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54151306: สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศลิป์ 

คาํสาํคญั: การออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้ม / ปราจนีบุร ี/ อตัลกัษณ์ 

ฐาปกรณ์ สทีอง: การออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดล้อมสําหรบัจงัหวดัปราจนีบุร.ี อาจารย์ที่

ปรกึษาวทิยานิพนธ:์ อ. อนุชา  โสภาคยว์จิติร ์และอ. กญัชลกิา  กมัปนานนท.์  208 หน้า. 

 

      งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อตอ้งการหาอตัลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ี

โดยผูว้จิยัไดค้น้ควา้รวบรวมขอ้มลู เพื่อหาสิง่ทีส่ามารถแสดงจุดเด่นของจงัหวดัปราจนีบุร ีจากหนังสอื 

เอกสารสาํคญั และการลงพืน้ทีส่อบถามจากบุคคลทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัปราจนีบุรเีป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 20 ปีขึ้นไป นํามาวเิคราะห์ จากนัน้นําผลที่ได้ไปออกแบบแบบสอบถาม จํานวน 99 ชุด และ

นําไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง (ผูนํ้าชุมชนหมู่บา้นที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัปราจนีบุร)ี เพื่อหาสิง่ที่เป็น

เอกลักษณ์ของจังหวดัปราจีนบุรีในหมวดต่างๆ 9 หมวด ได้แก่ 1. ภูมิศาสตร์และทรพัยากร 2. 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 3. วถิชีวีติ ภูมปิญัญาและอาหารการกนิ 4. สถานทีท่่องเทีย่ว 5. สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

6. สถาปตัยกรรม 7. ประตมิากรรม 8. ดนตรนีาฎศลิป์ ภาษาและวรรณกรรม 9. หตัถกรรม งานฝีมอื

และของดปีระจาํจงัหวดั รายการทีถู่กเลอืกมากทีส่ดุ 2 อนัดบัแรกในแต่ละหมวด จะถูกนํามาใชใ้นแบบ

สมัภาษณ์ เพือ่นําไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 9 ท่าน ในการวเิคราะหห์าอตัลกัษณ์ จากนัน้นําผลสรุปจาก

ผูเ้ชีย่วชาญไปใชใ้นการออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุร ี

      จากการวจิยั พบว่า ตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศรเป็นองค์ประกอบหลกัทีส่ ื่อถงึอตัลกัษณ์ที่

ชดัเจนที่สุด ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่า การนําต้นพระศรีมหาโพธิจ์ากวดัต้นโพธิศ์รีมหาโพธิ ์จงัหวดั

ปราจนีบุร ีอนัเป็นตน้โพธิท์ีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศไทย และเป็นสิง่ทีถู่กเลอืกเป็นอนัดบัที ่2 จาก

แบบสมัภาษณ์ มาผสมผสานในงานออกแบบเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัจงัหวดัปราจนีบุรดีว้ย จะทาํ

ใหเ้กดิอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนมากขึน้ 

                ในงานวจิยัชิ้นน้ี ผูว้จิยัได้ทําการออกแบบตวัอย่างเลขนศลิป์สิง่แวดลอ้มสําหรบัจงัหวดั

ปราจนีบุร ีที่สะท้อนอตัลกัษณ์ของจงัหวดั ได้แก่ ป้ายแสดงสถานที่ ซุ้มประตูเมอืง ป้ายแสดงขอ้มูล

สถานที ่ป้ายแสดงแผนที ่ป้ายแสดงทศิทาง โคมไฟถนน กระถางตน้ไม ้

  
ภาควชิาการออกแบบนิเทศศลิป์           บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร      
ลายมอืชือ่นกัศกึษา .............................................  ปีการศกึษา 2556 
ลายมอืชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์  1. ......................................  2. …................................... 
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                   This qualitative research is to search for identity of Prachin Buri province. 

The researcher has collected data to find remarkable things of Prachin Buri from books, 

important documents and field work interviewing with people  who live in Prachin Buri 

province for at least 20 years. The researcher analyses all the information to make a 99-

set questionnaire and then collect more information from community leaders of Prachin 

Buri province to find identity of Phachin Buri province which are divided into 9 categories: 

1. topographical and related resources 2. cultural and traditions 3. way of life (including 

local wisdom and cuisine) 4. tourist attractions 5. sacred sites 6. architecture 7. scultures 

artifacts 8. music performing arts  language and literature 9. handicrafts and famous local 

products. Two-most-chosen lists in each category would be used in the questionnaire to 

interview further with 9 experts in order to identify identity. The outcome from the experts 

would be later applied for making the environmental graphic design of Prachin Buri 

province.   

     The research shows that Chao Phraya Abhaibhubate Building is the main 

element reflected most clearly of the identity. The experts suggest that using Phra Sri 

Mahabodhi  Tree from Wat Ton Phra Sri Mahabodhi, Prachin Buri province,  the oldest 

bodhi tree in Thailand, the second-most-chosen from the questionnaire to be integrated 

in environmental graphic design of Prachin Buri province would make the identity more 

clearly.   

      In this research, the researcher has designed samples of environmental 

graphic design for Prachin Buri province that show identity of this province, such as 

Identification Sign, Gateway, Information Sign, Directory Sign, Direction Sign, Street 

Light, Planter.  
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    วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยดจีากความอนุเคราะหค์าํชีแ้จงและใหค้าํปรกึษาจาก

คณาจารยภ์าควชิาการออกแบบนิเทศศลิป์ ขอขอบคุณอาจารยอ์นุชา  โสภาคยว์จิติร ์อาจารย์

กญัชลกิา  กมัปนานนท ์อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และอาจารยธ์นาทร เจยีรกุล   

              ขอขอบคุณ นายวรเทพ ปิสาวงษ์ (วฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุร)ี นายนิคม กล่าว

สุนทร (ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัปราจนีบุร)ี นายวชัรพงศ์ สุภรณ์ไพจติ (นายกสมาคมผู้สื่อข่าว

จงัหวดัปราจีนบุร)ี นายจําเรญิ ลือคํางาม (ผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์เสียงปราจีน) อาจารย์

สุบรรณ ตาคําวนั (หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยกีารออกแบบผลติภณัฑแ์ละจดัการอุตสาหกรรม

ก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี) อาจารย์สมลักษณ์ บุ

ณณรงค์ (อาจารย์ประจําวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชา

เทคโนโลยกีารออกแบบผลติภณัฑแ์ละจดัการอุตสาหกรรมก่อสรา้ง) นายบูรณศกัดิ ์ฤกษ์สาํรวจ 

(ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครนายก (นครนายก-ปราจีนบุรี-

สระแก้ว)) นางสุบงกช ธงทองทิพย์ (ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี) 

(นายชคทัพล ใจน้อม หวัหน้าภาพถ่ายกองผลติอุปกรณ์การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย) ทีไ่ดใ้ห้

คําแนะนํา แสดงความคดิเหน็ ประเมนิผลงานออกแบบ และใหค้ําปรกึษา อนัเป็นประโยชน์ต่อ

งานวจิยัชิน้น้ี ทาํใหง้านวจิยัชิน้น้ีสาํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี

    ขอขอบคุณเพื่อนๆ ปรญิญาโท สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศลิป์ รุ่นที ่13 ทุกคนที่

คอยให้กําลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และให้คําปรึกษาที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงทําให้

งานวจิยัฉบบัน้ีผา่นพน้ไปไดด้ว้ยด ี

 และทีส่าํคญัอยากจะขอขอบคุณครอบครวั พ่อ แม่ พี ่น้อง และคนรูจ้กัทุกคน ทีค่อย

ใหก้ําลงัใจในการทํางาน  และคอยช่วยเหลอืในการหาขอ้มลูต่างๆ ทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีผ่านพน้

ไปไดด้ว้ยด ี
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