอกถึงชนิดของโลหะ เชน่ เคร่ืองหมายรูปสิงโตจะใช้ประทบัตราเคร่ืองเงิน รูปมงกฎุ

จะใช้ประทบัตราเคร่ืองทอง ในขณะท่ีรูปทรงกลมหรือไม้กางเขนจะใช้ทองคําขาว เป็นต้น 
เคร่ืองหมายรับรองของหนว่ยงาน 
เร่ิมใช้ครัง้แรกในการแสดงเอกลกัษณ์ของผู้ผลิตเคร่ืองเงิน 
เคร่ืองหมายท่ีอธิบายถึงวสัดแุละรับรองคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
เคร่ืองหมายของชา่งพิมพ์ (Printers' Marks) 
เคร่ืองหมายประเภทนีเ้กิดขึน้หลงัจากท่ี Johann Gutenberg ได้ประดษิฐ์เคร่ืองพิมพ์

ขึน้ในราวศตวรรษท่ี 15 เคร่ืองหมายในยคุแรกจะมีลกัษณะเป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นรูปภาพแตเ่พียง
อยา่งเดียว มกันิยมใช้รูปทรงกลมและรูปไม้กางเขน หรือรูปทรงกลมกบัไม้กางเขนร่วมกนั ชาวคริส
เตียน เพิ่มเตมิปรัชญาสัน้ๆ เพิ่มช่ือยอ่ของชา่งพิมพ์หรือในบางครัง้อาจใช้ภาพล้อเลียนช่ือของชา่ง
พิมพ์ เป็นต้น มีความละเอียดและงดงาม และจากเคร่ืองหมายของชา่งพิมพ์ก็ได้กลายมาเป็น
เคร่ืองหมายของสํานกัพิมพ์ในเวลาตอ่มา 
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เคร่ืองหมายลายน า้ (Watermarks) 
เป็นเคร่ืองหมายท่ีปรากฏอยูใ่นเนือ้กระดาษมีลกัษณะโปร่งแสง ซึง่วิธีการทํา

เคร่ืองหมายดงักลา่ว จะกระทําในขัน้ตอนการผลิตกระดาษโดยบริษัทผู้ผลิตเพ่ือใช้แสดงความเป็น
เจ้าของรวมถึงการรับรองคณุภาพและขนาดของกระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์ ซึง่การใช้เคร่ืองหมาย
ลายนํา้นีก็้ยงัคงใช้งานในอตุสาหกรรมกระดาษเพ่ือเป็นการรับรองคณุภาพของกระดาษนัน้ๆ 

เคร่ืองหมายของชา่งออกแบบเคร่ืองเรือน (Furniture Marks) 
เคร่ืองหมายนีเ้ข้าในวา่เกิดในประเทศฝร่ังเศสเป็นแหง่แรก ซึง่ในระยะเร่ิมแรกชา่ง

หลายคนหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่ว ด้วยเข้าวา่เคร่ืองหมายนัน้รัฐบาลเป็นผู้ กําหนดขึน้
เพ่ือใช้ควบคมุพวกเขาเหลา่นัน้ 

ประทบัตราแล้วเคลือบด้วยแล็กเกอร์ หรือพิมพ์ลงบนกระดาษทําเป็นฉลาก ( Label) 
ปัจจบุนับริษัทผู้ผลิตเคร่ืองเรือนท่ีมีคณุภาพสว่นใหญ่ก็ทําเคร่ืองหมายของตนบนเคร่ืองเรือนทกุชิน้
ท่ีวางจําหนา่ย โดยใช้ช่ือของบริษัทเป็นตวัรับรองคณุภาพ 
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บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง “การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย” โดย

ใช้กลุม่ตวัอยา่งสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส การวิจยั ครัง้นีเ้ป็นการ
วิจยัแบบสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์มสุลิม ในสามชายแดนภาคใต้  
โดยเน้นการสร้างแบรนด์ โดยผู้วิจยัส่ือความคดิ แสดงถึงปัญหาท่ีพบและแนวทางการสร้างสรรค์ 
ให้แก่ผู้สนใจเข้าใจได้อยา่งมีระบบ  โดยมีเนือ้หา และขัน้ตอนวิธีดําเนินการวิจยัในการศกึษาดงันี ้

1. การศกึษาภาคเอกสาร 
2. การวิเคราะห์ข้อมลู 
3. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู  
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั 
6. การออกแบบ 
7.  การประเมินผลงานออกแบบ  
 

1. การศึกษาภาคเอกสาร 
โดยศกึษาข้อมลูเชิงลกัษณะ ท่ีไมไ่ด้วดัมาเป็นตวัเลข แตเ่ป็นผลของการสงัเกตท่ีเป็น

ในรูปบรรยาย เป็นเร่ืองของความรู้ความเข้าใจ โดยแหลง่ท่ีมาของข้อมลูเป็นข้อมลูทตุยิภมูิ คือ 
ข้อมลูท่ีผา่นกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วเป็นสว่นใหญ่ 

1.1 เพ่ือศกึษารูปแบบของศลิปวฒันธรรมมสุลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
1.2 เพ่ือศกึษาการออกแบบเลขนศลิป์ 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์และออกแบบ โดยนําเอาข้อมลูตา่งๆมาประมวลหา
รูปแบบศลิปวฒันธรรม มสุลิมใน สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  และเทคนิควิธีการในการออกแบบ
เลขนศลิป์ มสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดย  ใช้กลุม่ตวัอยา่ง สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1  กลุ่มผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง การใช้งานของการออกแบบเลขนศลิป์ โดย

กําหนด กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นนกัออกแบบ นกัวิชาการ และผู้ ท่ีมีความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม เพ่ือ
ปรึกษาในด้านการออกแบบจากผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้องตา่ง  ๆ หลงัจากนัน้ นํามาประมวล
ทําแบบสอบถาม เม่ือกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ให้ข้อมลูท่ีจําเป็นจากความคดิเห็น จงึนํามาพิจารณาและ
เป็นแนวทางในการออกแบบให้หมาะสมและสมบรูณ์แบบมากท่ีสดุ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) สมัภาษณ์ในด้านความรู้เก่ียวกบัประวตัขิองศลิปกรรม วฒันธรรม ประเพณี และ
การออกแบบเลขนศลิป์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

2) สมัภาษณ์ในด้านความรู้เก่ียวกบัแนวทางการออกแบบเลขนศลินศลิป์ เพ่ือแสดง
ถึงเอกลกัษณ์มสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ได้จากการสอบถามและสมัภาษณ์บคุคล 2 กลุม่ดงันี ้
กลุม่ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวฒันธรรม จํานวน 3 ทา่น 
1)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อบัดลุรอซะ วรรณอาลี  - รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
2)   คณุวชัรี ถ้วนถวิล - ผู้จดัการอทุยานการเรียนรู้ยะลา TK park yala 
3)  คณุอนนั วาโซะ  - Head of Graphic Design Department / บริษัท ไอดีซี จํากดั  

และปัจจบุนั เป็นนกักราฟฟิคดีไซน์อิสระ และนกัเขียนหนงัสือ 
ความคิดเหน็เก่ียวกับการออกแบบเลขนศิลป์มุสลิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  (สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2556)  กลา่ววา่ ลกัษณะศลิปะมสุลิมในสาม
จงัหวดับ้านเราเอาตัง้แตเ่ร่ิมต้นรับอิสลามหรือก่อนหน้านัน้โดยสว่นใหญ่เราได้รับวฒันธรรมจาก
หลากหลายท่ีมา แตห่ลงัจากศาสนาอิสลามเข้ามา เราจะเห็นได้ชดัเจนในเร่ืองของภาษาท่ีมสุลิม
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้แตกตา่งจาก มสุลิมในประเทศไทยในสว่นอ่ืน เราใช้ภาษามลายใูน
การพดูส่ือสาร ใช้ภาษายาวีซึง่ดดัแปลงมาจากภาษาอาหรับในการเขียน เราจะเห็นรูปแบบ
ศลิปกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี เชน่รูปแบบมสัยิดต้องมีโดมโค้ง การใช้สีเขียวและทองเพราะบางทา่น
บอกวา่สีเขียวคือสีท่ีทา่นศาสดามฮํูาหมดันิยมหรือเลือกใช้ ดาวเดือน ลวดลายตา่งๆของมสัยิด 
หรือสถาปัตยกรรมบ้านเรือน ท่ีได้รับอิทธิพลของอิสลาม เพราะด้วยหลกัการของศาสนาเคร่งครัด
อิสลามห้ามสร้างรูปคนหรือสญัลกัษณ์ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิต ทําให้เราเห็นรูปแบบศลิปะท่ีไมมี่ความแปลก
ใหม ่แตท่างออกของข้อจํากดันี ้ก็จะมีรูปแบบของศลิปะอิสลามสากลท่ีเห็นได้ชดั คือ ลวดลาย
ตกแตง่ การประดษิฐ์อกัษร โดยพบได้ทัว่ไป 
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คุณอนัน วาโซะ  Head of Graphic Design Department / บริษัท ไอดีซี จํากดั  
ปัจจบุนั เป็นนกักราฟฟิคดีไซน์อิสระ เขียนหนงัสือ  (สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2556)  กลา่ววา่ งาน
ออกแบบบ้านเราเป็นเอกลกัษณ์เป็นท่ีจด จําอยูห่ลายอยา่งเลยครับ ท่ีสะท้อนให้เห็นวา่บรรพบรุุษ
เรานัน้ มีความคดิสร้างสรรค์ ด้านงานออกแบบท่ีไมธ่รรมดา สามารถสร้างงานออกแบบให้มีความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จนทกุวนันี ้  ใครๆ ก็มองเห็นและสามารถรับรู้ได้วา่น่ีละ่คือ ผลงานจาก
สามจงัหวดั ชายแดนภาคใต้  เชน่ งานออกแบบลายเรือกอ  และ ลายฉลบุนด้า มกริช ฯลฯ จะดีๆ 
มากถ้านกัออกแบบรุ่นใหม่ๆ  มองงานดีๆ ท่ีมีอยูเ่ดมิ คดิตอ่ยอดประยกุต์ให้สวยงาม อาจจะใช้กบั
สินค้าตา่งๆ  เพ่ือเพิ่มมลูค้าสินค้า เชน่ ออกแบบบรรจภุณัท์  ออกแบบฉลากสินค้า ฯลฯ ใช้ความรู้
ทางศลิปะ การออกแบบทําให้เป็นงานท่ีร่วมสมยั 

วัชรี ถ้วนถวิล  ผู้จดัการอทุยานการเรียนรู้ยะลา  (สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2556)  กลา่ววา่ 

ตามมมุมองลกัษณะงานศลิปะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของความเป็นมาลายใูนพืน้ถ่ินท่ีได้รับการ
ผสมผสานวฒัณธรรมอยา่งยาวนานจากอิทธิพลของการเผยแพร่วฒันธรรมจายคุสูย่คุรุ่นสูรุ่่น ซึง่มี
หลากหลายชาตพินัธุ์งรรณาทัง้ จีน ชวา ไทย อาหรับ ยโุรป ท่ีเข้ามาเผยแพร่วฒั นธรรม ตัง้แต่
คาบสมทุรมาลายดูัง้เดมิ นบัเป็นอตัลกัษณ์วฒันธรรมท่ีโดดเดน่ไมว่า่จะเป็นภาษาตวัอกัษร การ
แตง่กาย  วฒัณธรรมการดําเนินชีวิต ยงัคงยดึมัน่ในความเป็นศาสนาอิสลามอยา่งถ่องแท้โดยเรา
สามารถสงัเกตเุห็นลวดลายเส้นศลิปะท่ีถ่ายทอดออกมาจากสถาปัตยกรรม ลายฉลตุามหน้าบนั
ของอาคารบ้านเรือน ลวดลายของเรือกอและท่ีเป็นการแสดงทางท่ีสดใสและมีสีสนัสวยงาม 
แม้กระทัง่ลายผ้าพิมพ์เคร่ืองนุง่หม่ ของชาวมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนใต้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เรา
จะเห็นลวดลายท่ีเป็นคนหรือสตัว์ในความเป็นศลิปะของมสุลิมชายแดนใต้เลย จะมีเพียงลวดลาย
ท่ีเป็นลกัษณะของความอารบคิ ( ถ้าเปรียบกบัปัจจบุนัสามารถเรียกวา่เป็นกราฟฟิกได้หรือไม่) 
ลวดลายธรรมชาต ิพรรณไม้ เถาเครือของลายเส้นตา่งๆ อีกทัง้ยงัใสล่กัษณะของสีสนัท่ีสดใส
ฉดูฉาดอยา่งชดัเจนซึง่ยงัอิ่งลกัษณะอตัลกัษณ์ด้านศลิปะวฒันธรรมท่ียดึโยงหลกัศาสนาอนัเป็นวิถี
การดําเนินชีวิตอยา่งชดัเจน 

กลุม่ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ จํานวน 7 ทา่น ได้แก่ 
1) คณุไพโรจน์ ธีระประภา  - Siam Ruay Design / Art Director & Graphic 

Designer  ได้รับรางวลัศลิปินศลิปาธร ประจําปี 2557 สาขาเรขศลิป์  
2)  คณุกาจกําแหง จรมาศ - ผู้ อํานวยการการออกแบบ / บริษัท คกุกีส์้ไดนาโม จํากดั 
3) คณุทิวากร นาวารัตน์ - Design Director  / บริษัท ไบรท์ไซด์ จํากดั 
4) คณุสมิชฌน์ สมนัเลาะ -  Type Designer  / บริษัท คดัสรรดีมาก 
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5) คณุก่อนกาล ตณิสลูานนท์ - Project Director  / บริษัท Graphic 49 Limited Art 
Director & Graphic Designer 

6) ร.ท. นรเศรษฐ์ องัศวุฒักกลุ – หวัหน้างานออกแบบสิ่งพิ่มพ์ / สํานกังานใหญ่ การ
ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

7) ผศ.ปิยลกัษณ์ เบญจดล  - อาจารย์ประจําคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

กลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ตวัอยา่ง คือ  ชาวมสุลิม ท่ีอาศยัอยูใ่น สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อายุไมต่ํ่ากวา่ 50 ปี จํานวน 9 คน เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีจําเป็นจากความคดิเห็นและเป็นแนวทางใน
การ ออกแบบให้เหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.2  กลุ่มประชากร  ท่ีใช้ในงานวิจยั เป็นบคุคลทัว่ไปท่ีรู้จกั 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 400 คน 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามทัง้หมดมาวิเคราะห์ โดย  
4.1.1  เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว ผู้วิจยัได้นํามาแจกแจงความถ่ีของ

คําตอบแตล่ะข้อ ด้วยการลงรหสัคําตอบในแตล่ะข้อ ให้เป็นตวัเลขประจําแบบสอบถามทัง้หมด 
เพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

4.1.2  นําข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหสัทัว่ไป ( general 
coding form) ซึง่เป็นการเตรียมข้อมลู เพ่ือสง่ไปบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์
ข้อมลู โดยใช้โปรแกรมสถิตสํิาเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ SPSS (statistic package for the social 
sciences)  

การใช้แบบสอบถามและแบบตรวจสอบ ( Questionnaire & Checklist) วิธีการ 
ใช้แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบ โดยมีลกัษณะเป็นปลายปิด แบง่เป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบ เชน่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา ศาสนา และจงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั 

ตอนท่ี 2 เป็นสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่งานออกแบบ ทางด้านการส่ือสาร
ความหมายของมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้, ลกัษณะการออกแบบ และลกัษณะการใช้
งาน และข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

และสว่นสดุท้ายเป็นการให้ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
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5. สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์แบบสอบถามเร่ือง การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมใน

ประเทศไทย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ใช้สถิตโิดย การวิเคราะห์ปัญหา ความคดิเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญโดยใช้การวิเคราะห์หาคา่เฉล่ีย และร้อยละ  ใช้โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ เม่ือคํานวณคา่ตา่ง ๆ ข้างต้นแล้ว จงึนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง ในการแปล
ความโดยใช้คา่เฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัชีว้ดัตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตา มแนวคดิของ เบสท์ 
(Best W. John. 1997, p 190) มีรายละเอียดดงันี ้

4.50 - 5.00 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ หรือพงึพอใจในเกณฑ์สงูมาก 
3.50 - 4.49 หมายถึง พงึพอใจมาก หรือพงึพอใจในเกณฑ์มาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง หรือพงึพอใจในเกณฑ์ปานกลาง  

1.50 - 2.49 หมายถึง พงึพอใจน้อย หรือพงึพอใจในเกณฑ์ต่ํา  

1.00 - 1.49 หมายถึง พงึพอใจน้อยมาก หรือพงึพอใจในเกณฑ์ต่ํามาก  

ตอ่จากนัน้ จงึเรียบเรียง สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
6. การออกแบบ 

นําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู นํามาศกึษาและออกแบบตามขัน้ตอน และ 
กระบวนการตา่ง ๆ ตามท่ีได้ศกึษามาโดยพฒันาความคดิและทําการออกแบบ เนือ้หาข้อสรุปใน
การออกแบบและตรวจสอบหาแนวทางท่ีเลือก นําไปสูต่วัอยา่งผลงานออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อน
วฒันธรรมมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงันี ้

6.1 ชดุตวัอกัษร 
6.2 ชดุสี 
6.3 ตราสญัลกัษณ์ 
6.4 เลขนศลิป์สําหรับสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
6.5 ตวัอยา่งเลขนศลิป์สิ่งแวดล้อม 
6.6 ตวัอยา่งเลขนศลิป์บนบรรจภุณัฑ์ 

 
7.  การประเมินผลงานออกแบบ  

การนําเสนอผลงานตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ เพ่ือประเมินคณุภาพของผลงาน 
อภิปราย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องตา่ง ๆ  โดยผา่นกระบวนการใช้แบบสอบถาม ซึง่มีเกณฑ์ใน
การประเมินผลงานออกแบบ ดงันี ้คือ  
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7.1  การส่ือสารความหมายถึงมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 7.1.1 ความชดัเจน 
 7.1.2 ความเหมาะสม 
 7.1.3 การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
7.2  การออกแบบ 
 7.2.1 มีองค์ประกอบชดัเจน 
 7.2.2 มีระเบียบแบบแผน 
 7.2.3 มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
 7.2.4 มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตามวตัถปุระสงค์ 
 7.2.5 มีคณุคา่ในการจดจํา 
 7.2.6 ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม 
7.3  การใช้งาน 
 7.3.1 ความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ 
 7.3.2 ความสะดวกในการนําไปใช้ 
 7.3.3 การนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริมการขาย 
 7.3.4 ใช้งานได้นาน เหมาะกบัทกุยคุทกุสมยั 
 7.3.5 เข้าใจง่าย ไมค่ลมุเครือ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนภมูิสรุปขัน้ตอนการทําวิจยั 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิจยัเร่ืองการออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย  ได้ทํา

การ ศกึษาถึงประวตั ิความเป็นมา ภมูิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ศลิปวฒันธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของ สามจงัหวดัชายแดนใต้ มี 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ กลุม่ตวัอยา่ง มสุลิมท่ี อาศยัอยูใ่นสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไมต่ํ่ากวา่ 50 ปี จํานวน 9 คน และผู้ ทรงคณุวฒุิท่ีเก่ียวข้องกบั
ศลิปวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จํานวน 3 ทา่น จากนัน้จงึนําผลจากการสมัภาษณ์
มาทําการสรุปหาแนวทางในการออกแบบ และหลงัจากการออกแบบแล้วนําผลงานการออกแบบ
ไป ประเมินกบักลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ อนัมีเนือ้หาการศกึษาโดยแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล (ก่อนการออกแบบ)  สรุปผลความคดิเห็นจากกลุม่
ตวัอยา่งท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อน อตั
ลกัษณ์ของวฒันธรรมมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ส่วนที่ 2 ผลงานออกแบบ  ผลงานออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อน อตัลกัษณ์ของ
วฒันธรรมมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ส่วนที่ 3 การประเมินผล (หลังการออกแบบ)  การประเมินผลงานออกแบบเลขน
ศลิป์ท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จากกลุม่ ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบจํานวน 7 ทา่น  และประชากรทัว่ไป 400 คน 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล (ก่อนการออกแบบ) 

1.1 สรุปผลความคดิเห็นจากกลุม่ตวัอยา่งโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพ่ือหาอตัลกัษณ์
ของมสุลิม ในสามจงัหวดั ชายแดน ภาค ใต้ วา่ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัมีอะไรบ้าง มีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร และผลจากการเปล่ียนแปลง และยอมรับของมสุลิมให้เป็นอตัลกัษณ์ใหม่
ของมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หรือไมโ่ดยวิเคราะห์ ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1.1 ตราประจําจงัหวดั 
1.1.2 ดอกไม้ประจําจงัหวดั 
1.1.3 คําขวญัประจําจงัหวดั 
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1.1.4 วิถีการดําเนินชีวิต 
1.1.5 การเดนิทาง 
1.1.6 อาชีพ 
1.1.7 วฒันธรรม 
1.1.8 ประเพณี 
1.1.9 เอกลกัษณ์ด้านศลิปะและหตัถกรรมท้องถ่ิน 
1.1.10 โบราณสถาน 
1.1.11 ของดีประจําอําเภอ 

 
ตารางท่ี 4.1  สรุปผลการวิเคราะห์ศลิปะและวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมสุลิม ในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 
 

 จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส 

ตราประจ าจังหวัด รูปปืนใหญ่ศรีปัตตานีหรือ
นางพญาตาน ี

รูปเหมืองแร่ดีบกุ รูปเรือกอและกางใบแลน่
รับลมเต็มที่ ภายในใบ
เรือเป็นรูปช้างเผือก
ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด ดอกชบา ดอกพิกลุ ดอกบานบรีุ 

ค าขวัญประจ าจังหวัด คําขวญัจงัหวดัปัตตาน ี
บดูสูะอาด หาดทรายสวย 
รวยนํา้ตก 
นกเขาดี ลกูหยีอร่อย 
หอยแครงสด 

ยะลาใต้สดุสยาม เมือง
งามชายแดน 

ทกัษิณราชตําหนกั ชนรัก
ศาสนา นราทศัน์เพลนิ
ตา ปาโจตรึงใจ แหลง่
ใหญ่แร่ทอง ลองกอง

หอมหวาน 

วิถกีารด าเนินชีวิต การดําเนินชีวิตแบบ
วฒันธรรมมลาย ู 

ใช้ชีวิตสว่นใหญ่กบั
ศาสนา เป็นเร่ืองสาํคญั 

เรียบง่าย สงัคมเกษตร 

การเดินทาง รถยนต์ รถไฟ รถยนต์ รถยนต์ รถไฟ เครืองบิน 

อาชีพ ค้าขาย, นาเกลอื, ประมง เกษตรกร, ค้าขาย เกษตรกร, ประมง,ค้าขาย 
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ตารางท่ี  4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ศลิปะและวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมสุลิม ในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ตอ่) 

 

 จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส 

วัฒนธรรม ด้านอาหาร, การแตง่กาย, ภาษาถ่ินมลาย ู
ประเพณีทางศาสนาอิสลาม 

ประเพณี การแตง่กายไทยมสุลมิ 

เทศกาลต่าง  ๆ การแขง่ขนันกเขาชวา, งานไก่กอและ, งานแขง่เรือกอและ 

เอกลักษณ์ด้านศิลปะ
และหัตถกรรมท้องถิน่ 

กริชสกลุช่างปัตตานี, กรง
นก,ปืนใหญ่พญาตานี,จิต
กรรมบนเรือกอและ
,มสัยิดกลาง,เครือง
ทองเหลอืง,เรือนไทย
มสุลมิ 

บ้านเรือนไทยมสุลมิ,กรง
นก,กริชเมืองรามนั 

มสัยิดตะโละมาเนาะ, 
เรือนไทยมสุลมิ, ผ้า
ปาเต๊ะ, เรือกอและ 

โบราณสถาน มสัยิดกรือเซะ  มสัยิดตะโละมาเนาะ, 
มสัยิดวาดิลฮเูซ็น 

ของดีประจ าจังหวัด ไก่ฆอและ, เรือกอและ
จําลอง,นํา้บดู,ู มะตะบะ, 
ลกูหยี 

กล้วยหิน, ส้มโชกนุ, ผกั
นํา้,ไก่เบตง, ปลามงักร 

ผ้าบาติก,ลองกอง,เรือกอ
ละจําลอง,กระจดู 

 
ส่วนที่ 2 ผลงานออกแบบ 

ในสว่นนีเ้ป็นการทดลองออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิม สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้แก่ ตวัอกัษร การใช้สี ตราสญัลกัษณ์ ตวัอยา่ง
เลขนศลิป์สําหรับมสุลิม สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตวัอยา่งชดุจดหมาย ตวัอยา่ง เลขนศลิป์บน
บรรจภุณัฑ์ และตวัอยา่งเลขนศลิป์สิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิใน สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ และกลุม่ประชากร ทัว่ไป ประเมิน ผลงานออกแบบ เพ่ือนํา
ผลการประเมินนัน้มาใช้เป็นทิศทางพฒันาผลงานออกแบบเลขนศลิป์ เพ่ือแสดงอตัลกัษณ์มสุลิม
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตอ่ไป 
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การคัดเลือกสีอัตลักษณ์ประจ าจังหวัด 
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การเลือกสีสัญลักษณ์ 
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ชุดตัวอักษรท่ีใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์ 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผล (หลังการออกแบบ) 
 การประเมินผลงานออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิม สามจงัหวดั ชายแดน
ภาคใต้ จากกลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ และผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเก่ียวข้องกบั สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้จํานวน 7 ทา่น 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงคา่เฉล่ียของระดบัความคดิเห็นทางด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญ 
 

รายการ 
ค่าเฉล่ีย 

( X ) 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
การส่ือสารความหมายถงึมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ความชดัเจน 3.57 ดี 
     ความเหมาะสม 3.57 ดี 
     การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 4.14 ดี (2) 
การออกแบบ 
     มีองค์ประกอบชดัเจน 4.29 ดี (1) 
     มีระเบียบแบบแผน 3.86 ดี 
     มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 3.71 ดี 
     มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตามวตัถปุระสงค์ 3.86 ดี 
     มีความเรียบง่าย 3.74 ดี 
     มีคณุคา่ในการจดจํา 3.86 ดี 
     ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม 3.57 ดี 
การใช้งาน 
     ความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ 3.29 ปานกลาง 
     ความสะดวกในการนําไปใช้ 3.71 ดี 
     การนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์ 3.57 ดี 
     ใช้งานได้นาน เหมาะกบัทกุยคุทกุสมยั 3.57 ดี 
     เข้าใจง่าย ไมค่ลมุเครือ 3.29 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.71 ดี 
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จากตารางท่ี 4. 2 พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นกบัทางด้านออกแบบในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดี  ( X = 3.71) และเม่ือแยกรายข้อพบวา่ ทางด้านการออกแบบ – มีองค์ประกอบ
ชดัเจนมีคา่เฉล่ียท่ีสงูท่ีสดุ อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.29)  รองลงมาคือการส่ือสารความหมายถึงมสุลิม
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ – ก 

การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี มีคา่เฉล่ีย อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.14)  นอกนัน้อยูใ่นระดบัดี 
( X = 3.57 – 3.86)  ยกเว้น ทางด้านการใช้งานในเร่ืองของความเป็นไปได้ในการนําไปใช้งาน และ
เข้าใจง่ายไมค่ลมุเครือ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.29) 

ข้อเสนอแนะด้านการส่ือสารความหมายถึงมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
1. พยายามหา Element บางอยา่งของความเป็นปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพิ่มใน 

Logo เพ่ือสร้างความเฉพาะให้กบั พืน้ท่ี 
2. นา่จะใช้ Element จากตวัอกัษรอารบคิ หรือลวดลายแบบอิสลามมาประยกุต์ให้เป็น 

Logo มากกวา่ Element รูปดาวกบัเดือน 
3. การกําหนดสีของแตล่ะจงัหวดั ควรแสดงให้เห็นวา่เพราะเหตใุด สีเหลืองถึงต้องเป็น

ปัตตานี สีฟ้าต้องเป็นนราธิวาส และเขียวต้องเป็นยะลา ถ้าสามารถแสดงเหตผุลนีไ้ด้ก็นา่จะชดัเจนขึน้
ได้อีก 

ข้อเสนอแนะทางด้านการออกแบบ 
1. ควรเพิ่มบทความการเลือกแนงทางของเนือ้หา ท่ีมา ท่ีเราได้คดัเลือก มาเป็นหลกัใน

การออกแบบ เพ่ือให้ผู้อา่นได้เห็นวา่มีแนวทางการออกแบบท่ีหลากหลาย และผู้ศกึษาได้ทํางานจน
พบวา่ แนวทางใด เป็นการแก้ปัญหาได้ดีท่ีสดุ เป็นงาน Final 

2. การออกแบบโดยรวมดีแล้ว 
3. “ตราสญัลกัษณ์” มีการพฒันาแบบท่ีน้อยเกินไป โครงสร้างและรูปร่างยงัไมล่งตวั 

ด้วยรูปร่างของตราสญัลกัษณ์ท่ีมีการลวงตาเกิดขึน้ ทําให้ “ดาว” เกิดความรู้สกึในการมองเห็นวา่ไมอ่ยู่
ตรงกลาง ทําให้การแสดงความหมายของความเป็นศนูย์กลางสญูเสียไป ในสว่นของ “แบบตวัอกัษร” 
(ทัง้ Logotype และ Typeface) พยายามใสเ่ส้นสายลวดลายมากเกิน แบบอกัษรจงึไมช่ดัเจน 
ความสามารถในการอา่น (Legibility & Readability) จงึน้อย นอกจากนี ้การพยายามตกแตง่ตวัอกัษร
ท่ีมากยงัทําให้ไปรบกวนความเดน่ชดัของตราสญัลกัษณ์ลดน้อยลงอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะทางด้านการใช้งาน 
1. การออกของชิน้งานนีอ้าจดฉีูกกฎเกณฑ์ของงานออกแบบในเชิงวฒันธรรม แตใ่นทาง

กลบักนัเป็นการนําเสนอสิ่งใหมท่ี่เข้ากบัยคุสมยั ซึง่เป็นไปในทางท่ีดี สิ่งท่ีควรเพิ่มเตมิ คือการนําไปใช้
กบัผู้คน สงัคม ในพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดการยอมรับในการสร้างสญัลกัษณ์ใหม่ 



 117 

2. มีข้อเสนอนิดหนอ่ย สญัลกัษณ์ชาย และหญิง ดีไซน์สวยดี แตต้่องคํานงึความเป็น
สากล ซึง่ยงัมีในปัจจบุนัท่ีเขาใช้กนัอยูต้่องทําให้ชดัเจนกวา่นี ้ถ้ากรณีไมมี่ตวัอกัษรแสดงไว้จะทําให้
เข้าใจไหม วา่อนัใหนชายหรือหญิง สญัลกัษณ์สากลไมต้่องมีตวัอกัษรก็เข้าใจได้ สว่นเร่ือง บรรจภุณัฑ์
สิ่งท่ีสําคญั ไมค่วรขาดคือ สญัลกัษณ์ “ฮาลาล” 

3. แบบตวัอกัษร Logotype จะสญูเสีย “รายละเอียด” เม่ือถกูนําไปใช้งานในขนาดเล็ก 
4. แบบตวัอกัษร Typeface จะสญูเสีย “ความสามารถในการอา่น”เม่ือถกูนําไปใช้งาน

ในขนาด (Point Size) เล็ก 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคา่เฉล่ียของระดบัความคดิเห็นทางด้านการออกแบบของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ 
ค่าเฉล่ีย 

( X ) 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
การส่ือสารความหมายถงึมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ความชดัเจน 3.77 ดี 
     ความเหมาะสม 3.38 ปานกลาง 
     การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 3.95 ดี  
รวมเฉล่ียด้านการส่ือสารความหมายถงึมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.70 ดี 

การออกแบบ 
     มีองค์ประกอบชดัเจน 3.69 ดี  
     มีระเบียบแบบแผน 3.74 ดี 
     มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 3.75 ดี 
     มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตามวตัถปุระสงค์ 4.29 ดี (2) 
     มีความเรียบง่าย 3.96 ดี 
     มีคณุคา่ในการจดจํา 4.36 ดี (1) 
     ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม 4.25 ดี 
รวมเฉล่ียด้านการออกแบบ 4.01 ดี 
การใช้งาน 
     ความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ 3.83 ดี 
     ความสะดวกในการนําไปใช้ 3.83 ดี 
     การนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์ 4.10 ดี 
     ใช้งานได้นาน เหมาะกบัทกุยคุทกุสมยั 4.17 ดี 
     เข้าใจง่าย ไมค่ลมุเครือ 4.17 ดี 
รวมเฉล่ียด้านการใช้งาน 4.02 ดี 

รวมเฉล่ีย 3.95 ดี 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นกบัทางด้านออกแบบใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.95) และเม่ือแยกรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัดี ( X = 3.69 – 
4.36)   ยกเว้นการส่ือสารความหมายถึงมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ – ความเหมาะสม มี
คา่เฉล่ีย อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.38)  ในทางด้านการออกแบบ – มีคณุคา่ในการจดจํา  มี
คา่เฉล่ียในระดบัดี ท่ีมีคา่สงู ท่ีสดุ ( X = 4.36) รองลงมาคือ มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตาม  
วตัถปุระสงค์ ( X = 4.29) 
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บทที่ 5 

 
บทสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิจยัเร่ือง การออกแบบเลขนศลิป์การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรม

มสุลิมในประเทศไทย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้บทสรุป โดยมีเนือ้หาดงันี ้
1. สรุปผลการวิจยั 
2. การอภิปรายผลการวิจยั 
3. ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย  
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะความเป็น อตัลกัษณ์ของวฒันธรรม
มสุลิม  และออกแบบเลขนศลิป์ท่ีเหมาะสม และสะท้อนอตัลกัษณ์มสุลิม  โดยมีอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของมสุลิม ในสามจงัหวดั ชายแดน ภาคใต้ทําให้เกิดงานออกแบบเลขนศลิป์ สามารถ
ส่ือสารข้อมลู ประชาสมัพนัธ์ กบัประชากรและนกัทอ่งเท่ียวได้ดี  อีกทัง้สามารถสะท้อน อตัลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน เป็นสมมตฐิานการวิจยั และ ศกึษาเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ วฒันธรรม ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ 
ของมสุลิมในประเทศไทย เฉพาะเจาะจง มสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เทา่นัน้  คือปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส เฉพาะกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญซึง่มีความรู้ทางด้านการออกแบบ ด้าน
ศลิปวฒันธรรม และด้านนโยบายขบัเคล่ือนแผนพฒันา ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  รวมไปถึง
การออกแบบเลขนศลิป์ในรูปแบบของมสุลิมท่ีสามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ของมสุลิมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
 
5.2 การอภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลงาน การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย ท่ีได้
นําเสนอแก่ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวฒันธรรม และด้านการออกแบบ  พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญมีความ
คดิเห็นกบัทางด้านออกแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  ( X = 3.71) และเม่ือแยกรายข้อพบวา่ 
ทางด้านการออกแบบ – มีองค์ประกอบชดัเจนมีคา่เฉล่ียท่ีสงูท่ีสดุ อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.29 )  
รองลงมาคือการส่ือสารความหมายถึงมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ – การสร้าง
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ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีคา่เฉล่ีย อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.14)  นอกนัน้อยูใ่นระดบัดี ( X = 3.57 – 3.86 )  
ยกเว้น ทางด้านการใช้งานในเร่ืองของความเป็นไปได้ในการนําไปใช้งาน และเข้าใจง่ายไม่
คลมุเครือ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.29)  

สว่นทางด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นกบัทางด้านออกแบบในภาพรวมอยู่
ในระดบัดี  ( X = 3.95) และเม่ือแยกรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัดี ( X = 3.69 – 4.36)   
ยกเว้นการส่ือสารความหมายถึงมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ – ความเหมาะสม มีคา่เฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.38)  ในทางด้านการออกแบบ – มีคณุคา่ในการจดจํา  มีคา่เฉล่ียใน
ระดบัดี ท่ีมีคา่สงู ท่ีสดุ ( X = 4.36) รองลงมาคือมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตาม  วตัถปุระสงค์  
( X = 4.29) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยในครัง้นี ้ 
การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย  (ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส)  ต้องมีการศกึษารวบรวมข้อมลูถึงความเป็นมาของรูปแบบ ( style) และอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม ในอดีต ของมสุลิม ในสามจงัหวดั ชายแดน ภาคใต้ เพ่ือให้ได้มาของข้อมลูในพืน้ท่ีเพ่ือ
นํามาใช้เป็นกรอบใหญ่ไว้สําหรับครอบคลมุงานออกแบบ โดยสามารถรวมเป็นชดุเดียวกนั สิ่งท่ี
นํามาใช้เป็นไปได้หลายแนวทาง เชน่ การใช้โครงสี การใช้สญัลกัษณ์ลายเส้น การใช้ลกัษณะ
ตวัอกัษร จากนัน้ให้หาข้อมลูสว่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะจงัหวดั เลือกเอาจดุเดน่ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับมาใช้ เชน่ข้อมลูจากตราประจําจงัหวดั คําขวญัจงัหวดั แหลง่ทอ่งเท่ียว โบราณสถาน ทรัพ
ยาการท่ีมีคา่ทางธรรมชาต ิดอกไม้ต้นไม้ประจําจงัหวดั หรือแม้แตข้่อมลูท่ีเป็นรูปแบบนามธรรม
และความรู้สกึ ทัง้หมดใช้เป็นเนือ้หาในการออกแบบได้   แตอ่ยา่งไรก็ตาม งานวิจยัชิน้นีส้ามารถ
เป็นตวัอยา่งของการแก้ปัญหาในรายละเอียดของโจทย์ในหวัข้องานวิจยั และผลท่ีออกมาเป็น
วิธีการในการออกแบบท่ีสามารถนําไปใช้ในการออกแบบได้จริง แตก็่ไมไ่ด้ยืนยนัตอ่ผลงาน
ออกแบบขัน้สดุท้ายวา่จะต้องเป็นดงัท่ีแสดงไว้เสมอ   ซึง่จากการศกึษาพบวา่ศลิปวฒันธรรมของ
มสุลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้มีมิตท่ีิหลากหลาย มีความคล้ายคลงึเหมือนกนั ทัง้หลากหลาย
และซบัซ้อน แตก็่ล้วนแล้วนา่สนใจ แตเ่น่ืองด้วยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเร่ืองท่ีมีความออ่นไหวตอ่
สงัคมมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ทําให้ข้อมลูบางสว่นท่ีอาจเป็นประโยชน์หรือมี
ความสําคญัมีความยากลําบากในการเก็บรวบรวมข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องกบัชาวมสุลิมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง ทําให้มีผลตอ่การทําการสอบถามข้อมลูในการทํางาน
วิจยัครัง้นี ้  ซึง่มีผลทําให้ข้อมลูยงัไมค่รบถ้วน 
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การออกแบบเลขนศลิป์เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ของแตล่ะจงัหวดัในประเทศไทย ยงัเป็นเร่ือง
ท่ีไมไ่ด้รับการสนบัสนนุหรือไมไ่ด้รับความสําคญัจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่จะ
เห็นได้จากรูปแบบอตัลกัษณ์ของจงัหวดัตา่ง ๆ ในประเทศไทยท่ียงัไมมี่รูปแบบอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน 
เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยครัง้ต่อไป 
การศกึษาด้านการออกแบบอนัประกอบด้วย ประวตัศิาสตร์ศลิปะ สนุทรียศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจยั หลกัการออกแบบ และเอกลกัษณ์ท้องถ่ินนัน้มีความสําคญัในการออกแบบครัง้นี ้
เพราะศลิปะและการออกแบบนัน้มีรสนิยมท่ีบม่เพาะมาแตกตา่งกนั ตามแตป่ระสบการณ์ของตวัเอง 
และยงัต้องควรสร้างสมให้มาก เพ่ือเป็นรากฐานในการคดิค้นรูปแบบงานออกแบบนิเทศศลิป์ท่ีแปลก
ใหม ่เหมาะสม ส่ือสารได้ตรงตอ่ความต้องการของคนในสงัคมนัน้ๆ  
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แบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเหน็ 
การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย 

 
ค าชีแ้จง 

ขอความอนเุคราะห์ในการแสดงความคดิเห็น เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการทํา
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อ “การออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย (ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส)” จดัทําโดย นายภกัดี ตว่นศริิ นกัศกึษาปริญญาโท ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศลิป์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ทางผู้ศกึษาจะนําข้อมลูท่ีได้จากการแสดงความ
คดิเห็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแบบชดุตวัอกัษรไทยและกราฟฟิค สําหรับใช้ในงานส่ือสารท่ี
สะท้อนวฒันธรรมมสุลิม และเพื่อเป็นแนวทางศกึษาตอ่ของผู้สนใจงานออกแบบเลขนศลิป์ท่ี
สะท้อนวฒันธรรมได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

1. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ความเป็นอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย 
2. เพ่ือออกแบบเลขนศลิป์ท่ีเหมาะสม และสะท้อนอตัลกัษณ์มสุลิมในประเทศไทย 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ              ชาย             หญิง             
2. อาย…ุ………..ปี 
3. ศาสนา             อิสลาม         พทุธ          คริสต์        อ่ืนๆ………… 
4. จงัหวดัท่ีอาศยัอยู ่         ปัตตานี          ยะลา        นราธิวาส      อ่ืนๆ...............  

 
ส่วนที่ 2  

1 ทา่นคดิวา่สญัลกัษณ์ของอิสลามคืออะไร  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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2 ทา่นคดิวา่สิ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้คืออะไร  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3 ทา่นคดิวา่ตวัอกัษรภาษาไทยและรูปภาพสําเร็จรูป ท่ีสะท้อนวฒันธรรมมสุลิมใน
ประเทศไทย (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ควรมีรูปแบบอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

ขอขอบพระคณุอยา่งสงู 

ในความอนเุคราะห์การตอบแบบสอบถามนี  ้
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แบบสอบถาม ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง 

การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย 

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

(A reflection of  Muslim  culture in Thailand through Graphic design) 

โดย นายภักดี ต่วนศิริ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
แบบสอบถามความคดิเห็นจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคณุวฒิุทีเ่ก่ียวข้องกบั
วฒันธรรมมสุลิมในประเทศไทย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เพ่ือประเมินผลงานออกแบบเลขนศลิป์
ท่ีสามารถสะท้อนอตัลกัษณ์มสุลิมในประเทศไทย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  
ช่ือ......................................................................................................................................................... 
อาชีพต าแหน่ง..................................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน...................................................................................................................................... 
ท าเคร่ืองหมาย / ในช่องความคดิเห็นทีมี่ตอ่ผลงานออกแบบ 
ความคดิเห็นทีมี่ตอ่ผลงานออกแบบ   5 = ดมีาก, 4 = ด,ี 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง 
 

การส่ือสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ความเหน็ที่มีต่อผลงานออกแบบ 

5 4 3 2 1 

     ความชดัเจน      

     ความเหมาะสม      

     การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ี      

 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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การออกแบบ 
ความเหน็ที่มีต่อผลงานออกแบบ 

5 4 3 2 1 

     มีองค์ประกอบชดัเจน      

     มีระเบียบแบบแผน      

     มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั      

     มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตามวตัถปุระสงค์      

     มีความเรียบง่าย      

     มีคณุคา่ในการจดจ า      

     ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม      

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

การใช้งาน 
ความเหน็ที่มีต่อผลงานออกแบบ 

5 4 3 2 1 

     ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้      

     ความสะดวกในการน าไปใช้      

     การน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์      

     ใช้งานได้นาน เหมาะกบัทกุยคุทกุสมยั      

     เข้าใจง่าย ไมค่ลมุเครือ      

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย  

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
(A reflection of  Muslim  culture in Thailand through Graphic design) 

โดย นายภักดี ต่วนศิริ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
แบบสอบถามความคดิเห็นจากประชากรทัว่ไปเพ่ือประเมินผลงานออกแบบเลขนศลิป์ท่ีสามารถ
สะท้อนอตัลกัษณ์มสุลิมในประเทศไทย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  
 
ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ   
   ชาย      หญิง 

2. อาย ุ  
  ต่ํากวา่ 25 ปี  25 – 39 ปี  40 – 55 ปี  55 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา   
  ต่ํากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี    สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. ศาสนา    
  พทุธ     อิสลาม  คริสต์   ศาสนาอ่ืน…………. 

5. จงัหวดัท่ีอยู ่  
  ปัตตานี   ยะลา   นราธิวาส   จงัหวดัอ่ืน................ 
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ท าเคร่ืองหมาย    ในชอ่งความคดิเห็นทีมี่ตอ่ผลงานออกแบบ 
ความคดิเห็นทีมี่ตอ่ผลงานออกแบบ   5 = ดมีาก, 4 = ด,ี 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง 

รายการ 
ความเหน็ที่มีต่อผลงานออกแบบ 

5 4 3 2 1 

การส่ือสารความหมายถึงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     ความชดัเจน      
     ความเหมาะสม      
     การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ี      

การออกแบบ 

     มีองค์ประกอบชดัเจน      
     มีระเบียบแบบแผน      
     มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั      
     มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตามวตัถปุระสงค์      
     มีความเรียบง่าย      
     มีคณุคา่ในการจดจ า      
     ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม      

การใช้งาน 

     ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้      
     ความสะดวกในการน าไปใช้      
     การน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์      
     ใช้งานได้นาน เหมาะกบัทกุยคุทกุสมยั      
     เข้าใจง่าย ไม่คลมุเครือ      
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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